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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩- ٨جنيف، 

للفقرة  وفقاً ة السامية حلقوق اإلنسان،   فوضيامله  تجتميع للمعلومات أعد      
  ١/٥مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  من )اءب(١٥

  مدغشقر    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات،                
واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غـري              

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهـات        . ك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة       ذل
نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عدا تلك الواردة يف التقـارير               

وهو يأخذ هبيكل املبادئ التوجيهية العامة الذي اعتمده جملس         . العلنية الصادرة عن املفوضية   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف           . نسانحقوق اإل 

. وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات             . التقرير
، إذا   يف االعتبار  خذت آخر التقارير والوثائق املتاحة    أويف حال عدم وجود معلومات حديثة،       

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم            .  صاحلة كانت ال تزال  
التركيز عليهـا قـد     عدم  املتحدة الرمسية، فإن عدم وجود معلومات بشأن مسائل حمددة أو           

مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليـات       تدين  أو  /ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و       
  .الدولية حلقوق اإلنسان
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  طاراإلساسية واألعلومات امل  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
 تاريخ التصديق أو االنضمام

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
       االعتراف باالختصاصات 
 احملددة هليئات املعاهدات

  ال ):١٤املادة (الشكاوى الفردية   )٢٢املادة (نعم  ١٩٦٩فرباير / شباط٧ ى مجيع أشكال التمييز العنصرياالتفاقية الدولية للقضاء عل

 من ٢الفقرة (نعم   ١٩٧١سبتمرب / أيلول٢٢ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 )١٣املادة 

- 

 ال): ٤١املادة (الشكاوى بني الدول  ال يوجد ١٩٧١يونيه / حزيران٢١ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق      ١الربوتوكول االختياري   
 املدنية والسياسية

 - ال يوجد  ١٩٧١يونيه / حزيران٢١

 - ال يوجد  ١٩٨٩مارس / آذار١٧ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

لتعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو         مناهضة ا  اتفاقية
 العقوبة  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ديسمرب / كانون األول١٣
٢٠٠٥  

 ال): ٢١املادة (الشكاوى بني الدول  ال يوجد
  ال): ٢٢املادة (الشكاوى الفردية 

  نعم): ٢٠املادة (إجراء التحقيق 
  - ال يوجد  ١٩٩١مارس / آذار١٩  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك       
  األطفال يف املنازعات املسلحة

إعالن ملزم مبوجب   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢
   سنة١٨: ٣املادة 

- 

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع       
  األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال وبغاء األطفال واستغالل 

  -  ال يوجد  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢

التوقيع،(الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           : املعاهدات األساسية اليت مدغشقر ليست طرفاً فيها      
ة والسياسية، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع، والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني         )٢٠٠٩

، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو)٢٠٠٠التوقيع فقط،   (أشكال التمييز ضد املرأة     
التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة، وا )٢٠٠٣التوقيع فقط،   (الالإنسانية أو املهينة    

واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع) ٢٠٠٧التوقيع فقط،   (، والربوتوكول االختياري التفاقية محاية مجيع األشخاص ذوى اإلعاقة          )٢٠٠٧التوقيع فقط،   (
  ).٢٠٠٧التوقيع فقط، (سري األشخاص من االختفاء الق

 
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  )٣(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

،١٩٦١ و ١٩٥٤ثناء اتفـاقييت عـامي      باسـت /نعم )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 ١٩٦٧وبروتوكول عام 

 باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث/نعم )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

 نعم ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) لتربية والعلم والثقافةمنظمة األمم املتحدة ل(اتفاقية اليونسكو 
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 بتـصديق   ٢٠٠٩رّحبت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عـام            -١
، وعلـى   ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ١٣مدغشقر على اتفاقية مناهضة  التعذيب يف        

، ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ٢٢فل يف   الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الط     
بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       امللحق  وبالتوقيع على الربوتوكول االختياري     

قيات منظمة العمـل  التصديق على اتفا  أيضاً ب  وترحب. ٢٠٠٩واالجتماعية والثقافية يف عام     
اة اجلماعية، ورقـم    يم واملساو املتعلقة بتطبيق مبدأي احلق يف التنظ     ) ١٩٤٩(٩٨الدولية رقم   

املتعلقة حبظر  ) ١٩٩٩(١٨٢ىن لسن االلتحاق بالعمل ورقم      املتعلقة باحلد األد  ) ١٩٧٣(١٣٨
  .)٨(اختاذ تدابري فورية للقضاء عليهاأسوأ أشكال عمل األطفال و

، هنأت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مدغشقر على تصديقها           ٢٠٠٨ويف عام     -٢
ألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة والربوتوكول امللحق هبا ملنـع           على اتفاقية ا   ٢٠٠٥عام  

وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، والربوتوكول امللحق هبا ملكافحة 
وشجعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة   . )٩(اجرين عن طريق الر والبحر واجلو     هتريب امله 

لى الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال         مدغشقر على التصديق ع   
 والنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة         )١٠(تمييز ضد املرة يف أقرب وقت ممكن      ال

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من            حقوق
 .)١١(قوق األشخاص ذوى اإلعاقةتفاقية حاالختفاء القسري وا

، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تقـدم مدغـشقر            ٢٠٠٤ويف عام     -٣
 من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع         ١٤اإلعالن االختياري، املنصوص عليه يف املادة       

اد وجمموعـات   أشكال التمييز العنصري، بشأن اختصاص اللجنة بتلقي بالغات من األفـر          
 .)١٢(األفراد والنظر فيها

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
، دعا األمني العام حكومة مدغشقر إىل إعطـاء         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٩يف    -٤

األولوية املطلقة حلماية السكان بعد مقتل عشرات األفراد يف أعقاب االضطرابات اخلطـرية             
فرباير، شجب األمني العام    / شباط ٨ويف  . )١٣( أنتنناناريف وغريها من األماكن    اليت حدثت يف  

فرباير نتيجة ألعمال العنف اليت ارتكبتـها مجيـع         / شباط ٧األحداث املفجعة اليت وقعت يف      
 شخـصاً وإصـابة     ٢٥اجلهات وحتللها من القيود واليت أسفرت عن مقتل ما ال يقل عـن              

عام سلطات مدغشقر علـى     وحث األمني ال  . عشرات من األفراد وفقاً ملا أفادت به التقارير       
. )١٤(ؤولني عن هذه األحداث إىل القـضاء      الشروع فوراً يف اختاذ إجراءات عادلة لتقدمي املس       

