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  قدمةم
 ٢٠٠٦مـارس   /آذار ١٥املـؤرخ    ٦٠/٢٥١اجلمعية العامة لألمم املتحدة      قراربناء على     -١
 االسـتعراض   تقريرها الوطين يف إطـار     مدغشقر   قدمت،  ٥/١جملس حقوق اإلنسان    قرار  و

  .٢٠١٠فرباير /شباط ١٥الدوري الشامل وناقشت هذا التقرير يف 
 ٦٥ توصية، وقبلت مدغـشقر      ٨٤ بلدا ما جمموعه     ٢٤وأثناء احلوار التفاعلي، قدم       -٢

   . توصية، ورفضت توصيتني١٧توصية، وأرجأت النظر يف 
ما يتعلق بالتوصيات   فيدغشقر  ملوقف النهائي   الردود التكميلية وامل  تقدم هذه الوثيقة    و  -٣

الرابعة الدورة بصورة هنائية أثناء دغشقر املتعلق مبتقرير  اليت أرجئ النظر فيها من أجل اعتماد ال       
  . يف جنيف٢٠١٠ هيوني/حزيران ١٠يف جمللس حقوق اإلنسان يف اجللسة العامة اليت ستعقد عشرة 

ـ             -٤ ود األرجنـتني   وتتعلق التوصيات اليت أرجئ النظر فيها بتوصيات مقدمة مـن وف
يرلندا آيطاليا والسويد وسويسرا وشيلي وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإسبانيا و إو

  .وهولندا والواليات املتحدةالشمالية والنرويج 
  .املتعلقة مبواضيع مماثلة يف جمموعات متكاملةلتوصيات وترد الردود على ا  -٥

  أرجئ النظر فيهاالردود التكميلية على التوصيات اليت     

  ل األزمةفيما يتعلق حب  - ألف  
يرلنـدا الـشمالية    آ سويسرا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و        أوصت  -٦

 مـن أجـل     ديس أبابا أوتنفيذ اتفاقات مابوتو و    بتجديد احلوار    والواليات املتحدة والنرويج  
 نتخابات حرة ونزيهة وشفافة   ظيم ا االنتقال بطريقة شاملة وتوافقية إىل النظام الدميقراطي وتن       

  .بعد ذلك
  :التوضيحات التاليةأن تقدم مدغشقر تود  على هذه التوصيات، ورداً  -٧

 ٣٠ إىل ٢٨جتدد احلوار فعال يف اللقاء الذي مت يف بريتوريا يف الفترة مـن          )أ(  
ختـذهتا  وكان اهلدف من هذا اللقاء، يف ضوء املبادرة املشتركة الـيت ا         . ٢٠١٠أبريل  /نيسان

الطـرفني  احلصول علـى توقيـع      هو  مع جمموعة االتصال الدولية،     فرنسا وجنوب أفريقيا    
. بعاد احلركات األخرى املعنيـة    زمة دون است  ألا الطريق للخروج من     خارطةالرئيسيني على   

  .ومن التوقع أن جيرى لقاء آخر لتسوية املسائل املعلقة
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االقتـصادي   ومن اجلمود السياسيحالة ولعدم بقاء البلد إىل ما ال هناية يف        )ب(  
  :، اختذت على الصعيد الوطين مبادرات للخروج من األزمة عن طريق ما يليواالجتماعي
 ٩١٢حزبا سياسـيا و    ٩٩موسعة للتشاور تضمنت     عمل وطنية    تنظيم حلقة  •

 .٢٠١٠مارس / آذار٥ و٤مجعية وطنية يف يومي 

وهي جاهزة للعمـل     عيني أعضائها وتإنشاء اللجنة الوطنية االنتخابية املستقلة       •
  .نتخابات حرة ونزيهة وشفافةحاليا من أجل تنظيم ا

اهليئة االنتقاليـة   ئيس  شار إليها ر  النتخابات اليت أ  عن موعد ا  اإلعالن الرمسي    •
أغسطس / آب ١٢  يف االستفتاء على الدستور  : ٢٠١٠مايو  /أيار ١٢يف  العليا  
االنتخابـات  و ،٢٠١٠سـبتمرب   /أيلول ٣ربملانية يف   ، واالنتخابات ال  ٢٠١٠

