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  مقدمة    
 وقبلـت، يف أعقـاب اسـتعراض    . ٢٠١٠يف عام    تقريرها األول  مدغشقر قدمت  -١

 اليت شـهدها    األزمة السياسية  ومل تسمح .  توصية مقدمة  ٨٤ أصل  توصية من  ٦٥ها،  تقرير
املتعلقـة   مبا فيها تلك    التوصيات، بعضتنفيذ  بسنوات   ٤كثر من    واستمرت أل  ٢٠٠٩عام  

  .الثقافيةاالجتماعية واالقتصادية و باحلقوق
 ١٧/١١٩ املقرر رقـم   و ١٥/١اإلنسان   حقوق عمالً بقرار جملس   هذا التقرير  وقد أعد   -٢

املتعلـق   ١٦/٢١حقـوق اإلنـسان    ملتابعة قرار جملـس  ٢٠١١يونيه / حزيران ١٧ املؤرخ
  .الشامل باالستعراض الدوري

  وصف املنهجية  -أوالً  
وفقـاً  قوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي و      املفوضية السامية حل   منبدعم    -٣

الدوريـة املتعلقـة    التقارير األوليـة و    صياغة جملس حقوق اإلنسان، أعّدت جلنة     لتوجيهات
، أبريـل /نيـسان : خالل أربـع فتـرات     هذا التقرير  )١(حلقوق اإلنسان  بالصكوك الدولية 

  .٢٠١٤يونيه /يف حزيرانث ُحدِّ، و٢٠١٣ نوفمرب/سبتمرب، وتشرين الثاين/لوأيلو
توزيع املهام  بالتوصيات املقدمة و   الوزارات املعنية تحديد  وُخّصصت املرحلة األوىل ل     -٤

 ٢٧ إىل ٢٤  يف الفتـرة مـن  تواماسـينا ، اليت جـرت يف  وتناولت املرحلة الثانية  .ملعاجلتها
 وجرت املرحلتـان  . كل كيان معين   البيانات املقدمة من  ادل  تبمجع و ،  ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول

 أنتـسريايب يف  يف تباعاً   ووضع الصيغة النهائية  تحديث البيانات   الثالثة والرابعة واللتان كُّرستا ل    
 .٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠  إىل١٦ومن  ٢٠١٣ نوفمرب/  تشرين الثاين٢٩ إىل ٢٦الفترة من 
 الـشؤون  التابعون لوزارة شتركة بني الوزارات   امل اللجنة ءأعضا التقرير إعداد هذا  وشارك يف 

 ووزارةزارة الـسكان،    األمن العام، وو   وزارة، ووزارة الداخلية، و   العدل اخلارجية، ووزارة 
 وممثلـي  وزارة الـشباب  ، و  العامـة  ، ووزارة الصحة   الوطين التعليم، ووزارة   اخلدمة املدنية 

  .منظمات اجملتمع املدين

  ت أساسية عن البلدمعلوما  -ثانياً  

  معلومات ذات طابع سياسي  -ألف  

   )٢(إجراء انتخابات من خالل إىل النظام الدستوريالعودة إعادة إرساء الدميقراطية املستدامة و    

 مجيـع   توافقي، أسفر احلوار الذي ضـم     و سياسي شامل  من أجل التوصل إىل حل      -٥
وقد ". ارطة طريق سياسية خل  كيانات ١٠" توقيع املشاركة يف الرتاع عن    السياسية األطراف
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 ٢٨ املـؤرخ  ٠١٤-٢٠١١ مبوجب القانون رقم   القانوين احمللي  يف النظام رجت هذه اخلارطة    أد
  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول

 وتفعيـل ، وإنشاء   وحدة وطنية  تشكيل حكومة  خارطة الطريق هذه   تنفيذ وقد أتاح   -٦
 اخلاصـة املكلفـة   احملكمة االنتخابية   ونتقالية   للمرحلة اال  املستقلة لالنتخابات  اللجنة الوطنية 

  .النتائج بإعالن
ـ  مشروع دعم  من خالل  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    وتنسيق من  بدعمو  -٧ دورة ال

بالتزامن مع تنظيم    الرئاسية من االنتخابات     اجلولة الثانية  س إجراء ّرك،  يف مدغشقر  االنتخابية
  .عودة النظام الدستوري ٢٠١٣ديسمرب /األول كانون ٢٠ االنتخابات التشريعية يف

اجملتمـع الـدويل بالطبيعـة       وقد اعترف املراقبون الوطنيون والدوليون وكـذلك        -٨
الدميقراطية هلذه االنتخابات، وأدى ذلك إىل رفع العقوبات املفروضة من اجملموعة اإلمنائيـة             

  . نكوفونيةاللفر نظمة الدوليةاملللجنوب األفريقي، واالحتاد األفريقي، واالحتاد األورويب، و
الـرئيس   تنـصيب  خالل   من الرابعةؤسسات اجلمهورية   التدرجيي مل  واكتمل البناء   -٩

رئـيس  ، وتعـيني    ٢٠١٤يناير  / تشرين الثاين  ٢٥يف   هريى راجاونارميامبيانينا  السيد اجلديد،
، ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١٨يف   أعضاء احلكومة ، وتسمية   ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١١ يف   الوزراء

  .اجلمعية الوطنية يف ملناصبهم دميقراطياً نائباً منتخباً ١٤٧ وكذلك تقلد
عن عزمه   تنصيبه حفل   خالل يف اخلطاب الرئيسي الذي ألقاه       الرئيس اجلديد  وأعرب  -١٠

 واحترام حقـوق  مكافحة الفساد   واإلدارة الرشيدة و   سيادة القانون  إعادة إرساء  الراسخ على 
عن قرارات تتعلق مبجانية التعليم االبتدائي والتحاق األطفال باملدارس         وأعلن أيضاً    .اإلنسان

  .وإتاحة فرص التعليم من جديد لألطفال الذين تركوا مقاعد الدراسة

  معلومات ذات طابع اقتصادي واجتماعي  -باء  

  امليدان االقتصادي  -١  
لفرص املتاحـة   أدى إغالق املؤسسات احلرة يف أعقاب تعليق العمل بقانون النمو وا            -١١

يف أفريقيا وتعليق املساعدات املقدمة للميزانية والتمويل اخلارجي، وكذلك هبوط إيـرادات            
  .الضرائب، إىل تدهور املؤشرات االقتصادية واالجتماعية ملدغشقر

  .٢٠١١ عام منذ اإلمجايل احمللي الناتج يف طفيفاً ارتفاعاً الوطين االقتصاد شهدو  -١٢
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  ١ اجلدول
باملعدالت اإلمسية واملعدالت احلقيقيـة ونـسبة        الناتج احمللي اإلمجايل  الطارئ على   التغري      

  التضخم

 السنة

الناتج احمللي اإلمجـايل    
ــة   ــدالت االمسي باملع

 )٪(التضخم  )٪(النمو  )األرياريمبليارات (

٥,٨ ٢,٤ ٢٣ ٤٦٠ ٢٠١٣ 
٥,٨ ٣,٠ ٢١ ٧٧٤ ٢٠١٢ 
٩,٥ ١,٥ ٢٠ ٠٣٤ ٢٠١١ 
٩,٢ ٠,٣ ١٨ ٢٤٥ ٢٠١٠  
٩,٠  ٠,٤ - ١٦ ٧٢٦ ٢٠٠٩ 

  .مديرية االستعراضات االقتصادية العامة، املعهد الوطين لإلحصاء  :املصدر

  امليدان االجتماعي  -٢  
 يف املائة يف عام ٦٨,٧وارتفع معدل الفقر من . أدت األزمة إىل تزايد إمالق السكان  -١٣

. ٢٠١٣-٢٠١٢تـرة    يف املائـة يف الف     ٧١,٥ و ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٧٦,٥ إىل   ٢٠٠٥
. وخيتلف أيضاً من منطقة إىل أخـرى      )  يف املائة  ٧٧,٣(ويزداد هذا املعدل يف املناطق الريفية       

 ٤٧ يف املائة يف أندروي وأتسيمو أتسينانانا مقابل         ٩٣ يف املائة و   ٩٧وقد بلغ، على التوايل،     
  .)٣( يف املائة يف ديانا٤٢,٢يف املائة يف أناالمانغا و

 يف املائـة يف عـام       ٣,٨ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢,٨ البطالة من    وارتفع معدل   -١٤
 يف املائـة يف املنـاطق       ٣,٤وبلغ هذا املعـدل     . ٢٠١٢ يف املائة يف عام      ١,٣ وإىل   ٢٠١٠

 . يف املائة يف املناطق الريفية٠,٧احلضرية مقابل 

  اإلطار املعياري لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -ثالثاً  

  االلتزامات الدوليةاحترام   -ألف  
 قـانون ال ،٢٠١٣ نوفمرب/الثاين تشرين يف ،الربملان اعتمد ،٣ رقم للتوصية استجابة  -١٥
 أفـراد و املهـاجرين  العمـال  مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية على التصديق جييز الذي
  .أسرهم
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  التطورات الدستورية والتشريعية وتطورات االجتهادات القضائية  -باء  

  الدستورية طوراتالت    
. ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ١١اعُتمد دستور جديد عن طريق االستفتاء يف          -١٦

واحتفظ هذا الدستور باألحكام اليت تكرس سيادة املعاهدات املصّدق عليها على القانون يف             
ـ         : " على النحو التايل   ١٣٧املادة   ام املعاهدات أو االتفاقات اليت ُيصّدق أو ُيوافق عليها بانتظ

وعليه، فإن أحكام الـصكوك   (...)". تكتسب، فور نشرها، سلطة أعلى من سلطة القوانني         
الدولية املصّدق عليها هي اليت تسود يف حالة التعارض بني القانون الوطين وأحكـام هـذه                

  .الصكوك
وأضفى الدستور أيضاً الصبغة الدستورية على حظر التعذيب وسوء املعاملة وعلـى              -١٧

وأدى تكريس هذه الصبغة الدستورية إىل إلزام مجيع املؤسسات        . ستثنائية لالحتجاز الطبيعة اال 
العامة التنفيذية والتشريعية والقضائية حبظر املمارسات املذكورة أعاله وبالطبيعة االسـتثنائية           

  .لالحتجاز

 التشريعية التطورات    

 للقـانون  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٩شهد اجملال التشريعي اعتماد اجلمعية الوطنية يف       -١٨
  .  املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان٠٠٧-٢٠١٤رقم 
وقبل اعتماد هذا القانون، نظمت إدارة حقوق اإلنسان والعالقات الدولية التابعـة              -١٩

لوزارة العدل، بدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،             
. )٤( مع مبادئ باريس   ٢٠٠٨ لتقييم مدى اتساق قانون عام       ٢٠١٢مايو  /عمل يف أيار  حلقة  

وأظهر التقييم عدم مراعاة بعض القواعد األساسية املنصوص عليهـا يف مبـادئ بـاريس،               
 ينص على أن ُيوكل ٢٠٠٨والواقع، أن قانون عام . سيما تلك اليت تتعلق بتعيني األعضاء وال

ويدل هـذا  . يني سبعة أعضاء من أصل أعضاء اجمللس التنفيذي التسعةإىل السلطة التنفيذية تع   
  .التعيني، فيما يبدو، على تأثري السلطة التنفيذية على هذه املؤسسة