مايو، كان القلق ال يزال يساور األمني العام إزاء استمرار األزمة يف مدغشقر اليت              / أيار ٤ويف  
وناشـد  .  احليـاة  أسفرت عن اعتقال أفراد لبواعثهم السياسية وعن تصاعد العنف وفقدان         

  .)١٥(ق اإلنسان واحترام سيادة القانونالسلطات مراعاة حقو
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، رّحب األمني العام باالتفاقات اليت مت التوقيع عليها         ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٠ويف    -٥
وحث .  لتوفري إطار لفض األزمة السياسية يف مدغشقر       ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٩يف مابوتو يف    

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعلى الفترة االنتقالية       قادة مدغشقر على سرعة املوافقة على       
 ٧ويف  . )١٦(عادة الدميقراطية وسيادة القـانون    املفضية إىل إجراء انتخابات ذات مصداقية وإ      

أكتوبر، رّحب األمني العام بالتقدم احملرز لتأسيس حكومة وحدة وطنية وصرح           /تشرين األول 
ات مابوتو تنفيذاً كامالً والعودة السريعة إىل النظام        بأن األمم املتحدة ملزمة بدعم تنفيذ اتفاق      

 .)١٧(وري بإجراء انتخابات ذات مصداقيةالدست

، رّحب األمني العام باالتفاق الذي توصل إليـه         ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ويف    -٦
ويف هذا الصدد، حث األمني العام      . قادة مدغشقر األربعة إلنشاء إدارة تتقاسم فيها السلطة       

لقادة على أن تبدأ احلكومة عملها على وجه السرعة وعلى إنشاء املؤسـسات االنتقاليـة               ا
وأكد األمني العام أيضاً على أن األمم املتحدة ستواصـل          . املنصوص عليها يف اتفاق مابوتو    

 .)١٨(الل الفترة االنتقالية وما بعدهادعم مدغشقر خ

ساواة بني الرجل واملرأة يف حـق       بشأن امل ) ٢٠٠٥(١٦ويف ضوء تعليقها العام رقم        -٧
، أوصت جلنـة احلقـوق      )٣املادة  (التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

االقتصادية واالجتماعية والثقافية مدغشقر باعتماد تشريع حمدد بشأن املساواة بـني املـرأة             
لجنة مدغـشقر إىل    كما دعت ال  . )١٩( االستراتيجيات واخلطط على أساسه    والرجل لتأسيس 

األشخاص العـاملني  تعديل القانون اخلاص مبناطق جتهيز الصادرات لتطبيق قانون العمل على    
 .)٢٠(يف هذه املناطق

وأثنت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة على مدغشقر ملا أجرته من إصالحات قانونية                -٨
خاص القانون رقم    وبوجه   وع اجلنس، للقضاء على التمييز ضد املرأة وتعزيز املساواة على أساس ن         

 يـضع  ٢٠٠٧-٠٢٢وأفاد صندوق األمم املتحدة للسكان بـأن القـانون       . )٢١(٢٠٠٧-٠٢٢
الرجال والنساء على قدم املساواة فيما يتعلق بإدارة األمالك املشتركة والوصاية علـى األطفـال               

اء على التمييز ضـد   وأوصت جلنة القض  . )٢٢( سنة كسن الزواج املؤهلة للجنسني     ١٨وحتديد سن   
املرأة بأن تدرج مدغشقر يف دستورها أو يف أي تشريع آخر مالئم تعريفاً للتمييـز ضـد املـرأة                   

 . )٢٣(لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية القضاء ع١يتمشى مع املادة 

ومع اإلحاطة علماً بأن مدغشقر قد صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من               -٩
أو املهينة، صرحت اللجنة املعنيـة حبقـوق        الالإنسانية  وب املعاملة أو العقوبة القاسية أو       ضر

 بأنه ينبغي هلا أن تعرِف التعذيب يف تشريعاهتا مع مراعاة املعايري املعمول             ٢٠٠٧اإلنسان يف   
ـ  . )٢٤(فصلة وتضع هلا العقوبات املالئمة    هبا دولياً، وأن تعترب التعذيب جرمية من       ة وأوصت جلن

القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري بأن تدرج مدغشقر تعريفاً للتمييز العنـصري يف              
 على مجيـع أشـكال       من اتفاقية القضاء   ١تشريعاهتا باالستناد إىل العناصر الواردة يف املادة        

 .)٢٥(التمييز العنصري
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 أمور علـى أن  والحظ صندوق األمم املتحدة للطفولة أن ديباجة الدستور تنص يف مجلة        -١٠
   ٢٠٠٥وأنه جرى بـني عـام       . )٢٦(ل جزءاً ال يتجزأ من قانون البلد      اتفاقية حقوق الطفل تشك   

 إصدار مخسة قوانني هامة تعزز مبادئ حقوق الطفل فيما يتعلق بـالتبين والرعايـة               ٢٠٠٨وعام  
الفتقـار إىل   البديلة، والسن القانونية للزواج، وتدابري احلماية من االعتـداءات، واالسـتغالل وا           

 .)٢٧(نسية، وتسجيل املواليد بأثر رجعيمؤسسات الرعاية األولية، واالجتار باألطفال والسياحة اجل

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  - جيم  
من جلنة التنسيق   " جيم"حظيت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مدغشقر باملركز           -١١

اإلنسان من أجل تعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان يف           الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق     
  .)٢٨(٢٠٠٦أكتوبر / األولينركز يف تشر ومت تأكيد هذا امل٢٠٠٦أبريل /نيسان
عـن   وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها لعدم تلقيها صورة واضحة              -١٢
على توفري الرؤية الالزمة لآلليـة       ودعت مدغشقر إىل العمل      )٢٩(ية الوطنية املعنية حبقوق املرأة    اآلل

 . )٣٠(يق ليتسىن هلا االضطالع بواليتهاالوطنية للنهوض باملرأة وختويلها سلطات صنع القرار والتنس

 مل  ١٩٩٢وساور جلنة حقوق الطفل القلق ألن مكتب أمني املظامل الذي أنشئ عام               -١٣
م إليـه  ل توجيـه شـكاواه  يضطلع بأعماله بعد على النحو الكامل وألنه ال جيوز لألطفـا    

