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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العشرونالدورة 
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٧

ع للمعلومات أعّدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان          جتمي    
           ٥/١من مرفق قـرار جملـس حقـوق اإلنـسان           ) ب(١٥وفقاً للفقرة   

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥والفقرة 

  مدغشقر    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
ـ    ، ويف من الدولة املعنية  الواردة  يف ذلك املالحظات والتعليقات      ااخلاصة، مب  ة تقـارير مفوض

غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة ذات           ويف السامية حلقوق اإلنسان،  األمم املتحدة   
ولالطالع علـى   . والتقرير مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات         . الصلة

التقريـر أي آراء  هـذا   يتـضمن    وال.  إىل الوثائق املرجعيـة    رجوعرجى ال النص الكامل، يُ  
يف يرد منـها     خبالف ما اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان        وجهات نظر أو   أو

الـيت  املبادئ التوجيهيـة العامـة      تبع  وهو ي . املفوضيةعن   والبيانات العلنية الصادرة  التقارير  
منـهجي يف  علـى حنـو   ذُكرت وقد . ١٧/١١٩يف مقرره    جملس حقوق اإلنسان   ااعتمده

 دوريـة التقرير  وروعيت يف إعداد    . حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير       
  .تلك الفترة والتطورات اليت حدثت يفاالستعراض 
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  
  )٢(لدولية حلقوق اإلنساناملعاهدات ا    

  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

ق ـالتصدي
االنضمام  أو
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال        
  )١٩٦٩(التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
  )١٩٧١(ماعية والثقافية واالجت

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
)١٩٧١(  

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد        
  )١٩٨٩(املرأة 

  )٢٠٠٥(اتفاقية مناهضة التعذيب 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة       

  )٢٠٠٣توقيع، (التعذيب 
  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل

االختياري التفاقية حقوق الطفـل     الربوتوكول
  املـسلحة  ملنازعات ا  األطفال يف  بشأن اشتراك

)٢٠٠٤(  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل
بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء

  )٢٠٠٤(ويف املواد اإلباحية
توقيع، (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

٢٠٠٧ (  
حلماية مجيع األشـخاص مـن    االتفاقية الدولية
 )٢٠٠٧توقيع، (االختفاء القسري

الربوتوكول االختياري الثـاين    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     
باحلقوق املدنيـة والـسياسية     

  )٢٠١٢توقيع، (
 

الربوتوكول االختياري الثاين   
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    
باحلقوق املدنية والـسياسية    

  )٢٠١٢توقيع، (
ــول ا ــاري الربوتوك الختي

التفاقية مناهضة التعـذيب    
  )٢٠٠٣توقيع، (

االتفاقية الدولية حلماية حقوق  
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي   

  ) ٢٠٠٧توقيع، (اإلعاقة 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

 )٢٠٠٧توقيع، (القسري 

أو /التحفظات و
 اإلعالنات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال        
، ٢٢حتفظ بـشأن املـادة      (التمييز العنصري   

١٩٦٩(  
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       

، ١٣حتفظ بشأن املادة    (واالجتماعية والثقافية   
  )١٩٧١، ٢الفقرة 
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  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  
اإلجراءات املتخذة بعد 

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      
 املسلحة ملنازعات ا  األطفال يف  بشأن اشتراك 

 سـن ،  ٢، الفقـرة    ٣ املـادة  إعالن بشأن (
  )٢٠٠٤ عاماً، ١٨التجنيد 

إجراءات الشكاوى 
والتحقيق واإلجراء 

 )٣(العاجل

الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص      
باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      

  )٢٠٠٩توقيع، (
الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهـد      

ويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية       الد
)١٩٧١(  

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى      
ــرأة  ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش  مجي

  )٢٠٠٠توقيع، (
  )٢٠٠٥(٢٠فاقية مناهضة التعذيب، املادة ات

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
  )٢٠٠٧توقيع، (األشخاص ذوي اإلعاقة 

الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن      االتفاقية  
 )٢٠٠٧توقيع، (االختفاء القسري 

ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
 بــإجراء تقــدمي البالغــات

  )٢٠١٢توقيع، (
  

االتفاقية الدولية للقضاء على    
ــز  ــكال التميي ــع أش مجي

  ١٤العنصري، املادة 
ــاري  ــول االختي الربوتوك
ــدويل اخلــاص  للعهــد ال

احلقوق االقتــصادية بــ
ــة   ــة والثقافي واالجتماعي

  )٢٠٠٩توقيع، (
العهد الدويل اخلاص باحلقوق    

  ٤١املدنية والسياسية، املادة 
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية القضاء على مجيـع     
أشكال التمييز ضـد املـرأة      

  )٢٠٠٠توقيع، (
اتفاقية مناهـضة التعـذيب،     

  ٢٢ و٢١املادتان 
الربوتوكــول االختيــاري 

تفاقية حقـوق الطفـل     ال
املتعلــق بــإجراء تقــدمي 

  )٢٠١٢توقيع،  (البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقوق  
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم
الربوتوكول االختياري التفاقية   
ــوق األشــخاص ذوي  حق

  )٢٠٠٧توقيع، (اإلعاقة 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  )٢٠٠٧وقيع، ت(القسري 
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    
 مل ُيصدق عليها  اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 

االنضمام  التصديق أو
 اخلالفة أو

  )٤(بروتوكول بالريمو
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية     

  الدولية
   )٥(اتفاقية وضع الالجئني

ــة  اتفاق ــف املؤرخ ــات جني  ١٢ي
 والربوتوكـوالن   ١٩٤٩ أغسطس/آب

  )٦(اإلضافيان األول والثاين امللحقان هبا
االتفاقيات األساسية ملنظمـة العمـل      

  )٧(الدولية
اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييـز يف      

 جمال التعليم

اتفاقية منع جرمية اإلبـادة      
  اجلماعية واملعاقبة عليها

الربوتوكــول املتعلــق  
ــالال ــان جئني واالب تفاقيت

ــان باأل ــخاص املتعلقت ش
  )٨(عدميي اجلنسية

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية 
  )٩(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 

الربوتوكول اإلضايف الثالث   
التفاقيات جنيـف لعـام     

١٠(١٩٤٩(  

، دعت جلنة مناهضة التعذيب مدغشقر إىل التصديق على االتفاقيـة           ٢٠١١يف عام     -١
         ، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص   يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالدولية حلماية حقوق مج 

  كمـا  . )١١(ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري            
 املتعلـق بوضـع     ١٩٦٧شجعت اللجنة مدغشقر على االنـضمام إىل بروتوكـول عـام            

              ٢٢ و٢١وص عليهمـا يف املـادتني   وأوصـتها بإصـدار اإلعالنـني املنـص       ) ١٢(الالجئني
  .)١٣(من االتفاقية

