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 تـشرين   ٢٢-٤(ربعـني   وهـذه الـردود قُـدمت يف الـدورة الـسابعة واأل           .  دون حترير رمسي   الوثيقةتصدر هذه     *  
 ).٢٠١٠أكتوبر /األول



CEDAW/C/COM/Q/4/Add.1
 

2 11-30138 
 

  استبيان حول تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
صــادقت جــزر القمــر علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف     - ١

، علـى حنـو مـا دعـت إليـه           بيد أنـه مل يقـدَّم أي تقريـر وطـين          . ١٩٩٤نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠
 من االتفاقية، بسبب عـدم وجـود آليـة وطنيـة للتنفيـذ واملتابعـة يف مـا يتعلـق بأحكـام                     ١٨املادة  

 بـدعم مـن صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان             ٢٠٠٠وأُعـد مـشروع للتقريـر يف عـام          . االتفاقية
يغة النهائيـة  أن الظروف السياسية واملؤسسية اليت كانت سـائدة آنئـذ مل تـسمح بوضـع الـص                إال

  .للوثيقة واعتمادها
وخالل العقد املاضي، اُتخذت تدابري وطُبقت إجراءات عدة هتدف إىل تعزيـز حقـوق                - ٢

املرأة يف سياق تنفيذ أحكام االتفاقية وإن كان التمييز ضد املـرأة ال يـزال قائمـا يف العديـد مـن                      
 املنظـور اجلنـساين واملـشاركة       ويف الواقع، تعترف حكومة جـزر القمـر بأمهيـة مراعـاة           . اجملاالت

الكاملــة للمــرأة يف عمليــة التنميــة بوصــفهما وســيلة ملواصــلة احلــد مــن الفقــر وتــشجيع التنميــة   
ويف ورقـة اسـتراتيجية النمـو واحلـد مـن الفقـر، تؤكـد احلكومـة التزامهـا                   . االقتصادية يف الـبالد   

كمـا روجـت إلجـراء      . التنميـة إعادة إعطاء املرأة املكانة الـيت تـستحق يف عمليـة صـنع القـرار و               
مناقــشة علــى الــصعيد الــوطين للنــهوض بالتنميــة يف هــذا اجملــال الــذي حيتــل أولويــة قــصوى يف   
جدول األعمال الـوطين، ووضـعت واعتمـدت سياسـة عامـة وطنيـة للمـساواة واإلنـصاف بـني                

 يف وولـدت هـذه اجلهـود   . اجلنسني جيرى العمل على تنفيذها بدعم من منظومة األمـم املتحـدة      
جزر القمر توجها نـشطا ال ميكـن إنكـاره حنـو إقامـة نظـام اجتمـاعي جديـد تقـل، بـل تنتفـي،                          

  .أوجه التمييز ضد املرأة فيه
ومن العقبات الرئيسية اليت تصادفها احلكومـة يف التخطـيط والرصـد والتقيـيم يف إطـار                   - ٣

ــة حبــ      ــة مبوَّب ــة يف هــذا اجملــال، عــدم وجــود بيانــات حمدَّث إذ تعــود . سب اجلــنساجلهــود املبذول
 وقد أُدرجت يف التقرير الوطين عـن التنميـة البـشرية والقـضايا              ٢٠٠٣البيانات املتوفرة إىل عام     

  . وعن السياسة العامة الوطنية للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني٢٠٠٦اجلنسانية لعام 
باجـة  وتـنص دي  . وتوفر تـشريعات جـزر القمـر احلمايـة للمـرأة مـن كـل أنـواع التمييـز                    - ٤

ــسمرب / كــانون األول٢٣الدســتور املعتمــد يف   ــى ٢٠٠١دي ــوق   ” عل ــع يف احلق ــساواة اجلمي م
والواجبــات دومنــا متييــز علــى أســاس اجلــنس أو األصــل أو العــرق أو الــدين أو املعتقــد، وعلــى   

كمـا تـنص    . “تساوي اجلميع أمام العدالة، وحق كـل فـرد يف الـدفاع عـن نفـسه أمـام القـضاء                   
مـواطين جـزر القمـر يتمتعـون بـنفس احلقـوق ونفـس احلريـات                ”ور على أن     من الدست  ٧املادة  

  .“ويتحملون نفس الواجبات يف أي جزء من أجزاء االحتاد
  .وما من معلومات متوافرة؛ فاحملكمة الدستورية مل تنظر يف أي دعوى متييز ضد املرأة  - ٥
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 القمـر واالتفاقيـة،      دراسـة مقاَرنـة بـني اإلطـار القـانوين جلـزر            ٢٠٠٧وأجريت يف عام      - ٦
كما صـيغت نـصوص قانونيـة لتحقيـق املواءمـة مـع اإلطـار الـشامل لالتفاقيـة تعكـف احلكومـة                    

  .على اعتمادها
وانسجاما مع القانون األساسي، أكد العديد من النـصوص التـشريعية أيـضا حظـر أي                  

لـصحة وقـانون    وينطبق ذلك مثال على قانون العمل وقانون ا       . نوع من أنواع التمييز ضد املرأة     
وعليــه، فــإن قــانون . النظـام األساســي العــام للخدمــة املدنيــة والقــانون االنتخــايب ومــا إىل ذلــك 

العمــل حيظــر علــى أربــاب العمــل أن يأخــذوا يف االعتبــار العــرق أو اللــون أو اجلــنس أو الــدين 
لتوظيف الــرأي العــام أو االنتمــاء الــوطين أو األصــل االجتمــاعي يف اختــاذ قــرارات تتعلــق بــا   أو

والعمالة والتدريب والتطوير الوظيفي والتعويض ومنح املخصصات االجتماعية وتوزيع العمـل           
  .واختاذ التدابري التأديبية والفصل من اخلدمة

ويف املمارسة أيضا، ميكـن     . كما أن اإلدالء بالشهادة ال يقيم أي اعتبار جلنس الشاهد           
وال ينص قـانون العقوبـات علـى أحكـام          . ر القمر للمرأة أن تديل بشهادهتا يف مجيع احملاكم جبز       

  .متييزية ضد املرأة
ويف ما يتعلق باآلليات القضائية املتبعة والعقوبات املفروضة ضد التمييز، يـنص الدسـتور                - ٧

أمـا  . “تساوي اجلميع أمام العدالة، وعلى حق كل فرد يف الدفاع عن نفسه أمـام القـضاء           ”على  
إن قـانون أصـول احملاكمـات املدنيـة وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة ال                على صعيد الفقه القـانوين، فـ      

فالقانونــان املــذكوران يــستعمالن   . يقيمــان أي متييــز علــى أســاس جــنس األطــراف املتقاضــية      
كما أن قواعد احملاكمـات، سـواء كانـت    .  دون أي إحياء جنساين أو غريه  “األطراف”مصطلح  

 آخر، بـل هـي تطبَّـق دون متييـز وبـالقوة نفـسها علـى                 مدنية أو جنائية، ال تطبَّق على جنس دون       
مدنية، متنح القيمة القانونيـة      كما أن احملاكمات، جنائية كانت أو     . املرأة والرجل على حد سواء    

  .رجال نفسها للشهادة سواء كان الشاهد الذي أدىل هبا امرأة أو
وتكـرس ديباجـة    . لعنفوحيمي اإلطار القانوين يف جزر القمر املرأة من مجيع أشكال ا            - ٨

الدستور حق الطفل والشباب يف التمتع باحلمايـة يف كنـف الدولـة واجملتمعـات احملليـة ضـد أي                    
ويتضمن قانون األسـرة عـدة أحكـام حتمـي     . شكل من أشكال التخلي أو االستغالل أو العنف 

كـن   عامـا، كمـا مي     ١٨فُحـددت سـن الـزواج للجنـسني بــ           . املرأة ضد أنواع خمتلفة من العنـف      
ويف الواقع، باتت موافقة الزوجة مطلوبـة خـالل عقـد القـران، وميكـن               . إبطال الزواج القسري  

للزوجة طلب الطالق يف حال عدم وجود إعالة من قبل الزوج أو يف حال االعتداء عليهـا مـن          
ويعاقب قانون العقوبات يف جزر القمر على االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني علـى      . قبل الزوج 
  ). منه٣٥٠ إىل ٣٤٠املواد (والتخلي عن األطفال وإمهاهلم )  منه٣٢٣املادة (ن القاصري
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وال ميكـن   . وحيظر قانون العمل الفـصل مـن اخلدمـة بـسبب احلمـل أو الوضـع العـائلي                   - ٩
 مــن ٣فــسخ العقــد علــى أســاس جنــساين أو بــسبب الوضــع العــائلي أو احلمــل، وفقــا للفقــرة    

 منــه تعطــي احلامــل ٦٠ هامــا لقــانون العمــل، فاملــادة  ويــشكل احلمــل شــاغال.  منــه٤٦ املــادة
ــة تعليــق عقــد العمــل دون إشــعار لفتــرة    ــرة الــيت جيــوز   .  أســبوعا١٤إمكاني وتكــون هــذه الفت

 أسابيع إذا ما استدعت حاهلـا الطبيـة ذلـك، فتـرة مدفوعـة األجـر بالكامـل مـن قبـل                      ٣متديدها  
 بصرفها من اخلدمة بنـاء علـى هـذا الـسبب            وال ميكن هلذا األخري بالتايل اختاذ قرار      . رب العمل 

ويكفل قانون العمل مـنح إجـازات أمومـة مدفوعـة األجـر وحفـاظ املـرأة                 . أو على صحة املرأة   
وباإلضافة إىل ذلك، وخـالل فتـرة الرضـاعة احملـددة خبمـسة عـشر               . على عملها السابق للحمل   

النـصوص القانونيـة مؤاتيـة      وعليـه، فـإن     . شهرا، تستفيد املرأة من فترة راحة خمصـصة للرضـاعة         
للمرأة بشكل خاص ألهنا تسمح هلا بفسخ عقد العمل دون إخطـار، مـا يعفيهـا تاليـا مـن دفـع                  

وباإلضافة إىل ذلك، ينص القانون أيضا على أنـه خـالل فتـرة احلـزن الـيت               . تعويض فسخ العقد  
دوم أربعـة أشـهر   تعقب فقدان الزوج، حتتفظ املرأة بوظيفتها وراتبها طـوال تلـك الفتـرة الـيت تـ           

  . قانون جترمي االغتصاب٢٠٠٨واعتمدت البالد يف عام . وعشرة أيام
وأنــشئت مبوجــب مرســوم رئاســي مؤســسة، هــي املفوضــية العامــة للتــضامن وتعزيــز       - ١٠

ــة      ــة لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني واإلدارة الوطني املــساواة بــني اجلنــسني، تــضم اإلدارة الوطني
سياسات اجلنـسانية الوطنيـة عـن طريـق دمـج هـذا البعـد وجعلـه يف               للتضامن، مهمتـها وضـع الـ      

صــلب الــسياسات القطاعيــة اإلمنائيــة، وضــمان رصــد وتقيــيم األنــشطة املنفــذة علــى املــستوى    
الوطين واجلزري، واختاذ إجراءات ملنع إساءة معاملة األطفال والعنـف ضـد النـساء واألطفـال،                

  .وحلماية األسرة
هلياكـل، أنـشئت يف كـل جزيـرة إدارة عامـة لتعزيـز املـساواة بـني         وباإلضـافة إىل هـذه ا    -  

  .اجلنسني أنيطت هبا مسؤولية تنفيذ السياسات والربامج الوطنية على املستوى احمللي
ــادرة املــرأة        -   ــة ُتعــىن مبب كمــا أنــشئت علــى مــستوى وزارة االقتــصاد واملــال إدارة وطني

  .إلطالق املشاريع
كة مـع منظمـات اجملتمـع املـدين الـيت ُتعـىن بتعزيـز املـساواة                تعمل هـذه اهلياكـل يف شـرا         -  

  .اجلنسني بني
 ٢٠٠٨وُوضــعت الــسياسة العامــة الوطنيــة لإلنــصاف واملــساواة بــني اجلنــسني يف عــام   - ١١

وهـي تعكـس إرادة احلكومــة والرؤيـة املـشتركة جلميــع مـواطين جــزر      . وفقـا ألحكـام االتفاقيــة  
ســتور مــن أجــل ضــمان املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف  القمــر، نــساء ورجــاال، مــن خــالل الد

وتأخـذ هـذه الرغبـة يف االعتبـار حتليـل الوضـع             . احلقوق والواجبات، يف اجملتمع وعملية التنميـة      
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ــسية وهــي         ــة الرئي ــع اجملــاالت األربع ــن منظــور مجي ــساين وم ــد جن ــن بع ــا م ــضايا ”: انطالق الق
القــضايا ” و “ية والقطاعــات االجتماعيــةالقــضايا اجلنــسان” و “اجلنــسانية واالقتــصاد والفقــر 
  .“القضايا اجلنسانية واحلقوق واملشاركة يف صنع القرار” و “اجلنسانية واآلليات املؤسسية

ــارا            ــذلك إط ــني اجلنــسني ب ــصاف واملــساواة ب ــة الوطنيــة لإلن ــشكل الــسياسة العام وت
اواة بـني اجلنـسني     توجيهيا وكذلك القتراح االستراتيجيات يف جمال احلـد مـن أوجـه عـدم املـس               

ولربجمة أنـشطة حتـسني دمـج املنظـور اجلنـساين، كمـا أهنـا تـشكل إطـارا للتنـسيق بـني اجلهـات                         
الفاعلة من الدول وغري الدول من أجـل الوقـوف علـى خمتلـف جوانـب املـشاكل اجلنـسانية يف                     

  .جزر القمر
  :وحتدد هذه السياسةُ العامة مخسة توجهات استراتيجية هي التايل  
ديد قيمة األنشطة االقتصادية اليت تغلب عليها اإلناث وحتسني إدماج املـرأة            حت  )أ(  

  يف األنشطة االقتصادية األخرى؛
ــا      )ب(   ــة والتـــدريب للفتيـــات والنـــساء حتقيقـ ــادة معـــدالت االلتحـــاق باملدرسـ زيـ

  للمساواة بني اجلنسني؛
  تعزيز حق املرأة يف الصحة والصحة اإلجنابية؛  )ج(  
ت هتــدف إىل حتقيــق اإلنــصاف بــني الرجــل واملــرأة يف هيئــات  اعتمــاد سياســا  )د(  

  صنع القرار السياسي واحملافل التقليدية والدينية؛
  .املواءمة والتنسيق بني اآلليات املؤسسية احلكومية وغري احلكومية  )هـ(  
ــانون األول          ديــسمرب /وُوضــعت خطــط عمــل قطاعيــة لتنفيــذ هــذه التوجهــات يف ك
  .ت لإلجناز تضمنت رصد ميزانيا٢٠٠٩

وسينظَّم خالل هذا العام اجتماع لتعبئـة املـوارد الالزمـة لتمويـل هـذه الـسياسة العامـة               
  .بدعم من منظومة األمم املتحدة

ومل تتخذ الدولة تدابري خاصة مؤقتة هتـدف إىل التعجيـل يف حتقيـق مـساواة فعليـة بـني                      - ١٢
  .الرجل واملرأة

ــنح املــ     - ١٣ ــد مت ــادات والتقالي ــع أن الع ــا ختفــي    وم ــا، إال أهن رأة يف جــزر القمــر بعــض املزاي
ففـي جمـال اختـاذ القـرار، تربَّـت املـرأة            . ممارسات متييزية ال تزال ترسخ هيمنة الرجل على املرأة        

ونتيجة لذلك، باتت جتد نفسها مستبعدة عمليا مـن         . يف جزر القمر على أن تنأى عن الذكور       
وأياً كـان مـستوى متكـني املـرأة         . يمن عليها الرجل  األماكن العامة وأوساط صنع القرار اليت يه      
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يف جــزر القمــر وكفاءاهتــا ومهاراهتــا املهنيــة واالجتماعيــة، فهــي تــضع دورهــا كــأم علــى رأس   
  .أولوياهتا كي تسهر على تربية أوالدها وتعليمهم وعلى القيام بواجباهتا الزوجية

 لقمـر لتـصبح زوجـة صـاحلة وأمـاً     وباإلضافة إىل احترام التقاليد، تربَّى الفتـاة يف جـزر ا        
زلية، ممـا يكـرس عـدم املـساواة         ـفتتعلم يف وقت مبكر جـدا كيفيـة القيـام باألعمـال املنـ             . صاحلة