نفيـذ  وأوصت حلنة حقوق الطفل مدغشقر باإلسراع يف إنشاء مؤسسة لرصد ت          . )٣١(مباشرة
والحظ صندوق األمم املتحدة للطفولة أن اجمللس الـوطين     . )٣٢(اتفاقية حقوق الطفل وتقييمه   

لـى   ولديه والية للقيام مبهام من بينها اإلشـراف ع ٢٠٠٨حلقوق اإلنسان الذي أنشئ عام   
 .)٣٣(قية حقوق الطفل مل يبدأ عمله بعدتطبيق اتفا

 عـدة  ٢٠٠٨وأشار صندوق األمم املتحدة للطفولة إىل أن احلكومة أنشأت يف عام      -١٤
وحدات جديدة يف وزارة العدل، مبا يف ذلك إدارة لتعزيز الرتاهة، وإدارة لإلشـراف علـى                

وال يزال سري   . سان والعالقات الدولية  الواليات القضائية، وإدارة لالتصال وإدارة حلقوق اإلن      
 .)٣٤(ب ندرة املوارد البشرية واملاليةعمل هذه األجهزة ميثل مشكلة بسب

  تدابري السياسة العامة  - دال  
أفاد صندوق األمم املتحدة للسكان بأن خطة العمل الوطنية بشأن املساواة بني نوع               -١٥

ددين مها برنامج حتسني الكفاءة االقتـصادية  اجلنس والتنمية تتضمن يف مجلة أمور برناجمني حم 
 وحتسني وضع النساء من النـاحيتني القانونيـة         ،للنساء والفتيات الاليت مل يلتحقن باملدارس     

وطلبت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعـة ملنظمـة           . )٣٥(واالجتماعية
لتدابري املتخذة مبوجب سياسة العمل الوطنية      العمل الدولية إىل مدغشقر توفري معلومات عن ا       

  .)٣٦(املساواة بني نوع اجلنس والتنميةوخطة العمل الوطنية بشأن 
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وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل مدغشقر توفري معلومات عـن               -١٦
 تعزيز الدخل،   لتشجيع عمل النساء وأثره على    " تعزيز الدخل "التدابري املتخذة يف إطار برنامج      

 .)٣٧(ذها مكتب مدغشقر لتعزيز العمالةمبا يف ذلك أية تدابري اخت

وأشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أنه جرى تعيني أربعة جماالت                -١٧
رئيسية ذات أولوية يف إطار الربنامج احملدد املدة املشترك بني منظمة العمل الدولية والربنامج              

للقضاء على عمل األطفال، أال وهي استغالل األطفال جنسياً ألغراض جتارية، وعمل            الدويل  
األطفال يف املنازل، وعمل األطفال يف املناجم واحملاجر، وعمل األطفال يف بيئات خطرة وغري      

وطلبت اللجنة إىل مدغشقر تقدمي معلومـات أكثـر         . صحية يف القطاعني الريفي واحلضري    
جة لتنفيـذ   فال الذين منعوا من مزاولة أسوأ أشكال عمل األطفال نتي         تفصيالً عن عدد األط   
 .)٣٨(الربنامج احملدد املدة

للربنامج العاملي  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت مدغشقر خطة العمل      ٢٠٠٥ويف عام     -١٨
وقدمت احلكومة . )٣٩( تركز على النظام املدرسي الوطينللتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اليت   

 .)٤٠(إلصالح نظام التعليم" ليم اجلميعاخلطة الوطنية لتع" أمور منها معلومات بشأن

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات  -١  

 )٤١(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم 

 حالة اإلبالغ رد املتابعة اميةآخر مالحظات خت وُنظر فيه

تاسع التقرير اجلامع للتقريرين ال    تأخر تقدمي    ٢٠٠٤أغسطس /آب  ٢٠٠٣ القضاء على التمييز العنصريجلنة 
 ٢٠٠٨ عام عشر والعشرين منذ

وق االقتصادية ـاحلقاملعنية باللجنة 
 واالجتماعية والثقافية

،١٩٩٠ منذ عام    اينتأخر تقدمي التقرير الث    -  ٢٠٠٦أبريل /نيسان ١٩٨٥
ومن املقرر النظر فيه ٢٠٠٧ عام   مت تقدميه و

وتأخر تقدمي التقارير الثالـث .٢٠٠٩يف  
 وعـام١٩٩٥والرابع واخلامس منذ عـام    

  على التوايل٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٠

تأخر تقدميه منـذ     ٢٠٠٧مارس /آذار ٢٠٠٥ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٨ 

   ٢٠١١ع يف حيل موعد تقدمي التقرير الراب

التمييز اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
  ضد املرأة

أكتوبر /تشرين األول  ٢٠٠٨
٢٠٠٨  

حيل موعد تقدميه
  ٢٠١٠يف 

تقدمي التقرير اجلامع للتقريـرينحيل موعد   
 ٢٠١٤يف السادس والسابع 

 ٢٠٠٧تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام  -  ال توجد  ال توجد   اتفاقية مناهضة التعذيب
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حل موعد تقدمي التقريرين الثالث والرابع يف   ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول ٢٠٠١ تفاقية حقوق الطفل ا
 ومن املقرر٢٠٠٩ ومت تقدميهما يف     ٢٠٠٨

  ٢٠١١النظر فيهما يف 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    

 األطفـال يف    بإشـراك الطفل املتعلق   
  املنازعات املسلحة

  ٢٠٠٦دمي التقرير األويل منذ عام تأخر تق   ال توجد  ال توجد

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  ٢٠٠٤تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام    ال توجد  ال توجد

ييز العنصري بإنـشاء    ، رحبت جلنة القضاء على مجيع أشكال التم       ٢٠٠٤ويف عام     -١٩
 اإلنسان اليت   جلنة مسؤولة عن صياغة التقرير األويل والتقارير الدورية مبوجب صكوك حقوق          

  .)٤٢(صدقت مدغشقر عليها

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 ال ُوجهت دعوة دائمة

   آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء   املبدأالزيارات املوافق عليها من حيث

  وافق عليها بعدالزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل ُي

  التعاون أثناء البعثات/التيسري

  -  متابعة الزيارات
تتعلـق بـأمور منـها رسائل   مخس أرسلتخالل الفترة قيد االستعراض،      الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

