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موجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

مدغشقر*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االستعراض الادوري الشاام ويلخا التقريار ماا اا  14ورقا معلوماا ( )1قادمتاا ااا
صاااحم مةاالا تع االسااتعراض الاادوري الشااام  ،وياارو ش ا مااو ق تقاًااداً قصااد ا قة ا
لعادو ال لمااا وقااد أُفاارو قساام مص ةا ملسااة املسسسا الوةصاا صقااوق اإلنسااان املعتمااد بصااا
عل التقاد ال ام مبماوئ قريس

اثني ا -املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوق يااة حلقااوق اإلنسااان املعت اادة ب ااا ا
على التقيد الكامل مببادئ ابريس
 -2تش ا اللجص ا الوةصا ا املسااتقل صقااوق اإلنسااان( )2تع أن الة ا وا الااد تةاادق علااااا
( )3
مدغشقر ق ال يتجقأ من القانون الوضعي ملدغشقر
 -3وت اد اللجص الوةصا أبهنا أحةت ،ما بني عاامي  2017و ،2018تساع عشار حالا
وسا اجلت جت اااو ا أخ اار ارت متا ااا
تع ااداج ا ا ارا ا م ااو ق ارت متا ااا ق اوا الش اارة وال اادرا ُ
عاداو االنتااااا املت ارر صقاوق اإلنساان وقلارغم مان تصاال
عصاصر قاوا ا مان تادخ
قطاااأل ا ماان ،ال ت اقاق مقاضااا عصاصاار ق اوا ا ماان حم وف ا قلةااعا تذ يااص القااانون عل ا
( )4
ت را ا سابق ملقاضاهتم ت رس اصما املاصا وثقاف اإلفال من العقا
__________

*

مل ُُترر هذه الوثاق قم ترساهلا تع ووائر الرتمج التاريري
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 -4وتوصي اللجص اص وم اصال التشريعا املتعلق بقوا ا من؛ وتعاني هائ مستقل
إل ارا ُتقاقااا ال تسااتثأ أي عصةاار ماان عصاصاار قاوا ا ماان؛ وفاات ُتقاا مصاجااي ومسااتق
( )5
ونقيه مجاع حاال اإلعداج ا را ا مو ق
 -5وت اد اللجص الوةصا أبهنا مت صت من خاالق اير  23مان املسسساا الساجصا ال ا 82
املو ااوو مدغشااقر ماان معايصا تااروي تاارو االحتجااا واالاتظااامس ا عاما السااجون
حاااإ تن  53.21املائ ا ماان جمم اوأل نااقال السااجون هاام ماان املتامااني الااذين مل يعرض اوا عل ا
احملاام بعاد وقإلضااف تع ذلا  ،ال يطما وائماا ال ةا باني الصساا وال تااا وال باني الر ااق
وال تاااان وتالح ا اللجص ا أن مجاااع احملتج اقين يعااانون ماان سااو التغذي ا ونق ا التغذي ا امل اقمصني
( )6
اللذين يسثران عل أحواهلم الةاا
وس اجلت أماااان معاص ا للارمااان ماان اصري ا أفعاااق تعااذير وضاارو معامل ا قاسااا
-6
ُ
( )7
وال تنسانا ومااص ارتُ مت عقاقً للماتجقين

