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  مقدمة    
 كـانون   ١٨بعد اعتماد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة يف                -١

، الدول  ٣٤/١٨٠، أشركت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف قرارها         ١٩٧٩ديسمرب  /األول
 ٣د بدأ نفاذ هذه االتفاقية يف وق. األعضاء يف األمم املتحدة يف العمل من أجل النهوض باملرأة   

  .١٩٨١سبتمرب /أيلول
 بعد اعتماد   ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠وصدَّقت جزر القمر على االتفاقية يف         -٢

  . الذي يأذن بالتصديق١٩٩٤يونيه / حزيران٧ املؤرخ ٠١٣-٩٤القانون 
 من االتفاقية   ١٨غري أنه، منذ التصديق، مل تقدم جزر القمر أي تقرير رغم أن املادة                -٣

اً تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة، تقريـر           : "تنص على ما يلي   
عما اختذته من تدابري تشريعية وقضائية وإدارية وغريها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقيـة               

  ".وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد 
السياسي واملؤسسي الذي عرفته البالد خـالل       ومرد هذا التأخر إىل عدم االستقرار         -٤

  . العقدين األخريين
بالرغم من هذا السياق الصعب واملؤمل، جنحت حكومة جزر القمر يف تنفيذ عـدد                -٥

هام من املقتضيات املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،               
  .ن الشركاء يف جمال التنميةبالشراكة مع منظمات اجملتمع املدين وبدعم م

وقد أفضت هذه الشراكة، يف مجلة أمور أخـرى، إىل اعتمـاد قـانون األسـرة                  -٦
  .٢٠٠٨ واعتماد السياسة الوطنية من أجل املساواة والعدالة اجلنسانية عام ٢٠٠٥ عام
وهكذا، تغتنم احلكومة القمرية الفرصة اليت منحتها إياها جلنة القضاء على التمييـز               -٧

 جيمع بني التقرير األويل والتقارير الدورية املنتظرة،        اً،ومستفيضاً  وحيداً   املرأة لتقدم تقرير   ضد
  .٢٠١٠ إىل عام ١٩٩٤اليت تغطي املدة املمتدة من عام 

لعملية شاركت  اً  أعد هذا التقرير مببادرة من احلكومة ومن خالل وزارة الصحة وفق            -٨
ومت التصديق على هذه الوثيقـة خـالل        . مع املدين فيها املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملت    

 برئاسـة وزارة الـصحة      ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣حلقة عمل وطنية عقدت بتاريخ      
  .والتضامن وتعزيز قضايا اجلنسني

 سـيما  الوأُعد هذا التقرير بدعم فين ومايل من وكاالت منظومة األمم املتحدة، و             -٩
  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  :يتضمن هذا التقرير أربعة فصولو  -١٠
  ؛نظرة عامة على جزر القمر: الفصل األول •
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  ؛احلقوق السياسية: الفصل الثاين •
  ؛احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: الفصل الثالث •
  .احلقوق املدنية وحقوق املواطنة: الفصل الرابع •

  الفصل األول    
  نظرة عامة على جزر القمر

  انات اجلغرافية البي  ١-أوالً  
حتتل جزر القمر، اليت تقع يف املدخل الشمايل لقناة موزامبيق، بني شـرق أفريقيـا                 -١١

فهي تغطي مـساحة    . بالنسبة للسالمة البحرية  اً  استراتيجياً  والشمال الغريب ملدغشقر، موقع   
القمر جزيرة (نغازيدجا : وهي مقسمة على أربعة جزراً مربعاً  كيلومتر٢ ٢٣٧إمجالية قدرها  

ألصلها الربكـاين،   اً  ونظر). مايوت(وماوري  ) موهيلي(وموايل  ) أجنوان(وندزواين  ) الكربى
للسهول، مما حيد مـن املـساحات القابلـة           قليالً  فإن هبا تضاريس متباينة ال تترك إال جماالً       

غري أن القاسم املشترك بني أراضي هذه اجلزر، الناجتة عن مـواد بركانيـة، هـو                . للزراعة
ومبا أن احتاد جزر القمر يعترب من الدول اجلزرية الصغرية النامية، فإنـه ميـارس               . بتهاخصو

سيادته على جزيرة القمر الكربى وأجنوان وموهيلي فقط، حيث بقيت مـايوت خاضـعة              
  .لإلدارة الفرنسية منذ إعالن االستقالل

  البيانات الدميغرافية  ٢-أوالً  
موزعني بشكل غـري متـساو بـني    اً  ساكن٥٧٥ ٦٦٠يبلغ عدد السكان املقيمني     -١٢
 يف موايل، تبلغ نسبة     ٣٥ ٧٥١ و  يف ندزواين  ٢٤٣ ٧٣٢ و  يف نغازيدجا  ٢٩٦ ١٧٧ :اجلزر

 يف املائة حسب التعداد العام للـسكان والـسكىن املنجـز يف شـهر               ٥٠,٤النساء منهم   
القمر، وتعطي هذه األرقام إرشادات موثوقة عن ساكنة جزر         . ٢٠٠٣سبتمرب من عام    /أيلول

  .ذات األغلبية من النساء
، سـيبلغ ذلـك      نـسمة  ٦٧٠ ٠٠٠ ،٢٠٠٩وبعدما كان عدد السكان يف عام         -١٣
سـريع النمـو    اً  ويعترب احتاد جزر القمر بلـد     . ٢٠١٥ نسمة حبلول عام     ٧٨٥ ٠٠٠ العدد

 يف املائـة أي بكثافـة سـكانية         ٢,١الدميغرايف حيث يبلغ متوسط معدل النمو الـسنوي         
يف الكيلـومتر املربـع يف      اً   شخص ٥٧٥يف الكيلومتر املربع، بل وتبلغ      اً  خص ش ٣٠٩ معدهلا
  .  يف املائة من هؤالء السكان تعيش يف املناطق الريفية٧٢كما أن نسبة . ندزواين
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يف املنـاطق الريفيـة   اً  يف املائة من السكان، ويعشن أساس٥٠,٤ومتثل النساء نسبة      -١٤
  . يف املائة٧٢,١بنسبة 
فقد ظلت منذ عهد    . عريقاً بدينه اإلسالمي وبتقاليده   اً   تعد جزر القمر بلد    اً،افيأما ثق   -١٥

لتمازج الشعوب وملتقى لألفارقة والعرب واملنحـدرين مـن أصـل أورويب            اً  بعيد مسرح 
 وال وجود حلدود واضـحة املعـامل بـني احليـاة            .اًاملتشبثني مبمارسات ثقافية متأصلة جد    

  . االجتماعية وممارسة الدين

  البيانات السياسية  ٣-أوالً  
، فترة استقرار سياسي    ١٩٧٥يوليه  / متوز ٦مل يعرف احتاد جزر القمر، املستقل منذ          -١٦

حقيقي من شأنه أن خيلق الظروف املواتية لتحقيق منو اقتصادي واجتماعي تتوفر فيه مقومات              
اً  العديدة ومـؤخر   كما أن األزمات السياسية واملؤسسية اليت سببتها االنقالبات       . االستمرار

  . أغرقت البالد يف عدم استقرار طال أمده١٩٩٧أزمة االنفصال يف جزيرة ندزواين يف عام 
وبدعم من اجملتمع الدويل، ُشرع يف عملية مصاحلة وطنيـة يف مـتم التـسعينيات،               -١٧

وقد مكن هذا االتفاق يف كانون      . ٢٠٠١فرباير  /أسفرت عن توقيع اتفاق فومبوين يف شباط      
ديسمرب من نفس السنة، من اعتماد قانون أساسي عن طريـق االسـتفتاء، يؤسـس               /لاألو

وتطبع هذا اهليكـل    . جمموعة قمرية جديدة ويضمن درجة عالية من االستقالل الذايت للجزر         
  .املؤسسي املعقد منازعات اختصاص عديدة ومتكررة بني السلطات التنفيذية للجزر واالحتاد

رض رئيس االحتاد على السكان قـانون اسـتفتاء اعُتمـد    وملواجهة هذا الوضع، ع     -١٨
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٧ يف
فقد أصبحت كل   . وحيد ذلك القانون من االختصاصات املخولة للسلطات اجلزرية         -١٩

جزيرة حتت سلطة جهاز تنفيذي يديره حاكم منتخب يساعده مفوضان، وتوكل الـسلطة             
ى املستوى الوطين، فقد مت اإلبقاء على مبدأ        أما عل . التشريعية جمللس ينتخب أعضاؤه كذلك    

الرئاسة بالتناوب بني اجلزر ويتم انتخاب الرئيس ملدة مخس سنوات مع ثالثة نواب للـرئيس              
  .لكل جزيرة نائب

  البيانات االقتصادية   ٤-أوالً  
ـ اً   دوالر ٦٨٠يعترب احتاد جزر القمر، الذي بلغ فيه الناتج القومي اإلمجايل             -٢٠ اً أمريكي
  .اً، من بني أقل البلدان منو٢٠٠٧فرد الواحد عام لل

 ٠,٥٧٦بدليل تنمية بشرية بلغ     اً  مرجعياً   بلد ١٧٧ من بني    ١٣٨وحيتل البلد الرتبة      -٢١
  .٢٠٠٧عام 
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 فقـد قـدر     ٢٠٠٥ يف املائة عام     ٣١,٦أما الرقم القياسي للفقر البشري الذي بلغ          -٢٢
رد من الناتج احمللي اإلمجايل مل يكف عن        كما أن نصيب الف   . ٢٠٠٩ يف املائة عام     ٢٠,٤ يف

وحسب تقدير احلكومة، ناهز معدل منو النـاتج احمللـي          . التراجع خالل العقدين األخريين   
 يف املائـة    ٠,٨، باملقارنة مع    ٢٠٠٨ يف املائة عام     ٠,٢اإلمجايل احلقيقي للفرد الواحد نسبة      

. سجلت خـالل هـذا العقـد   من بني تلك اليت اً  ، وهي النسب األكثر اخنفاض    ٢٠٠٧ عام
 يف املائة ٤ قارب خالهلما النمو نسبة ٢٠٠٢ و٢٠٠١وبالفعل، بعد حتسن قصري األمد عامي 

بعد عودة التوترات السياسية واملؤسـسية الـيت        اً  يف السنة، تراجع الوضع االقتصادي تدرجيي     
الية العامليـة   ، واليت تفاقمت بفعل األزمة امل     ٢٠٠٨عرفها البلد خالل النصف الثاين من عام        

  .وشلت سائر اجملاالت االقتصادية وسامهت يف تعميق أزمة اقتصادية حادة أصالً
ويرتكز االقتصاد باألساس على جمايل الزراعة والتجارة، اللذان يسامهان على التوايل             -٢٣

ة وتدر ثالث منتجات زراعي   .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٢٥ و  يف املائة  ٤٠مبعدل يبلغ   
 يف املائـة    ٩٠ وهي الفانيليا والقرنفل وزيت اإليلنغ إيلنغ ما يزيد عن           - خام ونصف مصنعة  

  .من عائدات الصادرات

  البيانات القانونية   ٥-أوالً  
اإلطار القانوين القمري عبارة عن نظام أصلي مستوحى من ثالثة مصادر خمتلفـة،               -٢٤

          والقـانون العـريف   ) حمـج (إلسـالمي   ، القانون ا  )قانون العقوبات (وهي القانون العصري    
  ).أندا نا ميال وميال نانتسي(

  .خيص القانون الدويل، حيكم جزر القمر نظام أحادي مع علو القانون الدويل فيما  -٢٥
وعليه، يترتب على التصديق على أي صك قانوين دويل تضمينه يف جمموعة القوانني               -٢٦

  .الداخلية بصفة مباشرة
 ملنظمة األمم املتحـدة   (ولة جزر القمر على العديد من الصكوك الدولية         صدقت د و  -٢٧
والصكوك األفريقية يف جمال حقوق اإلنسان وحقوق املـرأة         ) نكفونيةاللمنظمة الدولية للفر  و

  .والطفل

  الفصل الثاين    
  احلقوق السياسية

ملـشاركة  متنح احلقوق السياسية للمرأة احلق يف عدم ممارسة التمييز ضـدها ويف ا              -٢٨
 من  ٨ و ٧ و ٣ و ٢ و ١وقد وردت هذه احلقوق يف املواد       . بنشاط يف احلياة السياسية والعامة    

  .االتفاقية
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  التقدم احملرز  ١-ثانياً  

  ١املادة     
  تعريف معىن التمييز ضد املرأة

وقـد  . مينع دستور احتاد جزر القمر كافة أشكال التمييز القائم على أساس اجلنس             -٢٩
يباجته على املساواة بني الرجل واملرأة ومنع كافة أنواع التمييز على أسـاس             يف د اً  أكد رمسي 

مساواة اجلميع يف احلقوق والواجبات دون متييز قائم علـى           ":اجلنس حيث نص على ما يلي     
أساس اجلنس أو األصل أو العرق أو الدين أو املعتقد ومساواة اجلميع أمام القانون وحق كل                

  ".متقاض يف الدفاع

احترام مبدأ عدم التمييز ضد املرأة عن طريق تنفيذ الصكوك الدولية األخرى              ٢-ياًثان  
  املتعلقة حبقوق املرأة اليت صدقت عليها جزر القمر

بغض النظر عن التصديق على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،                -٣٠
ة واملساواة بـني الرجـل      انضمت جزر القمر إىل عدة صكوك تؤكد عدم التمييز ضد املرأ          

  :واملرأة، وخباصة
  ؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •
  ؛امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب •
  ؛بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا •
  ؛امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه •
  ؛ املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام١٣٨فاقية منظمة العمل الدولية رقم ات •
  . املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
عن ذلك، تعمل العديد مـن اإلدارات واملـصاحل واهلياكـل واملنظمـات               فضالً  -٣١

ية ومجعيات تعزيز حقوق اإلنسان مـن       واملؤسسات العامة واخلاصة واملنظمات غري احلكوم     
  .أجل تعزيز واحترام خمتلف النصوص املذكورة

  ٢املادة     

  األحكام الدستورية الضامنة ملبدأ املساواة بني الرجل واملرأة  )أ(  
يتمتع القمريون بنفس    ":ينص دستور احتاد جزر القمر يف مادته السابعة على ما يلي            -٣٢

وال ميكن ألية سلطة    ". واجبات يف أي جزء من أجزاء االحتاد      احلقوق واحلريات وهلم نفس ال    
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أن تتخذ تدابري من شأهنا انتهاك حرية تنقل األشخاص واستقرارهم، بصفة مباشرة أو غـري               
  .مباشرة، وكذا حرية نقل املمتلكات يف جمموع إقليم االحتاد

  األحكام التشريعية اليت حتظر التمييز ضد املرأة  )ب(  
  :حتظر أي متييز ضد املرأةاً  الدستور، اعتمدت عدة قوانني تتضمن أحكاممعاً متاشي  -٣٣
بشأن  AU ٠٠٦-٠٤ بشأن قانون العمل والقانون رقم       PR/١٨-٨٤القانون رقم     -٣٤

بشأن  AF/٠٢٣-٩٤النظام األساسي ملوظفي احتاد جزر القمر وقانون الصحة والقانون رقم           
  .يز ضد املرأةالتوجيه املتعلق بالتعليم كلها متنع التمي

  .عدة حتمي املساواة وعدم التمييزاً كما أن قانون األسرة يكرس أحكام  -٣٥

  عدم التمييز أمام اهليئات القضائية  )ج(  
ولذا فـإن قـانون     . للرجال والنساء نفس احلقوق والواجبات أمام احملاكم القمرية         -٣٦

.  املتقاضني على أسـاس اجلـنس      اإلجراءات املدنية وقانون اإلجراءات اجلنائية ال مييزان بني       
كما تتخذ  . يتم إعالن قواعد احملاكمة، سواء كانت مدنية أو جنائية، على أساس اجلنس            وال

  . وتطبق بنفس النهج على النساء والرجالاً موحد شكالً
  .وعليه، ميكن للرجال والنساء التقاضي دون أية قيود  -٣٧

  ي أو ممارسة متييزية ضد املرأةامتناع املؤسسات عن مباشرة أي عمل متييز  )د(  
قامت احلكومة القمرية، بالشراكة مع منظمات اجملتمع املدين وبدعم من الـشركاء              -٣٨
. التنمية، بتنفيذ سياسات وآليات من شأهنا القضاء على املمارسات واألحكام التمييزيـة            يف

  .يلي وصف لتلك السياسات فيما

  ف اجلنسايناألعمال الرامية إىل مكافحة العن  )١-د(  
بفعل التنامي املقلق للعنف اجلنساين، قامت حكومة جزر القمـر، بـشراكة مـع                -٣٩

صندوق األمم املتحدة للسكان، بتنفيذ برامج للتوعية ولتعزيز الكفاءات يف جمـال مكافحـة      
وقد بدأت تظهر خدمات تقدمي املشورة والرعاية للنساء ضـحايا العنـف            . العنف اجلنساين 

  .اجلنساين

  خدمات توفري املشورة واحلماية لألطفال ضحايا العنف  )٢-د(  
، بشراكة مع اليونيسيف واجملتمع املدين، خدمات     ٢٠٠٤أحدثت السلطات منذ عام       -٤٠

لتوفري املشورة والرعاية لألطفال ضحايا االنتهاك وإساءة املعاملة، بأجنوان وجبزيـرة القمـر             
، عرب التوعية والتعليم والدعوة واألعمـال       وتروم هذه اخلدمات املسامهة   . الكربى ومبوهيلي 

اهلادفة إىل محاية حقوق الطفل، يف احلث على خلق مناخ موات حلماية أفضل حلقوق اإلنسان 
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وخباصة حقوق الطفل، مع جعل السكان يعون وجود كافة أشكال االنتهاك وإساءة املعاملة             
، من جهة، ولدعم جتدر تلـك       جتاه األطفال ويبلغون عنها من أجل توفري املساعدة للضحايا        

وقـد مكنـت هـذه      . احلقوق يف التشريعات الوطنية والسوابق القضائية، من جهة أخرى        
اخلدمات السكان من أن يدركوا بشكل أفضل حجم وخطورة االنتهاكات اجلنسية يف البلد             

  .ويستقبلوا األطفال ضحايا العنف ويطالبوا اجلناة باحلق املدين

   ة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسةالتدابري املناسب  )ه(  
يكرس قانون العمل األحكام اليت حتظر على أي شخص أو منظمـة أو مؤسـسة                 -٤١

  .التسريح بسبب احلمل أو احلالة الزوجية

اً متييـز التدابري املتخذة لتغيري أو إبطال أي قانون أو تدبري تشريعي أو عرف أو ممارسة تشكل           )و(  
  ضد املرأة

 بعض املمارسات الـيت     ٢٠٠٥ هيوني/أبطل قانون األسرة الذي اعُتمد يف حزيران        - ٤٢
 ويف هذا الصدد، مينع القانون خباصة الـزواج بـاإلكراه         . ضد املرأة وغريها  اً  تشكل متييز 

  .املرتب، كما يضمن حرية اختيار الزوج  الزواجو

  ضد املرأةاً ام اجلزائية الوطنية اليت تشكل متييزالتدابري املتخذة إللغاء مجيع األحك  )ز(  
. ضد املرأة يف القانون الوضعي جلزر القمـر       اً  ال وجود ألحكام جزائية تشكل متييز       -٤٣

كما أن قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون اإلجراءات املدنية يضمنان املساواة بـني الرجـل              
  .واملرأة

  ٣املادة     
  عية واالقتصادية الرامية إىل كفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملنيالتدابري السياسية واالجتما

قامت حكومة جزر القمر بإنشاء هيئات حكومية تعمل بشراكة مع منظمات اجملتمع             -٤٤
  .املدين، مما مكن من تنفيذ سياسات وبرامج خمتلفة

  املؤسسات واهلياكل احلكومية وغري احلكومية  ١-٣  

  احلكوميةاملؤسسات واهلياكل   ١-١-٣  
لدى هياكل حكومة جزر القمر إىل عشرين سـنة         " املرأة"يرجع االهتمام بإشكالية      -٤٥

، كانت تظهر يف اهليكل املؤسسي للحكومة كتابـة دولـة معنيـة           ١٩٩١ففي عام   . خلت
بشؤون املرأة، مث مفوضية سامية معنية بشؤون املرأة ووزارة للشؤون االجتماعيـة وشـؤون          

، كان تعاجل قضايا املرأة على مستوى املديرية العامـة          ٢٠٠٦ إىل عام    ١٩٩٩من عام   . املرأة
، أحدثت املديرية   ٢٠٠٦ويف عام   . للشؤون االجتماعية وشؤون املرأة، التابعة لوزارة الصحة      
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العامة لتعزيز قضايا اجلنسني، التابعة لنيابة الرئاسة املكلفة بالصحة والتضامن وتعزيز قـضايا             
لفة بوضع سياسات وطنية يف اجملال اجلنساين بإدراج هذا البعـد يف            وقد كانت مك  . اجلنسني