 . أية من هذه الرسائلاحلكومة علىومل ترد . أة واحدةوامرات خاصة جمموع

واليـاتاملكلفـون ب  أرسـلها   استبيانا١٦ً  أصل من ١ على    مدغشقر ردت )٤٣(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٤٥( يف املواعيد احملددة)٤٤(اإلجراءات اخلاصة

    قوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنساين تنفيذ االلتزامات الدولية حل  - باء  
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 واللجنـة  )٤٦(٢٠٠٨ ضد املرأة عن القلق يف عـام   أعربت جلنة القضاء على التمييز      -٢٠

إزاء اسـتمرار القواعـد واملمارسـات        ٢٠٠٧ عن القلق يف عام      )٤٧(املعنية حبقوق اإلنسان  
  افية واملواقف القائمة على السلطة األبوية والقوالب النمطية الراسـخة اجلـذور            والتقاليد الثق 

وحثت جلنة القـضاء    . فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرحال يف مجيع جماالت احلياة         
على التمييز ضد املرأة مدغشقر على وضع استراتيجية، مبا يف ذلك قانون، لتعديل املمارسات              
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وطلبت اللجنـة املعنيـة      .)٤٨( متيز ضد النساء أو القضاء عليها      ية الثقافية اليت  والقوالب النمط 
اواة الفعلية حبقوق اإلنسان بأن تعزز مدغشقر جهودها يف جمايل التعليم والتدريب لتحقيق املس   

  .)٤٩(بني الرحال والنساء
     والحظ صندوق األمم املتحدة للـسكان أن املمارسـات التمييزيـة يف جمـاالت                -٢١

ل املـرأة علـى     العقار وإدارة املمتلكات واخلالفة ال تزال قائمة وأهنا حتد من إمكانية حصو           
 .)٥٠(املوارد االقتصادية

، أشار ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً إىل           ٢٠٠٩ويف عام     -٢٢
 وإىل أن هذه القرية مل    حالة قرية تستطيع فيها األمهات غري املتزوجات احلصول على األرض،         

تكن مدرجة يف قوائم منظمة دولية معنية بتقييم االحتياجات لتوزيع البذور بدعوى أن الذين              
 .)٥١( البذور هم الرجال املزارعون فقطيستخدمون

وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل مدغشقر تنسيق قانون العمـل               -٢٣
   ف العمومية مع اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة بـشأن التمييـز             والقانون األساسي للوظائ  

 .)٥٢(دمي معلومات عن التدابري املتخذةوتق) العمالة واملهن(

وأعربت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري عن أسفها الستمرار التمييز        -٢٤
 وأوصت مدغـشقر  ١٨٩٦ضد ذرية األرقاء رغم القضاء على الرق ونظام الطبقات يف عام         

ـ   لجنـة   ال، قـدمت    ٢٠٠٩ويف عام   . )٥٣(لالزمة إلهنائه باختاذ اخلطوات ا   احلقوق املعنيـة ب
 .)٥٤(جتماعية والثقافية توصيات مماثلةاالقتصادية واال

  حق الفرد يف احلياة ويف احلرية واألمان على شخصه  -٢  
عـدام خـارج    ، بعث املقرر اخلاص املعين حباالت اإل      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٤يف    -٢٥

القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً برسالة رمسية باالشتراك مع املقرر اخلاص املعين بتعزيز              
 شخصاً تعـزى    ٢٨ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري  بشأن االدعاءات الواردة عن وفاة             

ري فيما يبدو إىل قوات أمن مدغشقر يف أنتناناريف لدى مظاهرة مناهضة للحكومة كانت جت    
اة وطلب املقرران اخلاصان إىل احلكومة  التحقيق يف حاالت الوف . على ما يبدو بطريقة سلمية    

والحظ صندوق األمم املتحـدة للطفولـة أن األزمـة          . )٥٥(اليت حدثت أثناء هذه املظاهرة    
السياسية قد أسفرت عن سلسلة من االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك فرط              

 إىل إصابة   ىلقوة من جانب القوات املسلحة واملسؤولني عن إنفاذ القانون مما أفض          استخدام ا 
حاالت اعتقال واحتجاز   ووفاة مدنيني والقيام بعمليات تفتيش املنازل بشكل غري قانوين وإىل           

  .)٥٦(بشكل تعسفي
، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها حلـاالت اإلعـدام      ٢٠٠٨ويف عام     -٢٦
 ودعت مدغشقر إىل ضمان     )دينا(راءات موجزة اليت نفذت على أساس نظام القضاء العريف          بإج

 .)٥٧(زة على أساس أحكام القضاء العريفعدم تنفيذ حاالت إعدام أخرى بإجراءات موج
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وصرحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأنه ينبغي ملدغشقر أن تقدم معلومات عـن               -٢٧
عذيب وما شاهبه من أشكال سوء املعاملة، وعن عدد الشكاوى الواردة           التدابري القائمة ملنع الت   

وصرحت اللجنة أيضاً بأنـه ينبغـي       . )٥٨(ة واإلجراءات املتخذة للرد عليها    بشأن هذه املعامل  
ملدغشقر أن تعرِف التعذيب يف تشريعاهتا مع مراعاة املعايري املعمول هبـا دوليـاً وأن تعتـرب      

 .)٥٩( هلا العقوبات املالئمةفصلة وتضعجرمية منالتعذيب 

وال تزال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تشعر بالقلق إزاء مدة االحتجاز رهن التحقيـق             -٢٨
واحلبس االحتياطي املفرطة الطول، وطلبت إىل مدغشقر حتقيق املواءمة بني تشريعاهتا وممارستها            

 تدابري للحد من مدة االحتجاز رهن       وبني العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واختاذ       
 .)٦٠( تعديل قانون اإلجراءات اجلنائيةومن مث، ينبغي. التحقيق واحلبس االحتياطي

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مدغشقر على اعتماد       املعنية ب لجنة  الوحثت    -٢٩
 يف ذلك بزيادة املوارد     تدابري الطوارئ ملكافحة مشكلة سوء التغذية املستمرة يف السجون، مبا         

وحثـت اللجنـة    . املخصصة لتغذية السجناء وتزويدهم بسبل احلصول على الرعاية الصحية        
 ومنعه، مبـا يف ذلـك       مدغشقر أيضاً على اختاذ تدابري مالئمة لتقليل االكتظاظ يف السجون         