اجلنسانية يف توزيع العمل بني الرجل واملرأة، ألن هذه املهام تصبح تقليـديا حكـرا علـى املـرأة،       
  . فتتوارثها البنت عن أمها

 أثناء الزواج، ُيعترب الرجل تقليديا الوصـي القـانوين علـى            ويف ما يتعلق بأدوار الزوجني      
  .املرتل وصاحب الدخل

. لـز مــن قــانون األســرة، التوجيــه املعنــوي واملــادي للمنــ ٥٤فهــو يــوفر، وفقــا للمــادة   
  .ويعود مصدر هذه العقلية إىل املذاهب اإلسالمية اليت تفرض سلطة الرجل على املرأة

، أمال كبريا يف حتسني وضع املـرأة يف جـزر           ٢٠٠٥رة يف عام    وولَّد صدور قانون األس     - ١٤
فمن شأن هذا القانون أن يـسمح بتغـيري بعـض الـسلوكيات التمييزيـة ضـد املـرأة، كمـا                     . القمر

  :هي حال األحكام التالية
وتـسهم  .  مـن قـانون األسـرة الـيت حتـدد سـنا دنيـا للـزواج بالنـسبة للجنـسني                ١٤املادة    -  

وتنـسجم هـذه    .  يف احلد مـن الـزواج املبكـر الـشائع يف هـذا البلـد               هذه الفكرة املبتكرة  
 من االتفاقية، وختفض معـدل التـسرب لـدى النـساء،            ١٦ من املادة    ٢املادة مع الفقرة    

  . من االتفاقية١٠يف ما يتعلق باملادة 
 من القانون نفسه على أنـه خـالل عقـد القـران جيـب               ٢٠ومن املنطلق عينه، تنص املادة        -  

) ب( وتنسجم هذه املـادة مـع الفقـرة       . ن موافقة الزوجني جازمة وغري مشروطة     أن تكو 
  . من االتفاقية، وتسهم يف خفض بل القضاء على الزواج القسري١٦من املادة 

 ١٦مــن املــادة ) و(ويف مــا يتعلــق باحلــضانة والتــبين والوصــاية والعهــدة، متــنح الفقــرة     -  
ن قانون األسرة على أن السلطة األبويـة         م ١٠٦وتنص املادة   . اجلنسني احلقوق نفسها  

تعود لكال الوالدين ويبدو أنه يف حالة الطالق يفضَّل أن تعود حـضانة الطفـل إىل األم               
  ). من قانون األسرة٩٢املادة (

وتكـرس ديباجـة    . وحيمي اإلطار القانوين يف جزر القمر املرأة من مجيع أشكال العنف            - ١٥
لتمتع باحلمايـة يف كنـف الدولـة واجملتمعـات احملليـة ضـد أي               الدستور حق الطفل والشباب يف ا     

ويتضمن قانون األسـرة عـدة أحكـام حتمـي     . شكل من أشكال التخلي أو االستغالل أو العنف 
 عامـا، كمـا ميكـن       ١٨فُحـددت سـن الـزواج للجنـسني بــ           . املرأة ضد أنواع خمتلفة من العنـف      
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الزوجة مطلوبـة خـالل عقـد القـران، وميكـن           ويف الواقع، باتت موافقة     . إبطال الزواج القسري  
للزوجة طلب الطالق يف حال عدم وجود إعالة من قبل الزوج أو يف حال االعتداء عليهـا مـن          

ويعاقب قانون العقوبات يف جزر القمر على االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني علـى      . قبل الزوج 
  ). منه٣٥٠ إىل ٣٤٠املواد (والتخلي عن األطفال وإمهاهلم )  منه٣٢٣املادة (القاصرين 

وتنفيذا هلذه األحكام، تنظَّم دورات تدريبية ملنع العنـف تـشمل العـاملني االجتمـاعيني                 - ١٦
وأنـشئت يف جـزر القمـر منـذ     . واملربني والقضاة والعاملني الصحيني وضباط الـشرطة القـضائية     

. عاملـة وحلمايتـهم    ثالث دوائر لالستماع إىل األطفال ضحايا االستغالل وسـوء امل          ٢٠٠٤عام  
وهــدف دوائــر االســتماع الــثالث هــذه الــيت تــديرها منظمــات مــن اجملتمــع املــدين، االســتماع    
والتوجيه والدعم وتوفري الرعاية الطبية والنفسية واالجتماعية والقضائية لألطفال ضـحايا سـوء             

  .املعاملة ومجيع أشكال االستغالل
سامهة، عــن طريــق التوعيــة والتعلــيم واألهــداف العامــة خلدمــة االســتماع هــذه هــي املــ  

والـدعوة وإجــراءات محايــة حقـوق الطفــل، يف إشــاعة بيئـة مؤاتيــة لتــوفري محايـة أفــضل حلقــوق     
اإلنسان وخباصة حلقوق الطفل من خالل توعية السكان جبميع ما مياَرس يف حق األطفـال مـن                 

حايا مـن جهـة، وعلـى    أشكال االعتداء وسوء املعاملة، ومحلهم على نبذها هبدف مساعدة الض 
  .دعم جتسيد هذه احلقوق يف التشريعات الوطنية والفقه القانوين من جهة أخرى

والعمــل جــارٍ بــدعمٍ مــن منظومــة األمــم املتحــدة علــى اســتحداث مراكــز اســتماع إىل   - ١٧
  .ضحايا العنف من النساء ومرصد يعىن مبكافحة العنف اجلنساين

ساء والفتيـات واسـتغالهلن اجلنـسي؛ وال ميـاَرس البغـاء            وما من بيانات عن االجتـار بالنـ         - ١٨
  .إال سراً والبلد يفتقر إىل تشريعات حمددة ملكافحة االجتار باملرأة واستغالهلا

وهو ينص على عدم جواز اسـتخدام       . وحيظر قانون العمل العملَ القسري واإلجباري       - ١٩
ويف هـذا الـصدد،     . ١٥ن الــ    األطفال يف أي مؤسـسة، ولـو بـصفة متـدربني إذا كـانوا دون سـ                

 من هـذا    ١٢٠سُيَسن قانون حيدد طبيعة األعمال احملظور على األطفال القيام هبا مبوجب املادة             
وباإلضــافة إىل ذلــك، صــادقت جــزر القمــر أيــضا علــى االتفاقيــات الدوليــة الرئيــسية  . القــانون

لـيت حتـدد الـسن الـدنيا للقيـام          ملنظمة العمل الدولية، مبا فيها االتفاقيات السبع األساسية وتلك ا         
 بــشأن الــسن الــدنيا للعمــل يف كــل مــن  ٣٣ و ١٠ و ٥بأعمــال معينــة، مثــل االتفاقيــات رقــم 

  .اجملاالت الزراعي والصناعي وغري الصناعي
قريبـــة مـــن مؤشـــر التنميـــة البـــشرية  ) ٠,٥٤١(ورغـــم تـــسجيل مؤشـــرات جنـــسانية   - ٢٠

ــرأة قياســا مبؤشــر  )٠,٥٤٧( ــزال مــشاركة امل ــرأة منخفــضة  ، ال ت ومــع ). ٠,٣٠( مــشاركة امل
ذلــك، ميكــن القــول إن االختالفــات بــني املؤشــرات االجتماعيــة واالقتــصادية لكــل مــن النــساء 
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بيد أن مشاركة املرأة يف األنشطة السياسية هـي أدىن بكـثري منـها لـدى                . والرجال طفيفة للغاية  
أمـا بالنـسبة لألنـشطة يف    . رالرجال، وهي حتتـل قلـة قليلـة مـن مناصـب املـسؤولية وصـنع القـرا            

القطاع اخلاص، فتربز طبقة من نساء األعمـال النـشطات للغايـة يف جتـارة االسـترياد مـع بلـدان                     
  . بيد أنه يف الوقت احلاضر ال توجد أي بيانات إحصائية هبذا الشأن. املنطقة اإلقليمية

ــة يف كــانون األول     ــات الربملاني ــسمرب /ويف أعقــاب االنتخاب ــة ، ضــمت٢٠٠٩دي  مجعي
 يف املائـة فقـط      ٣ نائبا بينهم امرأة واحدة، أي ما يوازي معدل متثيـل برملـاين نـسبته                ٣٣االحتاد  

وعلـى مـستوى الـسلطة التنفيذيـة يف االحتـاد واجلـزر ذات              .  يف املائـة للرجـال     ٩٧للنساء مقابل   
. يها الـستة  االستقالل الذايت، وحدها السلطة التنفيذية ملنطقة ندزواين تضم امرأتني بـني مفوضـ            

 يف  ٧٢ يف املائة من املناصب القيادية ومناصب اإلدارة العليا مقابـل            ٢٨وال تشغل املرأة سوى     
ــة للرجــل  ــسبة   . املائ ــشكل ســوى ن ــرأة ال ت ــديرين مــن الرتــب   ٢٩كمــا أن امل ــة مــن امل  يف املائ

  . يف املائة للرجل٧١الوسطى والتقنيني مقابل 
ــشجيع     - ٢١ ــة مؤســسية لت ــذ ورصــد    وال وجــود ألي آلي ــصميم وتنفي ــرأة يف ت ــشاركة امل  م

وتقيـــيم الـــسياسات االجتماعيـــة واالقتـــصادية وخمصـــصات امليزانيـــة علـــى املـــستويني الـــوطين   
ومـع ذلـك، أضـحت بعـض النـساء وبعـض اجلماعـات النـسائية جهـات حمـاَورة                    . والالمركزي

منـها علـى   مميزة يف إطـار صـوغ مـشاريع القـوانني ورسـم الـسياسات ووضـع بـرامج التنميـة، و                 
وجه اخلصوص قانون األسرة أو السياسة العامـة الوطنيـة لإلنـصاف واملـساواة بـني اجلنـسني أو                   

وعلــى املــستوى اجملتمعــي، يــشهد الوضــع تطــورات . ورقــة اســتراتيجية النمــو واحلــد مــن الفقــر
يع ويف الواقـع، إن عـدد مـشار       . إجيابية تقود حنـو ترسـيخ وجـود املـرأة يف إدارة احليـاة اجملتمعيـة               

ويـشكل هـذا التوجـه هنجـا        . احمللية اليت تشرك املرأة يف تنفيذها آخـذ باالزديـاد         /التنمية اجملتمعية 
  .كثريا ما حيظى بدعم وتشجيع الشركاء يف التنمية ومن بينهم األمم املتحدة

ــا املنظمــات غــري           ــا فيه ــدين، مب ــرأة يف منظمــات اجملتمــع امل ــشاركة امل ــق مب ــا يتعل ويف م
 املتعلق بَعقد إنـشاء اجلمعيـات       AF/006-86يات اخلاصة، ال ينص القانون رقم       احلكومية واجلمع 

ال بـل تـنص املـادة األوىل منـه يف الواقـع      . على أي متييز جنساين بـشأن حريـة إنـشاء اجلمعيـات       
 يقـررون مبوجبـه القيـام بأنـشطة ال تبغـي            “تعهد بـني شخـصني أو أكثـر       ”على أن اجلمعية هي     

  . من أي إشارة جنسانية“خصالش”وخيلو مصطلح . الربح
 الـــذي يـــنظم شـــروط ١٩٧٩ديـــسمرب / كـــانون األول١٢وختـــضع اجلنـــسية لقـــانون   - ٢٢

ويــنص هــذا . حيازهتــا أو منحهــا أو فقــداهنا أو ســقوط احلــق يف املواطنــة، دون متييــز جنــساين   
القانون أيضا علـى اسـتيفاء شـروط اسـتمارة احلـصول علـى اجلنـسية أو فقـداهنا أو اإلجـراءات                      

 يف كــل مــا يتعلــق “أفــراد”وتــشري املــادة األوىل مــن قــانون اجلنــسية إىل . لقــضائية اخلاصــة هبــاا
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ويلقـى اجلنـسان املعاملـة نفـسها     . وخيلو هذا املصطلح من أي إحياء جنساين أو غـريه        . بالتجنس
 “أي شخص يولد يف جزر القمـر      ” جنسية جزر القمر إىل      ١٠ومتنح املادة   . على قدم املساواة  

حتـتفظ أي امـرأة     ” مـن القـانون نفـسه        ٥٤ومبوجب شروط املـادة     . ين من جزر القمر   من والد 
وبالتـايل، ال يـشكل   . “من جزر القمر، متزوجة من أجنيب، جبنسيتها كمواطنـة يف جـزر القمـر      

وحيـصل الطفـل أيـضا علـى        . الزواج املختلط سببا لفقدان جنسية جزر القمـر أو احلرمـان منـها            
وال حيول هذا احلـق املؤكـد بـشكل صـريح، دون جـواز إقـدام                . وَّتهجنسية جزر القمر جراء بن    

كما أن املرأة األجنبية اليت تتزوج من مـواطن         . املرأة على التخلي طوعا عن جنسية جزر القمر       
  .من جزر القمر حتصل على جنسية جزر القمر ما مل تتنازل عنها صراحة

و األم، وفقـا للمـادتني      وُيستحصل علـى جنـسية جـزر القمـر سـواء عـن طريـق األب أ                  
، اللـتني تعتـربان كـل طفـل مولـود يف            ١٩٧٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٢ من قانون    ١١ و   ١٠

جزر القمر من أبوين من جزر القمر، مواطنا من جزر القمر، متاما كأي شخص يولـد خـارج                  
األم أو  وُتمنح اجلنسية دون متييز جراء البنـوَّة سـواء مـن            . جزر القمر من أبوين من جزر القمر      

  .من األب
 ١٠٤ ٤١٨ إىل ١٩٩٥ يف عام ٧٨ ٥٢٧وارتفع عدد التالميذ يف التعليم االبتدائي من    - ٢٣
كما ارتفعت صايف نسبة االلتحـاق باملـدارس االبتدائيـة          .  فتاة ٤٨ ٥٨٢، بينهم   ٢٠٠٧عام  يف  
واة بيـد أن أوجـه عـدم املـسا        . ٢٠٠٨ يف املائة عـام      ٧٦,١ إىل   ١٩٩٠ يف املائة عام     ٦٣,٢من  

 يف املائــة ٧٩,٨ يف املائــة للفتيــات مقابــل ٧٢,٣بنــسبة (بــني الفتيــات والفتيــان ال تــزال قائمــة  
ــام   ــذكور يف عـ ــن    ). ٢٠٠٨للـ ــذ مـ ــدد التالميـ ــع عـ ــة، ارتفـ ــة الثانويـ  يف ١١ ٦٠٦ويف املرحلـ

ــام ــام ٢٧ ٢٥٦ إىل ١٩٩٥ عـ ــهم ٢٠٠٧ يف عـ ــاة١١ ٩٨٢ بينـ ــدل  .  فتـ ــغ املعـ ويف حـــني بلـ
 يف املائــة، مل يــسجل هــذا املعــدل يف املرحلــة   ١٠١,٥دارس االبتدائيــة اإلمجــايل لاللتحــاق باملــ 

. ٢٠٠٧ يف املائـة منـها يف عـام          ٣٦,٥ يف املائـة، شـكلت الفتيـات نـسبة           ٤٠,١الثانوية سـوى    
 يف املائــة مــن الفتيــات مقابــل ١٨,٦ يف املائــة يــشمل ١٨أمــا املعــدل الــصايف فلــم يبلــغ ســوى  

  . يف املائة للفتيان١٧,٤
فعلـى مـستوى التحـصيل العلمـي،       .  ناحية اجلودة فيعاين النظام ضـعفا يف األداء        أما من   

 يف املائة من األطفال امللتحقني باملدارس االبتدائية املـستوى التعليمـي املنـشود،              ٨مل يبلغ سوى    
واسـتنادا أيـضا إىل البيانـات بـشأن         .  يف املائـة مـن الطـالب يعـانون تـأخريا دراسـيا             ٦٦كما أن   
 طفـال تتـراوح أعمـارهم بـني         ١٥٩ ٨٥٠ يف املائـة مـن       ٣١، ال تزال نسبة     ٢٠٠٨ام  التعليم لع 

 سنة حتق هلم االستفادة من التعليم اإللزامي واجملاين، خارج املدرسة، تشكل الفتيـات              ١٤ و   ٦
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أمــا بالنــسبة إىل تكــرار الــصف، فمــا زال معدلــه مرتفعــا وهــو يبلــغ  .  يف املائــة منــهم٥٥نــسبة 
  . يف املائة للفتيات٢٥تيان مقابل  يف املائة للف٢٧,٧

