
(A)   GE.10-12539    300310    300310 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة عشرة

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  *تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    

  مدغشقر    

__________ 

  .ويعمم مرفق هذا التقرير كما ورد. A/HRC/WG.6/7/L.12صدر سابقاً يف وثيقة حتمل الرمز   *  

 
 A/HRC/14/13  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

26 March 2010 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/14/13 

GE.10-12539 2 

  توياتاحمل
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة     
  ٣  ٧١-٥  .........................................موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  ٣  ٣٤-٥  ................عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف     
  ٨  ٧١-٣٥  .................احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -  باء     

  ١٥  ٧٥-٧٢  ...........................................أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  

  رفقامل  
    ٢٣  ..............................................................................تشكيلة الوفد     

 
  
  
 
  



A/HRC/14/13 

3 GE.10-12539 

  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

وجـرى  . ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٩ إىل   ٨ دورته السابعة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   
. ٢٠١٠فربايـر   /باط ش ١٥االستعراض املتعلق مبدغشقر يف اجللسة الثانية عشرة املعقودة يف          

واعتمد ). Garde des Sceaux(وترأست وفد مدغشقر كريستني رازاناماهاسوا، وزيرة العدل 
 ١٧الفريق العامل هذا التقرير عن مدغشقر يف جلـسته الـسادسة عـشرة املعقـودة يف                 

  .٢٠١٠فرباير /شباط
تـايل  ، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين ال        ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
  .البحرين وجنوب أفريقيا والنرويج: لتيسري االستعراض املتعلق مبدغشقر) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :االستعراض املتعلق مبدغشقر
  ؛)A/HRC/WG.6/7/MDG/1( )أ(١٥عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة /تقرير وطين  )أ(  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/7/MDG/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/7/MDG/3.(  
ئمة أسئلة أعدهتا سلفاً األرجنتني وأحيلت إىل مدغشقر، عن طريق اجملموعة الثالثية قا     -٤

وأملانيا واجلمهورية التشيكية والدامنرك والسويد وسويسرا والتفيا واململكة املتحدة لربيطانيـا    
وهذه األسئلة متاحة علـى املوقـع       . العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهنغاريا وهولندا     

  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  الت عملية االستعراضموجز مداو  - أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
ذكر رئيس الوفد أنه على الرغم من حالة األزمة الراهنة يف البلد، فـإن احلكومـة                  -٥

اختذت مجيع التدابري الضرورية للوفاء بالتزاماهتا يف إطار آلية االستعراض الـدوري الـشامل              
 جعلها حكومية دولية وتعاونية وتفاعلية وموضوعية وبناءة وغري الذي رغب اجملتمع الدويل يف 

  .مسيَّسة وعملية املنحى
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وأثبت وجود وفد مدغشقر تصميم احلكومة على حتقيق اهلدف العـام املتمثـل يف                -٦
  .التمتع الكامل حبقوق اإلنسان يف البلد بدعم وتشجيع من اجملتمع الدويل

 ألبرز النقاط الواردة يف التقرير الوطين، فيمـا         وأكد رئيس الوفد يف معرض تقدميه       -٧
 مت إنـشاء    ٢٠٠٣يتعلق بالتأخري يف تقدمي التقارير الدورية إىل هيئات املعاهدات، أنه يف عام             

جلنة مشتركة بني الوزارات معنية بإعداد تقارير حقوق اإلنسان تضم أعضاء مـن اجملتمـع               
بينها أربعة تقارير جـرت دراسـتها بالفعـل،               تقريراً من    ١٥ومنذ ذلك احلني أُعدَّ     . املدين

  .وثالثة تقارير مل جير استعراضها بعد
وأعدت اللجنة التقرير الوطين لالستعراض الدوري الشامل الذي خضع ملـشاورات             -٨

  .متتالية مع أعضاء من اجملتمع املدين على املستوى اإلقليمي وهو يتضمن مالحظاهتم
عياري، ينص الدستور يف ديباجته على أن اإلعـالن العـاملي         وفيما يتعلق باإلطار امل     -٩

حلقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، واالتفاقيات املتعلقـة حبقـوق            
ويقّر الدستور أيـضاً    . النساء واألطفال تشكل جزءاً ال يتجزأ من القانون الوضعي ملدغشقر         

ا مدغشقر يكون هلا مبجرد صدورها األسبقية علـى         بأن االتفاقيات الدولية اليت صّدقت عليه     
وإضافة إىل ذلك، وبغية ضمان تنفيذ الصكوك الدولية املصدق عليهـا مـن             . التشريع احمللي 

الناحية القانونية، ُنظمت مؤخراً يف إطار الشراكة مع األمم املتحدة دورة تدريبيـة يف جمـال    
  .الصلة وألعضاء من اجملتمع املدينحقوق اإلنسان وإقامة العدل لألطراف الفاعلة ذات 

وعلى الصعيد املؤسسي، ويف ضوء مالحظات هيئات املعاهدات، وطبقـاً ملبـادئ              -١٠
ويـضم  . ٢٠٠٨باريس، أُنشئ جملس وطين حلقوق اإلنسان مبوجب القانون الصادر يف عام            

 واجملتمـع   هذا اجمللس تسعة أعضاء من الربملانيني وأعضاء السلطة التنفيذية وكلية القـانون،           
ومل تتح اإلمكانية إلرساء هذه     . املدين، ونقابة احملامني، ونقابات الصحفيني ونقابات العمال      

 Médiateur de la(بيـد أن أمـني املظـامل    . املؤسسة على حنو فعال، نظراً إىل تعليق الربملان

République (حيمي حقوق املواطنني يف حاالت الرتاع مع اإلدارة.  
نفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة          ويف إطار ت    -١١

 علـى   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اللتني صدقت عليهما مدغشقر يف عامي           
  .التوايل، أُنشئت أربع هيئات مستقلة مكلفة مبكافحة الفساد

جراءات االنتخابية، أُنشئ جملـس     ولضمان ممارسة احلقوق والتمتع هبا فيما خيص اإل         -١٢
وجيري يف الوقت احلاضر اعتماد مشروع قـانون يرمـي إىل           . ٢٠٠٣انتخايب وطين يف عام     

. إنشاء جملس انتخايب وطين مستقل، وذلك يف أعقاب عملية شاملة وتشاورية واسعة النطاق            
. شـراف عليهـا   وسيتوىل اجمللس مهمة إدارة وتنظيم العمليات االنتخابية واالستفتاءات واإل        