 .)٦١(لة للعقوبةباستخدام تدابري بدي

 )٦٣( واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان     )٦٢(رأةيز ضد امل  وأعربت جلنة القضاء على التمي      -٣٠
عن القلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد النساء والفتيات، مثل العنف املرتيل واجلنسي              

ـ     . املنتشر على نطاق واسع، مبا يف ذلك االغتصاب        ز ضـد   وأعربت جلنة القضاء على التميي
هما أيضاً إزاء مشروعية هذا العنف على        عن قلق  )٦٥( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )٦٤(املرأة

وما أثار قلق اللجنة عالوة     . ما يبدو يف اجملتمع واقترانه بثقافة الصمت واإلفالت من العقاب         
على ذلك هو عدم االعتراف باالغتصاب يف إطار الزواج كجرمية جنائية وأن القانون اجلنائي              

 .)٦٦(ألفعال املفضية إىل العنف البدينال جيرم سوى ا

وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مدغشقر على إيالء االهتمام على سـبيل            -٣١
األولوية ملكافحة العنف ضد املرأة واعتماد تدابري شاملة للتصدي جلميع أشكال العنف ضـد       

ودعت اللجنة مدغشقر إىل العمل على أن يشكل العنـف ضـد النـساء              . النساء والفتيات 
العنف املرتيل، واالغتصاب يف إطار الزواج وكافة أشكال االعتداءات         والفتيات، مبا يف ذلك     

. اجلنسية، جرمية جنائية؛ وعلى أن تتوافر للنساء والفتيات سبل فورية لالنتصاف واحلمايـة            
وأوصت بإنشاء خدمات استشارية ومآوى لضحايا العنف، وتنظيم دورات تدريبية ملوظفي           

ية حبقـوق   وقدمت اللجنة املعن  . )٦٧(اخلدمات الصحية العموميني ومقدمي   القضاء واملوظفني   
 .)٦٨(اإلنسان تعليقات مماثلة

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها أيضاً إزاء اسـتمرار االجتـار              -٣٢
بالنساء والفتيات واستغالهلن جنسياً، خاصة يف املناطق الريفية وأبدت أسفها لعدم وجـود             

والحظت جلنة حقوق   . )٦٩(ة االجتار هبن واستغالهلن جنسياً    دي لعملي خطة عمل وطنية للتص   
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 املعدل واملكمل لبعض أحكـام      ٠٢١-٢٠٠٠الطفل مع التقدير أموراً من بينها سن القانون         
والحظ صندوق األمم املتحدة    . )٧٠(لعنف ضد النساء واجلرائم اجلنسية    القانون اجلنائي بشأن ا   

جتـار باألشـخاص    يعدل ويكمل القوانني املتعلقة باال     ٣٨-٢٠٠٧للسكان أن القانون رقم     
 .)٧١(والسياحة اجلنسية

وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تقوم مدغشقر بأمور مـن بينـها                 -٣٣
اعتماد خطة عمل شاملة للتصدي لعملية االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن جنسياً وضمان            

فيذها؛ التصدي للسبب اجلذري لالجتار بالنساء والفتيـات        ختصيص موارد بشرية ومالية لتن    
واستغالهلن بتحسني حالتهن االقتصادية، مبا يف ذلك باختاذ تدابري إلعادة تأهيلهن وإدماجهن            

كما دعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مدغشقر إىل مـضاعفة جهودهـا              . يف اجملتمع 
والحظت جلنة اخلـرباء    . )٧٢(تعاون مع بلدان املنشأ   يف ذلك بال  ملكافحة السياحة اجلنسية، مبا     

 حتظر بشكل قاطع    ٥٦٣-٢٠٠٧ من الرسوم رقم     ١٣التابعة ملنظمة العمل الدولية أن املادة       
ل اجلنسي شراء أو استخدام أو عرض أو توظيف األطفال من كال اجلنسني للبغاء أو لالستغال     

 .)٧٣(ألغراض جتارية

عة ملنظمة العمل الدوليـة إىل مدغـشقر مواصـلة تقـدمي      وطلبت جلنة اخلرباء التاب     -٣٤
. معلومات عن محاية األطفال الذين يعيشون يف الشوارع من أسوأ أشكال عمـل األطفـال          

ـ               شوارع وطلبت إليها أيضاً تقدمي معلومات عن عدد األطفال الذين أبعدوا حىت اآلن عن ال
قوق اإلنسان بأن تتخذ مدغـشقر      وأوصت اللجنة املعنية حب   . )٧٤(وأعيد إدماجهم يف اجملتمع   

كثرياً التدابري الالزمة لوضع حد ملمارسة استخدام األطفال كخدم يف املنازل يف ظل ظروف              
 .)٧٥(ما تكون معادلة لالستعباد

وأن " نذير شؤم "والدة التوائم يف منطقة جنوب شرق اجلزيرة تعترب         ومع مالحظة أن      -٣٥
بت اللجنة املعنية   طل وتتخلى أوتوماتيكياً عن اآلخر،      األسرة حتتفظ بواحد فقط من املولودين     

 إىل مدغشقر اختاذ تدابري ملزمة الستئصال هـذه         )٧٧( وجلنة حقوق الطفل   )٧٦(حبقوق اإلنسان 
وأوصت جلنة حقوق الطفل مدغشقر أيضاً بأن تكفل اللجوء إىل املؤسسات لوضع            . املمارسة

 . )٧٨(التوائم يف املطاف األخري

  دل وسيادة القانونإقامة الع  -٣  
 )دينا(أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء نظام القضاء العريف القائم               -٣٦

وأحيطت علماً بالضمانة اليت قدمتها مدغشقر بعـدم        . الذي ال جيري دائماً حماكمات عادلة     
. إشراف القضاءاللجوء إىل القضاء العريف بعد ذلك يف أية قضايا خبالف اجلنح اخلفيفة وحتت         

ء عـادالً حتـت     وطلبت إىل مدغشقر التأكد من أن سلطات القضاء العريف تدير نظام قضا           
والحظ صندوق األمم املتحدة للطفولة عدم كفاية عدد القـضاة          . )٧٩(إشراف حماكم الدولة  
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فمحكمة أنتناناريف هي الوحيدة اليت لديها عمال اجتماعيون        . وموظفي القضاء املتخصصني  
  .)٨٠( االضطالع بالعمل القضائي ودعمهة يفللمساعد

وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل مدغشقر تعديل تـشريعاهتا وممارسـاهتا              -٣٧
سيما  لضمان حصول أي شخص رهن االعتقال على املساعدة القانونية من حلظة اعتقاله، ال            

 .)٨١( دفع أتعاب حمام خاص للدفاع عنهممىت عجز األفراد عن

الحظ صندوق األمم املتحدة للطفولة أن قضاء األحداث يـشكل مـصدر قلـق       و  -٣٨
وأن معظم املراهقني املودعني يف السجون ينتظرون حماكمتهم وغالباً ما حيتجزون مع            . رئيسياً

وأوصت جلنة حقوق الطفل مدغشقر بأن      . )٨٢(دم توافر مرافق بديلة  الحتجازهم     البالغني لع 
 سنة أشخاصاً بالغني وأن حتاكمهم      ١٧ و ١٦اوح أعمارهم بني    ال تعترب األشخاص الذين تتر    

 سنة أمـام    ١٣على هذا األساس، وأن تكفل عدم إحضار األطفال الذين تقل أعمارهم عن             
 .)٨٣(حداث وتعني قضاة مدربني لألحداثحمكمة جنائية، وأن تنشئ حماكم لأل

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 وضع املرأة يف ية القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم تساو        أعربت جلن   -٣٩

وحثت مدغشقر على تنـسيق     . )٨٤(بسبب املواقف العرفية والتقليدية   الزواج وشؤون األسرة    
القانون املدين والعريف مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتنفيذ تـدابري               

وأوصت اللجنة أيضاً بالنظر يف حالـة النـساء         . ة تعدد الزوجات  بغرض القضاء على ظاهر   
الاليت يعشن يف إطار عالقات قائم حبكم الواقع ويف حالة األطفال الذين يولدون نتيجة هلذه               

  .)٨٥(مان متتعهم حبماية قانونية كافيةالعالقات وض
يـز المـرأة    والحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أن قانون اجلنـسية ال جي              -٤٠

مدغشقرية متزوجة من أجنيب إعطاء جنسيتها لزوجها أو أطفاهلا على نفس األساس الـذي              
وحثت اللجنة مدغشقر على تعديل قـانون       . )٨٦(زه لرجل مدغشقري متزوج من أجنبية     جيي

، ٢٠٠٤ويف عام   . )٨٧(لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     اجلنسية ليتمشى مع اتفاقية القضاء ع     
 .)٨٨( التمييز العنصري تعليقات مماثلةة القضاء على مجيع أشكالقدمت جلن

وأفاد صندوق األمم املتحدة للسكان بأن القانون اجلنائي حيظر تعـدد الزوجـات               -٤١
 .)٨٩(رولكن هذه الظاهرة ال تزال قائمة ويقبلها اجملتمع يف جنوب مدغشق

واليد ال يعترب حقاً أساسـياً      وأشار صندوق األمم املتحدة للطفولة إىل أن تسجيل امل          -٤٢
وأفـاد بـأن مخـسة      . للطفل من جانب األهايل الذين يعيشون غالباً بعيداً عن أقرب بلدية          

وعشرين يف املائة من األطفال دون اخلامسة يف مدغشقر مل يتم تسجيلهم عند الوالدة وليس               
طفل مدغـشقر  وحثت جلنة حقوق ال. )٩٠(ي شكل من أشكال اهلوية القانونية     لديهم من مث أ   

على تعزيز جهودها إلعادة تأهيل دوائر التسجيل املدين لضمان تسجيل مجيع األطفال عنـد              
 .)٩١(لحصول على شهادات امليالد جماناًالوالدة والنظر يف تيسري اإلجراءات ل
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       حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احلياة   -٥  
  سياسيةالعامة وال

أفاد صندوق األمم املتحدة للطفولة بأن احلق يف حرية التعبري قد تقلص منذ بدايـة                 -٤٣
 وصرحت وسائل اإلعالم ومؤسسات الشباب بأن األحزاب السياسية املختلفـة           ٢٠٠٩عام  

 يف  وكما حدث يف األزمات السياسية السابقة، مل جتر حتقيقات مـستقلة          . قد أثرت عليهما  
  .)٩٢(عم ارتكاهباالتجاوزات اليت ز

وشجعت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مدغشقر على زيادة عدد النـساء يف                -٤٤
احمللي، ويف الربملان واألحزاب السياسية؛     /مناصب صنع القرار، ال سيما على املستوى البلدي       

شجيع ودعت مدغشقر أيضاً إىل ت    . )٩٣(عية لزيادة متكني املرأة سياسياً    وعلى تنظيم محالت تو   
ية حبقوق اإلنـسان    وقدمت اللجنة املعن  . )٩٤(السياسية على استخدام نظام احلصص    األحزاب  

 .)٩٥(تعليقات مماثلة

وأفادت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بأن هناك تقـارير عـن القيـود                 -٤٥
طر التمييز  املفروضة على ممارسة حرية تكوين اجلمعيات يف مناطق جتهيز الصادرات، وعن خما           

 الذي يشترط من نقابات العمـال، يف        ٢٠٠٠املناهضة لالنتماء النقايب مبوجب مرسوم عام       
ثلـي العمـال يف       مجلة تدابري أخرى، تقدمي قائمة بأعضائها وبتدخل السلطات يف تعـيني مم           

 .)٩٦(اهليئات الثالثية

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
اء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل مدغشقر ضمان عدم فرض أيـة            طلبت جلنة اخلرب    -٤٦

عقوبة بالسجن أو أية عقوبة جنائية أخرى على العمال أو أعضاء نقابات العمـال الـذين                
؛ )٩٧( يف هـذا الـصدد     ينظمون إضراباً سلمياً أو يشتركون فيه، واإلفادة بالتدابري املعتمـدة         

واعتماد أحكام رمسية تعترف حبماية مجيع املوظفني العموميني وموظفي القطاع العـام مـن              
  .)٩٨(قايب وحقهم يف املساومة اجلماعيةالتمييز املناهض لالنتماء الن

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء هشاشة حالـة األعـداد      -٤٧
 الرمسي حيت تكون فرص حصوهلن على األرض حمـدودة          الغفرية من النساء يف القطاع غري     

. )٩٩( على استحقاقات الـضمان االجتمـاعي    وتفتقرن إىل األمن الوظيفي وإمكانية احلصول     
العمل وطلبت اللجنة إىل مدغشقر ضمان تكافؤ فرص النساء يف سوق العمل وتطبيق قانون              