 علـى حـق     ١٩٩٤وتنص املادة األوىل من قانون السياسة التعليمية الـذي سـن يف عـام                 
وتراعـي الـربامج والـسياسات اإلمنائيـة وتلـك املتعلقـة            . “التحصيل املدرسي ”كل فىت وفتاة يف     

ــسانية إىل حــد كــبري    ــيم القــضايا اجلن ــسياق  . بقطــاع التعل ــة  وتكفــي يف هــذا ال العــودة إىل ورق
ــة لرســم سياســات واســتراتيجيات      ــائق اإلطاري اســتراتيجية النمــو واحلــد مــن الفقــر أو إىل الوث

ــة   ــة املتبع ــيم الوطني ــرة   : التعل ــيم للفت ــوجيهي للتعل ، وخطــة العمــل  ٢٠٠٩-٢٠٠٥املخطــط الت
ا  حتقيقـا لألهـداف الـستة الـيت ينطـوي عليهـ            ٢٠١٥الوطنية لتوفري التعليم للجميـع حبلـول عـام          

توفري التعليم للجميع مبا فيها القضاء على الفوارق بـني اجلنـسني يف التعلـيم االبتـدائي والثـانوي         
 وضـمان تــوفري إمكانيـة احلـصول علـى التعلــيم األساسـي والتعلـيم املــستمر       ٢٠٠٥حبلـول عـام   

  .جلميع البالغني على قدم املساواة
ــني ا         ــصاف ب ــق اإلن ــذي يفرضــه حتقي ــة التحــدي ال ــة مواجه ــيم،  وبغي ــسني يف التعل جلن

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥وضعت سلطات جزر القمر خطة عمل وطنية لتشجيع تعليم الفتيـات للفتـرة           
.  يف املائـة للفتيـات والفتيـان       ٨٣,٧كان اهلدف منها حتقيق صايف نسبة التحـاق باملدرسـة تبلـغ             

وقد أدى إطالق هذه اخلطة بشكل خاص إىل نشوء حركة تعليم الفتيات يف جـزر القمـر الـيت                    
محلت رئيس الدولة وكبار املـسؤولني التنفيـذيني مـن اجلـزر املـستقلة علـى توجيـه بيـان شـفهي            

  .أعلنوا فيه إلغاء رسوم التسجيل
، فــإن هيكــل العمالــة للــذكور واإلنــاث هــو نفــسه   ٢٠٠٣واســتنادا إىل إحــصاء عــام   - ٢٤

ــا ــة    . تقريبــ ــرب يف الزراعــ ــضور املــــرأة أكــ ــال ا ) يف املائــــة ٤٨,٩(فحــ ــا األعمــ   حلرفيــــةتليهــ
ــة ١٨,٨( ــا إىل ذلــك  ) (يف املائ ــات، وم ــة ١٧,٠٥(، فاخلــدمات )صــنع احللوي وجنــد ). يف املائ

 يف املائـة، يف     ٨,٤٥ يف املائـة و      ٢٠,٦٦ يف املائة و     ٤٣,٤٧الترتيب نفسه لدى الرجال بنسبة      
  .الزراعة واألعمال احلرفية واألشغال ووظائف اخلدمات، على التوايل

 يف املائـة    ١٩,٢بنـسبة   (ى النـساء ضـعفي مثيلـه لـدى الرجـال            ويبلغ معدل البطالـة لـد       
وقـارَب الفـارق ثالثـة أضـعاف بعـدما بـات يف إمكـان األفـراد احلـصول          )  يف املائـة ٩,٢مقابـل  

واسـتنادا إىل اإلحـصاءات عينـها، تـبني أن الفتيـات هـن أكثـر مـن الفتيـان                    . على التعلـيم العـايل    
 ١٩ و   ١٥ت عـن العمـل اللـوايت تتـراوح أعمـارهن بـني              فنسبة الفتيـات العـاطال    . تأثرا بالبطالة 
 يف املائــة لــدى ٥,٥ يف املائــة مــن فتيــات الفئــة العمريــة نفــسها، مقابــل نــسبة   ٩,٢عامــا تبلــغ 
 احلـــصول علـــى عمـــل   نوباإلضـــافة إىل ذلـــك، قلـــة هـــن النـــساء اللـــوايت ميكنـــه      . الفتيـــان
ري الرمسـي يـشمالن علـى التـوايل         ويف الواقع تبني هذه الدراسة أن الزراعة والقطاع غ         .مضمون
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وبالتــايل، فــإن متثيــل املــرأة ضــعيف يف  .  يف املائــة مــن عمالــة اإلنــاث ١٩,٥ يف املائــة و ٦٦,٩
  .الوظائف، وهي تشغل بشكل خاص، مىت كانت موظفة، وظائف غري مضمونة

وأخريا، تشري هـذه الدراسـة إىل أن عائـدات املـرأة مـن سـوق العمـل هـي، باملتوسـط،                        
وجتــدر اإلشــارة يف هــذا الــصدد إىل أن نــسبة متوســط  . ثري مــن مثيالهتــا لــدى الرجــالأدىن بكــ

 يف املائـة مـن النـساء تتقاضـى أجـورا      ٥٦,١ وأن نـسبة  ٠,٦٤١أجور النساء إىل الرجـال تبلـغ     
 فرنـك مـن فرنكـات جـزر القمـر، مقابـل       ٣٠ ٠٠٠أقل من احلد األدىن للراتب السنوي البالغ   

  . يف املائة لدى الرجال٣١,٧نسبة 
وبغية حتسني شروط العمل وزيادة الـدخل وتقلـيص الفـوارق بـني اجلنـسني يف الوقـت                    - ٢٥

  : نفسه، حددت السياسة الوطنية للمساواة واإلنصاف بني اجلنسني األهداف التالية
تعزيز الدخل يف الزراعـة والقطـاع غـري الرمسـي، وفقـا لورقـة اسـتراتيجية النمـو واحلـد                       -  

ــ ــة       نم ــد العامل ــة الي ــات األخــرى الكثيف ــة القطاع ــر وتنمي ــارة  (الفق ــسياحة والتج كال
  ؛)النطاق الضيقة

  . تشجيع تبوؤ املرأة مواقع املسؤولية  -  
  :وهتدف استراتيجيات التنفيذ إىل حتقيق ما يلي  
وضع سياسة عمالة هتـدف إىل خلـق فـرص عمـل يف القطاعـات الكثيفـة اليـد                     )أ(  

  .كالزراعة والسياحة والتجارةالعاملة النسائية، 
اســـتطالعات بـــشأن العمالـــة، يف القطـــاعني الرمســـي وغـــري /إجـــراء دراســـات  )ب(  

الرمسي، واستحداث تسميات هبدف التعرف بـشكل أفـضل إىل هيكليـة الوظـائف واإليـرادات                
  .حبسب اجلنس

  .إنشاء مرصد للعمالة  )ج(  
ــة  مــنح أفــضلية التوظيــف للمــرأة ذات املــؤهالت املتك    )د(   ــة يف وظــائف اخلدم افئ

  .املدنية ومناصب املسؤولية
  .تكليف الدوائر اإلحصائية بوضع بيانات إحصائية مبوبة حبسب اجلنس  )هـ(  

وتـنص املـادة   .  بني الرجل واملرأةPR/18-84وال متيز املادة األوىل من قانون العمل رقم        - ٢٦
. “لكـل مـواطن مـن جـزر القمـر         العمـل والتـدريب والتطـوير املهـين حـق           ”الثانية منه علـى أن      

اجلــنس، يف اختــاذ قراراتــه  ... ”وحتظــر هــذه املــادة علــى أي رب عمــل أن يأخــذ يف االعتبــار   
 املتعلق بالنظـام األساسـي   AU 006-04 من القانون رقم ٥كما تنص املادة . “املتعلقة بالتوظيف
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[...] لوظـائف العامـة   ا إىلالفرصة واحلق يف الوصـول  ”العام ملوظفي احتاد جزر القمر على أن    
كمـا أن القـضاء ال يقـيم أي    . “...متاحان على قدم املساواة بغض النظر عـن اجلـنس أو الـدين             

وميكــن للنــساء املــستوفيات الــشروط املطلوبــة تبــوؤ املناصــب   . متييــز بــني اجلنــسني يف التوظيــف 
العمـل معـايري سـارية      ويتضمن قـانون    . القضائية دون أي قيود، واملمارسة املتبعة مطابقة للقوانني       

أنـه يفـرض حريـة التعاقـد، دون أي           كمـا . ومطبقة على املوظفني واملوظفات علـى قـدم املـساواة         
يف ظـل تـساوي ظـروف العمـل واملـؤهالت           ” من قانون العمـل علـى أنـه          ٩٧وتنص املادة   . متييز

جلـنس أو   املهنية واألداء، يكون الراتـب متـساويا جلميـع العـاملني بـصرف النظـر عـن األصـل أو ا                    
ــر أو الوضــع  ــب   . “العم ــق بالرات ــز متعل ــانون أي متيي ــورد الق ــساء   . وال ي ويتقاضــى الرجــال والن

يليهــا مــن قــانون العمــل االتفاقــات    ومــا٧١وتتنــاول املــواد . املتــساوو املــؤهالت الراتــب نفــسه
األجــر ”ومــن الــشروط الواجــب إدراجهــا يف تلــك االتفاقــات إجــراءات تنفيــذ مبــدأ  . اجلماعيــة

ال سـيما   وعمليا، جيرى التقيد هبـذه األحكـام        .  للنساء والشباب  “ساوي لقاء العمل املتساوي   املت
  .من قبل الدولة اليت تبقى رب العمل الرئيسي يف البالد

ــستند إىل         ــسلة رتــب ورواتــب ت ــهم وفــق سل ــة رواتب ويتقاضــى موظفــو وأجــراء الدول
يــة ال الــسن، أو، بدرجــة اعتبــارات أخــرى، تراعــي بــشكل خــاص درجــة مــن الكفــاءة واألقدم

  .أقل، اجلنس
وتعكف حاليا اإلدارة املعنية مببادرة املرأة يف املشاريع احلـرة الـيت أنـشئت حـديثا حتـت                    - ٢٧

  .إشراف وزارة االقتصاد، على وضع سياسة وطنية متعلقة مببادرة املرأة يف املشاريع احلرة
. “ق يف الـصحة والتعلـيم للجميـع      احل” وتنادي ديباجة جزر القمر يف أكثر من فقرة بـ          - ٢٨

 من قانون الصحة العامـة والرعايـة االجتماعيـة للـسكان علـى أن محايـة وتعزيـز                   ٥وتنص املادة   
وتؤكـد  . صحة السكان وتقدمي خدمات الرعاية الـصحية هـي مـن مـسؤولية دولـة جـزر القمـر         

 ضـوء أهـداف   السياسة الوطنية املتعلقة بالـصحة وخطتـها التنفيذيـة الـيت خـضعت للمراجعـة يف        
، أن الـصحة حـق أساسـي جلميـع الـسكان            ١٩٩٦املؤمتر الدويل للسكان والتنمية املعقـود عـام         
ويـضع هـذان الـصكان خفـض معـدالت وفيـات            . يف جزر القمر دون متييز مـن أي نـوع كـان           

األمهات ومعدل وفيات األطفال يف صلب أهدافه، مما جيعل من صـحة األم والطفـل الـشاغلني                 
  .سلطات العامة واجملتمعات احمللية يف جمال الصحةاألساسيني لل

 ٥٥,٦( ســنوات ٥٦,٥ويقــدَّر متوســط العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة الــذي كــان يبلــغ   
ســنة  ٦١,١( ســنوات ٦٣,٣، بـــ ١٩٩١يف إحــصاء عــام ) للنــساء ٥٧,٣ســنوات للرجــال و 

ة، الـيت مل تكـن   واتـسعت اهلـوة العمريـة بـني الرجـل واملـرأ         ).  سـنوات للنـساء    ٦٥,٤للرجال و   
. ٢٠٠٣ لتـصبح أربـع سـنوات يف عـام           ١٩٩١ سـنوات لـصاحل املـرأة يف عـام           ١,٧تبلغ سوى   
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وُتسجل هذه الزيادة يف متوسط العمر منحى هبوطيا يف معـدل وفيـات األمهـات الـيت ال تـزال                    
وبشكل عام، اخنفـض معـدل وفيـات األطفـال واألحـداث بدرجـة كـبرية خـالل               . تعترب مرتفعة 
 يف ١٣٠ ويف الواقــع، اخنفــض معــدل وفيــات األطفــال يف هــذه الفئــة العمريــة مــن  .التــسعينات
وخالل هذه الفترة، عمل البلد على وضـع        . ٢٠٠٠ يف األلف عام     ٧٤ إىل   ١٩٩١األلف عام   

واسـتنادا إىل نتـائج     . وتطبيق بـرامج صـحية سـامهت يف احلـد مـن وفيـات األطفـال واألحـداث                 
 والدة حيـة يف     ١٠٠ ٠٠٠ وفاة لكل    ٣٨٠األمهات  ، بلغت نسبة وفيات     ٢٠٠٣إحصاء عام   
ويبني هيكل معدل وفيات األمهات حبسب الفئة العمرية للمـرأة بـأن املـرأة تكـون      . جزر القمر 

 سـنة مـن العمـر    ٣٥ها املتقدمة عرضة بدرجة كبرية خلطر الوفاة مقارنـة بـاملرأة دون الــ               يف سنيّ 
 امـرأة،   ١ ٠٠٠ لكـل    ٠,٤٦٨ األمهـات يبلـغ      ويف املقابل، فإن معدل وفيـات     ). الرسم البياين (

 امـرأة يف سـن اإلجنـاب متـوت خـالل سـنوات خـصوبتها                ١ ٠٠٠ما يعين أن واحـدة مـن كـل          
ومــع أن معــدل وفيــات األمهــات يــوفر مؤشــرا لتــأثري وفيــات األمهــات علــى  . بــسبب أمومتــها

لــدى املقارنــة اإلنــاث البالغــات مــن الــسكان، فإنــه خيفــي تــأثري املــستويات املختلفــة للخــصوبة  
  .البلدان بني
ــة نفقــات   ٥٣ويــنص قــانون الــصحة يف املــادة    - ٢٩ ــه علــى أن الــسكان يتحملــون تغطي  من

 الرعايـة   اسـتحقاقات الرعاية واخلدمات الصحية املقدمة يف املرافق الصحية العامة، إال أن بعض            
 توفرهـا املراكـز     وعمليا، فـإن اخلـدمات الـيت      . واخلدمات الصحية تقدم، بصورة استثنائية، جمانا     

ومـع أن توزيـع املرافـق    . الصحية للمقاطعات واملراكز االستـشفائية اإلقليميـة مدفوعـة بالكامـل       
الـصحية مــستوف للمعــايري الدوليـة مــن حيــث تـأمني التغطيــة اجلغرافيــة، فـإن قــسما كــبريا مــن     

خـاص  وما حيول دون ذلـك بـشكل        . السكان اإلناث ال يستطيع االستفادة منها ألسباب مالية       
هو القيود االقتصادية واملالية اليت تسهم يف قلة استفادة النساء مـن اخلـدمات والرعايـة الـصحية          

كمــا تــؤدي األميــة وقلــة فــرص الوصــول إىل وســائط املعلومــات دورا هامــا يف نــشوء . احلديثــة
صــعوبات حتــول دون حــصول النــساء الفقــريات علــى الرعايــة، مــا يعــين عــدم االســتفادة مــن     

وبذلك، فإن اسـتفادة بعـض النـساء مـن اخلـدمات الـصحية              . لصحية يف حال املرض   اخلدمات ا 
مرتبطـة بأميتـهن، وبتـدين مـستوى تعلـيمهن      ) سـواء يف املنـاطق الريفيـة أو املـدن    (العالية اجلودة   

وميكـن الوقـوف أيـضا    . املسبقة االجتماعيـة والثقافيـة، وبافتقـارهن إىل الـدخل     وببعض األفكار 
فخصوبة املرأة يف جـزر القمـر       . اواة بني الرجل واملرأة يف مشكلة اخلصوبة      على أوجه عدم املس   

واستنادا إىل اإلحصاء العام للـسكان      .  أطفال لكل امرأة   ٥,٣مرتفعة نسبيا إذ تبلغ ما متوسطه       
، تتباين مستويات اخلصوبة تباينا كـبريا تبعـاً للجزيـرة الـيت تقـيم فيهـا                 ٢٠٠٣واملساكن يف عام    

