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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العشرون
   ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين ٧ -أكتوبر /تشرين األول ٢٧

) ج(١٥دته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز أع     
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١اجمللس 

  *مدغشقر    

 إىل  )١(يلخص هذا التقرير املعلومات اليت قدمتها مثان من اجلهات صاحبة املـصلحة             
كل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها       وهو يتبع هي  . عملية االستعراض الدوري الشامل   

وهو ال يتضمن أية آراء أو وجهـات نظـر أو           . ١٧/١١٩جملس حقوق اإلنسان يف مقرره      
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قـرار        

 الـنص مراجـع     وقد ذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية      . فيما يتصل بادعاءات حمددة   
املعلومات الواردة يف التقرير، كما مت، قدر اإلمكان، اإلبقاء على النـصوص األصـلية دون               

، خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس . تغيري
د املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقي           

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان         . الكامل للمبادئ باريس  
وقد روعي يف إعداد هـذا التقريـر        . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة      
  .دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت تلك الفترة

__________ 

 .مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة  *  
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   من اجلهات املعنية مقدمةمعلومات     

  مات األساسية واإلطاراملعلو  -ألف  
  ال ينطبق

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
 وفقـاً للتقيـيم الـذي       ، بأن مدغشقر مل تتمكن    ٤أفادت واضعو الورقة املشتركة       -١

 من التنفيذ واملتابعة الفعالني ملعظم التوصيات اليت قبلتها أثناء استعراضـها الـدوري              ،أجروه
ولذلك . ٢٠٠٩ السياسية اليت تشهدها البالد منذ عام         بسبب األزمة  ٢٠١٠الشامل يف عام    

فإهنا ترى أن حكومة مدغشقر مل تنفّذ التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان يف سـياق عمليـة                 
  .)٢(االستعراض الدوري الشامل

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون الـدويل              -جيم  
  طبيقاإلنساين الواجب الت

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 إىل التوصيات اليت قبلتها مدغشقر أثناء استعراضها الـدوري          ٤تشري الورقة املشتركة      -٢

الشامل األول املتعلقة حبقوق املرأة وتذكر أن هناك يف البالد ممارسات تقليدية متييزيـة كـثرية                
قـانون العقـارات، وإن هـذه        وال سيما يف جمال      ،حيال املرأة وهي ختالف القانون الوضعي     

املمارسات منتشرة يف ظل عدم اكتراث شبه عام بانتهاكات حقوق اإلنـسان، وال سـيما يف                
جمال العنف اجلنسي، بل إن بعض أحكام القوانني الوطنية ختالف االتفاقيات الدولية اليت صدقت         

  .)٣(اجلنسيةعليها مدغشقر، مثل قانون الزواج، وقانون اإلرث، وقانون العمل، وقانون 
 مدغشقر بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على       ٤وتوصي الورقة     -٣

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والتعجيل مبناغمة القوانني الوطنية مع أحكام االتفاقية الدوليـة              
مـالت  ؛ واختاذ تدابري صارمة مبا يف ذلك إصدار التـشريعات وتنظـيم احل            االيت صدقت عليه  

  .)٤(اإلعالمية للقضاء على املمارسات التقليدية والثقافية اليت متّيز ضد النساء والفتيات

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 إىل التوصيات املقدمة إىل مدغشقر فيمـا يتعلـق بعقوبـة    ١تشري الورقة املشتركة     -٤

 واضحة  اًا الدوري الشامل األول ردود    اإلعدام وتأسف لعدم تقدمي مدغشقر أثناء استعراضه      
وجاء يف الورقة أن مدغشقر كانت قد أشارت آنذاك إىل أن الظروف            . على تلك التوصيات  
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 كبرياً من السكان وكـذلك  إلعدام مل تتوافر بعد، إذ إن جزءاًاملواتية لإللغاء الفوري لعقوبة ا  
ع لالحتفـاظ بعقوبـة اإلعـدام يف        غالبية الربملانيني ال يزالون يعتقدون بفائدة األثر الـراد        

وتضيف الورقة أن الربملانيني من جنوب البالد يعترضـون         . التشريعات ملكافحة انعدام األمن   
، )الزيبـو (حالياً على فكرة إلغاء عقوبة اإلعدام بسبب تصعيد عمليات سرقة البقر السوداين             

  .)٥(ّصربل هناك أيضاً رغبة يف إعادة فرض عقوبة اإلعدام على اغتصاب الق
حبكم القانون مدغشقر بأن تعتمد يف أسرع وقت ممكن وقفاً اختيارياً الورقة توصي و  -٥

هذا احلظر يف   ، وبأن تلغي عقوبة اإلعدام يف التشريع الوطين، وبأن تدرج           هذه العقوبة لتنفيذ  
تصدق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص        بأن  الدستور؛ و 

ف عقوبة اإلعـدام  ختفوبأن وق املدنية والسياسية، الذي يرمي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛    باحلق
  .)٦( ومتناسبة مع اجلرم املرتكبلةاحملكوم عليهم وحتوهلا إىل عقوبة عادعلى 
تعرب أيضاً إىل التوصيات املتعلقة حبظر التعذيب و       نفسها   ١تشري الورقة املشتركة    و  -٦

تـذكر أن   و. أثناء استعراضها الـدوري الـشامل األول      ر إّياها   عن االرتياح لقبول مدغشق   
 بشأن حظر   ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٨/٠٠٨مدغشقر اعتمدت القانون رقم     

، حيـث    يدرج دائماً يف القانون اجلنائي     تعلن أن هذا القانون مل    ومع ذلك،   .  ومنعه التعذيب
د للجرمية ال غري، علماً بأن القاضـي        يكتفي هذا األخري باإلشارة إىل التعذيب كظرف مشد       