أعلن رئيس اهليئة االنتقاليـة     و. ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٦يف  الرئاسية  
 .لالنتخاباتنفسه رشح العليا هبذه املناسبة أنه لن ي

 .تقنينيحكومة حمايدة من التشكيل  •

 .مشروع أو مشروعني للدستورجملس دستوري استشاري لتقدمي إنشاء  •

 .ه ائتالف من منظمات اجملتمع املديننظميحوار وطين إجراء  •

على الرغم من املبـادرات الوطنيـة       مود املشار إليها أعاله، و    جلبالنظر إىل حالة ا   و  -٨
ـ احلائز الوحيد للـسلطة،     تعتزم مدغشقر اللجوء إىل حتكيم الشعب،       والدولية،   طريـق  ن  ع
 .انتخابات حرة وشفافة، بتنظيم هي اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلةوهيئة مستقلة  تكليف

 وأميع املبادرات   ها جل  وانفتاح اجمددا استعداده ويف مجيع األحوال، تؤكد مدغشقر        -٩
  .بطريقة هنائية ودائمةألزمة ل الً وفعااًموضوعيها أن تقدم حال املقترحات اليت ميكن

  إجراء حتقيق مستقل  -اء ب  
 حتت الستخدام املفرط للقوةبإجراء حتقيق مستقل وحمايد يف اكندا سويسرا وأوصت   -١٠
  .اإلنسانحقوق ماية حلفريقي وبدعم من املنظمات الدولية ألمم املتحدة واالحتاد األشراف اإ

ؤكد أن السلطات القضائية الوطنيـة      مدغشقر أن ت  وفيما يتعلق هبذه التوصية، تود        -١١
قامت بتوجيه  وأهنا   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٧قامت بالتحقيق يف حوادث القتل اليت وقعت يوم         

قد كلفت جلنـة التحقيـق      و.  شخصاً يشتبه يف اشتراكهم يف هذه احلوادث       ١٩االهتام إىل   
 وانتهي التحقيـق االبتـدائي      .الوطنية املختلطة بالتحقيق يف هذه احلوادث على وجه السرعة        

مـة  الذي أجري مع هؤالء األفراد بإحالة األوراق إىل غرفة االهتام متهيداً حملاكمتهم أمام حمك             
  . اجلنايات العادية
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وال جمال بعد بلوغ هذه املرحلة املتقدمة من اإلجراءات للتحقيق يف هذا احلادث من                -١٢
 فريقي وبدعم مـن املنظمـات     ألمم املتحدة واالحتاد ا   ألشراف ا إحتت  جديد عن طريق هيئة حمايدة      

 قضائية مـستقلة    هيئةومن ناحية أخرى، ستتم احملاكمة أمام       . اإلنسانحقوق  ماية  حلالدولية  
  .حلقت هبمعن األضرار اليت الضحايا وتعويض هي احلكم بإدانة أو براءة املتهمني مهمتها 

  اإلفراج الفوري عن السجناء السياسيني  - جيم  
  .اإلفراج الفوري عن مجيع السجناء السياسينيبأوصت النرويج   -١٣
  :ات اإلجرائية التاليةوفيما يتعلق هبذه التوصية، تود مدغشقر أن تقدم التوضيح  -١٤

يف القضايا املعروضة عليها بناء على ثبوت أو عـدم          ستقلة  تفصل احملاكم امل    )أ(  
ويف مجيع األحوال، تكون سرعة الفصل      . املوجهة إىل األشخاص املعنيني   نائية  ثبوت التهم اجل  

يف يف القضايا من املسائل ذات األولوية وتسعي احملاكم إىل تقدمي األشـخاص للمحاكمـة               
  . معقولةزمنية غضون فترة 

خيضع اإلفراج عن األشخاص احملبوسني      للقانون اجلنائي يف مدغشقر،      ووفقاً  )ب(  
وجيوز اإلفـراج عـن هـؤالء       . اإلجراءات اجلنائية ذات الصلة من قانون     قواعد  احتياطيا لل 