  .قامتها وملستواها التعليمي ووظيفتهااملرأة وملكان إ
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ــة عــام ٤وزاد انتــشار وســائل منــع احلمــل احلديثــة مــن     - ٣٠  يف ١٩,٤ إىل ١٩٩٤ يف املائ
؛ وُيستـشف مـن هـذه       )٢٠٠٠الدراسة االستقـصائية العنقوديـة املتعـددة املؤشـرات لعـام            (املائة  

ن كـان هـذا االسـتعمال    األرقام أن قبول استعمال وسائل منع احلمل دخل مرحلة متـسارعة وإ      
 يف املائـة مــن املرافـق الـصحية العامــة    ٩٥ولـدى أكثــر مـن   . هـو هبـدف املباعـدة بــني الـوالدات    

 يف املائـة    ٥٦ورغـم هـذه اجلهـود، ال تـزال نـسبة            . يقل عن ثالث وسائل لتنظـيم األسـرة        ال ما
املـسح  (ن من االحتياجات يف جمـال تنظـيم األسـرة للنـساء يف سـن اإلجنـاب غـري ملبـاة حـىت اآل             

املـراهقني علـى الوصـول    /وال قـدرة للـشباب  ). ١٩٩٦السكاين والصحي يف جـزر القمـر لعـام     
 يف املائـة يف معـدل اخلـصوبة اإلمجـايل     ٦إىل خدمات تنظيم األسـرة، مـع أهنـم يـسهمون بنـسبة         

 سـنة دخلـوا   ١٥ و ١٩ يف املائة من املراهقني الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني       ٩,٨كما أن نسبة    
  ). ٢٠٠٠الدراسة االستقصائية العنقودية املتعددة املؤشرات لعام (ة اإلجنابية من حياهتم الفتر
وينتشر وباء فريوس نقص املناعـة البـشرية بـوترية بطيئـة يف جـزر القمـر إذ يقـل معـدل                   - ٣١

 نقـص   لفريوسيف املائة استنادا إىل الدراسة االستقصائية        ٠,٠٢٥( يف املائة    ٠,٠٥انتشاره عن   
، مبـا يف ذلـك ضـمن الفئـات األكثـر ضـعفا تقليـديا                )٢٠٠٣عة البشرية يف جزر القمر لعام       املنا

ومـــع ذلـــك، . خـــرى املنقولـــة جنـــسيااألكالعـــامالت يف جتـــارة اجلـــنس أو حـــاملي األمـــراض 
  .ُيستبعد خطر التفشي املتسارع بسبب وجود عوامل معينة ال

يانات املقدمـة مـن املستـشفيات،       ويعود الفضل يف معرفة حالة تفشي هذا الوباء إىل الب           
ومسحــت املراقبــة الوبائيــة هلــذا املــرض . والدراســات وأنــشطة الربنــامج الــوطين ملكافحــة اإليــدز

أشـخاص  ) ١٠٦(عن إصـابة مائـة وسـت    ) ٢٠٠٨ إىل ١٩٨٨من عام   (بالكشف حىت تارخيه    
ــشرية جُ    ــراوح أعمــارهم بــني    مــصابني بفــريوس نقــص املناعــة الب ســنة  ٣٤ و ١٩لّهــم ممــن تت

بنـسبة  (وضمن هذه الفئة العمريـة نفـسها، معظـم املـصابني هـم مـن النـساء                  ). يف املائة  ٥٥,٧(
ــة٦٦,١  ســنة نــسبة  ١٤ومتثــل احلــاالت املــسجلة يف الفئــة العمريــة مــن صــفر إىل       ).  يف املائ
 ٢٤ و ١٥وح أعمــارهم بــني ا يف املائــة لــدى الــشباب الــذين تتــر١٥,١يف املائــة ونــسبة  ٧,٥
.  يف املائــة مــن إمجــايل احلــاالت ٣٨ أو مــا ميثــل نــسبة  ٤٠عــدد الوفيــات ليبلــغ  وارتفــع . ســنة

  .  آخرين٤٩ مريضا للعالج وما زال يتعني الوقوف على حالة ١٧وخيضع حاليا 
ويف مــا يتعلــق باالنتــشار املــصلي لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية بــني احلوامــل، فهــو        

ر الربنامج الوطين ملكافحة اإليـدز، بلـغ تفـشي    واستنادا إىل تقري. منخفض نسبيا يف جزر القمر   
ــسبة   ١ ٠٨١املــرض بــني   ــة٠,١٧ حــامال جــرى فحــصهن ن ــالعالج  .  يف املائ ــا يتعلــق ب ويف م

والرعاية، حققت حكومة جزر القمـر إجنـازات يف تـوفري خـدمات الرعايـة والعـالج للمـصابني           
  .اإليدز/بالفريوس
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اجملال إىل زيادة فرص احلصول علـى رعايـة         ويستند توجُّه االستراتيجية الوطنية يف هذا         
وعليه، جـرت مراجعـة دليـل الرعايـة الـسريرية لإلصـابة بفـريوس نقـص            . عالجية جيدة النوعية  

 أشـخاص  ٨، اسـتفاد  ٢٠٠٨ويف عـام  . املناعة البشرية وفقـا لتوصـيات منظمـة الـصحة العامليـة      
 ســنة مــن العــالج  ٦٤ و ٤مــصابني بــالفريوس تتــراوح أعمــارهم بــني  )  نــساء٣ رجــال و ٥(

وتطبق جزر القمر خطة استراتيجية متعـددة القطاعـات ملكافحـة           . املضاد للفريوسات العكوسة  
  : مكونات رئيسية هي التالية) ٥(الفريوس تستند إىل مخسة 

  القيادة، مبا يف ذلك املشاركة والدعوة وتعبئة املوارد وختصيصها؛  -  
 يف االعتبار طريقة اإلعـالم والتثقيـف والتواصـل،          الوقاية والتعبئة االجتماعية اليت تأخذ      -  

وتثقيف األقران، والواقي، واملواد التعليمية، والتدابري الوقائية املـستخدمة عامليـا، ومنـع             
  انتقال العدوى من األم إىل الطفل؛

ــدعم، ومعاجلــة          -   ــة وال ــالج، والرعاي ــار الع ــذان يف االعتب ــان تأخ ــة، اللت ــة والرعاي املراقب
نقولة جنسيا، والكشف عن حـاالت اإلصـابة، واملراقبـة الوبائيـة، والرعايـة              األمراض امل 

  الشاملة للمصابني باإليدز؛
  البيئة املؤاتية الداعمة حلماية املصابني باإليدز، واإلطار القانوين؛  -  
التنسيق واملتابعة والتقييم، اليت تضمن اإلشراف والرصـد وعقـد االجتماعـات وإجـراء                -  

  .حوثالدراسات والب
وُسنَّ مشروع قانون حلماية املصابني باإليدز، جرت املوافقة عليه وإحالته إىل اجلمعيـة               

ويهدف مشروع القانون هـذا إىل محايـة املـصابني واملتـأثرين بفـريوس              . الوطنية متهيدا العتماده  
نقص املناعة البشرية، وإىل حـصول اجلميـع علـى وسـائل الوقايـة منـه وعلـى العـالج والرعايـة،                  
وتوفري الدعم للمحتاجني، وتقدمي املساعدة القانونية والقضائية إىل النساء واألطفـال والـشباب             

  .والفئات الضعيفة األخرى
وُيظهـر  .  دوالر سـنويا   ٥٠٠ويبلغ نصيب الفرد من الـدخل لـسكان جـزر القمـر حنـو                 - ٣٢

كـن أن يعـزى     نصيب الفرد من الدخل حبسب اجلنس تفاوتا يف املـداخيل لـصاحل الرجـال، ال مي               
بالضرورة إىل املدخول املرتفع للفرد لـدى الرجـال بـل إىل اإلمكانـات املنخفـضة للمـرأة سـواء                   

ويبني حتليل الوضع االقتـصادي حبـسب       . من حيث عدد النساء العامالت أو من حيث دخلهن        
 يف املائـة منـهن هـن مـن          ٢٢)  يف املائـة   ٧٥(اجلنس وجود نسبة عالية من النساء غري العامالت         

ومع أن هؤالء النساء مصنفات على أهنم غري عامالت فإهنن ينـتجن مـن حيـث                . رّبات البيوت 
واســتنادا إىل إحــصاء . احملاســبة القوميــة خــدمات غــري مدفوعــة، وحيققــن قيمــة ينبغــي احتــساهبا

ــساء العــامالت تبلــغ ســوى   ٢٠٠٣ عــام ــة مقابــل ٢٥، مل تكــن نــسبة الن ــة ٤٦ يف املائ  يف املائ
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وجتـدر  .  يف املائـة لـدى الرجـال   ٣٧ يف املائـة مقابـل   ١٥ موظفا منهن سوى  ومل يكن . للرجال
اإلشارة إىل أن معظم النـساء يف جـزر القمـر يـستفدن، عـالوة علـى دخلـهن، مـن املـساعدات                        

أو التحــويالت النقديــة أو العينيــة املرســلة مــن العــائالت املهــاجرة؛ ووفقــا ملــسح ميزانيــة          /و
ويالت املاليــة الــيت أُرســلت إىل النــساء تفــوق مثيالهتــا إىل  ، فــإن التحــ٢٠٠٤االســتهالك لعــام 

 إىل أن األسـر املعيـشية       ٢٠٠٤ وعـام    ١٩٩٥ذين أجريا عـام     لني ال وتشري نتائج املسحَ  . الرجال
فقـد بلـغ معـدل الفقـر     . اليت تديرها النساء هي أقل عرضة للفقر من تلـك الـيت يـديرها الرجـال               

 يف املائـة لـدى   ٤٩ مقابـل  ١٩٩٥ يف املائـة عـام   ٤٢,١اء لدى األسر املعيشية اليت تديرها النـس   
 يف املائـة لألسـر الـيت        ٣٠,٤، بلـغ هـذا املعـدل        ٢٠٠٤ويف عـام    . الرجال خـالل الفتـرة نفـسها      

واملؤشــر اجلنــساين للتنميــة .  يف املائــة لتلــك الــيت يــديرها الرجــال ٣٨,٦تــديرها النــساء مقابــل 
، بلـغ املؤشـر     ٢٠٠٣ويف عـام    . تنميـة البـشرية   البشرية يف جزر القمر قريـب جـدا مـن مؤشـر ال            

 وتــبني هــذه .٠,٥٤٧ يف حــني بلــغ مؤشــر التنميــة البــشرية ٠,٥٤١اجلنــساين للتنميــة البــشرية 
العمـر املتوقـع، ومعـدل االلتحـاق باملدرسـة،          (األرقام أنـه مـن حيـث مكونـات التنميـة البـشرية              

  . يل من أوجه التفاوت اجلنساينمل يسجَّل سوى القل) وحمو األمية، ونصيب الفرد من الدخل
 يف املائـة، وهـو يـسجل لـدى النـساء نـسبة تـصل            ١٤,٣ويبلغ معدل البطالة يف الـبالد         

  . يف املائة لدى الرجال١١,٩ يف املائة مقابل ١٨,٥إىل 
ويفتقر البلد إىل نظـام للـضمان االجتمـاعي ولكـن لديـه صـندوق للرعايـة االجتماعيـة                     - ٣٣

ــوزارة العمــل مه  ــابع ل ــة   ت ــة حــوادث العمــل يف املؤســسات العام ــه تغطي ــد أن أداء هــذه  . مت بي
املؤسسة قليل الفعالية ومن احللول املطروحة لتوفري إدارة سليمة لرعاية الـسكان، اعتمـاد نظـام                

واهلـدف الرئيـسي لـشبكة اجلمعيـات الـصحية الـيت       . للتأمني الصحي جيري العمـل علـى إنـشائه       
درة النـاس علــى االســتفادة مـن اخلــدمات الــصحية اجليــدة   تبغـي الــربح املــادي هـو حتــسني قــ   ال

أمـا اخلـدمات الـيت ُعهـد هبـا إىل هـذه       . يف جمال الرعاية اخلاصة بـاألم والطفـل  ال سيما  النوعية و 
اجلمعيـات فهـي أساسـا االستــشفاء واجلراحـة، والـوالدة البــسيطة أو املعقـدة، ومتابعـة حــاالت        

  ...).حات البسيطة، الكسور واحلروق واجلرا(احلمل واحلوادث 
ويكفل قـانون العمـل مـنح إجـازات أمومـة مدفوعـة األجـر وحفـاظ املـرأة علـى عملـها                         

وباإلضافة إىل ذلك، وخالل فترة الرضاعة احملددة خبمسة عـشر شـهرا، تـستفيد              . السابق للحمل 
وعليـه، فـإن النـصوص القانونيـة مؤاتيـة للمـرأة بـشكل              . املرأة مـن فتـرة راحـة خمصـصة للرضـاعة          

خاص ألهنا تسمح هلا بفسخ عقـد العمـل دون إخطـار، مـا يعفيهـا تاليـا مـن دفـع تعـويض فـسخ                   
وباإلضافة إىل ذلك، ينص القانون أيـضا علـى أنـه خـالل فتـرة احلـزن الـيت تعقـب فقـدان                       . العقد

  .الزوج، حتتفظ املرأة بوظيفتها وراتبها طوال تلك الفترة اليت تدوم أربعة أشهر وعشرة أيام
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مــل جــارٍ علــى وضــع اســتراتيجية وطنيــة ملواجهــة الكــوارث الطبيعيــة بــدعم مــن    والع  - ٣٤
  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي كما تقدَّم توصيات من أجل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

وحيكــم وضــَع املــرأة بــشكل أساســي قــانونُ األســرة الــذي ســيجرى التطــرق إليــه يف       - ٣٥
  .  أدناه٣٧ الفقرة
. تور احتــاد جــزر القمــر بوضــوح علــى مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة    ويــنص دســ  - ٣٦
فــاملرأة تتمتــع .  منــه متطابقــة للجنــسني ٢أن األهليــة القانونيــة الــوارد ذكرهــا يف الفقــرة   كمــا

بكامل أهليتها القانونيـة وهـي خمولـة، بـصفتها هـذه، االضـطالع جبميـع األعمـال الـيت تتطلبـها                      
وهـي شـخص    ... واللجـوء إىل القـضاء وممارسـة حقوقهـا والتمتـع هبـا              كالتعاقـد   : احلياة املدنية 

وتعترف هذه الفقرة أيضا باملساواة يف املعاملـة يف اإلجـراءات           . يتمتع بكامل الصفات القانونية   
ويف هــذا الــصدد، ال يتــضمن قــانون أصــول احملاكمــات اجلنائيــة وقــانون األســرة أي . القــضائية

 واملتــهمني واملــدَّعني، “األطــراف” النــصان مــصطلحات ويــستخدم. حكــم متييــزي ضــد املــرأة
  .دون أي متييز جنساين

ويتمتع األطـراف املتقاضـون أمـام حمـاكم جـزر القمـر بـاحلقوق نفـسها وهـم ملزمـون                       
وال يقيم القـانون    . فالقانون يطبَّق وفق الشروط عينها على الرجال والنساء       . بالواجبات نفسها 

فالنص الذي صيغ بعبارات عامة خيلـو مـن أي متييـز    . جنس التاجرالتجاري العام أي متييز إزاء     
التجـار هـم مـن    ” من القـانون التجـاري املوحـد علـى أن     ٢ويف الواقع، تنص املادة     . ضد املرأة 

  .“يقومون بأعمال جتارية وجيعلون منها مهنتهم العادية
 تتمتـع املـرأة بكامـل    ويف ما يتعلق بالفقرة الرابعة املتصلة حبريـة التنقـل وحريـة اإلقامـة،            

احلريــة يف اإلقامــة والتنقــل، وذلــك بالتــشاور مــع زوجهــا ومبــا حيقــق مــصلحة كــلٍ مــن األســرة 
  .واألطفال

وكان قانون األسرة قد ُسنَّ يف أعقاب عملية قائمة علـى املـشاركة مجعـت الـسلطات                   - ٣٧
ــة    ــسلطات الروحي ــدين وال ــة واجملتمــع امل ــانون أحكامــ  . احلكومي ــذا الق ــضمن ه ــستند إىل ويت ا ت

. وهو يعترف بنفس احلق للرجال والنساء يف عقـد الـزواج          . الشريعة اإلسالمية والقانون الغريب   
 من قـانون األسـرة، يكـون عقـد الـزواج صـاحلا بعـد موافقـة الـزوجني الـيت           ١٧ومبوجب املادة  

