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  مقدمة  
، ٢٠٠٨ديـسمرب   /رغم األزمة االجتماعية والسياسية اليت هزت البلد منذ كانون األول           -١

حترص مدغشقر على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي تقريرها إىل جملس حقوق اإلنـسان عمـالً بقـرار                
بقرار جملـس حقـوق اإلنـسان يف إطـار           و ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥اجلمعية العامة املؤرخ يف     

  . االستعراض الدوري الشامل
والواقع أنه بعد قيام حركة احتجاج ضد النظام القـائم وبعـد أن اختـذ رئـيس                   -٢

 )١(اجلمهورية الذي كان ال يزال متقلداً منصبه قراره بإعطاء تفويض مطلق إلدارة عـسكرية             
. )٢(تجاج أندري نريينـا راجوإلينـا     قامت بدورها بإعطاء تفويض مطلق لقائد حركة االح       
مارس / آذار ١٨ املؤرخ يف    HCC/G-79أخذت احملكمة الدستورية العليا، مبوجب قرارها رقم        

أندري نريينا راجوإلينا رئيساً انتقاليـاً ومبمارسـته        ، علماً هبذا التفويض واعترفت ب     ٢٠٠٩
  .وظائف رئيس اجلمهورية

 الذي اعتمده جملس حقـوق  ٥/١واردة يف القرار وعمالً باملبادئ التوجيهية العامة ال    -٣
  :، ُوضع هذا التقرير الوطين باتباع اخلطوات التالية٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨اإلنسان يف 

مت توسيع اللجنة املشتركة بني الوزارات اليت تضم ممثلني عن اجملتمع املدين والـيت               •
أنـشئت يف عـام     كُلِّفت بتحرير التقارير عن تطبيق معاهدات حقوق اإلنسان و        

  الذين، لكي تضم جمموعة أخرى من املمثلني الوزاريني وممثلي اجملتمع املدين      ٢٠٠٣
  ليسوا أعضاء فيها؛

 ٢٠٠٨ديـسمرب  /وكان مشروع التقرير الذي حررته هذه اللجنة يف كانون األول        •
موضوع مشاورات متتالية مع اجملتمع املدين على املستوى اإلقليمي يف أنتـسريايب            

  .)٣(توى العاصمة يف أنتاناناريفووعلى مس

  حملة عن البلد  -أوالً   
لومتر من سواحل موازمبيق يف جنوب غرب       ي ك ٤٠٠مدغشقر جزيرة تقع على بعد        -٤

 كيلومتراً مربعاً وهلـا سـاحل طولـه         ٥٨٧ ٠٥١وتبلغ مساحتها اإلمجالية    . احمليط اهلندي 
 ١١٩ منطقـة و   ٢٢د إدارياً إىل    وينقسم البل . نتاناناريفوأوعاصمتها هي   . كيلومتر ٥ ٠٠٠

واملاالغاسي هي اللغة الوطنية يف     .  دائرة قروية نواتية   ١٧ ٤٣٣دائرة وحنو    ١ ٥٥٨ومقاطعة  
  .مدغشقر وهي، إىل جانب الفرنسية واإلنكليزية، اللغات الرمسية يف البلد

. )٤(٢٠٠٩ نـسمة يف عـام   ١٩ ٣٨٥ ٠٠٠ويقّدر عدد سكان مدغشقر بنحـو     -٥
ويف . بة األفراد الذين يعيشون يف األرياف مثانية أفـراد مـن كـل عـشرة              تبلغ نس  وتكاد
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. ، ال يزال مرتفعاً ومبكّـراً     ٢,٥، كان معدل اخلصوبة، املقدر بنحو       ٢٠٠٤-٢٠٠٣ عامي
. )٥( سـنة  ٩,٥٩    ب يقّدر متوسط العمر املتوقع   و . يف املائة  ٥٨    بويقّدر معدل وفيات األطفال     

  .، يف املتوسطفراد أ٩,٤ ،ويبلغ عدد أفراد األسرة
، ثالث مجهوريات   ١٩٦٠يونيه  / حزيران ٢٦وشهدت مدغشقر، منذ استقالهلا يف        -٦

  .ختلَّلها نظامان انتقاليان
وللخروج من األزمة وإرساء أسس اجلمهورية الرابعة، نص ميثاق املرحلـة االنتقاليـة               -٧

ال الدولية، علـى نظـام     حتت رعاية جمموعة االتص    )٦(٢٠٠٩أغسطس  / آب ٩ملابوتو، املوقَّع يف    
  .)٧(٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦واقُترحت أمساء رؤساء مؤسسات املرحلة االنتقالية يف . انتقايل

 يف املائة من الناتج     ٣,٢٢ويف اجملال االقتصادي، ال يشكّل القطاع األساسي سوى           -٨
ائة من األشـخاص     يف امل  ٨٢القومي اإلمجايل مع أن العاملني يف هذا القطاع ميثلون أكثر من            

وقد وضع البلد لنفسه وثيقة استراتيجية للحد من الفقر وخطـة عمـل             . الناشطني العاملني 
وقد شهد البلد، بعد بـدء مرحلـة الليرباليـة          . مدغشقر لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    

ائة يف عام يف امل ٩,٨االقتصادية اليت ُشرع فيها منذ عقدين، ارتفاعاً يف منوه االقتصادي مبعدل 
غري أن فوائد ذلك االرتفاع مل حتسِّن مستوى معيشة         . ٢٠٠٨يف املائة يف عام      ٧,٢ و ٢٠٠٣

  .السكان، خاصة يف األرياف
 ١٤٥    لا ، حتتل مدغشقر الرتبـة    ٢٠٠٩وحسب تقرير التنمية البشرية السنوي لعام         -٩

  .٥٤٣,٠ بلداً مبؤشر تنمية بشرية بلغ ١٨٢بني 

  ريعي واملؤسسي حلقوق اإلنساناإلطار التش  -ثانياً   

  اإلطار التشريعي  -ألف   
 أو انـضمت    )٨(معظم الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان    على  صّدقت مدغشقر     - ١٠
العاملي حلقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي     اإلعالن  ويؤكد الدستور، يف ديباجته، أن      . إليها

رأة والطفل جزء ال يتجزأ مـن       حلقوق اإلنسان والشعوب واالتفاقيات املتعلقة حبقوق امل      
  .القانون الوضعي يف مدغشقر

بأن املعاهدات واالتفاقات الدولية املصدق عليهـا        )٩(وفضالً عن ذلك، يقر الدستور      -١١
  .فور نشرها حسب األصول تعلو على القانون

 منـه   ٤٠ من املادة    ٢فالفقرة  .  محاية حقوق اإلنسان   ١٩٩٢ويكرس دستور عام      -١٢
وهلذا الغرض، أُنشئ منـصب     . ء هيئات خمتصة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      تنص على إنشا  

  .وسيط اجلمهورية واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
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تقاريرها األولية والدورية إىل  يف تقدمي تأخرهاأحرزت مدغشقر تقدماً يف استدراك      و  -١٣
ية املتعلقـة بالـصكوك     عاهدات بعد أن أنشأت جلنة حترير التقارير األولية والدور        املهيئات  

. ومت النظر فيهـا    )١٠(منها ثالثة  تقريراً قُدمت    ١٢ وأُعد. الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان    
 ٢٠٠٩نـوفمرب   /وسُينظر يف التقرير بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف تشرين الثاين         

  .بينما مل حيدَّد تاريخ النظر يف التقرير املتعلق باتفاقية حقوق الطفل
ومن ناحية أخرى، جتدر اإلشارة إىل أن مدغشقر عضو يف كل من اجلماعة اإلمنائية                -١٤

وجلنـة  ) الكوميـسا ( واجلنوب األفريقي    أفريقياللجنوب األفريقي والسوق املشتركة لشرق      
  .احمليط اهلندي ورابطة التعاون اإلقليمي لبلدان حافة احمليط اهلادئ

  اإلطار املؤسسي  -باء   

  الدولةمؤسسات   -١  
 ٩مبدأ فصل السلطات مبدأ مكرس يف الدستور كما يف ميثاق مابوتو املـؤرخ يف                 -١٥
  .، الذي هو مبثابة دستور املرحلة االنتقالية٢٠٠٩أغسطس /آب

  السلطة التنفيذية  )أ(  
وُيعىن . يف دستور اجلمهورية الثالثة، ميارس رئيس اجلمهورية واحلكومة السلطة التنفيذية           -١٦

  .ورية باحترام الدستور الذي يضمن احلقوق واحلريات األساسية لكل مواطنرئيس اجلمه
ويعهد ميثاق املرحلة االنتقالية مبمارسة السلطة التنفيذية إىل الرئيس االنتقـايل             - ١٧
  .احلكومة  وإىل

  السلطة التشريعية  )ب(  
لـى  وهو يتدخل يف جمال التـصديق ع      . ميارس السلطة التشريعية برملان ذو جملسني       -١٨

الصكوك الدولية مبا فيها تلك املتعلقة حبقوق اإلنسان ويف اإلصالحات التشريعية لتنفيذ تلك             
  .الصكوك عن طريق القانون الداخلي

وأحلّ ميثاق املرحلة االنتقالية املؤمتر االنتقايل حمل اجلمعية الوطنية واجمللس االنتقـايل        -١٩
  .األعلى حمل جملس الشيوخ

  السلطة القضائية  )ج(  
يف مدغشقر، يقام العدل وفقاً للدستور والقانون باسم الشعب ومتارس احملكمة العليا              -٢٠

  .واحملاكم السلطة القضائية
. وهو رئيس اجمللس األعلى للقـضاء     . ورئيس اجلمهورية هو ضامن استقالل القضاء       -٢١

  .ويتمتع قضاة احملاكم باالستقاللية وال ميكن عزهلم
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  العليااحملكمة الدستورية   )د(  
. ، حلّت احملكمة الدستورية العليا حمل اجمللس األعلـى للمؤسـسات  ١٩٧٥يف عام    -٢٢

واحملكمة ذات اختصاص يف مسائل التحقق من دستورية القوانني ويف املنازعات االنتخابيـة             
  .اليت تنشأ عن االنتخابات الرئاسية والتشريعية

  .لية العليا حمل احملكمة الدستورية العلياوخالل الفترة االنتقالية، حتل احملكمة االنتقا  -٢٣

  مؤسسات أخرى مستقلة للدفاع عن حقوق اإلنسان  -٢  

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  )أ(  
عاهدات، وهي جلنة القضاء على التمييز      امليف إطار تنفيذ املالحظات اخلتامية هليئات         -٢٤