 -7وتوصي اللجصا اص وما اعااو أتهاا مرافا االحتجاا وهتائا مرافا احتجاا قريما مان
احملاااام؛ وتسااريع اإل ارا ا القئااائا  ،وال ساااما مااا يتعلا مصاااا بتص اااذ أح اااج القئااا ؛ وتن اااذ
( )8
العقوق ا خر المديل عن السجن
 -8وتش اللجص تع أن اجملتمعا احمللا  ،سعااا تع محاي املمتل ا وا فراو من تواتر
ان ال ا من ،تةر عل تطما عاوو تسم "ويصا" ،وهي عااوو تساتلقج تةادي احملااام علاااا
قم بد تطماقاا( )9وتشرعن هذه املواثا  ،مىت ةمقت وون التةادي علاااا ،عقاوق وضارو
معاملا ا قاس ااا وال تنس ااانا ومااص ا ا ق ااد هت اادو أحا اااا أروا الئ اااااي ويرس ا ا فق اادان الثق ا ا
()10
.
مسسسا الدول است ااق عدال الغوغا
تص ااذ أح ااج نظااج "ويصاا" وعدالا
 -9وتوصي اللجص اص وم قلقئا عل التجااو ا
الغوغا ؛ وتقدمي تدرير جماق حقوق اإلنسان للقائمني علا نظااج "ويصاا" ،وتعقياق التعااون ماع
()11
اجملتمعا احمللا ا ساسا ومصظوم العدال
 -10وتشا ا ا اللجصا ا ا تع ت ش ا ااي ال س ا اااو أوس ا اااة اإلوار املم ا اااراي اإلواريا ا ا  ،وتوار
ا راضااي ،ومصظوم ا العدال ا  ،واملستش ا اا  ،وهااو مااا ي اارس ثقاف ا اإلفااال ماان العقااا وي اااقم
فقدان الصاس للثق وحيرض هذا الوضع عل أفعاق عدال الغوغا الاد تتئااعيف مجااع أر اا
()12
الملد
 -11وتوصي اللجص اص وم أبن تعاد الصظر تم انا مص تراخا الماإ اإلذاعاي الاوةأ
لشااراا المااإ الساامعي المةااري اشاصا تشااجاعاً علا تعدويا اارا واصةااوق علا املعلومااا
عل حنو مصةيف مجاع أر ا الملد ،وأبن تصشئ اا اً متعدو ا ةرا ي ليف مبص تاراخا
()13
المإ للقصوا السمعا المةري اشاص وتعلاقاا وساماا
 -12وتش ا اللجص ا الوةصا ا تع أن مدغشااقر تةااصيف ضاامن أفقاار بلاادان العااامل ويسااج فااااا
ارت األ منو الس ان ومياس ال قار مجااع اجملااال  ،مثا االقتةااو ،واصااا اال تماعاا الثقافاا ،
وا من ،ويسثر بو ه خاص علا سا ان املصااة الري اا واملصااة املعقولا  ،وال سااما أشاد ال ئاا
()14
ضع اً
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 -13وتش ا اللجص ا تع أن الوضااع العاااج لةااا الس ا ان هاات وأن سااس ا الةااا لاساات
فعال ا ذل ا أن التو يااع غ ا املت ااافئ المااص ا ساسااا الةاااا  ،ومااوت ي الةااا  ،ومعاادا
العالج وا ووي يتجل واضااً املصاة الري ا ويش انعداج املاصا لد بعا العااملني
اجمل اااق الة اااي انتاااا ااً للاا ا اصا ااا وتوص ااي اللجصا ا أبن ُتس اان اص وما ا ت اارو ع ااات
العاملني اجملاق الةاي ،وأبن تدمج ممارسي العالج التقلادي ضمن هااا الةا العموماا
()15
وأبن تعق ا من املصاة الري ا
 -14وتش اللجص تع أن وستور عاج  2010ارس جمانا التعلام املستو االبتدائي ،بااد
أن هااذا املماادأ أبعااد مااا ي ااون عاان التطماا تذ ال ياقاق ال ا ة اااق ،وال ساااما ال تاااا  ،غ ا
وو التعلام وت تقر ترو عما املعلماني للااوافق وتوصاي
ملتاقني قملدارس ويعرتي الصق
اللجص ا أبن تُعم ا اص وم ا مماادأ جمانا ا التعلااام وأن ُتساان تاارو املعلمااني فامااا يتعل ا ق ااور
()16
والس ن والتغطا الةاا
 -15وتش ا ا اللجص ا ا تع أن ح اااال االنتا اااا ا اث اار ت ا اواتراً ،فام ااا يتعل ا ا قلصقاع ااا عل ا ا
ا راضاي ،الاد أشاار تلاااا السا ان احمللااون تشام ماا يلاي احت اار شاراا التعادين ل راضااي،
والصقو اجلمااعي للسا ان ،وا ضارار المائاا ال ما  ،وا ورا أعارا وتقالااد سا ان الملادا مان
قم ا ا الش ااراا املس ااتغل  ،وال س اااما ت اادم املمتل ااا الثقافا ا ا وتوص ااي اللجص ا ا أبن تسرتش ااد
اص وم أاثر قلصةوص الدولاا مان أ ا ُتساني وضاعا العقاار مدغشاقر وأن ترا اع مدونا
()17
التعدين لتاسني أتمني ا راضي من استاواذ املستثمرين ا انر علااا
 -16وتساااد اللجص ا اسااتمرار حال ا االساارتقاق واالجتااار ق شااخاص الااد تعاشاااا العااامال
املاااا را تذ ال ت اقاق تُسااج حاااال هجاار غ ا قانونا ا للعااامال  ،قلاارغم ماان مصااع الدول ا
ترساااق العماااق تع بلاادان يتعرضااون فااااا للمخاااةر وتتعاارض هااسال الصسااا لسااو املعامل ا  ،تذ
حيتجقهن أرق عملان ويةاورون وا ا س رهن ومن مجل أسما أخار  ،تسااهم واااال
التوتااايف ،املعتمااد وغا املعتمااد علا حااد ساوا  ،مااع ووائاار مااص اوا ا السا ر اساات ااق
هااذه الظاااهر وال تو ااد حااىت اان سااسا واضااا لت اا شاام االجتااار ق شااخاص ويتعااذر
تقدمي الرعاي للعماق املاا رين ت غاا تحةا هلام وتوصاي اللجصا اص وما بتعقياق محايا
العماااق املاااا رين ،وت عا ا امل تاار الااوةأ مل افا ا االجتااار ق شااخاص وتص اااذ اشط ا الوةصا ا
()18
مل افا االجتار ق شخاص
 -17وتساد اللجص أن عر التقالاد واملمارسا الثقافا ال يسم بتاقا الصااوض ال اما
أبوض اااأل الصس ااا وال تا ااا ض اااااي ش ااىت أش ا ا اق االس ااتغالق ذل ا ا أن االعت اادا واالس ااتغالق
اجلصسااني ،وال سااما الساااح اجلصساا  ،يتطاوران علا حساا حقاوق الط ا قلارغم مان التاداب
الااد اعتماادهتا ح وم ا مدغشااقر وتوصااي اللجص ا أبن تعم ا اص وم ا عل ا اصااد ماان االنقطاااأل
املم ا اار عا اان الدراس ا ا  ،وال سا اااما أوسا اااة ال تاا ااا  ،وتوعا ا ا الئا اااااي قإلبا ااال عا اان اجلصا ااا
()19
امل رتضني أو بتقدمي ش او
مجاااع مصاااة مدغشااقر مااع تفااال
 -18وتش ا اللجص ا تع اسااتمرار حاااال االغتةااا
مرت مااااا متام ااً ماان العق ااا ويصاادرج القاص اارون أيئ ااً عااداو الئ اااااي واجلصااا مع ااً و ل اايف
االغتةااا أثاراً ن سااااً وباادنااً شخةااا الئاااا ويساااهم انقطاااأل القاصارا الئاااااي عاان
الدراس ا  ،ماان مجل ا عواق اار أخاار ومااع ذل ا فاالن اإلل اقاج قإلبااال ل اااس ماان العاااوا ومتص ااع
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التساواي الوويا للمصا عااا مان تقادمي الرعايا ال عالا للئااااي وال يُعاارت قلعصايف القو ااي
اجملتمع احمللي وتوصي اللجص اص وما بتساريع وتا معاجلا املل اا املتعلقا الااال االغتةاا
علا ا مس ااتو احمل اااام قلتخ ا اايف م اان ع اار اإل ا ارا ا ومئ اااع لس ااا احمل اااام اجلصائاا ا ،
()20
وتعمام الصةوص املتعلق أبش اق العصيف ضد املرأ وال تا
 -19وتش اللجص تع أنه قلرغم من اوو اص وما ال تاقاق هصااا ممارساا تقلاديا ضاار ،
ومصاا نمذ التوائم أو ختلي قئام عصام بع أحنا الملاد وتساتمر تاا ا ة ااق الوسا
الري ااي وتوصااي اللجص ا أبن ُتةااي اص وم ا وتراقاار مرااااق االسااتقماق القائم ا اشاص ا قلت اوائم
()21
املصموذين من أسرهم
 -20وتسااد اللجصا أن ا فاراو املصتماني تع اجملموعاا املعرضا للوصام والتاماات وا شااخاص
ذوي اإلعاق  ،ال يستطاعون املشاارا بشا ااما اصااا اال تماعاا واالقتةااوي والسااساا
للملد وتوصي اللجص اص وم بتص اذ أح اج ات اقا حقاوق ا شاخاص ذوي اإلعاقا مان خاالق
()22
اختاذ التداب املصاسم وبت عا خط توماج اإلعاق أنشط مجاع الو ارا

