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الدورة الثامنة والعشرون
البند  6من جدول األعمال
االستعراض الدوري الشامل

تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري

الشامل*

مدغشقر
إضافة

آراء بشأ أ أأنن االسأ أ أأتنتايات وواو التواأ أ أأيات وااللت امأ أ أأات ال و يأ أ أأة
والردود المقدمة من الدولة موضع االستعراض

__________
* مل حُتَّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية باألمم املتحدة.
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مقدمة
 -1عم ل ل ل ل ا بق ل ل ل لرار ا ل ل ل ل ق ل ل للو ا ل ل للا  11/16امل ل ل ل ل ر  12آذار/م ل ل للار 1111
وب للاملقرر  111/11امل ل ر  11زيرا /يو ي ل  ،1111ق للدمد مدر للقر اقريره للا ال لاين يف إط للار
االستعراض الدوري ال امل بتاريخ  3ا رين ال اين /وفمرب .1112
 -1ويف أعقللاه هللذا االسللتعراض ،حوج للد  161اوصللية إىل مدر للقر ،قباللد من للا 131
وُتفظد عاى .11
-3

2

هذه التحفظات الل  11اليت ُتفظد عاي ا قدمت ا الدول التالية:


اجلبل األسود ()2؛



النيجر ()1؛



جنوه أفريقيا ()11؛



إثيوبيا ()21؛



مج ورية أفريقيا الوسطى ()112؛



أيرلندا ()112؛



اليابا ()112؛



سوي را ()111؛
()111؛



او



كندا ()111؛



ساوفينيا ()131؛



إسبا يا ()131؛



ااياند ()131؛



أملا يا ()131؛



إيطاليا ()121؛



موريتا يا ( 123و)122؛



النرويج ()121؛



انزا يا ()121؛



كوستاريكا ()122؛



را ا (.)121
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 -2و عللداد هللذا التقريللر ا اللايف ،ا للاورت مدر للقر مللة مجيللة اجل للات املعنيللة .وا للتند
األجوبة التالية إىل آراء احلكومة والوزارات املكافة بتنفيذ التوصيات.

ايوبأأة حمومأأة مدغشأأقر لأأا التواأأيات التأأي تثفاأأا ليرأأا ا نأأاء االسأأتعراض
الدوري الشامل
ظرت مدر قر يف الل  11اوصية الليت ُتفظلد عاي لا ،واب ملي فيملا ياله موقف لا الن لائه
-2
من كل وا دة من ا.

التوايات المقبولة
 -6قبال ل للد مدر ل ل للقر التوصل ل لليات رقل ل للم  11و 21و 112و 111و 131و 131و131
و 131و 121و 123و 122و 121و 121و 122ألهن للا ا للرا ف ل ل ا ق للادرة عا للى اطبيق للا
ظرا إىل اعاق ا بربامج جارية أص ا أو ألهنا من حماور خطة التنمية الوطنية.

التوايات المقبولة ي ئيا
مدر قر رري م تعدة اليا لقبول التوصيتي  1و 121كايا.

-1

 -1فعن التوصية رقم  1املتعاقة با ضمام مدر قر إىل مجية الصلكو القا و يلة الليت لي لد
طرفا في لا بعلد ،اعتلزم مدر لقر التصلدي الدر يا ويف الوقلد املناسلع عالى الصلكو الليت ال بلد
من ا لتعزيز محاية قو ا ا  ،مراعيةا يف ذلك واقة الباد.
 -1أم للا التوص للية رق للم  121املتعاق للة بتزوي للد مجي للة املب للاين العام للة ب للالب التحتي للة ال لليت اال ل
ا تياجللات ذوي ا عاقللات ،فقبات للا جزئيلا ،مللن يل أ املبللاين املدرسللية اجلديللدة سللتزود بتاللك
الب يف مر اة أوىل .و ظرا إىل إمكا ات مدر قر احملدودة ،ستعمل عالى ازويلد املبلاين العاملة أو
اخلاصة األخرا القائمة والقادمة بتاك الب ادر ي ا.

التوايات التي احيط برا لما
 -11أ اطد مدر قر عام ا بالتوصيات التالية:
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رقللم  112ب للن للزة الص للفة اجلرمي للة عللن الت ل ري ،وإل للاء ق للا و ال م للباه ،واعتم للاد
التدابري ال زمة لتوفري بيئة آمنة وم ئمة لاصحفيي يف القا و واملمارسة؛



عاي م للا يف

رق للم  112ب للن اعزي للز ومحاي للة ري للة التعب للري و ري للة الص للحافة املنص للو
خارطة الطري هناء األزمة؛
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رقم  111ب لن اجل لود الليت ينب له بلذهلا لاد بيئلة مواايلة لاصلحفيي وامللدافعي علن
قو ا ا ورريهم من الفاعاي يف اجملتمة املدين؛



رق للم  111ب للن انق للين الق للا و املتعال ل باالاص للاالت لع للام  1111والاجن للة اخلاص للة
املعني للة باالاص للاالت ال للمعية البص ل لرية برف للة القي للود ال لليت ن للة الص للحفيي م للن ا تق للاد
احلكومة حبرية دو خمافة اال تقام.

 -11وسللتنخذ احلكومللة هللذه التوصلليات يف احل للبا أثنللاء اسللتكمال م للروة القللا و املتعال
بقا و االاصاالت املقرر اعتماده إبا الدورة العادية لاجمعية الوطنية يف أيار/مايو .1112

التواية المرفوضة
 -11حرفضللد التوص للية رق للم  2ب للن التص لدي عا للى الربواوكللول االختي للاري ال ال ل الافاقي للة
قللو الطفللل املتعال بللدجراء اقللد الب رللات أل مدر للقر من مكللة كايلا يف الوقللد اللراهن يف
األولي الاذين صدقد عاي ما واملتعاقي ببية األطفال واسلت ل
إعمال الربواوكولي االختياريي م
األطفال يف الب اء ويف املواد ا با ية ،وباشرتا األطفال يف املنازعات امل احة.
 -13وبالتحديللد ،يقتضلله اطبي ل ك للري مللن التوصلليات املتعاقللة باسللتمرار للاهرة بيللة األطفللال
واست هلم يف الب اء ويف املواد ا با ية التزام ا متبوع ا بدجراءات ماموسة من أجل استئصاهلا.
 -12واعتلزم مدر لقر ارايلع إجراءاحلا للع األولويلة ملكافحلة بيلة األطفلال واسللت هلم يف
الب للاء ويف املل لواد ا با ي للة ،إا للافة إىل ع للدم إشل لراك م يف النزاع للات امل للاحة ،ع للن طريل ل إ ف للاذ
القا و اجلديد املتعا مبكافحة االجتار بالب ر الذي اعتمده الربملا أثناء دورا العاديلة يف كلا و
األول/دي للمرب  1112والللذي يللنى عاللى إ لاء آليللة دائمللة ملكافحللة االجتللار ،إاللافة إىل رسللم
خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار وانفيذها.
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