لى التمييز ضـد املـرأة، أُنـشئ        العنصري وجملس حقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء ع       
وسيتم .  اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، عمالً بالدستور ومببادئ باريس        )١١(مبوجب القانون 

وحتـل هـذه    . تعيني نواب الربملان األعضاء يف اجمللس املذكور حال تكوين الربملان اجلديد          
 واليت انتهت   ١٩٩٦عام  املؤسسة حمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت أُنشئت مبرسوم يف           

  .٢٠٠٢أكتوبر /والية األعضاء فيها يف تشرين األول

  )١٢(وسيط اجلمهورية، أمني املظامل  )ب(  
أُنشئ منصب الوسيط بصفته سلطة مستقلة بغرض احلفاظ على حقوق الرعايـا يف               -٢٥

  .حال حدوث خالفات مع اإلدارة

  اهليئات املستقلة ملكافحة الفساد  -٣  
تفاقية الدولية ملكافحة الفساد والتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة           تنفيذاً لال   -٢٦

، علـى التـوايل،     ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣املنظمة عرب الوطنية، اللتني مت التصديق عليهما يف عامي          
  :أُنشئت اهليئات املذكورة أدناه

  ؛)١٤( الذي ُسّمي بعد ذلك جلنة محاية الرتاهة)١٣(اجمللس األعلى ملكافحة الفساد •
 املكلف مبكافحة الفساد عن طريـق التطبيـق       )١٥(املكتب املستقل ملكافحة الفساد    •

فالفساد يضر مبـساواة املـواطنني يف       . والوقايةالفعال للقوانني وعن طريق التوعية      
وتعتـزم  . ويعمل املكتب املستقل يف مخـس منـاطق       . املعاملة أمام املصاحل العامة   

  ؛٢٢ل  ااملناطقمدغشقر إنشاء مكاتب يف 
 ملكافحة  )١٦(السلسلة العقابية ملكافحة الفساد وكذلك مصلحة االستخبارات املالية        •

  .غسل األموال
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  اجمللس االنتخايب الوطين  -٤  
. أُنشئ اجمللس االنتخايب الوطين من أجل ضمان ممارسة احلقوق االنتخابية والتمتع هبا             -٢٧

  .شراف عليهاوهو يقوم بتنظيم العمليات االنتخابية واالستفتائية واإل
  .وستحل اللجنة االنتخابية الوطنية املستقلة حمل هذا اجمللس أثناء الفترة االنتقالية  -٢٨

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -ثالثاً   

  احلقوق املدنية والسياسية  -ألف   

  احلريات العامة  -١  
 حريات الـرأي والتعـبري واالتـصال      : " من الدستور على ما يلي     ١٠تنص املادة     -٢٩

ميكـن   الوالصحافة وتكوين مجعيات والتجمع واملرور والوجدان والدين مضمونة للجميع و         
  ".باحترام حريات وحقوق الغري وبضرورة احملافظة على النظام العام التقييدها إ

فالقانون املتعلق باالتصال وبوسـائط اإلعـالم    . اإلعالم احلق يف    ١١وتضمن املادة     -٣٠
حيق لكل شخص التعبري عن رأيه وأفكـاره عـن          ":  على ما يلي   )١٧(املرئية واملسموعة ينص  

  ."طريق الصحافة أياً كانت الواسطة املادية
للجمهور احلـق يف احلـصول علـى        " من هذا القانون على أنه       ٥٩وتنص املادة     -٣١

 ٣٠ إذاعة خاصة وعامة و    ٢٥٩ويوجد حالياً   ". معلومات كاملة ومطابقة للوقائع واألحداث    
  . صحف أسبوعية٧ صحيفة يومية و١٣وحمطة تلفزية 

 على حرية تكوين مجعيات وأحزاب سياسية باستثناء تلك اليت تشكِّك           ١٤وتنص املادة     -٣٢
  .يف وحدة الشعب أو تشيد بالفكر الشمويل أو بالفصل ذي الطابع العرقي أو القبلي أو الديين

ظمـة   مجعيـة ومن   ١ ٥٠٠ حزب سياسي وحنـو      ٢٠٠ويوجد حالياً أكثر من       - ٣٣
  .)١٨(حكومية  غري
حق التصويت حق معترف به لكل مواطن من مواطين مدغشقر يبلغ الثامنة عـشرة                -٣٤

 من الدستور على شروط األهلية للترشح لالنتخابـات         ٤٦ و ١٥وتنص املادتان   . من العمر 
  .وهي شروط حتدِّدها القوانني واللوائح ذات الصلة

  نونمبدأ عدم التمييز واملساواة أمام القا  -٢  
املواطنون متساوون أمام القانون ويتمتعون     : " من الدستور على ما يلي     ٨تنص املادة     -٣٥

بنفس احلريات األساسية احملمية مبوجب القانون دومنا متييز على أساس نوع اجلنس أو مستوى 
  ". الديين أو الرأياملعتقدالتعليم أو الثروة أو األصل أو العنصر أو 
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القانون يضمن للجميع احلـق  : " من الدستور على أن١٣املادة   من   ٦وتنص الفقرة     -٣٦
  ".جيوز أن حيول العوز دون ذلك اليف االنتصاف و

وتوجـد  . تقيم احملاكم العدل باسم شعب مدغشقر وفقاً ألحكام الدستور والقانون           -٣٧
  . حماكم إدارية ومالية٦ حمكمة ابتدائية و٣٦ حماكم استئناف و٦يف مدغشقر حمكمة عليا و

، ُينتقى يف كـل     ١٩٩٧ وأقالم احملاكم يف عام      ءومنذ إنشاء املدرسة الوطنية للقضا      -٣٨
ويبلـغ  .  طالب قلم حمكمة عن طريق تنظيم مباراة       ١٠٠ طالباً قاضياً و   ٣٠ و ٢٥سنة ما بني    

 يف الـسلك اإلداري     ٨٦ منهم يف السلك القـضائي و      ٦٠٨ قاضياً   ٧٧٨عدد القضاة حالياً    
  . قلما١ً ٠٨٩ ويبلغ عدد أقالم احملاكم . يف السلك املايل٨٤و

ويسري مبدأ عدم التمييز واملساواة أمام القانون بوجه خـاص يف جمـال القـضاء                 -٣٩
  .والتوظيف واحلصول على اخلدمات العامة

  :ما يليوقد أُجريت إصالحات تشريعية فيما يتعلق بقانون األسرة متثّلت في  -٤٠
  ؛)١٩(لثامنة عشرة بالنسبة للرجل واملرأةرفع سن الرشد لعقد الزواج إىل سنة ا •
  ؛)٢٠(املساواة بني الزوجني يف احلقوق يف إدارة األمالك املشتركة بينهما •
  ؛)٢١(توزيع األمالك املشتركة بينهما بالتساوي يف حال الطالق •
  .)٢٢(إيقاع نفس العقوبة بالزوج الزاين وبالزوجة الزانية •
 ضد شركة إيـر     (Dugain)  العليا يف قضية دوغان    ويشري احلكم الذي نطقت به احملكمة       -٤١

  .حلكم لصاحل املّدعيةيف اإىل استناده إىل تطبيق مبدأ عدم التمييز ) Air Madagascar(ماداكاسكار 
ويف إطار تنفيذ املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنـسان الـيت أوصـت                -٤٢

ليت ُتميِّز يف حق النساء، نظمت وزارة العدل،      مدغشقر باختاذ تدابري مناسبة ملكافحة العادات ا      
بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مناقشة عامة على املستوى احمللي يف مدينة مامبيكوين            
بغية وضع خارطة طريق للتخلي تدرجيياً عن ممارسات عرفيـة ضـارة مبـا فيهـا تقليـد                  

ن واملـسؤولون الـدينيون     ئل التقليديو تعّهد شيوخ القبا  ويف ختام املناقشة،     .)٢٣("موليتري"
أو التزويج املبكِّر الذي يتم أحياناً يف       /والسلطات احمللية مبكافحة ممارسات التزويج باإلكراه و      

  ".موليتري"إطار تقليد 
وتعتزم مدغشقر توسيع نطاق هذه املناقشات لكي تـشمل املـستويني اإلقليمـي               -٤٣

لصكوك العاملية حلقوق   املنافية ل املمارسات العرفية   والوطين بغية وضع سياسة وطنية ملكافحة       
  .اإلنسان اليت صّدقت عليها مدغشقر

 دور حلماية ٥وملساعدة السكان الذين ال يستطيعون رفع دعاوى أمام احملاكم، أُنشئت   -٤٤
وهـذه العيـادات    . ، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      "عيادات قانونية "احلقوق تسمى   
  . حل بعض املنازعات يف أوساط اجملتمعات احمللية عن طريق الصلح أو التوجيهمتخصصة يف
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  الفرد وسالمته الشخصية محاية   -٣  
 أثناء إلقـاء    البدنيةيقمع قانون العقوبات يف مدغشقر املخالفات اليت متس السالمة            -٤٥

  .القبض واالحتجاز التعسفي

  البدنيةمحاية السالمة   )أ(  
ومدغشقر من بني الدول الـيت      . ١٩٥٨إلعدام القائمة منذ عام     مل ُتلغ عقوبة ا     - ٤٦

ألغت عقوبة اإلعدام حبكم الواقع فاألحكام باإلعدام املنطوق هبا ختفَّف تلقائياً إىل عقوبة             
  .السجن املؤبد

وترمـي  . ولضمان محاية األشخاص وأمالكهم، ُتنشأ سنوياً أربعة خمافر للـشرطة           -٤٧
، ١٩٩٤ومنذ عـام    . ا الدولة إىل إنشاء شرطة قريبة من املواطن       السياسة العامة اليت تنتهجه   

  . شرطي يف كل سنة١٠٠ُسجل توظيف 
وفيما يتعلق مبكافحة التعذيب وسوء املعاملة، صدقت الدولة علـى االتفاقيـة ذات               -٤٨

 القـانون   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٥وصدر يف   . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٣الصلة يف   
ن ينص على حظر ومنع وقمع أفعال التعذيب وغري ذلك من أشكال             الذي ٢٠٠٨/٠٠٨رقم  

  .العقوبة أو املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة
يـودع كـل    "... :  على أنه  )٢٤(وتنص مدونة أخالقيات املهنة اخلاصة بالشرطة الوطنية        -٤٩

؛ اومحايتهلدائرة االشرطة الوطنية، ألي سبب كان، حتت مسؤولية      دائرة  لقي القبض عليه    شخص تُ 
ألي شكل من أشـكال املعاملـة        اليتعرض الشخص ألي شكل من أشكال العنف و        الوجيب أ 

  ."الالإنسانية أو املهينة على يد موظفي الشرطة الوطنية أو على يد أي شخص آخر
ويف السجون، ُيمنع موظفو السجون واألشخاص الذين هلـم حـق الـدخول إىل                -٥٠