اثلثا -املعلومات املقدمة من اجلهات األخرى صاحبة املصلحة
ألف -نط اااق االلتزام ااات الدولي ااة( )23والتع اااون ما ا اهللي ااات واةيحل ااات الدولي ااة حلق ااوق
()24
اإلنسان
 -21أشااار مصظم ا الع ااو الدولا ا تع أن مدغشااقر مل تةاادق بعااد عل ا معاهاادا أخاار
وافقت علااا ،مصاا الربوتواوق االختااري الت اقا القئا علا مجااع أشا اق التماااق ضاد املارأ ،
واالت اقا الدولا صماي مجااع ا شاخاص مان االخت اا القساري ،والربوتوااوق االختاااري امللاا
قلعاد الدويل اشاص قصقوق االقتةااوي واال تماعاا والثقافاا  ،والربوتوااوق االختاااري امللاا
()25
قت اقا حقوق ا شخاص ذوي اإلعاق
 -22وأوص ا جتمااع اجملتمااع املاادين مدغشااقر أبن تةاادق مدغشااقر عل ا االت اقا ا الدولا ا
صمايا ا شااخاص ماان االخت ااا القسااري( )26والربوتواااوق املتعلا القااوق املارأ أفريقاااا امللاا
()27
قملاثاق ا فريقي صقوق اإلنسان والشعو
 -23وأوصاات الورق ا املشاارتا  4أبن تصئاام مدغشااقر تع االت اقا ا بش ا ن وضااع ا شااخاص
()28
عدميي اجلصسا لعاج  1954واالت اقا املتعلق خب حاال انعداج اجلصسا لعاج 1961
 -24وأوص التااليف العاملي ملشارا املواةصني أبن تعطي مدغشقر ا ولويا للاقايرا الر اا
للمقرر اشاص املعأ الال املدافعني عن حقوق اإلنسان ،واملقرر اشاص املعأ بتعقيق ومحاي اص
حري ا ال ارأي والتعم ا  ،واملقاارر اشاااص املعااأ قص ا حري ا التجمااع الساالمي واص ا حري ا
ت وين مجعاا  ،واملقرر اشاص املعأ قستقالق القئا واحملامني ،واملقرر اشااص املعاأ قصا
()29
اشةوصا  ،وال ري العام املعأ قالحتجا التعس ي
 -25وأوص جتمع ملغاشاي الشتا ( )30والتاااليف العااملي ملشاارا املاواةصني( )31أبن تسام
مدغشااقر ب اقاير املقاارر اشاص ا املعصا ا الاااال اإلعااداج خااارج القئااا أو ا ارا ا مااو ق أو
تعس اً للملد
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 -26وأوص اات مصظم ا ا الع ا ااو الدولا ا ا أبن تو ا ااه مدغش ااقر وع ااو تع ال ري ا ا العام ا ا املعا ااأ
قالحتج ااا التعسا ا ي الت ااابع ل م اام املتا ااد وتع املق اارر اش اااص املع ااأ مبسا ا ل التع ااذير إل ا ارا
()32
ايرا تع مدغشقر وتتا هلما الوصوق بدون عوائ تع أماان االحتجا
 -27وأحاةت اصمل الدولاا للقئاا علا ا سالا الصوويا علمااً ماع التقادير أبن مدغشاقر
وقعت معاهد ا مم املتاد بش ن مصع ا سلا الصوويا  20أيلوق/سامتمرب  2017وأوصات
()33
أبن تةدق مدغشقر عل املعاهد أسرأل وقت مم ن

اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()34

 -28أوص اات الورقا ا املش اارتا  3أبن ت ااوفر للجصا ا الوةصاا ا املس ااتقل صق ااوق اإلنس ااان املاقاناا ا
الال م وا مااماا؛ وأبن يُ فت م اتار تقلاماا هلاا وأبن يُاقوو موت او االاا الوةصاا ملصاع
()35
التعذير قملاارا واملعار املاصا املطلوب لرصد أماان االحتجا
 -29وأوص ا جتم ااع اجملتمااع امل اادين مدغش اقر انشااا لا ا وةصا ا لئاامان التص ا ااذ ال ع اااق
ح اااج الة ا وا الدولا ا واإلقلاما ا جماااق حقااوق اإلنسااان؛ وت ثااايف تنشااا هااا ا العدال ا
احمللاا غاراض احملااما العاولا ؛ والرتااااق علا تص اااذ سااسا املةاااص الوةصاا مل افاا اإلفااال
()36
من العقا وعدال الغوغا
 -30وأوص ا جتمااع اجملتمااع امل اادين مدغش اقر أبن تماشاار مدغش ااقر أس ارأل وقاات مم اان
تعاادي امل اواو ماان  2تع  8وماان  36تع  40ماان القااانون رقاام  043-2014املتعل ا مبا م ا
هاذه احمل ما
العدق العلااا وأبن ال تعاني فاااا ساو قئاا ماصااني لتاقاا املقياد مان ال اا
()37
العلاا

جيم -ت فيااال االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة إلقااوق اإلنسااانا م ا مراعاااة القااانون الاادو
اإلنساين الساري
 -١املسائل الشاملة لعدة قطاعات