   .)٧(يعترب القتل املقترن بالتعذيب جرمية قتل
يف القانون الـصادر    ترتيب العقوبات املنصوص عليها     أن  ورقة أيضاً   هذه ال وجاء يف     -٧

هذه األفعال إىل   وتصنيف  . الالإنسانية واملهينة يتناول املعاملة    ال   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٥يف  
القاضي وال يقوض األمن القضائي للشخص الذي يقـدم إىل          تقدير  يرجع إىل   جرائم وجنح   

  .)٨(أيضاًاحملاكمة فحسب بل مبدأ شرعية اجلنح والعقوبات 
 االختياري  وإن كانت قد قبلت التصديق على الربوتوكول      مدغشقر   الورقة أن    ضيفتو  -٨

عقوبة القاسية أو الالإنسانية امللحق باتفاقية القضاء على التعذيب وغريه من ضروب املعاملة وال
ومع . ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول ٢٤منذ  عليه  وقعت  ، يف حني    ذلك بعد فعل  املهينة، فإهنا مل ت   أو  

أثناء نظر جلنة األمم املتحـدة ملناهـضة         ٢٠١١ذلك، جددت مدغشقر هذا التعهد يف عام        
  .)٩(التعذيب يف تقريرها األويل

تعديل القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات     بصفة خاصة ب  هذه الورقة مدغشقر    وصي  تو  -٩
 أو املهينـة؛    بصورة فعالة على أفعال التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنـسانية         للمعاقبة  اجلنائية  

اإلشارة حتديداً إىل العقوبات املتعلقة     ب ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢٥ومراجعة القانون الصادر يف     
يق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       باملعاملة الالإنسانية واملهينة؛ والتصد   

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف أسرع وقت ممكـن؛             
ومواصلة تدريب القضاة واملدعني العامني واحملامني ورجال الشرطة والعاملني يف املؤسسات           

  .)١٠(اماًمتالعقابية على مكافحة التعذيب وحظره 
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الـيت  أيضاً إىل التوصيات اليت قبلتها مدغـشقر و       نفسها   ١الورقة املشتركة   شري  تو  -١٠
تذكر الورقة أن القانون اجلنائي ملدغـشقر يـنظم         و. حتسني ظروف االحتجاز  تطلب منها   

أفراد الشرطة القضائية والقـضاة     ومع ذلك، فإن    . القواعد املتعلقة باالحتجاز تنظيماً صارماً    
وفضالً عن  . نادراً ما ُيعاقبون على عدم احترامها     وهم  نهجية  هذه القواعد بصورة م   بعون  يت ال

، حـاالت عديـدة     وال سيما يف املناطق الريفية    كثرية،  عقابية  مؤسسات   ذلك، أُحصيت يف  
   )١١(استمر فيها احتجاز أشخاص من دون وثيقة احتجاز قانونية

لشرطة القضائية قليلة إىل درجة جتـرب       لة  املخصصالدولة  ميزانية  الورقة أن   ضيف  تو  -١١
 سواء كان ذلك فيما يتعلـق       ،أصحاب الشكاوى على حتمل تكاليف تنقل الشرطة القضائية       

  .)١٢(السجونالتوقيف أثناء التحقيق أو إحالة املوقوفني إىل النيابة أو نقلهم إىل حباالت 
ه املعدلـة بالقـانون     أن قانون اإلجـراءات اجلنائيـة، بـصيغت       تعلن الورقة أيضاً    و  -١٢
حلبس ، عـدل القـانون املتعلـق بـا      ٢٠٠٧يوليه  /متوز ٣٠ الصادر يف    ٠٢١-٢٠٠٧ رقم

طابعه االستثنائي من خالل اإلشارة حتديداً إىل أن هذا التدبري هـو تـدبري             االحتياطي لتعزيز   
ممارسـة متبعـة مـن الناحيـة        هو  احلبس االحتياطي   ومع ذلك، فإن اللجوء إىل      . استثنائي

سـلطات مدغـشقر يف     وفقاً للتقرير الـذي قدمتـه       منتظماً، و بشكل يكاد يكون     ليةالعم
 ١٩ ٨٧٠فإن من بني األشخاص احملتجزين يف البالد آنذاك البالغ عددهم            ،٢٠١٢يونيه  /حزيران

  .)١٣(تقريباً منهم مودعني يف احلبس االحتياطي يف املائة ٥٣هناك نسبة 
املعاملة القاسـية أو الالإنـسانية      قد متاثل   ية و وظروف االحتجاز نفسها رديئة للغا      -١٣
اخلدمات الصحية والغذاء   ومبحدودية الوصول إىل    ستمر،  املهينة، فهي تتسم باالكتظاظ امل     أو

وفضالً عن ذلك، ال يتم بصورة منتظمة الفـصل بـني           . املعاملةإساءة  واحتمال اللجوء إىل    
 .ة املؤسسات العقابية يتم بفعالية     يف غالبي  والفصل بني الرجال والنساء   . وقوفني واحملتجزين امل

. ىولكن الفصل بني الرجال البالغني والذكور األحداث غري فعال إال يف املؤسسات الكـرب             
 يف جممل أراضي مدغشقر، ويتم احتجاز       روال يتم الفصل بني النساء البالغات والفتيات القصّ       

  .)١٤(األحداثالعديد من النساء مع أطفاهلن 
االنتقاليـة   خيص السجناء السياسيني، ال يزال العشرات من املعارضني للسلطة           وفيما  -١٤

من (تفيد هذه الورقة بوجود العشرات من هؤالء األشخاص         العليا حمتجزين دون حماكمة، و    
ممن أوقفوا يف العاصمة أو يف املقاطعات يف الفتـرة  ) أفراد اجليش والشرطة وامليليشيات املدنية  