  :األشخاص بناء على قرار قضائي
  إىل حني حماكمتهممؤقتاً •

 رباءةلعدم ثبوت االهتام أو ال •

 للحكم عليهم بالسجن مع إيقاف تنفيذ العقوبة •

 .للحكم عليهم بالسجن مدة تغطيها مدة احلبس االحتياطي •

وقد مت اإلفراج عن مجيع السجناء الذين تنطبق عليهم املعايري املنـصوص عليهـا يف                 -١٥
  .القانون ومن بينهم أربعة من الربملانيني، واثنني من السياسيني، واثنني من الصحفيني

ومن اجلدير بالذكر أن اإلجراءات اجلنائية اليت اختذت يف مواجهة هؤالء األشخاص              -١٦
  .  م جرائم جنائية عادية، بصرف النظر عن صفة بعضهم السياسيةكانت نظري ارتكاهب

  إلغاء عقوبة اإلعدام  - دال  
  .بإلغاء عقوبة اإلعداميطاليا والسويد والنرويج إسبانيا وإأوصت   -١٧
. إللغاء عقوبة اإلعـدام   مل تكتمل بعد الظروف املالئمة       التوصية،   وفيما يتعلق هبذه    -١٨

على عقوبة  إلبقاء  أن التأثري الرادع ل   األعضاء يف الربملان    غلبية  أجزء كبري من السكان و    ويرى  
  .انعدام األمن ملكافحة اًزال مفيديال قانون اإلعدام يف ال
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وللعلم، قدمت احلكومة من قبل مشروع قانون إللغاء عقوبة اإلعدام إىل الربملان ومل               -١٩
  .يعتمد الربملان هذا املشروع لألسباب املشار إليها أعاله

 تشارك فيهـا الـسلطات      تنظيم مناقشة وللتغلب على هذه العقبة، تعتزم احلكومة         -٢٠
  . قبل الفصل يف املوضوعالتنفيذية والتشريعية والقضائية واجملتمع املدين

  ة االختياريالتالتصديق على الربوتوكو  - هاء  
 التلتـصديق علـى الربوتوكـو     باوسويسرا  سبانيا والسويد   إواألرجنتني  أوصت    -٢١

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهـد       لعهد الدويل   امللحقة با  ةاالختياري
  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

لعهد الدويل  الثاين امللحق با   االختياري   لالربوتوكو علىفيما يتعلق بالتصديق     •
لة توعية علـى    القيام حبم مدغشقر  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، تعتزم      

دام قبل التـصديق    ـإلغاء عقوبة اإلع  املستوى الوطين من أجل املوافقة على       
 .على الربوتوكول

الـدويل اخلـاص    وفيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري للعهد         •
دغشقر ليست قادرة بعـد     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فإن م     

  . هذا الربوتوكولتطلباتوفاء متاماً مبعلى ال

  ينظام الطبقال ورقيقحدرين من النالقضاء على التمييز ضد امل  - واو  
  .ينظام الطبقالورقيق حدرين من النتدابري ملكافحة التمييز ضد املباختاذ أوصت شيلي   -٢٢
  :وفيما يتعلق هبذه التوصية، تود مدغشقر أن تقدم التوضيحات التالية  -٢٣

أن  التمييز على أساس األصل، ويترتب على ذلـك           من الدستور  ٨املادة  متنع   •
االحندار على أساس   يتمتعون باحلماية من التمييز     مدغشقر  املواطنني يف   مجيع  

 .من الرقيق

. بالنـسبة للرقيـق   املقصد  من بلدان   من الناحية التارخيية، مدغشقر ليست      و •
هم أو  الـذين مت تـصدير    أنه ال توجد ذرية لألشـخاص       ويترتب على ذلك    

 .هم يف املزارع الواسعة النطاق كما حدث يف بلدان أخرىلتشغي

 .مدغشقراملنحدرين من الرقيق يف من املستحيل عمليا حتديد ولذلك،  •

أساس االنتماء  على  تمييز  يعين ذلك أنه يتم ال    النظام الطبقي موجود ولكن ال      و •
والدليل على ذلك الزواج يف حاالت كثرية بني أشخاص         .  طبقة أو أخرى   ىلإ