صميم اهتمامات السياسات القطاعية للتنمية وضمان تتبع وتقييم النشاطات اليت يتم القيام هبا             
على املستوى الوطين وعلى مستوى اجلزر والقيام مبا من شأنه الوقاية من إسـاءة املعاملـة                

  .ومحاية األسرةوالعنف ضد النساء واألطفال 
وينم هذا التطور التارخيي لإلطار املؤسسي اجلنساين على مستوى الدولة عن اإلرادة              -٤٦

غري أن تلك اهلياكل أصـبحت      . الرامية إىل إحداث هياكل حكومية هتتم بالشؤون اجلنسانية       
 مع مرور السنني تتدىن أكثر فأكثر يف اهليكل املؤسسي للحكومة، مما كان له أثر ضعيف يف               

  .تطور الشؤون اجلنسانية جبزر القمر
 ختضع إشكالية اجلنسانية لوالية املفوضية العامة املكلفة بالتـضامن وتعزيـز     اً،وحالي  -٤٧

قضايا اجلنسني، اليت تعترب اهليكل احلكومي املسؤول عن هذه الـشؤون يف وزارة الـصحة               
نفسها تلك اليت كانت قـد      وتبقى املهمة املوكولة إليها هي      . والتضامن والشؤون اجلنسانية  

وال ميكن االنتشار املؤسسي احلايل     . كلفت هبا املديرية الوطنية لتعزيز قضايا اجلنسني السابقة       
للمفوضية العامة املكلفة بالتضامن وتعزيز قضايا اجلنسني من التأثري يف اختاذ القـرار علـى               

كمـا أن   . يف جملس احلكومة  يتعلق بالقضايا اجلنسانية ألهنا ال تشارك        فيمامستوى احلكومة   
املفوضية العامة املكلفة بالتضامن وتعزيز قضايا اجلنسني تتكون من مديريتني وطنيتني إحدامها            

بعـد  اً  هذا اهليكل املؤسسي ليس جاهز    و. مكلفة بالتضامن واألخرى بتعزيز قضايا اجلنسني     
تنظيمها الداخلي وهو يتضمن هياكل جرت ال مركزهتا على مستوى اجلزر غري أن . للعمل به 

عن ذلك، تشكو املفوضية العامة املكلفة بالتضامن وتعزيز قضايا           فضالً. بعداً  ال يعترب متجانس  
  .اجلنسني من اخلصاص يف املوظفني املؤهلني واملالئمني للمهمة املوكولة إليهم

نقاط اتصال معنية بقضايا اجلنسني علـى  اً وأحدثت حكومة جزر القمر مؤخراً أيض      -٤٨
واملهمة املوكولة جلهات االتصال تلك هي السهر على إدراج القـضايا           . وى كل وزارة  مست

ومن شأن هذا التدبري أن متكن من إدراج القضايا اجلنـسانية           . اجلنسانية ضمن عمل الوزارة   
  .على الصعيد القطاعي

، مديرية مشاريع األعمال النسائية يف وزارة االقتصاد   ٢٠٠٧وأنشأت احلكومة، عام      -٤٩
وبالرغم من قلة الوسائل، متكنت مديرية مشاريع األعمال النسائية من إجناز قائمـة             . واملالية

لنساء األعمال ومجعيات نساء األعمال القمريات، وتضطلع بأنشطة التوعية كي تلقن النساء            
روح املبادرة والعمل يف إطار الربط الشبكي بني اجلمعيات وتيسر عالقاهتا مع مؤسـسات              

  .لبالغ الصغرالتمويل ا
ويظهر من هذه التغيريات املتكررة يف تسمية اهليكل احلكـومي املكلـف بقـضايا                -٥٠

اجلنسني ويف التعبري املؤسسي ويف املسؤولني ومن قلة الوضوح بـني املـستويات الوطنيـة               
يف التدخل أن إضفاء الطابع املؤسسي على الشؤون اجلنسانية يف          " التردد"واجلزرية ومن هذا    
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. ت يف بدايتها وتتطلب بذل جهود حثيثة بغية االستمرار والتطـور          زال ماقمر عملية   جزر ال 
ويتجلى التحدي الرئيسي الذي يواجه التكفل بالبعد اجلنساين يف عملية اختاذ القرار والتطور             
يف ضرورة إحداث قيادة قوية على املستوى املؤسسي من أجل صيانة املكتسبات والتغلـب              

ملستوى املؤسسي واكتساب الدعم السياسي لصاحل القضايا اجلنـسانية  على الصعوبات على ا 
ضمام خمتلف جمـاالت    استصواب جذب ان   و "املدافعني عن قضايا اجلنسني   "وتدعيم تضامن   

  ".قضايا اجلنسني"التنمية إىل 

  اهلياكل من غري الدول  ٢-١-٣  
نـسني وحقـوق    تعمل عدة منظمات من اجملتمع املدين على تعزيز املساواة بني اجل            -٥١
وينطبق ذلك على املنظمات األهليـة وذات املـدى الـوطين،           . على وجه اخلصوص   املرأة
  : يلي أمهها فيماو

  الشبكة الوطنية للنساء والتنمية
ويتجلـى  . تتضمن الشبكة أكثر من مائة مجعية نسائية موزعة على اجلزر الـثالث             -٥٢

ي والسياسي للمرأة وتنـسيق ودعـم       هدفها الرئيس يف تعزيز الوضع االجتماعي واالقتصاد      
وهي تنجز سلسلة من الدورات التدريبية يف جمال حمو األمية لدى           . أنشطة اجلمعيات األعضاء  

كما أهنا تساهم بنشاط يف مكافحة . النساء، وخباصة لدى اللوايت ينتمني إىل األوساط احملرومة
أما املـشاكل الـيت تعترضـها    . االعتداء اجلنسي على الفتيات ويف تعزيز صحة األم والوليد        

فتتجلى يف عدم كفاية وسائل العمل داخلها وغياب املوظفني الدائمني، لكون سائر األعضاء             
  . من املتطوعني

   قسم جزر القمر-منتدى النساء األفريقيات العامالت يف جمال التربية والتعليم 
طلع هبا ملصلحة تعلـيم     يتميز املنتدى، املوجود يف اجلزر الثالث، باألعمال اليت يض          -٥٣

وتتم تدخالته يف إطار مدارس منوذجية هتدف إىل رفع معـدل االلتحـاق             . الفتيات والنساء 
  .باملدارس لدى الفتيات

  الشبكة الوطنية للمدافعني عن القضايا اجلنسانية
دعم مسامهة املرأة يف اختـاذ      " يف إطار أنشطة مشروع      ٢٠٠٧أحدثت الشبكة عام      -٥٤

ري متويله من جانب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق الياباين إلشراك           الذي جي " القرار
ونساء ملتزمني خبدمة قـضية املـساواة واإلنـصاف           وجتمع الشبكة رجاالً  . املرأة يف التنمية  

وقد قامت بأعمال هامة يف هـذا       . اجلنسني ويتجلى هدفها الرئيس يف التدريب والدعوة       بني
 تـدريب النـساء املترشـحات       سيما الت منظومة األمم املتحدة، و    االجتاه بدعم من وكاال   

 ودعوة السلطات إىل تعيني النساء      ٢٠٠٩لالنتخابات التشريعية وانتخابات جمالس اجلزر عام       
  .يف مناصب املسؤولية
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  دعم املشاريع البالغة الصغر
ائي مث حتول إىل    انبثق هذا املشروع من مشروع سابق موَّله برنامج األمم املتحدة اإلمن            -٥٥
ومتنح تلك اجلمعية الدعم من أجل متكني املرأة القمرية اقتصادياً عن طريـق إنـشاء               . مجعية

  .املشاريع البالغة الصغر
  اجلمعية القمرية لرفاه األسرة

تضطلع اجلمعية القمرية لرفاه األسرة بربامج عدة مكرسة لتنظيم األسرة وللـصحة              -٥٦
لإلصغاء ولرعاية األطفال ضحايا االعتداء وإساءة املعاملة علـى         كما أن هبا وحدة     . اإلجنابية

  .مستوى جزيرة القمر الكربى
  املؤسسة القمرية حلقوق اإلنسان

تعد املؤسسة القمرية حلقوق اإلنسان من منظمات اجملتمع املدين وترمي إىل تعزيز              - ٥٧
راطية واحلكم الرشيد   حقوق اإلنسان والدفاع عنها ومحايتها، وكذلك الشأن بالنسبة للدميق        

ويف إطار مكافحة   . وتعمل املؤسسة كذلك يف جمال حقوق الطفل واملرأة       . وسيادة القانون 
أية معاملة أو ممارسة متييزية ضد املرأة، تنظم املؤسسة القمرية حلقـوق اإلنـسان دورات               
تدريبية متعلقة حبقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق الطفل واحلكـم الرشـيد وسـيادة        

وقد أحدثت، بدعم من    . كما أهنا تضطلع بأنشطة تروم مكافحة العنف اجلنساين       . لقانونا
اليونيسيف، وحدة لإلصغاء ولرعاية األطفال ضحايا االعتداء وإساءة املعاملة على مستوى           

  .جزيرة أجنوان
  مرصد االنتخابات

 حتقيـق   يعد مرصد االنتخابات من منظمات اجملتمع املدين وهدفه النضال من أجل            -٥٨
ويقوم منذ إحداثه بدور وطين يتجلى يف التوعية ويف مراقبة         . احلكم الرشيد يف اجملال االنتخايب    

االنتخابات، كما أنه نظم سلسلة من الدورات التدريبية لصاحل النساء الرائـدات كرسـت              
  .للدميقراطية وملكانة املرأة يف جمال اختاذ القرار

تقدم يف جمال مكافحة أشكال التمييز وكذا املعاملـة         وبالنظر ملا سبق، أُحرز بعض ال       -٥٩
واملمارسة التمييزيتني ضد املرأة، بفعل التزام الدولة وإرادهتا وكذا عزم وتفـاين منظمـات              

  .اجملتمع املدين، مع دعم الشركاء يف التنمية
االعتـداء   و التبليغ أكثر فأكثر عن الزواج باإلكراه والزواج املرتـب        اً  وجيري حالي   -٦٠
  . العنف اجلنساين وكذا عن اإلخالل باإلنصاف بني اجلنسني وردُع كل ذلك وجلنسيا
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  وحتقيق املساواة بني اجلنسنيالسياسات والربامج الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة   ٢-٣  

  رقة االستراتيجية الوطنية للنمو واحلد من الفقر  ١-٢-٣  
نمو واحلد من الفقر الـيت جـرى        أكدت احلكومة يف ورقة االستراتيجية الوطنية لل        -٦١

، واليت تعترب مبثابة خطة عمل، على عزمها العمل لتحقيـق           ٢٠٠٩سبتمرب  /حتديثها يف أيلول  
وتدرج ورقة االستراتيجية الوطنية للنمو واحلد من الفقـر         . املساواة واإلنصاف بني اجلنسني   

السـتراتيجية الـستة    القضايا اجلنسانية بطريقة عرضية يف تشخيصها القطاعي ويف احملاور ا         
  .احملددة
تعزيز الوئام االجتمـاعي  "ذا أولوية يرمي إىل اً  برناجم٣يتضمن احملور االستراتيجي   و  -٦٢

  : وحيدد هدفني أساسيني" والتضامن وبناء السالم
تنمية قدرات التحليل واالستجابة يف جمال الوئام االجتماعي، بفضل تدخل            -١

رأة القمرية يف عملية اختاذ القرار والنهوض بالوئام        إعادة تأهيل دور امل   "حيمل عنوان   
  ؛"االجتماعي

تطوير األنظمة الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان واملساواة واإلنصاف           -٢
  . بني اجلنسني

حتديث السياسة الوطنية من أجل املـساواة       ) أ: (يتضمن هذا اهلدف ستة تدخالت    و  -٦٣
 ؛ياسة الوطنية من أجـل املـساواة والعدالـة اجلنـسانية       تنفيذ الس ) ب (؛والعدالة اجلنسانية 

                  ؛إحداث اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان واحلريـات          ) د (؛تنفيذ قانون األسرة   )ج(
بناء قدرات املـديريات    ) و (؛ إحداث وتعزيز هياكل اإلصغاء لضحايا العنف ومحايتهم       )ه(

  . تصلة بنوع اجلنساملعينة بتعزيز حقوق اإلنسان واحلقوق امل
يف ورقة االستراتيجية الوطنية للنمو واحلد من الفقر، تعطى مؤشرات النتائج كذلك        و  -٦٤

 ينبغي إحداث أساليب العمل وأدوات التخطـيط        زال ماسنوية، غري أنه    اً  مع تضمينها أهداف  
  .والرصد والتقييم

  السياسة الوطنية من أجل املساواة والعدالة اجلنسانية  ٢-٢-٣  
تعترب السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة واإلنصاف بني اجلنـسني، الـيت اعتمـدهتا               -٦٥

، ورقة إطارية للتوجيه والقتـراح اسـتراتيجيات يف جمـال           ٢٠٠٨يوليه  /احلكومة يف متوز  
وتتطرق السياسة الوطنية من أجل املـساواة       . التخفيف من حدة الفوارق يف اجملال اجلنساين      

نوع اجلنس واالقتصاد والفقـر، نـوع اجلـنس         : ية ألربعة مواضيع أساسية   والعدالة اجلنسان 
والقطاعات االجتماعية، نوع اجلنس واحلقوق واملسامهة يف اختاذ القـرار، نـوع اجلـنس              

  .واألجهزة املؤسسية
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وتستعمل تلك السياسة كإطار للتوجيه والتنسيق بالنسبة للجهات الفاعلة من الدول             -٦٦
تدخلة يف جمال نوع اجلنس، كما جيب أن تساعد متخذي القرارات على            ومن غري الدول، امل   

اتباع أفضل التوجيهات يف جمال برجمة النشاطات الكفيلة بتعزيز إدراج نوع اجلنس والقضاء             
  .على الفوارق املوجودة

  : ويف هذا الصدد، حتدد مخسة توجيهات استراتيجية  -٦٧
ساء باألساس، والدمج املتزايد للنساء     تنمية األنشطة االقتصادية اليت هتم الن       -١

  ؛يف األنشطة االقتصادية األخرى
حتسني نسبة االلتحاق باملدارس والتدريب بالنسبة للفتيات والنساء بغيـة             -٢

  ؛حتقيق املساواة بني الفتيات والفتيان
  ؛تعزيز احلق يف الصحة واحلق يف الصحة اإلجنابية النسائية  -٣
يق املساواة بني اجلنسني يف اجلهات املعنية بـصنع  اعتماد سياسات تروم حتق    -٤

  ؛القرار السياسي، التقليدية منها والدينية
  .املواءمة والتنسيق بني اآلليات املؤسسية من الدول وغري الدول  -٥

اً وبدعم من وكاالت منظومة األمم املتحدة، تطور حكومة جزر القمـر مـشروع              -٦٨
يجي والتوجيهي للسياسة الوطنيـة املتعلقـة باملـساواة         لدعم تنفيذ اإلطار االسترات   اً  مشترك

ويهدف املـشروع إىل دعـم      . ٢٠٠٩مارس  /واإلنصاف بني اجلنسني جبزر القمر منذ آذار      
احلكومة يف تنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة واإلنصاف بني اجلنسني عن طريق إنشاء             

اواة واإلنصاف بني اجلنسني وحتسني الظروف      أو تدعيم اآلليات الوطنية املعنية بتعزيز املس      /و
  :وهي تتوقع أربع نتائج رئيسية. االجتماعية االقتصادية للمرأة

تنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة واإلنصاف يف إطار قانوين ومؤسسي   -١
  ؛ل التعميم ووضع خطط قطاعية للعملحمسن ومنسق عن طريق أعما

مات اجملتمع املدين والسلطات يف جمـال إدمـاج         تعزيز قدرات املرأة ومنظ     -٢
  ؛املشاركة السياسية والربط الشبكيالقضايا اجلنسانية يف برامج التنمية و

فتح دائرة للمعلومات ومحاية وتعزيز املساواة بني اجلنسني، مـع التركيـز              -٣
  ؛اًبوجه خاص على الوقاية وعلى رعاية النساء ضحايا العنف، وتعمل الدائرة حالي

إحداث صندوق للتضامن من أجل تعزيز متويل مشاريع املرأة أو جمموعات             -٤
  .اًالنساء على صعيد اجملتمع احمللي، ويعمل الصندوق حالي

وبعد سنتني من تنفيذ ذلك املشروع، حتققت اجنازات هامة يف جمال التنمية املؤسسية               -٦٩
يني وتدريب جهـات االتـصال       تع ‘١‘: يلي فيمالتعزيز قضايا اجلنسني وجتلت أهم النتائج       

املعنية بقضايا اجلنسني يف الدوائر احلكومية على مستوى االحتاد واجلزر يف جمـال التحليـل               
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 إحداث وتكوين جمموعة مـدربني      ‘٢‘ ؛وتقنيات إدراج قضايا اجلنسني يف الربامج القطاعية      
طاعيـة   إعـداد خطـط ق     ‘٣‘ ؛للنساء السياسيات يف مهارات االتصال والدعوة والقيـادة       

 إنشاء صندوق ‘٤‘ ؛والتصديق عليها بغية تنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
 ؛للتضامن لصاحل النساء لدى املفوضية العامة املكلفة بالتضامن وبتعزيـز قـضايا اجلنـسني             

وبدأت كذلك آليات وطنية ملكافحـة      . إنشاء برنامج وطين للنساء صاحبات املشاريع      ‘٥‘
  .عنف اجلنساين ورعاية ضحايا العنف تعمل بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكانال

  إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  ٣-٢-٣  
                صدقت احلكومة القمريـة علـى إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة                 -٧٠

ز القـدرات املؤسـسية     تعزي" املنقح، والذي يتجلى أحد آثاره يف        ٢٠١٢-٢٠٠٨اإلمنائية  
والفردية املتعلقة باحلوكمة السياسية واالقتصادية على املستوى الوطين ومستوى اجلزر علـى            

  . "أساس سيادة القانون واإلنصاف بني اجلنسني واملساءلة

  ٧املادة     
  احلياة العامة والسياسية

  احلق يف التصويت  )أ(  
وقـد نـصت   .  منذ فترة االسـتعمار ظلت املرأة القمرية حتظى باحلق يف التصويت       -٧١

كمـا أن سـائر     . الدساتري اليت حكمت جزر القمر خالل فترة االستقالل على هذا احلـق           
 املعـدل مبوجـب   ،AU/015-05 من القانون ٩ املادة   سيما الالقوانني املتعلقة باالنتخابات، و   

ميع القمريني من   ميكن جل ": تعيد التأكيد على هذا املبدأ، حيث جاء فيها        AU/001-07القانون  
اجلنسني، الذين ال تقل أعمارهم عن مثاين عشرة سنة على األقل يف الفـاتح مـن كـانون                  

 من نفـس    ٦كما أن املادة    . "يناير من سنة االنتخابات أن يكونوا ناخبني أو مرشحني        /الثاين
لى ال ميكن ألي كان أن يعترض ع      ": القانون، اليت جاءت باالقتراع العام، نصت على ما يلي        

 من قانون األسرة اليت ختول للقمـريني        ١١٩كذلك الشأن بالنسبة للمادة     . "تصويت ناخب 
يتعلق باحلقوق املدنية والـسياسية،      فيماوهكذا، فإنه   . كامل األهلية ملمارسة حقوقهم املدنية    

كما أهنا تستفيد من احلق يف التصويت أو الترشح مثل          . ُيماَرس أي متييز ضد املرأة القمرية      ال
  .اًالرجال متام

ت ممثلة  زال ماورغم أن النظام القانوين يكفل احلقوق السياسية للمرأة القمرية، فإهنا             -٧٢
يف اهليئات املنتخبة ويف دوائر اختاذ القرار بسبب ثقل القيود االجتماعية والثقافية            اً  ناقص  متثيالً

  .وغياب حوافز من شأهنا أن تضمن احلقوق السياسية للمرأة بفعالية
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  احلق يف املشاركة يف وضع سياسة الدولة وتنفيذها  )ب(  
يتعلق مبشاركة املرأة يف وضع سياسة الدولة وتنفيذها، مل تنشئ الدولة القمرية             فيما  -٧٣

هياكل تتيح مشاركة املرأة يف صياغة وتنفيذ السياسات االجتماعية واالقتصادية، سواء على            
لك، يشارك عدد هام من النـساء الكـوادر         ومع ذ . مستوى االحتاد أو على مستوى اجلزر     

ومعظم املنظمات النسائية باستمرار يف عملية وضع مشاريع قوانني وسياسات وبرامج إمنائية،            
وخباصة قانون األسرة أو السياسة الوطنية من أجل املساواة والعدالة اجلنسانية أو إطار عمـل          

  .ة النمو واحلد من الفقراألمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية أو ورقة استراتيجي
ويف إطار إدارة شؤون اجملتمعات احمللية وشؤون القرى، حتتل النساء مكانة بارزة يف               -٧٤