، شجعت جلنة حقوق الطفـل مدغـشقر علـى االنـضمام إىل             ٢٠١٢ويف عام     -٢
الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،           

اص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،      والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخل      
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكـول        والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء     

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           
وتوكول االختياري التفاقيـة    وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والرب       

              حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن               
  .)١٤(االختفاء القسري

املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة، مبا يف ذلـك          ، أوصى   ٢٠١٣ويف عام     -٣
  ثل مدغشقر بشكل تام لالتفاقيات الدولية بأن متت  )املقرر اخلاص املعين بالرق    (أسباهبا وعواقبها 
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 االتفاقية الدوليـة    املتعلقة بالرق والربوتوكول املتعلق باالجتار باألشخاص، وبأن تصدق على        
  .)١٥(حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

ببيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء      ، أوصت املقررة اخلاصة املعنية      ٢٠١٣ويف عام     -٤
مدغشقر بتعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق     ) ببيع األطفال املقررة اخلاصة املعنية     (ويف املواد اإلباحية  

 وبروتوكوهلا االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية،             الطفل
  .)١٦( ومتابعة هذا التنفيذوغريمها من الصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة،

، أوصى فريق األمم املتحدة القطري مدغشقر، عند زيارته هلا، بأن           ٢٠١٤ويف عام     -٥
تعلقة بوضع األشخاص   ، واالتفاقية امل  )١٧(تصدق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

  .)١٨(عدميي اجلنسية، واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية
ـ      ٢٠١٤ويف عام     -٦ سامية لـشؤون الالجـئني إىل      ، طلبت مفوضية األمم املتحدة ال

 اخلاصـة بوضـع     ١٩٥١ من اتفاقية    ١٧ و ٩ و ٨ و ٧مدغشقر سحب حتفظاهتا على املواد      
            اخلـاص بوضـع الالجـئني، واتفاقيـة        ١٩٦٧الالجئني، واالنضمام إىل بروتوكول عام      

 املتعلقة خبفـض    ١٩٦١تعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية عام        امل ١٩٥٤ام  ع
  .)١٩(حاالت انعدام اجلنسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
، أشار األمني العام لألمم املتحـدة إىل سـري          ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥يف    -٧

، بعـد األزمـات     اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية يف مدغشقر على حنو سلمي عموماً          
وأعرب األمني العام عن تقديره للجهود اليت       . السياسية اليت أملت بالبلد يف السنوات األخرية      

وأشـاد  . ستعادة النظام الدسـتوري   بذلتها حكومة مدغشقر واجلهات املعنية ذات الصلة ال       
. بالدعم الذي قدمه شركاء مدغشقر سواء من داخل املنطقة أو من اجملتمع الدويل األوسـع              

يف النتقاليـة   تخابية الوطنية املستقلة ا   وقد قدمت األمم املتحدة املساعدة التقنية إىل اللجنة االن        
  .)٢٠( املساعدة التقنية واملالية الدوليةتالتحضري لالنتخابات، ونسق

النتـائج النهائيـة     بتدقيق، رحب األمني العام     ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٨يف  و  -٨
 . ومنظمة سلميةكانت  ن بأهنا   ون الدولي و املراقب اليت قيمها النتخابات الرئاسية يف مدغشقر،     ل

أي توجيـه   ىل التقيد بقرار احملكمة االنتخابية اخلاصـة، و       إودعا األمني العام مجيع املرشحني      
 األمني العـام أيـضاً    ودعا  .  املعمول هبا   السبل القانونية   على حنو سلمي باستخدام    شكاوى

ـ    .عارضة وقيادة البلد لصاحل مجيع مواطنيها     إىل مد يدها إىل امل    اإلدارة اجلديدة    جع  كمـا ش
  لتحقيق مصاحلة حقيقية، وتعزيز احلكـم القادة السياسيني ومؤسسات الدولة على العمل معاً  

  .)٢١(الدميقراطي واالنتعاش االقتصادي
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 األطراف السياسية الرئيـسية  ، أعلن فريق األمم املتحدة القطري أن ٢٠١٤ويف عام     -٩
سـاطة اجلماعـة   بو ،٢٠١١سـبتمرب  / أيلول١٧ يف  خارطة طريقيف مدغشقر وقعت على  

منـذ  ها   في البلد يتخبط  اليت كان    األزمة اإلمنائية للجنوب األفريقي واالحتاد األفريقي، إلهناء     
الـيت  هذه،  وقد أنشأت خارطة الطريق      .٢٠٠٩عام  الذي حدث يف    ستوري  الدتغيري غري   ال

جـديرة  و إىل إجراء انتخابات حرة      ية ترمي ، عملية انتقال  ملدغشقريف النظام القانوين    أُدجمت  
أكتوبر /تشرين األول ت انتخابات رئاسية وتشريعية يف       وبدعم من اجملتمع الدويل، ُنظم     .بالثقة

مسـح   الطريق لعودة البالد إىل الشرعية املؤسسية، مما         تمهد ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول و
ومع ذلك، ما زال البلد يبحث      . استئناف تدرجيي للتعاون مع الشركاء اخلارجيني الرئيسيني      ب

 ويف انتظار حتقيق املصاحلة الوطنية، ما زال هناك الكثري مما يـتعني           . عن توازن سياسي جديد   
  .)٢٢(القيام به لضمان استقرار مستدام

، اعتمـدت   ٢٠١٠ديسمرب  /وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأنه يف كانون األول          -١٠
اإلنسان كمبدأ دستوري    يكرس يف ديباجته الشرعة الدولية حلقوق         جديداً مدغشقر دستوراً 

  .)٢٣(ويعلن غلبة املعاهدات الدولية على القانون الداخلي
إىل أن  أشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني         ،  ٢٠١٤يف عام   و  -١١

 املفوضـية  بالتعاون الوثيـق مـع        ومساعدهتم وضعت ممارسة حلماية الالجئني   قد  مدغشقر  
        تـصدر أن مدغـشقر مل  وأفادت املفوضية يف الوقت نفسه ب  ،  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   

نظام فتقر إىل إن البلد يلوائح إدارية بشأن اللجوء ومحاية الالجئني، وبالتايل فوال تشريعات ال 
كز الالجئ  البت يف مر   تتوىلاملفوضية هي من    وكانت  .  وطنية بشأن اللجوء    وإجراءات وطين

قر، من بني مجلة أمور، النظر يف سن قانون أو نظام وطـين              وقد طلبت إىل مدغش    .حىت اآلن 
 متنـع   تشمل ضمانات ل ا وتعديل تشريعاهت  ،)٢٤(ينشئ إجراءات وطنية لتحديد مركز الالجئ     