التصما والمائ وا عماق التجاري وحقوق اإلنسان

()38

عااج  2016نقا مل اا ماا
 -31أشار جتمع ملغاشاي الشتا تع أن مدغشاقر شااد
يقيد عن  3.7ماليني ه تار من ا راضاي القراعاا تع شاراا أ صماا ويُار أن تنشاا مصااة
اقتةاوي خاص قد تسمر حاال اث من الطرو ونقأل املل ا مجاع املصاة ُ ،تت غطا
تعااالن املص ع ا العام ا وأوص ا جتمااع ملغاشاااي الشااتا أبن جتااري مدغشااقر ُتقاق ااً مسااتقالً
هنر املوارو وأن تقر تداب عقابا إلهدار املوارو الطماعا واالستاال عل ا راضي الاذي يةاصيف
()39
رمي ضد اإلنسانا
 -32وأوص اات ش اام الشا ارااا الدولاا ا مدغش ااقر مبص ااع االس ااتاال علا ا ا راض ااي ا ا ارا
مشااورا عاما ماع سا ان مدغشاقر واجملتمعااا احمللاا قما ماص عقاوو للمساتثمرين()40؛ وتعقيااق
اإلوار الش ا اف واملصة ا ل راضااي تطما ا اص ا امل ا اا وون تقةااا  ،قم ا اإلق ارار قص ا
()41
التمت ااع ق رض أو حق ااوق ا رض غا ا امل توب ا لس ا ان مدغش ااقر عل ا أراض ااي أس ااالفام
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وأوص اات ش اام الشا ارااا الدولا ا أخا ا اً مدغش ااقر مبواص اال تص ا ااذ تص ااال ا راض ااي ومرا عا ا
الق اوانني املتعلق ا اوار ا راضااي العملاااا الواسااع الااد تتعل ا قلةااصاع والتعاادين واسااتغالق
()42
احملا ر ،والسواح والقراع والسااح وغ ها من العملاا الواسع الصطاق
 -33وأفاو جتمع اجملتمع املدين مدغشقر أبن المائ الطماعا الملد تشاد تادهوراً خطا اً
ويست اد املتا رون معظم ا حاان من تواةس السلطا  ،باصما يوا ه محا المائ ونشطا المائ
املدافعون عن حقوق اإلنسان املئايقا والتاديدا والسجن با حاىت القتا واالساتاال علا
ا راضااي مش ا ل مت اواتر فاقماااا اعتماااو القااانون املتعل ا قملصطق ا االقتةاااوي اشاص ا وحمماااا
()43
ا راضي السااحا
 -34وأوص ا جتمااع اجملتمااع املاادين مدغش اقر بتعقيااق الش ا افا وت ارا ا القمااوق وم افا ا
ال ساو توار املوارو الطماعا وفقاً ملتطلما مماور الش افا جماق الةاصاعا االساتخرا ا ؛
وتش اراا اجملتمعااا احمللا ا ا ا مشااروأل يتعل ا قسااتغالق م اواروهم الطماعا ا ؛ واعتماااو مشااروأل
()44
قانون بش ن محاي املدافعني عن حقوق اإلنسان ونشطا المائ
 -35وأوصت الورق املشرتا  1مبوا م وتطماا نةاوص القاانون املتعلقا
صا ا اجملتمع ااا احمللاا ا ا ساس ااا وعملا ااا تع اااو أتهاا ا و/أو تع ااديال
التصظاما القائم هبد أتمني أراضي وممتل ا وموارو أشد ال ئا ضع اً

اوار املاوارو المشاري
القا اوانني والصة ااوص
()45
مدغشقر

 -2احلقوق املدنية والسياسية

ح ال رو اصاا واصري وا من عل شخةه

()46

 -36أوصت مصظم الع و الدولا مدغشقر ا را ُتقاقا فوري معمق ومستقل ونقياا
مجاع اوعا ا حاال اإلعداج خاارج نطااق القئاا ؛ واإلعاالن عان نتاائج التاقاقاا وحمااما
()47
املشتمه ُتملام للمسسولا اجلصائا حمااما عاول ت ي قملعاي الدولا
 -37وأشار مراق التقاضي قجلصاو ا فريقاي تع أن القاانون املتعلا مبصاهئا التعاذير وغا ه
ما ا اان ضا ا اارو املعامل ا ا ا أو العقوب ا ا ا القاسا ا ااا أو الالتنسا ا ااانا أو املااص ا ا ا  ،وها ا ااو القا ا ااانون رقا ا اام 8
()48
لعاج  ،2008مل يُدمج بعد ضمن قانون العقوق أو قانون اإل را ا اجلصائا مدغشقر
وأعرباات الورق ا املشاارتا  3عاان القلا ت ا تاارو االحتجااا ووعاات مدغشااقر تع تصقااا قااانون
()49
اإل را ا اجلصائا
 -38وتوص ا ااي الورقا ا ا املش ا اارتا  3بتسا ا اريع عملاا ا ا مرا عا ا ا الق ا ااانون  008-2008املتعلا ا ا
مب افاا ا التع ااذير ملوا مت ااه م ااع أح اااج ات اقاا ا مصاهئا ا التع ااذير وغا ا ه م اان ض اارو املعاملا ا
أو العقوبا القاسااا أو الالتنسااانا أو املااصا واصاارص بو ااه خاااص علا توراج عقااوق تتصاساار
ماع خطاور أفعااق التعاذير وغا ه مان ضارو املعاملا الساائ وعلا تئامني أح ااج بشا ن عاادج
()50
تقاوج أفعاق التعذير
 -39وأفاااو مصظم ا الع ااو الدولا ا أبنااه قااد أتاااد لاادياا أن تاارو االحتجااا
ال تقاق تش ضرقً من ضرو املعامل أو العقوب القاسا أو الالتنسانا أو املااص
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 -40وتسا ااد الورقا ا املش اارتا  3أن ااتظ ااامس الس ااجون واللج ااو املم ااصاج ،با ا املتعس اايف ،تع
االحتجااا االحتااااةي يش ا الن تشا الاتني صاامام مسااائ تقاما العاادق مدغشااقر وأشااار
مراق التقاضي قجلصاو ا فريقاي( )52تع أن ساجون مدغشاقر ،قلارغم مان التوصااا املقدما
اجلول ا الثانا ا ماان االسااتعراض الاادوري الشااام  ،ال ت اقاق م تظ ا وُتتجااق فااااا تاارو مقري ا
أعااداو اثا ماان املتامااني الااذين مل يعرضاوا علا احملااما ( )53وأوصاات مصظما الع ااو الدولاا أبن
تعجا مدغشااقر قعتماااو خط ا عما وةصا ا لتاسااني تاارو االحتجااا وفق ااً للمعاااي الدولا ا ،
وال ساااما قواعااد نالسااون مانااديال ،امااا وافقاات عل ا ذل ا مدغشااقر خااالق اجلول ا الثانا ا ماان
االسا ااتعراض الا اادوري الشا ااام اشا اااص هبا ااا( )54وأوصا اات الورق ا ا املشا اارتا  3بتاسا ااني تا اارو
االحتج ااا  ،والتة اادي بو ااه خ اااص الاتظ ااامس الس ااجون م اان خ ااالق م افاا ا اللج ااو امل اارة
واملتعساايف تع االحتجااا االحتااااةي وتيثااار باادائ لالحتجااا ومواصاال وت ثااايف اجلاااوو املمذولا
()55
لتاسني تغذي احملتجقين وحةوهلم عل العالج
 -41وأش ااار الورقا ا املش اارتا  2تع أن العص اايف الع ااائلي ض ااد املا ارأ وا ة اااق يظا ا ممارسا ا
شائع يصدر أن ت ون موضوأل ش و بسمر اشو أو الشعور قلعار أماج اجملتمع واعتمار املارأ
()56
املوروا الثقا أبهنا "فاااا مالامي" أي متاأل ضعايف