  .“جازمة وغري مشروطة”، ٢٠جيب أن تكون، وفقا للمادة 
ج ويف عــدم إبــرام عقــد الــزواج إال مبوافقــة الــشخص ويف احلــق يف حريــة اختيــار الــزو  

ففـي  . حبريٍة ومبلء إرادته، يتـضمن القـانون يف جـزر القمـر أحكامـا تقيـد حريـة االختيـار هـذه                     
ويف حــني جيــوز للمــسلم أن . الواقــع، حتــرِّم الــشريعة اإلســالمية زواج املــسلمة مــن غــري املــسلم

 متلك هـذا احلـق، أي وبتعـبري آخـر ال بـد هلـا       يتزوج من امرأة غري مسلمة، فإن هذه األخرية ال     
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 مـن قـانون األسـرة الـيت تـنص علـى أن       ١٦وهـذا مـا توضـحه املـادة     . من أن تتزوج من مـسلم  
وباإلضــافة إىل ذلــك، ال متتلــك املــرأة عمليــا األهليــة  . “الــزواج هــو بالــضرورة زواج مــسلم”

صول علــى إذن ويل أمــر  مــن قــانون األســرة احلــ٢٢وتفــرض املــادة . الكاملــة الختيــار زوجهــا
إال أن القانون حيظر أي ممارسة تعسفية من قبل الويل الذي قد يعـارض تعـسفا           . الفتاة لزواجها 

 ٢٤الزواج الذي ترغب فيه املرأة اخلاضـعة لوصـايته عليهـا، ويف هـذه احلـال، ومبوجـب املـادة                     
  .“ميضي القاضي يف إجراء مراسم الزواج”

واج، يتضمن قانون األسرة أحكامـا متييزيـة بـشكل          ويف حقوق الزوجني عند فسخ الز       
ويف الواقع، ميكن للرجل أن يفسخ الزواج من طـرف واحـد بإرادتـه منفـردا                . خاص ضد املرأة  

ــتلفظ   . وإن كــان هــذا الفعــل خاضــعا إلجــراء شــكلي طفيــف   ففــي الواقــع ال ميكــن للــزوج ال
 بعقوبـة تقـضي بـدفع غرامـة      وأرفـَق القـانونُ هـذا الـشرطَ       . بالطالق خالل فترة احلمل واحليض    

كمـا تـنص    ).  فرنـك  ١٠٠ ٠٠٠ فرنـك و     ٥٠ ٠٠٠تتـراوح قيمتـها بـني       (مدنية زهيدة نسبيا    
 من قانون األسرة على إجراء مـن شـأنه جتنُّـب حـصول حـاالت فـسخ مفاجئـة جـدا                      ٦٢املادة  

وميكـن بـذلك للقاضـي    . إذ جيب طلب الطالق أمام القاضي وحبضور الزوجة       . للرباط الزوجي 
: وينظم القاضي أيضا إجراءات االنفـصال    .  الزوج على التروي يف قراره والتفكري فيه ملياً        محل

وجيـوز للمـرأة أن تطلـب الطـالق         . كتوفري اإلعالـة الغذائيـة للطفـل والزوجـة، وحقـوق الزيـارة            
ويف حـني ميكـن للرجـل إبطـال الـزواج           . مبوجب شروط معينـة حيـددها القـانون بـشكل صـارم           

ففـي  . ا، جيب أن يكون طلب املرأة للطالق مستوفيا شروطا صـارمة جـدا  بشروط بسيطة نسبي  
وبالنـسبة إىل   . ما يتعلق باختيار الشهرة، حيمل الطفل، وفقـا للـشريعة اإلسـالمية، شـهرة والـده               

ومبــا أن الــشريعة اإلســالمية . املُلكيــة، تتمتــع الزوجــة بكامــل األهليــة بالوصــول إىل املمتلكــات 
 يف املمتلكــات، تبقــى املــرأة تاليــا صــاحبة ممتلكاهتــا دون أن يكــون   تعــرف إال نظــام الفــصل ال

  . للرجل احلق يف التدخل يف ممارسة حقها يف امللكية دون موافقتها
دم أهليـة الرجـل واملـرأة    ع” منه على ١٤يف سن الزواج، ينص قانون األسرة يف املادة         

لــنص ضــمانة هامــة إزاء  ويــشكل هــذا ا“ عامــا١٨إلبــرام عقــد زواج قبــل بلوغهمــا ســن الـــ  
كما أنه من الـضروري عقـد الـزواج علـى يـد قـاض خمـتص                 . ممارسة الزواج املبكر أو القسري    

يــتعني عليــه التــصريح عنــه يف مــدة ال تتجــاوز اخلمــسة أيــام مــن عقــده وتدوينــه يف ســجالت     
ــو القاضــي املخــتص     . األحــوال الشخــصية  ــن ه ــانون ال حيــدد م ــد أن الق ــسجيل  . بي وجيــب ت

ــزواج ــها بــني    ١٥ غــضون يف ال ــراوح قيمت ــة دفــع غرامــة تت  فرنــك ٥٠ ٠٠٠ يومــا حتــت طائل
  . فرنك١٠٠ ٠٠٠ و

ويعاين قانون األسرة من انعدام التنفيـذ الفعـال رغـم الـدورات التدريبيـة املختلفـة الـيت                     - ٣٨
. عـة وال تـزال مراسـيم إنفـاذ القـانون غـري موقّ        . ُنظمت للجهات الفاعلة الرئيسية املوجلة تنفيـذه      



CEDAW/C/COM/Q/4/Add.1  
 

11-30138 19 
 

الـيت سـبقت َسـن قـانون األسـرة، أي وفقـا             ا ال تزال جيرى إجراءات الزواج وفقا لألحكام       كم
  .ألحكام مستوحاة من الشريعة اإلسالمية

وعمليــا، ووفقــا للتعــاليم اإلســالمية، حتتــاج املــرأة الــيت مل تتــزوج ســابقا إىل مــساعدة      
. ضـي الـذي يـتمم القـران       يقدمها وصي قانوين عليها يف الزواج، يكون وسيطا بينـها وبـني القا            

وعالوة على ذلـك، تقـضي التقاليـد يف جـزر القمـر ببقـاء العـروس خمتليـة يف خـدرها، دون أن                     
بيـد أنـه    . ويف ما مضى، كانت الطقوس تقضي باستمزاج رأيهـا يف ذلـك           . حتضر حفل الزفاف  

. وحـده جيوز للعائلة أن تقرر عدم الوقوف على رأيها وإجراء مراسم الزواج مببادرة مـن األب        
وميكــن أيــضا لتفــسريات خاطئــة . ويعتــرب التقليــد النبــوي أن صــمت الفتــاة هــو عالمــة رضــاها 

  .لصمت الفتاة أن تؤدي إىل زواج قسري
ومــع أن قــانون األســرة يــنص علــى احلــق يف حريــة اختيــار الــشريك وعلــى عــدم عقــد    

القمـر زجيـات مـدبَّرة      الزواج إال مبوافقة الشخص حبريٍة ومبلء إرادته، ال تـزال متـاَرس يف جـزر                
ــق        ــا يف حتقي ــة ويف املــسامهة تالي ــد املتوارث ــة األهــل يف احلفــاظ علــى التقالي جتــد تربيرهــا يف رغب

ــصهار االجتمــاعي  ــيني، القاصــرين      . االن ــى األشــخاص املعن ــذه املمارســة تفــرض عل ــد أن ه بي
أحيانــا، شــريكا حبجــة صــون شــرف العائلــة، ويف معظــم احلــاالت، يكــون هــذا الــشريك مــن    

ويدفع تقليد التزاوج من القرىب الذي ينطوي علـى الـزواج مـن شـخص مـن               . األقارب املقربني 
املنطقة نفسها، والسائد يف جزر القمـر، باألهـل إىل البحـث عـن شـريك ألوالدهـم ينتمـي إىل                     

  .دائرة األقارب املقربني، حىت ولو مل يكن هذا االختيار مطابقا ملا يفضله الشخص املعين
سجَّل الزجيات يف سجالت األحـوال الشخـصية وال جيـرى التقيـد بأحكـام               ونادرا ما ت    

  .القانون املتعلق حبفل الزواج، ال سيما يف ما يتعلق مبهل تسجيل الزواج
يــه أوتبقــى ممارســة تعــدد الزجيــات الــيت يعتــرف هبــا قــانون األســرة، وقفــاً علــى مــا يرت    

ــرأة طلــب الطــالق إذا مــا أتــى     ــر  الرجــل، وإن كــان يف وســع امل .  إليهــا زوجهــا بــضرَّة أو أكث
، شـكلت الزجيـات األحاديـة نـسبة         ٢٠٠٦واستنادا إىل التقرير الوطين عن التنمية البشرية لعـام          

ويف الطـالق،   .  يف املائـة يف الريـف      ٧٩ مقارنـةً بنـسبة      ٢٠٠٣ يف املائة من زجيات املدن عام        ٨٥
. ة تربيـة األطفـال    يحـدها مـسؤول   مييل الرجال إىل االنفصال أيـضا عـن أطفـاهلم تـاركني للمـرأة و              

  .والنساء حيجمن عن املطالبة هبذا احلق. ونادرا ما يقدَّم الدعم الغذائي املنصوص عليه يف القانون
والعمـل جـارٍ حاليـا علـى إعـداد التقريـر القطـري األويل بـدعم مـن وكـاالت منظومـة              - ٣٩