 .)٢٥( انعدام اجلنسيةحاالت

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٢٦(حلقوق اإلنسانمركز املؤسسات الوطنية     
  )٢٧(اليةاحلاملركز خالل دورة االستعراض  السابقة املركز خالل دورة االستعراض   املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

ُسحب املركز يف تشرين (جيم   اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف مدغشقر
  )٢٠٠٦أكتوبر /األول

ُسحب املركز يف تشرين (جيم 
  )٢٠٠٦أكتوبر /األول
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٨(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

 هيئة املعاهدة

اخلتامية  املالحظات
 يف دورة الواردة

 االستعراض السابقة 
منذ دورة قُدِّم آخر تقرير 

 االستعراض السابقة 
آخر مالحظات 

 حالة اإلبالغ ختامية

لتمييـز  جلنة القـضاء علـى ا     
  العنصري

ــسطس /آب أغـ
٢٠٠٤  

تأخر تقـدمي التقريـرين       -  -
التاسع عشر والعشرين منذ   

  ٢٠٠٨عام 
ــاحلقوق   ــة ب ــة املعني اللجن
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 /تشرين الثاين
  ٢٠٠٩نوفمرب 

 تأخر تقدمي التقرير الثالث      -  -
  ٢٠١٤ يونيه/حزيرانمنذ 

 تأخر تقدمي التقرير الرابع     -  - ٢٠٠٧مارس /ذارآ  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 
  ٢٠١١منذ عام 

علـى   اللجنة املعنية بالقـضاء   
 التمييز ضد املرأة

 /تشرين األول
  ٢٠٠٨أكتوبر 

قريران السادس والسابع   الت  -  ٢٠١٤
 ينتظران النظر فيهما

 /تشرين الثاين  ٢٠١٠  --  جلنة مناهضة التعذيب 
  ٢٠١١نوفمرب 

يـر  حيل موعد تقدمي التقر   
  ٢٠١٥الثاين يف عام 

سبتمرب /أيلول جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٣ 

ــوق  (٢٠٠٩ ــة حق اتفاقي
الربوتوكول  (٢٠١٢)/الطفل

 حقوق  تفاقية ال االختياري
 بــشأن اشــتراكالطفــل 

ــال يف ا ــاتاألطف  ملنازع
ــسلحة ــول  وامل الربوتوك

 حقوق  تفاقيةاالختياري ال 
بشأن بيع األطفـال    الطفل  

 واستغالل األطفال يف البغاء   
 )ويف املواد اإلباحية

فربايـر  /شباط
٢٠١٢ 

حيل موعد تقدمي التقريرين   
اخلامس والسادس يف عام    

اتفاقية حقـوق    (٢٠١٨
التقريران األوليان  )/الطفل

ينتظران النظر فيها يف عام     
الربوتوكـــول ( ٢٠١٥

 حقوق  تفاقيةاالختياري ال 
 بـشأن اشـتراك   الطفل  

 ملنازعـات األطفال يف ا  
 الربوتوكـول  و املسلحة

 حقوق  تفاقيةاالختياري ال 
بشأن بيع األطفال   الطفل  

واستغالل األطفـال يف    
 )البغاء ويف املواد اإلباحية
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة 
موعد التقدمي 

  تاريخ التقدمي  املوضوع  املقرر
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان؛   ٢٠٠٨  قوق اإلنسانة حباملعنيلجنة ال

النظام القـضائي؛ والـسجناء     و
زون لفتـرات طويلـة يف      جاحملت

  )٢٩(انتظار االستئناف

  )٣١( جارية)٣٠(٢٠٠٩متابعة عام 

اللجنة املعنية بالقضاء علـى     
  التمييز ضد املرأة

 بالنساءالعنف ضد املرأة؛ واالجتار       ٢٠١٠
  بغاءاستغالهلن يف الو

  )٣٤( جارية)٣٣(٢٠١١متابعة عام 

عدم تربير التعـذيب وإجـراء        ٢٠١٢  جلنة مناهضة التعذيب
حتقيقات بشأنه؛ وظروف املعيشة 
يف أماكن االحتجاز؛ واملؤسسة    
الوطنية حلقوق اإلنسان؛ وأخذ    

  )٣٥(األقارب رهائن

  )٣٦(وجهت رسالة تذكري

  )٣٧(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  السابقة  خالل دورة االستعراض احلالة  
  نعم  ال   دائمةدعوة

  )٢٠١١(الغذاء   -  الزيارات اليت متت
  )٢٠١٢(الرق 

  )٢٠١٣(بيع األطفال 
  -  الغذاء  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

ــدام    -  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ــات اإلع عملي
  بإجراءات موجزة

  .أُرسلت مخسة بالغاتأثناء الفترة موضوع االستعراض،  الدعاء والنداءات العاجلةالردود على رسائل ا
  .وردت احلكومة على واحد منها

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
يف  مستشاراً مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      ، أوفدت ٢٠١١ عام   يف  -١٢

وقـدمت املفوضـية   . )٣٨(املنسق املقيم يف أنتاناناريفو لعمل مع مكتبلسان حقوق اإلن جمال  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة           ملشروع مشترك بني      كبرياً دعماً

         كما قدمت إسهامات يف هذا املـشروع الـذي حلـل املبـادرات              ،للسكان واليونيسيف 
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 من أجل اإلصالح القضائي، مبا يف ذلك العدالـة          واقترح تدابري  الوصول إىل العدالة  ب املتعلقة
  .)٣٩(االنتقالية

  للمعـايري وفقـاً عفو العـام  لل اً قانونت مدغشقر، اعتمد٢٠١٢سبتمرب /يف أيلول و  -١٣
اجلماعـة اإلمنائيـة    و  السامية حلقوق اإلنسان   فوضيةامل بني   زيارة بعثة مشتركة  الدولية، بعد   

        ة  صـياغ  يف الدعم التقين للـسلطات االنتقاليـة        قدميلبلد من أجل ت   للجنوب األفريقي إىل ا   
  .)٤٠(ذلك القانون

اجملتمـع  نظمات  ملالدعم   السامية حلقوق اإلنسان  ، قدمت املفوضية    ٢٠١٣يف عام   و  -١٤
هتا على ضمان احترام حقوق اإلنسان خالل ا، من أجل تعزيز قدرافةاملدين، مبا يف ذلك الصح 

  .)٤١(وإذكاء الوعيالدعوة والتدريب بوسائل منها تخابية العمليات االن

، مع مراعاة القـانون      الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان    تنفيذ االلتزامات   -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 الرامية   التدابري  باختاذ مزيد من   ، أوصت جلنة حقوق الطفل مدغشقر     ٢٠١٢يف عام     -١٥
قني واألطفـال املـصابني     و الفتيات والتوائم واألطفال املع    كافحة التمييز، ال سيما ضد    م إىل