ـ   . احمللية/قلب صياغة وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية اجملتمعية       مـا يدعمـه    اً  وهذا هنج غالب
  .يب والتعاون الفرنسيويشجعه الشركاء يف التنمية، مبا يف ذلك األمم املتحدة واالحتاد األورو

  الوصول إىل املناصب العليا يف الدولة  )ج(  
اً استراتيجياً  خيص املناصب العليا للدولة، تشغل النساء مناصب ال تكتسي طابع          فيما  -٧٥
  ...). والتضامن والصحة ويتعلق األمر بوزارات من قبيل الشؤون اجلنسانية .اًكبري
، مل تكن باحلكومات    )يف أوائل التسعينيات  (مر  ومنذ ظهور الدميقراطية يف جزر الق       -٧٦

على سبيل املثال، يف    . املتعاقبة يف السلطة على مستوى االحتاد سوى امرأة واحدة على األكثر          
من أعضاء حكومة احتاد جزر القمر، مل تكن هنـاك          اً  ، من بني أحد عشر عضو     ٢٠٠٧عام  
  .من الرجالاً وزيرة واحدة مقابل أحد عشر وزير إال
وقد عينت امرأتـان بـصفة      .  مل تعني أية امرأة وزيرةً على مستوى االحتاد        اً،وحالي  -٧٧

ويتعلق األمـر باملفوضـة العامـة يف        . مفوضتني، ولكنهما ليستا عضوين يف جملس الوزراء      
  .التخطيط وباملكلفة بالتضامن وتعزيز قضايا اجلنسني

ففي . ألجهزة التنفيذية للجزر  ومع ذلك، يعترب متثيل املرأة أكثر أمهية على مستوى ا           -٧٨
أما يف  . ، من مفوضتني مقابل أربعة مفوضني     ٢٠٠٩أجنوان، يتكون اجلهاز التنفيذي منذ عام       

  .نغازيدجيا فالنسبة هي نفسها يف حني توجد يف موهيلي امرأة واحدة مقابل ستة رجال
ل بـشكل    ُتوزَّع مناصب صنع القرار يف املؤسسات العامة ملصلحة الرجا         اً،وعموم  -٧٩

ـ . ٢٠٠٦وهذا ما أكده التقرير الوطين للتنمية البشرية لعام         . واضح هلـذا التقريـر،    اً  فوفق
 يف املائة من النساء املناصب اإلدارية واملناصب اخلاصة بالكوادر العليـا            ٢٨يشغل سوى    ال

كما أن الكوادر املتوسطة من النساء والفتيـات ال ميـثلن           .  يف املائة من الرجال    ٧٢مقابل  
  . يف املائة بالنسبة للرجال٧١ يف املائة مقابل ٢٩ وىس
وبالتايل، ما زالت مشاركة املرأة القمرية يف صنع القرار على املـستوى الـسياسي                -٨٠

  .ضعيفة وإن ُسجل تغيري هام بالنسبة للحالة املبينة يف اجلداول أدناه
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  ١اجلدول 
  ٢٠٠٠يوليه / فاتح متوزتوزيع متقلدي املناصب السياسية الرئيسية حبسب اجلنس يف

 طبيعة املنصب الرجال النساء اجملموع

 الوزراء ومن شاهبهم ١٥ ١ ١٦
 حكام اجلزر ٣ صفر ٣

 مستشارو الدولة ٣٣ صفر ٣٣
 والة األقاليم ١٥ صفر ١٥

 املناصب السياسية الرئيسية األخرى ٢١ ٦ ٢٧
  اجملموع ٨٧ ٧ ٩٤

  .٢٠٠٠، احتاد جزر القمر، التقرير الوطين للتنمية البشرية  :املصدر
 يف املائة مـن     ٧,٤تبلغ نسبة النساء اللوايت يشغلن مناصب سياسية عليا         : مالحظة  -٨١

  .جمموع املناصب املتاحة
  ٢اجلدول 

  ٢٠١٠يوليه /توزيع متقلدي املناصب السياسية الرئيسية حبسب اجلنس يف فاتح متوز

 اجملموع اإلناث   الذكور الفئة االجتماعية املهنية

 الوزراء ومن شاهبهم

١٠  

مفوضتان يف التخطـيط    
  قضايا اجلنسني تعزيزويف 

ليستا عضوين يف جملس    (
 ١٠ )احلكومة

 ٣ صفر  ٣ حكام اجلزر

املناصب السياسية الرئيسية 
 ٣٧ ٧  ٣٠ األخرى

 ٣٣ ١  ٣٢ نواب االحتاد 

 ٥١ ١  ٥٠ مستشارو اجلزر

 ٨٩ ٢  ٨٧ رؤساء البلديات

 ٢٢٢ ١٠  ٢١٢ اجملموع  

  .حمفوظات اجلمعية الوطنية لالحتاد  :املصدر

بالرغم من استمرار عدم املساواة امللحوظ، يبدو أن هناك بداية تطـور يف            : مالحظة  -٨٢
، زادت نسبة النساء اللـوايت شـغلن        ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٠فمن  . توزيع املناصب العليا للدولة   

  . يف املائة١٣,٨، بزيادة قدرها  يف املائة٢١,٢ يف املائة إىل ٧,٤مناصب سياسية عليا من 
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، تتـرأس   ٢٠٠٥فمنذ عام   . أما يف جمال القضاء، فقد بدأت تتضح معامل متثيل املرأة           -٨٣
باإلضافة إىل ذلـك، هنـاك ثـالث        . امرأة احملكمة االبتدائية الحتاد جزر القمر يف موروين       

كما أن هناك   . ينقاضيات وحماميتان وُمسجلة واحدة ميارسن مهامهن بقصر العدالة يف مورو         
  .يف اجلزر الثالثاً فريقاً من احلقوقيات يف طريق الظهور تدرجيي

وهكذا، يبدو من اجلدول أدناه أن الفوارق بني الرجال والنساء يف مجيع القطاعات               -٨٤
  .زالت مهمة اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية ما

  ٣اجلدول 
   ٢٠٠٣ن النشيطني، حسب مهن وجنس السكا) بالنسبة املئوية(التوزيع 

 اجلنس

 اجملموع الذكور اإلناث الفئة االجتماعية املهنية

 ١٫٥٥ ٠٫١٢ ٢٫٢٤ القوات املسلحة

 ١٫٠٧ ٠٫٤٠ ١٫٣٩ اجلهاز التنفيذي والتشريعي والكوادر العليا

 ٦٫٤٤ ٥٫٤٦ ٦٫٩١ املهن الفكرية والعلمية

 ٣٫٠٢ ٢٫٧٦ ٣٫١٤ املهن الوسيطة

 ٢٫٢١ ٣٫٤٢ ١٫٦٣ رياملوظفون من الصنف اإلدا

 ١١٫٢٥ ١٧٫٠٥ ٨٫٤٥ موظفو اخلدمات، البائعون

 ٤٥٫٢٣ ٤٨٫٩٠ ٤٣٫٤٧ املزارعون

 ٢٠٫٠٧ ١٨٫٨٦ ٢٠٫٦٦ الصناع التقليديون والعمال

 ٥٫٢٨ ٠٫١٧ ٧٫٧٤ مشغلو اآلالت

 ٣٫٨٨ ٢٫٨٦ ٤٫٣٧ العمال واملوظفون غري املؤهلني

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اجملموع  

  .٢٠٠٣سكان واملساكن التعداد العام لل  :املصدر

ففي الواقع، يتكون جزء كبري     . على مستوى اخلدمة املدنية   اً  يظهر هذا التفاوت أيض     -٨٥
من الكوادر الوسطى والعليا، سواء على مستوى اجلزر أو على املـستوى املركـزي، مـن                

والواقـع أن يف تقريـر      . الرجال، كما تعني النساء، بصفة عامة، يف الوظـائف الـصغرية          
ذلك :  املتعلق باخلدمة املدنية يكشف توزيع الوظائف عن حالة من عدم املساواة           ٢٠٠٥ عام

كمـا أهنـن    .  يف املائة فقط   ٣٠أن النساء ال يشغلن من مجيع وظائف اخلدمة املدنية سوى           
 ٣٥بنـسبة   " (كمرتبطات بإطـار  "اً  ممثالت على مجيع مستويات اخلدمة املدنية، ولكن غالب       

  .، كما هو مبني يف اجلدول التايل) يف املائة٣٢بنسبة " (كمساعدات" و،)املائة يف
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  ٤اجلدول 
  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١احلالة النظامية للنساء باخلدمة املدنية يف 

 اجملموعوضع سياسي غري اخلدمة املدنية القاضيات  املرتبطات بإطار  املتعاقدات  متخذات القراراتاملساعدات  املوظفات  احلالة
 ٪٣٠ ٪٦ ٪٢١ ٪٨ ٪٣٥ ٪٢١ ٪٢٦ ٪٣٢  ٪٢٩ اجلزء

  .٢٠٠٥تقرير : اخلدمة املدنية  :املصدر

  احلق يف املشاركة يف املنظمات غري احلكومية واألحزاب السياسية  )د(  

  احلق يف املشاركة يف منظمات اجملتمع املدين  )١-د(  
كوين يتعلق حبرية ت   فيمامل تكرس تشريعات جزر القمر أي متييز على أساس اجلنس             -٨٦

املتعلق بعقود اجلمعيات يف مادتـه األوىل علـى أن           AF/006-86 ينص القانون  و .اجلمعيات
. يقررون مبوجبه القيام بأنشطة ال تستهدف الربح      " اتفاق بني شخصني أو أكثر    "اجلمعية هي   

وهكذا، مت تكوين العديد من اجلمعيات النسائية احملضة، كما أن غريهـا مـن اجلمعيـات                
 .اًر أكثر فأكثر وتشغل فيها العديد من النساء مناصب إدارية مثل الرجال متام            املختلطة تتطو 

 تلـك ذات    سـيما  الوعالوة على ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن اجلمعيات النسائية احملضة، و          
  .يف حتقيق منجزات حملية هامةاً وتساهم كثرياً الطابع التقليدي، هي نشيطة جد

  حزاب السياسيةاحلق يف االنتماء إىل األ  )٢-د(  
يتعلـق بانـضمام النـساء إىل        فيماُسجل تقدم على مدى السنوات الثالثني املاضية          -٨٧

، وهو العام الذي متيز بظهور الدميقراطية وبداية التعددية         ١٩٩٠فمنذ عام   . األحزاب السياسية 
 قيـاس  احلزبية وحرية التعبري، اخنرطت العديد من النساء يف النشاط السياسي، مما مكنهن مـن         

قدرهتن على التفكري ومواهبهن يف جمال السياسة باالخنراط يف األحزاب السياسية على نطـاق              
، ١٩٩٢نـوفمرب   /وهكذا، ترشحت عشر نساء لالنتخابات الربملانية يف تشرين الثـاين         . واسع

، ترشحت تسع نـساء     ١٩٩٣وبعد حل اجلمعية الوطنية يف عام       . ولكن مل ُينتخب أي منهن    
يف الربملان من بني الربملانيني الثالثـة والـثالثني        اً  لربملانية، وانتخبت إحداهن عضو   لالنتخابات ا 

. الذين كانوا يشغلون مقاعد يف اجلمعية الوطنية، وذلك للمرة األوىل يف التاريخ السياسي للبلد             
، ٢٠٠٩كذلك، خالل االنتخابات الربملانية وانتخابات مستشاري اجلزر اليت نظمـت عـام             

ون امرأة بصفة مرشحات رمسيات أو مرشحات بديالت، وكانـت األحـزاب          ترشحت مخس 
وقد استفاد هؤالء النساء من التدريب على القيادة وعلـى تقنيـات            . السياسية تدعم أغلبهن  

االتصال وأقمن شبكات بينهن بفضل دعم منظومة األمم املتحدة من خالل مشروع املـسائل              
  .اجلنسانية املشترك

اجملتمع املدين بالعديد من أنشطة التوعية والتعبئة بالتعـاون مـع           وتضطلع منظمات     -٨٨
وهي تنتج املزيد من اآلثار اإلجيابية اليت تؤدي إىل وعي املرأة           . احلكومة وبدعم من شركائها   
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فخالل االنتخابات الرئاسـية    . مبكانتها ودورها يف اجملتمع، وزيادة االلتزام يف احلياة السياسية        
  .أة للسلطة العليااألخرية، ترشحت امر

  ٨املادة     

  إتاحة الفرصة للنساء لتمثيل حكومتهن على املستوى الدويل  ١-ثانياً  
يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي، ال تفرق جزر القمر بني الرجل واملرأة، وإن كـان              فيما  -٨٩

  .اًمتثيل هذه األخرية ما زال ضعيف
مناصـب  اً  شغل النـساء أيـض    وت. وعينت جزر القمر امرأة سفريةً لدى اليونسكو        -٩٠

مسؤولية يف الوفود والبعثات رفيعة املستوى لدى األمم املتحدة أو االحتاد األورويب أو االحتاد              
  .األفريقي أو املنظمة الدولية للفرانكفونية أو جامعة الدول العربية

 العقبات اليت تواجه تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز              ٢-ثانياً  
  املرأة ضد
تواجه ممارسة املرأة حلقها يف املشاركة السياسية ويف الوصول إىل املناصب العامـة               -٩١

العليا يف الدولة العديد من القيود اليت حتد من التمتع الفعلي باحلقوق السياسية املنصوص عليها 
  : يليوجند من هذه القيود ما. يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  القيود االجتماعية والثقافية    
يف الواقع، تشكل بعض املمارسات الثقافية والقوالب النمطية املترسـخة املتعلقـة              -٩٢

للتمييـز ضـد املـرأة،      اً  ومسؤوليات كل من اجلنسني يف مجيع جماالت احلياة مصدر         بأدوار
قـام األول يف عمليـة      وهكذا فإن األسرة، باعتبارها تأيت يف امل      . تكرس تبعيتها للرجل   وهي
ـ . القرار، متنح الرجال بعض الصالحيات اليت يسحبوهنا من النساء         اختاذ مـا يكـون    اً  فغالب

نظر إىل النساء   للرجال وضع متخذي القرارات وممثلي األسرة يف العامل اخلارجي يف حني ال يُ            
كما أنه على مـستوى القـرى،       . بصفتهن زوجات وأخوات وبنات أخ أو أخت فالن        إال

تزيد الرتعة التحكميـة     و .يهيمن الرجال على دوائر اختاذ القرار ذات الطابع اجملتمعي والعريف         
  .مشاركة املرأة يف النضال السياسيللرجال من ضعف 

بالرغم من أنشطة التوعية اليت يضطلع هبا اجملتمع املدين، تبقى دينامية املرأة يف السباق            -٩٣
 يالحظ وجود فرق شاسع بني الرجال والنساء يف هـذا   إذاً،السياسي واالنتخايب ضعيفة جد  

أما األمر املعرب أكثر فهو أن مشاركة املرأة يف لعبة التناوب السياسي أقل بكثري مـن                . اجملال
كما أنه يف أهرام األحـزاب الـسياسية، ال تـشغل النـساء املناصـب               . مشاركة الرجال 

إىل مستوى القيام بالوظائف التنفيذية ومهـام        االستراتيجية وال مواقع اختاذ القرار، بل ُيرتَّلن      
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 ٣منذ استقالل جزر القمر ويبلغ اً وهكذا فمعدل التمثيل النيايب منخفض جد  . تعبئة الناخبات 
 يف املائة بالنسبة للرجـال يف أعقـاب االنتخابـات           ٩٧يف املائة فقط بالنسبة للنساء مقابل       

وقد أشار التقرير املواضـيعي     . ٢٠٠٩سمرب  دي/الربملانية األخرية اليت جرت يف كانون األول      
يعزى هذا التمثيل غري الكايف للنساء يف مناصب القـرار          " إىل أنه    ٣لألهداف اإلمنائية لأللفية    

 إىل الرتعة التحكمية لرجال جزر القمر، يف        - حسب معظم الوثائق اليت درست       -السياسي  
التقريـر   ("عدام ثقتهن يف أنفـسهن غياب تدريب يعدهن لتقلد املناصب السياسية العليا والن   

سامية عبد  " تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      "٣املواضيعي لألهداف اإلمنائية لأللفية     
  ).١٦، ص ٢٠٠٩أكتوبر /اجمليد، تشرين األول

  تكرار احلمل والوضع    
ب هتمش شرحية هامة من النساء يف الدوائر السياسية ودوائر اختـاذ القـرار بـسب                -٩٤

فبهذه احلجة، يتم إقصاؤهن من مناصـب املـسؤولية         . حالتهن، أي لتكرار احلمل والوضع    
  .غياهبن بفعل

  غياب التدابري اإلجيابية    
حيد عدم وجود سياسات وتدابري إجيابية متكن من إعمال احلقوق الـسياسية مثـل                -٩٥
  .ياة السياسية والعامةاحلصص وتدابري التمييز اإلجيايب األخرى من اخنراط النساء يف احل نظام

  يتعلق بالعنف الزوجي فيماالسكوت واإلفالت من العقاب     
ما يرتكبه أزواجهن أو أحد أفراد      اً  تعاين نساء كثريات من العنف الزوجي الذي غالب         -٩٦

ومع ذلك، فإن معظم الضحايا     . أسرة الزوج يف حالة النشاط السياسي الذي ال يقبله هؤالء         
  .زواجهن ألسباب التواضع واحلفاظ على احلياة الزوجيةيرفضن التبليغ عن أ

 الفصل الثالث    
  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تقتضي احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف             -٩٧
ىل نفس املرافـق    إ الوصول إىل التعليم والعمل والتدريب املهين والصحة، وكذا وصول املرأة         

 ١٢ و ١١ و ١٠ و ٥ و ٤وقد كرست هذه احلقوق يف املـواد        . االقتصادية اليت يصلها الرجل   
  .١٤ و١٣و
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  التقدم احملرز  ١-ثالثاً  

  ٤املادة     

  التدابري املؤقتة اخلاصة الرامية إىل اإلسراع بوترية حتقيق املساواة الفعلية بني الرجال والنساء  )أ(  
ؤقتة اخلاصة الرامية إىل اإلسراع بوترية حتقيق املساواة الفعليـة بـني         تتعلق التدابري امل    -٩٨

 بتدابري التمييز اإلجيايب لصاحل التحاق البنـات        الرجال والنساء اليت اعتمدهتا جزر القمر فعلياً      
  .بالدراسة

إىل قلق الدولة القمرية إزاء استمرار التفاوت بني الفتيات والفتيان يف جمـال             اً  نظرو  -٩٩
يم، اعتمدت الدولة خطة عمل وطنية لتعزيز تعليم الفتيات خالل الفترة املمتـدة مـن               التعل
 اللتحاق الفتيات والفتيان    ، كان هدفها هو حتقيق معدل صافٍ      ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٥ عام

وهذه مبادرة واصلتها احلركة القمرية من أجـل        .  يف املائة  ٨٣,٧باملدارس حددت نسبته يف     
وهكذا جنحت هذه احلركة يف جعـل       . دثت عند إطالق تلك اخلطة    تعليم الفتيات، اليت أح   

إلغاء رسوم التـسجيل    اً  رئيس الدولة ورؤساء األجهزة التنفيذية للجزر املستقلة يعلنون رمسي        
بالنسبة للفتيات، وقد فتحوا بذلك الطريق للبلد حنو جمانية التعليم، وهو هدف ينبغي بلوغـه               

  .ةإطار األهداف اإلمنائية لأللفي يف
ففي موايل ونغازيدجيا، هتم جمانية     . وخيتلف تطبيق هذا التدبري من جزيرة إىل أخرى         -١٠٠

  .التسجيل كال اجلنسني، بينما يف ندزواين، ال تنطبق إال على الفتيات

  التدابري اخلاصة املتخذة لصاحل املرأة  )ب(  
  . يف إطار التشريعمن التدابري اخلاصة لصاحل املرأةاً اختذت احلكومة القمرية عدد  -١٠١
ينص قانون العمل على أن املرأة، خالل مدة العدة بعد فقدان الـزوج، حتـتفظ               و  -١٠٢

كما ميـنح نفـس     . بوظيفتها وبراتبها طوال تلك الفترة اليت تدوم أربعة أشهر وعشرة أيام          
  .اًالقانون للمرأة فترة راحة من أجل الرضاعة الطبيعية، ميكن أن تصل إىل مخسة عشر شهر

  ٥املادة     

  التدابري املتخذة للقضاء على التحيزات واملمارسات العرفية  )أ(  
تعترب املمارسة العرفية يف مصلحة البنات، ألن لإلناث من األطفال احلق يف وراثـة                -١٠٣

  .املمتلكات، وبالتايل ال ميكن للرجال التصرف فيها وعقارات األسرة

  ألطفال ومنائهماملسؤولية املشتركة املتعلقة بتربية ا  )ب(  
رعاية وصـيانة   " من قانون األسرة على عاتق كال الوالدين واجب          ٨٦تضع املادة     -١٠٤