  .)١٥(٢٠٠٩أغسطس /آبويونيه /حزيرانبني 
مدغشقر بصفة خاصة بااللتزام مبجمل القواعد النموذجيـة الـدنيا          الورقة  وصي  وت  -١٥

ملعاملة السجناء؛ وضمان حتسني التدريب القضائي واألخالقي لضباط الشرطة القضائية وذلك 
الضمانات على  رقابة النيابة العامة    تعزيز  و؛  ور منها حتسني التوعية مببدأ الشرعية     من خالل أم  

مكافحة مجيع أشـكال االحتجـاز غـري القـانوين          باالحتجاز املؤقت؛ و  اإلجرائية املتعلقة   
وفقـاً  خارج األجل من خالل القيام، على سبيل املثال، مبـساءلة املـوظفني             االحتجاز   أو
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ضمان الوصول إىل حماكمة عادلة تقوم علـى        و من قانون اإلجراءات اجلنائية؛      ٦١٤ للمادة
اختاذ التدابري العاجلة ملكافحة    ون فترة زمنية معقولة جلميع األشخاص احملتجزين؛        املساواة ضم 

االكتظاظ يف السجون من خالل اللجوء بصورة أكرب إىل التدابري البديلة لالحتجاز، وال سيما     
ضمان الفصل الفعال بني البـالغني      وفيما يتعلق باألشخاص املدانني بارتكاب جنح بسيطة؛        

اإلفراج فوراً عن مجيع األشخاص الذين أهنـوا فتـرة          املوقوفني واحملتجزين؛ و  وبني  والقُّصر  
اإلفراج الذين يعترب حبسهم بعد انتهاء املدة حبساً تعسفياً؛ و        بس االحتياطي و  التوقيف أو احل  

  .)١٧( توصيات مماثلة٤الورقة املشتركة قدم تو. )١٦(السياسينيفوراً عن مجيع احملتجزين 
 إىل التوصيات اليت قبلتها مدغشقر واملتعلقة حبقوق املـرأة          ٤املشتركة  الورقة  ري  وتش  -١٦

أن ما يسود من    إىل ذلك   وتضيف  . اجلنساينوجود إطار عام ملكافحة العنف      وتالحظ انعدام   
  .)١٨(من العقاباجلناة إفالت ، اذا اجملال الذي يعزز، يف رأيهميف هصمت 

صياغة سياسة وطنية ملكافحـة     صة،  بأن تتوىل، بصفة خا   مدغشقر  الورقة  وصي  تو  -١٧
تقترن بإطار قانوين حمدد وكامل يسمح بوضع حد إلفالت مرتكيب أفعـال            جلنساين  العنف ا 

 ، بصفة خاصـة   ،إصدار قوانني تتعلق  و؛   لذلك العنف من العقاب، مع ختصيص ميزانية كبرية      
جلـسدي  ا(مجيع أشـكال العنـف       تأخذ بعني االعتبار     مبكافحة أفعال العنف داخل األسرة    

وإنشاء هياكـل لتقـدمي     املعتدي؛  بعاد  ملزمة إل ووضع تدابري   ) والنفسي واملعنوي واجلنسي  
تشمل جرب  لضحايا،  إىل ا االقتصادية  االجتماعية و والقانونية والنفسية و  الطبية  الرعاية  خدمات  

لنساء والفتيـات   تستقبل فوراً ا  مراكز  الضرر والتعويض وإعادة اإلدماج االجتماعي؛ وإنشاء       
ربن على مغادرة مرتل األسرة؛ ووضع برنامج حمدد إلعادة تأهيل اجلناة بغية مكافحة             جيالاليت  

تكرار ارتكاب مثل هذه األفعال؛ والتعاون الوثيق مع السلطات التقليدية، واحمللية والدينيـة             
ومواصلة توعيـة املـسؤولني   اجلنساين؛ لكي تصبح شركاء بشكل كامل يف مكافحة العنف   

لكي يتمكنوا من املشاركة يف إجياد حل فعال        ) يف السلطتني التنفيذية والتشريعية    (السياسيني
جلنسانية يف مدغشقر؛ ومواصلة الترويج ملفهوم املساواة بني الرجـل واملـرأة يف             للمشاكل ا 

  .)١٩(جماالت صنع القرار ولدى قوات حفظ النظام
اليت تعهـدت   وبلتها مدغشقر   إىل التوصيات اليت ق    ٣واضعو الورقة املشتركة    وأشار    -١٨

كما أشاروا إىل أن    . النساء املهاجرات فيها باختاذ تدابري ملكافحة االجتار بالنساء ومحاية أسر         
حكومة مدغشقر مل تنفذ هذه التوصيات واستندوا يف ذلك بصفة خاصة إىل شهادات ختـرب               

ت الورقـة   وقـدم . )٢٠(عن وفاة بعضهن  باالجتار بنساء مدغشقر و   عن حاالت عنف تتعلق     
 أيضاً إىل التوصيات اليت قبلتها مدغـشقر فيمـا          تاثلة حيث أشار   مالحظات مم  ٤املشتركة  

  . )٢١(يتعلق بالنساء املهاجرات
وكـاالت التوظيـف    مع   حكومة مدغشقر بالتحقيق     ٣ت الورقة املشتركة    وأوص  -١٩

كاالت؛ وإحاطـة  أكد من مصداقية العقود اليت تصدرها تلك الو  والت) الرمسية أو غري الرمسية   (
النساء توعية   وظروف احلياة يف بلدان اهلجرة، و      نبطبيعة العمل املقترح عليه   املهاجرات علماً   
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إمكانية استمرار التواصل يف بلدان املقصد بـني        املعنيات حبقوقهن يف بلدان اهلجرة؛ وضمان       
مـن  املهاجرات وأسرهن يف مدغشقر؛ وإتاحة خط هاتف مسبق الدفع لتمكني املهاجرات            