  .)٤٢(اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية
اختاذ تـدابري فعالـة     باملقرر اخلاص املعين بالرق مدغشقر      أوصى  ،  ٢٠١٣يف عام   و  -١٦

 الترويج  العمل مع وسائل اإلعالم من أجل     ومبتكرة لتعزيز فهم املساواة بني املرأة والرجل، و       
  .)٤٣(غري منطيةو  أكثر إجيابيةللمرأةة صورل

 يؤكـد  ٢٠١٠، الحظ فريق األمم املتحدة القطري أن دستور عام ٢٠١٤ويف عام     -١٧
وأوصى فريق  .  للتمييز  واضحاً  تعريفاً غري أنه ال يتضمن   حقوق املرأة ويعلن مبدأ عدم التمييز،       

 فضالً. )٤٤(قطري بتوضيح تعريف التمييز القائم على نوع اجلنس يف الدستور         األمم املتحدة ال  
فقـد تـبني     النساء،   ضد مل يعد متييزياً   امللكية العقارية    على الرغم من أن قانون    و ذلك،   عن

 على نطاق واسـع يف املمارسـة        ، املستخدم  األمم املتحدة القطري أن القانون العريف      لفريق
  .)٤٥( عقاريةتممتلكا من وراثةن النساء  العديد محيرمالعملية، 

بتطبيق االتفاقيـات   جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية       طلبت  ،  ٢٠١٣يف عام   و  -١٨
  سبيبضافةالتدابري الالزمة إلإىل مدغشقر اختاذ ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية(والتوصيات 

 العـرق إضافة وظورة يف قانون العمل، تمييز احمل  ال باباللون واألصل االجتماعي إىل قائمة أس     
          لـوائح اخلدمـة املدنيـة،     تمييز احملظورة مبوجب     ال باباللون واألصل االجتماعي إىل أس    و
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التمييـز يف   شأن   ب ١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       من   ١من املادة    )أ(١ للفقرة   وفقاً
كمال وزيادة فعالية التدابري التشريعية اليت وباإلضافة إىل ذلك، وهبدف است .االستخدام واملهنة

 تعـّرف النظر يف إمكانية إدراج أحكام      مدغشقر  إىل  حتمي العمال من التمييز، طلبت اللجنة       
 لـوائح  يف قانون العمل و    صراحة، وحتظرها    التمييز غري املباشر   ها، مبا في  مجيع أشكال التمييز  

  .)٤٧(مم املتحدة القطري توصية مماثلة، قدم فريق األ٢٠١٤ويف عام . )٤٦(اخلدمة املدنية
الطبقي بـشكل    قضية التمييز    ضرورة معاجلة ى  قرر اخلاص املعين بالرق عل    وشدد امل   -١٩

 املسائل املتعلقـة بالـضعف والفقـر        وعلى ضرورة معاجلة  ،  حمرمصريح وليس كموضوع    
  .)٤٨(واملمارسات الشبيهة بالرق على حنو شامل، من أجل مكافحة التمييز الطبقي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
 حبكم الواقع لعقوبة  اختيارياًالحظت جلنة مناهضة التعذيب أن مدغشقر طبقت وقفاً   -٢٠

 لكن اللجنـة    ، بصورة منهجية  أحكام اإلعدام إىل أحكام بالسجن    اإلعدام من خالل ختفيف     
  .)٤٩(القانونعليه بصيغة رمسية يف غري منصوص  هذا الوقف االختياري أعربت عن أسفها ألن

ناهضة التعذيب، من مب ا املتعلققانوهنتعديل وأوصت جلنة مناهضة التعذيب مدغشقر ب  -٢١
ـ تعـديل   بو،  قوبات على أفعال سوء املعاملـة     ع تضمينهأجل   ـ    اقانوهن             ا  اجلنـائي وقانوهن
   الـصلة الـواردة يف قـانون      من أجل تضمينهما األحكام ذات      اإلجراءات اجلنائية   ب املتعلق

  .)٥٠(مناهضة التعذيب
ة يف السجون، أوصت جلنة مناهضة التعذيب مدغشقر،        يظروف املعيش وفيما خيص ال    -٢٢

 مع القواعد النموذجيـة     متماشيةأوضاع السجون    بضمان أن تكون  ،  من بني ما أوصتها به    
 املنظمات غري احلكومية    ومبنح  السجون؛ مراقبةتوفري التمويل للجنة    بالدنيا ملعاملة السجناء؛ و   

  .)٥١( إىل أماكن االحتجاز حبرية الوصولإمكانية
قشات على مستوى اجملتمـع     مناوأوصى املقرر اخلاص املعين بالرق مدغشقر بإجراء          -٢٣

اختاذ تدابري أخرى للحـد مـن        و ،)fokontany(  الوحدة اإلدارية الفرعية   ال سيما مع  احمللي،  
  والقضاء عليهما؛ وفـرض واجـب      )moletry( زويج الصغريات وت  الزواج القسري  ظاهريت

قانون احمللي واالتفاقيات اليت صـدقت      تقيدها بال  رصد مدى لتسجيل مجيع حاالت الزواج     
  .)٥٣(وقدمت جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل توصيات مماثلة. )٥٢( مدغشقرعليها
دغشقر على سن قانون ملنع     وشجعت جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل م         -٢٤

           ،)٥٤(االغتصاب الزوجي واملعاقبة عليه وحظر العقوبة البدنية لألطفـال يف مجيـع األمـاكن            
  .)٥٥(مبا يف ذلك داخل األسرة ويف أماكن الرعاية البديلة

أن نسبة النساء ضحايا العنف     ظ فريق األمم املتحدة القطري      ، الح ٢٠١٤ويف عام     -٢٥
 أنه على الرغم    وأضاف . يف السنوات األخرية    بشكل كبري  زادتنوع اجلنس قد    القائم على   
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حاجز  لتشجيع الضحايا على كسر ،، من بني أمور أخرى للرعاية  وهياكل كتيباتمن وجود   
اجلسدي العنف   على اخلدمات املناسبة، فإن معظم النساء ضحايا         نالصمت وتسهيل حصوهل  

م االغتـصاب   جرَّ يُ وعالوة على ذلك، ال    .املساعدةاحلصول على    قط مل حياولن أو اجلنسي   
 ة حمدداتاعتماد تشريعب ، من بني ما أوصى به،ألمم املتحدة القطريا فريقأوصى  و. الزوجي

برامج لتعزيز  وباعتماد  ،  يجا يف ذلك االغتصاب الزو    بشأن العنف القائم على نوع اجلنس، مب      
  .)٥٦(املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف

 إىل التدابري اليت اختـذهتا       منظمة العمل الدولية   ، أشارت جلنة خرباء   ٢٠١٢يف عام   و  -٢٦
 لكن اللجنـة  ،   يف اجملتمع  أسوأ أشكال عمل األطفال   مدغشقر من أجل إعادة إدماج ضحايا       

وطلبت إىل مدغشقر تكثيف جهودهـا      .  عدد أطفال الشوارع   ارتفاع إزاء   هاقلقأعربت عن   
، وتقدمي الدعم هلم من      أسوأ أشكال عمل األطفال    شوارع من من أجل ضمان محاية أطفال ال     

  .)٥٧(أجل إعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع
تعزيز اإلطار  باملقرر اخلاص املعين بالرق مدغشقر      وخبصوص املوضوع نفسه، أوصى       -٢٧

الزمة  التدابري القانونية والسياسية ال     مجيع القانوين ملكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ      
، فقد أوصت مدغشقر بتعزيز آليات      ببيع األطفال املقررة اخلاصة املعنية    أما  . )٥٨(للقضاء عليها 

        احلماية وإتاحتها جلميع األطفال دون متييز، بوسائل منها وضع بدائل مـن أجـل إعـادة                
إدماج أطفال الشوارع واألطفال العمال بشكل مستدام، وضمان متابعة هـؤالء األطفـال             

  .)٥٩(شكل منتظمب
وقد أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء ارتفـاع مـستوى االجتـار                 -٢٨

باألشخاص من مدغشقر إىل البلدان اجملاورة والشرق األوسط ألغراض الـسخرة املرتليـة             
   ،من بني ما أوصـتها بـه      أوصت جلنة حقوق الطفل مدغشقر،      و. )٦٠(واالستغالل اجلنسي 

            االستغالل اجلنـسي، وال سـيما القـانون        ملكافحة والسياسات القائمة    إنفاذ التشريعات ب
 بـشأن    معينة يف القانون اجلنائي     أحكاماً  ويكمل الذي يعدل ) ٢٠٠٨ (٠٣٨-٢٠٠٧ رقم

املقررة اخلاصـة  ، قدمت ٢٠١٣ويف عام . )٦١(مكافحة االجتار باألشخاص والسياحة اجلنسية   
  .)٦٢(ثلة توصية مماببيع األطفالاملعنية 
 ٠٣٨-٢٠٠٧  اعتماد القانون رقـم    إىل  خرباء منظمة العمل الدولية    وبينما أشارت جلنة    -٢٩

ي أعربت عنـه    ذ القلق ال  فقد أكدت ملكافحة االجتار باألشخاص والسياحة اجلنسية،      ) ٢٠٠٨(
. عن أي إدانـات   باألخص  مل يسفر    و ذ بالقدر الكايف  نفَُّيالقانون مل   هذا  ن  ألجلنة حقوق الطفل    

 شخاصالعقوبات بالفعل على األ    تطبيقمدغشقر اختاذ التدابري الالزمة لضمان      إىل  وطلبت اللجنة   
 م أو عرضـه   شرائهماستخدامهم أو   بأو   أطفال دون الثامنة عشرة من العمر     ب أدينوا باالجتار    الذين

مهـور   التدابري املتخذة أو املزمع اختاذهـا لتوعيـة اجل         وتوضيح؛  )٦٣(ألغراض االستغالل اجلنسي  
 ويف. )٦٤(تيسري إعادة تأهيلهم االجتمـاعي    من خالل    ومحاية الضحايا    ألشخاصبظاهرة االجتار با  

  .)٦٥(فريق األمم املتحدة القطري توصيات مماثلة، قدم ٢٠١٤عام 
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  يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  مباإقامة العدل،  -جيم  
بـشكل   السكان    جلوء ها بشكل خاص إزاء   أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلق       -٣٠

العدالة نظام  ب الثقة   انعدام  سبب ذلك هو   يبدو أن و،  )دينا( نظام العدالة التقليدي     منهجي إىل 
 مع التزاماهتا   دينا اتساق نظام ضمان  : ما يلي   بتدابري تشمل   وأوصت اللجنة مدغشقر   .الرمسي

 مع  شياًامتعن كثب    دينارات حماكم   اختاذ تدابري عاجلة لرصد قرا    و حقوق اإلنسان؛     يف جمال 
 مجلة  ذي يقتضي، يف  ، ال ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ املؤرخ ٠٠٤-٢٠٠١رقم   القانون
قرارات حماكم  مجيع  استئناف  ضمان  و ؛دينا على قرارات حماكم      موافقة احملاكم العادية   ،أمور
رئيسية يف جمـال إقامـة      ل املشاكل ال  حلأمام احملاكم العادية؛ وإجراء إصالحات قضائية       دينا  
  .)٦٦( مصداقية نظام العدالةضعف اليت تةلاالعد
 مدغشقر بضمان التطبيق الفعال للقوانني      ببيع األطفال وأوصت املقررة اخلاصة املعنية       -٣١

ال سيما من خالل السعي هبمة ملكافحة الفساد واإلفالت من العقاب يف حاالت االستغالل              
  .)٦٧(اجلنسي لألطفال

ت جلنة حقوق الطفل مدغشقر مبواءمة نظامها اخلاص بقضاء األحداث علـى     وأوص  -٣٢
وحثت اللجنة مدغشقر باألخص على أمور منها إنـشاء واليـة           . أكمل وجه مع االتفاقية   

قضائية خاصة باألطفال، مبا يف ذلك حماكم مناسبة لألطفال وغريها من اإلجراءات؛ وضمان             
 مناسـبة  إجراءاتالسلطة القضائية    تطبيقضمان  البالغني يف السجون؛ و   فصل األطفال عن    

 برنامج إلعادة إدماج األطفال بعد      وضع؛ و  واحترامها  الفضلى من أجل محاية مصلحته   لطفل  ل
  .)٦٨(إطالق سراحهم من السجن أو املؤسسات

   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
 التشريعات املتعلقة باجلنـسية     أوصت جلنة حقوق الطفل مدغشقر باستكمال تعديل        -٣٣

وضمان أال يكون هناك أي متييز ضد األطفال املولودين من أم ملغاشية وأب حيمل جنـسية                
           علـى ضـمان  وحثت مدغـشقر أيـضاً  . أجنبية أو األطفال املولودين خارج إطار الزواج   

  .)٦٩(أال يواجه األطفال املولودون يف البلد خطر انعدام اجلنسية
 اجملـاين   تـسجيل لضمان ال تكثيف جهودها   بأوصت جلنة حقوق الطفل مدغشقر      و  -٣٤

وقدمت املفوضية  . )٧٠( استخدام مراكز تسجيل متنقلة    بوسائل منها ،  املواليدميع  واإللزامي جل 
  .)٧١(السامية لشؤون الالجئني توصية مماثلة