وسيضمن اجمللس أيضاً االمتثال للتشريع االنتخايب من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة تتسم        
كما سيضمن تثقيف املواطنني يف هذا اخلصوص       . بالشفافية والدميقراطية واإلنصاف والعدل   
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وستكون عضويته وصالحياته مطابقـة للممارسـات الدوليـة         . بالتعاون مع اجملتمع املدين   
  .الصلة ذات
ويف الوقـت  . ويكرس الدستور استقاللية اجلهاز القضائي ويضمن عدم إقالة القضاة       -١٣

رئيسية بني أعضائه قضاة غري حمترفني وأعضاء مـن غـري            احلاضر يضم اجمللس األعلى بصفة    
  .يف حني أن معظم أعضائه كانوا يعينون يف السابق من قبل وزير العدلالقضاة 

ت مدونات سلوك القضاة وغريهم من املوظفني القـضائيني         وإضافة إىل ذلك صدر     -١٤
وقد حتسنت سبل اللجوء إىل العدالة      . وموظفي السجون من أجل حتسني املساواة يف العدالة       

  :من خالل التدابري التالية
  إنشاء حماكم وهيئات قضائية جديدة، وبالتايل تعزيز فعالية عملية االستئناف؛ •
   األشخاص احملرومني اقتصادياً؛تقدمي املساعدة القضائية إىل •
  إنشاء أكشاك لتوفري املعلومات القانونية والتوجيه القانوين؛ •
اجملـالس  "توفري وسائل بديلة لتسوية املنازعات يف بيئة جمتمعية، من خالل تركيز             •

  .على املصاحلة" القانونية
ز املرأة يف   وفيما يتعلق حبماية حقوق املرأة، اعتمدت مدغشقر سياسات وطنية لتعزي           -١٥
ويف هذا  . ٢٠٠٨-٢٠٠٤، ونفذت خطة عمل للقضايا اجلنسانية والتنمية للفترة         ٢٠٠٠عام  

  :الصدد، اختُذ عدد من التدابري التشريعية
وضع أحكام لضمان املساواة بني املرأة والرجل، وبصفة خاصة فيما يتعلق بـاحلق              •

  يف الزواج واملرياث؛
   القانون اجلنائي؛ إدراج مجيع أشكال العنف ضد املرأة يف •
  .وضع مشروع إصالح قانون اجلنسية ملعاجلة آثاره التمييزية على املرأة •
وإضافة إىل ذلك ُنظمت يف مجيع أحناء البلد برامج إلذكاء الوعي والتعريف حبقوق               -١٦

  .املرأة، وذلك من أجل اجلمعيات النسائية وزعماء الطوائف الدينية والزعماء التقليديني
ال حقوق الطفل، وضعت مدغشقر خططاً وطنية ملكافحة عمـل األطفـال            ويف جم   -١٧

ويف هذا الصدد أُنشئت جلنة ترمي إىل إجراء إصالح يف          . ومجيع أشكال العنف ضد األطفال    
جمال حقوق األطفال من أجل حتديد مجيع التدابري الضرورية حلماية هذه احلقوق، مبا يف ذلك               

  .كوك الدولية ذات الصلةضمان مطابقة التشريع الوطين مع الص
  :وجيري تنفيذ نظام متسق حلماية حقوق الطفل ويتضمن هذا النظام ما يلي  -١٨

شبكات محاية ذات تغطية وطنية منفذة يف إطار الشراكة مع منظمة األمم املتحدة              •
 ؛)اليونيسيف(للطفولة 
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رة مركز للتحليل اجلنائي أُنشئ داخل الشرطة الوطنية يف إطار الشراكة مع سـفا             •
 الواليات املتحدة األمريكية؛

  .مراكز الستضافة األطفال وإعادة إدماجهم •
ويف إطار الشراكة مع منظمة العمل الدولية، أنشئت جلنة وطنية ملكافحـة عمـل                -١٩

األطفال، وجلان ومراصد إقليمية ملكافحة عمل األطفال، من أجل توجيه تنفيذ اخلطة الوطنية             
ألنشطة ذات األولوية اليت تضطلع هبا هذه اللجان على منع          وتركز ا . ملكافحة عمل األطفال  

عمل األطفال وإخراج األطفال من أماكن العمل هبدف إعادة إدماجهم يف املـدارس أو يف               
  .مراكز تدريبية مهنية

وفيما يتعلق بالتعليم، يضمن الدستور احلق يف التعليم كمسؤولية تقع علـى عـاتق                -٢٠
ويضمن الدستور أيضاً الطابع اإللزامـي للتعلـيم        .  يف االختيار  األبوين، مع احترام حريتهما   

ولديها خطـة   " التعليم جلميع األغراض  "وتؤيد مدغشقر   . االبتدائي وتنظيم نظام التعليم العام    
  :وعلى وجه التحديد اُتخذت التدابري التالية. عمل وطنية لتنفيذه

ي، وتوزيع اللوازم املدرسية على التغطية املالية احلكومية جلميع رسوم التعليم االبتدائ  •
 مجيع التالميذ يف املدارس اخلاصة والعامة على السواء؛

 تعزيز اهلياكل األساسية املدرسية وتعيني املدرسني؛ •

 تقدمي إعانات إىل املدرسني الذين يستعني هبم اآلباء؛ •

 متويل الربامج اليت تتيح التعليم اخلاص؛ •

  .رومةإنشاء مطاعم مدرسية يف املناطق احمل •
وإضافة إىل ذلك اعتمدت وُنفذت خطة عمل وطنية لتعليم الفتيات، وهي ترمي إىل               -٢١

منع الفتيات من االنقطاع عن الدراسة يف مرحلة مبكرة، وزيادة النسبة املئوية للفتيـات يف               
بيد أن احلمل املبكر والفقر املدقع وبعض املمارسات العرفية تشكل عوامـل            . النظام التعليمي 

قبول التلميـذات   وجييز التشريع   .  حتصيلهن العلمي  التحاق التلميذات بالدراسة ومتابعة   هتدد  
  .احلوامل من جديد يف املدرسة بعد الوضع

وفيما يتعلق باملمارسات التقليدية الضارة، ختطط وزارة العدل بدعم مـن برنـامج               -٢٢
مي والوطين ملناقـشة هـذه      األمم املتحدة اإلمنائي إجراء حوار على املستويات احمللي واإلقلي        