 .)١٠٠(على القطاعني العام واخلاص

التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل مدغشقر توفري معلومات عـن          وطلبت جلنة اخلرباء      -٤٨
 اشتراكهن يف   التدابري املتخذة لتيسري سبل وصول النساء إىل مرافق االئتمان واالقتراض لدعم          

 .)١٠١(األنشطة االقتصادية
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب  -٧  
صادية واالجتماعية والثقافية مدغشقر بتخصيص     احلقوق االقت املعنية ب لجنة  الأوصت    -٤٩

موارد مالية كافية لتنفيذ استراتيجيتها املتعلقة بالفقر وضمان حتقيق التكامل بـني احلقـوق              
االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل كامل  كما أوصت اللجنة بذلك يف بياهنا عن الفقر              

كمـا  ). E/C.12/2001/10(ماعية والثقافية   والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجت     
 ميـاه   حثت اللجنة مدغشقر على اختاذ تدابري فورية وفعالة لضمان حصول السكان علـى            

  .)١٠٢(صاحلة للشرب بتكلفة معقولة
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مدغـشقر أيـضاً        املعنية ب لجنة  الوأوصت    -٥٠

جتماعي ليشمل نساء الريف وعمال القطاع غري الرمسـي         بالنظر يف كيفية متديد الضمان اال     
 .)١٠٣(جتماعي لصاحل مجيع عمال املنازلوتنفيذ قانون الضمان اال

 يف املائة من السكان يعيشون بأقل من        ٦٨وأفاد صندوق األمم املتحدة للطفولة بأن         -٥١
ف والنساء هـم    يدوالر واحد يف اليوم وأن الفقر ال يزال متفشيا يف مدغشقر وأن سكان الر             

وال يزال نظام الضمان االجتماعي ككل نظاماً ضعيفاً جداً من حيث . )١٠٤(األكثر تضرراً منه  
مات ما يتعلق بقدرته على الوصول إىل أكثر األسر تأثراًً وتوفري سبل احلصول علـى اخلـد               

 .)١٠٥(االجتماعية وختفيف حدة الفقر

 بـأن   ٢٠٠٨ألغذية والزراعـة عـام      وأفاد تقرير أصدرته منظمة األمم املتحدة ل        -٥٢
ويف . )١٠٦(فاع أسعار املواد الغذائيـة    مدغشقر تتعرض خلطر تدهور األمن الغذائي بسبب ارت       

، أشار مصدر الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة إىل أن نسبة السكان الذين يعانون ٢٠٠٩عام 
 دون اخلامسة الذين     وأن نسبة األطفال   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٣٧من نقص األغذية بلغت     
 .)١٠٧( املائة٤١,٩و شديد عن املعدل الطبيعي بلغت يقل وزهنم بشكل معتدل أ

وأوصت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مدغشقر بأن حتسن سبل حصول النساء               -٥٣
على الرعاية الصحية، خاصة الرعاية التوليدية الطارئة، وأن توفر اخلدمات املتعلقة بالـصحة             

. ة واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة ملنع حاالت احلمل املبكر واإلجهاض الـسري             اجلنسي
 .)١٠٨(ت الصحية، خاصة لصاحل نساء الريفوشجعت مدغشقر على تعزيز مجيع اخلدما

مدغشقر تعديل قانوهنا ملساعدة النساء على   إىل  وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        -٥٤
وينبغي ملدغشقر النظر . ملرغوب فيه واللجوء إىل اإلجهاض السريتفادي حاالت احلمل غري ا    

اخلـاص بـاحلقوق           أيضاً يف تعديل قانوهنا بشأن اإلجهاض ليتمشى مـع العهـد الـدويل              
 . )١٠٩(املدنية والسياسية

 طفل تتراوح ١٣ ٠٠٠والحظت اجلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن حوايل   -٥٥
 سنة أيتام بسبب مرض اإليدز وفقاً ألحدث البيانات الصادرة عـن          ١٧ صفر و  أعمارهم بني 

متالزمـة نقـص املناعـة      /برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن فريوس نقص املناعة البشرية        
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وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل مدغـشقر تقـدمي             ).اإليدز(املكتسب  
اإليدز، مبا يف ذلك منع قيـام هـؤالء         /وس نقص املناعة البشرية   معلومات عن محاية أيتام فري    

 .)١١٠(األيتام بأسوأ أشكال عمل األطفال

وأوصت جلنة حقوق الطفل مدغشقر بأن تعزز جهودها لتوفري الدعم واملـساعدة              -٥٦
املادية لألسر املتضررة اقتصادياً وضمان حق األطفال يف مستوى معيشي مناسب، ال سـيما              

سكن ومعرفـة قواعـد النظافـة    ى املياه الصاحلة للشرب واخلدمات الصحية وال  احلصول عل 
 بأن إمجايل نسبة    ٢٠٠٨وأفاد مصدر الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة يف عام         . )١١١(الصحية

 .)١١٢(٢٠٠٦ يف املائة عام ٤٧شرب بلغت  السكان الذين يستخدمون مصادر مياه حمسنة لل

  ركة يف حياة اجملتمع الثقافيةاحلق يف التعليم واملشا  -٨  
من املستحب يف نظر جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن يكون االلتحـاق                -٥٧

وأفاد مصدر الشعبة اإلحصائية    . )١١٣(احلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل    باملدارس إلزامياً حىت    
      م االبتـدائي قـد ارتفـع        بأن صايف نسبة التسجيل يف التعلي      ٢٠٠٩باألمم املتحدة يف عام     

  .)١١٤(٢٠٠٧ يف املائة عام ٩٩,٣ إىل ٢٠٠٥ يف املائة عام ٩٣,٢ من
وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء األوضاع الراهنـة الـيت                 -٥٨

، حتول دون التحاق الفتيات بالتعليم، مبا يف ذلك الفقر، والعيش يف املناطق الريفية والنائيـة              
وأوصت مدغشقر بضمان تكافؤ سبل التحاق الفتيات       . )١١٥(والزواج املبكر، واحلمل املبكر   

الشابات جبميع مستويات التعليم واستبقاء الفتيات يف املدارس وتنفيذ سياسات إعادة القيـد             
 . )١١٦( والشابات إىل الدارسة بعد احلملإلعادة الفتيات