عـاين منـها آالف     وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن حالة انعدام اجلنسية اليت ي            -٣٥
ية املقيمني يف مدغشقر، واليت كانت متجاهلة لوقت طويل،         باألشخاص ذوي األصول األجن   

 هبا اآلن، وأن احلكومة شرعت يف عملية حلل هذه املشكلة بـدعم مـن               باتت حالة معترفاً  
وقد ُنظمت أنشطة إعالمية يف هذا الصدد وأُجري تعداد للمجموعـات           . شركاء خارجيني 
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أوصى فريق األمم املتحدة القطري باألخص بتعديل القوانني، مبا فيها قانون اجلنسية،            و .املعنية
وقدمت املفوضية الـسامية لـشؤون      . )٧٢(واملمارسات اإلدارية، وبتحديد أجل حلل املشكلة     

  .)٧٣(الالجئني توصيات مماثلة

  السياسية حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة  -هاء  
أوضح فريق األمم املتحدة القطري أنه، ألسباب سياسية يف أغلب األحيان، أُغلقت عـدة                -٣٦

. حمطات إذاعية وتلفزيونية ومل يعد فتحها حىت اآلن على الرغم من وعد احلكومة بإعـادة فتحهـا                
.  عن ذلك، يتعرض الصحفيون باستمرار للضغوط والترهيب والسجن عنـد أداء مهـامهم             وفضالً

ن اإلذاعة الوطنية هي اإلذاعة الوحيـدة املخولـة         فيما خيص التغطية اجلغرافية، إذ إ      ييز أيضاً وهناك مت 
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري باعتماد قانون جديد لالتصاالت ومـنح  . تغطية مجيع أحناء البلد 

  .)٧٤( البلداحملطات اإلذاعية والتلفزيونية اخلاصة إمكانية تغطية مجيع أحناء
) اليونـسكو ( األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة         ، شجعت منظمة  ٢٠١٤ عام   ويف  -٣٧

مدغشقر على سن قانون حلرية اإلعالم يتماشى مع املعايري الدولية؛ وإلغاء جترمي التـشهري وقـانون                
م الشتائم وإدراج التشهري والشتم يف القانون املدين الذي يتماشى مع املعايري الدولية؛ وتعديل األحكا             

 إىل  وطلبت اليونـسكو أيـضاً    . والعقوبات املتعلقة بالشتم ملواءمتها بشكل أفضل مع املعايري الدولية        
  .)٧٥( للصحافةمدغشقر إنشاء آليات للتنظيم الذايت لوسائط اإلعالم وتعزيز املعايري املهنية

          ت يف عدد الربملانيات خـالل انتخابـا       والحظ فريق األمم املتحدة القطري ارتفاعاً       -٣٨
 يف املائة، يف حـني أن نـسبة         ٢٠ امرأة، وهو عدد يشكل نسبة       ٣٠ بانتخاب   ٢٠١٣عام  

  .)٧٦( يف املائة فيما مضى١٠ مل تتعد قط النساء يف الربملان

  مستوى معيشي مناسبالضمان االجتماعي واحلق يف   -واو  
ية وفعالـة   ، حثت جلنة حقوق الطفل مدغشقر على اختاذ تدابري فور         ٢٠١٢يف عام     -٣٩

  املساعدة املادية وبرامج الدعم    تقدميمن أجل ضمان احلق يف مستوى معيشي الئق لألطفال و         
 والسكن  البس فيما يتعلق بالتغذية وامل    وباألخصال سيما يف املناطق الريفية،      ،  لآلباء واألسر 

 ويف هذا الصدد، شجعت اللجنة مدغشقر على النظر يف        . واحلصول على مياه الشرب النظيفة    
  .)٧٧(توصيات املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء

 الـسلطات امللغاشـية     املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء     ، أوصى   ٢٠١١ويف عام     -٤٠
 من بادئ باريستتقيد مب ،إنشاء مؤسسة وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     ب بالتزامهاالوفاء  ب

ويف انتظـار إنـشاء     . ألمن الغـذائي  املتعلقة با ستراتيجيات  االسياسات و التعزيز تنفيذ   أجل  
. مؤسسة ألداء هذا الدور، ينبغي وضع آلية ملتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة بالتغذية             
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وينبغي حتسني هذه اخلطة ملواءمتها مع املبادئ اليت جيب أن تنظم اعتماد استراتيجية وطنية من        
  .)٧٨( ةأجل إعمال احلق يف الغذاء بصورة تدرجيي

  على أمور منها حتسني     أيضاً  السلطات امللغاشية  املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء     وشجع    -٤١
، وتعزيز اإلطار التنظيمـي الـوطين        من املنتجني  السواد األعظم  ليعود بالنفع على  أداء قطاع األرز    

 اك الصناعي تـأثرياً   لقطاع صيد األمساك، ال سيما من أجل ضمان استدامته وتفادي تأثري صيد األمس            
  .)٧٩( أجل كفافها يف اجملتمعات الساحلية، اليت تعتمد على صيد األمساك احلريف منسلبياً
من الغـذائي يف حـاالت      لأل  مشروعاً نفذأنه  ب، أفاد البنك الدويل     ٢٠١٣يف عام   و  -٤٢

 كان هدف و. ٢٠١٣ و ٢٠٠٩بني عامي   ما   يف الفترة    ،عادة البناء يف مدغشقر   إلالطوارئ و 
بتـوفري   الـصدمات    مواجهة منواجملتمعات احمللية   الفقرية  متكني األسر املعيشية    هو  املشروع  
مؤقتة وحتسني فرص احلصول على اخلدمات االجتماعية، مبا يف ذلك إعـادة بنـاء               وظائف
ـ  وقد حقق املشروع   .اخلدمات األساسية اليت تضررت من الكوارث الطبيعية      مرافق    ه أهداف

وحتسني فرص احلـصول علـى اخلـدمات        مؤقتة   بتوفري وظائف يما يتعلق   اإلمنائية العامة ف  
هذه اإلجنـازات   ومن اجلدير ذكر     . اهلياكل األساسية يف أعقاب األعاصري     إصالحاألساسية و 

 البلـد أثنـاء تنفيـذ        يواجهه ذي كان  االقتصادي والسياسي الصعب ال    سياقبالنظر إىل ال  
 باإلضافة  وأدى ذلك، اجلهات املاحنة   موارد  ب  سحيف  تسببت األزمة السياسية    إذ  املشروع،  

  .)٨٠(، إىل اخنفاضات مالية كبريةإىل األزمة االقتصادية
، أفادت بعثة مشتركة بني    ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٩ويف تقرير خاص صدر يف        -٤٣