وقد أُخذت االبتكارات اليت نصت عليها مبادئ باريس يف االعتبار، وهـي علـى                -٢٠
 :النحو التايل

 الوطنية اللجنة "التسمية تغيري اللخ من سيما وال ،التنفيذية السلطة عن االستقالل •
 ؛"اإلنسان حلقوق املستقلة

 السلطة إىلال  اللجنة يف ممثل كيان كل إىل التعينيمبسألة  تعهد اليت اإلجراءات •
 ؛التنفيذية

 ؛واملايل اإلداري االستقالل •
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 ؛أفضل بشكل ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيزتوسيع نطاق املهمة املوكلة من أجل  •
 ؛التعدديو ثيليالتم الطابع •
 .واليتهاب املستمر واضطالعها اللجنة لعمل املنتظم السري •
  :يلي فيما تتمثل أخرى إصالحات اآلن جتريو  -٢١

 بالعمـال  االجتـار  ليشمل نطاقه وتوسيع باألشخاص االجتارب يتعلق قانون مشروع •
 ؛)٥(التسول يف األطفال، فيهم مبن ،الغري واستغالل املرتلني

 بشأن الشباب؛ الوطنية السياسةو التحصنيب يتعلق يعيتشر إصالح مشروع •

 املولـودين  األطفال ضد التمييز أوجه لتصحيح اجلنسية قانونب يتعلق قانون مشروع •
  .ملغاشية من ومتزوج اجلنسية أجنيب ألب

  القضائية االجتهادات تطور    
ضمان الصندوق الوطين لل   قضية يف ٢٠١٢ يونيه/حزيران ٧ املؤرخ ٨٦ رقم احلكم  -٢٢

  .خرياتأو جانيت روبيالالو ضداالجتماعي 
  :الوقائع  
 البنك لدى موظفات وهن خريات،أو جانيت روبيالالو السيدة رفعت  
 من حرماهنن بسبب الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ضد دعوى املركزي،
 أن حبجة عاماً ٦٠ سن حىت لالشتراكات سدادهن من الرغم على التقاعد معاشات
 االستحقاقات على للحصولدية العا السن أن على ينص االجتماعي مانالض قانون
 يف الشكوى صاحبات استندت وقد. للعامالت عاماً ٥٥و للعمال عاماً ٦٠هي 

 سن حتدد واليت املركزي للبنك اجلماعي االتفاق أحكام إىل رفعنها الاليت الدعوى
 حلقوق الدولية صكوكال خمتلف إىل وكذلك اجلنسني، لكالعاماً  ٦٠ عند لتقاعدا

 العمل ملنظمة ١١١ رقم االتفاقية ذلك يف مبا مدغشقر، عليها صدقت اليت اإلنسان
  .الدولية

  :الصادر القرار  
 االبتدائية احملكمة عن الصادر القرار أنتاناناريفو يف االستئناف حمكمة أكدت  
  .الشكوى صاحبات لصاحل االجتماعية للشؤون



A/HRC/WG.6/20/MDG/1 

9 GE.14-09713 

  ان على أرض الواقعمحاية حقوق اإلنس  -رابعاً  

  )٦(محاية حقوق املرأة  -ألف  

  واملرأة الرجل بني واملساواة اجلنسية    
من أجل وضع حد للتمييز ضد األطفال املولودين ألب أجنيب متزوج من ملغاشية،               -٢٣

 ٢٢ املـؤرخ    ٠٦٤-٦٠قُّدم مشروع قانون معّدل ومكّمل لبعض أحكام املرسـوم رقـم            
نون اجلنسية امللغاشية إىل السلطات املختصة إلحالته إىل اجلمعية          واملتعلق بقا  ١٩٦٠يوليه/متوز

 .العامة بغرض إقراره

  :يلي ما ضمان إىل القانون هذا مشروع ويهدف  -٢٤
 حيمل ألب املولودين األطفال، وكذلك املختلطة الزجيات ألطفال امللغاشية اجلنسية •

 ؛أجنبية جنسية من وأم امللغاشية اجلنسية

 :نسيةاجل يف الطفل حق •

 عما النظر بغض ملغاشياً الوالدين أحد يكون عندما امللغاشية اجلنسية اكتساب •
 ؛)ةاجلديد ٩ املادة (شرعي غري أو شرعياً الطفل كان إذا

 امللغاشية باجلنسية البلدان بني التام التبين موضع األجنيب الطفل احتفاظ •
 ؛)اجلديدة ١٧ املادة من ٢ الفقرة(

 امللغاشية اجلنسية حيمل شخص قضائي حبكم يتبناه الذي األجنيب الطفل اكتساب •
 ؛)ديد اجل١٧ املادة من ١ الفقرة (اجلنسية هلذه تلقائية بصورة

 : اجلنسية يف املرأة حقوق احترام •

 بغض أطفاهلا إىل اجلنسية هذه تنقل أن امللغاشية اجلنسية حتمل اليت األم بإمكان •
 ؛)جلديدةا ٤٠ املادة( االجتماعية حالتها عن النظر

، حىت يف األصلية جبنسيتها االحتفاظعلى  أجنيب من تزوجت اليت املرأة قدرة •
 هذا له خيضع الذي الوطين القانون كان إذا، زوجهاحالة حصوهلا على جنسية 

  ).اجلديدة ٤٧ املادة (بذلك يسمح األخري

  )٧(مكافحة االجتار  -باء  

  ومعاقبتهم االجتار ممارسي مقاضاة    
 ٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون ١٤ املؤرخ ١٤ ٠٣٨-٢٠٠٧ القانون غشقرمد أصدرت  -٢٥

 الوقت يف ،قانونال هذا نطاق ويغطي. اجلنسية السياحةو باألشخاص االجتار مبكافحة واملتعلق
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 وكذلك ،اجلنسية والسياحة األطفال،ب االجتار ذلك يف مبا باألشخاص، االجتار مسائل ذاته،
  .جتارية اضألغر لألطفال اجلنسي االستغالل

  : اجلنسية السياحةو اجلنسي واالستغالل االجتار قانون تنفيذدون  التالية العقباتول وحت  -٢٦
ندرة حاالت املالحقة القضائية واإلدانة، وكذلك احلاالت الـيت منحـت فيهـا              •

   يف هذا الشأن؛ ٢٠٠٧تعويضات للضحايا، على الرغم من التدريب املقدم منذ 
 تقدمي شكاوى إىل السلطات املختصة لعدم وعيهم حبقوقهم         عدم إقدام الضحايا على    •

  وشعورهم بالعار وخوفهم من انتقام اجلناة؛ 
تفضيل الضحايا للتسوية الودية اليت تتيح هلم احلصول على التعـويض دون املـرور               •

  .باحملكمة
لتغلب على هذه العقبات، سيتواصل، بشكل مستمر ومكثف، تدريب املـوظفني           لو  -٢٧

  .بإنفاذ القوانني وتنظيم محالت إعالمية ومحالت توعية عامةاملكلفني 
ولتحقيق املزيد من الفعالية يف هذا اجملال، سوف يقدم مشروع قـانون مكافحـة                -٢٨

وقـد  . إىل اهليئات املختصة إلحالته إىل اجلمعية الوطنية بغرض اعتمـاده          االجتار باألشخاص 
ستغالل اجلنسي، ليغطي االجتـار بالعمـال       وّسع مشروع هذا القانون من نطاقه متجاوزاً اال       

. ، يف التسول، والعبودية بسبب الديون املدنية، واالجتار باألعـضاء         الغرياملرتليني، واستغالل   
  .ويغطي مشروع هذا القانون االجتار على املستويني الوطين وعرب الوطين

  سبل املكافحة    

  اعتماد خطة عمل    
وتضطلع هذه اهليئـة    . ائمة ملكافحة االجتار باألشخاص   من املزمع أيضاً إنشاء هيئة د       -٢٩

  : باملهام التالية
اقتراح خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار حبيث تراعي جانب منع االجتار ومقاضـاة              •

  املّتجرين باألشخاص ومعاقبتهم، وكذلك منح تعويضات للضحايا وإعادة إدماجهم؛ 
  دولية؛ اقتراح إصالحات تشريعية تتمشى مع املعايري ال •
  .وضع نظام رعاية متعدد التخصصات •

واألطراف الفاعلة يف جمـال     تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملرشدين االجتماعيني            
  التنمية اجملتمعية

، قدمت وزارة العدل، بدعم من برنـامج        ٢٠١٣ و ٢٠٠٩يف الفترة ما بني عامي        -٣٠
نكوفونية وقسم اة حلقوق اإلنسان واملنظمة الدولية للفر   األمم املتحدة اإلمنائي واملفوضية السامي    
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التعاون والعمل الثقايف، جمموعات من دورات التدريب بشأن تنفيذ قانون االجتار باألشخاص            
والسياحة اجلنسية يف تاوالغنارو، وتواماسينا، وماهاجانغـا، وأنتـسريانانا، وأنتانانـاريفو،           

إنفاذ القوانني وبإشراك أعضاء يف نقابة احملامني وممثلني        وماناجناري لصاحل املوظفني املكلفني ب    
  . شخصاً لكل موقع٤٠اجملتمع املدين، وبلغ معدل املشاركني ينوبون عن منظمات 

، بـشراكة مـع     التربية املدنيـة  ، نظم مكتب التثقيف اجلماهريي      ٢٠١٢ويف عام     -٣١
 معلم من العاصـمة     ٢٠٠لصاحل  اجملموعة املعنية بالتنمية، وهي منظمة غري حكومية، تدريباً         

واضطلع هؤالء املعلمـون    . وماهاجانغا بشأن احلماية الذاتية لألطفال من االستغالل اجلنسي       
  . تلميذ هبذا املوضوع٣ ٠٠٠فيما بعد بتوعية 

  التدابري اإلدارية    
تجنب املخاطر النامجة عن االجتار باألشخاص واالستغالل ألغراض الدعارة والـيت           ل  -٣٢

  :التدابري التاليةاختذت  العمال املهاجرون، يواجهها
 وإعـادة   ٢٠١١مارس  / امرأة وطفل واحد من لبنان إىل وطنهم يف آذار         ٨٥إعادة   •

  إدماجهم اجتماعياً؛
تكفّل وزارة السكان بإعادة إدماج هؤالء األشخاص اجتماعياً ومهنياً وصرف منحة            •

  إعادة التوطني لكل منهم؛
ل املهاجرين إىل البلدان اليت تشتد فيها املخاطر من قبيل          التعليق املؤقت إلرسال العما    •

اململكة العربية السعودية والكويت وقطر وكذلك إىل مجيع البلدان اليت ال تتوفر على             
ضمانات كافية حلماية حقوق اإلنسان بوجه عام وحقوق العمال املهاجرين بوجـه            

  .خاص
ملكة العربية السعودية إعـداد     وعقب صدور قرار التعليق هذا، اقترحت حكومة امل         -٣٣

  .اتفاق ثنائي مع مدغشقر بشأن محاية العمال املهاجرين

  )٨(ختفيف وطأة الفقر ومحاية النساء واألطفال الضعفاء خالل األزمة  -جيم  

اختذت، خالل فترة األزمة، تدابري لصاحل النساء واألطفال الضعفاء يف جمال احلصول              -٣٤
  .صحية والغذاءعلى االئتمانات والرعاية ال