االتصال بأسرهن أو باملسؤولني ممن ميكن إبالغهم حبالتهن؛ والتصديق على اتفاقية منظمـة             
؛ وتطوير  )٢٠٠٥( وتنفيذ الربوتوكول املتعلِّق باالجتار باألشخاص       ١٨٩العمل الدولية رقم    

 من مجيع أشكال العنف، مـع       اتالعالقات بني مدغشقر وبلدان اهلجرة هبدف محاية املهاجر       
هتن إىل بلـداهنن األصـلية،   الرعاية الصحية؛ وتيـسري عـود      من خدمات    نادهتاستفضمان  

  .)٢٢(مدغشقرومكافحة الفقر، وهو أكثر دواعي هجرة نساء 
عتمـد  وأضاف واضعوها توصية بأن ت     توصيات مماثلة،    ٤املشتركة  أوردت الورقة   و  -٢٠

جتار؛ وتكفل تـوفري    حكومة مدغشقر ومن مث تطبق مشروع قانون يعدل القانون املتعلِّق باال          
جتميـع  االجتماعية والطبية والقانونية للضحايا وإعادة إدماجهم؛ وضـمان         والرعاية النفسية   

  .)٢٣(البيانات من خالل مرصد
وذكرت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت ُتمـارس ضـد                -٢١

غشقر على الرغم من التوصيات اليت قدمتها       األطفال أن العقوبة البدنية لألطفال مشروعة يف مد       
مل ُتقـدم،  والحظت املبادرة العاملية أنه .  حبظرها الطفل وجلنة القضاء على التعذيب    جلنة حقوق 

عن أية توصية حبظر العقاب البدين وأعربت       خالل االستعراض الدوري الشامل األول ملدغشقر       
 توصـية حمـددة     ٢٠١٤الشامل لعام   ن تتلقى مدغشقر خالل االستعراض الدوري       يف أ أملها  

  .)٢٤(الظروفاملرتل ويف مجيع يف تطلب منها إصدار تشريع حيظر صراحةً العقاب البدين 
بإنشاء مؤسـسة   بالتعهد   إىل التوصية اليت قبلتها مدغشقر       ٢املشتركة  تشري الورقة   و  -٢٢

ع خطة عمل   مسؤولة عن اإلشراف على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وتقييمها، وال سيما وض           
أن األطفال ال يزالـون     وتشري إىل   . ترمي إىل محاية أطفال الشوارع وضمان إعادة إدماجهم       

اليت تبذهلا احلكومة يف هذا اجملال، الفئة األكثـر تـأثراً يف            يشكلون، على الرغم من اجلهود      
ـ أو  /لذين يعملون و  أكثرهم عرضة للتمييز وإساءة املعاملة هم األطفال ا        و ،مدغشقر ال األطف

  .)٢٥(الذين يعيشون يف الشوارع
يف العاصمة ويف املدن الكربى وأن      منتشرة  أن ظاهرة تشرد األطفال     الورقة  ضيف  تو  -٢٣

ويتأثر أولئك األطفال بشدة بأوجه من . يف نفس الظروفأهلهم أطفال الشوارع يعيشون مع  
املرافق الصحية واحلماية   فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتعليم والسكن واملاء و       خمتلفة  احلرمان  

كانوا يعيشون مع أسرهم    أالشباب سواء   هؤالء  و. والوصول إىل املعلومات على سبيل املثال     
ويفتقرون باملدارس  يف جمموعات أم مبفردهم أحياناً، هم من غري امللتحقني           مأ) يف الشوارع (

عبة يف أغلـب    إىل املؤهالت ويقومون بأعمال بسيطة يف القطاع غري النظامي ويف ظروف ص           
وتفضي حالة التشرد هذه    ).  إخل ،املناولة وجلب املاء والتنظيف وحراسة السيارات     (األحيان  

)  إخل ،عصاباتوالكحول واالنضمام إىل    السرقة والقمار   (أيضاً إىل الترّدي يف مهاوي الغواية       
). خلاالعتداء اجلنسي واملخدِّرات والعنف اجلسدي إ     (األذى  صنوف   إىل سقوط ضحايا     أو/و
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وحالة الفاقة والصراع اليومي من أجل البقاء، وما ينجم عن ذلك من آثار وصدمات نفسية               
  .)٢٦(بالدهمترهن مستقبل هؤالء األطفال ومستقبل 

 مدغشقر بصفة خاصة مبواصلة جهودها لوضع نظام متماسك وفّعال          الورقةوصي  وت  -٢٤
 وأماكن إيواء األطفال وأسرهم     ارئةالطاالت  احلواملأوى يف   طوير املساكن،   حلماية الطفل؛ وت  

االستفادة مـن خـدمات     يف ظروف شديدة الصعوبة؛ وضمان      يعيشون يف الشوارع و   ممن  
ملن يعيشون يف فقر مـدقع،      ) الستجمام والرياضة ا (الرعاية الطبية اجملانية واألنشطة الترفيهية    

 لديها أطفال والـيت      ملساعدة األسر اليت   يعيشون يف الشوارع؛ واختاذ إجراءات    سيما من    وال
يف الشوارع؛ ومكافحة هتميش األطفال الذين يعيشون يف الشوارع من خالل تنظـيم             تعيش  

اهلياكل الـيت   /محالت للتوعية ترمي إىل توعية اجلمهور العام؛ وتعزيز الشراكة مع الرابطات          
مـن  ريب األطفال يف أوضاع     التدريب املناسب مل  لصاحل أطفال الشوارع؛ وضمان     /تعمل معاً 

والشباب مبا يف ذلك أطفال الشوارع؛ وتوعية الشرطة حبقوق األطفال          االستضعاف الشديد،   
  .)٢٧(الشوارعالذين يعيشون يف 