ـ      ) الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       ن وبرنامج األغذية العاملي، معنية بتقييم األم
الغذائي يف مدغشقر، بأن األمن الغذائي لألسر املعيشية قد تراجع بسبب ارتفـاع أسـعار               

، ٢٠١٣فربايـر   /األغذية، وضعف اإلنتاج الزراعي، وإعصار هارونا الذي حدث يف شباط         
وقد حدت أسر معيـشية عديـدة مـن         . ٢٠١٣واحتياج اجلراد امللغاشي املهاجر يف عام       

 النعدام األمـن    ق الساحلية يف اجلنوب والشرق، األكثر تعرضاً      استهالكها الغذائي يف املناط   
من أطعمة غري مناسبة ووجبات غذائية غري كافية، ويرجـع          وتعاين األسر املعيشية    . الغذائي

، مما أجرب هذه األسر علـى       ذلك باألساس إىل رداءة احملاصيل وارتفاع أسعار املواد الغذائية        
 إىل أن    وأشارت البعثة املشتركة أيضاً    .ا من الطعام  االجتاه حنو أغذية أرخص وخفض حصصه     

 يف ٧٥الغذاء يشكل اإلنفاق الرئيسي حلوايل ثلث األسر املعيشية، اليت ختصص ما يـصل إىل       
 يف املائة   ٢٨وحسب نتائج الدراسة اليت أجرهتا البعثة، يعاين حوايل         . املائة من ميزانيتها للغذاء   

 يف املائة من األشخاص     ٦١ام األمن الغذائي ويواجه حوايل      من األسر املعيشية الريفية من انعد     
  .خطر املعاناة من انعدام األمن الغذائي يف معظم املناطق

أو تكثيفهـا   / اختاذ ما يلزم من التدابري و      : مبا يلي  وأوصت البعثة املشتركة باألخص     -٤٤
ية، إىل جانب إجراءات    للتخفيف من انعدام األمن الغذائي، مثل أنشطة املعونة الغذائية اإلنسان         

الغذاء مقابـل   "برامج  (أو إعادة بنائها    /لدعم إصالح األصول اإلنتاجية اجملتمعية األساسية و      
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؛ ومتويل برنامج مكافحة اجلراد الذي وضعته منظمة الفاو        ")النقود مقابل العمل  "أو  /و "العمل
دعم املقدم من أجـل     واحلكومة، بالقدر املطلوب وتنفيذه بأسرع ما ميكن؛ وتعزيز أشكال ال         

 من أجل الترويج ألنواع تتسم بقصر دورهتا وبتكيفهـا  زيادة إنتاج احملاصيل األساسية وأيضاً   
مع املخاطر املناخية، وتعزيز األنشطة املدرة للدخل أو تنويعها، وإدارة املياه مبزيد من الفعالية؛              

 قل يف املنـاطق املعرضـة      ووضع نظام لرصد احلالة الغذائية والتغذوية بشكل منتظم، على األ         
  .)٨١(هلذه املخاطر

، أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن احلالة االقتصادية واالجتماعية       ٢٠١٤ويف عام     -٤٥
قد تدهورت بسبب آثار األزمة االقتصادية العاملية، اليت اشتدت جراء األزمة السياسة الداخلية 

وتعـيش  . انات واجلفاف واجتيـاح اجلـراد     والكوارث الطبيعية، مبا فيها األعاصري والفيض     
 يؤثر باألخص يف املناطق الريفية، وقد تفاقمت هـذه احلالـة بـسبب               شديداً مدغشقر فقراً 

املشاكل املتصلة باحلصول على مياه الشرب وخدمات النظافة الصحية والـصرف الـصحي         
ية، اليت أجريـت يف  وحسب الدراسة الوطنية لرصد األهداف اإلمنائية لأللف      . واملوارد الطبيعية 

من السكان حتت عتبة الفقر الوطنية ولن يستطيع البلـد          يف املائة    ٧١,٥، يعيش   ٢٠١٣عام  
، على الرغم من التقدم احملرز يف جمال        ٢٠١٥حتقيق أهم األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام        

املتحدة القطري  وأوصى فريق األمم    . )٨٢(اإليدز/التعليم ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     
بتنفيذ استراتيجية للحماية االجتماعية ُتدمج يف اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة، وإصـالح              
التشريعات العقارية من أجل منح األراضي للمزارعني الصغار، وتنقيح السياسة املالية لزيادة            

           ح باستدامة النفقات املخصصة للغذاء، وتنقيح الالئحة التنظيمية لصيد األمساك من أجل السما          
  .)٨٣(صيد األمساك

 يف  ٢٨، كان بإمكان    ٢٠١٢ أنه يف عام     والحظ فريق األمم املتحدة القطري أيضاً       -٤٦
 يف املائة مـن الـسكان       ٥٢املائة فقط من السكان احلصول على مياه الشرب يف حني كان            

  .)٨٤(يعيشون دون مرافق للصرف الصحي

  الصحةاحلق يف   -زاي  
يق األمم املتحدة القطري بأن األزمة االقتصادية والسياسية حدت من قـدرة            فرأفاد    -٤٧

فقد ُخفِّضت امليزانية اليت ختصـصها الدولـة        . الدولة على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال الصحة      
. ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ٥٠ وبنسبة   ٢٠٠٩ يف املائة بعد أزمة عام       ٣٠لقطاع الصحة بنسبة    

ويبقى توزيع موظفي الصحة    . يات النفاسية ووفيات الرضع جد عالية     وما زالت معدالت الوف   
غري كاف وغري منصف بالنسبة إىل املناطق النائية أو املناطق املعزولة اليت ال يستطيع سـكاهنا              

 عن ذلك، يعاين األشخاص     وفضالً. الوصول إىل املراكز الصحية إال بعد تكبد مشقات كبرية        
 البشرية من الوصم بشكل كبري، مما جيعل من الصعب متابعـة         املصابون بفريوس نقص املناعة   

  .)٨٥(عالجهم
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  التعليماحلق يف   -حاء  
، ٢٠٠٦أشارت جلنة حقوق الطفل إىل اعتماد برنامج شامل إلصالح التعليم يف عام   -٤٨

أوصت اللجنة مدغشقر بتخصيص املوارد املالية      . )٨٦(لكن هذا الربنامج انقطع بسبب األزمة     
  لنظام املدرسي، مبا يشمل تعليم األطفال املبكر، من أجل السماح جلميع األطفـال،            الكافية ل 

  .)٨٧(، باحلصول على التعليمال سيما األشد ضعفاً
، أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن أملها يف أن تتخـذ             ٢٠١٢ويف عام     -٤٩

ق مـع سـن القبـول يف        مدغشقر تدابري من أجل رفع سن استكمال التعليم اإللزامي ليتواف         
 أن التعليم يساهم يف منع استخدام األطفال يف أسوأ        ورأت اللجنة أيضاً  . )٨٨(الوظيفة أو العمل  