  احلصول على االئتمانات    
بغية تيسري سبل احلصول على االئتمانات ومتكني املرأة اقتصادياً، أنشأت وزارة املالية    -٣٥

وتضطلع هـذه   . وامليزانية يف املديرية العامة للخزانة هيئة تنسيق وطنية للتمويل البالغ الصغر          
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أو /لصاحل املرأة الضعيفة وتوعية اجلمعيات و     " قيفاالئتمان مع التث  "اهليئة مبهام الترويج ملنتج     
  :اجملموعات النسائية يف اجملاالت التالية

  صحة األم والطفل، وتنظيم األسرة؛ •
  إدارة دخل األسرة؛ •
  تربية األطفال؛ •
  .إدارة األنشطة املدرة للدخل •
ويـل  ويبّين اجلدول التايل تطور حجم الدعم الذي قدمته هيئة التنسيق الوطنية للتم             -٣٦

وقد أتيحت أوجه الـدعم     . البالغ الصغر لتعميم منتج التمويل األصغر الذي يستهدف املرأة        
  .٢٠٠٩ وانتهت آجال اتفاقيات الشراكة املتعلقة هبا يف عام ٢٠٠٧-٢٠٠٦هذه يف الفترة 

  ٢اجلدول 
تمـان  الدعم املايل املقدم من هيئة التنسيق الوطنية للتمويل البالغ الصغر لتعميم منتج االئ                

  )بتمويل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(مع التثقيف 
 املبلغ   

 أرياري التاريخ املنطقة املؤسسة 
دوالر الواليات

 املتحدة

١١٣ ٠٠٠٦٤ ٠٠٠ ١٤٠ ٢٠٠٦يونيه /حزيران أالوترا OTIV Alaotraمؤسسة 
٦١٥ ٠٠٠١٣ ٠٠٠ ٢٤ ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  

٢١٦ ٠٠٠١٣٩ ٠٠٠ ٣٠٤ ٢٠٠٦يونيه /حزيران أناالمنغا OTIV Antananarivoمؤسسة 
١٤٣ ٠٠٠٤٥ ٥٥٧ ٩٨ ٢٠٠٦يونيه /حزيران ديانا OTIV Dianaمؤسسة 
٥٩٧ ٠٠٠٩٢ ٢٠٠ ٢٠٢ ٢٠٠٦يونيه /حزيران أموروين مانيا Haingonalaمؤسسة 
٨٨٥ ٠٠٠٩٧ ٤٢٠ ٢٠٨  ٢٠٠٦ أكتوبر/ولتشرين األ أنوسي ODDERمؤسسة 

ار واالئتمان مجعيات االدخ
  املنظمة ذاتياً

٧١٢ ٠٠٠٣٩ ٠٠٠ ٧٠ ٢٠٠٧ نوفمرب/ثاينتشرين ال بويين

٦٩٢ ٠٠٠٢٢ ٠٠٠ ٤٠ ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين سافا OTIV SAVAمؤسسة 
صندوق االدخار واالئتمان 

 الزراعي التعاوين
٤٤٣ ٠٠٠٣٧ ٠٠٠ ٦٦ ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين بونغوالفا

٤١٥ ٠٠٠٥٥٢ ١٩٧ ١٥٣ ١   اجملموع  
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  ٣اجلدول 
  عدد املستفيدات ومتوسط مبلغ التمويل    

 النطاق
 ٢٥ ٠٠٠ عدد النساء املستفيدات من االئتمانات

  أرياري١٦٣ ١٠٠ متوسط مبلغ االئتمان املقدم

  .وزارة املالية وامليزانية  :املصدر

أو / املئوية لعـضوات و   وبالنسبة إىل هذا القطاع يف جممله، يرد أدناه التغري يف النسبة            -٣٧
زبونات مؤسسات التمويل البالغ الصغر والفئات األخرى من مؤسسات التمويل اليت تعمـل        

  .يف جمال التمويل البالغ الصغر
  ٤اجلدول 

أو زبونات مؤسسات التمويل البـالغ الـصغر ومؤسـسات          /النسبة املئوية لعضوات و       
  االئتمان

 
  /كانون األول

 ٢٠٠٨ديسمرب 
  /ألولكانون ا 
 ٢٠٠٩ديسمرب  

  /كانون األول 
 ٢٠١٠ديسمرب  

  /األولكانون  
 ٢٠١١ديسمرب  

  /كانون األول 
 ٢٠١٢ديسمرب  

  مارس /آذار 
 ٢٠١٣ 

 يونيه /حزيران 
 ٢٠١٣ 

 ٨٠٣ ٧٠٠٧٣٩٧٨٤٧٨٩ ٦٣٨٦٥٢ عدد مراكز اخلدمات
٪٢٣,٦٩ ٪٢٣,١٣ ٪٢٢,٦٩ ٪١٩,٥ ٪١٧,٥ ٪١٦,١ ٪١٣,٩ معدل انضمام األسر   

أو /عدد األعضاء و
 ٤٢١ ٠٤٢ ٥٣٧١ ٠١٠ ٦٨٣١ ٣٤٠٩٨٤ ٨٦٤٨٤٤ ٧٣٣ ٣٠٢ ٧٧٤٦٢٩ ٥٢٩ الزبائن

أو /عدد العضوات و
 ٥٧٩ ٥٥٤٤٨٣ ١٦٦٤٦٥ ٦٣٦٤٥٢ ٥٨٦٣٨٧ ٣٤٠ ٣٨٨ ١٢٠٢٨٥ ٢٢٨ الزبونات

النسبة املئوية للعضوات
٪٤٦,٣٩ ٪٤٦,٠٧ ٪٤٥,٩٢ ٪ ٤٥,٩١ ٪٤٦,٤١ ٪٤٥,٣٥ ٪٤٣,٠٦ أو الزبونات/و  

ورقات مؤسسات التمويل البالغ الصغر الـيت وردت إىل هيئـة            (www.madamicrofinance.mg  :املصدر
  .)التنسيق الوطنية للتمويل البالغ الصغر

 يف املائـة يف     ٤٣,٠٦ويبّين هذا اجلدول ارتفاع النسبة املئوية للمـستفيدات مـن             -٣٨
  .٢٠١٣يونيه / يف املائة يف حزيران٤٦,٣٩ إىل ٢٠٠٨ عام
 إىل  ٢٠١٧-٢٠١٣ للفتـرة    )٩(وهتدف االستراتيجية الوطنية احلالية للتمويل الشامل       -٣٩

  .تعزيز إمكانية حصول املرأة على اخلدمات املالية والتمويل البالغ الصغر
تنفيذ األنشطة املقررة، صدقت اجلهات الفاعلة يف قطاع التمويل البالغ الصغر على            ول  -٤٠

وسـوف   .٢٠١٣أكتوبر  /ألولا تشرين   ٢٣ل يف   للتمويل الشام ميزنة االستراتيجية الوطنية    
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أمواالً للفترة      /خيصص صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية     

، ٢٠١٧، وهتدف هذه االستراتيجية إىل أن تصل، حبلول عام          ٢٠١٥ و ٢٠١٣ما بني عامي    
  .إىل أكثر من مليون مستفيدة
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  واألطفال على الرعاية الصحيةحصول النساء     
  :اعُتمدت التدابري التالية حلماية صحة املرأة والطفل  -٤١

  :مشروع قانون متعلق بالتحصني، جيري اعتماده حالياً ويهدف إىل حتقيق ما يلي •
وضع إطار قانوين إلدارة الصحة والوقاية من األمراض الـيت ميكـن جتنبـها               •

  ؛بالتحصني وفقاً لاللتزامات الدستورية
  ضمان الطابع اإللزامي واجملاين للوقاية من األمراض اليت ميكن جتنبها بالتحصني؛  •
  ؛ددةتوفري املوارد املالية الدائمة والضرورية لتحقيق األهداف احمل •

 تدابري للوقاية من األمراض الشائعة لدى األطفال دون سن          ٢٠١٢اعتمدت يف عام     •
د االلتهابات الرئويـة والتـهابات      اخلامسة من خالل البدء يف استخدام لقاحات ض       

  السحايا والتهابات األذن؛
تعزيز التكفل على املستوى اجملتمعي بعالج األمراض الشائعة لدى األطفال دون سن             •

 صحية من   ناطق م ١٠٧لقصور التنفسي احلاد، يف     اخلامسة، أي املالريا واإلسهال وا    
  ة؛نطق م١١٢صل أ

شرات لوقاية األمهات واألطفال من املالريا،      توزيع الناموسيات املعاجلة مببيدات احل     •
وتعزيز هذه العملية لدى النساء احلوامل من خـالل العـالج الوقـائي املتقطـع               

  بالسلفادوكسني بريمييثامني؛
 يف استخدام لقاح سرطان عنق الرحم لوقاية الفتيات اللوايت          ،٢٠١٣يف عام   البدء،   •

   سنوات من العمر من هذا املرض؛١٠بلغن 
  . يف استخدام اللقاح املضاد ألمراض اإلسهال،٢٠١٤يف عام ، البدء •
وارتفعـت  .  على املرتبة األوىل إقليمياً يف جمال التحصني       ٢٠١٢وحاز البلد يف عام       -٤٢

 يف ٨٦ئـة إىل   يف املا ٧٢,٨التغطية باللقاح الثالثي املضاد للخناق والكزاز والشاهوق مـن          
 يف  ٤٩ مـن  طية باللقاح الثنائي املضاد لذوفان الكزاز      ولدى احلوامل، ارتفعت التغ    .)١٠(املائة

  .)١١( يف املائة٥٨املائة إىل 

  حتسني تغذية الطفل    
تغذيـة  "، أُعّد الستخدام األطباء واملساعدين الطبيني دليل عنوانـه          ٢٠١٠يف عام     -٤٣

. ئات الضعيفة ، وُيعترب هذا الدليل مرجعاً للحاالت املتعلقة بالف       "الّرضع واألطفال وتغذية املرأة   
  .ويستخدم أيضاً ملا يكفل بقاء كل طفل على قيد احلياة ومنوه
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  قائـداً  ٨٦٠ عامالً يف جمال الـصحة و      ٢٢٤ تدريب   ،٢٠١٠ منذ عام    ،وقد تسىن   -٤٤
التواصل فيما بني األشخاص بشأن تغذية      جمال   عامالً من عمال الصحة اجملتمعية يف        ٢ ٨٥٤و

  ).أناالمانغا، وأندروي، وأتسيموأندريفانا، وأنوسي( مناطق ٤الّرضع واألطفال وتغذية املرأة يف 

  )١٢(احلصول على الرعاية  -دال  
منذ نشوب األزمة وما صحبها من انعدام األمن ونزوح العـاملني الـصحيني إىل                -٤٥

 مركزاً ١٧٤ مركزاً من مراكز الصحة األساسية وأعيد فتح ٤٧٤، أغلق عمراناًاملناطق األشد 
  .زمن هذه املراك

  :تعزيز إمكانية حصول السكان على الرعاية الصحية، اختذت اإلجراءات التاليةلو  -٤٦
  ؛ طبياً على حساب ميزانية الدولة مساعدا١ً ١٢٢ طبيباً و٣٦٤تعيني  •
 مساعداً طبياً بعقود بفضل الدعم املايل املقدم من الشركاء التقنـيني            ٦٥٣توظيف   •