  .وقد نص القانون على املساواة الكاملة يف هذا الصدد". وتربية أطفاهلما يف جو تسوده املودة
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  ١٠املادة     

  املساواة يف احلق يف التعليم   )أ(  
مثل الدسـتور   اً  ييز ضد النساء يف جمال التعليم، متام      ال يكرس القانون القمري أي مت       -١٠٥

  ".التعليم للجميع[...] حق "الذي يشدد على 
واختذت جزر القمر التدابري التشريعية الالزمة لضمان املساواة الفعليـة للجميـع يف         -١٠٦

 املتعلـق   AF/023-94وهكذا، اعتمدت احلكومة القـانون رقـم        . احلق يف التعليم دون متييز    
 كـانون   ٢٠الـصادر يف     PR/012-95 التعليم، وأصدرت املرسوم الرئاسـي رقـم       جيهبتو

، ٢٠٠٥، واعتمدت اخلطة الرئيسية للتعليم والتدريب املهين يف عـام           ١٩٩٤ديسمرب  /األول
استفادة كل طفل قمري من تعليم جيد يف مستوى القيم          "اليت يتجلى هدفها العام يف ضمان       

  ".االجتماعية للبلد
يتعلق بالقبول يف الصف األول االبتدائي، فقد أحرز تقدم ملحوظ يف الفترة             فيماأما    -١٠٧

.  على مستوى املعدل الـصايف للقبـول       سيما ال، و ٢٠٠٨ إىل عام    ٢٠٠٥املمتدة من عام    
 يف املائـة    ٧٩,٦ يف املائـة إىل      ٧٧,٧فخالل هذه الفترة، ارتفع املعدل اإلمجايل للقبول من         

أما على مستوى   .  يف املائة  ٣٤,٦ يف املائة إىل     ١٩قبول باملدارس من    وارتفع املعدل الصايف لل   
 يف املائـة يف     ٧٦,٢يف معدل القبول، حيث اخنفض من       اً  اجلزر فلم تعرف إال أجنوان اخنفاض     

أما بالنسبة ملؤشر املساواة بني الفتيات والفتيان       . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٦٧ إىل   ٢٠٠٥عام  
 مقابل  ٢٠٠٨ يف عام    ٠,٩تقدم يف موهيلي، حيث سجل مؤشر       ذي الصلة، فقد أحرز أهم      

 ٠,٩عند  اً  أما على املستوى الوطين، فقد ظل هذا املؤشر مستقر         .٢٠٠٥ يف عام    ٠,٨مؤشر  
  .خالل نفس الفترة

  املساواة يف املناهج الدراسية ويف االمتحانات  )ب(  
دائي والثـانوي والعـايل،     يصل الفتيان والفتيات، يف نفس الظروف، إىل التعليم االبت          -١٠٨
وهكذا، يف إطار اخلطة الرئيسية للتعليم والتدريب املهـين،         . عن امتحانات هناية التدريب     فضالً

سعت احلكومة لتضمن لكل طفل بلغ سن السادسة، بصرف النظر عن نوع اجلنس أو األصل               
تعليم والتدريب  اخلطة الرئيسية لل   (٢٠٠٩ يف املائة عام     ١٠٠اجلغرايف، معدل قبول صاف يبلغ      

ويف هذا الصدد، خططت احلكومة يف استراتيجيتها لسياسة        ). ٢٦ ص   ،٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة  
التقريـر  (اً   يف املائة سـنوي    ٣التعليم لزيادة سنوية يف عدد الفتيات املسجالت باملدارس مبعدل          

  ).٢٠٠٥مارس /آذار، ٥٤الدوري املتعلق باتفاقية حقوق الطفل، ص 
 والفتيات على التعليم التقين واملهين عن طريق االمتحانات التنافـسية   وحيصل الفتيان   -١٠٩

كما أن التخصصات العلمية والتقنية مفتوحة للمرشحني مـن         . وخيضعون لنفس االختبارات  
  .كال اجلنسني يف مجيع مستويات التعليم
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 جبميـع   القضاء على أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة يف مجيع مراحل التعلـيم                )ج(  
  أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم املختلط

كمـا أن املـدارس     . تعترف الدولة بالتعليم اخلاص    و املدارس خمتلطة يف جزر القمر      -١١٠
العامة واخلاصة مفتوحة جلميع األطفال من كال اجلنسني، وهم خيضعون لـنفس إجـراءات              

  .وال ميارس نظام احلصص. التسجيل
ليم الفتيات، اعتمدت تدابري خاصة مؤقتة ترمي إىل تسريع وترية          إال أنه بغية تعزيز تع      -١١١

أما يف القطـاع    . حتقيق املساواة الفعلية بني الفتيات والفتيان لتعزيز التحاق الفتيات باملدارس         
  .اخلاص، فيستفيد الفتيان والفتيات من نفس ظروف التعلم

   األخرىالتساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية  )د(  
ويستفيد كل من الفتيات والفتيان من . تعطى املنح دون متييز قائم على أساس اجلنس         -١١٢

  .وال تعطى أية منحة ألسباب تتعلق بنوع اجلنس. املنح الدراسية يف نفس الظروف

تكافؤ فرص االستفادة من برامج مواصلة التعليم، مبا يف ذلك برامج تعلـيم الكبـار وحمـو                   )ه(  
  وظيفيال األمية
يف جزر القمر، تعترب الربامج واملواضيع اليت تدرس يف كل مستويات الدراسة ولكل               -١١٣

  .صف هي نفسها بالنسبة للطالب من كال اجلنسني
لتقرير حتليل البيانات للتعداد العام للسكان واملساكن يف        اً  ويف جمال حمو األمية، ووفق      -١١٤

، بلغ معدل تعلـم القـراءة       ٢٠٠٧الذي أجنز عام    جمال التعليم وحمو األمية يف جزر القمر،        
 يف املائة، كمـا بلـغ لـدى         ٤١,٧ سنة فأكثر    ١٥والكتابة بالنسبة ملن يبلغون من السن       

  . يف املائة٦١,٩ سنة ٢٤-١٥ فئة
 ١٣,٤ وهي تبلغ    اً،إن الفجوات بني الرجال والنساء يف جمال حمو األمية واضحة جد            -١١٥

كما أهنا ختتلف من جزيرة إىل أخرى، وحـسب         . اب املرأة نقطة يف البلد بأكمله على حس     
وبالتايل، فعلى مستوى السكان األميني املنتمني إىل الفئتني العمـريتني          . حمو األمية املعنية   لغة
 يف  ٥١,٤ يف املائـة مقابـل       ٦٤,٨، متثل النساء األميات     ) سنة وأكثر  ٢٥ و  سنة ٢٤-١٥(

  .من الرجال األميني املائة
ن دراسة اللغات الرمسية الثالث للبلد، وهي القمرية والفرنسية والعربية أنه           ويتبني م   -١١٦

 ٣٥,٣يف جمال حمو األمية، تأيت اللغة القمرية املكتوبة باحلروف الالتينية يف املرتبة األوىل بنسبة 
 يف املائة مث باللغة القمرية املكتوبـة بـاحلروف          ٣٠,٦يف املائة متبوعة باللغة الفرنسية بنسبة       

والنساء القمريات الالئي يتعلمن القراءة والكتابة باللغة القمريـة         .  يف املائة  ٢٤العربية بنسبة   
 يف املائـة    ٣٥ يف املائة مقابـل      ٣٥,٨من الرجال، أي ُيمثلن على التوايل نسبة        اً  أكثر عدد 

 املائـة    يف ٢٢,٩ يف املائة مقابل     ٢٥,٥ و يتعلق باللغة القمرية املكتوبة باحلروف الالتينية      فيما
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خيص اللغتني الفرنسية والعربية،     فيماأما  . يتعلق باللغة القمرية املكتوبة باحلروف العربية      فيما
 ٣٠,٩ إذ ميثلون نـسبة  :اًفإن الرجال الذين يتعلمون القراءة والكتابة هباتني اللغتني أكثر عدد  

 يف املائة   ٦,١املائة مقابل    يف   ٨ و  يف املائة للنساء بالنسبة للغة الفرنسية،      ٣٠,٣يف املائة مقابل    
  .بالنسبة للغة العربية

ها منظمات غري حكوميـة مثـل       موجدير بالذكر أن برامج حمو األمية للبالغني تقد         -١١٧
كما . الشبكة الوطنية املعنية باملرأة والتنمية، بدعم من احلكومة ومن الشركاء يف جمال التنمية            

  .لتعليم للفتيات الالئي مل يرتدن املدارس قطيوفر منتدى املربني القمريني حمو األمية وا

خفض معدالت انقطاع الطالبات عن الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالئي تركن              )و(  
  املدرسة قبل األوان

 ٧٦,١ينبغي جلزر القمر، اليت بلغ فيها صايف معدل االلتحاق مبدارس التعليم االبتدائي               -١١٨
 يف املائة، أن تبذل املزيـد مـن اجلهـود           ٥٧ة من يتمون تعليمهم      ونسب ٢٠٠٨يف املائة عام    

  .٢٠١٥هدف ضمان التعليم االبتدائي للجميع يف أفق عام  لبلوغ
يتعلق بصايف معدل االلتحاق باملدارس بصفة إمجاليـة علـى           فيماوسجل تقدم هام      -١١٩

إىل املدارس حـسب    إال أن هناك تفاوتاً يف الوصول       . املستوى القطري يف السنوات األخرية    
وقد سجلت نغازيدجيا أفضل تغطية لاللتحاق باملدارس، بصايف معدل         . اجلزيرة ونوع اجلنس  

، ٠,٨ يف املائة، إال أهنا سجلت مؤشر مساواة بني الفتيات والفتيـان بلـغ               ٨٠التحاق بلغ   
  .أقل من اجلزر األخرى وهو
ة ندزواين، بصايف معـدل     ولوحظ أضعف أداء يف جمال االلتحاق باملدارس يف جزير          -١٢٠

 يف املائـة يف     ٩٣,٣ وبنسبة إمجالية لاللتحاق باملدارس بلغـت        . يف املائة  ٧٢,٦التحاق بلغ   
  .٢٠٠٨ عام

يتعلق بوصول الفتيات والفتيان إىل التعليم، يكفي إلقـاء          فيماولفهم الوضع احلايل      -١٢١
  .نظرة فاحصة على اجلدول التايل

  ٥اجلدول 
  يتعلق بوصول الفتيات والفتيان إىل التعليم فيمااحلالة الراهنة 

 الفتيان الفتيات )٢٠٠٨-٢٠٠٧السنة الدراسية (النسبة 

  يف املائة٨١٫٧  يف املائة٧٧٫٤ املعدل اإلمجايل للقبول باملدارس

  يف املائة٣٥   يف املائة٣٤٫١ املعدل الصايف للقبول باملدارس 

  يف املائة١٠٧٫٨ ملائة يف ا٩١٫٨ للقبول باملدارس اإلمجايلعدل امل

  يف املائة٧٩٫٨  يف املائة٧٢٫٣ للقبول باملدارسصايف العدل امل

  .املديرية الوطنية للتخطيط/وزارة التربية الوطنية  :املصدر
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  ٦اجلدول 
عدد املقيدين ونسب املساواة بني الفتيات والفتيان يف التعليم االبتدائي علـى مـستوى              

  )٢٠٠٨-٢٠٠٥(اجلزر الثالث 
 ٢٠٠٨عدد املقيدين يف التعليم االبتدائي  ٢٠٠٥د املقيدين يف التعليم االبتدائي عد 

 الفتيان الفتيات اجلزر
املساواة بـني   
 الفتيان الفتيات الفتيات والفتيان

املــساواة بــني 
 الفتيات والفتيان

 ٠٫٧٩ ٥٢٤ ٢٩  ٥٢٥ ٢٣ ٠٫٩٤ ٣٢٠ ٢٤ ٠٥٩ ٢٣ نغازيدجا

 ٠٫٧٩ ٢٠٤ ٤  ٣٢٢ ٣ ٠٫٨٠ ٨٣٢ ٣ ٠٨٤ ٣ موايل

 ٠٫٨٥ ٨٧٢ ٢٦  ٠١٧ ٢٣ ٠٫٨١ ٤١٠ ٢٦ ٥٠٩ ٢١ ندزواين

 ٠٫٨٢ ٦٠٠ ٦٠ ٨٦٤ ٤٩ ٠٫٨٧ ٥٦٢ ٥٤ ٦٥٢ ٤٧ القمر

  .)وزارة التربية الوطنية والبحث والثقافة والفنون (٢٠٠٨ و٢٠٠٥لوحة املتابعة   :املصدر

  ٧اجلدول 
ان يف التعلـيم اإلعـدادي      البيانات اإلحصائية املتعلقة بتطور املساواة بني الفتيات والفتي       

  ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٥والثانوي من 
عدد /السنة الدراسية

 ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ املقيدين

 التعليم الثانوي التعليم اإلعدادي مستوى التعليم الثانوي
التعليم 

 التعليم الثانوي اإلعدادي
التعليم 

 التعليم الثانوي اإلعدادي
 ٥١٦ ٥ ٩٧٩ ١١ ٤٧٦ ٦ ٩٨٢ ١١ ٧٩١ ٦ ٧٨١ ١٣ عدد الفتيات املقيدات

 ٤٥٦ ١٤ ٢٥٦ ٢٧ ٦٨٢ ١٣ ٢٥٦ ٢٧ ٥٠٢ ١٤ ٦٤٦ ٢٨ العدد اإلمجايل للمقيدين

  يف املائة٣٨  يف املائة٤٤  يف املائة٤٦٫٧  يف املائة٤٤  يف املائة٤٧  يف املائة٤٨٫١ النسبة املئوية للفتيات
  يف املائة٦٢  يف املائة٥٦  يف املائة٥٣٫٣  يف املائة٥٦ ائة يف امل٥٣٫٢  يف املائة٥١٫٩ النسبة املئوية للفتيان

  .)وزارة التربية الوطنية والبحث والثقافة والفنون (٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٥لوحة املتابعة   :املصدر
املساواة بني الفتيات والفتيان ليست فعلية بعد على مستوى التعليم االبتدائي           : مالحظة  -١٢٢

 خاصة يف التعليم الثانوي حيث ال يكف عدد الفتيات املقيدات           اً، مقلق ويعترب الوضع . والثانوي
  .عن االخنفاض، مما يزيد من حدة عدم املساواة بني اجلنسني

 وهكذا، على مستوى حـصيلة     .اً يعرف النظام أداء ضعيف    اً،خيص اجلودة أيض   فيماو  -١٢٣
ئي على مستوى اإلتقان املطلـوب       املائة من األطفال يف التعليم االبتدا      ٨التعلم، ال يتوفر إال     

حسب البيانات املتعلقة بـالتعليم     اً  ودائم.  يف املائة من الطالب لديهم تأخر دراسي       ٦٦بينما  
 سنة، الذين هلم احلق     ١٤ و ٦تتراوح أعمارهم بني       طفالً ١٥٩ ٨٥٠، من بني    ٢٠٠٨لعام  

.  يف املائة منهم فتيـات ٥٥و يف املائة خارج املدرسة، ٣١يف التعليم اإللزامي اجملاين، ال يزال     
يف املائة بالنـسبة للفتيـان       ٢٧,٧ فهو يبلغ    :اً مرتفع زال ماأما بالنسبة للتكرار، فإن املعدل      

  . يف املائة بالنسبة للفتيات٢٥ مقابل
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 مـصنفاً   ٢٠٠٨وعلى مستوى التعليم االبتدائي تتجلى حالة التكرار خالل عـام             -١٢٤
  .حسب نوع اجلنس على النحو التايل

  ٨اجلدول 
  نسبة التكرار

 

  .٢٠٠٨لوحة املتابعة لعام   :املصدر
 إصالح ملناهج التعليم االبتدائي إلدراج هنـج      ٢٠٠٦ويف هذا الصدد، أطلق يف عام         -١٢٥

الكفاءات بغية حتسني نوعية التعليم والتعلم ومتكني الطالب من اكتساب مستويات الكفاءة            
ويروم هذا اإلصالح تعزيز تنمية املهـارات       . دراسةاملطلوبة يف كل مستوى من مستويات ال      

األساسية يف الرياضيات واللغة الفرنسية والتفتح، من أجل املسامهة يف حتسني معـدل إمتـام               
 .اًوقد استحدث اإلصالح تدرجيي   . الدراسة بشكل ملحوظ بالنسبة لتالميذ املدارس االبتدائية      

لى مجيع فئات صفي التحضريي األول واملتوسـط  عاً وبعد هناية املرحلة التجريبية، يعمم حالي   
كمـا  . ٢٠٠٩ وكذا صفي التحضريي الثاين واملتوسط الثاين يف عام          ٢٠٠٨األول يف عام    

وقد درب مجيـع املعلمـني      .  من الفتيات  ٢٥ ٤٠٦طفالً منهم    ٧٦ ٦٥٩ يستفيد منه قرابة  
فرصـة ملراجعـة     اًوكان هذا اإلصالح أيض   . واملشرفني على النهج وعلى استخدام األدوات     

اً الكتب املدرسية والتخلص من القوالب النمطية القائمة على أساس نوع اجلنس، خـصوص            
  .بشأن األدوار واملواقف املنوطة بالرجال والنساء

  تكافؤ فرص املشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية  )ز(  
ياضية يف مجيع التخصصات جلميـع      يف جزر القمر، تعطى دروس التربية املدنية والر         -١٢٦

  .الطالب والطالبات يف التعليم االبتدائي والثانوي
وهكذا، توفر للفتيات والفتيان نفس إمكانيات املشاركة بنـشاط يف الرياضـة ويف               -١٢٧

  .التربية البدنية
وجدير بالذكر أنه يف السنوات األخرية، حصلت نساء كثريات علـى جـوائز يف                -١٢٨

  .ياضية والثقافية، على املستويني الوطين واإلقليمياملسابقات الر

 األصغر سناً األكرب سناً السن الرمسي

 اجملموع          الفتيات       الفتيان
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إمكانية احلصول على معلومات تربوية حمددة تساعد على كفالة صحة األسر ورفاهها، مبا يف                )ح(  
  ذلك املعلومات واإلرشادات اليت تتناول تنظيم األسرة

 يف جمـال    ال يكرس التعليم يف جزر القمر وحدات خاصة بالتربية األسرية والتعليم            -١٢٩
  السكان
ملناعة فريوس نقص ا ولكن بعد إدراج الربامج املتعلقة باألمراض املعدية املنقولة جنسياً  -١٣٠

  .صلن على تلك املعلوماتالبشري، أصبحت الفتيات حي
يف هذا اجملال للمراهقني مـن      اً  ومن ناحية أخرى، تعطي مجعية رفاه األسرة دروس         -١٣١
  .اجلنسني كال

  ١١املادة     

  غري قابل للتصرف فيه جلميع البشراً احلق يف العمل بوصفه حق  )أ(١  
  يكفل التشريع القمري عدم قابلية التصرف يف احلق يف العمل   -١٣٢
بشأن قانون العمـل دون      PR/18-84يف الواقع ليس يف املادة األوىل من القانون رقم            -١٣٣

نية من نفس القانون    ا أن املادة الثا   كم. متييز على أساس اجلنس أي اعتراف بالتمييز ضد املرأة        
وهـي  ". العمل والتدريب املهين العايل هي حقوق لكافة مواطين جزر القمر         "تنص على أن    

  .تدرج أي متييز على أساس نوع جنس املوظف مل

  احلق يف تكافؤ فرص العمل، مبا يف ذلك تطبيق معايري اختيار واحدة يف شؤون االستخدام  )ب(١  
 باملساواة والوصول إىل سوق العمل ومعايري االختيار، حيظر قانون جـزر       يتعلق فيما  -١٣٤

 تـنص علـى     PR/18-84  من القانون رقم   ٢كما أن املادة    . القمر التمييز على أساس اجلنس    
الختاذ قرارات  [...] حيظر على كل صاحب عمل أن يضع يف االعتبار نوع اجلنس            "يلي   ما

  ."بشأن التوظيف
بشأن النظام األساسي العام ملوظفي احتـاد   AU/006-04 من القانون ٥كما أن املادة      -١٣٥

مفتوح مع املساواة يف احلقوق     [...] الوصول إىل املناصب العامة     "جزر القمر تنص على أن      
  ...." والفرص دون متييز على أساس اجلنس أو الدين

ييز على أساس اجلنس    يتعلق بالنظام األساسي هليئة القضاء، فإنه ال يقوم بالتم         فيماو  -١٣٦
وميكن للنساء الالئي تتوفر فيهن الشروط املطلوبة الوصول إليهـا       . يف الوصول إىل هذه املهنة    

  .وهكذا، يتوىل الرجال والنساء إدارة حماكم جزر القمر. دون أية قيود
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 ونوع العمل واحلق يف الترقية واألمن على العمل ويف مجيع مزايـا       احلق يف حرية اختيار املهنة      )ج(١  
  وشروط اخلدمة واحلق يف تلقي التدريب املهين وإعادة التدريب 

