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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩- ٨جنيف، 

من ) ج(١٥قوق اإلنسان وفقاً للفقرة     موجز أعدته املفوضية السامية حل        
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *مدغشقر    

 )١(ة أصحاب مصلحة  مخس ورقات مقدمة من     مسذا التقرير هو عبارة عن موجز خل      ه  
إىل عملية االستعراض الدوري الشامل، وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها              

ال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             و. جملس حقوق اإلنسان  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أية أحكام أو قرارات فيما يتصل مبطالبات              

وقد أشري بصورة منهجية يف حواشي هناية النص إىل مراجع املعلومات الواردة يف التقرير              . حمددة
وقد ُيعزى االفتقار إىل املعلومات عن مسائل حمـددة  . صلية قدر املستطاع ومل ُتغيَّر النصوص األ   

. أو إىل التركيز على هذه املسائل إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املـسائل               
. والنصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة متاحة على موقع املفوضية على شبكة اإلنترنـت            

  .وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنواتوروعي يف إعداد التقريران 
 
  
  

__________ 

  .مل ُتحّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار   -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
ذكَّر فرع مدغشقر للجماعة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب بأن مدغـشقر مل               -١

صـت منظمـة    وأو. )٢(تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب        
الفرنسيسكان الدولية مدغشقر بأن تصدق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل           

  .)٣(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
أفاد فرع مدغشقر للجماعة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب بأن دستور مدغشقر        -٢
دل احتفظ باألحكام اليت تعترب ميثاق حقوق اإلنسان والصكوك الدولية املتعلقة حبقـوق             املع

  .)٤(املرأة وحبقوق الطفل جزءاً ال يتجزأ من القانون الوضعي
وأشار فرع مدغشقر للجماعة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب إىل أن القـانون               -٣

ف التعذيب وينص على أحكـام       يعرِّ ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٥ املؤرخ   ٠٢٨-٢٠٠٨رقم  
كما يشري الفرع إىل القـانون املتعلـق        . )٥(تتعلق بقمعه وبتدابري محاية ضحاياه وبتعويضهم     

 الذي يعاجل على وجه اخلصوص مسألة األطفال املعرضني         ٢٠٠٧حبقوق الطفل وحبمايته لعام     
  .)٦(للخطر وإساءة معاملة األطفال

  ن وهيكلهااإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسا  -جيم   
 ٢٠٠٨أشار فرع مدغشقر للجماعة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب إىل قانون عام   -٤

باسم اللجنة الوطنية حلقوق اً الذي كان ُيعرف قدمي(املتعلق بإنشاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 
ـ        . )٧(غري أن املؤسسة ال تعمل بعد     ). اإلنسان  يف )٨(دوأشار الفرع إىل تعـيني الوسـيط اجلدي

  .)٩( وذكر إنشاء إدارة حلقوق اإلنسان والعالقات الدولية يف وزارة اخلارجية٢٠٠٨ عام

  تدابري السياسة العامة  -دال   
ذكرت منظمة الفرنسيسكان الدولية أن الربامج املشتركة بني الوزارات والرامية إىل             -٥

 نتائج ال أمهية هلا حبيث      مكافحة استغالل األطفال وحماربة االجتار باألشخاص مل حتقق سوى        
يستهان بظواهر االجتار باألشخاص والسخرة وأسوأ أشكال عمل األطفال وتتـرك أشـد             

  .)١٠(األشخاص عرضة، وال سيما األطفال، بال محاية
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان    

   على نفسهناياة واحلرية واألمحق الشخص يف احل  -١  
بأن عقوبة قطع الرأس كأسلوب لتنفيـذ       العاملية  سالم  دعين أعش ب  أفادت مؤسسة     -٦

وذكَّر فرع  . )١١(حكم اإلعدام ال تزال ُتطبَّق وأوصت بأن يلغى احلكم بقطع الرأس يف البلد            
تعلـق بإلغـاء    مدغشقر للجماعة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب بأن مشروع القانون امل          