تحدة للسكان، وصندوق تعزيـز النظـام       اليونيسيف، وصندوق األمم امل   (واملاليني  
  ).من أجل اللقاحات والتمنيعالتحالف العاملي /الصحي

  جمانية الرعاية     
بفـضل  لألطفال دون سن اخلامسة والنـساء       اً  توفر الرعاية الوقائية والعالجية جمان      -٤٧

  :التدابري التالية
ـ          •  سـن  رأة يف توفري خدمات تنظيم األسرة يف مجيع الوحدات الصحية العامـة للم

  ؛) سنة٤٩ إىل ١٥من (اإلجناب 
 والوقاية وطرد الّديدان،الوقاية من فقر الدم من خالل توزيع احلديد ومحض الفوليك  •

الكـزاز  لقاح  سيات املعاجلة مببيدات احلشرات و    من املالريا من خالل توزيع النامو     
  ؛ احلواملعلى

توزيع الناموسـيات املعاجلـة     بفضل  التحصني والوقاية من املالريا     (الرعاية الوقائية    •
  .، ومعاجلة املالريا لدى األطفال دون سن اخلامسة)مببيدات احلشرات

  صندوق املساواة    
ُيكفل استمرار توافر املدخالت الصحية يف الوحدات الصحية العامة مـن خـالل               -٤٨

سـعار  واجهة األزمة وخفض أ   ملو. مسامهة املستخدمني عن طريق شراء األدوية واملواد الطبية       
 يف املائة يف ١٥ يف املائة إىل  ٣٥األدوية، تراجعت هوامش الربح املستوفاة من بيع األدوية من          

ومن مث، تقلصت قيمة صندوق املساواة املخصصة لرعاية الفقراء واحملصل عليها           . ٢٠١٢عام  
  . يف املائة من إمجايل اإليرادات٣اعتباراً من 
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  . الوالدة يف الوحدات الصحيةوقد بذلت جهود للتوعية بشأن أمهية  -٤٩
  .الوالدات والعمليات القيصريةفيما يتعلق بويبني اجلدول أدناه االجتاه السائد   -٥٠

  ٥اجلدول 
  االجتاه السائد يف تغطية عمليات الوالدة يف الوحدات الصحية    

 ٢٠١٢ األهداف ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ املؤشرات
   مستوى على الوالدات معدل

 ةالصحي الوحدات
٤٢ ٪٢٩,٥٠ ٪٣٠  ٪٣٣,٩٧ ٪٣١,٥٩٪ 

 ٪١,٥ ٪١,٣٧ ٪٠,٩٣ ٪٠,٩ ٪١,٠٧ القيصرية العمليات معدل
  .وزارة الصحة العامة  :املصدر

  )١٣(جمانية التعليم االبتدائي  -هاء  
أثرت األزمة تأثرياً شديداً على إمكانية احلصول على التعليم حيث بلغ عدد األطفال               -٥١

  .)١٤( طفل١ ٥٠٠ ٠٠٠ إىل ١ ٠٠٠ ٠٠٠ املنقطعني عن الدراسة ما بني
  . ومل يتسن حىت اآلن حتقيق جمانية التعليم االبتدائي بشكل كامل  -٥٢
تعزيز التحاق الفتيات والفتيان بالتعليم االبتدائي، اختذت الدولة التـدابري التاليـة            ول  -٥٣

  : لتخفيف األعباء املفروضة على اآلباء
 ٤ ٢٣٥ ٠٠٠ وعلى   ٢٠١١لميذاً يف عام     ت ١ ٤٠٩ ٨٩٠توزيع لوازم مدرسية على      •

   بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والنرويج واليونيسيف؛٢٠١٣ يف عام تلميذ
   أرياري لكل تلميذ من الصندوق املدرسي؛٣ ٠٠٠إلغاء رسوم التسجيل ومنح  •
  ؛)١٥(إقامة مطاعم مدرسية يف املناطق اليت يشتد فيها انعدام األمن الغذائي •
مدرسني الذين توظفهم مجعيات آباء التالميذ واملدرسـني مـن غـري            منح إعانة لل   •

نـهم كمـوظفني    املوظفني احلكوميني، مبساعدة الشركاء التقنيني واملـاليني، وتعيي       
  .متعاقدين لدى الدولة

 إىل تعزيز فرص احلصول على التعلـيم        ٢٠١٥-٢٠١٣وهتدف خطة التعليم املؤقتة       -٥٤
  .دون متييز

 اليونيسيف، محلة لفائدة اآلباء واجملتمعات احمللية بغرض تشجيع         وُنظّمت، بدعم من    -٥٥
  . التحاق األطفال املستبعدين من النظام التعليمي باملدارس

 طفالً من األطفال الذين تركوا الدراسـة والـذين مل يلتحقـوا             ٦ ٣٦٥واستفاد    -٥٦
  .النظام الرمسي من دورة لتجديد املعارف هبدف إعادة إدماجهم يف ٢٠١٣باملدارس يف عام 
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 طفل من األطفـال املعـاد   ٨٣ ٠٠٠، استفاد ٢٠١٤-٢٠١٣ويف السنة الدراسية      -٥٧
  .إدماجهم والذين يعانون من صعوبات التعلم من دروس استدراكية

يف املدارس االبتدائية العامة يف مرحلة احلضانة وأتاح التوسع التدرجيي لفصول التعليم        -٥٨
  .٢٠١٢ و٢٠٠٩فصول ما بني عامي  فصالً من هذه ال٣ ٧٢٥تسجيل 

 فصالً دراسـياً يف     ٣٦وعالوة على ذلك، فقد تسىن، بدعم من اليونيسيف، إنشاء            -٥٩
 فصالً آخر يف مناطق ميالكي، وصـوفيا،        ٣٢منطقيت أناالجنريوفو، وأندروي وجيري إنشاء      

  . وأنوسي، وأتسيمو أتسينانانا، واتسيمو أندريفانا
 مـن املرسـوم     )١٦(٤ل ذوي اإلعاقـة باملـدارس باملـادة         وُينظّم التحاق األطفا    -٦٠
 والذي يضع السياسة العامة للتعلـيم       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١ املؤرخ   ١١٤٧-٢٠٠٩ رقم

  .الشامل للجميع
 طفل من ذوي اإلعاقة يف منطقيت أناالمانغا وأتسيمو         ٣٠٠، استفاد   ٢٠١٢ويف عام     -٦١

 )١٧(والدعم واحلشد من أجل مستقبل األطفال     أتسينانانا من تعليم خاص قدمته مجعية العمل        
  .بدعم من االحتاد األورويب

وُيدمج األطفال ذوو اإلعاقة، يف إطار التعليم الشامل للجميع، يف الفصول العاديـة               -٦٢
  .يف بعض املراكز

  )١٨(مساعدة ضحايا العنف  -واو  
عويض الـضحايا   ينص القانون املتعلق باالجتار باألشخاص والسياحة اجلنسية على ت          -٦٣

  . ورعايتهم
 من تعويض الضحايا عن اإلصـابات البدنيـة والنفـسية           كالًجرب الضرر   ويشمل    -٦٤

  . وإدماجهم اجتماعياً

  )١٩(التعاون الدويل ومحاية حقوق اإلنسان  -زاي  
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، تستفيد مدغشقر، يف إطار التعاون الثنائي واملتعدد           ل  -٦٥

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وبرنامج     :  الشركاء التقنيني واملاليني التالني    األطراف، بدعم 
األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسيف، وبرنـامج األغذيـة            
العاملي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمـة العمـل             

لعمل الدويل، واالحتاد األورويب، اجملموعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، وجلنة         مكتب ا /الدولية
نكوفونية، وقسم التعاون والعمل الثقايف، واملنظمة الدولية       ااحمليط اهلندي، واملنظمة الدولية للفر    

  .للهجرة، والواليات املتحدة األمريكية، والنرويج، وسويسرا
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  )٢٠(املساواة بني الرجل واملرأة  -حاء  
 تأكيد املساواة بني اجلميع أمام القانون بصرف النظر عـن           )٢١(أعاد الدستور اجلديد    -٦٦

  .نوع اجلنس
وحيق للمرأة، مثلها يف ذلك مثل الرجل، أن ختتار حمل اإلقامة الزوجية وأن تعامـل                 -٦٧

حلمايـة  وتتمتع املرأة، دون قيد، بالقدر نفسه من ا       . على قدم املساواة مع الرجل أمام احملاكم      
  .يف مجيع مراحل اإلجراءات

  . وينطبق ذلك أيضاً على إبرام العقود وإدارة املمتلكات واحلق يف حرية التنقل  -٦٨
وجييز قانون الزواج ونظم الزواج للمرأة، مثلها يف ذلك مثل الرجل، ممارسة السلطة               -٦٩
  .)٢٢(ةاألبوي
 امللغاشيني يتزوجـون بعـدة   وحيظر القانون تعدد الزوجات، غري أن بعض املواطنني   -٧٠

نساء، وذلك بسبب األعراف أو الدين الذي يعتنقونه، وهو ما يثري صعوبات يف القضاء على               
  .هذه املمارسة

  )٢٣(املمارسات الثقافية الضارة باملرأة والطفل  -طاء  
الذي ميارس يف بعض مناطق الشمال الغريب عقـداً يـسبق          " يتريمول"يشكل تقليد     -٧١

ن مشروطاً بأن يقدم العريس ألسرة العروسة هدية أو وعداً هبدية تتمثل يف مبلغ              الزواج ويكو 
وغالباً ما حيدد مقدار اهلبـة بالوضـع   : من املال واألبقار، وفقاً ملا ُيتفق عليه خالل التفاوض   

  .وُحسنِهااالجتماعي للعروس وكذلك بعمرها 
عدل، بدعم من برنامج األمم     وملكافحة املمارسات الثقافية الضارة، كلفت وزارة ال        -٧٢

بإجراء دراسة هتدف إىل حتديد     ) مياراميتا" (Miaramita"املتحدة اإلمنائي، مكتب الدراسات     
  .القُّصرالذي ميارس أحياناً على الفتيات " ريتيمول"باب اجلذرية الستمرار تقليد األس
بيكوين  يف مدينة مـام    ٢٠٠٨وللقضاء على هذه اآلفة، نظمت حلقة عمل يف عام            -٧٣

ووضعت . املمارس ضد الفتيات  " ييترمول"ف املعنية بضرورة حظر تقليد      إلقناع مجيع األطرا  
السلطات اإلدارية والقضائية والشرطة والزعماء التقليديون وكذلك القادة الدينيون من مجيع           

  . األديان خارطة طريق من أجل اختاذ إجراءات ملموسة لوضع حد هلذه املمارسة
. ٢٠٠٩املقرر تقييم اآلثار املترتبة على تنفيذ هذه االلتزامـات يف عـام             وكان من     -٧٤
  .يتسن إجراء هذا التقييم بسبب نشوب األزمة السياسية ومل
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  األطفال التوائم    
اري والدة التوائم لعنة    جنيعترب كل أعضاء اجملتمع احمللي أنتامباهوكا يف مقاطعات مانا          -٧٥

ويؤثر هذا املنع   . لتوائم بشكل بات داخل األسرة البيولوجية     تستدعي منع اإلبقاء على هؤالء ا     
  .اريجنأيضاً على إمكانية إقامتهم يف منطقة مانا

، بدعم من برنـامج     ٢٠٠٨ويف مواجهة هذا الوضع، شرعت وزارة العدل يف عام            -٧٦
األمم املتحدة اإلمنائي، يف إجراء دراسات ترمي إىل معرفة األسـباب الكامنـة وراء هـذه                