  .األمم املتحدة وسيقدَّم إىل اللجنة ضمن املهلة احملددة
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	جزر القمر*
	استبيان حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	1 - صادقت جزر القمر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994. بيد أنه لم يقدَّم أي تقرير وطني، على نحو ما دعت إليه المادة 18 من الاتفاقية، بسبب عدم وجود آلية وطنية للتنفيذ والمتابعة في ما يتعلق بأحكام الاتفاقية. وأُعد مشروع للتقرير في عام 2000 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان إلا أن الظروف السياسية والمؤسسية التي كانت سائدة آنئذ لم تسمح بوضع الصيغة النهائية للوثيقة واعتمادها.
	2 - وخلال العقد الماضي، اتُخذت تدابير وطُبقت إجراءات عدة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في سياق تنفيذ أحكام الاتفاقية وإن كان التمييز ضد المرأة لا يزال قائما في العديد من المجالات. وفي الواقع، تعترف حكومة جزر القمر بأهمية مراعاة المنظور الجنساني والمشاركة الكاملة للمرأة في عملية التنمية بوصفهما وسيلة لمواصلة الحد من الفقر وتشجيع التنمية الاقتصادية في البلاد. وفي ورقة استراتيجية النمو والحد من الفقر، تؤكد الحكومة التزامها إعادة إعطاء المرأة المكانة التي تستحق في عملية صنع القرار والتنمية. كما روجت لإجراء مناقشة على الصعيد الوطني للنهوض بالتنمية في هذا المجال الذي يحتل أولوية قصوى في جدول الأعمال الوطني، ووضعت واعتمدت سياسة عامة وطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين يجرى العمل على تنفيذها بدعم من منظومة الأمم المتحدة. وولدت هذه الجهود في جزر القمر توجها نشطا لا يمكن إنكاره نحو إقامة نظام اجتماعي جديد تقل، بل تنتفي، فيه أوجه التمييز ضد المرأة.
	3 - ومن العقبات الرئيسية التي تصادفها الحكومة في التخطيط والرصد والتقييم في إطار الجهود المبذولة في هذا المجال، عدم وجود بيانات محدَّثة مبوَّبة بحسب الجنس. إذ تعود البيانات المتوفرة إلى عام 2003 وقد أُدرجت في التقرير الوطني عن التنمية البشرية والقضايا الجنسانية لعام 2006 وعن السياسة العامة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين.
	4 - وتوفر تشريعات جزر القمر الحماية للمرأة من كل أنواع التمييز. وتنص ديباجة الدستور المعتمد في 23 كانون الأول/ديسمبر 2001 على ”مساواة الجميع في الحقوق والواجبات دونما تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو الدين أو المعتقد، وعلى تساوي الجميع أمام العدالة، وحق كل فرد في الدفاع عن نفسه أمام القضاء“. كما تنص المادة 7 من الدستور على أن ”مواطني جزر القمر يتمتعون بنفس الحقوق ونفس الحريات ويتحملون نفس الواجبات في أي جزء من أجزاء الاتحاد“.
	5 - وما من معلومات متوافرة؛ فالمحكمة الدستورية لم تنظر في أي دعوى تمييز ضد المرأة.
	6 - وأجريت في عام 2007 دراسة مقارَنة بين الإطار القانوني لجزر القمر والاتفاقية، كما صيغت نصوص قانونية لتحقيق المواءمة مع الإطار الشامل للاتفاقية تعكف الحكومة على اعتمادها.
	وانسجاما مع القانون الأساسي، أكد العديد من النصوص التشريعية أيضا حظر أي نوع من أنواع التمييز ضد المرأة. وينطبق ذلك مثلا على قانون العمل وقانون الصحة وقانون النظام الأساسي العام للخدمة المدنية والقانون الانتخابي وما إلى ذلك. وعليه، فإن قانون العمل يحظر على أرباب العمل أن يأخذوا في الاعتبار العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي العام أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي في اتخاذ قرارات تتعلق بالتوظيف والعمالة والتدريب والتطوير الوظيفي والتعويض ومنح المخصصات الاجتماعية وتوزيع العمل واتخاذ التدابير التأديبية والفصل من الخدمة.
	كما أن الإدلاء بالشهادة لا يقيم أي اعتبار لجنس الشاهد. وفي الممارسة أيضا، يمكن للمرأة أن تدلي بشهادتها في جميع المحاكم بجزر القمر. ولا ينص قانون العقوبات على أحكام تمييزية ضد المرأة.
	7 - وفي ما يتعلق بالآليات القضائية المتبعة والعقوبات المفروضة ضد التمييز، ينص الدستور على ”تساوي الجميع أمام العدالة، وعلى حق كل فرد في الدفاع عن نفسه أمام القضاء“. أما على صعيد الفقه القانوني، فإن قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية لا يقيمان أي تمييز على أساس جنس الأطراف المتقاضية. فالقانونان المذكوران يستعملان مصطلح ”الأطراف“ دون أي إيحاء جنساني أو غيره. كما أن قواعد المحاكمات، سواء كانت مدنية أو جنائية، لا تطبَّق على جنس دون آخر، بل هي تطبَّق دون تمييز وبالقوة نفسها على المرأة والرجل على حد سواء. كما أن المحاكمات، جنائية كانت أو مدنية، تمنح القيمة القانونية نفسها للشهادة سواء كان الشاهد الذي أدلى بها امرأة أو رجلا.
	8 - ويحمي الإطار القانوني في جزر القمر المرأة من جميع أشكال العنف. وتكرس ديباجة الدستور حق الطفل والشباب في التمتع بالحماية في كنف الدولة والمجتمعات المحلية ضد أي شكل من أشكال التخلي أو الاستغلال أو العنف. ويتضمن قانون الأسرة عدة أحكام تحمي المرأة ضد أنواع مختلفة من العنف. فحُددت سن الزواج للجنسين بـ 18 عاما، كما يمكن إبطال الزواج القسري. وفي الواقع، باتت موافقة الزوجة مطلوبة خلال عقد القران، ويمكن للزوجة طلب الطلاق في حال عدم وجود إعالة من قبل الزوج أو في حال الاعتداء عليها من قبل الزوج. ويعاقب قانون العقوبات في جزر القمر على الاستغلال والاعتداء الجنسيين على القاصرين (المادة 323 منه) والتخلي عن الأطفال وإهمالهم (المواد 340 إلى 350 منه).
	9 - ويحظر قانون العمل الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الوضع العائلي. ولا يمكن فسخ العقد على أساس جنساني أو بسبب الوضع العائلي أو الحمل، وفقا للفقرة 3 من المادة 46 منه. ويشكل الحمل شاغلا هاما لقانون العمل، فالمادة 60 منه تعطي الحامل إمكانية تعليق عقد العمل دون إشعار لفترة 14 أسبوعا. وتكون هذه الفترة التي يجوز تمديدها 3 أسابيع إذا ما استدعت حالها الطبية ذلك، فترة مدفوعة الأجر بالكامل من قبل رب العمل. ولا يمكن لهذا الأخير بالتالي اتخاذ قرار بصرفها من الخدمة بناء على هذا السبب أو على صحة المرأة. ويكفل قانون العمل منح إجازات أمومة مدفوعة الأجر وحفاظ المرأة على عملها السابق للحمل. وبالإضافة إلى ذلك، وخلال فترة الرضاعة المحددة بخمسة عشر شهرا، تستفيد المرأة من فترة راحة مخصصة للرضاعة. وعليه، فإن النصوص القانونية مؤاتية للمرأة بشكل خاص لأنها تسمح لها بفسخ عقد العمل دون إخطار، ما يعفيها تاليا من دفع تعويض فسخ العقد. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون أيضا على أنه خلال فترة الحزن التي تعقب فقدان الزوج، تحتفظ المرأة بوظيفتها وراتبها طوال تلك الفترة التي تدوم أربعة أشهر وعشرة أيام. واعتمدت البلاد في عام 2008 قانون تجريم الاغتصاب.
	10 - وأنشئت بموجب مرسوم رئاسي مؤسسة، هي المفوضية العامة للتضامن وتعزيز المساواة بين الجنسين، تضم الإدارة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين والإدارة الوطنية للتضامن، مهمتها وضع السياسات الجنسانية الوطنية عن طريق دمج هذا البعد وجعله في صلب السياسات القطاعية الإنمائية، وضمان رصد وتقييم الأنشطة المنفذة على المستوى الوطني والجزري، واتخاذ إجراءات لمنع إساءة معاملة الأطفال والعنف ضد النساء والأطفال، ولحماية الأسرة.
	- وبالإضافة إلى هذه الهياكل، أنشئت في كل جزيرة إدارة عامة لتعزيز المساواة بين الجنسين أنيطت بها مسؤولية تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية على المستوى المحلي.
	- كما أنشئت على مستوى وزارة الاقتصاد والمال إدارة وطنية تُعنى بمبادرة المرأة لإطلاق المشاريع.
	- تعمل هذه الهياكل في شراكة مع منظمات المجتمع المدني التي تُعنى بتعزيز المساواة بين الجنسين.
	11 - ووُضعت السياسة العامة الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين في عام 2008 وفقا لأحكام الاتفاقية. وهي تعكس إرادة الحكومة والرؤية المشتركة لجميع مواطني جزر القمر، نساء ورجالا، من خلال الدستور من أجل ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، في المجتمع وعملية التنمية. وتأخذ هذه الرغبة في الاعتبار تحليل الوضع انطلاقا من بعد جنساني ومن منظور جميع المجالات الأربعة الرئيسية وهي: ”القضايا الجنسانية والاقتصاد والفقر“ و ”القضايا الجنسانية والقطاعات الاجتماعية“ و ”القضايا الجنسانية والآليات المؤسسية“ و ”القضايا الجنسانية والحقوق والمشاركة في صنع القرار“.
	وتشكل السياسة العامة الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين بذلك إطارا توجيهيا وكذلك لاقتراح الاستراتيجيات في مجال الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين ولبرمجة أنشطة تحسين دمج المنظور الجنساني، كما أنها تشكل إطارا للتنسيق بين الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول من أجل الوقوف على مختلف جوانب المشاكل الجنسانية في جزر القمر.
	وتحدد هذه السياسةُ العامة خمسة توجهات استراتيجية هي التالي:
	(أ) تحديد قيمة الأنشطة الاقتصادية التي تغلب عليها الإناث وتحسين إدماج المرأة في الأنشطة الاقتصادية الأخرى؛
	(ب) زيادة معدلات الالتحاق بالمدرسة والتدريب للفتيات والنساء تحقيقا للمساواة بين الجنسين؛
	(ج) تعزيز حق المرأة في الصحة والصحة الإنجابية؛
	(د) اعتماد سياسات تهدف إلى تحقيق الإنصاف بين الرجل والمرأة في هيئات صنع القرار السياسي والمحافل التقليدية والدينية؛
	(هـ) المواءمة والتنسيق بين الآليات المؤسسية الحكومية وغير الحكومية.
	ووُضعت خطط عمل قطاعية لتنفيذ هذه التوجهات في كانون الأول/ديسمبر 2009 تضمنت رصد ميزانيات للإنجاز.
	وسينظَّم خلال هذا العام اجتماع لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل هذه السياسة العامة بدعم من منظومة الأمم المتحدة.
	12 - ولم تتخذ الدولة تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى التعجيل في تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة.
	13 - ومع أن العادات والتقاليد تمنح المرأة في جزر القمر بعض المزايا، إلا أنها تخفي ممارسات تمييزية لا تزال ترسخ هيمنة الرجل على المرأة. ففي مجال اتخاذ القرار، تربَّت المرأة في جزر القمر على أن تنأى عن الذكور. ونتيجة لذلك، باتت تجد نفسها مستبعدة عمليا من الأماكن العامة وأوساط صنع القرار التي يهيمن عليها الرجل. وأياً كان مستوى تمكين المرأة في جزر القمر وكفاءاتها ومهاراتها المهنية والاجتماعية، فهي تضع دورها كأم على رأس أولوياتها كي تسهر على تربية أولادها وتعليمهم وعلى القيام بواجباتها الزوجية.
	وبالإضافة إلى احترام التقاليد، تربَّى الفتاة في جزر القمر لتصبح زوجة صالحة وأماً صالحة. فتتعلم في وقت مبكر جدا كيفية القيام بالأعمال المنـزلية، مما يكرس عدم المساواة الجنسانية في توزيع العمل بين الرجل والمرأة، لأن هذه المهام تصبح تقليديا حكرا على المرأة، فتتوارثها البنت عن أمها. 
	وفي ما يتعلق بأدوار الزوجين أثناء الزواج، يُعتبر الرجل تقليديا الوصي القانوني على المنزل وصاحب الدخل.
	فهو يوفر، وفقا للمادة 54 من قانون الأسرة، التوجيه المعنوي والمادي للمنـزل. ويعود مصدر هذه العقلية إلى المذاهب الإسلامية التي تفرض سلطة الرجل على المرأة.
	14 - وولَّد صدور قانون الأسرة في عام 2005، أملا كبيرا في تحسين وضع المرأة في جزر القمر. فمن شأن هذا القانون أن يسمح بتغيير بعض السلوكيات التمييزية ضد المرأة، كما هي حال الأحكام التالية:
	- المادة 14 من قانون الأسرة التي تحدد سنا دنيا للزواج بالنسبة للجنسين. وتسهم هذه الفكرة المبتكرة في الحد من الزواج المبكر الشائع في هذا البلد. وتنسجم هذه المادة مع الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، وتخفض معدل التسرب لدى النساء، في ما يتعلق بالمادة 10 من الاتفاقية.
	- ومن المنطلق عينه، تنص المادة 20 من القانون نفسه على أنه خلال عقد القران يجب أن تكون موافقة الزوجين جازمة وغير مشروطة. وتنسجم هذه المادة مع الفقرة (ب) من المادة 16 من الاتفاقية، وتسهم في خفض بل القضاء على الزواج القسري.
	- وفي ما يتعلق بالحضانة والتبني والوصاية والعهدة، تمنح الفقرة (و) من المادة 16 الجنسين الحقوق نفسها. وتنص المادة 106 من قانون الأسرة على أن السلطة الأبوية تعود لكلا الوالدين ويبدو أنه في حالة الطلاق يفضَّل أن تعود حضانة الطفل إلى الأم (المادة 92 من قانون الأسرة).
	15 - ويحمي الإطار القانوني في جزر القمر المرأة من جميع أشكال العنف. وتكرس ديباجة الدستور حق الطفل والشباب في التمتع بالحماية في كنف الدولة والمجتمعات المحلية ضد أي شكل من أشكال التخلي أو الاستغلال أو العنف. ويتضمن قانون الأسرة عدة أحكام تحمي المرأة ضد أنواع مختلفة من العنف. فحُددت سن الزواج للجنسين بـ 18 عاما، كما يمكن إبطال الزواج القسري. وفي الواقع، باتت موافقة الزوجة مطلوبة خلال عقد القران، ويمكن للزوجة طلب الطلاق في حال عدم وجود إعالة من قبل الزوج أو في حال الاعتداء عليها من قبل الزوج. ويعاقب قانون العقوبات في جزر القمر على الاستغلال والاعتداء الجنسيين على القاصرين (المادة 323 منه) والتخلي عن الأطفال وإهمالهم (المواد 340 إلى 350 منه).
	16 - وتنفيذا لهذه الأحكام، تنظَّم دورات تدريبية لمنع العنف تشمل العاملين الاجتماعيين والمربين والقضاة والعاملين الصحيين وضباط الشرطة القضائية. وأنشئت في جزر القمر منذ عام 2004 ثلاث دوائر للاستماع إلى الأطفال ضحايا الاستغلال وسوء المعاملة ولحمايتهم. وهدف دوائر الاستماع الثلاث هذه التي تديرها منظمات من المجتمع المدني، الاستماع والتوجيه والدعم وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والقضائية للأطفال ضحايا سوء المعاملة وجميع أشكال الاستغلال.
	والأهداف العامة لخدمة الاستماع هذه هي المساهمة، عن طريق التوعية والتعليم والدعوة وإجراءات حماية حقوق الطفل، في إشاعة بيئة مؤاتية لتوفير حماية أفضل لحقوق الإنسان وبخاصة لحقوق الطفل من خلال توعية السكان بجميع ما يمارَس في حق الأطفال من أشكال الاعتداء وسوء المعاملة، وحملهم على نبذها بهدف مساعدة الضحايا من جهة، وعلى دعم تجسيد هذه الحقوق في التشريعات الوطنية والفقه القانوني من جهة أخرى.
	17 - والعمل جارٍ بدعمٍ من منظومة الأمم المتحدة على استحداث مراكز استماع إلى ضحايا العنف من النساء ومرصد يعنى بمكافحة العنف الجنساني.
	18 - وما من بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن الجنسي؛ ولا يمارَس البغاء إلا سراً والبلد يفتقر إلى تشريعات محددة لمكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها.
	19 - ويحظر قانون العمل العملَ القسري والإجباري. وهو ينص على عدم جواز استخدام الأطفال في أي مؤسسة، ولو بصفة متدربين إذا كانوا دون سن الـ 15. وفي هذا الصدد، سيُسَن قانون يحدد طبيعة الأعمال المحظور على الأطفال القيام بها بموجب المادة 120 من هذا القانون. وبالإضافة إلى ذلك، صادقت جزر القمر أيضا على الاتفاقيات الدولية الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، بما فيها الاتفاقيات السبع الأساسية وتلك التي تحدد السن الدنيا للقيام بأعمال معينة، مثل الاتفاقيات رقم 5 و 10 و 33 بشأن السن الدنيا للعمل في كل من المجالات الزراعي والصناعي وغير الصناعي.
	20 - ورغم تسجيل مؤشرات جنسانية (0.541) قريبة من مؤشر التنمية البشرية (0.547)، لا تزال مشاركة المرأة قياسا بمؤشر مشاركة المرأة منخفضة (0.30). ومع ذلك، يمكن القول إن الاختلافات بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لكل من النساء والرجال طفيفة للغاية. بيد أن مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية هي أدنى بكثير منها لدى الرجال، وهي تحتل قلة قليلة من مناصب المسؤولية وصنع القرار. أما بالنسبة للأنشطة في القطاع الخاص، فتبرز طبقة من نساء الأعمال النشطات للغاية في تجارة الاستيراد مع بلدان المنطقة الإقليمية. بيد أنه في الوقت الحاضر لا توجد أي بيانات إحصائية بهذا الشأن. 
	وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية في كانون الأول/ديسمبر 2009، ضمت جمعية الاتحاد 33 نائبا بينهم امرأة واحدة، أي ما يوازي معدل تمثيل برلماني نسبته 3 في المائة فقط للنساء مقابل 97 في المائة للرجال. وعلى مستوى السلطة التنفيذية في الاتحاد والجزر ذات الاستقلال الذاتي، وحدها السلطة التنفيذية لمنطقة ندزواني تضم امرأتين بين مفوضيها الستة. ولا تشغل المرأة سوى 28 في المائة من المناصب القيادية ومناصب الإدارة العليا مقابل 72 في المائة للرجل. كما أن المرأة لا تشكل سوى نسبة 29 في المائة من المديرين من الرتب الوسطى والتقنيين مقابل 71 في المائة للرجل.
	21 - ولا وجود لأي آلية مؤسسية لتشجيع مشاركة المرأة في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومخصصات الميزانية على المستويين الوطني واللامركزي. ومع ذلك، أضحت بعض النساء وبعض الجماعات النسائية جهات محاوَرة مميزة في إطار صوغ مشاريع القوانين ورسم السياسات ووضع برامج التنمية، ومنها على وجه الخصوص قانون الأسرة أو السياسة العامة الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين أو ورقة استراتيجية النمو والحد من الفقر. وعلى المستوى المجتمعي، يشهد الوضع تطورات إيجابية تقود نحو ترسيخ وجود المرأة في إدارة الحياة المجتمعية. وفي الواقع، إن عدد مشاريع التنمية المجتمعية/المحلية التي تشرك المرأة في تنفيذها آخذ بالازدياد. ويشكل هذا التوجه نهجا كثيرا ما يحظى بدعم وتشجيع الشركاء في التنمية ومن بينهم الأمم المتحدة.
	وفي ما يتعلق بمشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخاصة، لا ينص القانون رقم 86-006/AF المتعلق بعَقد إنشاء الجمعيات على أي تمييز جنساني بشأن حرية إنشاء الجمعيات. لا بل تنص المادة الأولى منه في الواقع على أن الجمعية هي ”تعهد بين شخصين أو أكثر“ يقررون بموجبه القيام بأنشطة لا تبغي الربح. ويخلو مصطلح ”الشخص“ من أي إشارة جنسانية.
	22 - وتخضع الجنسية لقانون 12 كانون الأول/ديسمبر 1979 الذي ينظم شروط حيازتها أو منحها أو فقدانها أو سقوط الحق في المواطنة، دون تمييز جنساني. وينص هذا القانون أيضا على استيفاء شروط استمارة الحصول على الجنسية أو فقدانها أو الإجراءات القضائية الخاصة بها. وتشير المادة الأولى من قانون الجنسية إلى ”أفراد“ في كل ما يتعلق بالتجنس. ويخلو هذا المصطلح من أي إيحاء جنساني أو غيره. ويلقى الجنسان المعاملة نفسها على قدم المساواة. وتمنح المادة 10 جنسية جزر القمر إلى ”أي شخص يولد في جزر القمر“ من والدين من جزر القمر. وبموجب شروط المادة 54 من القانون نفسه ”تحتفظ أي امرأة من جزر القمر، متزوجة من أجنبي، بجنسيتها كمواطنة في جزر القمر“. وبالتالي، لا يشكل الزواج المختلط سببا لفقدان جنسية جزر القمر أو الحرمان منها. ويحصل الطفل أيضا على جنسية جزر القمر جراء بنوَّته. ولا يحول هذا الحق المؤكد بشكل صريح، دون جواز إقدام المرأة على التخلي طوعا عن جنسية جزر القمر. كما أن المرأة الأجنبية التي تتزوج من مواطن من جزر القمر تحصل على جنسية جزر القمر ما لم تتنازل عنها صراحة.
	ويُستحصل على جنسية جزر القمر سواء عن طريق الأب أو الأم، وفقا للمادتين 10 و 11 من قانون 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، اللتين تعتبران كل طفل مولود في جزر القمر من أبوين من جزر القمر، مواطنا من جزر القمر، تماما كأي شخص يولد خارج جزر القمر من أبوين من جزر القمر. وتُمنح الجنسية دون تمييز جراء البنوَّة سواء من الأم أو من الأب.
	23 - وارتفع عدد التلاميذ في التعليم الابتدائي من 527 78 في عام 1995 إلى 418 104 في عام 2007، بينهم 582 48 فتاة. كما ارتفعت صافي نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 63.2 في المائة عام 1990 إلى 76.1 في المائة عام 2008. بيد أن أوجه عدم المساواة بين الفتيات والفتيان لا تزال قائمة (بنسبة 72.3 في المائة للفتيات مقابل 79.8 في المائة للذكور في عام 2008). وفي المرحلة الثانوية، ارتفع عدد التلاميذ من 606 11 في عام 1995 إلى 256 27 في عام 2007 بينهم 982 11 فتاة. وفي حين بلغ المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس الابتدائية 101.5 في المائة، لم يسجل هذا المعدل في المرحلة الثانوية سوى 40.1 في المائة، شكلت الفتيات نسبة 36.5 في المائة منها في عام 2007. أما المعدل الصافي فلم يبلغ سوى 18 في المائة يشمل 18.6 في المائة من الفتيات مقابل 17.4 في المائة للفتيان.
	أما من ناحية الجودة فيعاني النظام ضعفا في الأداء. فعلى مستوى التحصيل العلمي، لم يبلغ سوى 8 في المائة من الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية المستوى التعليمي المنشود، كما أن 66 في المائة من الطلاب يعانون تأخيرا دراسيا. واستنادا أيضا إلى البيانات بشأن التعليم لعام 2008، لا تزال نسبة 31 في المائة من 850 159 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 سنة تحق لهم الاستفادة من التعليم الإلزامي والمجاني، خارج المدرسة، تشكل الفتيات نسبة 55 في المائة منهم. أما بالنسبة إلى تكرار الصف، فما زال معدله مرتفعا وهو يبلغ 27.7 في المائة للفتيان مقابل 25 في المائة للفتيات.
	وتنص المادة الأولى من قانون السياسة التعليمية الذي سن في عام 1994 على حق كل فتى وفتاة في ”التحصيل المدرسي“. وتراعي البرامج والسياسات الإنمائية وتلك المتعلقة بقطاع التعليم القضايا الجنسانية إلى حد كبير. وتكفي في هذا السياق العودة إلى ورقة استراتيجية النمو والحد من الفقر أو إلى الوثائق الإطارية لرسم سياسات واستراتيجيات التعليم الوطنية المتبعة: المخطط التوجيهي للتعليم للفترة 2005-2009، وخطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع بحلول عام 2015 تحقيقا للأهداف الستة التي ينطوي عليها توفير التعليم للجميع بما فيها القضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005 وضمان توفير إمكانية الحصول على التعليم الأساسي والتعليم المستمر لجميع البالغين على قدم المساواة.
	وبغية مواجهة التحدي الذي يفرضه تحقيق الإنصاف بين الجنسين في التعليم، وضعت سلطات جزر القمر خطة عمل وطنية لتشجيع تعليم الفتيات للفترة 2005-2007 كان الهدف منها تحقيق صافي نسبة التحاق بالمدرسة تبلغ 83.7 في المائة للفتيات والفتيان. وقد أدى إطلاق هذه الخطة بشكل خاص إلى نشوء حركة تعليم الفتيات في جزر القمر التي حملت رئيس الدولة وكبار المسؤولين التنفيذيين من الجزر المستقلة على توجيه بيان شفهي أعلنوا فيه إلغاء رسوم التسجيل.
	24 - واستنادا إلى إحصاء عام 2003، فإن هيكل العمالة للذكور والإناث هو نفسه تقريبا. فحضور المرأة أكبر في الزراعة (48.9 في المائة) تليها الأعمال الحرفية(18.8 في المائة) (صنع الحلويات، وما إلى ذلك)، فالخدمات (17.05 في المائة). ونجد الترتيب نفسه لدى الرجال بنسبة 43.47 في المائة و 20.66 في المائة و 8.45 في المائة، في الزراعة والأعمال الحرفية والأشغال ووظائف الخدمات، على التوالي.
	ويبلغ معدل البطالة لدى النساء ضعفي مثيله لدى الرجال (بنسبة 19.2 في المائة مقابل 9.2 في المائة) وقاربَ الفارق ثلاثة أضعاف بعدما بات في إمكان الأفراد الحصول على التعليم العالي. واستنادا إلى الإحصاءات عينها، تبين أن الفتيات هن أكثر من الفتيان تأثرا بالبطالة. فنسبة الفتيات العاطلات عن العمل اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما تبلغ 9.2 في المائة من فتيات الفئة العمرية نفسها، مقابل نسبة 5.5 في المائة لدى الفتيان. وبالإضافة إلى ذلك، قلة هن النساء اللواتي يمكنهن الحصول على عمل مضمون. وفي الواقع تبين هذه الدراسة أن الزراعة والقطاع غير الرسمي يشملان على التوالي 66.9 في المائة و 19.5 في المائة من عمالة الإناث. وبالتالي، فإن تمثيل المرأة ضعيف في الوظائف، وهي تشغل بشكل خاص، متى كانت موظفة، وظائف غير مضمونة.
	وأخيرا، تشير هذه الدراسة إلى أن عائدات المرأة من سوق العمل هي، بالمتوسط، أدنى بكثير من مثيلاتها لدى الرجال. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن نسبة متوسط أجور النساء إلى الرجال تبلغ 0.641 وأن نسبة 56.1 في المائة من النساء تتقاضى أجورا أقل من الحد الأدنى للراتب السنوي البالغ 000 30 فرنك من فرنكات جزر القمر، مقابل نسبة 31.7 في المائة لدى الرجال.
	25 - وبغية تحسين شروط العمل وزيادة الدخل وتقليص الفوارق بين الجنسين في الوقت نفسه، حددت السياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين الأهداف التالية: 
	- تعزيز الدخل في الزراعة والقطاع غير الرسمي، وفقا لورقة استراتيجية النمو والحد من الفقر وتنمية القطاعات الأخرى الكثيفة اليد العاملة (كالسياحة والتجارة الضيقة النطاق)؛
	-  تشجيع تبوؤ المرأة مواقع المسؤولية.
	وتهدف استراتيجيات التنفيذ إلى تحقيق ما يلي:
	(أ) وضع سياسة عمالة تهدف إلى خلق فرص عمل في القطاعات الكثيفة اليد العاملة النسائية، كالزراعة والسياحة والتجارة.
	(ب) إجراء دراسات/استطلاعات بشأن العمالة، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، واستحداث تسميات بهدف التعرف بشكل أفضل إلى هيكلية الوظائف والإيرادات بحسب الجنس.
	(ج) إنشاء مرصد للعمالة.
	(د) منح أفضلية التوظيف للمرأة ذات المؤهلات المتكافئة في وظائف الخدمة المدنية ومناصب المسؤولية.
	(هـ) تكليف الدوائر الإحصائية بوضع بيانات إحصائية مبوبة بحسب الجنس.
	26 - ولا تميز المادة الأولى من قانون العمل رقم 84-18/PR بين الرجل والمرأة. وتنص المادة الثانية منه على أن ”العمل والتدريب والتطوير المهني حق لكل مواطن من جزر القمر“. وتحظر هذه المادة على أي رب عمل أن يأخذ في الاعتبار ”... الجنس، في اتخاذ قراراته المتعلقة بالتوظيف“. كما تنص المادة 5 من القانون رقم 04-006 AU المتعلق بالنظام الأساسي العام لموظفي اتحاد جزر القمر على أن ”الفرصة والحق في الوصول إلى الوظائف العامة [...] متاحان على قدم المساواة بغض النظر عن الجنس أو الدين ...“. كما أن القضاء لا يقيم أي تمييز بين الجنسين في التوظيف. ويمكن للنساء المستوفيات الشروط المطلوبة تبوؤ المناصب القضائية دون أي قيود، والممارسة المتبعة مطابقة للقوانين. ويتضمن قانون العمل معايير سارية ومطبقة على الموظفين والموظفات على قدم المساواة. كما أنه يفرض حرية التعاقد، دون أي تمييز. وتنص المادة 97 من قانون العمل على أنه ”في ظل تساوي ظروف العمل والمؤهلات المهنية والأداء، يكون الراتب متساويا لجميع العاملين بصرف النظر عن الأصل أو الجنس أو العمر أو الوضع“. ولا يورد القانون أي تمييز متعلق بالراتب. ويتقاضى الرجال والنساء المتساوو المؤهلات الراتب نفسه. وتتناول المواد 71 وما يليها من قانون العمل الاتفاقات الجماعية. ومن الشروط الواجب إدراجها في تلك الاتفاقات إجراءات تنفيذ مبدأ ”الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي“ للنساء والشباب. وعمليا، يجرى التقيد بهذه الأحكام لا سيما من قبل الدولة التي تبقى رب العمل الرئيسي في البلاد.
	ويتقاضى موظفو وأجراء الدولة رواتبهم وفق سلسلة رتب ورواتب تستند إلى اعتبارات أخرى، تراعي بشكل خاص درجة من الكفاءة والأقدمية لا السن، أو، بدرجة أقل، الجنس.
	27 - وتعكف حاليا الإدارة المعنية بمبادرة المرأة في المشاريع الحرة التي أنشئت حديثا تحت إشراف وزارة الاقتصاد، على وضع سياسة وطنية متعلقة بمبادرة المرأة في المشاريع الحرة.
	28 - وتنادي ديباجة جزر القمر في أكثر من فقرة بـ ”الحق في الصحة والتعليم للجميع“. وتنص المادة 5 من قانون الصحة العامة والرعاية الاجتماعية للسكان على أن حماية وتعزيز صحة السكان وتقديم خدمات الرعاية الصحية هي من مسؤولية دولة جزر القمر. وتؤكد السياسة الوطنية المتعلقة بالصحة وخطتها التنفيذية التي خضعت للمراجعة في ضوء أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود عام 1996، أن الصحة حق أساسي لجميع السكان في جزر القمر دون تمييز من أي نوع كان. ويضع هذان الصكان خفض معدلات وفيات الأمهات ومعدل وفيات الأطفال في صلب أهدافه، مما يجعل من صحة الأم والطفل الشاغلين الأساسيين للسلطات العامة والمجتمعات المحلية في مجال الصحة.
	ويقدَّر متوسط العمر المتوقع عند الولادة الذي كان يبلغ 56.5 سنوات (55.6 سنوات للرجال و 57.3 للنساء) في إحصاء عام 1991، بـ 63.3 سنوات (61.1 سنة للرجال و 65.4 سنوات للنساء). واتسعت الهوة العمرية بين الرجل والمرأة، التي لم تكن تبلغ سوى 1.7 سنوات لصالح المرأة في عام 1991 لتصبح أربع سنوات في عام 2003. وتُسجل هذه الزيادة في متوسط العمر منحى هبوطيا في معدل وفيات الأمهات التي لا تزال تعتبر مرتفعة. وبشكل عام، انخفض معدل وفيات الأطفال والأحداث بدرجة كبيرة خلال التسعينات. وفي الواقع، انخفض معدل وفيات الأطفال في هذه الفئة العمرية من 130 في الألف عام 1991 إلى 74 في الألف عام 2000. وخلال هذه الفترة، عمل البلد على وضع وتطبيق برامج صحية ساهمت في الحد من وفيات الأطفال والأحداث. واستنادا إلى نتائج إحصاء عام 2003، بلغت نسبة وفيات الأمهات 380 وفاة لكل 000 100 ولادة حية في جزر القمر. ويبين هيكل معدل وفيات الأمهات بحسب الفئة العمرية للمرأة بأن المرأة تكون في سنيّها المتقدمة عرضة بدرجة كبيرة لخطر الوفاة مقارنة بالمرأة دون الـ 35 سنة من العمر (الرسم البياني). وفي المقابل، فإن معدل وفيات الأمهات يبلغ 0.468 لكل 000 1 امرأة، ما يعني أن واحدة من كل 000 1 امرأة في سن الإنجاب تموت خلال سنوات خصوبتها بسبب أمومتها. ومع أن معدل وفيات الأمهات يوفر مؤشرا لتأثير وفيات الأمهات على الإناث البالغات من السكان، فإنه يخفي تأثير المستويات المختلفة للخصوبة لدى المقارنة بين البلدان.
	29 - وينص قانون الصحة في المادة 53 منه على أن السكان يتحملون تغطية نفقات الرعاية والخدمات الصحية المقدمة في المرافق الصحية العامة، إلا أن بعض استحقاقات الرعاية والخدمات الصحية تقدم، بصورة استثنائية، مجانا. وعمليا، فإن الخدمات التي توفرها المراكز الصحية للمقاطعات والمراكز الاستشفائية الإقليمية مدفوعة بالكامل. ومع أن توزيع المرافق الصحية مستوف للمعايير الدولية من حيث تأمين التغطية الجغرافية، فإن قسما كبيرا من السكان الإناث لا يستطيع الاستفادة منها لأسباب مالية. وما يحول دون ذلك بشكل خاص هو القيود الاقتصادية والمالية التي تسهم في قلة استفادة النساء من الخدمات والرعاية الصحية الحديثة. كما تؤدي الأمية وقلة فرص الوصول إلى وسائط المعلومات دورا هاما في نشوء صعوبات تحول دون حصول النساء الفقيرات على الرعاية، ما يعني عدم الاستفادة من الخدمات الصحية في حال المرض. وبذلك، فإن استفادة بعض النساء من الخدمات الصحية العالية الجودة (سواء في المناطق الريفية أو المدن) مرتبطة بأميتهن، وبتدني مستوى تعليمهن وببعض الأفكار المسبقة الاجتماعية والثقافية، وبافتقارهن إلى الدخل. ويمكن الوقوف أيضا على أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة في مشكلة الخصوبة. فخصوبة المرأة في جزر القمر مرتفعة نسبيا إذ تبلغ ما متوسطه 5.3 أطفال لكل امرأة. واستنادا إلى الإحصاء العام للسكان والمساكن في عام 2003، تتباين مستويات الخصوبة تباينا كبيرا تبعاً للجزيرة التي تقيم فيها المرأة ولمكان إقامتها ولمستواها التعليمي ووظيفتها.