املتعلقـة  تضامن الدويل إىل التوصيات اليت قبلتها مدغشقر        املرمييني لل وتشري مؤسسة     -٢٥
ورأت . سـتغالهلم جنـسياً   م لالجتار باألطفال وا   قتفاء أثر األسباب اجلذرية إلجياد حل دائ      با

السياحة اجلنـسية تتزايـد     ومؤسسة املرمييني للتضامن الدويل أن عدد حاالت بغاء األطفال          
دوفـني  وبوان فور   أماكن مثل نوسيلي وتاماتايف وفول      فقد أصبحت   . باستمرار يف مدغشقر  

بأنشطة البغاء وغالبية األشخاص املشتغلني . مواضع أميل إىل األخذ هبذه املمارسة     وأنتاناريفو،  
الصغريات إىل جتـارة    من الفتيات   دفع الفقر بالعديد    وقد  . ثامنة عشرة هم فتيات دون سن ال    

وساهم بعض . وهذه املمارسة تساعدهن على كسب املال ليعلن به أنفسهن وأسرهن       . اجلنس
اآلباء واألمهات يف التمادي يف هذه املمارسة من خالل تشجيع أطفاهلم على ممارسة البغـاء               

  .)٢٨(لقاء املال

ويف ضوء هذه االستنتاجات، توصي مؤسسة املرمييني للتضامن الـدويل حكومـة              -٢٦
 ١٤ الصادر يف    ٠٣٨-٢٠٠٧مدغشقر بتعزيز التزامها بالقوانني ال سيما القانون اجلنائي رقم          

 الذي يكافح االجتار بالبشر والسياحة اجلنسية؛ ووضـع خطـط           ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
ماية الطفل على املستوى احلكومي بغية مكافحة مجيع أشكال العنف الذي ُيمارس  متكاملة حل 

ضد األطفال واالعتداء عليهم واستغالهلم، بكفاءة وفعالية؛ وتوفري األنشطة البديلة للشباب ّمما 
  .)٢٩(ميكنهم من تزجية أوقات فراغهم وزيادة إنتاجهم

  سريةحق الفرد يف اخلصوصية والزواج واحلياة األ  -٣  
 إىل أن مدغشقر تطبق قانوناً للجنسية يفرض الكثري مـن  ٤أشارت الورقة املشتركة     -٢٧

وبذلك فإن اجملتمعات اليت تعيش يف مدغشقر منذ أجيـال عديـدة جتـد نفـسها                . القيود
جنسية ألهنا مل تتمكن من إقامة الصلة مع بلداهنا األصلية ومل تتمكن من احلصول علـى                 بال
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ومن جهة أخرى، فإن األخذ بالظّنة بسبب املظهـر وممارسـة           . البلد الذي احتضنها  جنسية  
ويؤدِّي جهل الـسكان  . التمييز بسبب العرق والدين، هي أمور تتكرر عند منح وثائق اهلوية      

. بالقانون وجهل املسؤولني عن تطبيقه على السواء إىل حدوث جتاوزات وحـاالت فـساد             
يح هذا الوضع هي إجراءات شـرعت يف اختاذهـا األمـم            وأهم اإلجراءات املتخذة لتصح   

وتواجه هذه اإلجراءات تردد املوظفني املسؤولني مباشـرة علـى تنفيـذ أحكـام           . املتحدة
االتفاقيات الدولية اليت صّدقت عليها مدغشقر، وكذلك تردد عدميي اجلنسية يف املشاركة يف             

  .)٣٠( السياسي-عمليات التحقيق بسبب عدم مالءمة املناخ االجتماعي 
وتوصي الورقة مدغشقر بالعمل على مناغمة قانون اجلنسية مع االتفاقيات الدوليـة              -٢٨

اليت صدقت عليها؛ واختاذ التدابري اإلدارية والقانونية الرامية إىل ضمان تطبيق تلك االتفاقيات             
 املدنيـة   فوراً؛ ومواصلة تعزيز قدرات القضاة وغريهم من املوظفني املسؤولني عن األحـوال           

وإجراءات احلصول على اجلنسية ومنظمات اجملتمع املدين بشأن االتفاقيات الدولية املـصدق            
عليها؛ وتوعية اجملتمعات احمللية املعنية بالقوانني واإلجراءات الواجـب تنفيـذها لتـصحيح             

ات الـيت   أوضاعها القانونية وتقدمي املساعدة القانونية بغية تقدمي الدعم إليها يف إطار اإلجراء           
تتخذها لتجنب أي شكل من أشكال الفساد؛ وتنظيم حمفل وطين لتهيئة الظروف املالئمـة              

  .)٣١(لتنفيذ العمليات يف سياق التفاهم والتماسك االجتماعيني

حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احليـاة العامـة                -٤  
  والسياسية

إىل التوصيات اليت قبلتها مدغشقر بشأن املسائل       " لون بال حدود  مراس"تشري منظمة     -٢٩
تعديل اإلطار التشريعي وتوجيه عمل وسـائل اإلعـالم ومحايـة           (املتعلِّقة بوسائل اإلعالم    

وتذكر أن سلطات مدغشقر مل تنفذ معظم هذه ) الصحفيني واحترام استقاللية وسائل اإلعالم
أن " مراسلون بال حـدود   "وترى منظمة   .  من التقدُّم  التوصيات على الرغم من إحرازها قدراً     

ذلك يعود جزئياً إىل أن مدغشقر استمرت بعد استعراضها الدوري الشامل األول يف مواجهة             
أزمة سياسية شهدت انعدام إرادة التوفيق بني اجلهات الفاعلة الرئيسية السياسية مما أوقـف              

  .)٣٢(يةمجيع احملاوالت الرامية إىل إدخال إصالحات جذر
 إىل أن إصالح اإلطار التشريعي الـذي يـنظم   "مراسلون بال حدود  "منظمة  وتشري    -٣٠