مارسة، وتقدير مداها، والطرق والوسائل اليت يتعني اعتمادها للقضاء على هذا التمييز ضد             امل
  .األطفال التوائم ضحايا اإلقصاء والوصم

 حلقة عمل ضمت السلطات القضائية واإلدارية       ٢٠٠٨وعقدت مباناجناري يف عام       -٧٧
ـ        . والدينية د األطفـال التـوائم     واستهدفت هذه احللقة إقناع املشاركني مبساوئ التمييز ض

  .واحلصول منهم على االلتزام مبكافحة هذه اآلفة
. ويف ختام حلقة العمل هذه، وضعت اجلهات صاحبة املـصلحة خارطـة طريـق               -٧٨

وسجلت هذه اجلهات التزام كل طرف منها مبكافحة هذه الظاهرة واختاذ إجراءات ملموسة             
  .على مستواه

، وهم اجلهـة املتحكمـة يف ممارسـة         "Ampanjaka"طبقة األمباجناكا   ومل يعترض     -٧٩
   .التقاليد، على عدم ختلى اآلباء عن أبنائهم التوائم، ولكنهم مل يباركوا ذلك

ـ ويتمثل التغيري الكبري احلاصل يف إمكانية إقامة التوائم يف مانا           -٨٠ اري مـع آبـائهم     جن
  . البيولوجيني والعيش مع أفراد جمتمعهم احمللي

  )٢٤(د النساء والفتيات، مبا فيها أعمال العنف املرتيلأعمال العنف ض  -ياء  

  وقايةال    
اختذت تدابري ترمي إىل مكافحة العنف اجلنساين، وهتدف إىل كسر جدار الصمت،              -٨١

من خالل إنشاء مراكز اإلرشاد واملشورة القانونية، ومنابر على مجيع املـستويات لتكـرس              
  .وتوفري اخلدمات املالئمة، وتعزيز احلقوق والعدالةاملبادئ الثالثة املتمثلة يف منع العنف، 

وفيما يتعلق باملراهقني والشباب، فقد تيسر حتقيق أنشطة مكافحة العنف من خالل              -٨٢
  .تفعيل اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية بالشباب

 اخلط اهلـاتفي الـدويل      ٢٠١٢وأنشأت املنظمة الدولية ملساعدة األطفال يف عام          -٨٣
" خدمـة أصـدقاء الـشباب     "وُنشر دليل   . لتقدمي اإلرشاد والتوجيه للشباب   " ٥١١" ايناجمل
 . نسخة وجرى تعميمه على مستوى بعض املناطق٤ ٠٠٠ يف
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  العقوبات والتعويض     
تشكل أعمال العنف ضد النساء والفتيات بوجه عام وأعمال العنف املرتيل بوجـه               -٨٤

 وميكن، على سبيل التوضيح، إيـراد     . لقانون اجلنائي خاص جرائم جنائية منصوصاً عليها يف ا      
 احملارم، أو الـضرب     االجتار باألشخاص، أو االغتصاب، أو سفاح     : )٢٥(أعمال العنف التالية  

  .، أو القتلواجلرح العمد
وجتري مشاورات واسعة النطاق بشأن مشروع قانون لتجرمي االغتصاب الزوجـي             -٨٥

  .غرض اعتمادهقبل تقدميه إىل السلطات املختصة ب
وينظم القانون، وال سيما قانون اإلجراءات اجلنائية ملدغشقر، العقوبات املفروضـة             -٨٦

  .والتعويضات املمنوحة
  : على ما يلي)٢٦(محاية أفضل لألطفال الضحايا، ينص القانون اجلنائيولتوفري   -٨٧

  ال يبدأ سريان تقادم الدعوى العامة إالّ عند بلوغ الطفل سن الرشد؛ •
كن لألطفال ضحايا اجلرائم املتعلقة باالجتار واالستغالل اجلنسي وسفاح احملـارم           مي •

اللجوء مباشرة إىل احملاكم للحصول على تعويضات عن األضرار اليت حلقت هبـم             
  .دون املرور بالوالدين أو األوصياء، وحياكم مرتكبو اجلرائم

  )٢٧(متكني املرأة  -كاف  
أة، مثلها يف ذلك مثل الرجل، حقوق احلصول علـى          متنح التشريعات الوطنية للمر     -٨٨

  .امللكية العقارية واملرياث العقاري وإدارة املوارد االقتصادية
وقد حظيت اجلمعيات واجملموعات النسائية بدعم برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي              -٨٩

  .جناريلتحسني إعمال حقوق املرأة املدنية واالقتصادية يف فارافانغانا ماناكارا ومانا
  ٦اجلدول 

  املستفيدات من الربنامجوجود أماكن     

 عدد اجملموعات املدعومة من املشروع منطقة التدخل
 تقنيات التعبئة اجملتمعيةعدد اجملموعات اليت تستخدم 

 ٧٥ ٨٠ فارافانغانا
 ٥٢ ٥٨ ماناكارا
 ٥١ ٥٦ ماناجناري
 ١٧٨ ١٩٤ اجملموع

  .٢٠١٣يوليه /تحدة اإلمنائي، متوزمن برنامج األمم املتقرير أنشطة املشروع املدعوم   :املصدر



A/HRC/WG.6/20/MDG/1 

21 GE.14-09713 

واستفادت النساء ضمن كل جمموعة من دعم أتاح هلن ممارسة مهن زراعية بسيطة               -٩٠
ومسحت هلن اإليرادات الـيت     . متثلت يف تربية اخلنازير والدجاج وزراعة األرز وتربية األمساك        

لرعاية الـصحية وحتـسني ظـروف       اخدمات  تعليم أبنائهن واحلصول على     بحصلن عليها   
  . معيشتهن اليومية، ومكنتهن من االعتماد على أنفسهن

متكني من أهدافه    منطقة من اجلزيرة من تدريب       ١٢واستفادت النساء الريفيات يف       -٩١
  . املرأة

  ٧اجلدول 
عدد النساء اللوايت تلقني تدريباً قدمه مرصد التوظيف والتدريب املهين يف مدغـشقر يف                  

  الت الزراعة وتربية املاشية واحلرف اليدويةجما

  عدد املتدربات عدد املشاركني التدريب املنطقة
 املئوية نسبةال

 للمتدربات

 ٪٦٥ ١٣ ٢٠ حرف يدوية ديانا

 ٪٢٥ ٠٥ ٢٠ تربية األبقار احللوب أتسيموأندريفانا

 ٪٢٥ ٠٥ ٢٠ زيت النخيل فاتوفايف فيتوفينان

 ٪٣٠,٧٧ ٠٤ ١٣ تدخني السمك بويين

 ٪٥٠ ١٠ ٢٠ املنيهوت ماتسياترا العليا

 ٪٣٥ ٠٧ ٢٠ النحالة أموروين مانيا

 ٪٨,٦٩ ٠٢ ٢٣ صناعة اآلجر أتسيموأتسينانانا

 ٪١٥ ٠٣ ٢٠ تربية األمساك أالوترامانغا

 ٪٦,٦٦ ٠١ ١٥ القرنفل أناالجنريوفو

 ٪٤٥ ٠٩ ٢٠ الذرة بونغوالفا

 ٪١٠ ٠٢ ٢٠ تربية األمساك إتاسي

 ٪صفر  صفر ٢٠ عجينة املوز اأتسينانان

بيانات إحصائية صادرة عن إدارة مرصد التوظيف والتدريب املهين يف مدغشقر بـشأن الـدعم                 :املصدر
  .املقدم لتعزيز التوظيف

 وهبدف التخفيـف    )٢٨(وعالوة على ذلك، فقد نفذت، بدعم من املنظمات الدولية          -٩٢
ال البلد ويف   صادي للمرأة يف املناطق الواقعة مش     من آثار األزمة، برامج ترمي إىل التمكني االقت       

  .)٢٩(وسطه وجنوبه الشرقي
والقصد من هذا هو تعزيز قدرات املرأة يف جمال تقنيات اإلدارة، وتزويدها مبعدات               -٩٣

واسـتفادت سـيدات    . اإلنتاج من أجل حتسني إنتاجيتها وتسويق منتجاهتا بشكل أفـضل         
التابع لرابطة احمليط اهلندي للمشتغالت باألعمال احلرة،       األعمال املنتميات إىل فرع مدغشقر      
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، من متويل قدمه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومن تدريب          ٢٠١٣أكتوبر  /يف تشرين األول  
  .يف جمال تقنيات التصدير

  )٣٠(محاية حقوق الطفل  -الم  

  )٣١(إنشاء مؤسسة لرصد وتقييم االتفاقية الدولية حلقوق الطفل    

 ٨٥٨-٢٠١٢ع اللجنة الوطنية حلماية الطفل واليت أنشئت مبوجب املرسوم رقـم       تضطل  -٩٤
  : بضمان ما يلي٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٨املؤرخ 

توجيه السياسات والربامج الوطنية يف جمال محاية الطفل مع مراعاة تنفيـذ اتفاقيـة               •
  حقوق الطفل وتوصيات هيئات املعاهدات؛

  ية الطفل؛ تنسيق األنشطة املتعلقة حبما •
  . العاملني يف جمال محاية الطفلاألطرافتطوير التعاون بني مجيع  •

  ة أطفال الشوارعمحاي    
وضعت برامج لتعليم القراءة والكتابة لصاحل األطفال غري امللتحقني باملدارس، مبـن              -٩٥

  :وتشجع هذه الربامج على ما يلي. فيهم أطفال الشوارع
  ؛)٣٢(لغاشيةقراءة والكتابة باللغة املتعلم ال •
  .)٣٣(اعتماد طريقة جديدة لتعلم احلساب •
باملـدارس   ويتضمن برنامج تطبيق املنهجية املكيفة الحتياجات األطفال الذين مل يلتحقوا           -٩٦

" Asa Sekoly Avotra Malagasy" الدراسة، والذي يطلـق عليـه اسـم    واألطفال الذين تركوا
 االبتـدائي يف    لغاشيني، حتضري امتحان شهادة التعليم    األنشطة املدرسية التكميلية للمراهقني امل     أو

 ويهدف هذا الربنامج أيضاً إىل إعداد املتعلمني الذين تتراوح أعمـارهم          .  أشهر ١٠غضون  
  . سنوات إلعادة إدماجهم يف فصول السنة الثانية حتضريي١٠و ٩ بني
وإعـادة  ، إدمـاج    ٢٠١٣ و ٢٠١١  عامي وأتاحت هذه املنهجية، يف الفترة ما بني        -٩٧

 طفالً من األطفال الذين مل يلتحقوا باملدارس، مبن فيهم أطفال الـشوارع يف              ٣ ٣٩٤ إدماج
  .منطقة أناالمانغا

وتضطلع أيضاً برامج أخرى وضعتها منظمات غري حكومية مثل منظمـة مانـدا،               -٩٨
، ، ومنظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولـة      )محاية األطفال امللغاشيني  " (KOZAMA"ومجعية  

بتجديد معارف أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم مدرسياً يف العاصمة وضواحيها، يف حـني          
، علـى   )فلننقذ األطفال امللغاشيني  " (VOZAMA" إنترإيد، و  تنيتعمل املنظمتان غري احلكومي   