املسألة من أجل مشاركة مجيع األطراف الفاعلة احمللية يف اجلهود املبذولة لزيادة توعية السكان 
  .كافة بظاهرة الزواج القسري واملبكر

وستركز األطراف الفاعلة احلكومية وغري احلكومية على وضع خارطة طريق لصياغة             -٢٣
  .املمارسات التقليدية التمييزيةسياسات وطنية من أجل مكافحة مجيع 
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ويف جمال الصحة حتققت نتائج هامة تتعلق خبفض معدل وفيات الرضع واسـتخدام               -٢٤
ومن جهة أخرى يقتضي القضاء علـى معـدل الوفيـات    . وسائل منع احلمل هذا من جهة    

  .النفاسية جهوداً إضافية
 حتت السيطرة،   (AH1N1)ير  وفيما يتعلق مبكافحة األمراض، فإن وباء إنفلونزا اخلناز         -٢٥

وفيمـا  .  يف املائة  ١اإليدز أقل من    /يف حني يبلغ املعدل الوطين لفريوس نقص املناعة البشرية        
خيص حتسني فرص احلصول على الرعاية الصحية، تقدم يف الوقت احلاضر املساعدة الطبيـة              

  . جماناً إىل األفراد احملرومني اقتصادياً
ق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب،        وفيما يتعلق بنية التصدي     -٢٦

وتقوم جلنة التحقيق املختلطة    . تعتزم احلكومة االضطالع بعملية التصديق بعد تشكيل الربملان       
فربايـر  / شباط ٧الوطنية بالتحقيق يف القمع الدموي الذي مارسته عناصر احلرس الرئاسي يف            

وأدت التحقيقات يف هذه القضية إىل      . شخصاً ٢٠، والذي تسبب يف مقتل أكثر من        ٢٠٠٩
توجيه هتم إىل أشخاص يدعى أهنم متورطون يف عمليات القتل، ومن املقرر االنتهاء من تلك               

  .٢٠١٠التحقيقات يف الربع األول من عام 
ومتنح حقوق الدفاع جلميع الربملانيني والصحفيني واحملامني والشخصيات الـسياسية           -٢٧

  .ون إلجراءات جنائية بسبب اجلرائم املرتكبة املخالفة للقانون العاماألخرى الذين خيضع
وفيما يتعلق بادعاءات تفيد عمليات احتجاز الصحفيني والقبض علـيهم بـصورة              -٢٨

تعسفية، قُبض على ثالثة صحفيني على أساس اهتامات جنائية تتعلق جبرائم القـانون العـام               
  .يض على العصيانتتمثل يف حماوالهتم تنفيذ مؤامرة والتحر

  . وفيما يتعلق بظروف السجن اُتخذت التدابري التالية  -٢٩
 إنشاء عيادات متريض تغطي كل مرفق من مرافق السجون؛ •

 حتسني اإلمدادات الغذائية كماً ونوعاً؛ •

 إصالح وجتديد اهلياكل األساسية ملرافق السجون؛ •

 لسجون؛تنشيط اإلنتاج الزراعي لتقدمي إمدادات غذائية أفضل إىل ا •

 نقل احملتجزين إىل سجون أقل اكتظاظاً؛ •

  .تنفيذ إجراء اإلفراج املشروط خلفض االكتظاظ يف السجون •
وأوضح الوفد أن إدارة تعزيز الرتاهة شاركت يف مكافحة الفساد لضمان املساواة يف              -٣٠

عي بـني   وتسعى إدارة االتصاالت إىل إذكاء الو     . معاملة مجيع املواطنني أمام القانون والدولة     
السكان بشأن سبل ووسائل إمكانية اللجوء إىل العدالة يف حاالت تنطوي على انتـهاكات              

وتضمن إدارة الرقابة على املهام القضائية القيام بعمليات تفتـيش دوريـة            . حقوق اإلنسان 
للكشف عن مجيع املخالفات، مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ُتبلّغ هبا الـسلطات               
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 وتضمن إدارة حقوق اإلنسان والعالقات الدولية تنفيذ املشاريع اليت أقيمت يف إطار       .املختصة
، )اليونيـسيف (الشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة            

  .وصندوق األمم املتحدة للسكان، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان
  :نسني، يرغب الوفد يف عرض ما يليوفيما يتعلق باملساواة بني اجل  -٣١

اختذت تدابري املساعدة من أجل تقدمي املساعدة إىل ضحايا العنف بالتعـاون مـع               •
 منظمات غري حكومية وطنية ودولية؛

ُعرضت أفالم على شاشات التلفزة إلذكاء الوعي، مبا يف ذلك األفالم املعروضة يف              •
  القنوات اخلاصة؛

عية ومناقشات ترمي إىل تعزيز املساواة بني املرأة        ، محالت تو  ٢٠٠٧ُتنظم منذ عام     •
وقد شارك يف تلك احلمالت زعماء تقليـديون        . والرجل يف عدة مناطق من البلد     

  .ومسؤولون حكوميون وغري حكوميني وأعضاء من اجملتمع املدين
 كـانون   ١٤، الـصادر يف     038-2007وإضافة إىل ذلك أقرت مدغشقر القـانون          -٣٢
.  الرامي إىل مكافحة االستغالل والسياحة اجلنسية واالجتار باألشـخاص         ٢٠٠٨يناير  /الثاين

وينص القانون على توفري احلماية للضحايا وتقدمي املساعدة إليهم، مبا يف ذلك إعادة إدماجهم              
وقد نظمت احلكومة أيـضاً كجـزء مـن         . اجتماعياً عن طريق إنشاء مراكز الستضافتهم     

، محلة وطنية ضد    "حة االجتار باألشخاص وإساءة معاملتهم    مكاف"املشروع الذي حيمل عنوان     
وخالل العام نفـسه أذن     . السياحة اجلنسية لزيادة التوعية هبذه الظاهرة وبتأثريها على القّصر        

وأبرمت مدغشقر  . الربملان بالتصديق على اتفاقية قمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري         
  .زر اجملاورةأيضاً اتفاقات تعاون قضائي مع اجل

وفيما يتعلق بعمل األطفال، رفع قانون العمل احلد األدىن للسن القـانوين للعمـل                -٣٣
وحيظر العمل ليالً والعمل لساعات إضافية على األشخاص دون سن          .  عاماً ١٥ إىل   ١٤ من
وأتـيح خـط   . وجتري مناقشة مشروع قانون لتجرمي أسوأ أشكال عمل األطفال   .  عاماً ١٨