وهلذا جاء باملعايري املطبقة بالتساوي على املوظفني       . يتطرق قانون العمل هلذه النقطة      -١٣٧
  .عاقد دون متييزعن ذلك، حرية الت وهو يفرض، فضالً. من الذكور واإلناث

 من قانون العمل    ٢يتعلق باحلق يف التدريب املهين وبإعادة التدريب، فإن املادة           فيما  -١٣٨
ملسار وخربة املوظـف    اً  وهلذا، جيرى التدريب املهين وإعادة التدريب وفق      . تعاجل هذه النقطة  

  .وحسب احلاجة اليت أعرب عنها صاحب العمل، بغض النظر عن نوع اجلنس

يتعلق  فيماحلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك االستحقاقات، واحلق يف املساواة يف املعاملة    ا  )د(١  
  بالعمل ذي القيمة املساوية

بشرط " من قانون العمل على أنه       ٩٧بشأن احلق يف املساواة يف األجر، تؤكد املادة           -١٣٩
بالنسبة جلميع العمال، مهمـا  اً تساوي العمل واملؤهالت املهنية واألداء، يعترب الراتب متساوي      

ومل يأت القانون بأي متييز من حيـث        ". كان أصلهم أو نوع جنسهم أو سنهم أو وضعهم        
وقد أكدت  . الراتب، فالرجال والنساء يتقاضون نفس الراتب إن كانت هلم نفس املؤهالت          

ل، اليت حتـدد     وما يليها من قانون العم     ٧١هذا احلكم االتفاقات اجلماعية املكرسة يف املواد        
. بالنسبة للنساء والـشباب   " األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي    "سبل التطبيق العملي ملبدأ     

  .وهذا مبدأ حيظى باحترام الدولة ومحايتها
جلدول مؤشرات يـستند إىل     اً  دار نظام أجور موظفي وأعوان الدولة وفق      وهكذا، يُ   -١٤٠

  .ارات واألقدمية، وليس إىل نوع اجلنسمعايري املسارات املدرسية واجلامعية وامله

 يف حاالت التقاعـد والبطالـة واملـرض والعجـز           سيما الاحلق يف الضمان االجتماعي، و      )ه(١  
  والشيخوخة وغري ذلك من حاالت العجز عن العمل، وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر

زات املدفوعـة   يضمن قانون العمل احلق يف الضمان االجتماعي والتقاعد واإلجـا           -١٤١
 بشكل ال لبس فيه، يف الباب الثـاين املتعلـق            أيضاً  من قانون العمل   ٧وتنص املادة   . األجر

 سـواء   ،بنقابات العمال، على أنه ميكن للنساء أن ميارسن حقهن يف التنظيم النقايب كـامالً             
  .بصفة ناشطات أو مسؤوالت

 ١٤٦ إىل   ١٤٢ املواد من    وكرس احلق يف الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل يف          -١٤٢
وتستكمل هذه  . بشأن قانون العمل دون متييز على أساس اجلنس        PR/18-84 من القانون رقم  

مـن   املتعلق بالتدابري العامة للوقايـة     AF/015-88األحكام تلك اليت ينص عليها القانون رقم        
  .األخطار املهنية وحتسني ظروف العمل
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  ة ظروف العمل، مبا يف ذلك محاية وظيفة اإلجناباحلق يف الوقاية الصحية وسالم  )و(١  
      وهكـذا، فـإن القـانون      . حيمي قانون جزر القمر صحة وسالمة ظروف العمل         -١٤٣
 ١٤٢ بشأن قانون العمل دون متييز على أسـاس اجلـنس، يف املـواد مـن             PR/18-84 رقم
تكمل هـذه   وتـس . ، يضمن سالمة وصحة العمال دون متييز بني الرجل واملـرأة          ١٤٦ إىل

املتعلق بالتدابري العامة للوقايـة مـن        AF/015-88األحكام تلك اليت ينص عليها القانون رقم        
  .األخطار املهنية وحتسني ظروف العمل

حظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييز يف الفصل من اخلدمة علـى           )أ(٢  
  خالفنيأساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على امل

وهكذا، . حيظر قانون جزر القمر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو احلالة الزوجية             -١٤٤
 من قانون العمل حتظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو احلالة            ٤٦ من املادة    ٣فإن الفقرة   

للنساء احلوامل إمكانية وقف عقد العمل دون إخطار مسبق         اً   أيض ٦٠ومتنح املادة   . الزوجية
 وجيوز متديد هذه الفترة ثالثة أسابيع للضرورة الطبية، وهي مدفوعة األجر            .اً أسبوع ١٤ة  ملد

عن ذلك، ال ميكن هلذا األخري أن يقرر الفصل عن            فضالً. بكاملها من طرف صاحب العمل    
  .للحالة الصحية للمرأةاً اخلدمة هلذا السبب، أو نظر

   عدم فقدان العمل السابقمنح إجازات األمومة املدفوعة األجر وضمان  )ب(٢  
منح إجازات األمومة املدفوعـة األجـر وعـدم         اً  يضمن قانون العمل للمرأة أيض      -١٤٥
ويشكل هذا النظام مزية هامة بالنسبة للمرأة، فخالل فترة الرضـاعة،           . العمل السابق  فقدان

ـ .  تستفيد املرأة من فترة راحة من أجل الرضاعة        اً،اليت حددت يف مخسة عشر شهر      ادة وزي
على ما سبق، ميكنها فسخ عقد العمل دون إخطار سابق، وبالتايل دون أن حتتاج إىل دفـع                 

  .تعويضات الفسخ
عالوة على ذلك، ينص القانون على أن حتتفظ املرأة بوظيفتها وراتبها خالل فتـرة                -١٤٦

  . أيام اليت تدومها تلك الفترة١٠ والعدة بعد فقدان الزوج، أي خالل أربعة أشهر

 خدمات الدعم االجتماعية الالزمة لتمكني الوالدين من اجلمع بـني االلتزامـات العائليـة               )ج(٢  
  مسؤوليات العملو

يف جزر القمر، ال وجود هلياكل اجتماعية حمددة متكن الوالدين من اجلمـع بـني                 -١٤٧
  .مسؤوليات العمل وااللتزامات العائلية

للعادات، ميكن هليكل الوحدة األسرية     اً  قإال أنه جيدر بالذكر يف هذا الصدد، أنه وف          -١٤٨
األجـداد والعمـات    (بني أفراد األسرة    اً  مشتركاً  القمرية رعاية الطفل وتربيته، إذ يعترب عبئ      

  ). وغريهم،واخلاالت وأخوات األزواج
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  يثبت أنه ضار توفري محاية خاصة للنساء احلوامل الالئي يؤدين عمالً  )د(٢  
يـضر    اصة لصاحل النساء احلوامل الالئي يـؤدين عمـالً        اختذت احلكومة تدابري خ     -١٤٩

 ساعة  ١٢جيب أن تدوم فترة راحة النساء واألطفال        " تنص على أنه     ١١٩فاملادة  . بصحتهن
". ال تفـوق طاقتـهن    "ياق، جيب أن تشغل النساء وظيفة        ويف نفس الس   "متتالية على األقل  

  .ميكن رفض هذا الطلب إذا قدمته املرأة املعنية وال
 ١٤٢وتكمل هذه األحكام احملددة أحكاماً أعم نص عليها نفس القانون يف املـواد                -١٥٠

  .وما يليها
وبالتايل، فإن قانون العمل يوفر محاية إضافية للمرأة احلامل، اليت تعترب سريعة التـأثر         -١٥١

  .بسبب حالتها الصحية

  ١٢املادة     
  املساواة يف احلقوق يف جمال الرعاية الصحية

  ".احلق يف الصحة والتعليم للجميع"ص دستور جزر القمر يف ديباجته على ين  -١٥٢
 من قانون الصحة العامة والرعاية االجتماعية من أجل رفاه السكان ٥وجاء يف املادة      -١٥٣

  .أن دولة جزر القمر تتحمل مسؤولية محاية وتعزيز صحة السكان ومزايا الرعاية الصحية
كما ُيعترف  . بني الرجال والنساء  ) AF/103-95لقانون رقم   ا(وال مييز قانون الصحة       -١٥٤

  .باحلق يف الصحة جلميع املواطنني دون متييز، وخباصة التمييز على أساس اجلنس
وتؤكد السياسة الوطنية املعنية بالصحة وخطة تنفيذها، اللتان جرى تنقيحهما على             -١٥٥

، أن الصحة حق أساسـي مـن        ١٩٩٦ضوء أهداف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف عام         
وقد جرى تأكيد هذه األهـداف يف       . حقوق كافة سكان جزر القمر دون متييز من أي نوع         

  .التوجيهات االستراتيجية للسياسة الوطنية لإلنصاف واملساواة بني اجلنسني
وتضع هذه الصكوك خفض معدالت وفيات األمهات واألطفال يف صميم أهدافها، مما              -١٥٦

  .م والطفل تشكل الشغل الشاغل للحكومات واجملتمعات احمللية يف جمال الصحةجعل صحة األ

  توفري اخلدمات املالئمة واجملانية خالل فترة احلمل    
اختذت حكومة جزر القمر تدابري هامة بغية ضمان توفري اخلدمات املالئمة للمـرأة               -١٥٧

ة فاحصة على هذا اجلدول ملالحظة      ويكفي إلقاء نظر  . أثناء فترة احلمل والوالدة وبعد الوالدة     
خالل اً  اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل ضمان توفري اخلدمات املالئمة للمرأة، وخصوص           

  .فترة احلمل والوالدة من أجل خفض معدالت وفيات األمهات
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  ٩اجلدول 
  توفري اخلدمات املالئمة للنساء احلوامل

مؤشرات 
 ٢٠١٥القيمة املستهدفة يف عام  يثاحلداملستوى  املرجعياملستوى  اهلدف

٣٨٠ ١٢٩  
لتعداد العـام للـسكان     ا(

 )٢٠٠٣ واملساكن

٥١٧  
لتعداد العام للسكان   ا(

 )١٩٩١ واملساكن

ــات  ــات األمه ــدل وفي مع
 مولـود   ١٠٠ ٠٠٠  بالنسبة ل (

 )حي

 >٨٠  ٦٠  
التقرير املتعلق بالقضاء على    (

الكــزاز لــدى األمهــات 
 )٢٠٠٩والرضع 

٥٢  
تعلــق االستقــصاء امل(

ــصحة  ــسكان وال بال
١٩٩٦( 

معدل الـوالدات يف املرافـق      
الصحية، مبساعدة املـوظفني     

 )نسبة مئوية(الصحيني املؤهلني 

 >١٩ ٥٥  
تقرير عن بقاء األم والطفـل      

  )٢٠٠٨ومنومها 
 

٢٦  
ــصائية ( دراســة استق

ــددة  ــة متع  عنقودي
  )٢٠٠٠املؤشرات 

معدل انتشار حتديـد النـسل      
 )مئوية نسبة(

 ٥٣ ١٠٠  
ير عن بقاء األم والطفـل      تقر

 )٢٠٠٨ومنومها 

٥٢  
ــصائية ( دراســة استق

ــددة  ــة متع  عنقودي
  )٢٠٠٠املؤشرات 

معدالت النساء الالئي َتــلقني     
الرعاية قبل الوالدة على األقـل      
مرة واحدة ومعـدالت النـساء     

 ٤الالئي َتلقينها علـى األقـل       
 مرات خالل محلهن

  .٥٦ ، ص٢٠٠٩ديسمرب /راض منتصف املدة، كانون األولاألهداف اإلمنائية لأللفية، استع  :املصدر

وبالتايل، فإن التقدم احملرز يف هذا اجملال هو نتيجة ملختلف السياسات والربامج الـيت      -١٥٨
  .تنفذها احلكومة

  النظام الصحي    
  :بثالثة مستويات تراتبية، وهياً هرمياً وأنشأت دولة جزر القمر، يف جمال الصحة، نظام  -١٥٩

  ؛وى املركزياملست •
  ؛مستوى اجلزر •
  .املستوى احمليطي •
 املنحدرات مـن األوسـاط   سيما اليسهل هذا النظام الالمركزي وصول النساء، و     -١٦٠

  .احملرومة، إىل الرعاية الصحية والصحة اإلجنابية وصحة األم وتنظيم األسرة
منظمـات  يف مجيع اجلزر شبكة من املستوصفات الصحية العسكرية و        اً  وتتطور حالي   -١٦١

  .غري حكومية مثل منظمة كاريتاس التابعة للبعثة الكاثوليكية وقطاع خاص ناشئ
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  للصحة اإلجنابيةاً بالغاً اهتماماً أولت احلكومة أيض
 استراتيجية يف جمال الـصحة      ٢٠٠٢يف جمال الصحة اإلجنابية، وضع البلد منذ عام           -١٦٢

  .معدل وفيات األمهات والرضَّعاإلجنابية وكذلك خريطة طريق بغية تسريع وترية خفض 
  تنظيم األسرة يف صميم اهتماماهتااً وضعت احلكومة أيض

من اهلياكل الصحية خـدمات تنظـيم       )  يف املائة  ٩٧(تقدم سبعة وتسعون يف املائة        -١٦٣
وبالرغم من عدم توفر بيانات، يتبني من حالة توزيع وسائل منع احلمـل أن قبـول               . األسرة

متوسط االستهالك الـشهري    اً  وقد تضاعف تقريب  .  مرحلة التسارع  وسائل منع احلمل دخل   
  .لبعض املنتجات على مدى السنوات اخلمس املاضية

  تدابري تروم السيطرة على اخلصوبةاً اختذت الدولة أيض
 أن خـصوبة النـساء      ٢٠٠٣تظهر بيانات التعداد العام للسكان واملساكن لعـام           -١٦٤

م من كون االجتاه املسجل على مدى التعـدادات يظهـر           ت مرتفعة، بالرغ  زال ماالقمريات  
 أطفال لكل   ٥,٣ ويقدر معدل اخلصوبة الكلي، الذي مت حسابه على أساس           .اًنسبياً  اخنفاض

إىل االفتراضات املنطقية بالنظر إىل برامج احلد من اخلصوبة اليت          اً  ، استناد ٢٠٠٣امرأة يف عام    
وإن االجتاه العـام    . ٢٠٠٨ لكل امرأة يف عام       أطفال ٤,٩٥جيري تنفيذها يف البلد، مبعدل      

ويعترب هذا االخنفاض أكثر أمهية بني النساء الالئـي         . لَتَغري معدل اخلصوبة آخذ يف االخنفاض     
وينعكس هذا االجتاه بالنسبة لألعمـار املتقدمـة        .  سنة ٣٤ و  سنة ٢٠تتراوح أعمارهن بني    

  ). سنة٤٠ سنة إىل ٣٥ من(
و االخنفاض يف معدالت اخلصوبة إىل زيادة متوسط العمر عند          ويرجع هذا االجتاه حن     -١٦٥

. الزواج األول والتقدم املسجل يف تنظيم األسرة ووصول املرأة إىل التعليم، ومـا إىل ذلـك               
 سنة أو أكثر هي اليت تعرف أهم تطور يف          ٣٥وبالتايل، فإن فئة السكان الذين تبلغ أعمارهم        

  .معدل اخلصوبة الكلي
 بعزم يف النضال ضد اإلصابات املنقولة باالتصال اجلنسي وفريوس نقـص  انطلقت الدولة 
  اإليدز/املناعة البشري

 مع انتـشار    اً،جداً  يف جزر القمر، ال يعترب وباء فريوس نقص املناعة البشري نشيط            -١٦٦
، مبـا يف ذلـك بـني        )٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٠,٠٢٥( يف املائة    ٠,٠٥منخفض يقل عن    

بكوهنا األكثر عرضة، مثل العامالت يف جمال اجلنس أو حـاملي           اً  فة تقليدي اجلماعات املعرو 
ميكن استبعاد خطـر الزيـادة       ومع ذلك، ال  . اإلصابات املنقولة باالتصال اجلنسي األخرى    

  :السريعة بسبب وجود عوامل معينة، مثل
 يف املائة، استقصاء    ٥٤,٧: أكثر من نصف السكان يعيشون حتت خط الفقر       (الفقر   •

  ، مما يعزز منو الدعارة العرضية بشكل جلي؛)٢٠٠٤سر املعيشية الشامل األ
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  ؛) يف املائة٣٧,٩(تدين معدل االلتحاق باملدارس  •
  ؛)يف املائة ٥٣,٣(جهل املراهقني بوسائل الوقاية  •
 يف املائـة يف     ٤,٦إصابة  (ارتفاع معدل انتشار اإلصابات املنقولة باالتصال اجلنسي         •

  ؛) لدى البالغني٢٠٠٦عام 
  ؛) يف املائة٢٢(ضعف معدل استخدام الواقيات الذكرية واألنثوية  •
رداءة االستقبال، إىل جانب اجلودة غري الكافية يف جمال رعاية اإلصابات املنقولـة              •

  .باالتصال اجلنسي يف بنياتنا الصحية
وهكذا، وضع البلد خطة استراتيجية متعددة القطاعات معنية بفريوس نقص املناعـة       -١٦٧

  :التالية) ٥(بشري، تركز على املكونات الرئيسية اخلمسة ال
  القيادة، وتتضمن االلتزام والدعوة والتعبئة وختصيص املوارد؛ •
الوقاية والتعبئة االجتماعية اليت تأخـذ يف االعتبـار تقنيـة اإلعـالم والتثقيـف           •

طات واالتصاالت، والتعلم من األقران، والرفاالت، والدعامات التعليمية، واالحتيا       
  العامة، والوقاية من انتقال املرض من األم إىل الطفل؛

الرصد والرعاية، اليت تأخذ يف االعتبار العالج والدعم، وتوفري الرعاية الطبية حلاالت             •
الرعايـة   اإلصابات املنقولة باالتصال اجلنسي والكشف، واملراقبة الوبائية، وتـوفري        

  ؛البشريني لفريوس نقص املناعة الشاملة للسكان الذين يعيشون مع أشخاص حامل
البيئة املواتية اليت تدعم محاية من يعيشون مع أشخاص حاملني لفريوس نقص املناعة   •

  البشري، وتدعم اإلطار القانوين؛
التنسيق واملتابعة والتقييم، مما يكفل اإلشراف والرصد واالجتماعات والدراسـات           •

  .والبحوث
من يعيشون مع أشخاص حاملني لفريوس نقـص    ُوضع مشروع قانون يتعلق حبماية        -١٦٨

ويروم هذا املشروع محاية    .  وُصدق عليه وقُدم إىل اجلمعية الوطنية ليتم إقراره        البشرياملناعة  
 واستفادة اجلميع مـن الوقايـة       البشرياألشخاص املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة       
نوين والقضائي للنساء واألطفال والشباب     والعالج والرعاية ودعم احملتاجني وتقدمي الدعم القا      

  .والفئات الضعيفة األخرى

  ١٣املادة     

  احلق يف الرعاية  )أ(١  
وقد شكل هذا الوضع    . ال تتوفر جزر القمر إىل اليوم على نظام للضمان االجتماعي           -١٦٩

  .العامل األساسي الذي منع املرأة من االستفادة من الرعاية الصحية
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إنشاء نظام للتأمني الصحي التعاضدي بغية حتقيق       اً  وضع، جيري حالي  لتصحيح هذا ال    -١٧٠
ويكمن اهلدف الرئيسي من شبكة التـأمني الـصحي         . تغطية سليمة للرعاية املقدمة للسكان    

التعاضدي يف حتسني وصول السكان إىل اخلدمات الصحية اجليدة بشكل مستدام، وخباصـة             
يف االستشفاء اً طيها هذه التأمينات الصحية أساسوتتمثل اخلدمات اليت تغ . األمهات واألطفال 

الطيب واالستشفاء اجلراحي والوالدة البسيطة أو املعقدة ورصد احلمل واحلوادث غري املتوقعة            
  ..).الكسور واحلروق واجلراحة البسيطة(

  احلق يف احلصول على القروض املصرفية والرهون وغريها من أشكال االئتمان املايل  )ب(١  
فعنـد  . عمل القطاع االقتصادي يف جزر القمر دون أي متييز على أساس اجلـنس            ي  -١٧١

وقد مكن ذلـك مـن ظهـور        . احلصول على االئتمان، ال يتم التمييز بني الرجال والنساء        
" ميك"ويف هذا اإلطار، متنح وكاالت االئتمان مثل        . مبادرات فردية نسائية يف عملية التنمية     

 بدعم  اً،ونفذت احلكومة أيض  .  والنساء حسب نفس الشروط    للرجالاً  قروض" الصندوق"أو  
ويشتمل مشروع  . من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تدابري حمددة لصاحل املرأة يف هذا اجملال           

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الرامي إىل تيسري الوصول إىل االئتمـان وإىل خلـق              /احلكومة
برنـامج لالئتمانـات الـصغرية      "على  ) آمي(ئات الضعيفة   املشاريع البالغة الصغر لفائدة الف    