  .)٢٥(أفعال تعذيب أو عنف على األشخاص احملتجزينمؤسسات السجن من ممارسة 
  .)٢٦( يف املدارساب البدين حمظوروالعق  -٥١
 طلـب  ّمد ضرب وجرح تالميذ باإلجابة عنومن ناحية أخرى، يؤَمر كل معلم يتع      -٥٢

، دون املساس بإمكانية املالحقة اجلنائية،      )٢٧(تربير مكتوب أو يتلقى توبيخاً من مدير املؤسسة       
  .قتضاءعند اال

 من قانون   ١١٤ ُيعترب القبض واالحتجاز التعسفيان خمالفة جنائية منصوصاً عليها يف املادة           )ب(  
  العقوبات الذي يعاقب عليها

  أنسنة ظروف السجن  -٤  
 ١ ٢٢١من بينـهم     موظفني   ١ ٩٠٧ مؤسسة سجن يعمل فيها      ٨٢لدى مدغشقر     -٥٣

  . شخصاً حمتجزا١٥ًمن احلراس، أي مبعدل حارس لكل 
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 يف ٥٠,٥ مـن األشـخاص احملتجـزين،    ١٧ ٤٠٩، تـوّزع  ٢٠٠٨ويف عام    - ٥٤
تتعـدى طاقتـها      المنهم كانوا موقوفني احتياطياً، على املؤسسات املوجودة اليت           املائة

  . حمتجز١٣ ٠٠٠اإليوائية 
وهناك أجنحـة خاصـة حمجـوزة       . ويطبَّق الفصل بني النساء والرجال احملتجزين       -٥٥

  .يف الوقت الراهن، الفصل بني احملكوم عليهم واملوقوفني احتياطياًوال يتم، . للقاصرين
تجزين يف اجملتمع    على إعادة إدماج األشخاص احمل     )٢٨(وينص قانون إصالح السجون     -٥٦

  . املهينواألسرة والوسط
وينص هذا اإلصالح على إعمال حقوق احملتجزين املنصوص عليهـا يف الـصكوك               -٥٧

حة واحلق يف غذاء صحي وكاف واحلق يف التعليم ويف االسـتفادة            الدولية وهي احلق يف الص    
  .من دورات التدريب املهين واحلق يف الزيارة

 ٢٥٠وقد اتُّخذت تدابري أخرى إلنشاء املدرسة الوطنية إلدارة الـسجون وانتقـاء            -٥٨
طالباً حارساً يف كل سنة؛ وإلعادة فتح معسكرات عقابية متكِّن من ختفيـف االزدحـام يف                

  .املؤسسات املكتظة؛ ولتنفيذ إجراء اإلفراج املشروط املكمِّل جلهود ختفيف االزدحام
وال تزال اجلهود املبذولة من أجل التغلب على مشكليت اكتظاظ السجون وسوء التغذية               -٥٩

فِقدم مؤسسات السجن وطاقتها اإليوائية احملـدودة       .  بسبب نقص املوارد املالية    غري كافية املتفشي  
  .نب قلة عدد العاملني يف السجون عوامل حتول دون حتقيق احترام حقوق احملتجزينإىل جا
وتصدياً لذلك، جيري إصالح تشريعي هبدف اعتماد تدابري بديلة عن السجن والنص              -٦٠

ـ ويف هذا الشأن، ُيلتمس دعم ومساعدة       .  كاخلدمات اجملتمعية  بديلةعلى عقوبات    شركاء ال
  .دوليةاليئات اهلو

  قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحل  -باء   

  احلق يف العمل واحلق النقايب  -١  
مدغشقر عضو يف منظمة العمل الدولية وقد صّدقت على عدة اتفاقيات دوليـة مت                -٦١

  .ويقر الدستور باحلق يف العمل وباحلق النقايب. إدراجها يف قانون العمل
فروضة على إنشاء نقابات عمالً بـإعالن       وقد أُهنيت حاالت متييز وألغيت القيود امل        -٦٢

  .١٩٩٨يونيه /منظمة العمل الدولية الصادر يف حزيران
  .)٣٠( واخلاص)٢٩(وينص القانون على حقوق العمال يف القطاعني العام  -٦٣
 منظمة عمالية ذات متثيـل وطـين يف مؤسـسات           ٢٠، جتّمعت   ٢٠٠٥ويف عام     -٦٤
  . بالنسبة للقطاع العام)٣٢(ة بالنسبة للقطاع اخلاص وثنائي)٣١(ثالثية
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  .ويشارك كل عامل، من خالل ممثليه، يف وضع لوائح العمل وحتديد شروطه  -٦٥
. نقابات ال يزال ضعيفاً بسبب اخلوف من إجراءات انتقاميـة         البيد أن االنتماء إىل       -٦٦

ويشكل نقص اإلمكانات املتاحة لوزارة العمل وقلة عدد مفتشي العمل عائقني أمام ضـمان              
  .محاية أفضل حلقوق العمال

 بشأن  ١٢٩ ورقم   ٨١وقد صّدقت مدغشقر على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم            -٦٧
  .تفتيش العمل

 الطالب مفتشو  ال، و  مفتشاً ٥٨  عددهم ن، البالغ و العمل املمارس  ووال يكفي مفتش    -٦٨
الة لظروف العمل يف     طالباً، لضمان مراقبة فع    ٣٠ وعددهمالذين يتم انتقاؤهم سنوياً،      العمل

  .الشركات وهو ما يفسِّر ندرة املخالفات املعاينة
  .وملعاجلة هذا الوضع، تلتمس مدغشقر الدعم التقين واملايل من الشركاء واهليئات الدولية  -٦٩

  احلماية االجتماعية  -٢  
  : االجتماعية للعاملني اهليئات التاليةتوفر احلماية  -٧٠

  كري وصندوق االحتياط والتقاعد، للقطاع العام؛صندوق التقاعد املدين والعس •
  .الصندوق الوطين لالحتياط االجتماعي، للقطاع اخلاص •
وتقوم بعالج العاملني يف القطاع العام املستشفيات ومراكز الصحة العامـة، بينمـا          -٧١

  .تقوم املصاحل الطبية املشتركة بني الشركات بعالج العاملني يف القطاع اخلاص

  على امللكية العقاريةاحلصول   -٣  
 مركز األراضي التابعة لألمالك العامة واألمالك اخلاصـة وتلـك           )٣٣(حيدد القانون   -٧٢

 إىل جانب النظام القانوين الذي ختضع له امللكية العقارية غري املسجَّلة يف             أفراداملسجلة بأمساء   
  .السجل العقاري

  .عقارية حصول األجانب على امللكية ال)٣٤(وينظم القانون  -٧٣
. وألغراض تأمني امللكية العقارية يف اجملموعات اإلقليمية، أنشئت شبابيك عقاريـة            -٧٤

  .ويسلِّم كل شباك من تلك الشبابيك شهادات عقارية مقابل مبلغ مقدور عليه
، وبدعم من عدة شركاء، من بينهم حساب حتـديات األلفيـة،            ٢٠٠٨ويف عام     -٧٥
.  شهادات تعادل سند حيازة ُيعتد به أمام الغـري         ٣٥ ٠٠٩ شباكاً عقارياً عامالً     ٢٣٥ وّزع

  . هكتارا٢٥ً ٦١٤ مزارعاً من شهادات تعين ٢٣ ٥٤١واستفاد 
وتلتمس مدغشقر مواصلة دعم الشركاء الفنيني واملاليني هلا من أجل زيـادة عـدد                -٧٦

  .الشهادات املسلّمة
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  احلق يف بيئة صحية  -٤  
  :لدى مدغشقر  -٧٧

  لمحافظة على حقوق السكان االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ ل)٣٥(ميثاق البيئة •
بيئة ومكتب وطين للبيئة ومديريات إقليمية ملنـع التلـوث وإدارة التلـوث             للووزارة   •

  .الصناعي ومعاجلة املياه املستعملة وتطهري األماكن من أجل تفادي األمراض املنقولة
زيادة اآلثار اإلجيابية إىل أقصى حد ممكن على        احلد األدىن و  إىل   اآلثار السلبية    ولتقليص  -٧٨

التنمية اإلقليمية ومن أجل احملافظة على حقوق السكان املشاطئني، أُجريت مفاوضات قبل إبرام             
 هبـدف  QUIT MADAGASCAR MINERSALSاتفاق الشراكة االقتصادية مع شركة التعدين 

ذلك، تعهدت الشركة املذكورة بـأن      وعالوة على   . تقييم اآلثار االجتماعية والبيئية للمشروع    
تعيد إىل حالتها السابقة جمموع املنطقة اليت ستضطرب بسبب أنشطتها وبأن حتقق قيمة مضافة              

  .اجتماعية واقتصادية وبيئية للمنطقة املعنية بالتعدين
  .وتطبَّق هذه التدابري االحتياطية على كل مشروع كبري من شأنه أن يهدد البيئة  -٧٩

   الصحةاحلق يف  -٥  
 ١٩٧٤ مقاطعة صـحية منـذ عـام         ١١١تبذل مدغشقر جهوداً من أجل إنشاء         -٨٠

  .٢٠٠٦ مديرية إقليمية للصحة يف عام ٢٢ تكّملها
 مستـشفى   ١٨ وحدة من املستشفيات اجلامعية و     ١٨لبلد  ميتلك ا ،  ٢٠٠٨ويف عام     -٨١

ـ  ٦٨ مستشفى من مستشفيات املقاطعات من املستوى الثاين و        ٥٣إقليمياً و  شفى مـن    مست
وُتبذل اجلهود  . لصحة األساسية ل مركزاً   ٣ ٢٢٣مستشفيات املقاطعات من املستوى األول و     

  :من أجل
  لصحة األساسية؛ل مركزاً ١٥١إصالح وبناء  •
  لصحة األساسية؛ل مراكز ٢٠٩جتهيز  •
  لصحة األساسية بألواح مشسية؛ل مركزاً ٢٧تزويد  •
   عيادات لطب األسنان؛٦تدشني  •
 مستشفيات من مستشفيات املقاطعـات      ٤لصحة األساسية و  ل مركزاً   ١١٩إنشاء   •

  .ووش/الصديقة ملبادرة ديورانو
" صندوق مساواة "وأصبح بإمكان املعوزين احلصول على العالج اجملاين بفضل إنشاء            -٨٢

 ٤٤,٥٢( شخصاً   ٤٢ ٧٦٢وقد حتّمل الصندوق نفقات عالج      . ميوَّل من تربعات مستعمليه   
  . شخصاً يف املستشفيات اإلقليمية١ ٤٧٣اسية ويف البىن األس) يف املائة