  .اناً لإلبالغ عن مجيع أشكال إساءة املعاملة والعنف ضد األطفالهاتفي خاص جم
. وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، فإن مدغشقر دولة ألغت حكم اإلعدام حبكم الواقـع              -٣٤

وتعتزم احلكومة، قبل تقدمي مشروع قانون جديد، القيام حبمالت لزيـادة التوعيـة بـشأن               
  .املسألة هذه

  دود الدولة موضوع االستعراضاحلوار التفاعلي ور  -باء   
حتّدث أربعة وعشرون وفداً أثناء احلوار التفاعلي املتعلـق باالسـتعراض الـدوري               -٣٥

  .الشامل ملدغشقر
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وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن أسفها للجوء إىل العنـف الـذي أدى إىل               -٣٦
ية، واالسـتمرار يف    وقوع قتلى ومصابني؛ واللجوء إىل جهاز قضائي حتت السيطرة السياس         

وأعربـت  . رفض املشاركة بصورة نافعة يف مفاوضات تفضي إىل حل لألزمـة الـسياسية            
الواليات املتحدة األمريكية عن بالغ قلقها إزاء عمليات االختطاف والتوقيف التعسفي الـيت             

، وذكرت أنه ينبغي للسلطات أن تضع حداً إلفـالت          ٢٠٠٩يناير  /وقعت منذ كانون الثاين   
األمن من العقاب، وأن تتصدى لعمليات السجن بدوافع سياسية واالحتجـاز ملـدة             قوات  

وأشارت إىل زيادة املشاكل فيما يتعلق بقضايا األطفال، وبصفة خاصة          . طويلة قبل احملاكمة  
  .وقدمت توصيات. استغالل األطفال جنسياً ألغراض جتارية، وعمل األطفال

السياسية اجلارية والتدهور اخلطـري يف إقامـة        وأعربت كندا عن قلقها إزاء األزمة         -٣٧
وأشارت إىل أن ارتفاع عدد عمليات التفتيش غـري القانونيـة والتوقيـف             . العدل اجلنائي 

واالحتجاز واإلدانات اليت يتم القيام هبا بدوافع سياسية يوحي بتسييس شديد لنظام العدالـة              
ورحبت كندا بالتـدابري    .  تزداد صرامة  فالقيود املفروضة على حرية التعبري والتجمع     . اجلنائية

. املتخذة قبل بدء األزمة احلالية إلنشاء جملس وطين حلقـوق اإلنـسان وتعـيني وسـيط                
  .توصيات وقدمت

وأشارت فرنسا إىل أنه على الرغم من اجلهود املبذولة لوضع حد لعمليات التوقيف               -٣٨
وطلبت . رسات ال تزال مستمرة   دون أوامر توقيف واالستخدام املفرط للقوة، فإن هذه املما        

معلومات تتعلق بالتحقيقات اليت جتري ملعاقبة أولئك املسؤولني عن هذه األفعال إضـافة إىل              
وطلبت فرنسا أيضاً معلومـات تتعلـق       . التدابري املعتزم اختاذها لتحسني ظروف االحتجاز     

ـ            ة التعـبري   بالتدابري املتخذة لضمان عدم تعرض أي شخص لالحتجاز بسبب ممارسته حلري
وتكوين اجلمعيات والتجمع، ومبدى التقدم احملرز وبشأن اجلدول الزمين إلمتام عملية اعتماد            

  .وقدمت توصيات. قانون االتصاالت
وأثنت سلوفينيا على مدغشقر لتصديقها على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية             -٣٩

. لتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان     الدولية والعتمادها خطة عمل من أجل الربنامج العاملي ل        
والحظت سلوفينيا باهتمام إنشاء جلنة خاصة مكلفة بصياغة تقـارير سـتقدم إىل هيئـات               

وباإلشارة إىل التوصيات اليت وضعتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         . املعاهدات
ارتفاع معدل انتشار العنـف     واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، أعربت سلوفينيا عن قلقها إزاء          

وسألت عما إذا كانت . ضد النساء والفتيات كالعنف املرتيل واجلنسي مبا يف ذلك االغتصاب     
  .وقدمت توصيات. مدغشقر تعتزم تعزيز مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان

وأعربت أستراليا عن قلقها إزاء األزمة السياسية، ودعت مجيع األطراف إىل التقيـد             -٤٠
وأيدت اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي           . ق مابوتو باتفا

وأعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا     . من أجل حتقيق االستقرار يف مدغشقر     
يف ذلك عمليات القتل والقبض على األشخاص بصورة غري قانونية واالحتجـاز التعـسفي              
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وأعربت عن بالغ قلقها إزاء مقتل أشخاص ُعزل . شروعة على حرية التعبريوفرض قيود غري م
وال تزال أستراليا   . على السلطة اهليئة االنتقالية العليا    أثناء عمليات الشغب اليت سبقت استيالء       

تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد تفشي ظاهرة العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك االجتار               
  .وقدمت توصيات. غالل اجلنسي وعمل األطفالبالبشر واالست

ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بتعهد مدغشقر مواصلة            -٤١
تعزيز الدميقراطية واحلكم الرشيد وسيادة القانون، لكنها أشارت إىل أهنا تتعارض مع هـذه              

جز احلركات السياسية عـن تنفيـذ       وال تزال اململكة املتحدة تشعر بالقلق إزاء ع       . األهداف
وسلطت الضوء على أمهية متكّن الـصحفيني مـن       . اتفاق مابوتو وصك أديس أبابا اإلضايف     

إعداد تقاريرهم الصحفية اليت تتعلق باألزمة السياسية حبرية، وإتاحة اإلمكانية لألشـخاص            
، وإزاء عـدم    وأعربت عن قلقها إزاء القيود املفروضة على حرية الـصحافة         . للتجمع حبرية 

وأشارت إىل  . إجراء حتقيقات مستقلة يف ما يزعم من ممارسات توقيف واحتجاز الصحفيني          
عرقلة املظاهرات السلمية اليت تقوم هبا قوات األمن، ويف كثري من األحيان بصورة عنيفـة،               

  .وقدمت توصيات. وإىل توقيف واحتجاز شخصيات يف املعارضة بصورة غري مشروعة
بانيا مع التقدير جبهود الوسطاء الدوليني والقادة السياسيني الوطنيني فيما          وأقّرت إس   -٤٢