  .)١٢(عقوبة اإلعدام، وإن قدمته احلكومة بالفعل إىل الربملان، مل ُيعتمد بعد
وأشار فرع مدغشقر للجماعة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب إىل أن احلـرس               -٧

 إىل استعمال مفرط للقوة ولألسلحة النارية حيـث         ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٧الرئاسي جلأ يف    
  .)١٣(مئات من املدنيني، فأوقع العديد من الضحاياأطلق النار على عدة 

وأشار فرع مدغشقر للجماعة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب إىل أنه جـرت،               -٨
، اعتقاالت غري قانونية واحتجازات تعسفية قبل وبعد تنصيب الرئيس          ٢٠٠٩منذ أزمة عام    

 تعتقال واالحتجاز الذي تعرض    واال التفتيشوذكر الفرع أن    . )١٤(اجلديد للمرحلة االنتقالية  
 رئيس الوزراء السابق السيد ماناندايف راكوتونريينا، يف        ة نورو رابيماناجنارا، حمامي   ةله األستاذ 

 الـيت  ٢٠٠٣ال تراعي أحكام قانون عام إهنا ، إجراءات غري قانونية حيث ٢٠٠٩يوليه  /متوز
  .)١٥(تنظم مهنة احملاماة

من التدابري،  اً  كبرياً   عدد ٢٠٠٥ر اختذت منذ عام     وذكَّر الفرع بأن حكومة مدغشق      -٩
إضفاء الطابع اإلنـساين علـى      مبساعدة من االحتاد األورويب وغريه من الشركاء، من أجل          

فباإلضافة إىل إصالح عدة سجون ومراكز إعـادة تأهيـل          .  اكتظاظها واحلد من السجون  
. عية وتنظيمية يف هذا الصددوإدماج القاصرين املخالفني للقانون، اعُتمدت عدة نصوص تشري

 بتـدريب   ٢٠٠٦وعالوة على ذلك، مسح إنشاء املدرسة الوطنية إلدارة السجون يف عـام             
وحسبما أورده فرع مدغشقر للجماعة املسيحية للعمل علـى    . املوظفني واملؤطرين واملدربني  

تيـاطي  إلغاء التعذيب، فرغم أن كل هذه التدابري مكَّنت من وضع حد حلاالت احلبس االح             
اكتظاظ السجون، فإن هناية بعثة برنامج االحتـاد األورويب     من   بالتايل   وحّدتالطويل األمد،   

، وكذلك األزمة السياسية القائمة منذ كـانون        ٢٠٠٧يوليه  /لتوطيد سيادة القانون، يف متوز    
  .)١٦(، تسببتا يف تقهقر الوضع٢٠٠٩يناير /الثاين
ية للعمل على إلغاء التعذيب عن اكتظـاظ        وحتدَّث فرع مدغشقر للجماعة املسيح      -١٠

، وعـن   يف اآلونة األخرية  معدل سوء تغذية تفاقم     إىل جانب   يف البلد   مرافق السجون   خمتلف  
آنتاناناريفو  كما شدد الفرع على أنه يراعى يف مركز آنتانيمورا يف         . )١٧(النظافةأحوال  رداءة  
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ـ     مبدأ الفصل بني األطفال والنساء والرجال، ولكن األمر        يف املنـاطق   اً   ليس كـذلك دائم
يزالـون   الـذين ال  اً  ، ُيخلَط املدانون مع احملبوسني احتياطي      من ذلك  وعلى العكس . األخرى

  .)١٨(يشكلون أكثرية نزالء السجون
 يـنظم الزيـارات إىل داخـل        ٢٠٠٦صـدر يف عـام      اً  وأفاد الفرع بأن مرسوم     -١١

  .السجنية املؤسسات
 يف املائة مـن     ٦٠رتيل ضد املرأة يشكل مصدر قلق وبأن        وأفاد الفرع بأن العنف امل      -١٢

  .)١٩(نساء مدغشقر ضحايا للعنف الزوجي
وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال بأن العقاب البدين            -١٣