تقام العدق ،مبا ذل اإلفال من العقا  ،وسااو القانون

()57

 -42رأ مصظم ا الع ااو الدولا ا أن االحتجااا الساااب للمااام ا  ،مبو اار قااانون العقااوق
()58
وقااانون اإل ارا ا اجلصائا ا  ،ةوي ا اادا ماان حاااإ مدتااه ويصتا ا حقااوق احملاام ا العاول ا
وأشار مصظم الع و الدولا أيئاً تع أن قانون مدغشقر تااق احتجاا ا ة ااق وون سان 13
ل رتا ةويل قم احملاام  ،وهو ما يصتا املعاي الدولاا الاد تقئاي أبال ي اون حرماان الط ا
من حريته سو تدب يُلج تلاه املالذ ا خ و قةار ماد مم صا ( )59وأوصات مصظما الع او
الدولا مدغشقر أبن تعدق قانون اإل را ا اجلصائا مبا ي ا عارض مجااع ا شاخاص املعتقلاني
ٍ
فوراً عل
قاض لتاديد قانونا احتجاا هم غئاون فارت ال تتجااو  48سااع ؛ وأن تطلا فاوراً
وبااال شااروة س ارا أي أف اراو مل يرت م اوا رمي ا واحتُجااقوا بساامر ارائم تصساار تع أقااارهبم؛ وأن
تعج ا اع اااو ها لا ا الس ااجون مب ااا ي ا أحا ااا اافا ا لل ةا ا ب ااني تل اايف فئ ااا الس ااجصا ،
وال س اااما ا ة اااق ،وفقا ااً للق ااانون ال اادويل وقواع ااده( )60وق اادمت الورقا ا املش اارتا  )61(3وجتم ااع
اجملتمع املدين مدغشقر( )62تعلاقا وتوصاا مماثل
 -43وتوص ااي الورق ا ا املش اارتا  3بتصق ااا ق ااانون اإل ا ارا ا اجلصائا ا ا م اان أ ا ا تلغ ااا املا ااد
االس ااتثصائا القة ااو لالحتج ااا احمل اادو  12يوما ااً ،وتئ ااماصه أح اما ااً بشا ا ن مجا ااع حق ااوق
احملتجقين لد الشرة  ،واصرص عل احرتاماا املمارس العملا وُتسني ترو االحتجا
()63
أماان االحتجا لد الشرة
 -44وتوصي الورق املشرتا  3أيئاً مبتابع وت ثايف اجلاوو املمذولا لتادرير عصاصار الشارة
عل تطما قوانني حقوق اإلنسان وحظر التعذير وغ ه من ضارو العقوبا أو املعاملا القاساا
()64
أو الالتنسانا أو املااص بو ه خاص
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 -45وأوص ا ا جتم ااع ملغاش اااي الش ااتا قملم اااور ف ااوراً تع اخت اااذ ت ااداب لوض ااع ح ااد جلما ااع
ت ا ارا ا الما ااإ واالعتق اااق واالحتج ااا التعسا ا ا أو ال ااد ُتراا ااا وواف ااع سااس ااا  ،وقلتعجاا ا
()65
ا را اإلصالحا الال م لئمان الصقاه توار العدق
 -46وأفا اااو جتما ااع اجملتما ااع املا اادين مدغشا ااقر بو ا ااوو فش ا ا التةا اادي لعصا اايف الشا اارة ،
والتعذير المدين ،واالختطا  ،وعدال الغوغا وت شي انعداج ا من وقإلضاف تع ذل  ،يُقاد
()66
وصوق ا فراو تع العدال بسمر بُعد احملاام والت الايف القانونا الماهظ

اصراي ا ساسا واص

املشارا

اصاا السااسا والعام

()67
()69

 -47أوص ا مرا ااق التقاض ااي قجلص ااو ا فريق ااي( )68والتا اااليف الع اااملي ملش ااارا امل اواةصني
ومصظما ا الع ااو الدولاا ا ( )70وجتم ااع ملغاش اااي الش ااتا ( )71أبن هتا اائ مدغش ااقر بائا ا مصا ا ُتم ااي
الةااا اني واملاادافعني عاان حقااوق اإلنسااان وسااائر اجلاااا ال اعلا ماان اجملتمااع املاادين وحقااام
ممارس حري التعم
 -48وأوص ا اات مصظما ا ا الع ا ااو الدولاا ا ا مدغش ا ااقر قلتة ا اادي للتادي ا اادا واهلجم ا ااا ال ا ااد
تس ااتاد امل اادافعني ع اان حق ااوق اإلنس ااان ،بت ااداب مصا ااا ت اارا ُتقاق ااا معمقا ا ومس ااتقل
انتاااا حقوق اإلنسان واالعتدا ا علاام ،ومقاضا اجلصا املشاتمه هبام حمااماا عاولا ،
وتاتح ا ساام انتةااا فعال ا وتعويئااا مصاساام للئاااااي( )72وقاادج التااااليف العاااملي ملشااارا
املواةصني ( )73وجتمع ملغاشاي الشتا ( )74توصاا مماثل
 -49وأوصاات مصظما الع ااو الدولاا مدغشااقر بتعاادي اإلةااار القااانوين (القااانون )082-60
املتعل قالحتجا ا السلما والتجمع السلمي لئمان عدج اشارتاة اصةاوق علا تذن مسام
لتصظااام جتمااع ساالمي ،واالات ااا اصااد ا قةا بتقاادمي تخطااار مساام وأن يقتةاار تقدميااه علا
التجمع ااا اصاش ااد أو التجمع ااا ال ااد ق ااد يُتوق ااع مصا ااا تعطا ا بع ا اش اادما ( )75وأوص ا
التااليف العاملي ملشارا املواةصني قعتماو أفئا املمارساا بشا ن حريا التجماع السالمي ،اماا
اقرتحااا املقارر اشااص املعااأ قصا حريا التجماع الساالمي واصا حريا ت اوين مجعاااا
()76
تقريره السصوي لعاج 2012
 -50وأشار مرااق التقاضاي قجلصاو ا فريقاي( )77والتاااليف العااملي ملشاارا املاواةصني( )78تع
أن قانون اتةاال وسائ اإلعاالج لعااج  2016ال ياقاق تارج أفعااق عادج التاوق أو التشاا أو
القااذ أو السااما املو ا ا ي مسااسوق عمااومي وي اارض غرامااا ثقال ا علااااا وأفاااو جتمااع
اجملتمااع املاادين مدغش اقر أبن قااانون االتةاااال ي اارس هامص ا الدول ا عل ا اتةاااال وسااائ
()79
اإلعالج
 -51وأع اار مرا ااق التقاض ااي قجلص ااو ا فريق ااي( )80ومصظم ا ا الع ااو الدولا ا ا ( )81والتا اااليف
العاملي ملشارا املواةصني( )82وجتمع ملغاشاي الشاتا ( )83عان قلقاام ت ا قاانون اجلارائم السااربانا
نه يستاد حري التعم وحري الةااف اإلل رتونا
 -52وأشااار جتمااع اجملتمااع املاادين مدغش اقر( )84تع أن القااانون املتعل ا مبدون ا االتةاااال
ي رس هامص الدول عل اتةاال وسائ اإلعاالج ومل تصشا بع ُاد هائا وةصاا لتصظاام اتةااال
وسائ اإلعالج وأوص التااليف العاملي ملشاارا املاواةصني مدغشاقر بتعادي ا ح ااج التقااديا
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القانون املتعل قالتةاال والقانون املتعل قجلرائم الساربانا لئمان موا متاما مع ا ح اج
()85
الدستوري واملعاي الدولا صقوق اإلنسان
 -53وأوصا ا جتم ااع اجملتم ااع امل اادين مدغشا اقر بتص ا ااذ أح اااج ق ااانون االنتخ اااق وق ااانون
()86
ا حقا السااسا  ،مع الرتااق عل تقااد متوي اصمال االنتخابا وعل ش افاتاا
 -54وأوص ا جتمااع اجملتمااع املاادين مدغش اقر أبن تتخااذ مدغشااقر تااداب ملموس ا ل اقايو
متثا املرأ عل حنو متسا ومصةايف توار الشاسون العاما وتاسا حةاوق املارأ علا القاروض
()87
بشروة ماسر
 -3احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية

اص

العم و ترو عم عاول ومواتا

()88

 -55يش جتمع اجملتمع املدين مدغشقر تع أن ترو العما ال تاقاق هشا وأناه ال يتقااد
باامع حقااوق العم ا  ،وتوصااي بتص اااذ ات اقا ا مصظم ا العم ا الدولا ا بش ا ن امل اوض ا اجلماعا ا
()89
لعاج ( 1981رقم )154

اص

مستو معاشي الئ

()90

 -56أشااار جتمااع اجملتمااع املاادين مدغش اقر تع أن اص ا س ا ن الئ ا وماسااور الت ل ا
مقاااد؛ وأن االنتااااا املصاجااي للا ا اصةااوق عل ا مااااه الشاار اسااتمر لعقااوو ماان الااقمن
أقة اجلصو  ،اما تدق عل ذل اجملاع املقمص وقد تسمر غاا الصظاف وخادما الةار
()91
الةاي ا وبئ الد أملت قلملد
 -57وأوص جتمع اجملتمع املدين مدغشقر بئمان حةوق الس ان ،وال ساما اجملتمعاا
احمللا الري ا والصسا وذوو اإلعاق  ،عل تمداوا اافا من ا ةعم امل مون واملغذي  ،وحةوهلم
()92
عل مااه الشر امل مون وخدما الةر الةاي املالئم
 -58وأوصاات الورق ا املشاارتا  1أبن ت ث اايف مدغشااقر اووه ااا الراما ا تع م افا ا ال ق اار
قلتعاون مع برامج ا مم املتاد اإلمنائي وأن تسع تع ضمان حةوق أضعيف فئاا السا ان
()93
خةوصا عل ا من الغذائي وعل فرص الدخ والعمال

اص

الةا

()94

 -59أوص جتمع اجملتمع املدين مدغشقر أبن متتث مدغشاقر ل ح ااج الدساتوري املتعلقا
قصةوق عل أقة معاي الةا والةا العموما اجملانا املم صا ؛ وصاون حااا الط ااق مان
خااالق تسااخ اسااتثمارا الةااا الوقاي ا والرعاي ا ؛ وضاامان مراقم ا صااارم مل اواو ومصتجااا
()95
التاةني؛ وتاتح خدما رعاي وعالج ا ة اق جمااً
-60
وال تاا
اصم ا
املسائ
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وأوص اات مصظم ا ا الع ااو الدولاا ا أبن ت ا ا مدغش ااقر تم اناا ا حة ااوق مجا ااع الصس ااا
عل معلوماا الةاا اجلصساا واإلياباا وخادماهتا ولوا مااا ،مباا ذلا وساائ مصاع
حاااال الط اوارئ وغ هااا ماان أسااالار مصااع اصم ا اصديث ا  ،والتثقااايف الشااام بش ا ن
()96
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اص

التعلام

()97

 -61وفقااً لتجمااع ملغاشاااي الشااتا  ،تظا مدغشااقر ماان بااني بلاادان العااامل الااد تُسااج فااااا
()98
أعل نسم ل ة اق املصقطعني عن الدراس
التسااجا قملاادارس
 -62وتساااد الورق ا املشاارتا  2أن ا ة اااق الااذين يوا اااون صااعوق
العموما ال حيةلون عل تعلام اد عل غرار أقراهنم املسجلني املادارس اشاصا ( )99ويقارتن
الت اااو اال تماااعي واالقتةاااوي بت اااو مسااتو التعلااام وتوصااي الورق ا املشاارتا  2مبوا م ا
الربامج التعلاما قلتشاجاع ماثالً علا تمااوق تالمااذ املادارس اشاصا واملادارس العموماا تةاار
()100
برامج للمسسولا اال تماعا للشراا
 -63والح جتمع اجملتمع املادين مدغشاقر أن ا ح ااج الدساتوري املتعلقا مبجاناا التعلاام
ال تطم  ،وأن ذل قد أو تع صعوب اصةوق عل التعلام مدغشقر وأوص جتمع اجملتماع
املاادين مدغش اقر بئ اامان تعلااام فع اااق جم اااين وتم انا ا اصة ااوق علا ااه للجماااع ،ب اادون متاا ااق؛
وض اامان تو ي ااع مصة اايف ملاقانا ا الدول ا عل ا املس ااتو اإلقلام ااي ل اقايو مع اادال تمت اااج الدراس ا ؛
()101
وتذاا وعي ااق أبةا التعلام
 -4حقوق أشخاص أو فحلات بعي ها