ورأت . يتعلق باتفاق مابوتو، وصك أديس أبابا اإلضايف الرامية إىل إجياد حل توافقي لألزمة            
أن من األساسي إحراز تقدم يف تنفيذ هذين االتفاقني إضافة إىل املضي قدماً حنو بناء حكومة                

وقـدمت  . ة حبيث ُيعاد إرساء املؤسسات الدميقراطية يف أقرب وقت ممكـن          الوحدة الوطني 
  .إسبانيا توصيات

وأعربت أملانيا عن قلقها إزاء حاالت االختفاء، مبـا يف ذلـك اختفـاء األطفـال        -٤٣
وطلبت معلومات عن التدابري املتخذة للعثور على املفقودين، وتقدمي املـسؤولني           . واملراهقني

وأشارت إىل ما أعربت عنه اللجنة      . العدالة ومنع حاالت االختفاء القسري    عن اختفائهم إىل    
وطلبت . املعنية حبقوق اإلنسان من شواغل إزاء حالة األطفال الذين يعملون كخدم يف املنازل

معلومات تتعلق بالتدابري املتخذة ملنع هذه املمارسة وممارسات أسوأ أشكال عمل األطفـال             
غالل األطفال جنسياً ألغراض جتارية، وعمل األطفال يف التعـدين          األخرى، مبا يف ذلك است    

وقـدمت  . ومقالع احلجارة، وعمل األطفال يف ظروف حمفوفة باملخـاطر وغـري صـحية            
  .توصيات أملانيا
ودعت إيطاليا السلطات إىل إشراك احلركـات املعارضـة يف عمليـة التحـضري                -٤٤

إيطاليا بقلق إىل أن األزمة السياسية قد أفضت وأشارت . لالنتخابات لضمان احلياد والشفافية
إىل عدد كبري من جتاوزات حقوق اإلنسان، مثل االستخدام املفرط للقوة على أيدي القوات              
املسلحة، وحاالت اإلعدام خارج نطاق القانون، والقبض على األشخاص بصورة تعـسفية            

حقوق املرأة، لكنها الحظـت أن      ورحبت إيطاليا بالتدابري املتخذة حلماية      . وإساءة معاملتهم 
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وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، أشارت إيطاليـا بارتيـاح إىل          . هناك الكثري مما ينبغي القيام به     
  . وقدمت إيطاليا توصيات. الوقف االختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام الساري

سان اليت وأعربت هنغاريا عن قلقها إزاء االدعاءات اليت تتعلق بانتهاكات حقوق اإلن        -٤٥
وطلبت معلومات عن والية اآللية الوطنية املنشأة حلماية حقـوق         . ُزعم حدوثها يف مدغشقر   

  . وقدمت توصيات. النساء واألطفال وعن املوارد املتاحة هلا
وأقّرت شيلي بالصعوبات اليت تواجهها مدغشقر نتيجة لألزمة االجتماعية والسياسية        -٤٦

  .وقدمت توصيات. ٢٠٠٨ديسمرب /ن األولاليت يعاين منها البلد منذ كانو
ورأت اجلمهورية العربية السورية أن التقرير الوطين ملدغشقر يقدم تقييمـاً حلالـة               -٤٧

وأشارت إىل الدور اإلجيايب الذي تؤديـه       . حقوق اإلنسان يف البلد على حنو يتسم بالشفافية       
طـار مؤسـسي    وأثنت على مساعي مدغشقر لوضع إ     . مدغشقر يف جملس حقوق اإلنسان    

حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وملا تبذله             
  .وقدمت توصيات. من جهود ملكافحة الفساد

وأحاطت مدغشقر علماً جبميع األسئلة والتوصيات املقدمة من الواليـات املتحـدة      -٤٨
طاليا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وباتفاق مابوتو       وفرنسا واململكة املتحدة وإسبانيا وشيلي وإي     

  . وسبيل اخلروج من األزمة، وأشارت إىل أهنا ستقدم ردودها يف مرحلة الحقة
وقّدم الوفد ردوداً حمددة تتعلق بعدد من الشواغل اليت أثارها اجملتمع الـدويل فيمـا                -٤٩

، وذكر أنه قد ألقى القـبض       يتعلق بعمليات القبض على الصحفيني اليت ُوصفت بأهنا تعسفية        
على ثالثة صحفيني على أساس جرائم القانون العام، وليس على أساس احلرمان من حريـة               

وأعرب الوفد عن التزامه باحترام حرية التعبري والصحافة، معلناً أن هناك           . التعبري أو الصحافة  
شار الوفـد   وأ. على سبيل املثال عشرات من الصحف قد أنشئت يف غضون فترة ستة أشهر            

أيضاً إىل أن القبض على السياسيني قد مت على أساس جرائم القانون العام، وأنه ميكن اإلفراج                
  . عنهم بكفالة قانونية وإن كانت قضاياهم ال تزال بانتظار البت فيها

وفيما يتعلق باحلاالت املبلغ عنها اليت تنطوي على ممارسات عنيفة يقوم هبـا أفـراد            -٥٠
  . وائر التحقيق، التزمت مدغشقر بالتحقيق يف أفعال العنف تلكقوات الدرك ود

. ووجه الوفد االهتمام إىل مسألة اختفاء أو خطف عدد كبري من النساء والفتيـات               -٥١
وأعرب عن أسفه لعدم وجود إحصاءات يف هذا الشأن، لكنه التزم بتقـدمي معلومـات يف                

  .مرحلة الحقة
ا مدغشقر لتحسني حالة ضحايا العنف مـن النـساء          وأكّد الوفد اجلهود اليت تبذهل      -٥٢

واألطفال، مبا يف ذلك العنف الزوجي واملرتيل، وأشار إىل أن قانون بلده اجلنائي يعاقب بشدة         
على هذه األفعال إضافة إىل األفعال اليت تنطوي على االجتار باألطفال واستغالهلم ألغـراض              

  . السياحة اجلنسية
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  . أن تشريع مدغشقر جيّرم التعذيب، ويعاقب عليه بشدةوأشار الوفد أيضاً إىل  -٥٣
وأشار الوفد إىل أن تشريع مدغشقر حيظر عمل األطفال وأن اإلجنازات احملققـة يف                -٥٤

هذا الشأن تشمل إخراج بعض األطفال من سوق العمل وإعادة إدماجهم يف املدارس أو يف               
  .حلالةوالتزمت مدغشقر مبواصلة حتسني ا. املراكز التدريبية