A/HRC/WG.6/7/MDG/1 

GE.09-16910 12 

وعالوة على ذلك، دعم    .  عامالً تقنياً  ٨٦٢ولتحسني خدمات الصحة، مت توظيف        -٨٣
 مـن   ٣٣البنك الدويل نظاماً لتحفيز العاملني من أجل إبقاء العاملني يف قطاع الـصحة يف               

  .مراكز الصحة األساسية احملصورة
لعمل جلنة وطنية أخالقية تعىن باألحبـاث األحيائيـة         ، بدأت يف ا   ٢٠٠٣ومنذ عام     -٨٤

  .الطبية اليت تتناول الكائن البشري
 يف املائة مـن  ٦٥ يف املائة ويعيش ٥٠وتبلغ نسبة مراكز الصحة األساسية احملصورة    -٨٥

ويشكّل هذا األمر   .  كيلومترات على األقل من مواقع املراكز الصحية       ٥السكان على مسافة    
  .لتردد على املراكز الصحيةعائقاً أمام ا

وحتول قلة عدد صناديق املساواة التابعة للمستشفيات دون تلبية احلاجة إىل حتّمـل               -٨٦
  .النفقات املرتفعة خلدمات عالج املعوزين

وتتعهد مدغشقر بتصحيح التوزيع غري املتساوي للعاملني يف قطاع الصحة الـذي              -٨٧
  .يضر بالسكان يف األرياف

ستدامة حتّمل نفقات عالج املعوزين، تعتزم مدغـشقر احلفـاظ علـى            ومن أجل ا    -٨٨
  .صناديق املساواة وتعزيز قدرهتا على العمل مبساعدة هيئات وطنية ودولية

ومن أجل تصحيح عدم املساواة يف توزيع العاملني يف قطاع الصحة، من املقّرر متديد      -٨٩
  .نطاق نظام التحفيز إىل األرياف واملناطق احملصورة

  اإليدز/احلماية من فريوس نقص املناعة البشرية  -٦  
 ١٩٩٢ يف عـام     )٣٦(أنشئ اجمللس الوطين ملكافحة األمراض املنقولة جنسياً واإليدز         -٩٠

  .٢٠٠٤وُرفع إىل درجة أمانة تنفيذية تابعة للرئاسة يف عام 
إليدز من  ا/ محاية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       )٣٧(وينظم القانون   -٩١

  .التمييز والوصم
، كـان   ٢٠٠٧ففي عام   .  يف املائة  ١واهلدف هو اإلبقاء على معدل االنتشار دون          -٩٢

وقد شهد معدل انتشار الفـريوس بـني        .  يف املائة  ٠,١٧معدل االنتشار بني عموم السكان      
  .٢٠٠٥  يف املائة يف عام٠,٩٥ إىل ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ١,٣النساء احلوامل اخنفاضاً من 

فـريوس نقـص    /وقد اعتمدت الدولة خطة وطنية ملكافحة األمراض املنقولة جنسياً          -٩٣
جعل الكشف عن فريوس نقص املناعـة البـشرية         : اإليدز تتضمن أموراً منها   /املناعة البشرية 

ضمن اجملموعة الدنيا من أعمال املراكز الصحية أو مراكز منع انتقال الفريوس مـن األم إىل                
كز االستشارة والفحص الطوعي اخلاص بفريوس نقص املناعة البشرية، وجعـل           الطفل ومرا 

املستشفيات اإلقليمية قادرة على حتمل نفقات عالج حاملي فريوس نقص املناعة البـشرية،             
  .وتدعيم أنشطة اإلعالم والتثقيف واالتصال وتغيري السلوك
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  احلق يف التعليم  -٧  
ـ اً  تعليمللجميع   والتربية لكل طفل ويكفل       احلق يف التعليم   )٣٨(يضمن الدستور   -٩٤ اً عام
  . االبتدائي إلزامي بالنسبة للجميعوالتعليم. اًجمانيو

 نامؤمتر جومت بأهداف توفري التعليم للجميع اليت حددها       اً  وتلتزم دولة مدغشقر أيض     -٩٥
وحظيت خطة مدغـشقر    . ٢٠٠٠يف عام   ) السنغال( وإعالن داكار    ١٩٩٠يف عام   ) تايلند(

ال ترد يف إطار مبادرة     اً  صة بتوفري التعليم للجميع بدعم اجملتمع الدويل الذي منحها قروض         اخلا
  .املسار السريع

فقد ارتفع  . وشهد اجلزء الذي ختصصه الدولة من امليزانية للتعليم زيادة منتظمة           - ٩٦
وحسب البيانات  . ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ١٧,٦ إىل   ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ١٥,٩  من
 يف املائـة ويف املـدارس       ١٢٣دارية، تبلغ نسب القيد اإلمجالية يف املدارس االبتدائية         اإل

  . يف املائة١٠,٢ يف املائة ويف املدارس الثانوية ٣٣,٩اإلعدادية 
 ٩ معاهـد و   ٥ مدرسة كربى و   ١٧ شعبة و  ٤٧ جامعات تضم    ٦ولدى مدغشقر     -٩٧

زاد عـدد الطـالب بثالثـة        ٢٠٠٥ و ١٩٩٧وبني عامي   . مؤسسات خاصة للتعليم العايل   
  البنني إىل البنات   نسبةبلغ  تو. اً طالب ٤٩ ٦٨٠ إىل   ١٦ ٢٧٠حيث ارتفع من    اً  أضعاف تقريب 

  .٤٦,٦٣ إىل ٥٣,٣٧ يف التعليم العايل
وفيما خيص التعليم اإلعدادي، سجل التعليم األساسي يف املدارس اإلعدادية زيـادة              -٩٨

وارتفع عـدد املؤسـسات     . ٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠٢ يف املائة من عام      ٩٢يف الطالب بنسبة    
  .٢٠٠٧ يف عام ٤٨٨ إىل ٢٠٠١ يف عام ٣٣١العامة واخلاصة للتعليم اإلعدادي من 

  .٤٩,٥٦ إىل ٥٠,٤٤  البنني إىل البناتنسبةبلغ تو  -٩٩
وفيما خيص التعليم االبتـدائي، ارتفـع عـدد التالميـذ يف املـدارس االبتدائيـة             -١٠٠
، وهو ما ميثل زيـادة      ٢٠٠٦ يف عام    ٣ ٨٣٧ ٣٩٥ إىل   ٢٠٠٢ يف عام    ٢ ٨٥٦ ٤٨٠ من

  .)٣٩( يف املائة٨,٢سنوية بنسبة 
  .٤٩,٨٥ إىل ٥٠,١٥ البنني إىل البناتنسبة بلغ تو  -١٠١
 إىل  ٢٠٠٦من غري املوظفني احلكوميني يف عام       اً   مدرس ٢٨ ٨٤٠وقد أدى توظيف      -١٠٢

ة عـدد   نـسب ايل إىل ختفـيض     سد النقص املوجود يف عدد مدرسي املؤسسات العامة وبالت        
  . ٢٠٠٣ يف عام ٥٩,٧ مقابل ٢٠٠٦ يف عام ٥٢املدرسني إىل عدد التالميذ إىل 

وملواجهة املشاكل اليت يسببها عدم التحاق الفتيات باملدرسة وانقطاعهن املبكر عن             -١٠٣
الدراسة يف الوسط الريفي، اعتمدت مدغشقر خطة عمل وطنية لتعلـيم الفتيـات يف عـام             

التكافؤ وارتفع  . ن تنفيذ هذه اخلطة من زيادة نسبة الفتيات يف النظام التعليمي          ومكّ. ١٩٩٥
 يف املـدارس    ٢٠٠٥ يف عـام     ٠,٩٦١ إىل   ١٩٧٥ يف عام    ٠,٨٨٣ والبنات من    البننيبني  

 ٠,٩٧٩ إىل   ٠,٧٥٨ يف املدارس اإلعداديـة؛ ومـن        ٠,٩٧٢ إىل   ٠,٧٦٥االبتدائية؛ ومن   
  .املدارس الثانوية يف
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اربة املمارسات التمييزية يف املدارس، أُجريت أنشطة للتوعية بأمهية تعليم البنات           وحمل  -١٠٤
 والبنات مـن    البننيالتكافؤ بني   وارتفع  . اًمدرسياً   حي ١١١والتحاقهن باملدرسة على صعيد     

 ٠,٧٦٥ يف املدارس االبتدائية؛ ومـن       ٢٠٠٥ يف عام    ٠,٩٦١ إىل   ١٩٧٥ يف عام    ٠,٨٨٣
  . يف املدارس الثانوية٠,٩٧٩ إىل ٠,٧٥٨إلعدادية؛ ومن  يف املدارس ا٠,٩٧٢ إىل

ويشمل التعليم غري الرمسي، وهو جزء ال يتجزأ من النظام التعليمي العـام، مدرسـة                 -١٠٥
وارتفعت النسب املئوية . األطفال وحمو األمية الوظيفية والتثقيف يف جمال املواطنة واحلقوق املدنية

 يف املائة يف عـام      ٤٨,٤الذين تعلموا القراءة والكتابة من       سنة وما فوق     ١٥للسكان البالغني   
 ٥٩,٣ يف املائة إىل     ٤٣,٣ فيما خيص الرجال ومن      ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٦٦,٨ إىل   ١٩٩٣

  .يف املائة فيما خيص النساء
 تنوي أن حتقق وعليه. وتلتزم دولة مدغشقر باألهداف األولوية لتوفري التعليم للجميع    -١٠٦

 يف  ١٠٠ليم األساسي على حنو تدرجيي وأن تصل مبعدل إمتام الدراسة إىل نـسبة              تعميم التع 
 )٤٠( والدستور، يعزز قانون التوجيـه     تفاقية حقوق الطفل  الاً  ووفق. املائة يف املرحلة االبتدائية   

  .حق كل طفل من أطفال مدغشقر يف التعليم االبتدائي اجملاين
تعليمي واملساواة واجلودة فيه، اختذت احلكومة       إىل النظام ال   الوصولومن أجل زيادة      -١٠٧

  :، وهي٢٠٠٣تدابري حمفزة منذ عام 
  متويل الدولة للرسوم املدرسية يف التعليم االبتدائي؛ •
 على مجيع التالميذ يف املدارس االبتدائيـة        تووزاراتوزيع جمموعات مدرسية     •