يف نظـام   اً  وليس قانوني . لألطفال أمر مشروع يف البيت واملدارس ومؤسسات الرعاية البديلة        
اإلصالحيات كإجراء للعقاب على جرمية ولكنه قانوين كـإجراء تـأدييب يف املؤسـسات              

وأوصت املبادرة العاملية احلكومة بأن تستحدث على سبيل االستعجال قـوانني           . )٢٠(العقابية
  .)٢١(حتظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال يف البيت واملدارس وغريها من املؤسسات

فرنسيسكان الدولية بأن الفقر املدقع وتطور السياحة اجلنـسية يف          وأفادت منظمة ال    -١٤
كمـا  . )٢٢(لتجذر االستغالل اجلنسي لصغار الفتيات    اً  خصباً  اجلزيرة الكربى يشكالن مرتع   

ذكرت املنظمة أن خادمات البيوت الالئي يرفضن ضروب املعاملة الالإنـسانية واملهينـة يف              
وأضافت املنظمة أن اصـطياد األطفـال       . )٢٣(ةقواداملنازل يصبحن فرائس سهلة لشبكات ال     

ألغراض االستغالل اجلنسي جيري يف املنـاطق الـسياحية ويف األزقـة والنـوادي الليليـة                
وتتطور هذه الظواهر، حسبما أفادت به منظمة الفرنسيسكان الدولية، رغـم           . )٢٤(واحلانات

 فيمـا   ٢٠٠٧ملرأة ويف عام     فيما يتعلق بالعنف ضد ا     ٢٠٠٠تعديل قانون العقوبات يف عام      
وأوصت املنظمة مدغشقر بأن تنفذ بفعالية      . )٢٥(يتعلق باالجتار باألشخاص والسياحة اجلنسية    

 السكان  لتزويدبروتوكول بالريمو والقوانني املتعلقة باالجتار باألشخاص وبأن تقوم بإجراءات          
  .)٢٦(توعيتهموباملعلومات 

 يف املناطق الصناعية ُيجَبرن على      العامالت بأن   وأفادت منظمة الفرنسيسكان الدولية     -١٥
ـ       . )٢٧(ممارسة اجلنس قبل تعيينهن    للرصـد يف   اً  وأوصت املنظمة مدغشقر بأن تنـشئ نظام

 الذي يعاقب على التحـرش اجلنـسي يف         ٢٠٠٠مؤسسات األعمال بغية تنفيذ قانون عام       
  .)٢٨(أماكن العمل

على إلغاء التعذيب بأن قضية األطفال      وأفاد فرع مدغشقر للجماعة املسيحية للعمل         -١٦
وتتكاثر هياكل إيـواء    . التوائم مل ُتسوَّ بشكل تام، رغم أنشطة التوعية يف منطقة ماناجناري          

  .)٢٩(التوائم الذين تنبذهم األسر بشكل مينع املساس حبياهتم
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  إقامة العدل وسيادة القانون  -٢  
إلغاء التعذيب بأن اعتماد القـانون      شدد فرع مدغشقر للجماعة املسيحية للعمل على          -١٧

زيـادة   وضع أداة متكن مـن       ٢٠٠٨ املتعلق بإصالح اجمللس األعلى للقضاء يف عام         األساسي
الفصل بني إدارة اهليئة القضائية والسلطة التنفيذية، وتوفر الوسائل الكفيلة بـضمان اسـتقالل              

حمكمة االستئناف يف أنتاناناريفو بعد     غري أن الفرع أدان تعيني رئيسي اهليئة القضائية يف          . القضاء
للسلطة العليا للفتـرة االنتقاليـة،   اً  رئيس٢٠٠٩مارس /تنصيب السيد آندري راجولينا يف آذار   

  .)٣٠(الذي مل حيترم اإلجراءات اليت ينص عليها القانون الذي ينظم اجمللس األعلى للقضاء
ائية ينصان على احلق يف االستعانة      وأشار الفرع إىل أن الدستور وقانون اإلجراءات اجلن         -١٨

 للـشرطة   األمر الذي يتـرك   مبحام ولكن عدم وجود احملامي ال ميكن أن يؤخر سري التحقيق،            
كما ينص قانون اإلجراءات اجلنائية على إجراء الفحص الطـيب          . )٣١(إمكانية استبعاد هذا احلق   