وأشار الوفد إىل أن حظر مدغشقر لالجتماعات العامة يف بعض األماكن يرمي إىل               -٥٥
  .احليلولة دون تكرار حوادث تدمري املمتلكات اخلاصة والعامة

وذكر الوفد أن مدغشقر تنظر يف السماح للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان بالعمل              -٥٦
  .يف أقرب وقت ممكن بعد تنفيذ الربملان لذلك

ورحبت مدغشقر بالدعوة إىل اعتماد تدابري تشريعية حمددة ترمـي إىل مكافحـة               -٥٧
  .األفعال التمييزية ضد املرأة

وذكّر الوفد بأنه فيما يتعلق بعمليات القبض على األشخاص بصورة تعسفية وتدهور       -٥٨
ا تلك اليت تنص    حالة اجلهاز القضائي، فإن األحكام القانونية يف القانون اجلنائي حتترم مبا فيه           

على توفري الدفاع املناسب، وتتاح إجراءات الطعن لألشخاص الـذين يرغبـون يف تقـدمي               
  .شكوى ورفع دعوى إىل احملكمة

  .وأكد الوفد أنه سيقدم ردوداً خطية على مسائل أخرى مل تعاجل بالكامل  -٥٩
لى التمتع جبميـع    وأعربت هولندا عن قلق بالغ إزاء تأثري األزمة السياسية يف البلد ع             -٦٠

حقوق اإلنسان، وبصفة خاصة فيما يتعلق باحلاالت املبلّغ عنها من توقيف األشخاص بصورة       
غري قانونية واحتجازهم التعسفي، إضافة إىل العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك انتشار              

ىل أحكام جنائية   ظاهرة العنف املرتيل واجلنسي املقترنة بثقافة اإلفالت من العقاب، واالفتقار إ          
  .وقدمت توصيات. تعاقب على االغتصاب يف إطار الزوجية

وأعربت الصني عن تقديرها ألن مدغشقر تويل أولوية لتحقيق األهداف اإلمنائيـة               -٦١
والحظت إنشاء جملس وطين . لرامية إىل القضاء على الفقرلأللفية يف جهودها الطويلة األجل ا     

. حلقوق اإلنسان، وما ُيبذل من جهود لتعزيز احلق يف التعليم والصحة واحلقـوق الثقافيـة              
 للحد من الفقر، وأعربت     ورقة استراتيجية وخطة عمل   وأشارت إىل أن مدغشقر قد وضعت       

  . نفيذمهاعن أملها يف احلصول على مزيد من املعلومات بشأن ت
وأشارت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية إىل التقدم احملرز واإلجنازات اليت حققتها             -٦٢

مدغشقر يف تعزيز اإلنعاش والتنمية على الرغم من األزمة االجتماعية والسياسية اليت تعـاين              
 ملبادئ وأشارت أيضاً إىل إنشاء جملس وطين حلقوق اإلنسان وفقاً. ٢٠٠٨منها البلد منذ عام 

  . وقدمت توصيات". التعليم للجميع"وأثنت على مدغشقر لدعمها ألهداف . باريس
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وأشارت بيالروس بارتياح إىل عدد من املبادرات اليت اختذها البلد، وال سيما اعتماد            -٦٣
اإليدز وعمل  /خطط وطنية لتعزيز التعليم للجميع، والقضاء على فريوس نقص املناعة البشرية          

 هذا الصدد رأت أنه ميكن أن تقدم األمم املتحدة، مبا يف ذلك مفوضية األمـم                ويف. األطفال
. املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املساعدة التقنية املناسبة بناًء على طلـب مـن احلكومـة              

وشجعت مدغشقر على مضاعفة جهودها املتعلقة حبقوق النساء واألطفال، مبا يف ذلـك يف              
وحصول املرأة على الرعاية الصحية، والتعليم، ومحاية أطفـال         جماالت االستغالل اجلنسي،    

  .وقدمت توصيات. الشوارع من العمل القسري واالجتار باألشخاص
وذكّرت النرويج بأن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حيدد املبدأ األساسي املتمثل يف              -٦٤

وأعربت . انتخابات حقيقيةأن سلطة احلكومة جيب أن تقوم على إرادة الشعب املعرب عنها يف       
النرويج عن بالغ قلقها إزاء تأثري تدهور البيئة على حقوق اإلنسان يف مدغشقر، مبا يف ذلك                
عملية النهب اجلارية للثروات البيولوجية املعترف هبا كتراث عاملي واليت زادت أثناء األزمـة              

ساسـي يف أي عمليـة      وسلطت النرويج الضوء على دور اجملتمع املدين كعنصر أ        . السياسية
وأشارت النرويج إىل التركيز على حرية الكالم واحلق يف         . استعراض دوري شامل ذات شأن    

التجمع، لكنها أعربت عن قلقها إزاء تزايد عدد السياسيني والصحفيني الذين يزعم أنه قـد               
وأشارت النرويج إىل أن وسائط اإلعالم تكتسي أمهيـة حامسـة يف            . قُبض عليهم أو سجنوا   

وأشارت النرويج إىل بعض التقدم احملرز، لكنها ال تزال تعرب عن قلقها            . ضمان حرية التعبري  
وأعربت عن تقديرها ملا يبديه البلد من تـصميم  . إزاء عدم استقاللية وفعالية اجلهاز القضائي    

  .وقدمت النرويج توصيات. فيما يتعلق حبقوق املرأة
شأن احلالة يف أنتانا ناريفو، وال سيما فيمـا         وطرحت األرجنتني عدداً من األسئلة ب       -٦٥

يتعلق بالتدابري املتخذة واستعادة سيادة القانون والتدابري املعتمدة للدفاع عن حقوق املـرأة،             
ورحبت األرجنتني بـاجلهود املبذولـة   . وبصفة خاصة يف حاالت تشتمل على العنف املرتيل   

وأعربت األرجنتني عـن قلقهـا إزاء   . لالنضمام إىل معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان  
  .وقدمت األرجنتني توصيات. حالة العنف البدين واجلنسي الذي تتعرض له الفتيات والنساء

وأعربـت  . وأحاطت سويسرا علماً بالردود املقدمة على األسئلة اليت طرحتها سلفاً           -٦٦
تقالية يف سـياق اتفـاق      سويسرا عن قلقها إزاء حالة اجلمود القائمة اليت تقّوض العملية االن          