  .التوايل، يف املنطقة اجلنوبية الشرقية ومنطقة أموروين مانيا
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العقوبة القاسية أو الالإنـسانية     أو  املعاملة  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب        -ميم  
  )٣٤(أو املهينة

ُشرع يف عملية التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب              -٩٩
اجلمعيـة   لطرحه علـى  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

  .الوطنية اجلديدة بغرض اعتماده
 واملتعلـق   ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٥ املؤرخ   ٠٠٨-٢٠٠٨تضمن القانون رقم    وي  -١٠٠

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تعريفاً       أو  مبناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       
ويدرج التعذيب كجرمية جنائية مـستقلة      . للتعذيب يتمشى مع التعريف الوارد يف االتفاقية      

  .سب مع خطورة األفعال املرتكبةيعاقب عليها مبا يتنا
 فتحـت حكمـة     .، م .ب .ج . أدى إىل وفـاة ر     مابعد ادعاء مبمارسة تعذيب     و  -١٠١

أنتاناناريفو حتقيقاً وقدمت شكوى إىل قاضي التحقيق بقرار اهتام متهيدي بالتعذيب والقتـل،          
ـ      ١٠ و ٢ومها جرميتان منصوص عليهما يف املادتني         ٢٩٥ ادتني من قانون مناهضة التعذيب، وامل

ويتواصل التحقيق حالياً يف املكتب الثالث لقاضي التحقيـق يف          .  من القانون اجلنائي   ٣٠٢و
  .أنتاناناريفو

واملتعلـق   ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٥ املؤرخ   ٠٠٨-٢٠٠٨وإلنفاذ القانون رقم      -١٠٢
هينـة،  العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو امل      أو  مبناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       

أصدرت وزارة العدل، بدعم من املنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ورابطة منع التعذيب وفرع             
مدغشقر التابع لالحتاد الدويل للعمل املسيحي من أجل إلغاء التعذيب وقسم التعاون والعمل             

ريه مـن   الثقايف، دليالً لفائدة املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني من أجل مناهضة التعذيب وغ           
  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةأو ضروب املعاملة 

نسخة منها بدعم من     ٥ ٠٠٠وجرى أيضاً، للغرض نفسه، إصدار كتيبات وتوزيع          -١٠٣
  . رابطة منع التعذيب وقسم التعاون والعمل الثقايف

 دورات  ٢٠٠٨ونظمت يف أنتاناناريفو وتواماسينا وتوليارا وتاوالغنارو منذ عـام            -١٠٤
القضاة، وأفراد الـشرطة، ورجـال      : تدريب متتالية لفائدة املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني      

  .الدرك، واحملامون، وموظفو السجون، وعناصر القوات املسلحة
ووضعت وحدات للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة املـدربني العـاملني يف               -١٠٥

وتتـضمن هـذه    . رك واجليش وموظفي إدارة السجون    مدارس إعداد القضاة والشرطة والد    
  .الوحدات موضوع مكافحة االجتار والتعذيب وأعمال العنف ضد املرأة
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.  سـاعة ٤٨ال تتجاوز احلبس االحتياطي مبدة وحيدد قانون اإلجراءات اجلنائية فترة      -١٠٦
حـبس  وجيري حالياً النظر يف مشروع إصالح تشريعي يتعلق بتقلـيص الفتـرة الزمنيـة لل              

  . يوماً فيما يتعلق جبرائم املساس بأمن الدولة الداخلي١٥واحملددة مبدة االحتياطي 

  )٣٥(إصالح النظام القضائي ونظام السجون  -نون  
 اليت تشدد على إصالح القضاء ونظام السجون، عينت إدارة          ٢٥استجابة للتوصية     -١٠٧

بدعم من برنامج األمـم املتحـدة       حقوق اإلنسان والعالقات الدولية التابعة لوزارة العدل،        
اإلمنائي، خبرياً استشارياً دولياً إلجراء دراسة تتناول نظام العدالة اجلنائية وحتقق األهـداف             

  : الرئيسية التالية
حتليل أوجه القصور وحتديد االحتياجات واحللول العملية لتحسني أداء نظام العدالة            •

  ؛اجلنائية
  .يق ضمن نظام العدالة اجلنائيةوضع توصيات ترمي إىل حتسني التنس •
ويف إطار إجناز هذه الدراسة، أجريت استشارات فردية يف أوساط خمتلف أصحاب              -١٠٨

املصلحة يف نظام العدالة اجلنائية بدءاً من موضوع التحقيقات األوليـة إىل النطـق بـاحلكم       
 اجلهـات   وتال هذه االستشارات تنظيم حلقة عمل تشاورية بني       . واستنفاد سبل االنتصاف  

  .الفاعلة يف نظام العدالة اجلنائية على املستويني املركزي واإلقليمي على حد سواء
وعالوة على ذلك، عينت أيضاً نفس اإلدارة التابعة لوزارة العدل، بدعم من برنامج               -١٠٩

الوقوف علـى   األمم املتحدة اإلمنائي كذلك، خبرياً استشارياً دولياً إلجراء دراسة ترمي إىل            
عقبات اليت تعرقل جهاز مكافحة الفساد ووضع مقترحات ملموسة الستعادة الثقة يف نظام             ال

 ، يف إطار إجناز هـذه الدراسـة       ،واستشريت. العدالة اجلنائية ومكافحة الفساد بصورة فعالة     
جهات منها األطراف الفاعلة يف جلنة محاية الرتاهة، واملكتب املستقل ملكافحة الفساد، ودائرة            

  .ارات املالية ونظام العدالة اجلنائية املعين مبكافحة الفساداالستخب
 ٩وقد ُسلّمت نتائج هذه الدراسات بشكل متتابع وتسىن التحقق من صـحتها يف                -١١٠
وتتمثل اخلطوات املقبلة يف وضـع سياسـة        . ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٧ و ٢٠١٤مايو  /أيار

الستعادة ثقة السكان يف نظام     بفعالية  ا  جنائية وطنية وسياسة وطنية ملكافحة الفساد وتنفيذمه      
  . العدالة اجلنائية ومكافحة الفساد بصورة ناجعة

  إصالح اجلهاز القضائي    
تعكف اللجنة الوطنية إلصالح نظام العدالة اجلنائية على وضع مشروع قانون يتعلق              -١١١
  :مبا يلي
  ؛لس األعلى للقضاءاجمل •
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  .إقرار تدابري بديلة للسجن •

   السجونإصالح نظام    
صالح نظام السجون، أُنشئت جلنة تعىن بإصالح السجون وتتوىل تصميم املشاريع           إل  -١١٢

  . اليت سيجري تنفيذها
إعمال حقـوق احملتجـزين     حيول دون   وملواجهة استمرار اكتظاظ السجون الذي        -١١٣
السجون يتمشى مع املعايري الدولية، أجرى وفد يتألف من ممثلني عن وزارة العدل وإدارة               مبا

املمارسات اجليدة يف هـذا  للوقوف على   واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان زيارة إىل رواندا        
وقد استطاع هذا البلد على مدى عقدين من الـزمن أن خيفـض عـدد الـسجناء              . الشأن
  .٥٦ ٠٠٠ إىل ١٥٠ ٠٠٠ من

 خالل  وسوف ُيستفاد من اخلربات اليت أحرزها هذا البلد يف جمال إصالح السجون             -١١٤
  .عملية إصالح نظام السجون يف مدغشقر

  )٣٧(حتسني ظروف االحتجاز  -سني  
 يف املائة منـهم     ٥٢,٩ حمتجزاً،   ١٨ ٧١٩، توزع   ٢٠١٢ديسمرب  /يف كانون األول    -١١٥

  . سجناً يف مدغشقر٨٢حمتجزون قبل احملاكمة، على 
  ٨اجلدول 

  توزيع السجناء    
 واءطاقة اإلي اجملموع املدعى عليهم املدانون  

 ٤٢٠ ١٧ ٩٧٨ ٤٤٢٨ ٨ رجال
 ٨٠٥ ٢٨٣٥٢٢ نساء
 ٤٦٥ ٩٣٣٧٢ فتيان
 ٢٩ ٢٢٧ فتيات
 ٧١٩ ١٨ ٨٩٩ ٨٢٠٩ ٨ اجملموع  

 ٪١٠٠ ٪٥٢,٨٨  ٪٤٧,١٢ النسبة املئوية

٣١٩ ١٠ 

دائـرة مراقبـة    /مديرية إدارة السجون  /املديرية العامة إلدارة السجون   /األمانة العامة /وزارة العدل   :املصدر
  .الحتجاز واإلحصاءا

وتبـذل  . وأنشئ مركز إلعادة التأهيل يف أنتسريانانا الستقبال األحداث اجلـاحنني           -١١٦
بغية فصل جناح القُّصر عن     البىن التحتية   اجلهود من أجل أن حتل تدرجيياً مشكلة عدم كفاية          

  .جناح البالغني
  .ويراعى حظر العمل القسري يف مجيع السجون  -١١٧
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سني احلالة الصحية للسجناء وظروف نظافتهم وتغذيتهم، جرى إنشاء         ومن أجل حت    -١١٨
  : اهليئات التالية

  جلنة تقنية طبية لتحسني الظروف الصحية للمحتجزين؛  •
  تغذية؛ الهيئة معنية مبراقبة  •
 ملكافحة سوء التغذية بدعم مـن مجعيـة اخلـدمات الدينيـة             )٣٨("برنامج القدر " •

  ؛الدولية للصليب األمحر واللجنة الكاثوليكية يف السجون
  .جلنة معنية بالنظافة داخل مجيع مرافق السجون •
وانطلق مشروع تشكيل جمموعة من املدربني يف حقوق اإلنسان على مستوى وزارة              -١١٩

العدل مبشاركة إدارة إضفاء الصبغة اإلنسانية على االحتجاز والتحضري لإلدماج االجتماعي،           
الدولية، واللجنة الدولية للصليب األمحر، ونقابة مهنيـي        وإدارة حقوق اإلنسان والعالقات     

  .العمل االجتماعي

إطالق سراح احملتجزين املرتبطني باألحداث السياسية اليت وقعت ما بني عامي             -عني  
  )٣٩(٢٠٠٩ و٢٠٠٢

منحت اللجنة اخلاصة املكلفة باختاذ قرارات العفو والتابعة للمحكمة العليـا العفـو        -١٢٠
  .سيني باستثناء من كان منهم مرتبطاً بإجراءات مالحقة بسبب جرائم دمملعتقلني سيا

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -فاء  
  :ينظم تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالصكوك التالية  -١٢١
  ؛١٩٩٨فرباير / شباط٢ املؤرخ ٠٤٤-٩٧القانون رقم  •
  ؛٢٠٠١فرباير / شباط٢١  املؤرخ١٦٢-٢٠٠١املرسوم رقم  •
  .)٤٠(٢٠٠٤ديسمرب /درة يف كانون األول قرارات مشتركة بني الوزارات صا٦ •
ومن مث، فاألشخاص ذوو    . وال جيوز التمييز ضد أي شخص لكونه من ذوي اإلعاقة           -١٢٢

اإلعاقة يتمتعون حبقوق مماثلة لتلك اليت يتمتع هبا غريهم من املواطنني يف جمال احلصول على                
  .لعمل والتدريب املهين والتدريب الذي يركز على اجلانب املهينالرعاية الصحية والتعليم وا