تكافؤ فرص مجيع األطفال، وخباصـة      وأوصت جلنة حقوق الطفل مدغشقر بضمان         -٥٩
الفتيات، أينما كانوا يعيشون، يف حتصيل العلم؛ وضمان جمانية التعليم االبتدائي متاماً؛ وتعيني             

 االبتـدائي وتـوفري سـبل                أسباب ارتفاع نسبة الرسوب والتسرب يف مرحلـة التعلـيم         
 .)١١٧(عالج لذلك

  والتحديات والقيوداإلجنازات واملمارسات الفضلى   - ثالثاً  
أشار صندوق األمم املتحدة للطفولة إىل أن مدغشقر تواجه حتديات كثرية للوفـاء               -٦٠

وتفيد التقديرات الواردة يف التقرير املرحلي الوطين الثاين بـشأن          . باألهداف اإلمنائية لأللفية  
ئية على األقل يف    األهداف اإلمنائية لأللفية بأن من املرجح أن حتقق مدغشقر ثالثة أهداف إمنا           

وأفـاد  . اإليـدز /البشريةبني اجلنسني وفريوس نقص املناعة      جمال التعليم االبتدائي واملساواة     
ـ            ى نتـائج   صندوق األمم املتحدة للطفولة بأن احتماالت حتقيق هذه األهداف ستتوقف عل

  .)١١٨(األزمة السياسية الراهنة



A/HRC/WG.6/7/MDG/2 

15 GE.09-17199 

بوفيات األطفال   حتسن األرقام املتعلقة     يضاً إىل وأشار صندوق األمم املتحدة للطفولة أ       -٦١
ورحبت اللجنة املعنية   . )١١٩(اية األطفال من كافة أشكال العنف     وإىل إحراز قدر من التقدم حلم     

سـيما   حبقوق اإلنسان باجلهود املبذولة لتحسني حالة فئات معينة من اجلماعات الضعيفة، ال           
 .)١٢٠( اإلعاقةيخاص ذواإليدز واألش/ريةاملصابون بفريوس نقص املناعة البش

وأشار صندوق األمم املتحدة للطفولة إىل أن التحديات ال تزال قائمة يف سري عمل                -٦٢
نظام القضاء واحملاكم، وأن تطبيق القانون ال يزال ينطوي على أوجه قصور، خاصة بـشأن               

وأحاطـت   .)١٢١(ملعلومات املتعلقة هبذه القـرارات    التأخري يف إصدار قرارات احملاكم وقلة ا      
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً باجلهود املبذولة لتحسني سري عمل املؤسسات القـضائية             

 .)١٢٢(وأكدت على أمهية مدونة قواعد اآلداب لرجال القضاء

واعترفت جلنة حقوق الطفل بأن الكوارث الطبيعية، والديون اخلارجية، وبرنـامج             -٦٣
الية واملوارد البشرية املؤهلة قد أثرت سلباً علـى حالـة           التكيف اهليكلي وحمدودية املوارد امل    

 .)١٢٣(وأعاقت تنفيذ اتفاقية حقوق الطفلاألطفال 

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  

  االلتزامات اليت تعهدت هبا الدولة  - ألف  
وطنية االتفاقيات   ال ، تعهدت مدغشقر بالعمل على تضمني تشريعاهتا      ٢٠٠٧يف عام     -٦٤

كما تعهدت يف مجلـة أمـور       . املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها      والربوتوكوالت  
وسيادة القانون باعتبارها األسس لتعزيـز حقـوق      مبواصلة تعزيز الدميقراطية واحلكم السليم    

التعاون مع اإلنسان؛ ضمان التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان واحترام ومحاية احلريات األساسية؛          
احلكومات ومنظمات حقوق اإلنسان الوطنية واإلقليمية واملتعددة األطراف؛ دعم اجلهـود           
الدولية لزيادة احلوار والتفاهم عرب الثقافات واحلضارات؛ اإلسهام يف تعزيز التـدابري الـيت              

لنظام اعتمدهتا األمم املتحدة، وبشكل أكثر حتديداً يف إطار جملس حقوق اإلنسان؛ واالمتثال             
  .)١٢٤(رياالستعراض الدو

  توصيات حمددة للمتابعة  - باء  
طلبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إىل مدغشقر تقدمي معلومات مفـصلة يف                -٦٥

نـساء  غضون عامني عن تنفيذ التوصيات املتعلقة مبكافحة العنف ضد النـساء واالجتـار بال       
  .)١٢٥(والفتيات واستغالهلن جنسياً
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 جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إىل مدغشقر أيـضاً تـضمني تقريرهـا      وطلبت  -٦٦
الدوري القادم معلومات مفصلة عن األحكام القانونية ورصدها وإنفاذها؛ املساواة يف األجر            

؛ التـدابري   )١٢٦(قي الشكاوى والنتائج اليت حققتـها     عن األعمال املتساوية القيمة؛ آليات تل     
ل النساء على اخلدمات ذات الصلة بالصحة وعلى املعلومات، مبـا           املتخذة لزيادة سبل حصو   

 .)١٢٧( والصحة اإلجنابية وتنظيم األسرةيف ذلك ما يتعلق منها باجلنس

وطلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل مدغشقر توفري معلومات إضافية يف غضون              -٦٧
   طنية حلقـوق اإلنـسان وخلـل       عام عن تنفيذ التوصيات املتعلقة باستئناف عمل اللجنة الو        

 .)١٢٨( القضائيالنظام

وطلبت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري تضمني التقريـر الـدوري               -٦٨
 .)١٢٩(ة األرقاء واستمرار نظام الطبقاتالقادم معلومات مفصلة عن حالة ذري

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
ل إىل مدغشقر التماس املساعدة التقنية من جهات من بينها          طلبت جلنة حقوق الطف     -٦٩

 مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وصندوق األمم املتحدة للطفولة بشأن أمني املظـامل            
  .)١٣٠(واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 علـى   ٢٠١١-٢٠٠٨وشدد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة            -٧٠
، على سبيل األولوية، باختاذ إجراءات يف جماالت الـصحة وتنظـيم األسـرة              ضرورة القيام 

ية ومتالزمة نقص   ومكافحة األمراض اليت تنقل عن طريق اجلنس وفريوس نقص املناعة البشر          
  . )١٣١(املناعة املكتسب
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