  العامة واخلاصة؛ 
   التالميذ؛دفع إعانة للمدرسني الذين توظفهم مجعيات آباء •
  ؛٢٠٠٣ لكل طفل ابتداًء من عام أرياري ٢ ٠٠٠إنشاء صندوق مدرسي بقيمة  •
  متويل برامج تعاقدية وإعانات خاصة باملدارس االبتدائية؛ •
  إنشاء مطاعم مدرسية يف املناطق الفقرية؛ •
  .التربع بالكتب املدرسية واملواد التربوية •
زواج واحلمل املبكرة، اليت تشكل أسباب      واستجابة لشواغل اللجنة املعنية حباالت ال       -١٠٨

انقطاع الفتيات عن الدراسة، اُتخذت إجراءات للتوعية بشأن الصحة اإلجنابية لدى املراهقني            
  .على صعيد املؤسسات املدرسية يف املناطق املعرضة للخطر

ولتشجيع التحاق البنات باملدرسة، قُدمت منح دراسية للفتيات من خالل مشروع             -١٠٩
SIVE    وُنفذت استراتيجية البنات من أجل البنات بشراكة مع        . الذي متوله احلكومة األمريكية

  . مناطق٥ يف ليونيسيفا
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  .)٤١(وُينظم تدريس األطفال اجلاحنني يف السجون  -١١٠
  :وفيما خيص احلق يف التعليم، تتمثل القيود فيما يلي  -١١١

  قلة املوارد املالية واملادية والبشرية؛ •
  املناطق؛احنصار بعض  •
  تشرذم السكان يف املناطق ذات كثافة سكانية ضعيفة؛ •
  .استمرار بعض التقاليد •
  .وتلتمس مدغشقر استمرار دعم ومساندة اجملتمع الدويل لربامج وأنشطة حمو األمية  -١١٢

  احلق يف املياه الصاحلة للشرب ويف الصرف الصحي  -٨  
 يف  ٢٣,٦إذ ارتفع من    اً  مطرداً  وسجل معدل احلصول على املياه الصاحلة للشرب من         -١١٣

ألن قرابة  اً  وال يزال هذا املعدل ضعيف    . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٤٠ إىل   ١٩٩٧املائة يف عام    
. نصف السكان يتزودون باملياه من األهنار والبحريات وغريها من منابع املياه غـري املأمونـة              

  .٢٠١٢ائة يف عام  يف امل٦٥والغاية هي حتقيق معدل للحصول على املياه بنسبة 
 منها مبضخات تعمـل     ٨٠٠ بئر سيجهز    ١ ٥٠٠ويف هذا الصدد، من املقرر حفر         -١١٤

.  منطقة بناًء على طلبات اجملتمعـات احملليـة        ٢٢ مرحاض يف    ٦ ٤٠٠ وبناء   الرحييةبالطاقة  
 يف املدارس ومراكز الـصحة      النظافةوحدات   وحدة من    ٣ ٧٠٠عن هذا، سُتنصب      وفضالً

 محالت للتوعية من أجل تشجيع استخدام املراحيض ألن هنـاك ممانعـة             جرىوُت. األساسية
  .االستخدام، قائمة على العادات يف بعض املناطق هلذا

  احلقوق الثقافية  -٩  
 على االتفاقية الدولية حلماية التـراث احلـضاري         ١٩٨٣صدقت مدغشقر يف عام       -١١٥

وهي أيضاً طرف يف اتفاقية محايـة    . ري املادي والطبيعي العاملي واتفاقية محاية التراث الثقايف غ      
  .٢٠٠٦سبتمرب /وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف منذ أيلول

حيق لكل فرد أن يشارك يف احليـاة الثقافيـة          "أنه  ب )٤٢( من الدستور  ٢٦ املادة   وتقر  -١١٦
  ."اجملتمعية، ويف التقدم العلمي، ويف املنافع اليت تترتب على ذلك

نظيم تظاهرات ثقافية مشتركة بني اإلثنيات وبني املناطق على حنو دوري           ويساهم ت   -١١٧
 "سامباترا"ومن بني هذه التظاهرات     . يف تعزيز ثقافة التنوع والنهوض باهلوية الثقافية الوطنية       

، أي قلـب    "فاماديهانا" سنوات يف منطقة فاتوفايف، و     ٧وهي عملية ختان مجاعي جترى كل       
 وهي غسل رفات امللوك يف منطقـة مينـايب،          "فيتامبوها"لبلد، و األموات، يف مناطق وسط ا    

 "فاكودرازانـا " و "هرياغاسـي " أو اخلطب التقليديـة، وتظـاهرات        "كاباري"ومباريات  
  . املسرحيات الغنائية أو
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ومن جهة أخرى، يرمي النهوض مبمارسة الرياضات التقليديـة إىل تعزيـز اهلويـة              -١١٨
 "مـورينجي " و البتـسيليو  ومـصارعة    "سافيكا"الرياضات  ومن هذه   . الثقافية لكل منطقة  

 هاتني "كاترو" و"فانورونا"ويروج احتاد للعبيت .  والفنون القتالية التقليدية"دورانغا" و"ينغار"و
ومن اجلاري ممارسة وتوسيع نطاق األنشطة االجتماعية الثقافية        . اللعبتني الذهنيتني التقليديتني  

  .عارض إقليمية لعرض املنتجات احلرفية ووصفات الطهي، وهي م"تسيناب"أنشطة : مثل
 مهرجانات تضم فنانني من جزر احمليط اهلندي        "دنيا"يف إطار تظاهرة    اً  وتنظَّم سنوي   -١١٩

  .وريونيون وسيشيلمبا فيها مدغشقر وموريشيوس 
وفيما يتعلق بالعادات الضارة، فقد اختذت تدابري حملاربتها وهـذا يف إطـار تنفيـذ             -١٢٠

ملالحظات اخلتامية املعرب عنها عقب عرض التقرير الوطين املتعلق بتطبيق العهـد الـدويل              ا
وتوصي هذه املالحظات مدغشقر من بني      . ٢٠٠٧اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف عام       

أمور أخرى باختاذ التدابري الالئقة للتخلي عن العادات القائمة على التمييز يف ماننجاري ضد              
  .لتوائم الذين يتعرضون للتهميش داخل اجملتمع، إذ ُينظر إليهم كمصدر شؤماألطفال ا

يف ماننجاري إلقناع     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ُنظمت مناقشة عامة        من وبدعم  -١٢١
وُوضـعت  . الشخصيات احمللية البارزة مبا فيها الزعماء التقليديون بالتخلي عن هذه العـادة           

 وقبلت السلطات التقليدية واحمللية إبقاء األطفال التـوائم داخـل           .خارطة طريق هبذا الشأن   
بيد أن الزعمـاء  . ملا كان عليه احلال قبل تنظيم هذه املناقشة      اً  وهذا خالف . أسرهم البيولوجية 

  .هذا التسامح اجلديداً التقليديني مل يزكوا كثري
ج لتعزيز احلوكمة الرشيدة شهد برناماً، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أيض من  وبدعم    -١٢٢

 ٢٢، مشاركة فرق حملية تنتمي إىل ٢٠٠٨وسيادة القانون عن طريق الفنون املسرحية يف عام 
وشارك يف هذه املباراة املسرحية فرق منعدمة املوارد ما كان بإمكاهنا التعـبري عـن               . منطقة

  . مواهبها لوال هذه املباراة

  حقوق فئات معينة  - جيم  

  حقوق الطفل  -١  
على غريها من   اً  وقد صدقت أيض  . إن مدغشقر دولة طرف يف اتفاقية حقوق الطفل         -١٢٣

  .الصكوك املتعلقة حبماية الطفل
ال يتجزأ من القانون الساري     اً  وتشكل الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق الطفل جزء        -١٢٤

  .مبوجب الدستور
دات أو االتفاقات املـصّدق     املعاه" على أن    ١٣٢ املادة    من ٤تنص الفقرة الفرعية    و  -١٢٥

  ".عليها أو املقبولة على النحو الواجب تكتسب فور نشرها سلطة أعلى من سلطة القوانني
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وفيما خيص انطباق االتفاقية، ميكن االستشهاد بأحكامها أمام احملاكم كما ميكـن              -١٢٦
ي ال يقتضي فيه    يف الوقت الذ  اً  ويكون هذا التطبيق املباشر ممكن    . تطبيقها محاية حلقوق الطفل   

  . اًمسبقاً تشريعي تنفيذ األحكام تعديالً
على جعل التشريعات الوطنية متماشية مع هذه الصكوك الدولية، أنشئت جلنة           اً  وحرص  -١٢٧

وتتألف من ممـثلني عـن الـوزارات        . ٢٠٠٥اإلصالح املختلطة املعنية حبقوق الطفل يف عام        
  .)٤٣(إلصالحات التشريعية املتعلقة حبقوق الطفلوقد شاركت يف التحضري ل. اجملتمع املدين وعن

  صحة اليف الطفل حق   )أ(  
ملكافحة وفيات املواليد والرضع واألطفال وزيادة إمكانية حصول األمهات واألطفال   -١٢٨

وينظم مرتني  اً  مؤسسياً  على خدمات الرعاية اجليدة واملنصفة، أخذ أسبوع األم والطفل طابع         
  . ٢٠٠٦ البلد منذ عام يف السنة يف مجيع أحناء

دون سـن    طفـالً ٣ ٨٣٩ ٨٥٨، مكن هذا النشاط من رعايـة       ٢٠٠٨ويف عام     -١٢٩
  . حامال٩٦٥ً ٠٦٠و أسابيع ٨ امرأة ولدن منذ ١٤٢ ٩١٢اخلامسة، و

وإىل جانب هذا، حتققت جمانية عمليات التوليد من خالل التربع مبجموعـات فرديـة                -١٣٠
صعيد مجيع الوحدات الصحية العامة بدعم من صندوق األمـم          للتوليد والعمليات القيصرية على     
وهكذا، استفادت  . احتاد كفالة الصحة اإلجنابية أثناء الصراعات     املتحدة للسكان والبنك الدويل و    

 يف املائة يف معدل الوالدات      ٨٠ مع مواليدهن من هذا اإلجراء وُسجلت زيادة بنسبة           أماً ٣ ١١٩
  . يف املائة يف عدد العمليات القيصرية٦٣,٦دة بنسبة اليت جتري حتت إشراف صحي وزيا

، مكن نظام الدفع املباشر،     صندوق األمم املتحدة للسكان    البنك الدويل و    من وبدعم  -١٣١
طريق صناديق التكفل الشامل حباالت الطوارئ املتعلقة بالوالدة والرضع واألطفال الذين            عن

 حالة  ٩٧٠متعلقة باألطفال و  طارئة  الة   ح ١ ٨٥٥ أشهر، من معاجلة     ٦ال تتعدى أعمارهم    
 )٤٤( منـاطق  ٣ومكن تنفيذ هذا النظام على مستوى       .  عمليات قيصرية  ٩٠٣عسرية و والدة  