واألهم من ذلك أنه، يف جمال مكافحة الفقر، يتعاون مشروع آمي مع اجلمعيـات              ." للنساء
ومتنح اجلمعيـات   .  فرنك ومليون فرنك   ٢٥٠ ٠٠٠النسائية، ومينحها ائتمانات تتراوح بني      

ومـايل  ) يات مكونة بصفة قانونيـة    مجع(االئتمانات بدورها ألعضائها مقابل ضمان قانوين       
ـ  ١٠٥٠وهكذا، فمن بني    ).  يف املائة من االئتمان كضمان     ١٠حيتفظ بنسبة   ( بـالغ  اً   ائتمان

 إلنشاء وتعزيز املشاريع البالغة الصغر، خصص ٢٠٠٦ و٢٠٠١الصغر اليت منحت بني عامي     
وقد . على حد سواء  وُتطبق هذه األحكام يف املناطق احلضرية والريفية        . للنساءاً   ائتمان ٥٢٢

اختذ نظام منح االئتمانات ودعم املشاريع البالغة الصغر هذا من طرف مشروع صندوق دعم              
واملبـادرات ومؤسـسات   " ميـك "التنمية اجملتمعية من خالل جزء األنشطة املدرة للدخل و   

ة وقد سامهت هذه املبادرات يف حتسني جمال النشاطات البالغ        . التمويل البالغ الصغر األخرى   
  .الصغر يف جزر القمر

  احلق يف املشاركة يف األنشطة الترفيهية والرياضية ويف مجيع مظاهر احلياة الثقافية  )ج(١  
 املتعلق بتنظيم األنشطة الرياضية والبدنية حق املشاركة        ٢٩-٨١يكرس القانون رقم      -١٧٢

تضمن "ليت تنص على أنه  يف مادته األوىل اسيما اليف األنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، و 
النشاط البدين والرياضـي الـذي   [...]  إمكانية ممارسة اً،كان أم كبرياً لكل شخص، صغري 

يف رياضـات   اً  وهكذا، هناك عدد كبري من الفرق الرياضية النسائية النشطة جـد          ". خيتاره
  .كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة السلة وغريها: خمتلفة
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  ١٤املادة     

  حالة املرأة الريفية يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -١  
 يف املائة مـن     ٥٠,٤، متثل النساء    ٢٠٠٣للتعداد العام للسكان واملساكن لعام      اً  وفق  -١٧٣

 يف ٧٢ يف املائة من هؤالء النساء يف املناطق احلضرية، بينما تنحدر ٢٨وتعيش نسبة . السكان
  .نهن من املناطق الريفيةاملائة م

  ١٠اجلدول 
  توزيع السكان املقيمني حسب نوع اجلنس والوسط

 املنطقة
 السكانجمموع عدد 

 املعيشيةعدد األسر 
 الذكورالسكان من 

 اإلناثالسكان من 
 النساء/الرجالنـــــسبة 

  ٠٧٠٠,٩٨ ٥٩٠٢٩٠ ٣٠٦٢٨٥ ٦٦٠٩٧ ٥٧٥  احتاد جزر القمر

  ٩٨٨٠,٩٩ ٨٧٧٨٠ ٦٦٩٧٩ ١٦٠٢٩  ٨٦٥  حضرية

  ٠٨٢٠,٩٨ ٧١٣٢٠٩ ٦٣٨٢٠٥ ٧٩٥٦٧ ٤١٤  ريفية

  .٢٠٠٣التعداد العام للسكان واملساكن   :املصدر
ال تنص قوانني جزر القمر على أية تدابري حمددة للنساء الالئي ينحدرن من املنـاطق                 -١٧٤

ـ  . الريفية، كما أهنا تضع املرأة الريفية على قدم املساواة مع احلضرية           إن التـدابري   وهكذا، ف
السياسية واألحكام التشريعية املعمول هبا تنطبق على النساء احلضريات وعلى النساء الريفيات      

  .على حد سواء
ومع ذلك، فإن النساء الريفيات ال متلكن معلومات كافية عـن مجيـع األحكـام                 -١٧٥

عوبة احلـصول   القانونية املنصوص عليها يف االتفاقية املعنية حبماية حقوقهن، وذلك بسبب ص          
ملستواهن التعليمي احملدود يف املقام األول مث لعدم وجود آليـة دائمـة             اً  على املعلومات نظر  

  .للتدريب واإلعالم تتالءم مع الواقع احمللي
وخالل السنوات األخرية، تضطلع املفوضية العامة املكلفة بالتضامن وتعزيز املـساواة             -١٧٦

شركاء يف التنمية وبالتعاون مع املنظمات غـري احلكوميـة       بني اجلنسني، بدعم فين ومايل من ال      
واجلمعيات، بأنشطة للتوعية واإلعالم على أقاليم اجلزر الثالث من خالل حلقات عمل تدريبية             

  .وإعالمية موجهة إىل املرأة الريفية وتتعلق باألدوات األساسية حلماية وتعزيز حقوق املرأة

   وتنفيذهااملشاركة يف وضع خطط التنمية  )أ(٢  
. مثل الرجال، يف وضع وتنفيذ مشاريع التنمية احملليـة    اً  تشارك النساء الريفيات، متام     -١٧٧

كمـا  . الستعدادهن الفعلي للمشاركة وإملامهن بالقضايا املطروحة     اً  وُتطلَب مشاركتهن نظر  
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م تقـو  النسائية واجلمعيات النـسائية الـيت   اجلماعاتيفسر هذه الدينامية وجود العديد من       
  . وهي أهم وسيلة متاحة للنساء لتحسني وضعهن االقتصادي يف املناطق الريفية-بالتعاون 

  احلق يف الوصول إىل اخلدمات املناسبة يف جمال الصحة  )ب(٢  
هلذا املشكل، فمقتضيات قانون الـصحة املـذكورة          أوجد قانون جزر القمر حالً      -١٧٨

ق على مجيع القمريني دون متييز على أساس        ، تنطب ١٤٥ إىل   ١٤٢ املواد من    سيما الأعاله، و 
كما أن إضفاء الطابع املؤسسي على املراكز الصحية يف املناطق          . اجلنس أو األصل االجتماعي   

  .وعلى الوحدات الصحية احمللية ميكن املرأة الريفية من الوصول إىل اخلدمات الصحية

  الضمان االجتماعي  )ج(٢  
 للضمان االجتماعي، غري أهنا تتوفر على شبكة رائدة         ال تتوفر جزر القمر على نظام       -١٧٩

  .للتأمني الصحي التعاضدي منتشرة يف مجيع أحناء البلد

  التعليم وحمو األمية  )د(٢  
يف جمال التعليم، ُتطرح إشكالية اجلنسانية من حيث الوصول املتأخر ووصول أقليـة               -١٨٠

قف عـن الدراسـة يف املـستويني        من الفتيات إىل التعليم وارتفاع معدالت الرسوب والتو       
والتعليم مفتوح جلميع القمريني بغض النظر عن نوع اجلنس أو األصـل            . االبتدائي والثانوي 

ومع ذلك، تقل الفجوة بني الفتيات والفتيان على مـستوى التعلـيم الثـانوي              . االجتماعي
  .اًجداً والعايل، على عكس التعليم التقين واملهين، حيث يبقى عدد الفتيات ضعيف

 ٥٦,٩(فاملناطق الريفية   . ويف جزر القمر، تؤثر األمية على النساء أكثر من الرجال           -١٨١
تقريـر الدراسـة   (من هذه الفـوارق  اً هم األكثر تضرر)  يف املائة ٥٧,٨(والنساء  ) يف املائة 

  ).٢٠٠٩ديسمرب /اجلنسانية جلزر القمر، كانون األول
 سـنة   ١٥ألشخاص الذين تبلغ أعمارهم     اابة لدى   وبلغ معدل اإلملام بالقراءة والكت      -١٨٢
  . يف املائة٦١,٩ سنة من بينهم نسبة ٢٤-١٥ يف املائة، ومتثل فئة ٤١,٧أكثر  أو

وتعترب الفوارق يف اإلملام بالقراءة والكتابة هامة بني الرجال والنساء، وخباصة النساء              -١٨٣
لتقرير حتليـل   اً  وفق) اب النساء على حس ( نقطة يف البلد بأكمله      ١٣,٤وهي تبلغ   . الريفيات

  .٢٠٠٧البيانات للتعداد العام للسكان واملساكن يف جمال التعليم وحمو األمية جبزر القمر لعام 
باإلضافة إىل ما سبق، جيري التدريب يف جمال حمو األمية الوظيفي وإدارة املـشاريع                -١٨٤

" آمـي "نمية مثـل مـشروع      الرامية إىل دعم األنشطة املدرة للدخل من خالل مشاريع الت         
ومشروع دعم املبادرات االقتصادية األساسية واملؤسسات املالية الالمركزية، ومشروع التنمية 

  .احمللية، وصندوق دعم التنمية اجملتمعية، وما إىل ذلك
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  تكافؤ الفرص يف اجملال االقتصادي  )ه(٢  
لنـشاطات  يف سياق التحليل اجلنساين حسب القطاع، من حيـث التوظيـف وا             -١٨٥

االقتصادية، يتميز سوق العمل يف جزر القمر بتأنيث العمالة غري املستقرة، واالقتصاد غـري              
، ) يف املائة  ٦٦,٩( فالقطاع الزراعي هو الذي يوظف أكرب نسبة من النساء           :الرمسي والبطالة 

 يف املائة من النـساء، وجنـد معظمهـن يف           ٣٠يف حني أن الوظائف العامة ال يشغلها إال         
 يف  ٥٦,١(أما على مستوى التوظيف الذايت، فهناك عدد أكرب من النساء           . وظائف الصغرية ال

 يف املائة من العاطلني عن العمل يف جزر         ٤٧اً  وأخري).  يف املائة  ٤٧,٥(مقارنة بالرجال   ) املائة
ويف جمال الزراعة، يشارك معظم النساء يف اإلنتاج الغذائي وحماصـيل           . القمر هم من النساء   

منهن يف  اً  يف الزراعة التجارية، ولكن يعمل القليل جد      اً  ويعملن أيض . تنة وتربية الدواجن  البس
أمـا  . جمال تسويقها، على عكس ما حيدث يف الصيد، حيث يعملن يف جمال بيع الـسمك              

يتعلق بالعقارات، فسبب املشاكل هو عدم وجود السجل العقاري، وعـدم تـسجيل              فيما
لذي يكرس عدم تقسيم األراضي وحتويل ملكيتها، ممـا أدى إىل   األراضي والنظام األمومي، ا   

عدم قدرة املرأة على التصرف فيها، وإن كانت هي مالكتها التقليدية، من أجل احلصول على   
 يف  ١٧,٠٥(واخلدمات  )  يف املائة  ١٨,٨( وتساهم املرأة يف جمال احلرف       .ائتمان مصريف مثالً  

  ). يف املائة١٨,٣(قطاع اخلاص الرمسي ، كما لوحظ ظهور املرأة يف ال)املائة
إىل جانب اجملال الزراعي، شرعت املرأة الريفية يف االضطالع باألنـشطة املـدرة               -١٨٦

والقطاعات الرئيسية املعنية هي الـدواجن      . للدخل بدعم من بعض الشركاء التقنيني واملاليني      
ومتول بعض هـذه    . لوياتاحل/وصناعة املالبس التقليدية وحماصيل البستنة وحتضري الوجبات      

  .األنشطة عن طريق نظام اجلماعات ذاتية التمويل اليت أنشأهتا النساء من أجل التعاون

  املشاركة يف مجيع أنشطة اجملتمع  )و(٢  
تشارك النساء الريفيات يف أنشطة التنمية اجملتمعية، كما ُيسامهن يف صياغة خطـط               -١٨٧

ن  َيتدخلن يف مشاريع تنمية اجملتمعات احمللية اليت ُيـدَعوْ         باإلضافة إىل ما سبق،   . التنمية احمللية 
وجدير بالذكر أن هناك العديد . إليها بسبب قدرهتن على التعبئة أو إملامهن بالقضايا املطروحة

وهذه هي الوسيلة الرئيـسية املتاحـة       . من اجلماعات واجلمعيات النسائية اليت تقوم بالتعاون      
وهكذا، فإن االستبعاد الفعلي للنساء     . دي يف املناطق الريفية   للنساء لتحسني وضعهن االقتصا   

القمريات من دائرة صنع القرار على صعيد اجملتمع احمللي بدأ يقل بسبب دينامية اجلماعـات               
  .النسائية وتعزيز ثقة أعضائها اإلناث يف أنفسهن

  احلصول على االئتمان  )ز(٢  
ى أساس األصل االجتماعي أو احمللـي، أو        ال خيضع احلصول على االئتمان للتمييز عل        -١٨٨

ـ    اً  فاملرأة الريفية حتصل على االئتمان املايل، متام      . القائم على نوع اجلنس    اً مثل الرجـال، وفق
كما أن احلصول على االئتمان املصريف التقليدي       . للشروط املطلوبة من قبل مؤسسات االئتمان     



CEDAW/C/COM/1-4 

39 GE.11-45800 

هنا جتد صعوبة يف االستجابة لشروط احلصول       حمدود للغاية بالنسبة للنساء صاحبات املشاريع، أل      
وللتصدي هلذا املشكل، تتيح مؤسسات التمويل البالغ الصغر للنساء منتجـات           . على االئتمان 

 يف  ٥٠مالية حمددة، كما أهنا جعلت شروط منح القروض أكثر مرونة، وهو ما جعل أكثر من                
ويل البالغ الصغر يف جزر القمر من       وهكذا، تعترب مؤسسات التم   . املائة من عمالئها من النساء    

  .بني املؤسسات اليت تقوم بتنفيذ إجراءات ملموسة لتعزيز املساواة بني اجلنسني
ويف جمال االدخار، وضعت احلكومة تدابري حمددة لصاحل سكان الريـف، مـسامهة             -١٨٩

ويل وبالفعل، وضعت عدة مشاريع تروم تعزيز مت      . بذلك يف إنشاء مؤسسات مالية ال مركزية      
األنشطة يف املناطق الريفية بغية تيسري عملية مجع املدخرات خاصة يف املناطق الريفية وتوزيع              

وقد حققت هذه السياسة نتائج مرضية، حيث مكنت الكـثري مـن            . ائتمان املبالغ الصغرية  
  . يف املناطق الريفية، من احلصول على االئتمانسيما الالنساء، و

). ميـك (ر الرابطات التعاونية لالدخار واالئتمان يا قمـر         ومن تلك املشاريع نذك     -١٩٠
، إىل تعزيز ظهور شبكة مستقلة حقيقة من        ١٩٩٦وهتدف هذه الرابطات، اليت أنشئت عام       

املؤسسات املالية التعاونية القادرة على حتسني الوساطة املالية يف املناطق الريفية بشكل ملحوظ 
  .وضمان استدامتها

، تشمل ما   "ميك" مؤسسة من مؤسسات     ١٢أنه أحدث ما يقارب     وجدير بالذكر     -١٩١
وقد مجعـت   .  غالبيتهم من النساء اللوايت يعشن يف املناطق الريفية        اً، عضو ٥٠ ٠٠٠يقارب  

  .اً مليارات تقريب٥ مليارات من املدخرات ولديها قروض غري مسددة تبلغ ١٠يناهز ما

  احلق يف مستوى معيشي الئق  )ح(٢  
الستقصاء اً  وبالفعل، وفق . يفية هي جزء السكان الذي يعيش يف فقر سائد        املرأة الر   -١٩٢

  .يلي فيمايتجلى مشهد فقر األسر املعيشية  ،٢٠٠٤األسر املعيشية الشامل لعام 
 يف املائة يف املناطق ٤٣,٥ يف املائة يف املناطق الريفية يف جزيرة القمر الكربى،        ٣٩,١  -١٩٣

أما يف املـدن، فباسـتثناء      . ائة يف املناطق الريفية يف موهيلي      يف امل  ٣٨,٣الريفية يف أجنوان و   
عن ارتفاع نسبة   اً  ويكشف القياس الفردي للفقر أيض    . موهيلي، ميس الفقر حوايل ربع األسر     

 يف املائـة علـى التـوايل      ٥٠,٢ و  يف املائة  ٥٢,١ و  يف املائة  ٤٥,٤: الفقر يف املناطق الريفية   
 توجـد يف املنـاطق      ،اوهكذ. قمر الكربى واجنوان وموهيلي   املناطق الريفية يف جزيرة ال     يف

وحيدد هـذا الـسياق   .  يف املائة من األسر املعيشية الفقرية٧٨,٨يف جزر القمر نسبة      الريفية
  .األحوال املعيشية

 يف املائة   ٤٨، يعيش ما يقارب     ٢٠٠٤الستقصاء األسر املعيشية الشامل لعام      اً  ووفق  -١٩٤
وعة من أوراق القصدير وشجر جوز اهلند، يفتقـر معظمهـا إىل            من السكان يف بيوت مصن    

  .الكهرباء واملاء ونظام اجملاري
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ويبقى اخلشب مصدر الطاقة املهيمن من أجل الطهي، ألن حوايل ثالثة أرباع األسر               -١٩٥
 سيما ال واً،جداً ويف هذا الصدد، يعترب دور املرأة يف التزويد باخلشب هام . املعيشية تستخدمه 

  .املناطق الريفيةيف 
 يف املائة من جمموع سكان البلد احلصول على مياه          ٩٠كذلك، ال ميكن ملا يقارب        -١٩٦

ويف الواقع، ال تعترب مياه األمطار اليت ختزن يف اخلزانات، واليت تشكل املصدر             ". آمنة"شرب  
ائة مـن    يف امل  ٥٠األول ملياه الشرب يف جزيرة القمر الكربى، ويستخدمها ما يقارب نسبة            

األسر املعيشية، وال مياه الصنابري والنافورات، اليت تستخدمها العديد من األسـر املعيـشية              
آمنة، ألنه مل تـتم     )  يف املائة  ٣٦,١(، ومبوهيلي   ) يف املائة من األسر املعيشية     ٣٩,٥(بأجنوان  

  .أو بكتريولوجياًاً محايتها من اجلراثيم امللوثة كيميائي
بة للكهرباء، فنسبة األسر اليت تستخدم الكهرباء كمصدر لإلنارة         كذلك األمر بالنس    -١٩٧

  . يف املائة يف خمتلف أرجاء البالد٣٧,٨ال تتجاوز 

  العقبات اليت تواجه إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ٢-ثالثاً  
 جمـال   تواجه حكومة جزر القمر عقبات هامة يف إطار التنفيذ الكامل لالتفاقية يف             -١٩٨

  . يف جماالت الصحة والتعليم واالقتصادسيما الاحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، و
على مستوى قطاع التعليم، تؤدي الصعوبات اهليكلية ذات الصلة بامليزانيـة الـيت               -١٩٩

  :تواجهها احلكومة إىل ما يلي
لمدارس، الـيت يوجـد   حتد من قدرة الدولة على االستثمار يف حتسني البيئة املادية ل         •

  ؛معظمها يف حالة واضحة من التهالك
تؤدي إىل خوض إضرابات متكررة من طرف معلمـي القطـاع العـام، تتعلـق                •

باملخالفات واملتأخرات املزمنة اليت هتم رواتب موظفي الدولة، مما يتسبب يف حدوث 
  طالب؛اضطرابات خالل السنة الدراسية، وتدهور نوعية التعليم واخنفاض مستوى ال

تسبب تضاعف امتالء قاعات الدراسة بسبب قلتها، مما يؤدى إىل اخنفاض الساعات         •
  القانونية املخصصة للتعليم والتعلم يف املدرسة؛

تؤدي إىل نقص حاد يف الوسائل املالئمة على مستوى إدارات التعلـيم املركزيـة               •
غـري املنـضبط    والالمركزية، مما يسبب ارتفاع نسبة الغياب بني املدرسني والنمو          

  .للمؤسسات اخلاصة
ويسبب هذا السياق اخنفاض معدل حمو األمية بني اإلناث وارتفاع توقف الفتيـات               -٢٠٠

  .عن الدراسة وتدين نسبة الفتيات اللوايت يتابعن الدراسة يف التعليم األساسي
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  على مستوى قطاع الصحة    
الرئيسية اليت حتد من وصـول   النساء، إحدى العقبات    سيما اليعد إفقار السكان، و     -٢٠١

كما أن تكلفة تقدمي اخلدمة، اليت وضعها قـانون الـصحة يف            . املرأة إىل اخلدمات الصحية   
يتحمل السكان تكاليف تقدمي الرعاية واخلدمات الصحية يف        "، حيث نص على أنه      ٥٣ املادة

  .، ال تشجع حصول املرأة على الرعاية الصحية"املرافق الصحية العامة
يف عدم وصول النـساء     اً  ن عدم وجود نظام فعال للضمان االجتماعي يساهم أيض        إ  -٢٠٢

  .إنشاء نظام للتأمني الصحي اجملتمعياً إىل الرعاية الصحية، وإن كان جيري حالي
 يف املائة من    ٢٨ حيث جترى    اً،معاشاً  ت ممارسة الوالدة بالطريقة التقليدية واقع     زال ما  -٢٠٣