املرأ

()102

 -64أفاو الورق املشرتا  4أبن التمااق اجلصساين قاانون اجلصساا مدغشاقر حيارج املارأ
من املساوا مبو ر القانون ،اما هي م رس وساتور مدغشاقر ،ويةاصيف املارأ ضامصاً مواةصا
م اان الدر ا ا الثانا ا ا  ،وه ااو م ااا يقي ااد م اان ت اااقم تة ااار التماا ااق اجلصس اااين ل اادور امل ا ارأ ا سا اار
()103
واجملتمع
 -65وأشار الورق املشرتا  4تع أن قانون اجلصسا اجلديد ،رقم  ،038-2016ال يتصاوق
ا ح اج التمااقي عل أساس نوأل اجلصس الد ُترج املرأ امللغاشا من القدر علا ماص صسااتاا
لقوج أ صيب باصما وق الر امللغاشي اص ماص صسااته لقو تاه ا صماا ( )104وياسثر عجاق
املرأ عن مص صساتاا لقو اا أيئاً عل قدر املرأ أن ختتار و اً هلا الريا وأن تصشائ أسار
()105
وأن ت متاس ا سر
 -66وأوصاات الورق ا املشاارتا  2بئاامان اصا التعلااام لل تاااا ماان خااالق تص اااذ محااال
()106
للتوعا مو ا تع ا سر بش ن أةا التااق ال تاا قملدارس لتاقا مستقم أفئ
 -67وتوصااي مصظم ا الع ااو الدولا ا مدغشااقر الغااا جتاارمي تاتح ا مقاادمي اشاادما الطما ا
ملعلوما ااا وخا اادما اإل اا اااض مجاا ااع الظا اارو وسا ااعي الصسا ااا اصوام ا ا تع ت ا ارا عملا ا ا
ت ااض أو ت رائان تايها فعال؛ وت ال القاوو القانونا واإلواري والعملا الد ُتاوق وون اصةاوق
عل خدما ت ااض م مون وقانونا ؛ وتلغا املاو  317من قانون العقوق  ،الد تص علا
()107
أح اج قلسجن ملد قد تة تع  5سصوا ووفع غراما ثقال
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ا ة اق

()108

 -68تشا ا الورقا ا املش اارتا  2تع أن اثا ا اً م اان ال تا ااان وال تا ااا فت ااون م اان مص اااة ري اا ا
لاللتااااق أبنتاااااري و الثااً عاان عما فاصتاااي هباام ا ماار مااان بساااط غا نظاماا تاارو
صااعم معظاام ا حاااان (مح ا ا متع ا  ،ومح ا املااا  ،والتصظااايف ،وحراس ا الساااارا وغ هااا)
الما ااو وبس اامر بع اادهن ع اان أس اارهن ،يغل اار ااداً أن
وتعما ا معظ اام ال تا ااا خاوم ااا
()109
يتعرضن لئرو من املعامل السائ واالستغالق وأال تدن من يلج ن تلاه ةلماً للمساعد
 -69وتعر الورق املشرتا  2عن القل ت ا استمرار ارت األ أعداو أة ااق الشاوارأل وتعرضاام
بو ه خاص لالعتدا ا  ،وتساد ضرور التعجا قختااذ تاداب مو اا مت ان هاسال ا ة ااق مان
()110
اشروج من ووام ال قر اشماث
 -70والحظ اات الش اام الدولاا ا تي م ااا أن االس ااتغالق اجلصس ااي ل ة اااق غا اراض المغ ااا
واسااتغالهلم اجلصسااي سااااق الس ا ر والسااااح  ،وهااي تاااهر مصتشاار بو ااه خاااص ،شااائعان
()111
مدغشااقر الااد مل تئااع خط ا عم ا وةصا ا حماادو مل افا ا االسااتغالق اجلصسااي ل ة اااق
()112
وتظ ممارس القتا القسري واملم ر أيئاً شائع داً مدغشقر
 -71وأوصت الشم الدولا تي ما أبن تعتمد مدغشقر خط عم وةصا حمدو مل افا
االسااتغالق اجلصسااي ل ة اااق تُراع ا فااااا مجاااع أش ا اق االسااتغالق اجلصسااي ل ة اااق - ،أو أن
تئاامن ،تن تعااذر علااااا ذل ا  ،توماااج مجاااع أش ا اق االسااتغالق اجلصسااي ل ة اااق ضاامن شااىت
خطا العما الوةصاا ذا الةاال  -بوضااع أهادا واضااا ووقاقا وختةااا اعتماااوا اافاا
()113
من املاقانا
 -72وأوصت الشم الدولا تي ما أبن تقادج مدغشاقر تعري ااً قانوناااً وجتارج مجااع أشا اق
االستغالق اجلصسي ل ة اق وفقاً للمعاي اإلقلاما والدولا ( ،)114وأن تصشئ لا فعالا ومالئما
()115
للمساعد القانونا من أ ا ة اق ضاااي االستغالق اجلصسي
 -73وتوصي الورق املشارتا  2ارساا تاداب وقائاا  ،مان خاالق اساتاداا حلقاا للتوعاا
القوق ا ة اق ،ومرااق لالستماأل للقاصرين ضاااي السااح اجلصسا وتيوائام ،مع الرتاااق علا
()116
املصاة السااحا  ،لثأ القاصرين عن املشارا صصاع اجلصس
 -74وتوصي الورق املشرتا  2مبواصل اإل را ا الد اختذهتا اللجصا الوةصاا مل افاا عما
ا ة اااق وتص اااذ ت ارا ا للتوعا ا بعم ا ا ة اااق ال ساااما املصاااة الري ا ا  ،والقطاااأل القراعااي
()117
والقطاأل غ الصظامي
 -75وتوصي الورق املشرتا  2بتاائ سا ن وتياوا عا ا ووور ة ااق الشاوارأل وأسارهم أو
مماان هاام عرض ا هلشاش ا ام ا  ،وهتائ ا ماقانا ا خاص ا إلعاااو توماااج أة اااق الش اوارأل الصظاااج
()118
التعلامي
 -76ويوصااي جتمااع اجملتمااع املاادين مدغشاقر أبن تساارأل مدغشااقر وتا تص اااذ االسارتاتاجا
الوةصا مل افا واج ا ة اق وأبن تةدق عل القانون الصموذ ي بش ن واج ا ة اق ،الاذي
()119
وضعته اجلماع اإلمنائا للجصو ا فريقي
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 -77والح جتمع اجملتمع املدين مدغشاقر أن مشاروأل التشاريع بشا ن نماذ التاوائم مل يعتماد
بع ااد وأن اصم ااال التوعوي ا مل ت ااس نت ااائج مرض ااا ااداً( )120وأوص ا جتم ااع اجملتم ااع امل اادين
مدغش اقر قلتشااجاع عل ا وعاام القاااو التقلاااديني والااديصاني جلاااوو م افا ا واج ا ة اااق ونمااذ
()121
التوائم وضمان رصد وتقاام مشاريع م افا واج ا ة اق
 -78وأعربت املماور العاملا إلهنا مجاع أش اق العقوب المدنا الد متارس ضد ا ة ااق عان
أملاااا أن حيااا ال ري ا العام ا املعااأ قالسااتعراض الاادوري الشااام علم ااً مااع القل ا قسااتمرار
تقحا العقوبا المدناا ضااد ا ة اااق مبو اار القااانون مدغشااقر وأعرباات املماااور العاملاا أيئااً
عان أملاااا أن تثا الادوق هااذه املسا ل خاالق اسااتعراض عاااج  2019وأن تقادج توصااا حماادو
أبن تعد مدغشقر وتسن تشريعاً حيظار صاراح العقوبا المدناا الاد متاارس ضاد ا ة ااق مجااع
()122
املصقق
المائا  ،مبا ذل
 -79وتوصااي الورق ا املشاارتا  2بتص اااذ مح اال للتوعا ا تو ااه املقاااج ا وق تع ااق وتع
الع اااملني جم اااق التعل ااام م اان أ ا ا القئ ااا علا ا ممارسا ا العق ااوق المدناا ا ال ااد مت ااارس ض ااد
()123
ا ة اق