 يف املائة وحصر املسامهة الشخصية للمرضى يف تكاليف         ٩٢,٦من حتقيق معدل مداواة بنسبة      
  . يف املائة١٣العالج يف نسبة 

رعاية األساسية حلاالت الطوارئ املتعلقة بـالوالدة       ومن أجل تعزيز تنفيذ برنامج ال       -١٣٢
 ويف املراكـز    مراكز الـصحة األساسـية     قابلة وممرضة يف     ١٦٩والرضع، مت توظيف ونشر     
  .االستشفائية للمقاطعات

  احلق يف اهلوية  )ب(  
 من اتفاقية حقوق الطفل، املتعلقة باحلق يف سجل األحـوال           ٧بالنسبة لتطبيق املادة      -١٣٣
وبني عـامي   . )٤٥(إلعادة تأهيل سجل األحوال املدنية    اً  وطنياً   نفذت احلكومة برناجم   املدنية،
يف الفئة   شهادة ميالد ألطفال     ٣٤٢ ٨٦٢اليونيسيف، ُسلِّمت   من  ، وبدعم   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤

  . سنة١٨العمرية من صفر إىل 
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  عمل األطفال والعنف وسوء املعاملة  )ج(  
 يف املائة من األطفال     ٣٣ العمل الدولية بأن     ، أفادت تقديرات منظمة   ٢٠٠١يف عام     -١٣٤

 ١٤ و٦ سنة يعملون وبأن حوايل مليون طفل ما بني ١٧ و٧امللغاشيني البالغني من العمر بني 
وبفضل تنفيذ برامج عمل، ُسـجل      . كانوا يشاركون يف نشاط اقتصادي    ) ٩٣٥ ٠٠٠(سنة  

  .  يف املائة٢٨املني إىل ، لتصل نسبة األطفال الع٢٠٠٤تراجع يف هذه األرقام منذ عام 
حتسني ظروف  "من العمل يف إطار مشروع         طفالً ٣٦٠، انُتشل   ٢٠٠١ومنذ عام     - ١٣٥

الذي متوله الدولة، عن طريق برنامج االستثمار العام لوزارة الوظيفة العامة " األطفال العمال
 أُعيـد    من هؤالء األطفال باملدرسـة بينمـا       ١٧٠والعمل والقوانني االجتماعية، والتحق     

  . منهم يف احلياة املهنية١٩٠  إدماج

  احلماية من االستغالل والعنف اجلنسي ضد األطفال  )د(  
 من اتفاقية حقوق الطفل، أنشئت وحدة شـرطة اآلداب ومحايـة            ٣٤للمادة  اً  وفق  -١٣٦

ولدى هذه الوحدة مكاتب فرعية .  ملعاجلة اجلرائم اليت تشمل أطفاال١٩٩٩ًالقاصرين يف عام  
  .واهلدف من اختصاصاهتا هو منع اجلرائم ومكافحتها. لف املدنيف خمت
 من  ٣٠٠ فتاة من جمموع     ١٥٠ اليونيسيف، استطاعت الوحدة انتشال       من وبدعم  -١٣٧

  . ببعض منهن" املياه احليوية"وتكفلت مجعية . البغاء بفضل إجراءات التوعية واملراقبة

  احلماية من االجتار باألطفال  )ه(  
 ٠٣٨-٢٠٠٧ من اتفاقية حقوق الطفل، اعُتمد القانون رقـم          ٣٥نفيذ املادة   من أجل ت    -١٣٨

 الوكالـة    مـن  وإىل جانب هذا، وبـدعم    . للمعاقبة على اختطاف األطفال وبيعهم واالجتار هبم      
، داخل الشرطة الوطنية بغية مجع املعلومات       اجلنائيلتحليل  لاألمريكية للتنمية الدولية، أنشئ مركز      

ويتمثل االبتكار  . االجتار باألطفال واستغالهلم إلحالتها إىل السلطات املختصة      واالستخبارات عن   
  .الذي أتى به هذا القانون يف اعتبار عدم اإلبالغ جرمية جنائية

 )٤٦(وبالتعاون مع اليونيسيف وإحدى شركات االتصاالت اهلاتفية، يتيح خط أخضر           -١٣٩
  . ترتكب ضد األطفالللجمهور إمكانية إبالغ دائرة الشرطة بأية جرائم

  محاية األطفال اجلاحنني  )و(  
 من اتفاقية حقوق الطفل، راعت اإلصالحات التشريعية املتعلقة حبقوق          ٣للمادة  اً  تطبيق  -١٤٠

  .الطفل ومحايته وكذلك املتعلقة بالتبين املصلحة العليا للطفل يف مجيع القرارات اليت ختصه
جراءات للتوعية بشأن حقوق الطفل لـصاحل       وعلى صعيد الشرطة الوطنية، اختذت إ       -١٤١

 ٢٠٠٨ويف عـامي    . اآلباء واملدرسني والتالميذ على مستوى املؤسسات التعليمية واألحياء       
  .اً والد٧٠واً  تلميذ٢ ١٢٥ مشلت التوعية، ٢٠٠٩و
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حتقق معه الشرطة حبضور والديه     الذي  طفل  الوجيب أن جتري جلسة االستماع إىل         -١٤٢
وينص القانون  . لالستماعاً  وأن تكون قدر اإلمكان يف قاعة مصممة حتديد       أو األوصياء عليه    

. وُتعقد املداوالت يف جلسة خاصـة     . على إجراء حتقيق اجتماعي وإبقاء املعلومات يف السر       
وُحيتجز القاصرون  . حيتجز األطفال اجلناة رهن احلبس االحتياطي إال يف حاالت استثنائية          وال

  .لزنزانات املخصصة للبالغنييف قاعة أمن منفصلة عن ا
ولدى مدغشقر مثانية مراكز إلعـادة      . وال تنطبق عقوبة اإلعدام على األطفال اجلناة        -١٤٣

  . يف املائة من السجناء١,٨٠، شكل القاصرون ٢٠٠٧سبتمرب /ويف أيلول. تأهيل األطفال

  عدم إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة  )ز(  
  . )٤٧( أجل الرتاعات املسلحةُيحظر جتنيد األطفال من  -١٤٤
 للتجنيد  الدنياالسن   )٤٨( من اتفاقية حقوق الطفل، حيدد القانون      ٣٨ألحكام املادة   اً  ووفق  -١٤٥

  . سنة حىت يف حالة إعالن تعبئة كاملة أو جزئية١٨العسكرية يف الوطنية من أجل اخلدمة 

  حقوق املرأة  -٢  
على مجيع أشكال التمييز ضـد      القضاء   ، صدقت الدولة على اتفاقية    ١٩٨٩يف عام     -١٤٦
 من الدستور على مبدأ املساواة فيما خيص حق التمتع باحلريـات دون             ٨وتنص املادة   . ةاملرأ

  .متييز قائم على نوع اجلنس
وتضطلع هـذه اإلدارة    . وأنشئت إدارة لتعزيز قضايا اجلنسني داخل وزارة السكان         -١٤٧
دولية يف جمال النهوض باملرأة، ال سيما الـواردة يف           القرارات والتوصيات الوطنية وال    بتفعيل

 وُصّمم مركز لتنسيق قضايا اجلنـسني       .)٤٩(خطة العمل الوطنية املتعلقة بنوع اجلنس والتنمية      
  .مشروع إمنائي/يف كل وزارة لُيتابع إدماج قضايا اجلنسني يف كل برنامج

ل تسهيل وصول املرأة    االقتصادي، ُبذلت جهود من أج    وعلى املستوى االجتماعي      -١٤٨
إىل اخلدمات االجتماعية األساسية ومنها جمانية خدمات تنظيم األسرة والتوليد والعمليـات            

كما ُنفذ برنامج لتوفري املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي يف الوسط الريفي            . القيصرية
 ٢٠٠٨م  من عا نظافة  توزيع املياه ووحدات ال   ل وحدة ١ ٢٠٠ مناطق من خالل إنشاء      ٨يف  

  .مصرف التنمية األفريقيمن  بدعم ٢٠٠٩إىل عام 
ومن أجل حتقيق هدف متكني املرأة وحل املشاكل املرتبطة ببعض التقاليد اليت تعتـرب      -١٤٩

  :متييزية، اختذت التدابري التالية
من مراكز  اً  عاماً   مركز ١١ فتاة وامرأة يف     ١٥٠إتاحة تدريب مهين سنوي لصاحل       •

   ومراكز التنمية االجتماعية واالقتصادية؛اإليواء االجتماعية
   من إعانات خللق أنشطة مولدة للدخل؛٢٠٠٨ امرأة يف عام ٢٠٠استفادة  •
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  ؛)٥٠(٢٠٠٨ و٢٠٠٧ لنساء يف عامي رسم عقاري ٣ ١٥١تسليم  •
للتمويل املتناهي الصغر من      ماليني دوالر يف إطار االستراتيجية الوطنية      ٣ختصيص   •

 متويل متناهي الصغر لصاحل جتمعات نسائية خالل         مشاريع ذات  ٥أجل استحداث   
  ؛٢٠١٠-٢٠٠٨الفترة 

 مقاطعات، يف إطار برنامج     ٧ امرأة من أنشطة مولدة للدخل يف        ٨ ٠٠٠استفادة   •
  ". تنظيم املشاريع"

وملكافحة أعمال العنف ضد النساء والفتيات مبا فيهـا أعمـال العنـف املـرتيل،                 -١٥٠
 عيـادات   ٥راكز لالستماع وإسداء النصائح القانونية و      م ٦: اسُتحدثت هياكل حملية وهي   

 النساء والفتيات الـضحايا    وتقوم هذه اهلياكل بأنشطة لتوعية    . اًإعالمياً   كشك ١٣قانونية و 
  .وإرشادهن ورعايتهن

كافحة االجتار بالنساء واالستغالل اجلنسي لألطفال، أنتجـت        ومن جهة أخرى، ومل     -١٥١
علـى مجيـع     القضاء   قيفية إلذكاء الوعي من أجل تنفيذ اتفاقية      تثاً  وبثت وزارة العدل أفالم   
ة واملعايري الدولية املناهضة لالجتار باألشخاص وال سـيما بالنـساء           أشكال التمييز ضد املرأ   

 للمعايري  )٥١( عن تطبيق القوانني   نيواهلدف من بث هذه األفالم هو اتباع املسؤول       . واألطفال
  .املدين املتعلقة بإلقاء القبض يف حالة االجتار باألشخاصالعاملية وتعزيز قدرات اجملتمع 