للدراسة االستقصائية العنقودية متعددة    اً  اع املمارسات التقليدية وفق   الوالدات يف البيوت مع اتب    
ويدل العدد الكبري من الوالدات اليت تسجل خارج املنشآت الـصحية           . ٢٠٠٠املؤشرات لعام   

  .على دور العدوى اليت تصيب الرضع، واليت تعد أحد أسباب وفيات األمهات والرضع
 إىل منو مقلق لعمليـات اإلجهـاض غـري          يؤدي حظر اإلجهاض يف قانون الصحة       -٢٠٤

 اً،عام ١٨وهكذا تفقد الكثري من النساء، مبن فيهن فتيات يقل عمرهن عن  . القانونية يف البلد  
حياهتن، أو ُيصبحن عقيمات أو ُيعانني من أمراض النساء والتوليد بسبب العمليات اليت يـتم       

  .القيام هبا يف ظروف حمفوفة باملخاطر
كفاية مرافق الرعاية األساسية عند الوالدة وارتفاع تكلفة اخلدمات دون وحيول عدم   -٢٠٥

  .وصول العديد من النساء إىل إجراء عملية قيصرية
  على مستوى قطاع العمل 

بعدم االمتثال الفعلـي للنـصوص      اً  تتعلق الصعوبات املسجلة يف جمال العمل أساس        -٢٠٦
  .التنظيمية املعمول هبا وباحملسوبية السياسية

فبالرغم من التدابري املختلفة اليت اختذت لضمان املساواة يف احلق يف العمل وتقـدمي                -٢٠٧
محاية خاصة للنساء، متنح احملسوبية السياسية األولوية للمحسوبني على النظام على حـساب             

ومن جهة أخرى، ألسباب ترجع إىل الـربح واجلـشع، حيـث           . القواعد احملددة، من جهة   
  .ب العمل األحكام القانونية اليت تضمن تدابري حمددة لصاحل النساءحيترم بعض أصحا ال

 املتعلق بالتدابري العامة للوقاية    AF/015-88باإلضافة إىل ما سبق، ال حيدد القانون رقم           -٢٠٨
  . النساء احلواملسيما المن األخطار املهنية وحتسني ظروف العمل أحكام خاصة باملرأة، و

وص التنظيمية النساء ضحايا انتهاك احلقوق املنصوص عليها يف         وجيعل اجلهل بالنص    -٢٠٩
  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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وينتج عن االخنفاض البالغ يف مستوى التعليم لدى شرحية كبرية من النساء معـدل                -٢١٠
، ) املائة  يف ٩,٢ يف املائة مقابل     ١٩,٢(بطالة لدى هذه الشرحية يعادل ضعف معدل الرجال         

  . ٢٠٠٤للدراسة االستقصائية الكاملة لألسر املعيشية اً وفق

  على مستوى القطاع االقتصادي    
بالرغم من تطور املؤسسات االئتمانية التعاضدية الريفية، يـسجل تفـاوت علـى               -٢١١

 يف املائة من املستفيدين من القروض بسبب صـعوبة          ١٧حساب النساء الالئي ميثلن أقل من       
  .على الضمان املايل املطلوبالعثور 
اً وتعرف مبادرات املرأة يف جمال إنشاء املشاريع، اليت هي يف املرحلة التنظيمية، تطور              -٢١٢
بسبب املشاكل املتعلقة بالوصول إىل االئتمان واألسواق، وضعف القدرة على اإلدارة           اً  حمدود

  .لدى النساء صاحبات املشاريع
يع من ثقل سلطة أزواجهن وال تتمتعن باالسـتقاللية         وتعاين بعض صاحبات املشار     -٢١٣

  .الفعلية يف إدارة وتطوير أعماهلن

  الفصل الرابع    
  احلقوق املدنية وحقوق املواطنة

هتدف احلقوق املدنية وحقوق املواطنة إىل محاية سالمة املرأة وحريتها وحياهتا الشخصية              -٢١٤
  . من االتفاقية١٦ و١٥ و٩ و٦املواد وقد وردت هذه احلقوق يف . واألسرية وممتلكاهتا

  ١-رابعاً    
  التقدم احملرز

  ٦ة املاد    

  التدابري املتخذة للقضاء على البغاء املنظم واالجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    
  .ال يعترف اجملتمع القمري بالبغاء املنظم واالجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء  -٢١٥
يعاين ثلث النساء مـن التعنيـف   : يف جزر القمراً  معاشاً  اين واقع يعد العنف اجلنس  و  -٢١٦

لدراسة استقصائية نوعية استهدفت العنف اجلنساين، أجريت        وفقاًاجلسدي من طرف الزوج     
يتعرض النساء للعنف املادي واملايل، وبعد طالقهـن،         و .٢٠٠٦على الصعيد الوطين يف عام      

مـن طـرف أقربـائهن     ) إليـذاء اللفظـي   الـشتم وا  (يتعرضن للعنف اجلسدي والنفسي     
وحيث يعتـرب الطـالق     . أو أقرباء أزواجهن  ) واآلباء واألعمام واإلخوة واخلطاب    األزواج(

  .وصمة عار للمرأة وأقربائها، تنسب املسؤولية للمرأة يف أغلب األحيان
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  : اليت تعطي نظرة وجيزة عن هذا الوضع )١(يلي بعض البيانات الرقمية فيماو  -٢١٧
  بطلب نفقة الزوجة؛اً متعلقاً  ملف١٣٥: ٢٠٠٩-٢٠٠٦ •
  هبجر العائلة؛اً متعلقاً  ملف١١٥: ٢٠٠٨ •
  .هبجر العائلةاً متعلقاً  ملف٤٠: ٢٠٠٩ •
 وفتيات، من مجيع الطبقات االجتماعيـة ومـن سـائر           كما يتعرض األطفال، فتياناً     -٢١٨

 حالة من حـاالت     ٧٠٠وقد أُبلغ عن أكثر من      . األعمار، لإليذاء اجلسدي واجلنسي والنفسي    
وتتضرر . )٢(٢٠٠٤العنف ضد القُصر إىل دوائر اإلنصات باجلزر الثالث منذ أن افتتحت عام             

أو مظهـر   " قانون الصمت "كما يبدو أنه يتم احترام    . الفتيات من هذه الظاهرة أكثر من الفتيان      
كاء ، من طرف الضحايا أنفسهم ومن طرف أسرهم وسلطات جزر القمر والشر           "الطابوهات"

والدليل على ذلك هو غياب بيانات رقميـة        . يف التنمية ومنظمات اجملتمع املدين على حد سواء       
وليست البيانـات  . من العنفاً عن عدد الضحايا من النساء ومواصفاهتن واملناطق األكثر تضرر        

للمشكل، ألن اإلبالغ نـادر     " الوجه املكشوف "الرقمية املتعلقة بالضحايا من األطفال سوى       
باإلضافة إىل ما سبق، ينبغي أن نالحظ     . يف اجلزر اً  منهجياً  للجوء إىل دوائر اإلنصات ليس أمر     وا

 اإلنصات لألطفال ضـحايا العنـف       دوائرعدم وجود مرافق الستقبال الضحايا وعدم كفاية        
، وعدم وجود رعاية نفسية اجتماعية للضحايا وعدم كفايـة التـدابري            )فقط للبلد بأكمله   ٣(

ماية النساء واألطفال من العنف وغريه من أشكال التمييز وعـدم فعاليـة التـدابري               الوقائية حل 
  .اًالقمعية، ألن تطبيق العقوبات على مرتكيب االغتصاب ال تكون فعالة دائم

 ويلجأ بعض أقارب الضحايا،     .اًويف أغلب احلاالت، ُتَسوى حاالت االغتصاب ودي        -٢١٩
التسوية يف النطاق األسري، أو يقبلـون الوسـاطة         من تعريض طفلهم للجمهور، إىل      اً  خوف

حل املشكل عن طريق دفع مبلغ من املال ويف كلتا احلالتني، ُي. اجلنائية اليت جتريها النيابة العامة
ال ُيمكن اللجوء إىل هذا اإلجراء، الذي هو آخذ يف االنتـشار، مـن              . على سبيل التعويض  

  .رائمتقدمي بيانات إحصائية عن هذا النوع من اجل
، ويعاقب على   ٣٢٢ويف اجملال التشريعي، يكرس القانون اجلنائي القمري، يف املادة            -٢٢٠

 ٧٥ ٠٠٠أعمال القوادة بالسجن من سنة واحدة إىل ثالث سنوات وغرامة تتـراوح بـني               
 بـالنظر   سـيما  الكما ينص القانون على ظروف مشددة للعقوبة، و       . فرنك ومليون فرنك  

وتطبق الظـروف املـشددة     . للضحية أو صفة السلف بالنسبة للجاين     لصفة القاصر بالنسبة    
قد أُرغموا أو ُحرضوا على ممارسة البغاء خـارج اإلقلـيم           "إذا كان الضحايا    اً  للعقوبة أيض 

  .االجتار باملرأة على الصعيد الدويلاً ويهم هذا احلكم أيض". الوطين

__________ 

 .٢٠٠٩ أكتوبر/مكتب قاضي األطفال، تشرين األول: املصدر )١(
 .٢٠٠٩بيانات دائرة اإلنصات جبزيرة القمر الكربى،  )٢(
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  ٩املادة     
  اب اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبايتعلق باكتس فيمااملساواة يف احلقوق   )أ(  

يف هـذا   . ال يكرس القانون القمري املتعلق باجلنسية أي متييز بني الرجـل واملـرأة              -٢٢١
السياق، وحىت يتسىن احلفاظ على الوحدة الوطنية، ينص الدستور علـى أن اجلنـسية مـن               

 من الدستور   ٥دة  ويف هذا الصدد، تنص املا    . ٩االختصاصات احلصرية لالحتاد مبوجب املادة      
لقانون وأنـه ال ميكـن      ل اًعلى أن احلصول على اجلنسية واالحتفاظ هبا وفقداهنا جيري وفق         

 كانون  ١٢وبالتايل، ختضع اجلنسية لقانون     . حرمان أي شخص ولد جبزر القمر من جنسيته       
وينظم هذا القانون شروط اكتساب اجلنـسية       .  بشأن قانون اجلنسية   ١٩٧٩ديسمرب  /األول
عن املنازعات املتعلقة باجلنسية، دون متييز على أساس          ا وفقداهنا واحلرمان منها، فضالً    ومنحه
ألي شخص  " من القانون املذكور اجلنسية القمرية       ١٠ويف هذا السياق، متنح املادة      . اجلنس

  ".ولد يف جزر القمر لوالدين قمريني
تلط، يـرفض قـانون     خيص اكتساب اجلنسية يف حاالت الزواج املخ       فيماكما أنه     -٢٢٢

لفقدان اجلنسية  اً  وبالتايل، فإن الزواج املختلط ليس سبب     . اجلنسية أي تقييد على أساس اجلنس     
املرأة القمرية  " من القانون املذكور على أن       ٥٤وهكذا، تنص املادة    . القمرية أو احلرمان منها   

  ".اليت تتزوج من أجنيب حتتفظ باجلنسية القمرية
  . قمري كيفما كان جنسه أن يكتسب جنسية ثانية من اختيارهوعليه، ميكن ألي  -٢٢٣
مع االحتفـاظ جبنـسيتهن     اً  قمرياً  وميكن للنساء األجنبيات اللوايت يتزوجن مواطن       -٢٢٤

  .اً اجلنسية القمرية ما مل يتخلني عن ذلك طوعاألصلية، اكتساَب

  يتعلق جبنسية األبناء فيمااملساواة يف احلقوق   )ب(  
ريعات القمرية على أن جنسية األطفال يف جزر القمـر تكتـسب عـن              تنص التش   -٢٢٥
 مـن   ١١ و ١٠ وهكذا، تنص أحكام املـادتني       .اًأم أمومي اً  النسب، سواء أكان أبوي    طريق
املتعلق بقانون اجلنسية على أن الطفل املولود جبزر القمر الذي يكـون أحـد               12-79 القانون

 الشخص املولود خارج جزر القمر، لكن يكون أحـد          مثلاً   متام اً، يعترب قمري  اً،والديه قمري 
.  وتكتسب املواطنة عن طريق النسب من جهة األم أو األب على حد سـواء              .اًوالديه قمري 

 احلالة املدنية جلزر القمر، حبيث ال ميكن أن تنشأ وتثبت           ١٩٨٤مايو  / أيار ١٥وينظم قانون   
  . أو شهادةبعقود احلالة املدنية، وبشكل استثنائي مبوجب حكم إال

  ١٥املادة     
  املساواة أمام القانون  -١  

تتعلق األحكام املكرسة يف جمال املساواة أمام القانون باالعتراف للمرأة بأهلية قانونية           -٢٢٦
  .مماثلة ألهلية الرجل، وبنفس فرص ممارستها
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ة بني وبالتايل، فإن دستور احتاد جزر القمر ينص بشكل ال لبس فيه على مبدأ املساوا        -٢٢٧
وُتعتـرب  . كما ينص الدستور بوضوح على مبدأ املساواة بني الرجل واملـرأة          . الرجل واملرأة 

قانون اإلجراءات املدنيـة     و األهلية القانونية بني اجلنسني متطابقة، فقانون اإلجراءات اجلنائية       
 كما أنه ال وجود ألي متييز من حيث الوصـول إىل . يتضمنان أي حكم متييزي ضد املرأة  ال

  .العدالة
  .تعترف باملساواة بني الرجل واملرأة أمام القانوناً ويكرس قانون األسرة أحكام  -٢٢٨

  األهلية القانونية  -٢  
.  محايتها يف القانون القمـري     ١٥ من املادة    ٢جتد األهلية القانونية املكرسة للفقرة        -٢٢٩

يام بأي عمل من أعمـال احليـاة        وهلذا فإن املرأة تتمتع بكامل أهليتها القانونية، وميكنها الق        
  .مثل ممارسة حقوقها والتمتع هبااً إبرام العقود والتقاضي، متام: املدنية
شـراء   و وبالتايل، فإن للمرأة احلق يف إبرام عقود للحصول على االئتمان بنفـسها             -٢٣٠

 كما ميكن أن ُيناب عنها يف إبرام العقـود إمـا بإعطـاء            . املمتلكات العقارية أو غري ذلك    
ويف هذا السياق،   . فهي تعد فاعلة قانونية بشكل كامل     . موافقتها، أو من خالل تعيني وكيل     

كما يطبق القانون يف نفـس      . يتمتع األطراف بنفس احلقوق والواجبات أمام احملاكم القمرية       
 من قانون األسرة متـنح ألي       ١١٨وإن املادة   . الظروف على الرجال والنساء على حد سواء      

  .دون متييز على أساس اجلنس"  الكاملة ملمارسة حقوقه املدنيةاألهلية"شخص 

  احلق يف امللكية  -٣  
. من حيث احلق يف امللكية، ال يتضمن قانون جزر القمر أي متييز على أساس اجلنس                -٢٣١

كما أنه يف جمال التجارة، ال متارس احملاكم القمرية أي متييز على أسـاس جـنس التـاجر،                  
كل من ميارسون أعمـال     " بشأن احلق التجاري تنص على أن        ن املوحد  من القانو  ٢ فاملادة

ويف هذا الصدد، تدير املرأة ممتلكاهتـا       ". اًالتجارة وجيعلون منها مهنتهم املعتادة يعتربون جتار      
  .بكامل احلرية وميكنها ممارسة النشاط التجاري

  حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة  -٤  
 حق حرية تنقل األشخاص وحق حرية اإلقامة املنـصوص          يكفل قانون جزر القمر     -٢٣٢

ال ميكن ألي سلطة أن تتخذ       ": من الدستور على أنه    ٧كما تنص املادة    . ٤عليهما يف الفقرة    
". تدابري من شأهنا أن تعيق حرية تنقل واستيطان األشخاص بشكل مباشر أو غـري مباشـر               

وبالتايل، فـإن املـرأة     .  نوع اجلنس  وتنطبق هذه املادة على مجيع القمريني بصرف النظر عن        
  .تتمتع حبرية اإلقامة والتنقل

لألعراف، هي اليت تتصرف يف مكان إقامتـها        اً  وينبغي التشديد على أن املرأة، وفق       -٢٣٣
  .وأن الزوج يأيت للسكن مبقر إقامة زوجته
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  ١٦املادة     

  نفس احلق يف الزواج  )أ(١  
 يف عقد الزواج من حيـث مـن الناحيـة           يعترف بشكل تام بالتساوي يف احلقوق       -٢٣٤

ويعترف قانون األسرة بنفس احلق يف عقد الزواج        . القانونية، سواء بالنسبة للرجال أو النساء     
مبوافقـة  اً   من قانون األسرة على أن الزواج يكون صحيح        ١٧وتنص املادة   . للرجال والنساء 

. واج راسخة وغري مـشروطة    جيب أن تكون املوافقة على الز     : "٢٠للمادة  اً  ووفق. الزوجني
  ."يعد باطالً[...] كما أن الزواج املربم دون موافقة حرة من كال الزوجني 

يتعلق األمر هنا بسياق جديد، ألنه يف املاضي، كان جيرى التفاوض على الزواج بني                -٢٣٥
  .والدي املعنيني

ويل شرعي عند الزواج إال أنه ال بد أن حتظى املرأة اليت تتزوج للمرة األوىل مبساعدة     -٢٣٦
  .ويكون الويل مبثابة وسيط بينها وبني القاضي خالل عقد الزواج

  نفس احلق يف اختيار الزوج حبرية  )ب(١  
. فهي لديها ثالثة مصادر إهلـام خمتلفـة       . تنتمي جزر القمر إىل نظام قانوين أصلي        -٢٣٧

  :اًناقضيتعلق حبرية اختيار الزوج، يعترب القانون القمري مت فيماوهكذا، 
يتمتـع كـل    : فهو، من جهة، ينادي باملساواة يف احلقوق عند اختيار الزوج حبرية            -٢٣٨

  . كان أو أنثى، حبرية اختيار زوجهاً قمري، ذكر
وحيث أن قانون األسرة منبثـق      . ومن جهة أخرى، جاء بالقيود يف نفس هذا اجملال          -٢٣٩
وهكـذا، مبوجـب   .  املسلمة وغري املسلم من الشريعة اإلسالمية، فإنه مينع الزواج بني      اً  جزئي

وال ميكـن عقـده إال بـني        .  للشريعة اإلسالمية بالضرورة   وفقاًيكون الزواج   : "١٦املادة  
  ".املسلمني، وحيدد هذا القانون الشروط اجلوهرية الالزمة لصحة الزواج املختلط 

ـ               -٢٤٠ دما يعتنـق   وهكذا، ال ميكن للمرأة القمرية أن تتزوج من رجل غري مسلم إال بع
  .ومع ذلك، ال مينع الرجل من الزواج من امرأة غري مسلمة. اإلسالم

  املساواة بني الزوجني يف احلقوق والواجبات  )ج(١  
يتعلق باملساواة بني الزوجني يف احلقوق والواجبات، كـرس قـانون األسـرة           فيما  -٢٤١
  .متناقضةاً أحكام
 علـى التزامـات     ٥١تنص املادة   . وجنيمن جهة، ينادي القانون باملساواة بني الز        -٢٤٢

املعاشرة والدعم واالحترام املتبادل واإلخالص واملعاملـة الطيبـة         : متبادلة بني كال الزوجني   
  .احترام أسالف الزوجاً وحقوق األسرة وحقوق املرياث وأخري
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ة ولو كان القانون ال مينع املرأة صراح. متييزيةاً ومن جهة أخرى، فإنه يتضمن أحكام  -٢٤٣
التسيري املعنوي واملـادي  " ختول للزوج ٥٤من أن تساهم يف املسؤوليات األسرية، فإن املادة        

وهكذا، تعترب  ". مسؤولية إطعام زوجته وأطفاله ورعايتهم    "وبالتايل، يتحمل الزوج    ". لألسرة
يتلقى املساعدة دون أن يتحكم بصفة فعلية يف احلياة الزوجيـة ويف القـرارات   اً املرأة شخص 

 من اتفاقية القضاء على مجيـع       ٢٣ويتعارض مثل هذا احلكم مع املادة       . امة اليت تقتضيها  اهل
ليس يف هذه االتفاقية ما ميس أية أحكـام         : "أشكال التمييز ضد املرأة اليت تنص على ما يلي        

  ".تكون أكثر مواتاة لتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة
لقد نص القانون . ج متييزية ضد املرأة بالتأكيد وتعترب حقوق الزوجني عند فسخ الزوا       -٢٤٤

على أحكام يف غري مصلحة املرأة يف هذا اجملال، فالرجل يتمتع باحلق يف إهناء الـزواج مـن                  
جانب واحد وبإرادته وحده، حىت ولو كان العقد خيضع إلجراء شكلي طفيـف، دون أي               

  .تعويض لصاحل املرأة
 يف حني أنه جيب على      اً، يف ظروف بسيطة نسبي    للزواجاً  وميكن للرجل أن يضع حد      -٢٤٥