مابوتو وصك أديس أبابا اإلضايف، وحثت على إجياد حل للوضع غري املستقر من أجل ضمان          
وأشارت سويسرا بقلق بالغ إىل تـدهور       . وفاء احلكومة بالتزاماهتا إزاء محاية حقوق اإلنسان      

ري لتحـسني   والحظت اختاذ عدد من التـداب     . األوضاع املتعلقة مبمارسة حرية الرأي والتعبري     
ظروف االحتجاز، لكنها أعربت عن قلقها إزاء ظروف االحتجاز العامـة واالكتظـاظ يف              

  .وقدمت سويسرا توصيات. السجون
وأشارت السويد إىل أنه على الرغم من قيام مدغشقر بالتصديق على مجيع اتفاقيات               -٦٧

سياسية ال تزال مـصدر  األمم املتحدة الرئيسية حلقوق اإلنسان، فإن االضطرابات والقالقل ال     
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وطلبت . قلق، وال سيما فيما يتعلق حبق مجيع األشخاص يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة
وأشارت السويد إىل أنـه علـى       . معلومات عن التدابري اليت جيري اختاذها لضمان هذا احلق        

، فإهنـا مل    الرغم من أن مدغشقر قد فرضت وقفاً اختيارياً حبكم الواقع على عقوبة اإلعدام            
تعتمد قانوناً يلغي هذه العقوبة رمسياً كما مل توقع وتصدق على الربوتوكول االختياري الثاين              

وطلبت السويد معلومات عن حالة     . امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
لقانونيـة،  عقوبة اإلعدام، مبا يف ذلك فيما يتعلق بأي خطط ترمي إىل إلغائها من الناحيـة ا               

  .وقدمت توصيات. والتوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين
ورحبت . وأشارت تركيا إىل أن مدغشقر طرف يف معظم صكوك حقوق اإلنسان            -٦٨

بتعيني وسيط، وإنشاء جملس وطين حلقوق اإلنسان، وشجعت مدغـشقر علـى تنفيـذمها              
ورحبت أيـضاً باإلصـالحات    . قوق اإلنسان بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حل      

التشريعية اليت تتعلق بقانون األسرة، والقضاء على التمييز ضد املرأة، إضافة إىل اعتماد خطة              
وأقـرت  . لألطفال ذوي اإلعاقـة   " بالتعليم الشامل "وطنية لتعليم الفتيات، والربنامج املتعلق      

و الذي أشارت إليه جلنة حقوق الطفل، تركيا بوجود حتديات أمام تسجيل األطفال على النح   
وشجعت على إعادة إرساء دائرة تسجيل احلالة املدنية حبيث ميكن تسجيل كل طفل عنـد               

وطلبت معلومات تتعلق بتشريع اإلصالح املتعلق بالتدابري الرامية إىل تـوفري بـدائل             . والدته
لمساواة بني املرأة   وشجعت مدغشقر على مضاعفة جهودها لتنفيذ اخلطة الوطنية ل        . للسجن

وأعربـت عـن    . والرجل، وطلبت معلومات عن التدابري املتخذة فيما خيص تلك السياسات         
أملها يف أن يستمر التعاون مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ورحبت برغبة مدغشقر              

  .يف مواصلة حوارها مع هيئات املعاهدات
 املوجهة إىل املكلفني بواليات يف إطـار        وأشارت التفيا إىل مسألة الدعوات الدائمة       -٦٩

. اإلجراءات اخلاصة، وأحالت إىل طلب املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء زيارة مدغـشقر           
  .وقدمت توصيات

وأشارت املكسيك إىل التحديات اليت تواجهها مدغـشقر يف تنفيـذ املؤسـسات               -٧٠
وأيدت حتقيق االستقرار واالزدهـار  . بااالنتقالية املنصوص عليها يف اتفاقي مابوتو وأديس أبا     

وأشارت املكسيك أيـضاً  . واحلريات الدميقراطية وهو ما تضمنه عملية حوار توافقية وشاملة      
إىل تصديق مدغشقر على معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وانضمامها إليها، وشجعت 

وقـدمت  . افحة الفقر مدغشقر على التماس دعم ومساعدة اجملتمع الدويل يف سعيها إىل مك          
  .املكسيك توصيات

وأشارت قريغيزستان إىل اجلهود اليت تبذهلا مدغشقر لتعزيز النظام الوطين حلمايـة              -٧١
حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك خطة العمل الرامية إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،            

اسات املعتمـدة لـصاحل     ومكافحة الفساد، واجلهود املبذولة لتحسني النظام التعليمي، والسي       
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.  مجعية ومنظمة غري حكومية يف البلـد       ١ ٥٠٠وأشارت أيضاً إىل وجود أكثر من       . الطفل
  .وقدمت توصيات

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
حبثت مدغشقر التوصيات اليت قدمت خالل احلوار التفـاعلي، وفيمـا يلـي               -٧٢

  :التوصيات اليت حتظى بتأييدها
ى االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء         أن تصدق عل    -١

القسري، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب         
ــة    ــسانية أو املهين ــية أو الالإن ــة القاس ــة أو العقوب ــسا(املعامل ، )فرن

  ؛)األرجنتني( ،)إسبانيا(
عاقة وبروتوكوهلا  أن تصّدق فوراً على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل          -٢

  ؛)األرجنتني(، )إسبانيا(االختياري 
 أن توقع وتصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال      -٣

  ؛)األرجنتني(املهاجرين وأفراد أسرهم 
أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال   -٤

  ؛)إسبانيا) (سويسرا(التمييز ضد املرأة 
أن تتخذ تدابري لوضع حد للتمييز العنـصري وأن تـصدر اإلعـالن               -٥

املطلوب الذي يعترف باختصاص جلنة القضاء على التمييز العنصري يف تلقـي            
  ؛)فرنسا(البالغات والنظر فيها 

أن تعزز اجلهود املبذولة للوفاء بالتزاماهتا يف إطار اتفاقية القضاء علـى              -٦
ة، واتفاقية حقوق الطفل من أجل محايـة الفئـات          مجيع أشكال التمييز ضد املرأ    

األكثر ضعفاً من سكاهنا، مبا فيها النـساء واألطفـال وال سـيما يف أوقـات                
  ؛)أستراليا( األزمة

أن تطبق مبادئ احلكم الواردة يف اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان               -٧
ـ          ل الغابـات   بوصفها عنصراً رئيسياً يف اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، مث