 .طبقات خمتلفةمن 
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 .ال وجود لهتدابري حمددة للقضاء على متييز بالتايل اختاذ من املناسب وليس  •

الواسـع  سياسة اقتصادية ملكافحة الفقـر      وضع  مدغشقر  وبالعكس، تعتزم    •
  .طبقةاألصل أو الحيث يع السكان دون متييز من الذي يعاين منه مجنطاق ال

  )املثول أمام القضاء( التعسفي حتجازإنشاء آلية ملنع اال  - زاي  
  . التعسفيحتجازمنع االمن أجل شرعية االحتجاز راقبة إنشاء آلية ملبسبانيا إأوصت   -٢٤
توجد يف مدغشقر دائرة للحبس االحتيـاطي       شرعية االحتجاز،   وفيما يتعلق مبراقبة      -٢٥

 تتألف من ثالثة قضاة للفصل يف وجود أو عدم وجود أساس للحبس االحتياطي أو للنظر يف               
وتعاجل هـذه اآلليـة     . الطلبات املقدمة من األشخاص احملبوسني احتياطيا إلطالق سراحهم       

  .سبانياإأسباب القلق الواردة يف التوصية املقدمة من 

  التدخل اخلاصةبعمليات لقيام املعنية بايئات اهلحل   - حاء  
أهتا اهليئـة   حبل اهليئات اليت تقوم بعمليات التدخل اخلاصة اليت أنـش         هولندا  أوصت    -٢٦

 .االنتقالية العليا للقيام بعمليات التوقيف واالحتجاز والتحقيق يف املواد اجلنائية

فيما يتعلق باجلنايـات واجلـنح      البحث  اهليئات الوحيدة املختصة ب   يف مدغشقر،   و  -٢٧
  :قانون اإلجراءات اجلنائية، وهيتها هي اهليئات املنصوص عليها يف مالحقو

مجع ني عن البحث عن اجلرائم و     الشرطة القضائية املسؤول   أفرادالتحقيق،  أثناء   •
ـ والتحقيق معهم وع  م  هبالقبض على املشتبه    مرتكبيها و األدلة وحتديد    هم رض

 .على النيابة العامة

ـ      العام   نائبالة،  ـأثناء املالحق  • عـن  ني  سؤولللجمهورية أو وكالء النيابة امل
ـ          تق ى البيانـات الـواردة     دير ما إذا كان هناك وجه إلقامة الدعوى بناء عل

  .باحملاضر املقدمة من الشرطة القضائية
والنيابة العامة أيضاً هي املختصة بعد حتقيق موجز بتقدير ما إذا كان ينبغي وضـع                 -٢٨

  .وينتقل هذا االختصاص إىل قاضي التحقيق أثناء التحقيق االبتدائي. املتهم باحلبس االحتياطي
القضايا املتصلة باألزمة هي اهليئات املنصوص عليها يف واهليئات املختصة بالتحقيق يف   -٢٩

أو الوطنيـة   لشرطة  نائية با فرقة اجل القضائية التابعة لل  الشرطة  وهي  قانون اإلجراءات اجلنائية    
  .ات األمن الوطنيةلقو التابعة شعبة البحث اجلنائي

 املالحقـة   وال متلك اهليئات املشار إليها بالتوصية احلق يف اختاذ قـرارات بـشأن              -٣٠
وتشارك قوات التدخل اخلاصة يف عمليات القبض مع عناصـر مـن الـشرطة              . واالحتجاز

  . القضائية وتنتهي مهمتها عند انتهاء عملية القبض



A/HRC/14/13/Add.1 

7 GE.10-14101 

ويطلب اشتراك قوات التدخل اخلاصة يف عمليات القبض عند وجود خماطر عاليـة               -٣١
  .ب القبض عليهم أسلحة ناريةسيما عند وجود دالئل قوية على حيازة األشخاص املطلو وال
البحـث  مشروعية عمليـات    مبراقبة  السلطات القضائية   ويف مجيع األحوال، ختتص       -٣٢
  .ارية فيما يتعلق باجلنايات واجلنحاجل
  .شرعيةوقد يؤدي عدم احترام القواعد اإلجرائية إىل بطالن اإلجراءات املشوبة بعدم ال  -٣٣

        