 إذ جيب على املرأة اليت تقدم طلب الطالق االمتثـال           اً،املرأة أن حتتج مبسوغات صارمة جد     
 عدم الرعاية أو الغيـاب      :عليها أن حتتج مبسوغات نذكر منها     . لشروط ينظمها القانون بدقة   

و املرض اخلطري أو االعتداء عليها      لفترات طويلة دون أي اتصال واضح بالزوجة أو اخلرف أ         
من طرف الزوج أو أن تكون للزوج عيوب مثل الشذوذ اجلنسي أو الـسكر أو أن يكـون            

اً ببعض األمراض املستعصية مثل العجز اجلنسي أو أن يرتكب الزنا أو أن يكون متزوج           اً  مصاب
  .اًبزوجات أخريات أو مرتد

 على تدبري من شانه جتنيـب االنقطـاع          من قانون األسرة تنص    ٦٢غري أن املادة      -٢٤٦
جيـب أن يـتم النطـق       . ويف هذا الصدد، ُيطلب تدخل القاضي     . املفاجئ للرابطة الزوجية  

ـ         . بالطالق لديه وحبضور الزوجة    يف اً  وهكذا، ميكن للقاضي أن جيرب الزوج على التفكري ملي
  .لزيارةنفقة األطفال والزوجة وحق ا: كما حيدد القاضي شروط االنفصال. قراره
. وبالنظر ملا سبق، ال ميكن للزوجة أن تفسخ الزواج من جانب واحد مثل الرجـل                -٢٤٧

 متكن املرأة من طلب الطالق دون أي سبب قانوين بدفع مبلغ مايل معـني               ٧٨غري أن املادة    
كما خيضع تطبيق . "ُخلع"ومل يوضع حد أقصى وال حد أدىن هلذا املبلغ املايل املسمى        . للزوج
  .تدبري لتوافق اآلراء أو يترك لتقدير القاضي املختصهذا ال
وعلينا أن نذكر يف هذا الصدد بأنه يف حاالت الطالق، مييل الرجال إىل االنفـصال                 -٢٤٨

ما جتد النـساء املطلقـات   اً  وهكذا، غالب . عن أبنائهم كذلك، تاركني املرأة ترعاهم وحدها      
. ما تدفع النفقة اليت ينص عليهـا القـانون        اً  كما أنه نادر  . أنفسهن ُيربني أطفاهلن وحدهن   

  .وتتردد النساء يف املطالبة هبذا احلق
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  السلطة األبوية  )د(١  
يتعلق بالسلطة األبوية، تنص التشريعات على املساواة الكاملـة بـني الرجـل           فيما  -٢٤٩
األبوية األم بالسلطة    و يتمتع األب ":  من قانون األسرة ما يلي     ١٠٦فقد جاء يف املادة     . واملرأة

اً ومها مسؤوالن مـدني   . ومها مسؤوالن عن أي إضرار بطفلهما وسوء معاملته       )... الوالية(
وهكذا، فإن املساواة كاملة ليس فقط من حيث ممارسة السلطة          . "يسببه أطفاهلما القصر   عما

ويتفق هذا احلكم مع أحكـام      . من حيث املسؤولية املدنية   اً  األبوية بشكل دقيق، ولكن أيض    
 من القانون املدين، حيث ُتَحمل املسؤولية للوالدين عن األضرار اليت يـسببها             ١٣٨٤ة  املاد

  .األطفال القصر الذين ميارسون عليهم سلطتهم

  املباعدة بني الوالدات   )ه(١  
ويف هذا الـصدد،    . يف هذا اجملال  اً  ال يتضمن قانون األسرة وقانون الصحة أحكام        - ٢٥٠

اضعة للسلطة التقديرية للزوجني حىت يدمج قانون الـصحة  ستظل املباعدة بني الوالدات خ   
ولكننا نرى اليوم أن محلة التوعية      . لنساء من التحكم يف اإلجناب    اهذا الفصل لكي ُيَمكن     

اليت تركز على ضرورة تنظيم األسرة تؤثر بشكل ملحوظ علـى مباعـدة األزواج بـني                
  .الوالدات

  الوصاية على األطفال  )و(١  
فبغض النظر عـن    . بشأن الوصاية على األطفال   اً  نني جزر القمر أحكام   تتضمن قوا   -٢٥١

 ١٣٣ املادة   سيما الاألحكام العامة املنصوص عليها يف القانون املدين، ينص قانون األسرة، و          
وتنطبق نفس هذه األحكام علـى      . "لوالدي القاصر اً  الوصاية القانونية ترجع قانون   "على أن   

جدير بالذكر أن كفاءة الشخص الذي يترشح ملمارسـة مهمـة           و. حاالت البالغني احملميني  
  .الوصاية أو القوامة هي اليت تكون هلا األولوية يف هذه الظروف

وعندما يكون الوالدان مطلقان، تكون األم الراعي الطبيعي للطفـل، مـا مل تـأمر       -٢٥٢
  .احملكمة خبالف ذلك

  ألسرة واملهنة ونوع العمليتعلق باختيار اسم ا فيمانفس احلقوق الشخصية   )ز(١  
حتتفظ املرأة املتزوجة باالسم الذي اكتسبته من الزواج، وطاملا ظلت أرملة، حيق هلا               -٢٥٣

  .كما ميكن للنساء اجلمع بني أمسائهن وأمساء أزواجهن. استخدام اسم زوجها
ية، حيمل  للشريعة اإلسالم اً  يتعلق باختيار اسم األسرة بالنسبة لألطفال، فوفق       فيماأما    -٢٥٤

  . الطفل اسم أبيه فقط
  .وبشأن اختيار املهنة أو نوع العمل، ال ُيعرف وجود أية قيود قانونية  -٢٥٥
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  يتعلق بامللكية فيمااملساواة بني الزوجني   )ح(١  
  .يتعلق بامللكية أي مشكل فيماال تطرح املساواة بني الزوجني   -٢٥٦
وجتدر اإلشـارة إىل أن الـشريعة       . لكيةوتتمتع املرأة بكامل أهلية احلصول على امل        -٢٥٧

وبالتايل تبقى املرأة مالكة ملمتلكاهتا ومتارس . اإلسالمية ال تنص إال على نظام فصل املمتلكات
  .وال ميكن للرجل أن يتدخل يف تلك املمارسة دون موافقتها. حقها يف امللكية

  عقد اخلطوبة والزواج  -٢  
ليت تنظم اخلطوبة والزواج ملكافحة الزواج املبكر       تكرس قوانني جزر القمر األحكام ا       -٢٥٨

  .والزواج باإلكراه
ال ميكن للرجال والنساء الزواج     " على أنه    ١٤وبالفعل، ينص قانون األسرة يف املادة         -٢٥٩

اً وجيب أن يعقد الزواج قاض خمتص، عليه أن حيرر عقـد          . "كامالًاً   عام ١٨قبل بلوغ سن    
. اوز مخسة أيام، ويتم تسجيله على سجالت احلالـة املدنيـة          بالزواج يف أجل ال يتج    اً  متعلق
  فرنك ٥٠ ٠٠٠حتت طائل دفع غرامة تتراوح بني       اً   يوم ١٥بد من التسجيل يف غضون       وال
كما ينص القانون على عقوبات جنائية هتدف إىل ثين الناس أكثر عن            .  فرنك ١٠٠ ٠٠٠و

 املتعلق 10-84 نص عليها القانون رقم وهي العقوبات اليت ي  -خمالفة هذه الشكليات الضرورية     
  .باحلالة املدنية

العقبات القائمة يف إطار احلقوق املدنية املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء على              ٢-رابعاً  
  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

يف إطار التدابري املتخذة إلنفاذ احلقوق املدنية املنصوص عليها يف اتفاقيـة القـضاء                -٢٦٠
يع أشكال التمييز ضد املرأة، ينبغي اإلشارة إىل قيود هامة تنال من التنفيذ الكامـل               مج على

  .لالتفاقية
بالرغم من إدماج أحكام االتفاقية يف القوانني الوطنية ومن حتقيق بعض املكتـسبات             -٢٦١

لق األمر،  ويتع. التشريعية، هناك العديد من األحكام التمييزية اليت تعيق التنفيذ الفعال لالتفاقية          
من بني أمور أخرى، باإلبقاء على تعدد الزوجات يف قانون األسرة، وهذا ال ينم فقط عـن                 

.  وخباصة، عن التمييز الـصارخ ضـدهن       اً،الواقع املرير الذي تعيشه النساء، لكن ينم أيض       
حني يرغب الرجل يف عقد زواج جديـد،        : " من قانون األسرة تنص على ما يلي       ٢٧ فاملادة

ـ  برغبته يف تكوين أسرة جديدة، وزوج      شعر زوجته أو زوجاته أوالً    عليه أن ي   ة املـستقبلية   ت
وعلى القاضي املكلف بعقد الزواج التحقق من اسـتكمال هـذه التـدابري             . بوضعه العائلي 

  ". أدناه٣٧اجلوهرية حتت طائل دفع غرامة مبوجب املادة 
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ارسة تعدد الزوجات   ومع ذلك، من الواضح أن الرجال يقررون من جانب واحد مم            -٢٦٢
. بالنسبة للرجلاً شخصياً وبالتايل، فإن تعدد الزوجات يبقى أمر. ٢٧يف انتهاك ألحكام املادة 

وجيوز له أن يتزوج امرأتني أو ثالث بل وحىت أربع نساء، بغض النظر عن حجـم دخلـه،                  
  .ومهما كانت معارضة ومطالب الزوجات األوليات

القانونية املعمول هبا والغياب التام ملراكـز االستـشارة       ويعقد جهل النساء بالصكوك       -٢٦٣
  .القانونية وعدم وجود سياسة للمساعدة على مستوى اإلجراءات القضائية وصوهلن إىل العدالة

أما من حيث اإلجراءات القضائية، فيواجه معظم النساء مشاكل التكاليف القضائية،             -٢٦٤
 سيما الطن القمري، مما يعرقل الوصول إىل العدالة، و       اليت تعترب باهظة باملقارنة مع دخل املوا      

  .بالنسبة للنساء اللوايت ينتمني إىل األوساط احملرومة
هبا قبل اعتماد     لألحكام اليت كان معموالً   اً  وبالنسبة للزواج، يتم يف معظم احلاالت وفق        -٢٦٥

المية، حيث إن بعـض     لألحكام التقليدية املستوحاة من الشريعة اإلس     اً  قانون األسرة، أي وفق   
  .هبا بعد يف غياب النصوص املتعلقة بالتطبيق ذات الصلة أحكام قانون األسرة ليس معموالً

 الزواج املرتب ميارس ويربر برغبة الوالدين يف احلفاظ على النسب، وبالتايل            زال ماو  -٢٦٦
، الـذين   وُيفَرض الزوج على األشخاص املعنـيني     . املسامهة يف حتقيق التماسك االجتماعي    

ما يكـون ذلـك     اً  يف بعض األحيان، حبجة احلفاظ على شرف العائلة، وغالب        اً  يكونون قُصر 
  .الزوج من أقرب األقارب

وال يسجَّل العديد من الزجيات يف سجالت احلالة املدنيـة، وال حتتـرم األحكـام                 -٢٦٧
  .جيتعلق بآجال تسجيل الزوا فيما سيما الالقانونية املتعلقة بعقد الزواج، و

  خامتة    
وقد أمكن حتضريه بفضل مسامهة ممثلي اإلدارة،       . لعملية طويلة  جاء هذا التقرير نتيجةً     -٢٦٨

سواء على مستوى االحتاد أو على مستوى اجلزر، وممثلي منظمات اجملتمع املـدين العـاملني               
  .حلماية وتعزيز حقوق املرأة وكذا بفضل دعم وكاالت منظومة األمم املتحدة

 ١٦ذا التقرير احلكومة القمرية من استعراض احلالة العامة حلقوق املرأة بعد            ومكن ه   -٢٦٩
وهو يقدم بوضوح . من انضمامها إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      اً  عام

االجنازات اليت ينبغي توطيدها والتحديات اليت ينبغي رفعها يف جمال تعزيز ومحاية حقوق املرأة         
  .القمرية
وبصفة عامة، َتَجسد االلتزام الذي أخذته احلكومة القمرية على عاتقها واملتجلي يف              -٢٧٠

تفعيل حقوق املرأة، يف عدد من التدابري على املستوى التشريعي واملؤسسي وخمتلف الـربامج              
  .القطاعية للتنمية
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 أشـكال   وتتوافق القوانني القمرية يف جمملها مع أحكام اتفاقية القضاء على مجيـع             -٢٧١
التمييز ضد املرأة، وتشجع الدمج الفعلي للبعد اجلنساين يف سياسات وبرامج التنمية، بغيـة              

  .تنفيذ األحكام الواردة يف االتفاقية
وباختصار، أسفرت ديناميات حكومة احتاد جزر القمر الرامية إىل تعزيز املـساواة              -٢٧٢

مم املتحدة، عن إحـراز تقـدم       واإلنصاف بني اجلنسني، بدعم من شركائها يف منظومة األ        
ملموس إلنشاء بيئة اجتماعية وثقافية مواتية لتحقيق املساواة واإلنصاف بني اجلنسني، وإرساء        
أسس آليات وطنية من شأهنا أن تكفل كون عملية التنمية يف الـبالد تأخـذ يف االعتبـار                  

  .يكفي احتياجات النساء ومصاحلهن مبا
 جمال تطوير التعزيز املؤسسي للمساواة بني اجلنـسني         وقد حتققت اجنازات هامة يف      -٢٧٣

وحقوق املرأة بصفة خاصة من خالل اإلرادة السياسية للحكومة والتزام منظمـات اجملتمـع           
  .املدين بتعزيز حقوق املرأة واحلفاظ عليها

كما ُشرع يف استخدام آليات وطنية ملكافحة العنف اجلنـساين ولرعايـة ضـحايا        -٢٧٤
  .بدعم من الشركاء يف منظومة األمم املتحدةالعنف، وذلك 

تطورات إجيابية حديثة يف جمال املساواة بني اجلنسني بدعم من شركاء           اً  وسجلت أيض   -٢٧٥
وقد التزم هذا األخري بتقدمي الدعم التقين لتعزيز اهلياكـل          . آخرين مثل مصرف التنمية األفريقي    

  .أوصى باإلرساء املؤسسي لقضايا اجلنسنيالوطنية املكلفة بتعزيز املساواة بني اجلنسني و
وقدم االحتاد األورويب الدعم ملشروع يف جمال التربية الوطنية، يتعلق أحد مكوناتـه               -٢٧٦

بإصالح مناهج التعليم يف املدارس االبتدائية والثانوية بغية إضفاء الطابع الرمسي على التوعيـة         
سي وتطوير أنشطة لدعم الالمركزيـة مـن        بتعزيز املساواة بني اجلنسني على املستوى املدر      

  .خالل إقامة تعاون إجيايب إلدماج قضايا اجلنسني يف عملية الالمركزية
وُتَجسد هذه التطورات االلتزامات اليت أخذهتا الدولة القمرية علـى عاتقهـا علـى                -٢٧٧

عربت عنها  املستوى الدويل من أجل العمل على محاية وتعزيز حقوق املرأة، وكذا الرغبة اليت أ             
، ٢٠٠٩سـبتمرب   /احلكومة يف استراتيجية النمو واحلد من الفقر اليت صدقت عليها يف أيلـول            

كما أهنا تساهم يف حتقيق     . إلعطاء النساء املكانة اليت يستحققنها يف عملية اختاذ القرار والتنمية         
ويبـدو مـن    . يةاألهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائ         

  .األخري أن دعم قضايا اجلنسني يعد من الشواغل الدائمة هذا
 فإن وضع املرأة يف جزر القمر، منذ التصديق على اتفاقيـة            اً،وهكذا، كما ذكر آنف     -٢٧٨

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتنفيذ برامج التنمية والدعم املؤسسي، يتجه حنو              
باإلضافة إىل ذلك، يسجل تغري هام يف . جتماعية ويف احلياة االقتصاديةالتحسن يف اجملاالت اال

   . متتع النساء حبقوقهن ودورهن يف عملية تنمية البلدسيما الالعقليات، و
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وجود العديد من القيود والصعوبات ذات الطابع اهليكلي واملؤسسي،         اً  وسجل أيض   -٢٧٩
 احلكومة لتنفيذ بعض أحكام اتفاقية القضاء على        وهي حتد من فعالية وتأثري اجلهود اليت تبذهلا       

  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  :ويتعلق األمر مبا يلي، ضمن أمور أخرى  -٢٨٠

   النساء؛سيما الفقر األسر املعيشية، و •
  كثرة اجلهل واألمية يف صفوف النساء؛ •
ع عـادل   ضعف القدرة على تنفيذ اإلطار القانوين والسياسي الرامي إىل حتقيق جمتم           •

  ومنصف يضمن املساواة بني الرجال والنساء بشكل فعلي؛
  فشل اآلليات املؤسسية، اليت تطبعها حمدودية املوارد البشرية واملالية؛ •
ثقل القيود االجتماعية والثقافية والدينية اليت تعارض تطور العقليات واملواقف املؤيدة          •

  للمساواة بني اجلنسني؛
واة بني اجلنسني وعدم كفاية األموال املخصصة هلـذا         عدم وجود آلية لتمويل املسا     •

  .الغرض
وبالنظر إىل هذه املالحظات، تسعى احلكومة إىل تعزيز املكاسـب الـيت حتققـت                -٢٨١

ليل العقبات اليت مت حتديدها، بغية تسريع وترية تنفيذ مجيع أحكام اتفاقية           ذومضاعفة اجلهود لت  
  :ة، من خالل التدابري التالية، ضمن أمور أخرىالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ

  إنشاء جلنة وطنية معنية باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ •
السهر على التنفيذ الفعلي للقوانني والنصوص التنظيمية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني            •

  وحقوق املرأة؛
  ية العاملة لتحسني وضع املرأة؛تعزيز الشراكة مع املنظمات الدولية واإلقليم •
الشروع يف عملية امليزنة اجلنسانية ووضع استراتيجية جلمع األموال بغية متويل برامج             •

  ختدم مصلحة حتقيق املساواة بني اجلنسني؛
دعم منظمات اجملتمع املدين ومساعدهتا على االضطالع حبملة توعيـة هتـدف إىل              •

  لتغيري يف اجملتمع؛حتطيم الصور النمطية والطابوهات ودعم ا
مضاعفة نشاطات التوعية بأحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           •

وغريها من الصكوك الوطنية والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وخباصة حقوق املرأة،         
  وتعميمها؛

  .تعزيز اآلليات الوطنية املكلفة بالنهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني •
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  رفقامل

  بيبليوغرافيا    
  ٢٠٠٥قانون األسرة   -١
  قانون العقوبات  -٢
  القانون املدين  -٣
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -٤
املبادئ التوجيهية ملكاتب األمم املتحدة القطرية من أجل إعداد التقريـر الـدوري               -٥

  التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
دراسة مقارنة بني اإلطار القانوين القمري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز              -٦

  ٢٠٠٧ضد املرأة، 
  ٢٠٠٩ديسمرب /األهداف اإلمنائية لأللفية، استعراض منتصف املدة، كانون األول  -٧
  ٢٠١٣-٢٠٠٩السياسة واالستراتيجية دون اإلقليمية للقضايا اجلنسانية احمليط اهلندي   -٨
  ٢٠٠٧السياسة الوطنية من أجل املساواة والعدالة اجلنسانية   -٩

    يف اختـاذ      دعم مـشاركة املـرأة القمريـة       ٠٠٠٥٠١٤١تقرير بشأن املشروع      -١٠
  ٢٠٠٩القرارات، 

  ٢٠٠٥التقرير الدوري للجنة حقوق الطفل،   -١١
 ، مـصرف  ٢٠٠٩ديسمرب  /تقرير النمط اجلنساين الحتاد جزر القمر، كانون األول         -١٢

  التنمية األفريقي
تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني       "٣التقرير املواضيعي لألهداف اإلمنائية لأللفية        -١٣

  ٢٠٠٩أكتوبر /، تشرين األول"املرأة
  ٢٠٠٠أكتوبر /، تشرين األول١٣٢٥قرار جملس األمن   -١٤
   ٢٠٠٦التقرير الوطين للتنمية البشرية   -١٥
   املرأة والسالم،نصندوق األمم املتحدة للسكا  -١٦
تقرير األمم املتحدة املقدم إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بـشأن            -١٧

  ٢٠١٠يناير /جزر القمر، كانون الثاين
  ٢٠٠٩أكتوبر /، تشرين األول)١٥+ بيجني (التقرير الوطين لتقييم منهاج عمل بيجني   -١٨
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روع دعم تنفيـذ اإلطـار االسـتراتيجي        من مش  أعد هذا التقرير بدعم تقين ومايل       
والتوجيهي للسياسة الوطنية املتعلقة باملساواة واإلنصاف بني اجلنسني اليت ميوهلا برنامج األمم            

  .صندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية واملتحدة اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمرأة

        


