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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والعشرون

 من جدول األعمال 6البند 
    االستعراض الدوري الشامل

   *باالستعراض الدوري الشاملتقرير الفريق العامل المعني   
   مدغشقر  
 إضافة  

 
آراء بشأأأأأسن االسأأأأأتنتالاو واتو التوزأأأأأياوو والتضامأأأأأاو الدولأأأأأة موضأأأأأو    

 االستعراض وردودها
  

 
 
 

رر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة *  .مل ُتح
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 مقدمة  
 
ـــــــــــا  قـــــــــــو  ا   ـــــــــــا  عمـــــــــــً   قـــــــــــرار  -1  2011آذار/مـــــــــــار   25املـــــــــــ ر   16/21جمل

مدغشــــــقر اقريرهــــــا ال ــــــا  يف إ ــــــار ، قــــــد م  2011 زيرا /يو يــــــ  17املــــــ ر   17/119 هومبقــــــرر 
 .2014اشرين ال ا / وفمرب  3االستعراض الدوري الشامل  تاريخ 

( اوصــية. قلبلــ  من ــا 160ويف هنايــة هــذا االســتعراض، قحــدم  إىل مدغشــقر مائــة وســتو    -2
 (.21( اوصية، وُتفظ  على إ دى وعشرين  139مائة وا ع وث ثني  

 املتحفَّظ علي ا الدول التالية: 21 وقلد م  هذه التوصيات الـ -3

 ؛(1-109اجلبل األسود   •

 (؛2-109النيجر   •

 (؛21-109جنوب أفريقيا   •

 (؛ 3-109إثيو يا   •

 (؛ 4-109مج ورية أفريقيا الوسطى   •

 (؛ 5-109أيرلندا   •

 (؛ 6-109اليا ا    •

 (؛ 7-109سوي را   •

 (؛ 8-109او ا   •

 (؛ 9-109كندا   •

 (؛10-109ينيا  سلوف •

 (؛11-109إسبا يا   •

 (؛12-109اايلند   •

 (؛13-109أملا يا   •

 (؛14-109إيطاليا   •

 (؛16-109و 15-109موريتا يا   •

 (؛17-109النرويج   •

 (؛18-109انزا يا   •
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 (؛19-109كوستاريكا   •

 (.20-109غا ا   •

اجل ـات املعنيـة. وا ـتند الـردود   عداد هـذا التقريـر ا يفـايف، اشـاورت مدغشـقر مـع مجيـعو  -4
 التالية إىل آراء احلكومة والوزارات املعنية املكلفة  تنفيذ التوصيات.

  
ردود حكومأأأأأة مدغشأأأأأقر الأأأأأ  التوزأأأأأياو التأأأأأي ت ف  أأأأأ  الي أأأأأا ت نأأأأأاء   

 االستعراض الدوري الشامل
 
اوصـية الـحت ُتفظـ  علي ـا، واحبـني  فيمـا يلـا موقف ـا الن ـائا مـن   21  ظرت مدغشقر يف الـ -5

 كل وا دة من ا. 
  

 التوزياو التي ح ي  بالقبول  
 
 10-109و 7-109و 4-109و 3-109و 21-109قبلـــــــ  مدغشـــــــقر التوصـــــــيات  -6
 17-109و  16-109و 15-109و 14-109و 13-109و 12-109و 11-109و
 ف ــــ ا قــــادرة علــــى انفيــــذها ألهنــــا اتعلــــ   ــــربامج جــــار    يــــا إهنــــا اــــرى 19-109و 18-109و

 انفيذحها أصً  أو ألهنا اتطا   مع حماور ا ت دف ا خطة التنمية الو نية.  

املتعلقـــة  ا مـــمام ا إىل مجيـــع النـــكوا القا و يـــة الـــحت  2-109وقبلـــ  مدغشـــقر التوصـــية  -7
 .ر الوق ذها سيكو  ادرجييًا مبرو لي    رفاً في ا  عد،  يد أ  انفي

املتعلقـــة  تج يــز مجيـــع املبـــا  العامـــة  بنيـــة ُتتيـــة  20-109و ظيــ   ـــالقبول التوصـــية رقـــم  -8
 منمَّمة على حنو يراعا ا تياجات األشخاص ذوي ا عاقة.

ومــع ذلــت، يتوقــذ انفيــذ هــذه التوصــية انفيــذاً كــامً  علــى ا مكا يــات املاديــة املتــوفرة لــدى  -9
 احلكومة.

 .9-109و 8-109و 6-109و 5-109مدغشقر التوصيات  وقبل   كومة -10

  يد أ  انفيذها لن يكو  فعليًا إال   عد اعتماد الربملا  القا و  املعدِّل لقا و  ا ع م. -11
  

 التوزية التي لم ت ظ بالقبول  
 
 التنـــدي  علـــى الربواوكـــول االختيـــاري ال الـــا الافاقيـــة  1-109مل ُتـــظ  ـــالقبول التوصـــية  -12

 قــو  الطفــل املتعلــ   ــدجراء اقــدا الب غــات الفرديــة أل  مدغشــقر من مكــة كليــاً يف الوقــ  الــراهن 
 يف إعمال الربواوكول املتعل   بيع األ فال واستغ ل األ فال يف البغاء ويف املواد ا  ا ية.
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ال و التحديــــد، يقتمــــا اطبيــــ ح ك ــــت مــــن التوصــــيات املتعلقــــة  اســــتمرار  ــــاهرة  يــــع األ فــــ -13
 واستغ هلم يف البغاء ويف املواد ا  ا ية التزامًا متبوعًا  دجراءات ملموسة من أجل استئناهلا.

واعتــــزم مدغشــــقر ارايــــ  أولوياهــــا يف مــــا ابذلــــ  مــــن ج ــــود ملكافحــــة  يــــع األ فــــال و غــــاء  -14
لبشــــر األ فــــال واســــتغ ل األ فــــال يف املــــواد ا  ا يــــة عــــن  ريــــ  انفيــــذ قــــا و  مكافحــــة اال ــــار  ا

. وإيفـــافًة 2014اجلديــد الــذي اعتمــده الربملــا  يف دوراــ  العاديــة املعقــودة يف كــا و  األول/دي ــمرب 
، ج ـــاز دائـــم 2015آذار/مـــار   3إىل ذلـــت، أح شـــب، مبوجـــ  مرســـوم أصـــدره جملـــا احلكومـــة يف 

 ملكافحة اال ار  البشر ي مَّى "املكت  الو ين ملكافحة اال ار  البشر".

لــى ذلــت، ويفــع  مدغشــقر لنف ــ ا خطــة عمــل و نيــة ملكافحــة اال ــار  البشــر وعــ وًة ع -15
النــادر عــن اجلمعيــة العامــة ل مــم  64/293وفقــاً للقــرار  2015آذار/مــار  عــام  6اعتحمــدت يف 

 املتحدة  شأ  خطة العمل العاملية ملكافحة اال ار  األشخاص.
 