  .فيما يتعلق بإعمال احلقوق السياسية لضعفاء البصرسيتعني بذهلا وهناك جهود   -١٢٣
 ١١٤٧-٢٠٠٩وينظم حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على التعليم باملرسوم رقم            -١٢٤

وينص . مة للتعليم الشامل للجميع    والذي يضع السياسة العا    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١املؤرخ  
ويستفيد مجيع األطفـال    . لكل طفل احلق يف التعليم    ":  منه على أن   ٤هذا املرسوم يف املادة     
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وال جيوز حرمان أي طفـل دون       . ذوي اإلعاقة من التعليم املتاح يف الوسط املدرسي العادي        
  ."أسباب مشروعة من االلتحاق مبدرسة ابتدائية

 تكفلت مجعية العمل والدعم واحلشد من أجل مستقبل األطفـال           ،٢٠١٢ويف عام     -١٢٥
ومتكن . فرصة احلصول على تعليم خاصأتاحت  طفل من األطفال ذوي اإلعاقة ٣٠٠برعاية 

األطفال ذوو اإلعاقة، يف مراكز تعليمية أخرى، من االندماج يف الفصول الدراسية العاديـة              
  .واالختالط باألطفال غري املعوقني

  )٤١(ية التعبري والصحافة وتكوين اجلمعيات والتجمع السلميحر  -صاد  
  .)٤٢( منه، احلريات العامة١٠يكرس الدستور، يف املادة   -١٢٦
لخروج من األزمة السياسية، اختذت اإلجراءات التالية حىت يتسىن تنظيم انتخابات          لو  -١٢٧

  : للحق يف التجمعسلمية وحرة ودميقراطية ونزيهة دون ختويف ويف ظل االحترام الكامل 
إطالق سراح الصحفيني والتقنيني احملتجزين والذين يعملون يف احملطتني اإلذاعييـتني            •

"Radio Fahazavana) "و) زافانافاها"Free FM" ؛  
  احترام حرية الرأي والتعبري خالل احلملة االنتخابية؛  •
ل احلملـة   التوزيع العادل لوقت البث يف احملطات السمعية والبصرية العمومية خـال           •

  االنتخابية؛
  تدريب الصحفيني على تغطية العملية االنتخابية؛ •
تنفيذ مشروع دعم الدورة االنتخابية يف      إطار  دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف        •

دورات تدريبية لصاحل أفراد قوات األمن بشأن احترام احلريات العامـة           لمدغشقر،  
  . وأيام التصويت وبعد عمليات التصويتوحقوق اإلنسان خالل احلملة االنتخابية،

وترتب على هذه اإلجراءات إجراء اجلولتني األوىل والثانية من االنتخابات الرئاسية             -١٢٨
  .وكذلك االنتخابات التشريعية يف أجواء سلمية ودميقراطية

  التوعية العامة حبقوق اإلنسان  -قاف  
وق اإلنسان الطالع اجلمهور على تواصلت اجلهود املبذولة لتعميم نصوص محاية حق  -١٢٩

  . حقوقه، وكذلك على سبل ووسائل إعماهلا
لفائدة املـدارس   والتربية املدنية   ، وضع مكتب التثقيف اجلماهريي      ٢٠١١ويف عام     -١٣٠

اإلعدادية والثانوية التابعة للتعليم العام والتعليم التقين والتدريب املهين مناهج تعليمية جديدة            



A/HRC/WG.6/20/MDG/1 

GE.14-09713 28 

ية وكتباً تعليمية تتضمن الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان ومواضـيع           يف التربية املدن  
  .املساواة بني اجلنسني

ونقلت جمموعة مؤلفة من عشرة مدربني، واليت سبق وأن تلقى أفرادها تدريباً قدمته               -١٣١
 هلم وزارة العدل بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جمال حقوق اإلنسان، اخلـربات              

  .اليت اكتسبتها إىل أعضاء منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل يف العاصمة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -راء  

  تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات    
دعمت مدغشقر، منذ النظر يف تقريرها األويل يف إطار االستعراض الدوري الشامل،            -١٣٢

  : التاليةتقاريرها املتعلقة بتنفيذ املعاهدات 
  ؛)التقرير األويل (٢٠١١اتفاقية مناهضة التعذيب يف عام  •
  ).التقريران الدوريان الثالث والرابع (٢٠١٢اتفاقية حقوق الطفل يف عام  •
وقد أعدت التقارير التالية وقدمت لتنظر فيها جلنة حقوق الطفل واللجنـة املعنيـة                -١٣٣

  : بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  ؛)٤٣(لية بشأن تنفيذ الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفلالتقارير األو •
  التقرير الدوري بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ •
تقرير أويل بشأن تنفيذ امليثاق األفريقي بشأن حقوق ورفـاه الطفـل إىل اللجنـة                •

  .األفريقية حلقوق ورفاه الطفل
  :اً إعداد التقارير التالية إلحالتها إىل هيئات املعاهداتوجيري حالي  -١٣٤
لتقرير الرابع بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والـذي            ا •

  اإلنسان؛ اللجنة املعنية حبقوق يقدم إىل 
تقرير بشأن تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، والذي يقـدم إىل              •

  ؛ القضاء على التمييز العنصريجلنة
التقرير الدوري الثالث بشأن تنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              •

  واالجتماعية والثقافية؛ 
التقرير الثاين بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو               •

  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة



A/HRC/WG.6/20/MDG/1 

29 GE.14-09713 

  خلاصةاإلجراءات ا    
 بشأن القبول بتوجيه دعوة دائمة، زار مدغـشقر يف  ٢٤يف إطار تنفيذ التوصية رقم      -١٣٥

ويتعلق األمر باملقرر اخلاص املعين .  ثالثة مقررين خاصني٢٠١٣ و٢٠١١الفترة ما بني عامي 
ـ              ع باحلق يف الغذاء، واملقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة، واملقررة اخلاصة املعنية ببي

  .األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية
وُينتظر وصول املقرر اخلاص املعين حبق كل فرد يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن           -١٣٦

  .٢٠١٤الصحة البدنية والعقلية إىل مدغشقر يف عام 

  )٦٣التوصية رقم (تدريب القضاة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني   -شني  
املدارس املهنية للقضاة واحملامني والشرطة والدرك وموظفي الـسجون         مديرو  هد  تع  -١٣٧

 بتعليم حقوق اإلنسان يف مؤسساهتم وختصيص عدد معقـول مـن            ٢٠١١واجليش يف عام    
  .الساعات لذلك

وتسىن، بدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،             -١٣٨
 للمدربني يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك أعمال العنـف ضـد              تقدمي تدريب مشترك  

، واستهدف هذا التدريب املدربني     ٢٠١٢سبتمرب  /النساء واألطفال، مبدينة أنتسريايب يف أيلول     
   .املشار إليهم أعاله

وعالوة على ذلك، ُنظّم يف أنتسريايب وأنتاناناريفو تدريب خاص يراعي الـسمات              -١٣٩
  .تبط مبمارسة كل مهنة من مهن املوظفني املكلفني بإنفاذ القواننياملميزة اليت تر

 يف  ،وتلقى املدربون العسكريون يف جمـال حقـوق اإلنـسان مبدينـة أنتـسريايب               -١٤٠
 تدريباً متحور حول الشواغل اليت تعتريهم أثناء ممارسـتهم اليوميـة            ،٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

  . لوظائفهم
دربون العاملون يف مدارس إعداد القضاة وموظفي السجون        ويف أنتاناناريفو، تلقى امل     -١٤١

  .والشرطة والدرك واحملامني دورات تدريب خاصة تتعلق بأداء وظيفة كل فئة منهم
وبدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أتاحت وزارة العدل لصاحل القـضاة              -١٤٢

 تاوالغنارو، تدريباً بـشأن      مبدينة ٢٠١٢فرباير  /ورجال الشرطة والدرك واجليش، يف شباط     
  .أعمال العنف ضد النساء واألطفال

 مبنطقة أنوسي   ٢٠١٣ يف عام    ،وبدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، نظمت        -١٤٣
 سلسلتان من دورات التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لصاحل اجلهات الفاعلة يف             ،تاوالغنارو

ومتحورت املواضيع املطروحة   .  تقدمي تدريب للمدربني   اجملتمع املدين يف املنطقة، باإلضافة إىل     
حول النظم الدولية والوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وحقوق املرأة، ومحاية الطفـل،             
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وجرى إطالع املشاركني علـى     . والعنف اجلنساين، وحقوق اإلرث، وحق امللكية العقارية      
  .تقنيات رصد انتهاكات حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها

وقدمت مديرية التدريب املستمر والبحوث والدائرة املركزية لشرطة األخالق ومحاية     -١٤٤
القُّصر تدريباً لرجال الشرطة والدرك يف جمال حقوق اإلنسان ومحاية الطفل ومكافحة العنف             

  .املرتيل والسياحة اجلنسية
  ٩اجلدول 

  تدريب موظفي السجون    
 نيعدد املشارك املكان التاريخ املوضوع

 ١٤ مركز التدريب يف أنتانيمورا ٢٠١٢مايو / أيار١١ إىل ٨من  حقوق اإلنسان
 ١٧ مركز التدريب يف أنتانيمورا ٢٠١٢يوليه / متوز٥ إىل ٣من  مكافحة العنف املرتيل

 ١٧ مركز التدريب يف أنتانيمورا ٢٠١٢يوليه / متوز١٢ إىل ١٠من  
التوعية بشأن مكافحة 

 العنف املرتيل
 ٣٠٢ مركز التدريب يف أنتانيمورا ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦ىل  إ١٦من 

 ١٥ مركز التدريب يف أنتانيمورا ٢٠١٢مايو / أيار١١ إىل ٨من  
 ٢٥ مركز التدريب يف أنتانيمورا ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦ إىل ٢٢من  اجلرائم اجلنسية

بناء القدرات يف جمال 
 احلقوق ومحاية الطفل

 /ران حزي١مايو إىل / أيار٢٧من 
 ٢٠١٣يونيه 

 ٢٥ مركز التدريب يف أنتانيمورا

التشريعات املتعلقة حبماية 
 الطفل

 ٢٥ مركز التدريب يف أنتانيمورا ٢٠١٣مارس / آذار٧ إىل ٥من 

  أعمال املتابعة املتعلقة باالستعراض السابق  -تاء  
 ،٢٠١٠بعد النظر يف التقرير األويل يف إطار االستعراض الدوري الشامل يف عـام               •

علماً بأن تنفيذها كان حمدوداً بسبب        املقبولة ٦٥    ل تدابري لتنفيذ التوصيات ا    اختذت
  األزمة؛ 

االستناد إىل املالحظات اخلتامية لالستعراض الدوري الشامل وعرض خطة لتفعيـل            •
التوصيات املقبولة على ممثلي احلكومة ووكاالت األمم املتحدة مع حتديد الـشركاء            

  الداعمني احملتملني؛
توقيع الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة           •

  والسياسية من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ 
  عتماد القانون املتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛ االشروع يف عملية  •
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عمـال  الشروع يف عملية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع ال             •
  .املهاجرين وأفراد أسرهم

  اإلجنازات احملققة وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثاء  

  اإلجنازات احملققة    
إنشاء مؤسسات اجلمهورية الرابعة بعد االنتخابـات       بالعودة إىل النظام الدستوري      •