ا شخاص ذوو اإلعاق

()124

 -80أفاااو جتمااع اجملتمااع املاادين مدغش اقر أبن السااس ا الوةصا ا إلوماااج اإلعاق ا  ،الةاااور
 26ذار/مااارس  ،2015الااد تتئاامن براجمااً لل اارت  2019-2015يشاام مجاااع الااو ارا
ما اان أ ا ا الصاا ااوض ق شا ااخاص ذوي اإلعاق ا ا مل تةا اااحماا أنشا ااط ملموس ا ا ومل ختة ا ا هلا ااا
ماقاناااا مصاساام وفئ االً عاان ذل ا  ،ألغااات مديري ا ا شااخاص ذوي اإلعاق ا و ار الس ا ان
()125
واصماي اال تماعا والصاوض قملرأ
 -81ويوصااي جتمااع اجملتمااع املاادين مدغش اقر أبن تعااد مدغشااقر سااس ا انا ا تاادجماا
خط العم السصوي ل و ار وأن تعد هلا ماقاناا اافا ؛ وأن تعااد ترساا مديريا ا شاخاص
()126
ذوي اإلعاق
 -82وتوصاي الورقا املشارتا  2قلصااوض قلتعلااام الشاام ل ة ااق ذوي اإلعاقا مان خااالق
()127
وعم املرااق واملصظما الد هتتم ق ة اق ذوي اإلعاق
 -83وأوص ا جتمااع اجملتمااع املاادين مدغش اقر أبن تتخااذ مدغشااقر تااداب للتشااجاع عل ا
توتايف ا شخاص ذوي اإلعاق القطاعني العاج واشاص ،وأبن تاسار تم اناا حةاوهلم علا
القروض الةغ ؛ وأن تئمن احرتاج حا ا شاخاص ذوي اإلعاقا التةاويت ،برتتاماا مصااا
()128
ضمان تم انا وصوهلم تع مرااق التةويت

ا قلاا والشعو ا صلا
 -84أعربات شام الشارااا الدولاا عان شاواغ ت ا تادهور أوضااأل حقاوق اإلنساان لاد
جمتمع ااا فواولون ااوا ا ص االا ( )129وأعرب اات ش اام الشا ارااا الدولا ا ع اان أسا ا اا ت ا تص ااامي
انعااداج ا ماان وحاااال الرتهااار والعصاايف واالعتقاااال والتادياادا قلقت ا املو ا ا تع القعمااا
احمللااني والسا ان والصسااا وا ة اااق والةااااوين واملاقارعني وحاراس الغاااق ومحااا ا ناواأل املااادو
قالنقراض واملدافعني عان حقاوق اإلنساان والمائا ( )130وأوصات شام الشارااا الدولاا أبماور
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مصا ااا ض اامان محاي ا جمتمع ااا فواولون ااوا امللغاش ااا  ،واالع ارتا قلشخة ااا القانونا ا جملتمع ااا
فواولون ااوا ام ااا ورو ويما ا ا وس ااتور مدغش ااقر؛ وتع اااو ا راض ااي تع جمتمع ااا فواولون ااوا
وتعويئاااا عاان ا ضارار الصامج ا ؛ ومصااع االسااتاال عل ا ا راضااي ماان خااالق مشاااورا عام ا مااع
الشاعر واجملتماع احمللاي امللغاشاي قما ماص عقااوو للمساتثمرين؛ وتعااو ُتدياد شا قاانون المائا
()131
مدغشقر وتطماقه عملاا
 -85وأوصات الورقا املشاارتا  1قالعارتا قلشخةاا االعتماريا جملتمعااا فواولونااوا ،امااا
ورو ويما وستور مدغشقر واملاو  152مصه ،واصرص عل تساجا ا راضاي قانوناااً أب اا
جمتمعااا فواولونااوا سااج العقااارا ( )132وأوصاات الورقا املشاارتا  1أيئااً بئاامان موااما
تقصا ا وا تماعا ا وتصظاما ا جملتمعااا فواولونااوا وتعقيااق قاادرهتا مبصااااا الوسااائ الال م ا لتصماتاااا
()133
وترسا توار رشاد من أ توار أفئ للموارو الطماعا

املاا رون والال ئون وملتمسو اللجو وا شخاص املشروون واخلااً

()134

 -86الح ا جتمااع اجملتمااع املاادين مدغش اقر( )135اسااتمرار اهلجاار غ ا القانونا ا قلاارغم ماان
تعلا الدول ترساق العماق امللغاشاني تع اشارج ،حاإ يتعرض معظمام لالجتار وأوص جتمع
اجملتمااع املاادين مدغش اقر( )136أبن تص ااذ مدغشااقر بة ارام املعاااي القانونا ا الااد ُتمااي حقااوق
العم ا اااق املا ا ااا رين وأفا ا اراو أسا ا ارهم بتطماا ا ا عق ا ااوق أش ا ااد صا ا ارام ض ا ااد ش ا اام ا املت ا ااا رين
ق شخاص

ا شخاص عدميو اجلصسا
 -87أشار الورق املشرتا  4تع أن التمااق العرقي يتسمر انعداج اجلصسا باني أفاراو مان
اصة ااوق علا ا اجلصس ااا وي ااقواو أيئ ااً احتم اااق تع اارض
أص ااوق معاصا ا تذ يوا ا ااون ص ااعوق
ا شااخاص عاادميي اجلصسااا لالجتااار ق شااخاص والااقواج املم اار والقسااري واالحتجااا التعس ا ي
()137
وانعداج سم التقاضي
 -88وتوصاي الورقا املشارتا  4مدغشااقر أبن ت ا تئامني قواناصاااا احمللاا مجااع االلتقامااا
الدولا ا واإلقلاما ا املتعلق ا قص ا اجلصسااا  ،ومصااع حاااال انعااداج اجلصسااا وخت ائاااا ،ومحاي ا
ا شا ااخاص عا اادميي اجلصسا ااا  ،ومصا ااع التمااا ااق ،والتسا ااجا الا ااوالو  ،وأبن ت ا ا تطماقاا ااا
()138
املمارس العملا
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