 ٢٠٠٩م صدر يف عام     وينظم مرسو . )٣٢(للشخص املوقوف واملوضوع رهن احلبس االحتياطي     
املساعدة القضائية يف القضايا املدنية واجلنائية ولكن فرع مدغشقر للجماعة املـسيحية للعمـل       

 يف القـضايا    املخصصة للمحامني املتخصصني رمسيـاً    املكافآت  على إلغاء التعذيب الحظ أن      
 قانون  ويكملل   يعدِّ ٢٠٠٧ صدر يف عام     وأشار الفرع إىل أن قانوناً    . )٣٣(اجلنائية ليست كافية  

اإلجراءات اجلنائية وحيدد على وجه اخلصوص املدة القصوى للحبس االحتيـاطي يف اجملـال              
 يتعلق بـالتنظيم العـام إلدارة       ٢٠٠٦وينص مرسوم صادر يف عام      . )٣٤(اإلصالحي واجلنائي 

وذكر الفرع أن قانون اإلجراءات اجلنائية ينص علـى         . )٣٥(السجون على شروط زيارة األسرة    
 احلبس االحتياطي ولكن االعتقاالت اليت جتري يف هناية األسبوع تترتب عليها من حيـث               دمد

  .)٣٦( تلك اليت حيددها القانونأطول مناملمارسة مدد حبس احتياطي 

  احلق يف حرمة اخلصوصيات الشخصية ويف الزواج واحلياة األسرية  -٣  
شدد فرع مدغشقر للجماعة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب على أن القـانون               -١٩

غـري أن   .  سـنة  ١٨    ب  يطابق بني اجلنسني يف سن الزواج احملدد       ٢٠٠٧املتعلق بالزواج لعام    
  .)٣٧(الرجل يبقى رب األسرة

  ت والتجمع السلميحرية الدين أو املعتقد، والتعبري، وتكوين اجلمعيا  -٤  
 والسياسات العامة بأن الدستور احلايل يـنص، يف         املعين بالشؤون الدينية  عهد  املفاد  أ  -٢٠

عدة مواد، على أن مجيع املواطنني يتمتعون حبرية ممارسة دينهم دون أي تدخل من جانـب                
وأشـار املعهـد إىل أن اسـتفتاًء        . )٣٨(للتمييزاً  احلكومة وأن الدين ال جيوز أن يكون أساس       

 أي  مل ُتتَّخذ   إلهناء الفصل الرمسي بني الكنيسة والدولة ولكن       ٢٠٠٧عام  جرى يف   اً  دستوري
  .)٣٩(خطوات إلقامة دين للدولة
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 احلكومة بوجودها وذلـك     إبالغوأشار املعهد إىل أن املنظمات الدينية ُتشجَّع على           -٢١
لدينية وأورد املعهد قواعد االعتراف بالرابطات ا     . لدى وزارة الداخلية  اً  بتسجيل نفسها رمسي  

وإذا مل يكـن    . واملنظمات الدينية، وهي أن يكون كل أعضاء جملسها اإلداري من املواطنني          
ال جيـوز االعتـراف هبـا       ف،  عضو من أعضاء اجمللس اإلداري ملنظمة أو رابطة دينية مواطناً         

من هـذه الـشروط أن      اً  وينبغي للجماعات الدينية اليت ال تستويف أي      ". أجنبية"كمنظمة   إالّ
ويوجد حنـو   . بوصفها رابطة، ما حيرمها من عقد جمالس دينية وتلقّي اهلبات         نفسها   تسجل
 مبائـة وتـسعني     إالّرابطة دينية ال تتمتع باالعتراف القانوين وال تعترف احلكومة           ١ ٠٠٠

 هذه القاعـدة    فإنوحسب ما قاله معهد دراسة الدين والسياسات العامة،         . )٤٠(منظمة دينية 
منهم مهاجرون حـديثو العهـد      اً   على مجاعات املسلمني ألن كثري      سلبياً أثراًما ختلف   عادةً  