أشكال عمل األطفال، وطلبت إىل مدغشقر تكثيف جهودها الرامية إىل حتسني أداء نظـام              
  .)٩٠(فريق األمم املتحدة القطري توصيات مماثلة، قدم ٢٠١٤ويف عام . )٨٩(التعليم
 مدغشقر باختاذ خطوات من أجل ضمان املساواة        املقرر اخلاص املعين بالرق   وأوصى    -٥٠

للفتيات والشابات يف احلصول على التعليم يف مجيع مستوياته، وإبقاء الفتيات يف املدرسـة،              
. وتنفيذ سياسات إعادة االلتحاق لكي تعود الفتيات والشابات إىل املدرسة بعد فترة احلمـل        

 اختاذ تدابري لزيادة التحاق الفتيات باملدارس يف مجيـع املـستويات،            حكومة أيضاً وينبغي لل 
  .)٩١(وتقدمي حوافز لآلباء من أجل إرسال الفتيات إىل املدرسة

والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن املساواة بني اجلنسني قد حتققت علـى مـستوى                 -٥١
 طفيف على مستوى املدرسة الثانوية اليت تكون فيها         املدرسة االبتدائية، لكنه أشار إىل وجود تراجع      

 بسبب احلمل املبكر وُبعد املدارس وفقر اآلباء، وكذلك بسبب ممارسـة الـزواج              الفتيات أقل حظاً  
 إىل أن اللوائح التنظيمية للمـدارس العامـة         وأشار الفريق أيضاً  . املبكر أو القسري اآلخذة يف التزايد     

  .)٩٢(ل ومتنع عودهتن إىل املدرسة بعد الوالدةحتث على طرد الفتيات احلوام
، أفادت اليونسكو بأن مدغشقر تواجه حتديات يف توفري التعلـيم           ٢٠١٤ويف عام     -٥٢

وشجعت مدغشقر علـى    . االبتدائي اجملاين ويبدو أهنا مل تتخذ ما يكفي من التدابري لضمانه          
ارس االبتدائية الـيت تفتقـر إىل       تعزيز السياسات املتعلقة بتدريب املدرسني، ال سيما يف املد        

كما شجعت مدغشقر على تعزيز التدابري املتصلة بالسياسات الغذائية يف املدارس            .املدرسني
  .)٩٣( يف إبقاء األطفال يف املدرسة أساسياًالعامة، اليت تشكل جانباً

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -طاء  
إلعاقة مهمشون يف مجيـع      أن األشخاص ذوي ا    الحظ فريق األمم املتحدة القطري      -٥٣

جماالت اجملتمع امللغاشي، وأن فرص حصوهلم على العمل حمدودة بسبب قلة التعليم وعروض             
 واالفتقـار إىل  العمل، وأن انعدام إمكانية وصوهلم إىل مجيع اهلياكل األساسية العامة تقريبـاً           

ريـق بـأن النـساء      وأفاد الف  .أماكن ملعاجلتهم وسياسة لرعايتهم يعيقان ممارستهم حلقوقهم      
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 من النساء    كبرياً املعوقات يقعن ضحايا متييز مزدوج بسبب نوع اجلنس واإلعاقة، وأن عدداً          
وأشار إىل أن أساليب التعليم يف األوساط العادية        . والفتيات املعوقات يتعرضن للعنف اجلنسي    

ـ               . ستقبلهمغري مكيفة مع احتياجات األطفال املعوقني، مما يؤثر يف منائهم الشخـصي ويف م
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري باألخص بتنفيذ استراتيجية للنهوض باألشـخاص ذوي            

، قـدمت جلنـة حقـوق الطفـل         ٢٠١٢ويف عام   . )٩٤(اإلعاقة وختصيص ميزانية إلجنازها   
  .)٩٥(مالحظات وتوصيات مماثلة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ياء  
اهضة التعذيب مدغشقر بتعديل قـانون مناهـضة        ، أوصت جلنة من   ٢٠١١يف عام     -٥٤

  .)٩٦( حاالت الترحيل واإلعادة القسريةلكي يغطي أيضاً) ٢٠٠٨(التعذيب 

  التنمية، والقضايا البيئية احلق يف   -كاف  
 مدغشقر بوضع لوائح وتنفيـذها      املقرر اخلاص املعين بالرق   ، أوصى   ٢٠١٣يف عام     -٥٥

 الدولية واحملليـة يف جمـال املـسؤولية االجتماعيـة           لضمان تقيد القطاع التجاري باملعايري    
  .)٩٧( للمبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسانللشركات، وفقاً

، أفادت منظمة الفاو بأنه جيري تنفيـذ برنـامج          ٢٠١٣ديسمرب  /ويف كانون األول    -٥٦
ويتكـون  . آفة اجلراد مشترك ثالثي السنوات أعدته حكومة مدغشقر ومنظمة الفاو ملواجهة          

. ٢٠١٦الربنامج من ثالث محالت متتالية للسيطرة على اجلراد وستنتهي آخرهـا يف عـام               
        ويتمثل هدف الربنامج يف محاية األمن الغذائي للبلد، ألن اجتياح اجلـراد الـذي بـدأ يف                 

  .)٩٨( دمر احملاصيل وأثىن املزارعني يف املناطق املتأثرة عن الزراعة٢٠١٢عام 
، ٢٠٠٩، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه منذ أزمة عـام             ٢٠١٤ويف عام     -٥٧

والحظ أن  . تدهورت إدارة قطاع البيئة مع زيادة يف التجارة غري املشروعة لألخشاب الثمينة           
الصناعات االستخراجية وتقلص دور الدولة واجلماعات احمللية       تسارع وترية أنشطة استغالل     

وعلى الرغم من إحراز تقدم بإدماج اجملتمع املـدين يف          . آثار سلبية على البيئة   قد أسفرا عن    
          ٢٠١٠اللجنة التوجيهية املسؤولة عن تنظيف األخشاب الثمينة، فإن الدستور اجلديد لعـام             

على أعمال قد تـدمر البيئـة، وإن        ) Fokonolona(ال يتضمن إمكانية اعتراض جمتمع حملي       
 بشأن البيئة، ال سيما بشأن ضرورة احلفاظ علـى املـوارد            تضمن أحكاماً كانت الديباجة ت  

وأوصى فريق األمم املتحدة القطري احلكومة بأن تتحلى مبزيد         . الطبيعية لصاحل األجيال املقبلة   
من الشفافية عند منح تراخيص االستغالل، وإنشاء آليات للتنمية االقتـصادية املـستدامة،             

  .)٩٩(كل منهجي ضمن إدارة املوارد الطبيعيةوإدراج حماربة الفساد بش
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