وال يزال القانون ). ٢٠١٤-٢٠١٠(وسائط اإلعالم مل حيرز أي تقدم خالل الفترة قيد النظر  
غرامـات  (، والذي ينص على فرض عقوبات مشطّة   ١٩٩٢املتعلِّق باالتصاالت الصادر عام     

منها التشهري، ونشر   (الصحفيون من مدغشقر جنحاً     يف حال ارتكب    ) سجنكبرية وعقوبة ال  
، سارياً يف مدغـشقر،     ...)معلومات كاذبة، واملساس بأمن الدولة، والتحريض على العنف         

وأن هذا املوضوع قد ُنسي متاماً، فيما يبدو، بعد مرور أربع سـنوات علـى االسـتعراض                 
وبذلك، وخـالل الـسنوات     . عد يذكره أحد  الدوري الشامل األول ملدغشقر، حيث مل ي      

األخرية، تعرضت وسائل اإلعالم بانتظام للتخويف والتهديد من جانب الـسلطة التنفيذيـة             
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وممارسة العنف ضد الصحفيني وختريب مباين وسائط اإلعـالم، واملـضايقة           . وقوات األمن 
، وهي "ر أخبار كاذبةنش"أو هتمة " التشهري"القضائية واللجوء بصورة تعسفية إىل إلصاق هتم      

  .)٣٣(هتمة جائرة، هي انتهاكات كثرية ضد حرية اإلعالم
 "مراسلون بال حدود  "منظمة  وفيما يتعلق باهليئة الوطنية لتنظيم وسائط اإلعالم، فإن           -٣١

 البصرية ألهنا حباجة إىل     -تعترب أن من األولويات إصالح اللجنة اخلاصة لالتصاالت السمعية          
ولكن الواقع يقول إن وزير االتصاالت هو الذي يترأسـها          . طة التنفيذية أن تستقل عن السل   

، بشكل متييزي وتعسفي إلصـدار  "مراسلون بال حدود"وهو الذي يستخدمها، وفقاً ملنظمة      
عدم "و" ال حتترم إجراءات التسجيل   "أوامر وقف عمل وسائط اإلعالم أو إغالقها، حبجة أهنا          

  .)٣٤("بعملهاامتالكها تراخيص سارية لقيامها 
مدغشقر بصفة خاصة بتعـديل     " مراسلون بال حدود  "منظمة  وهلذا السبب توصي      -٣٢

قانون اإلعالم من خالل عملية شفافة تشارك فيها مجيع اجلهات املعنية ووسـائط اإلعـالم               
ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية؛ وإلغاء عقوبة السجن املوقعة على الصحفيني يف            

؛ ومنح اللجنـة    ١٩٩٢كاهبم جنحة صحفية ينّص عليها قانون اإلعالم الصادر عام          حالة ارت 
اخلاصة لالتصاالت السمعية والبصرية االستقاللية عن الـسلطة التنفيذيـة للـسماح هلـا              
باالضطالع مبهامها بشكل مستقل وفعال؛ واالعتراف بدور العاملني يف اجملـال اإلعالمـي             

 التنمية ووضع حد للمضايقات القضائية والتجـاوزات يف         كمواطنني وأطراف فاعلة يف جمال    
حق الصحفيني؛ وضمان مالحقة املسؤولني عن االنتهاكات اليت تطال الصحفيني ووسـائط            

  .)٣٥(اإلعالم قضائياً
عدداً قليالً من األشخاص جيرؤ على اجملاهرة بأنه من املدافعني  إىل أن ٤وتشري الورقة   -٣٣

وفضالً عن ذلك، فإن    . دم وجود أي إطار قانوين يضمن أمنهم      عن حقوق اإلنسان وذلك لع    
  .)٣٦(مدغشقر مل تعتمد إعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان

ـ            -٣٤ دافعني عـن   وتوصي هذه الورقة مدغشقر بصفة خاصة بإدماج اإلعالن بشأن امل
  .)٣٧(حقوق اإلنسان يف دستورها

  يف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي و  -٥  
 بأن ارتفاع عدد العامالت املهاجرات من مدغـشقر يعـود           ٣تفيد الورقة املشتركة      -٣٥

ذلك أن ما يقارب أربعة أمخاس السكان، أي نسبة         . بالدرجة األوىل إىل مستوى الفقر يف البلد      
 ١٢ر هذا بنـسبة  وقد ارتفع مستوى الفق.  يف املائة منهم، يعيشون دون خط الفقر    ٧٦تتجاوز  

ظـروف   أمـا . يف املائة يف السنوات األربع األخرية ويتوقع البنك الدويل أن تزداد هذه النسبة            
وفضالً عـن   . ويعيش السكان األكثر فقراً يف املناطق الريفية      . املعيشة فهي صعبة بصفة خاصة    

املنـاطق   منطقة من جمموع     ١٥،  ٢٠١٣مايو  /ذلك، أتلفت أسراب اجلراد اليت غزت، يف أيار       
األرز ( مليار جرادة، عـدداً مـن احملاصـيل          ٥٠٠    ب منطقة، ويقدر عددها     ٢٢البالغ عددها   

  .)٣٨(وحرمت السكان من الغذاء ومن أبسط املكاسب) واملراعي والذرة وقصب السكر
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 إىل أن وزارة السكان     ٢وفيما يتعلق باحلق يف السكن الالئق، تشري الورقة املشتركة            -٣٦
ماعية، رغم أهنا قد نفذت عن طريق دائرة حتسني ظروف املعيـشة واملوئـل              والشؤون االجت 

سياسة ترمي إىل إعادة إسكان األسر املشردة، فإن نتائج تلك السياسة كانت أبعد مـن أن                
إذ كان اهلدف املرجو من تلك املشاريع بالتحديد ختفيف االزدحام          . تليب طموحات السكان  