  .)٤١(ميكنهم إثبات نسبهم إىل شخص حيمل جنسية مدغشقر ال
والحظ املعهد أن بعض اجلماعات الدينية تفيد بأهنا متارس الرقابة الذاتية لتتفـادى               -٢٢

 ُيبلـغ عـن أي حـوادث        وأشار املعهد إىل أنه مل    . )٤٢(التعرض للحظر من طرف احلكومة    
ديين منذ أن توىل الرئيس راجولينا السلطة ولكنه ذكر عدة حاالت حمددة وقعت بـني                متييز

  .)٤٣(٢٠٠٧ و٢٠٠٥عامي 
وأفاد فرع مدغشقر للجماعة املسيحية للعمل على إلغاء التعذيب بأن حرية التعـبري               -٢٣

التواصل، ما يتيح إمكانيـة إدانـة   ومل جير بعد إصالح القانون املتعلق ب      . والصحافة ال ُتحَترم  
من السياسيني يدانون بعقوبة احلبس     اً  كما أفاد الفرع بأن كثري    . )٤٤(الصحفيني بعقوبة احلبس  

الشؤون الدينيـة   وأفاد معهد   . )٤٥(بدعوى ارتكاب خمالفات ُتغلَّف بغالف جرائم احلق العام       
ون الوحيدتني املـسموح هلمـا      والسياسات العامة بأن احلكومة متلك حمطيت اإلذاعة والتلفزي       

  .)٤٦(بالبث على الصعيد الوطين
وأشار املعهد إىل أن القيود املفروضة على حرية التعبري سامهت يف اإلطاحة باحلكومة             -٢٤

، يف   رئيـسية  ، وهي حمطة إذاعة وتلفزيـون     VIVAفقد أُغلقت قناة    . ٢٠٠٩يف مطلع عام    
وقـاد  . حلكومة أهنا ستخل بالنظام العـام      لبثها مقابلة ادعت ا    ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

 وعمدة آنتاناناريفو، أندري راجولينا، مظاهرات وأعمال شغب        VIVAالرئيس السابق لقناة    
  .)٤٧(داعيني إىل استقالة احلكومة احلاكمة حينئذ

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٥  
 إلغاء التعذيب عـن محـالت       حتدَّث فرع مدغشقر للجماعة املسيحية للعمل على        -٢٥

 االجتماعيني للتنديد بظروف    العاملنيإعالمية وتدابري اتُِّخذت بالشراكة مع اليونيسيف ونقابة        
  .)٤٨(منازل اليت تشجع ارتكاب انتهاكات يف حق القاصرين املستخدمني كخدم االستعباد
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق  -٦  
 يف املائـة مـن سـكان        ٧٠ة الفرنسيسكان الدولية بأن أكثر من نسبة        أفادت منظم   -٢٦

عـدد مـن هـم      السبب يف   وجه اخلصوص   على   وهذا هو مدغشقر تعيش حتت عتبة الفقر،      
 الشوارعوذكَّرت منظمة الفرنسيسكان الدولية بأن األسر اليت تعيش يف          . )٤٩(مأوى يف البلد   بال

ومتضي أسر أخرى معظم وقتـها يف       . م والصحة حمرومة على وجه اخلصوص من العمل والتعلي      
وشددت منظمة الفرنسيسكان الدولية على خطر تعاطي هـؤالء         . )٥٠(ارع لكسب قوهتا  والش

وأوصت املنظمة مدغشقر بأن تعتمـد      . )٥١(األشخاص للكحول واملخدرات والعنف والدعارة    
كله احلق يف السكن وقضية      يرمي إىل مواجهة التحدي الذي يش      واملساندةلإلدماج  اً  وطنياً  برناجم

الـيت  " برامج التحـويالت النقديـة    "ارع، وذلك باستلهام    وارع واليت تعيش يف الش    وأسر الش 
  .)٥٢(اقترحتها خبرية األمم املتحدة املستقلة املعنية مبسألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع

اكن ووصفت منظمة الفرنسيسكان الدولية أزمة السكن النامجة عـن غـالء املـس        -٢٧
 وعالوة على ذلك، ذكرت املنظمة أن املساكن االجتماعية اختفت وأن بعض األسر           . والعقار
 ضحية ملشروع تطهري العاصمة حيث ُيطَرد من هم بال مأوى حنو الضواحي مع عودة               وقعت

  .)٥٣(٢٠٠٩ظهور منازل الشوارع منذ أزمة عام 
إمكانية حي يتميز بُضعف    وأشارت منظمة الفرنسيسكان الدولية إىل أن الوضع الص         -٢٨

 خدمات التوليد بالنسبة لألمهات؛ وهبياكل للرعاية الصحية موجودة ولكنها غري           الوصول إىل 
 ١٢وال يبلغ أكثر من . مزودة مبا يكفي من الكفاءات؛ وبصعوبة الوصول إىل املراكز الصحية        

الريا وأمـراض   يف املائة من املواليد اجلدد سن اخلامسة وذلك على وجه اخلصوص بسبب امل            
 يف املائة من سكان املناطق احلضرية على        ٧٧وبينما حيصل   . اإلسهال وإصابات جهاز التنفس   

  .)٥٤( يف املائة يف املناطق الريفية٣٥املاء الصاحل للشرب، ال تتعدى النسبة 
 شخص يف آنتاناناريفو    ١٠ ٠٠٠وأشارت منظمة الفرنسيسكان الدولية إىل أن حنو          -٢٩

 عملهم  ٢٠٠٩يناير  /حداث االجتماعية والسياسية اليت شهدها كانون الثاين      فقدوا عقب األ  
  .)٥٥(جراء حوادث هنب وحرق وتدمري احملالت اليت كانوا يعملون فيها

 يف املائة فقـط مـن       ١٣ اليت مبوجبها ُيستغل  وأفادت املنظمة بأن السياسة الزراعية،        -٣٠
يترتب على ذلك تركز الفالحـني يف األراضـي         و. رشيداً  األراضي الزراعية، ال تتيح استغالالً    

ويفسر هذا معدالت سوء    .  وحرمان من املزارع ذات احلجم األسري      املستغلة استغالالً مفرطاً  
 يف أن سكان مدغشقر وجدوا      ٢٠٠٩وقد تسببت أزمة عام     . سيما لدى األطفال   التغذية، وال 

وأوصت منظمة الفرنسيسكان   . )٥٦(صعوبة يف التزود بالغذاء ويف حتقيق مستوى معيشي كاف        
  .)٥٧(الدولية مدغشقر بتقوية النظام الوطين لإلنذار والوقاية ومعاجلة سوء التغذية
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  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٧  
أشارت منظمة الفرنسيسكان الدولية إىل أن حصول صغار الفتيات على التعلـيم،              -٣١

عـن    دود بسبب عجز اآلباء عن تزويدهن بالوسائل الالزمة، فضالً        رغم جهود احلكومة، حم   
وباإلضافة إىل ذلك، ال تزال بعض التقاليد والعقليـات         . حاالت احلمل املبكر والفقر املدقع    

  .)٥٨(تعيق تعزيز ومحاية حقوق املرأة وتثين بالتايل عن تعليم الفتيات
ق الريفية اليت تتمتع مبستوى هزيـل       وأفادت منظمة الفرنسيسكان الدولية بأن املناط       -٣٢

وأوصت املنظمة  . )٥٩(من االلتحاق باملدارس  اً  ضعيف  معدالًاً  من التنمية االقتصادية تسجل أيض    
لتخصيص املوارد يف جمال التعليم يأخذ يف االعتبار ضعف تزويـد           اً  مدغشقر بأن ترسي نظام   

ابري حتفيزية ترمي إىل تشجيع املدرسني      املناطق الريفية باهلياكل املدرسية وبأن تعتمد بالتايل تد       
  .)٦٠(الذين يعتربون األوساط الريفية غري جذابة

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
 .غري متاح

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .غري متاح

  يةبناء القدرات واملساعدة التقن  -خامساً  
  .غري متاح
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