	30 - وزاد انتشار وسائل منع الحمل الحديثة من 4 في المائة عام 1994 إلى 19.4 في المائة (الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات لعام 2000)؛ ويُستشف من هذه الأرقام أن قبول استعمال وسائل منع الحمل دخل مرحلة متسارعة وإن كان هذا الاستعمال هو بهدف المباعدة بين الولادات. ولدى أكثر من 95 في المائة من المرافق الصحية العامة ما لا يقل عن ثلاث وسائل لتنظيم الأسرة. ورغم هذه الجهود، لا تزال نسبة 56 في المائة من الاحتياجات في مجال تنظيم الأسرة للنساء في سن الإنجاب غير ملباة حتى الآن (المسح السكاني والصحي في جزر القمر لعام 1996). ولا قدرة للشباب/المراهقين على الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، مع أنهم يسهمون بنسبة 6 في المائة في معدل الخصوبة الإجمالي كما أن نسبة 9.8 في المائة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 15 سنة دخلوا الفترة الإنجابية من حياتهم (الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات لعام 2000). 
	31 - وينتشر وباء فيروس نقص المناعة البشرية بوتيرة بطيئة في جزر القمر إذ يقل معدل انتشاره عن 0.05 في المائة (0.025 في المائة استنادا إلى الدراسة الاستقصائية لفيروس نقص المناعة البشرية في جزر القمر لعام 2003)، بما في ذلك ضمن الفئات الأكثر ضعفا تقليديا كالعاملات في تجارة الجنس أو حاملي الأمراض الأخرى المنقولة جنسيا. ومع ذلك، لا يُستبعد خطر التفشي المتسارع بسبب وجود عوامل معينة.
	ويعود الفضل في معرفة حالة تفشي هذا الوباء إلى البيانات المقدمة من المستشفيات، والدراسات وأنشطة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز. وسمحت المراقبة الوبائية لهذا المرض بالكشف حتى تاريخه (من عام 1988 إلى 2008) عن إصابة مائة وست (106) أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية جُلّهم ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و 34 سنة (55.7 في المائة). وضمن هذه الفئة العمرية نفسها، معظم المصابين هم من النساء (بنسبة 66.1 في المائة). وتمثل الحالات المسجلة في الفئة العمرية من صفر إلى 14 سنة نسبة 7.5 في المائة ونسبة 15.1 في المائة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة. وارتفع عدد الوفيات ليبلغ 40 أو ما يمثل نسبة 38 في المائة من إجمالي الحالات. ويخضع حاليا 17 مريضا للعلاج وما زال يتعين الوقوف على حالة 49 آخرين. 
	وفي ما يتعلق بالانتشار المصلي لفيروس نقص المناعة البشرية بين الحوامل، فهو منخفض نسبيا في جزر القمر. واستنادا إلى تقرير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، بلغ تفشي المرض بين 081 1 حاملا جرى فحصهن نسبة 0.17 في المائة. وفي ما يتعلق بالعلاج والرعاية، حققت حكومة جزر القمر إنجازات في توفير خدمات الرعاية والعلاج للمصابين بالفيروس/الإيدز.
	ويستند توجُّه الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال إلى زيادة فرص الحصول على رعاية علاجية جيدة النوعية. وعليه، جرت مراجعة دليل الرعاية السريرية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وفي عام 2008، استفاد 8 أشخاص (5 رجال و 3 نساء) مصابين بالفيروس تتراوح أعمارهم بين 4 و 64 سنة من العلاج المضاد للفيروسات العكوسة. وتطبق جزر القمر خطة استراتيجية متعددة القطاعات لمكافحة الفيروس تستند إلى خمسة (5) مكونات رئيسية هي التالية: 
	- القيادة، بما في ذلك المشاركة والدعوة وتعبئة الموارد وتخصيصها؛
	- الوقاية والتعبئة الاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار طريقة الإعلام والتثقيف والتواصل، وتثقيف الأقران، والواقي، والمواد التعليمية، والتدابير الوقائية المستخدمة عالميا، ومنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛
	- المراقبة والرعاية، اللتان تأخذان في الاعتبار العلاج، والرعاية والدعم، ومعالجة الأمراض المنقولة جنسيا، والكشف عن حالات الإصابة، والمراقبة الوبائية، والرعاية الشاملة للمصابين بالإيدز؛
	- البيئة المؤاتية الداعمة لحماية المصابين بالإيدز، والإطار القانوني؛
	- التنسيق والمتابعة والتقييم، التي تضمن الإشراف والرصد وعقد الاجتماعات وإجراء الدراسات والبحوث.
	وسُنَّ مشروع قانون لحماية المصابين بالإيدز، جرت الموافقة عليه وإحالته إلى الجمعية الوطنية تمهيدا لاعتماده. ويهدف مشروع القانون هذا إلى حماية المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية، وإلى حصول الجميع على وسائل الوقاية منه وعلى العلاج والرعاية، وتوفير الدعم للمحتاجين، وتقديم المساعدة القانونية والقضائية إلى النساء والأطفال والشباب والفئات الضعيفة الأخرى.
	32 - ويبلغ نصيب الفرد من الدخل لسكان جزر القمر نحو 500 دولار سنويا. ويُظهر نصيب الفرد من الدخل بحسب الجنس تفاوتا في المداخيل لصالح الرجال، لا يمكن أن يعزى بالضرورة إلى المدخول المرتفع للفرد لدى الرجال بل إلى الإمكانات المنخفضة للمرأة سواء من حيث عدد النساء العاملات أو من حيث دخلهن. ويبين تحليل الوضع الاقتصادي بحسب الجنس وجود نسبة عالية من النساء غير العاملات (75 في المائة) 22 في المائة منهن هن من ربّات البيوت. ومع أن هؤلاء النساء مصنفات على أنهم غير عاملات فإنهن ينتجن من حيث المحاسبة القومية خدمات غير مدفوعة، ويحققن قيمة ينبغي احتسابها. واستنادا إلى إحصاء عام 2003، لم تكن نسبة النساء العاملات تبلغ سوى 25 في المائة مقابل 46 في المائة للرجال. ولم يكن موظفا منهن سوى 15 في المائة مقابل 37 في المائة لدى الرجال. وتجدر الإشارة إلى أن معظم النساء في جزر القمر يستفدن، علاوة على دخلهن، من المساعدات و/أو التحويلات النقدية أو العينية المرسلة من العائلات المهاجرة؛ ووفقا لمسح ميزانية الاستهلاك لعام 2004، فإن التحويلات المالية التي أُرسلت إلى النساء تفوق مثيلاتها إلى الرجال. وتشير نتائج المسحَين اللذين أجريا عام 1995 وعام 2004 إلى أن الأسر المعيشية التي تديرها النساء هي أقل عرضة للفقر من تلك التي يديرها الرجال. فقد بلغ معدل الفقر لدى الأسر المعيشية التي تديرها النساء 42.1 في المائة عام 1995 مقابل 49 في المائة لدى الرجال خلال الفترة نفسها. وفي عام 2004، بلغ هذا المعدل 30.4 في المائة للأسر التي تديرها النساء مقابل 38.6 في المائة لتلك التي يديرها الرجال. والمؤشر الجنساني للتنمية البشرية في جزر القمر قريب جدا من مؤشر التنمية البشرية. وفي عام 2003، بلغ المؤشر الجنساني للتنمية البشرية 0.541 في حين بلغ مؤشر التنمية البشرية 0.547. وتبين هذه الأرقام أنه من حيث مكونات التنمية البشرية (العمر المتوقع، ومعدل الالتحاق بالمدرسة، ومحو الأمية، ونصيب الفرد من الدخل) لم يسجَّل سوى القليل من أوجه التفاوت الجنساني. 
	ويبلغ معدل البطالة في البلاد 14.3 في المائة، وهو يسجل لدى النساء نسبة تصل إلى 18.5 في المائة مقابل 11.9 في المائة لدى الرجال.
	33 - ويفتقر البلد إلى نظام للضمان الاجتماعي ولكن لديه صندوق للرعاية الاجتماعية تابع لوزارة العمل مهمته تغطية حوادث العمل في المؤسسات العامة. بيد أن أداء هذه المؤسسة قليل الفعالية ومن الحلول المطروحة لتوفير إدارة سليمة لرعاية السكان، اعتماد نظام للتأمين الصحي يجري العمل على إنشائه. والهدف الرئيسي لشبكة الجمعيات الصحية التي لا تبغي الربح المادي هو تحسين قدرة الناس على الاستفادة من الخدمات الصحية الجيدة النوعية ولا سيما في مجال الرعاية الخاصة بالأم والطفل. أما الخدمات التي عُهد بها إلى هذه الجمعيات فهي أساسا الاستشفاء والجراحة، والولادة البسيطة أو المعقدة، ومتابعة حالات الحمل والحوادث (الكسور والحروق والجراحات البسيطة، ...).
	ويكفل قانون العمل منح إجازات أمومة مدفوعة الأجر وحفاظ المرأة على عملها السابق للحمل. وبالإضافة إلى ذلك، وخلال فترة الرضاعة المحددة بخمسة عشر شهرا، تستفيد المرأة من فترة راحة مخصصة للرضاعة. وعليه، فإن النصوص القانونية مؤاتية للمرأة بشكل خاص لأنها تسمح لها بفسخ عقد العمل دون إخطار، ما يعفيها تاليا من دفع تعويض فسخ العقد. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون أيضا على أنه خلال فترة الحزن التي تعقب فقدان الزوج، تحتفظ المرأة بوظيفتها وراتبها طوال تلك الفترة التي تدوم أربعة أشهر وعشرة أيام.
	34 - والعمل جارٍ على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما تقدَّم توصيات من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني.
	35 - ويحكم وضعَ المرأة بشكل أساسي قانونُ الأسرة الذي سيجرى التطرق إليه في الفقرة 37 أدناه. 
	36 - وينص دستور اتحاد جزر القمر بوضوح على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. كما أن الأهلية القانونية الوارد ذكرها في الفقرة 2 منه متطابقة للجنسين. فالمرأة تتمتع بكامل أهليتها القانونية وهي مخولة، بصفتها هذه، الاضطلاع بجميع الأعمال التي تتطلبها الحياة المدنية: كالتعاقد واللجوء إلى القضاء وممارسة حقوقها والتمتع بها ... وهي شخص يتمتع بكامل الصفات القانونية. وتعترف هذه الفقرة أيضا بالمساواة في المعاملة في الإجراءات القضائية. وفي هذا الصدد، لا يتضمن قانون أصول المحاكمات الجنائية وقانون الأسرة أي حكم تمييزي ضد المرأة. ويستخدم النصان مصطلحات ”الأطراف“ والمتهمين والمدَّعين، دون أي تمييز جنساني.
	ويتمتع الأطراف المتقاضون أمام محاكم جزر القمر بالحقوق نفسها وهم ملزمون بالواجبات نفسها. فالقانون يطبَّق وفق الشروط عينها على الرجال والنساء. ولا يقيم القانون التجاري العام أي تمييز إزاء جنس التاجر. فالنص الذي صيغ بعبارات عامة يخلو من أي تمييز ضد المرأة. وفي الواقع، تنص المادة 2 من القانون التجاري الموحد على أن ”التجار هم من يقومون بأعمال تجارية ويجعلون منها مهنتهم العادية“.
	وفي ما يتعلق بالفقرة الرابعة المتصلة بحرية التنقل وحرية الإقامة، تتمتع المرأة بكامل الحرية في الإقامة والتنقل، وذلك بالتشاور مع زوجها وبما يحقق مصلحة كلٍ من الأسرة والأطفال.
	37 - وكان قانون الأسرة قد سُنَّ في أعقاب عملية قائمة على المشاركة جمعت السلطات الحكومية والمجتمع المدني والسلطات الروحية. ويتضمن هذا القانون أحكاما تستند إلى الشريعة الإسلامية والقانون الغربي. وهو يعترف بنفس الحق للرجال والنساء في عقد الزواج. وبموجب المادة 17 من قانون الأسرة، يكون عقد الزواج صالحا بعد موافقة الزوجين التي يجب أن تكون، وفقا للمادة 20، ”جازمة وغير مشروطة“.
	وفي الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم إبرام عقد الزواج إلا بموافقة الشخص بحريةٍ وبملء إرادته، يتضمن القانون في جزر القمر أحكاما تقيد حرية الاختيار هذه. ففي الواقع، تحرِّم الشريعة الإسلامية زواج المسلمة من غير المسلم. وفي حين يجوز للمسلم أن يتزوج من امرأة غير مسلمة، فإن هذه الأخيرة لا تملك هذا الحق، أي وبتعبير آخر لا بد لها من أن تتزوج من مسلم. وهذا ما توضحه المادة 16 من قانون الأسرة التي تنص على أن ”الزواج هو بالضرورة زواج مسلم“. وبالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك المرأة عمليا الأهلية الكاملة لاختيار زوجها. وتفرض المادة 22 من قانون الأسرة الحصول على إذن ولي أمر الفتاة لزواجها. إلا أن القانون يحظر أي ممارسة تعسفية من قبل الولي الذي قد يعارض تعسفا الزواج الذي ترغب فيه المرأة الخاضعة لوصايته عليها، وفي هذه الحال، وبموجب المادة 24 ”يمضي القاضي في إجراء مراسم الزواج“.
	وفي حقوق الزوجين عند فسخ الزواج، يتضمن قانون الأسرة أحكاما تمييزية بشكل خاص ضد المرأة. وفي الواقع، يمكن للرجل أن يفسخ الزواج من طرف واحد بإرادته منفردا وإن كان هذا الفعل خاضعا لإجراء شكلي طفيف. ففي الواقع لا يمكن للزوج التلفظ بالطلاق خلال فترة الحمل والحيض. وأرفقَ القانونُ هذا الشرطَ بعقوبة تقضي بدفع غرامة مدنية زهيدة نسبيا (تتراوح قيمتها بين 000 50 فرنك و 000 100 فرنك). كما تنص المادة 62 من قانون الأسرة على إجراء من شأنه تجنُّب حصول حالات فسخ مفاجئة جدا للرباط الزوجي. إذ يجب طلب الطلاق أمام القاضي وبحضور الزوجة. ويمكن بذلك للقاضي حمل الزوج على التروي في قراره والتفكير فيه ملياً. وينظم القاضي أيضا إجراءات الانفصال: كتوفير الإعالة الغذائية للطفل والزوجة، وحقوق الزيارة. ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بموجب شروط معينة يحددها القانون بشكل صارم. وفي حين يمكن للرجل إبطال الزواج بشروط بسيطة نسبيا، يجب أن يكون طلب المرأة للطلاق مستوفيا شروطا صارمة جدا. ففي ما يتعلق باختيار الشهرة، يحمل الطفل، وفقا للشريعة الإسلامية، شهرة والده. وبالنسبة إلى المُلكية، تتمتع الزوجة بكامل الأهلية بالوصول إلى الممتلكات. وبما أن الشريعة الإسلامية لا تعرف إلا نظام الفصل في الممتلكات، تبقى المرأة تاليا صاحبة ممتلكاتها دون أن يكون للرجل الحق في التدخل في ممارسة حقها في الملكية دون موافقتها. 
	في سن الزواج، ينص قانون الأسرة في المادة 14 منه على ”عدم أهلية الرجل والمرأة لإبرام عقد زواج قبل بلوغهما سن الـ 18 عاما“ ويشكل هذا النص ضمانة هامة إزاء ممارسة الزواج المبكر أو القسري. كما أنه من الضروري عقد الزواج على يد قاض مختص يتعين عليه التصريح عنه في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام من عقده وتدوينه في سجلات الأحوال الشخصية. بيد أن القانون لا يحدد من هو القاضي المختص. ويجب تسجيل الزواج في غضون 15 يوما تحت طائلة دفع غرامة تتراوح قيمتها بين 000 50 فرنك و 000 100 فرنك.
	38 - ويعاني قانون الأسرة من انعدام التنفيذ الفعال رغم الدورات التدريبية المختلفة التي نُظمت للجهات الفاعلة الرئيسية المولجة تنفيذه. ولا تزال مراسيم إنفاذ القانون غير موقّعة. كما لا تزال يجرى إجراءات الزواج وفقا للأحكام التي سبقت سَن قانون الأسرة، أي وفقا لأحكام مستوحاة من الشريعة الإسلامية.
	وعمليا، ووفقا للتعاليم الإسلامية، تحتاج المرأة التي لم تتزوج سابقا إلى مساعدة يقدمها وصي قانوني عليها في الزواج، يكون وسيطا بينها وبين القاضي الذي يتمم القران. وعلاوة على ذلك، تقضي التقاليد في جزر القمر ببقاء العروس مختلية في خدرها، دون أن تحضر حفل الزفاف. وفي ما مضى، كانت الطقوس تقضي باستمزاج رأيها في ذلك. بيد أنه يجوز للعائلة أن تقرر عدم الوقوف على رأيها وإجراء مراسم الزواج بمبادرة من الأب وحده. ويعتبر التقليد النبوي أن صمت الفتاة هو علامة رضاها. ويمكن أيضا لتفسيرات خاطئة لصمت الفتاة أن تؤدي إلى زواج قسري.
	ومع أن قانون الأسرة ينص على الحق في حرية اختيار الشريك وعلى عدم عقد الزواج إلا بموافقة الشخص بحريةٍ وبملء إرادته، لا تزال تمارَس في جزر القمر زيجات مدبَّرة تجد تبريرها في رغبة الأهل في الحفاظ على التقاليد المتوارثة وفي المساهمة تاليا في تحقيق الانصهار الاجتماعي. بيد أن هذه الممارسة تفرض على الأشخاص المعنيين، القاصرين أحيانا، شريكا بحجة صون شرف العائلة، وفي معظم الحالات، يكون هذا الشريك من الأقارب المقربين. ويدفع تقليد التزاوج من القربى الذي ينطوي على الزواج من شخص من المنطقة نفسها، والسائد في جزر القمر، بالأهل إلى البحث عن شريك لأولادهم ينتمي إلى دائرة الأقارب المقربين، حتى ولو لم يكن هذا الاختيار مطابقا لما يفضله الشخص المعني.
	ونادرا ما تسجَّل الزيجات في سجلات الأحوال الشخصية ولا يجرى التقيد بأحكام القانون المتعلق بحفل الزواج، لا سيما في ما يتعلق بمهل تسجيل الزواج.
	وتبقى ممارسة تعدد الزيجات التي يعترف بها قانون الأسرة، وقفاً على ما يرتأيه الرجل، وإن كان في وسع المرأة طلب الطلاق إذا ما أتى إليها زوجها بضرَّة أو أكثر. واستنادا إلى التقرير الوطني عن التنمية البشرية لعام 2006، شكلت الزيجات الأحادية نسبة 85 في المائة من زيجات المدن عام 2003 مقارنةً بنسبة 79 في المائة في الريف. وفي الطلاق، يميل الرجال إلى الانفصال أيضا عن أطفالهم تاركين للمرأة وحدها مسؤولية تربية الأطفال. ونادرا ما يقدَّم الدعم الغذائي المنصوص عليه في القانون. والنساء يحجمن عن المطالبة بهذا الحق.
	39 - والعمل جارٍ حاليا على إعداد التقرير القطري الأولي بدعم من وكالات منظومة الأمم المتحدة وسيقدَّم إلى اللجنة ضمن المهلة المحددة.