، فقد ُعزز قمـع     الزوجيوعلى الرغم من عدم وجود قانون حمدد ضد االغتصاب            -١٥٢
  .)٥٢(حاالت من هذا العنف

وفيما خيص فرصة مراجعة التشريعات الوطنية املتعلقة باإلجهاض، ُعقدت حلقتا عمل             -١٥٣
. ٢٠٠٨ و٢٠٠٧مية ومع أفراد من اجملتمع املـدين يف عـامي           للتشاور مع جهات فاعلة حكو    

  .الختاذ قرار إلغاء جترمي اإلجهاض أو اإلبقاء عليهاً وستكون نتائج هذا التشاور أساس
يف منظمات غـري    اً  وعضواً  تقليدياً  وزعيماً  وحمامياً   قاضي ٢٥٠، تلقى   ٢٠٠٧ويف عام     -١٥٤

  . مكافحة مجيع أشكال العنف والتمييز ضد املرأةبشأن مضمون االتفاقية وبشأناً حكومية تدريب
وإضافة إىل ذلك، قُدمت دورات تدريبية بشأن قضايا اجلنسني والنصوص املتعلقـة              -١٥٥

ة، على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأ        القضاء   باألسرة ونظم الزواج وكذلك بشأن اتفاقية     
كما قُُـدم تـدريب يف      . ينلصاحل موظفي خمتلف الوزارات على الصعيدين اإلقليمي والوط       

السياق نفسه ملوظفي امليدان ومنشطي األحياء يف جمال التثقيف املتعلق باحلياة األسرية وألفراد             
  . اجملتمع املدين على الصعيد احمللي

مثن "وبغية تغيري وتقليص املمارسات الثقافية والقوالب النمطية، ومن بينها ممارسة عادة              -١٥٦
رت حوارات تشاركية وبناءة على الصعيد احمللي واإلقليمي والـوطين          ، ج )Moletry" (العروس

وُوجهت أنشطة للـدعوة بـشأن      . هبدف إشراك مجيع اجلهات الفاعلة وتوعية كافة السكان       
  . حقوق املرأة إىل القادة التقليديني والدينيني من أجل حل املشاكل املرتبطة ببعض العادات
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ياة العامة والسياسية ويف اختاذ القـرارات، اعُتمـدت         ولزيادة مشاركة املرأة يف احل      -١٥٧
 منطقـة   ٢٢ امرأة من    ٣ ٢٥٠وهكذا، تلقت   . ٢٠٠٧استراتيجية لتعزيز القدرات يف عام      

 والبنـك   صندوق األمم املتحدة للـسكان    ودعم كل من اليونيسيف و    . بشأن القيادة اً  تدريب
رشحة حمتملة لالنتخابات    م ٢٠٠كما تلقت   .  شبكة للنساء القائدات   ٢٢الدويل استحداث   

  .عهد االنتخايب للجنوب األفريقيبدعم من السفارة السويدية واملاً سياسياً التشريعية تدريب

  املعوقنياألشخاص حقوق   -٣  
 ٢٥وقعت مدغشقر علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف                 - ١٥٨
  .وهناك أعمال جارية هبدف التصديق عليها. ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
 واملتعلق باألشخاص   ١٩٩٨فرباير  / شباط ٢ املؤرخ   ٠٤٤-٩٧ويكفل القانون رقم      -١٥٩

 املؤرخ  ١٦٢-٢٠٠١وينص مرسوم تطبيقه رقم     . املعوقني، حق هؤالء األشخاص يف التعليم     
يستفيد األطفال واملراهقون املعوقـون     ":  على ما يلي   ١٧ يف مادته    ٢٠٠١فرباير  / شباط ٢١

و ميكـن الـتفكري يف التعلـيم يف وسـط           . ي االعتيادي من تعليم عادي يف الوسط املدرس     
كما ميكـن هـذا   ". لنوع إعاقتهم ودرجة خطورهتااً فق و، ذلك متخصص، إذا اقتضى األمر   

اً، وأخـري .  خالل االختبـارات    من استخدام آالت الكتابة أو طريقة براي       القانون املعوقني 
   .٢٠٠٧ خالل عام أُعدت دراسة بشأن امتحانات خاصة لفائدة األشخاص املعوقني

، ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وبناء على التحريات اليت قامت هبا وزارة الـصحة يف             -١٦٠
 ١ ٣٤٧ ١٥٠ يف املائة، وبلغ عـدد املعـوقني         ٧,٥يقدر انتشار اإلعاقة بشكل عام بنسبة       

وتتجمع حوايل مائة مجعية داخل جمموعة منظمـات األشـخاص          . ٢٠٠٧يف عام   اً  شخص
  . ذه اجملموعة من إعانة منظمات دولية منها املنظمة الدولية للمعوقنيوتستفيد ه. املعوقني
وبالتعاون مع املنظمة الدولية للمعوقني واليونيسيف، استحدثت وزارة التعليم الوطين            -١٦١

ويهدف هذا الربنامج إىل إدماج األطفال املعـوقني يف الـصفوف           . "التعليم الشامل "برنامج  
. متكاملـة اً  ُتسمى صـفوف  اً   صف ٤٤ مناطق تشمل    ٩يف  اً  رسيمداً   حي ١٥ويغطي  . العادية

  .  تالميذ معوقني يف كل صف٧وهناك 
لتعلـيم املتخـصص لـصاحل      لاً  وعالوة على ذلك، لدى مدغشقر أحد عشر مركز         -١٦٢

  .واحد عام وعشرة خاصةمنها املعوقني، 
 من أجل تسهيل    ووقعت بلدية دييغو واملنظمة الدولية للمعوقني على اتفاقية شراكة          -١٦٣

  .التنقل إىل اإلدارات يف املدينة والدخول إليها
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - اًرابع  
. تواجه مدغشقر، على غرار الكثري من البلدان النامية، املشاكل النامجة عن الفقـر              -١٦٤

  .ملوالعوحتد هذه احلالة من أثر اجلهود املبذولة يف جماالت التعليم والصحة والعدل 
ويف جمال التعليم، يسفر عدم التحاق الفتيات باملدرسة أو انقطاعهم املبكـر عـن                -١٦٥

الدراسة عن احلاالت املثرية للقلق بشكل مستمر وهي الزواج املبكـر والـزواج القـسري               
  .لمعايري العامليةلواالستغالل اجلنسي واالجتار واملمارسات العرفية املنافية 

ج اليت بدأت إىل الدعم وتربر زيادة واستدامة الـدعم امللمـوس            وحتتاج كافة الربام    -١٦٦
  .الذي تقدمه املنظمات الوطنية والدولية

وقد بدأ التكفل بالفقراء ليستفيدوا من خدمة صحية جمانية من خالل نظام املسامهات               -١٦٧
تعبئة موارد  ويتطلب احلفاظ على هذين النظامني وتعميمهما       . املالية للزبائن ونظام الدفع املباشر    

  . وهناك التماس ملساعدة دولية. مهمة من حيث اإلمكانيات البشرية واملالية
 مقر آلية تسوية الرتاعات عن طريق العدالة، واإلجراءات املعقدة بالنسبة            بعد وحال  -١٦٨

  .الفقراء حبقوقهم يف حالة انتهاك حقوق اإلنسان مطالبة دونلفئة من السكان األميني، 
اث آليات لتسوية الرتاعات اجملتمعية من خالل إنشاء دور محاية احلقـوق،         وباستحد  -١٦٩

، متكن الفقراء من الوصول إىل آلية حتظى بصالحية حل املشاكل عـن             "العيادات القانونية "
  .طريق املصاحلة أو التوجيه القائم على املساعدة للجوء إىل الدوائر العامة املختصة

اً دائية الواقعة يف مكان مقر هذه اآللية، سوت اآللية عدد         وحتت إشراف احملكمة االبت     -١٧٠
اليت اً وتتعلق املنازعات األكثر حدوث. من الرتاعات الشائعة اليت كانت ستبقى عالقة لوال ذلك  

ُتعرض على هذه العيادات بالرتاعات بني اجلريان وأعمال الضوضاء الليلية واسترجاع الديون            
  . وغريها من اجلرائم األقل خطورةالصغرية وأعمال العنف والتعدي 

وفيما يتعلق بوصول الفقراء إىل العدالة، سيمكن إنشاء املزيد من دور محاية احلقوق               -١٧١
لصاحل الفقراء من حتقيق الوصول إىل آلية تستطيع الرد على انتهاكات احلقـوق يف أوسـاط         

  .وُتلتمس مساعدة يف تنفيذ خطة التوسيع. اجملتمعات احمللية
، بـدأت دراسـة     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   من   وزارة العدل ودعم      من ومببادرة  -١٧٢

  .ترمي إىل استكشاف إمكانيات إبقاء هذه الدور وتوسيع نطاقها يف املستقبل
، وبالرغم من جمموعة القوانني القائمة، يظل خلق فـرص العمـل            العملويف جمال     -١٧٣

م كفاية اهلياكل األساسية املتاحـة وقلـة        واحترام حقوق العمال مصدر مشاكل بسبب عد      
وهناك حاجة إىل تقدمي مساعدة من أجل تنفيذ املعايري العاملية املصدق عليها،            . مفتشي العمل 

  .سواء من حيث تعزيز القدرات أو من حيث منح الوسائل الكافية
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مـن أجـل    اً   رصد املعاهدات، بذلت مدغشقر جهود     هيئاتويف جمال التعاون مع       -١٧٤
ومن أجل الوفـاء بالتزاماهتـا، أُحـرز تقـدم          . صديق على الصكوك الدولية ذات الصلة     الت

  .الستدراك التأخري احلاصل يف تقدمي تقاريرها
ولتعزيز املبادرات والربامج القائمة، تنوي مدغشقر سلك السبيل الصحيح لتحسني             -١٧٥

من خالل دعم تقين ومايل حالة حقوق اإلنسان مبساعدة املنظمات الوطنية والدولية، ال سيما       
  . لتعزيز املؤسسات وقدرات املسؤولني واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين

ومن أجل تنفيذ الصكوك العاملية املصدق عليها، حصلت مدغشقر علـى الـدعم               -١٧٦
امللموس واملستمر من املنظمات الدولية عن طريق منظومـة األمـم املتحـدة احلاضـرة يف                

ألمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة الصحة العاملية، وصندوق األمم املتحـدة          برنامج ا : مدغشقر
للسكان، واليونيسيف، واليونسكو، ومكتب العمل الدويل ومنظمات دولية أخـرى مثـل            

وتتعاون مدغشقر أيـضاً مـع      . االحتاد األورويب، والبنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي      
  .ية الدولية ورابطة منع التعذيبمنظمات غري حكومية، منها منظمة الشفاف