و وتواماسينا واملناطق الكثيفة السكان، الـيت ترتفـع فيهـا           يف املدن الكربى مثل أنتاناناريف    
ويعود فشل تلك املشاريع إىل عـدم       . معدالت البطالة وممارسة البغاء ومجيع أشكال اجلنوح      

فاألشخاص الراغبون يف اهلجرة إىل املناطق البكر غري املأهولة حـىت اآلن      . املتابعة وقلة املوارد  
 سرعان ما عادوا إىل املدن للعيش يف مساكن يعوزها األمن           من البلد والذين تركوا ملصريهم،    

وتقع يف معظم األحيـان يف منـاطق معرضـة          ) من اخلشب والورق املقوى أو البالستيك     (
  . )٣٩(للفيضانات، وبعضهم ال ميلك حىت مكاناً للسكن ويضطر إىل العيش يف الشارع

  احلق يف الصحة  -٦  
صية اليت قبلتها مدغشقر فيما يتعلق باحلق يف الصحة          إىل التو  ٤تشري الورقة املشتركة      -٣٧

وترى أن مدغشقر مل تنفذ بالكامل هذه التوصية اليت حتثها على توفري الرعاية الصحية جماناً،               
ذلك ألن استفادة السكان من خدمات الرعاية الصحية ال يزال، على الرغم مـن اجلهـود                

مد بوجه عام على املوارد املالية املتاحة لكـل         املبذولة فيما يتعلق بصحة األمومة والطفل، يعت      
وباإلضافة إىل إجبار املريض على املشاركة يف حتمل تكاليف خـدمات           . فرد أو لكل أسرة   

الرعاية الصحية، هناك مشكالت عديدة أخرى حتول دون الوصول إىل خـدمات الرعايـة              
وبعد املـسافات والعزلـة،   الطبية منها عدم كفاية ميزانية الدولة املخصصة للرعاية الصحية،       

والتوزيع اجلغرايف غري العادل ملراكز تقدمي الرعاية الصحية األساسية، وهـي عوامـل تـؤثر          
وأدت األزمـة   . بصورة عكسية على املناطق الريفية وتؤدي إىل إغالق مثل هـذه املرافـق            

  .)٤٠(االجتماعية السياسية اليت شهدها البلد أيضاً إىل تفاقم األوضاع
 يف املائـة مـن      ١٥ي الورقة مدغشقر بأمور منها ختصيص نسبة ال تقل عن           وتوص  -٣٨

ميزانية الدولة إىل قطاع الصحة، وفقاً إلعالن أبوجا؛ وضمان الرعاية احملليـة ذات النوعيـة               
اجليدة واملنخفضة التكلفة؛ واختاذ إجراءات لتوعية الرجال باحلاجة إىل حتمل قسط أكرب من              

حراس العادات  "الطفل؛ وتعزيز توعية القادة التقليديني وغريهم من        املسؤولية عن صحة األم و    
  .)٤١(لنبذ املعتقدات اليت ختالف الرسائل الرامية إىل تعزيز الرعاية الصحية" والتقاليد

 إىل أن مدغشقر مل تتلق خالل استعراضها الدوري الشامل          ٥وتشري الورقة املشتركة      -٣٩
. إلجنابية للمرأة مبا يف ذلك خدمات اإلجهاض املـأمون        األول أية توصيات تتعلق باحلقوق ا     

وتشري إىل أن مدغشقر مل تتمكن، على الرغم من ازدياد احلاجة إىل تقدمي برامج وخـدمات                
الصحة اإلجنابية، من توفري هذه اخلدمات للنساء، وذلك لقلّة املوارد املاليـة وكـذلك ألن               

 وضعت سياسات تتعلق باالسـتفادة مـن        وقد. الصحة العامة ليست شأناً حيظى باألولوية     
فخدمات الصحة اإلجنابية   . خدمات الصحة اإلجنابية لكن تنفيذها ال يزال يشكل حتدياً كبرياً         
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واملساعدة هي جمانية مثلها مثل غريها من اخلدمات اليت تقدمها مراكز الصحة العامة لكـن               
جود مثل هذه اخلدمات مـن      إمكانية الوصول إليها ال تزال حمدودة بسبب انعدام الوعي بو         

 يف املائة من سكان مدغـشقر       ٤٠جانب اجلمهور العام وتغطيتها احملدودة، حيث إن نسبة         
  .)٤٢( كيلومترات من أي مركز صحي٥يعيشون على مسافة تتجاوز 

 مدغشقر بأمور منها وضع سياسات وبـرامج لتقـدمي          ٥وتوصي الورقة املشتركة      -٤٠
رة ذات النوعية اجليدة واليت ميكن جلميع الناس االستفادة منها،          اخلدمات املتعلقة بتنظيم األس   

مبا يف ذلك خدمات منع احلمل يف حالة الطوارئ، ضمن جمموعة شـاملة مـن املعلومـات              
 وجيب أن تليب مثل هذه الـسياسات والـربامج          -واخلدمات عن الصحة اجلنسية واإلجنابية      

واملرأة الفقرية  )  بصفة خاصة  ٤٩ إىل   ١٥لعمرية  يف الفئة ا  (االحتياجات اخلاصة للمرأة الشابة     
اإليدز وضحايا االغتصاب؛ وتعديل القـانون      /واملرأة اليت حتمل فريوس نقص املناعة البشرية      

احلايل املتعلق باإلجهاض هبدف إلغاء جترمي استفادة املرأة من خدمات اإلجهاض املأمون عن             
تنظيم محالت توعية الغرض منها زيـادة       طريق إلغاء القيود املفروضة على تلك اخلدمات، و       