  الرئاسية والربملانية؛
  ضاء احلكومة؛تنصيب رئيس اجلمهورية، وتعيني رئيس الوزراء وتسمية أع •
  نعقاد اجلمعية الوطنية؛ا •
  اعتماد القانون املتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان؛ •
  التصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ •
  إنشاء اللجنة الوطنية حلماية الطفل؛ •
  .إصالح قانون مكافحة االجتار بالبشر •

  جليدة ااملمارسات    
  استغالل األطفال جنسياً؛ اعتماد مدونة سلوك يف جمال مكافحة  •
العمل التآزري من خالل إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات تشمل اجملتمـع املـدين       •

  وتعرف باسم اللجنة الوطنية حلماية الطفل؛
الشراكة من خالل إنشاء املنرب الوطين واإلقليمي ملكافحة العنف اجلنساين، مبا يشمل             •

  اجملتمع املدين؛ 
مواءمة وتنسيق اإلجراءات من خالل إنشاء اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنيـة             •

  بالشباب، مبا يف ذلك اجملتمع املدين؛ 
اعتماد خطة عمل لدمج املسائل املتعلقة بعمالـة األطفـال يف الـربامج واخلطـط           •

  .التعليمية

  املعوقات    
األزمة الـسياسية إىل    أعاقت  يف ونقص املوارد،    إضافة إىل املعوقات ذات الطابع الثقا      •

  .حد كبري تنفيذ مجيع التوصيات اليت قبلها البلد



A/HRC/WG.6/20/MDG/1 

GE.14-09713 32 

وحتـسني  ليل الصعاب   ذاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية لت       -خاء  
  احلالة على أرض الواقع يف جمال حقوق اإلنسان 

  :مدغشقر مبا يليتلتزم زمة، على الرغم من اآلثار السلبية النامجة عن األ  -١٤٥
  تدابري بديلة للسجن يف إدارة قضاء األحداث؛ قوانني هبدف اختاذ سن  •
استعادة األمن والتماسك االجتماعي من خالل بناء قدرات اجلهات الفاعلة يف نظام             •

  اجلنائية؛  العدالة
  .إنشاء وتفعيل جهاز دائم ملكافحة االجتار بالبشر •

  جمال بناء القدرات وطلب املساعدة التقنية، عند االقتضاءتوقعات الدولة يف   -ذال  
لتحسني حالة مجيع حقوق اإلنسان، فإن مدغشقر تلتمس الـدعم وتـسعى إىل أن           -١٤٦

 علـى وجـه     ،يتواصل تعزيز أوجه الدعم واملساعدة التقنية املقدمة من شركائها مبن فـيهم           
سامية حلقوق اإلنسان، وصندوق األمم  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملفوضية ال   ،اخلصوص

املتحدة للسكان، واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب العمل الـدويل،           
واالحتاد األورويب، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، وقسم التعاون والعمـل            

  .الثقايف، وسويسرا، والنرويج

حقوق قنية من أجل تعزيز     ولية اليت تقدم مساعدات ت    التعاون مع املنظمات الد     -ضاد  
   ومحايتهااإلنسان

برنامج األمـم  : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، تتعاون مدغشقر مع اجلهات التالية ل  -١٤٧
املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، واليونيسيف، واليونسكو، ومنظمة الصحة          

برنامج وحدة املشترك بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز،         العاملية، وبرنامج األمم املت   
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة، وبرنـامج        األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، و    

واملنظمـة الدوليـة    ،  واالحتاد األورويب، وقسم التعاون والعمـل الثقـايف       األغذية العاملي،   
دولية التابعة للواليات املتحدة، واجملموعة اإلمنائية للجنـوب        نكوفونية، ووكالة التنمية ال   اللفر

  . األفريقي، واالحتاد السويسري

 Notes 
1 Comité créé par arrêté interministériel n°18600 du 30 octobre 2003 sur initiative des Ministères de 

la Justice et des Affaires Étrangères composé de représentants des ministères concernés avec 
inclusion des représentants des organisations de la société civile. 

2 Recommandations n°9, 10 et 11. 
3 Source: ENSOMD 2012-2013. 
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4 Recommandations n°16 à 19: Mettre en place une Institution nationale indépendante de protection 
des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris. 

5 Recommandations n° 44: Accroître les efforts de sensibilisation au problème de la traite de main 
d’œuvre et poursuivre les auteurs et complices. 

6 Recommandation n° 6: Déployer des efforts accrus en vue de s'acquitter des obligations qui lui 
incombent en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l'enfant, de protéger ses populations 
les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, en particulier en période de crise. 

7 Recommandations n° 8, 21, 22, 38, 42, 43, 44, 45, 46 et 47. 
8 Recommandations n° 6 et 60: Continuer à lutter contre la pauvreté. 
9 La SNFI a été validée en décembre 2012 par les acteurs du secteur de la microfinance incluant le 

Ministère des Finances et du Budget, le Ministère de l’agriculture, les Partenaires Techniques et 
Financiers (Banque Mondiale, FIDA, AFD, UNCDF/PNUD, UE,…) l’Association Professionnelle 
des institutions de Microfinance, l’Association Professionnelle des Banques, le Comité des 
Assurances de Madagascar, les Institutions de Microfinances, les Institutions Bancaires de 
Microfinance. 

10 Sources: EDSMD IV 2008-2009, Ministère de la Santé Publique. 
11 Source: Ministère de la Santé Publique. 
12 Recommandation n° 59: Continuer à s’efforcer de promouvoir le droit à la santé en instaurant la 

gratuité des soins financée par le Fonds de capital investissement de Madagascar. 
13 Recommandation n° 61 Poursuivre la réforme de l’enseignement de manière à pouvoir assurer à 

toutes les filles et à tous les garçons l’accès à l’enseignement primaire gratuit. 
14 Source: Ministère de l’Éducation Nationale. 
15 Mise en place de cantines scolaires dans les zones défavorisées: de 2005 à 2007, 75 000 enfants 

issus de 276 EPP des régions d’Anosy, d’Androy et d’Atsimo Andrefana ont bénéficié de 175 
jours de cantines par an dans le cadre du projet CP 10340.0 initié en collaboration avec le PAM. 
En 2008–2009, un accord subsidiaire au projet a permis de toucher dans les mêmes régions, 106 
880 enfants issus de 611 EPP, puis de 2010 à 2012, 215 000 enfants de 1 138 EPP. De 2007 à 
2011, un autre projet de cantines scolaires financé par USAID et réalisé conjointement par le MEN 
et CARE International a permis de toucher dans la région Atsinanana, 26.997 enfants issus de 82 
EPP. 

16 Article 4 du Décret n° 2009-1147 du 1er septembre 2009: «Tous les enfants présentant des 
déficiences bénéficient d’une éducation en milieu scolaire ordinaire. Aucun enfant ne se verra 
refuser sans motif légitime l’admission à une école primaire». 

17 ASMAE: Agir, Soutenir, Mobiliser pour l’Avenir des Enfants. 
18 Recommandations n° 63: Assurer une formation aux magistrats et aux fonctionnaires ainsi qu'aux 

prestataires de services de santé afin qu'ils soient en mesure de prêter assistance aux victimes de 
violence. 

19 Recommandation n° 65: Collaborer activement avec les organisations internationales qui 
dispensent une assistance technique en vue de renforcer la protection des droits de l'homme. 

20 Recommandation n° 14 et 15: Adopter un texte de loi spécifique en faveur de l’égalité entre 
homme et femme, de même qu’une loi contre la violence au foyer et une stratégie globale visant à 
éliminer les pratiques culturelles et les stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes. 

21 Article 6 alinéa 2: «Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés 
fondamentales protégées par la Loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d’instruction, 
la fortune, l’origine, la croyance religieuse ou l’opinion». 

22 Article 15 de la Loi n° 2007-023. 
23 Recommandations n° 26 à 27 pratiques culturelles néfastes. 
24 Recommandations n° 13, 36,38, 39 à 42 violences à l’égard des femmes et des filles, violences au 

foyer. 
25 Violence et voie de fait, coups et blessures volontaire ou même meurtre articles 295, 302,309, 310, 

311, 312,335.5, 332 et suivants du Code Pénal. 
26 Articles 335.6, 335.7 du Code Pénal. 
27 Recommandations n° 25: Continuer à adopter des textes législatifs destinés à éliminer les pratiques 

et les stéréotypes culturels discriminatoires à l'égard des femmes, et en particulier en matière de 
propriété foncière, de gestion des ressources et d'héritage, car toutes ces pratiques entravent l'accès 
des femmes aux ressources économiques et, partant, à l'autonomie. 

28 PNUD, UNCDF, Banque Mondiale et JICA. 
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29 DIANA, VatovavyFitovinany, AtsimoAtsinanana, Analamanga, Haute Matsiatra et Melaky. 
30 Recommandations n° 20, 38, 40, 43, 44, 45, 46 et 47. 
31 Recommandation20: Mettre en place une institution chargée de superviser et d'évaluer l'application 

de la Convention relative aux droits de l'enfant, et en particulier mettre en œuvre un plan d'action 
visant à protéger les enfants des rues et à assurer leur réinsertion. 

32 Ambohitsoratra. 
33 Ambatomikajy, Ambohitsoratra. 
34 Recommandations n° 1, 28, 29, 30, 31. 
35 Recommandation n° 50. 
36 Consulter d'autres pays pour mettre en commun leurs données d'expérience et leurs pratiques 

optimales dans les domaines du développement et de la protection des droits de l'homme. 
37 Recommandations n° 34 et 35. 
38 Ce projet consiste à la fourniture d’aliments complémentaires en sus de ce que l’Administration 

pénitentiaire offre aux personnes détenues. 
39 Recommandation n° 33: Libérer les détenus politiques, mettre fin aux détentions arbitraires et 

prendre d'autres mesures pour que les personnes arrêtées ou détenues aient droit à un procès 
équitable conformément aux obligations qui incombent à Madagascar en vertu du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. 

40 6 Arrêtés interministériels: 
• Arrêté interministériel n° 24 666 / 2004du 27 décembre 2004 portant application de la carte 

d’invalidité pour les personnes handicapées; 
• Arrêté interministérieln° 24 665 / 2004 du 27 décembre 2005portant application des droits des 

personnes handicapées en matière de santé; 
• Arrêté interministériel n° 23 144 / 2004du 2 décembre 2004 portant application des droits des 

personnes handicapées dans le domaine éducatif; 
• Arrêté interministériel n° 24 667 / 2004 du 27 décembre 2004 portant application des droits 

des personnes handicapées dans le domaine de l’emploi et du travail; 
• Arrêté interministériel n° 23 145 / 2004 du 2 décembre 2004 portant application des droits des 

personnes handicapées aux formations professionnelle et professionnalisante; 
• Arrêté interministériel n° 24 668 / 2004 du 27 décembre 2004 portant application des droits 

sociaux des personnes handicapées. 
41 Recommandations n° 51 à 57. 
42 Article 10 de la Constitution: «Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, 

d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne 
peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui, et par l'impératif de 
sauvegarde de l'ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l’Etat». 

43 Protocole facultatif sur l’interdiction de l'implication d'enfants dans les conflits armés, 
Protocole facultatif sur l’interdiction de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la 
pornographie mettant en scène des enfants. 

       
 