وحيتاج تشغيل هذا اجمللس بعد تعيني أعضائه إىل دعم من خالل تعزيـز قـدرات                 -١٧٧
ـ    . األعضاء وتقدمي الدعم من حيث اإلمكانيات املادية والتقنية        اً وهلذا، تلتمس مدغشقر دعم

  . من اجملتمع الدويل

  على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي  -١  
 األفريقي حلقـوق    امليثاقار االحتاد األفريقي، قامت مدغشقر بالتصديق على        يف إط   -١٧٨

  .اً وتنفيذمها معورفاهه الطفل حلقوق األفريقي مليثاقاإلنسان والشعوب وا
وتشارك مدغشقر مشاركة فعالة يف خمتلف االجتماعات اليت يعقدها االحتاد األفريقي   -١٧٩

  .بشأن حقوق اإلنسان
 منـذ   اجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي       وهي عضو يف     وصدقت مدغشقر،   -١٨٠
  .، على اتفاقية مكافحة الفساد وتتعاون مع الدول األعضاء يف هذه املكافحة٢٠٠٥ عام

  على املستوى الدويل  -٢  
تتعاون مدغشقر مع األمم املتحدة وتتحاور بشكل دائم مع هيئات متابعة املعاهدات              -١٨١

  .عاهداتهيئات املولية والدورية إىل من خالل تقدمي التقارير األ
مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إلنشاء اجمللـس         اً  وتتعاون الدولة أيض    - ١٨٢

 املتعلقة به وأخـذ مبـادئ       اخلتاميةالوطين حلقوق اإلنسان من خالل تنفيذ املالحظات        
  .باريس بعني االعتبار
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 ٢٠٠٨يوليـه   /بزيارة إىل مدغشقر يف متوز    وقام املقرر اخلاص ملفوضية حقوق اإلنسان         -١٨٣
 ٢٠٠٨يوليه  /كما زار املدير التنفيذي لليونيسيف مدغشقر يف متوز       . إطار تطبيق احلق يف الغذاء     يف

  .هبدف تنفيذ مشروع يرتكز على برنامج لتسهيل اإلمداد باملياه الصاحلة للشرب
 ٢٣دت يف أنتسرياب مـن      وخالل حلقة التشاور اإلقليمي للمجتمع املدين، اليت ُعق         -١٨٤
، من أجل إعداد التقرير الوطين يف إطار االستعراض الـدوري           ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٩إىل  

  .الشامل، جاء خبريان من األمم املتحدة لدعم أعضاء جلنة الصياغة
وشاركت مدغشقر مشاركة فعالة يف االجتماعات الدولية املنظمة حتت رعاية األمم             -١٨٥

كبلد عضو يف اللجنـة الثالثيـة خـالل         اً  وشاركت أيض . وق اإلنسان املتحدة واملتعلقة حبق  
استعراض التقارير الوطنية للمغرب وبنن وبوركينا فاسو خالل دورة جملس حقوق اإلنـسان            

  . ، يف إطار االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨يف جنيف يف عام 
، ومتويل ألطفالا  عملعلى للقضاء الدويل الربنامج/وبدعم من مكتب العمل الدويل  -١٨٦

، ٢٠٠٨-٢٠٠٤ مليون دوالر للفتـرة      ٤ ٧٨٠من وزارة العمل يف الواليات املتحدة مببلغ        
وانتـشال األطفـال   األطفال أجنزت اهلياكل الوطنية أنشطة من أجل منع أسوأ أشكال عمل   

  .ضحايا هذه األشكال من العمل وإعادة تأهيلهم

  أوجه التقدم واملمارسات اجليدة  - اًخامس 

  أوجه التقدم  - فأل  
 الرامي إىل الرقي بالثقافة     ٢٠٠٢إنشاء مكتب التثقيف اجلماهريي واملواطنة يف عام         •

  وتعزيز حقوق اإلنسان يف املدارس ويف الربامج الدراسية يف املؤسسات األخرى؛
إنشاء إدارة التعليم قبل املدرسي وحمو األمية، داخل وزارة التعليم الوطين بغية تنفيذ              •

 ولة فيما خيص تعليم األطفال وحمو األمية؛سياسة الد

 ؛)٥٣(وضع السياسة الوطنية للتعليم غري الرمسي •

 عملية تسليم شهادة امليالد؛ •

 ؛٢٠٠٨إعداد وثيقة االستراتيجية الوطنية حملو األمية يف عام  •

 عرض املبادئ التوجيهية لزيادة أنشطة حمو األمية على صعيد اإلقليم الوطين؛ •

اً بالغاً   شخص ٨٦١ ٦٤٧ يف املائة واستهداف     ٢٧,٥البالغني إىل   ني  األميختفيض نسبة    •
  .٢٠١٥ سنة يف عام ١٥دون سن اً  مراهق٢٨٧ ٢١٦ و٤٥-١٥من الفئة العمرية 
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  املمارسات اجليدة  - باء  
 خطة عمل وطنيـة  ٢٠٠٤من أجل تعزيز ومحاية حقوق الطفل، وضع البلد يف عام     -١٨٧

، أنشئت جلنـة وطنيـة      )٥٤(ومبوجب مرسوم . اً عام ١٥ملكافحة عمل األطفال، ممتدة على      
  . ملكافحة عمل األطفال

 ٣ جلان إقليمية ملكافحة عمـل األطفـال، و        ٨وعلى الصعيد الالمركزي، أنشئت       -١٨٨
  .مراصد إقليمية لعمل األطفال

 شبكة حلماية حقوق الطفل منـذ       ١٤٤وحملاربة العنف وسوء املعاملة، اسُتحدثت        -١٨٩
  .  من الشركاء بدعم٢٠٠١ عام

وتقـوم  .  هو حماربة الزواج املبكر أو القسري      ١٨واهلدف من رفع سن الزواج إىل         -١٩٠
ويف . شبكات مشتركة بني قطاعات متعددة بإعادة إدماج األطفـال الـضحايا يف اجملتمـع             

  .من أسوأ أشكال العمل  طفال٥ً ٧١١اً ، انُتشل أيض٢٠٠٩مارس /آذار
 مجيع مفتشي العمل احلاليني والطالب املفتـشني بـشأن          ويف جمال التدريب، ُدرب     -١٩١

  .مكافحة أسوأ أشكال العمل

  القيود والتحديات املاثلة أمام تنفيذ احلقوق املعترف هبا عاملياً  - اًسادس 
تقوم الصعوبات املتعلقة بتنفيذ املعايري العاملية حلقوق اإلنسان على قلة اإلمكانيـات              -١٩٢

  . التعليم واحلق يف الصحةالالزمة إلعمال احلق يف 
 إىل قلة املوارد املالية واملادية والبشرية       العوائقوفيما خيص التعليم وحمو األمية، ُتعزى         -١٩٣

  .واحنصار بعض املقاطعات والبلديات
  :ويف جمال الصحة، ُحددت العوائق التالية  -١٩٤

  الوصول إىل اهلياكل الصحية بشكل حمدود؛ •
  ية الفقراء؛قلة األموال املخصصة لرعا •
  . صعوبات استدامة جمانية التوليد وحاالت الطوارئ املتعلقة باألطفال •
  :وفيما يلي الصعوبات املواجهة يف جمال تعزيز قضايا اجلنسني  -١٩٥

  أمية النساء؛ •
  فقر أو عدم استقرار دخل األسر؛ال •
  املركز الدوين للمرأة الذي تدعمه العادات واألعراف؛ •
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  كل ضعيف يف سياسات وبرامج التنمية الريفية؛إدماج قضايا اجلنسني بش •
  عدم كفاية وسائل التمويل املتناهي الصغر املخصصة للنساء؛ •
  قلة اإلجراءات اليت تسهل حصول املرأة على امللكية العقارية؛ •
  .عدم مباالة الرأي العام مبكافحة االجتار باألطفال •

  املبادرات واآلفاق  - اًسابع  
لتزامات املنبثقة عن التصديق على املعاهـدات، أنـشئت جلنـة           يف إطار الوفاء باال     -١٩٦

  .مشتركة بني الوزارات وتشمل اجملتمع املدين، من أجل صياغة التقارير األولية والدورية
 دور  ٥ومن أجل تسهيل وصول السكان املهمشني إىل آلية طعن قريبـة، أنـشئت                -١٩٧

  ".عيادات قانونية"حلماية احلقوق، يطلق عليها اسم 
وسُتستحدث مؤسسة وطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان عن طريق اجمللس الـوطين              -١٩٨

  .للمالحظات الوطنية وملبادئ باريساً حلقوق اإلنسان وفق
 والربوتوكوالت اإلضافية ونشر القانون     ١٩٤٩ولتسهيل تنفيذ اتفاقيات جنيف لعام        -١٩٩

  .ين الدويلاإلنساين الدويل، أنشئت اللجنة الوطنية للقانون اإلنسا
  : املدنية على حنو أفضل، اختذت التدابري التاليةاحلالةوبغية تسليم شهادات   -٢٠٠

   املدنية؛احلالةتدريب العناصر احمللية وموظفي وكتاب  •
  إجناز أنشطة لإلعالم والتوعية؛ •
   املدنية وتعزيزها؛احلالةحتسني خدمات  •
  . املدنيةباحلالةتعديل النصوص القانونية املتعلقة  •
  :، من املهم تقدمي ما يلياالستفادة من مكاسب النتائج احملصلةومن أجل   -٢٠١

دعم لتنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة عمل األطفال وخطـة العمـل الوطنيـة               •
  ملكافحة العنف ضد األطفال؛

  دعم لتدريب مفتشي ومراقيب العمل؛ •
  دعم لتدريب املوظفني املكلفني بتطبيق القانون؛ •
  .ات اهلياكل الوطنيةدعم لتعزيز قدر •
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  االلتزامات والتطلعات  -اًثامن  
ن تصديقها على الـصكوك الدوليـة   متود مدغشقر الوفاء بالتزاماهتا الدولية املنبثقة       -٢٠٢

املتعلقة حبقوق اإلنسان من أجل تطبيق هذه الصكوك وال سيما يف اجملال الـذي يـستدعي                
  .الدويلمن اجملتمع اً  دعم مدغشقرحشد موارد مهمة، وتطلب

عاهدات بغيـة تعزيـز     املوتؤكد مدغشقر من جديد استعدادها للتحاور مع هيئات           -٢٠٣
  . ومحاية حقوق اإلنسان بشكل أفضل على الصعيد الوطين

ملواصلة الوفاء بالتزاماهتا الدولية وترغـب يف تطـوير    اً  دولياً  وتلتمس مدغشقر دعم    -٢٠٤
  .التعاون مع الشركاء التقنيني واملاليني
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