معرفة النساء باملالبسات القانونية احمليطة باإلجهاض، والتعقيدات املترتبة علـى اإلجهـاض            
واإلجهاض غري املأمون وأين ميكن هلا احلصول على اخلدمات املناسبة واملعلومات؛ وإزالـة             

ا يف ذلك اإلذن ألطراف ثالثة      العقبات اليت حتول دون وصول املرأة إىل خدمات اإلجهاض، مب         
  . )٤٣(بذلك أو الشروط اليت حتكم عملية اإلبالغ

  احلق يف التعليم  -٧  
 إىل التوصية اليت قبلتها مدغشقر بأن تتعهد بتعـديل نظـام    ٢تشري الورقة املشتركة      -٤١

لدولة، وتعلن أن ا. التعليم وتضمن جلميع اإلناث والذكور الوصول إىل التعليم االبتدائي اجملاين 
وواقع األمـر  . وإن كانت قد تعهدت مبجانية التعليم، فإن التعليم االبتدائي ال يزال غري جماين     

أن املدارس كثرياً ما تطالب األهل بدفع رسوم لتكملة املرتبات اهلزيلة وغري املنتظمـة الـيت                
  .)٤٤(تعطى للعاملني يف جمال التدريس

الدراسة عالية يف الوقت الراهن يف بعض       وتضيف الورقة أن نسبة التغيب عن فصول          -٤٢
ومن الواضح جداً أن األهل ال ميكنـهم        . املناطق يف البلد بسبب املطالبة بتسديد هذه الرسوم       

حتمل رسوم الدراسة واملواد التعليمية ألهنم ال حيصلون بدورهم إال على مرتبات هزيلة بل هم          
  .)٤٥(أحياناً ال حيصلون على مرتباهتم طوال شهور عديدة

ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من بناء مدارس جديدة وإعـادة جتهيـز املـدارس                 -٤٣
وفضالً . املوجودة، ال يزال عدد املدارس غري كاٍف الستيعاب مجيع األطفال يف سن الدراسة            

عن ذلك، فإن العاملني يف جمال التدريس ال ميتلكون دائماً ما يكفي مـن أدوات للتـدريس                 
ولذلك، وعلى الـرغم مـن جهـود        .  كثرية مؤهالت تعليمية مناسبة    ميلكون يف أحيان   وال

احلكومة، فإن نوعية النظام التعليمي ال تزال رديئة نسبياً، حيث إن مـن مساهتـا اكتظـاظ                 
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وفضالً عـن   .  تلميذاً ٩٠-٤٥الصفوف الدراسية إذ يصل عدد التالميذ يف أحيان كثرية إىل           
 اإلعاقة البصرية والسمعية وغريها من أشكال ذلك، ال يتم بشكل كاٍف إدماج األطفال ذوي 

  .)٤٦(اإلعاقة، يف النظام التعليمي
وختلص الورقة إىل أن مجيع هذه الصعوبات، مع ما يترتب عليها من شعور باإلحباط     -٤٤

حيث يتسرب العديد من األطفال من النظام الدراسي يف وقـت           . تؤدي إىل رسوب التالميذ   
  . )٤٧(يف األسرة العديدة األطفال للطفل األكرب سناً وللبننيمبكر كما أن األولوية متنح 

وتوصي الورقة مدغشقر، عند تنفيذ التوصيات املقدمة إليها يف االستعراض الدوري             -٤٥
الشامل األول، بأن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لضمان جمانية التعلـيم االبتـدائي، وذلـك               

شرة على السواء؛ ومواصلة اجلهود الراميـة إىل زيـادة        يتعلق بالرسوم املباشرة وغري املبا     فيما
نسبة االلتحاق باملدارس واحلد من التسرب منها، وال سيما يف صفوف األطفـال األكثـر               
حرماناً وضمان حق الفتيات يف التعليم من خالل تنظيم محالت للتوعية بشأن أمهية االلتحاق              

  .)٤٨(باملدرسة ولصاحل األسر واجملتمع بشكل عام
  .)٤٩( مالحظات وتوصيات مماثلة٤وتقدم الورقة املشتركة   -٤٦
وحتث مدغشقر علـى    . وتعرب مؤسسة املرمييني للتضامن الدويل عن شواغل مماثلة         -٤٧

أمور منها زيادة ميزانية الدولة املخصصة للتعليم زيادة ملحوظة للنهوض بـاحلق يف التعلـيم              
فقاً للدستور؛ وتوفري اهليكل الدراسي املناسـب       االبتدائي اجملاين واإللزامي جلميع األطفال و     

يف ذلك مرافق الصرف الصحي واإلمدادات باملاء الصاحل للشرب؛ وتقدمي حوافز أفـضل              مبا
للمعلمني وتوفري املرافق يف املؤسسات التعليمية وال سيما املدارس االبتدائية الستمالة األطفال            

  .)٥٠(ومساعدهتم يف الشعور بالراحة يف املدرسة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٨  
 إىل التوصية اليت قبلتها مدغشقر واليت تقضي بالتصديق على          ٤تشري الورقة املشتركة      -٤٨

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتالحظ أن التزام مدغشقر هذا أدى إىل بعث آمـال            
املتخذة وامليزانية ومع ذلك، ال تزال التدابري اإلدارية . كبرية يف نفوس األشخاص ذوي اإلعاقة   

وفضالً عن ذلك، فإن درجـة     . املخصصة للمرافق املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة غري كافية       
هتميش هؤالء األشخاص فيما يتعلق بالوصول إىل التعليم والعمل واألنشطة الترفيهية والتصويت            

  .)٥١(إلعاقةوحّتى األنشطة الثقافية ال تزال كبرية بل إهنا أكرب بالنسبة للنساء ذوات ا
  .)٥٢(وتوصي هذه الورقة مدغشقر بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -٤٩
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