املطرية احملمية، وأداةً أساسيةً إلعمال احلقوق األساسية االقتصادية واالجتماعيـة          
  ؛)النرويج(والثقافية 

أن تنفّذ بفعالية بروتوكول بالريمو إضافة إىل القوانني األخرى املتعلقـة             -٨
  ؛)أملانيا( باالجتار بالبشر
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إطار سياسي مـشروع  أن تتخذ مجيع املبادرات الضرورية إلعادة إرساء     -٩
  ؛)إيطاليا(وضمان متتع السكان الكامل حبقوق اإلنسان األساسية 

 من العهد الدويل اخلاص ٢٥إعادة حكومة منتخبة دميقراطياً وفقاً للمادة   -١٠
  ؛)السويد(باحلقوق املدنية والسياسية يف مجلة مواد أخرى 

 الرتاع، وتتخذ   أن تقوم على الفور بتجديد احلوار مع مجيع األطراف يف           -١١
موقفاً داعماً حلل سياسي يكون شامالً وتوافقياً ويؤكد محاية حقوق اإلنسان ومن            
شأنه أن يفضي إىل إعادة الدميقراطية إىل نصاهبا على حنو دائم والعودة إىل النظام              

  ؛)كندا(الدستوري يف البلد 
ية القـضاء   أن تعمل على مواءمة القانون املدين والقانون العريف مع اتفاق           -١٢

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأن تنفذ التدابري الرامية إىل وضـع حـد               
  ؛)فرنسا(لتعدد الزوجات 

أن تراجع القانون اجلنائي حبيث يتضمن كجرائم جنائية مجيع أشـكال             -١٣
العنف اجلنسي والنفسي ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك االغتصاب يف إطـار             

  ؛)سلوفينيا( الزوجية
أن تعتمد تشريعاً حمدداً يف جمال املساواة بني الرجل واملرأة، وقانوناً يتعلق        -١٤

مبكافحة العنف املرتيل، واستراتيجية عامة ترمي إىل القضاء علـى املمارسـات            
  ؛)فرنسا(الثقافية، والقوالب النمطية التمييزية ضد املرأة 

 البلـد ووضـعها     أن تطبق القوانني املتعلقة بتحسني وضـع املـرأة يف           -١٥
  ؛)قريغيزستان( العائلي
أن تستمر يف تعزيز النظام القانوين واآللية القانونيـة حلمايـة حقـوق               -١٦

  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(اإلنسان 
أن تتخذ يف أقرب وقت ممكن التدابري الضرورية لتفعيل عمل املؤسسات             -١٧

، وعدم تسييسها مبساعدة تقنية من      الوطنية حلقوق اإلنسان، ولضمان استقالليتها    
  ؛)كندا(املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

  ؛)أملانيا(أن تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس   -١٨
أن تنشئ مؤسسة وطنية مـستقلة حلقـوق اإلنـسان وفقـاً ملبـادئ                -١٩

  ؛)النرويج( باريس
ة حقوق الطفل وتقييمهـا،     أن تنشئ مؤسسة لإلشراف على تنفيذ اتفاقي        -٢٠
سيما لوضع خطة عمل مـن أجـل محايـة أطفـال الـشوارع وإعـادة                 وال

  ؛)املكسيك( إدماجهم
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أن تطبق املبادئ والتوجيهات اليت أوصت هبا املفوضية السامية حلقـوق             -٢١
  ؛)أملانيا(اإلنسان عند التصدي ملسألة االجتار بالبشر 

ألشخاص ووضع خطـة عمـل      أن تضاعف جهودها ملكافحة االجتار با       -٢٢
  ؛)بيالروس(وطنية من أجل منع هذا االجتار 

أن تعزز املوارد البشرية واملالية املخصصة للدوائر اجلديدة املسؤولة عن            -٢٣
  ؛)هنغاريا(حقوق اإلنسان داخل وزارة العدل 

أن توجه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع املكلفـني بواليـات يف إطـار                -٢٤
  ؛ )التفيا(، )األرجنتني(، )إسبانيا(اإلجراءات اخلاصة 

أن تواصل اعتماد تشريع من شأنه القضاء على املمارسات والقوالـب             -٢٥
النمطية الثقافية اليت متيز ضد املرأة، وال سيما املمارسات التمييزية يف جمـاالت             
ملكية األراضي وإدارة األصول واملرياث، واليت حتد مجيعها من حـصول املـرأة    

  ؛)شيلي(د االقتصادية، وبالتايل من استقاللية املرأة على املوار
أن تتخذ تدابري فعالة للحد من أوجه عـدم االتـساق بـني القـوانني                 -٢٦

واملمارسات، من أجل معاجلة القوالب النمطية القائمة على أساس نوع اجلـنس            
  ؛)النرويج(واملواقف التقليدية اليت تتعارض مع حقوق اإلنسان 

بري ملكافحة املواقف والقوالب النمطية املستمرة فيما يتعلق        أن تتخذ تدا    -٢٧
  ؛)املكسيك(بدور املرأة يف اجملتمع ومسؤولياهتا 

أن تعّرف التعذيب يف تشريعها احمللي وتعتربه جرمية جنائية مع عقوبات             -٢٨
حمددة تأييداً التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة             

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(الالإنسانية أو املهينة القاسية أو 
أن حتقق يف مجيع ادعاءات التعذيب، وأن تعتمد تعريفاً للتعذيب يتمشى             -٢٩

مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو القاسية أو الالإنسانية،            
ائمة بـذاهتا مـع     أو املهينة، لتحقيق مجلة أمور، منها أن يصبح التعذيب جرمية ق          

  ؛ )فرنسا( فرض عقوبات مناسبة على مرتكبيه
أن تعتمد تدابري فعالة ملنع التعذيب وغريه من أشكال إسـاءة املعاملـة،          -٣٠

وخلفض املدة الزمنية لالحتجاز يف عهـدة الـشرطة أو االحتجـاز مـا قبـل                
  ؛)شيلي( احملاكمة
حمللي مع املعايري احملددة أن يعمل البلد على تقييم إمكانية مواءمة تشريعه ا    -٣١

وضـع الـسجناء،    : يف الصكوك الدولية، وأن يويل اهتماماً خاصاً ملسألتني مها        
  ).األرجنتني(واحلاجة إىل تعريف جرمية التعذيب يف التشريع املشار إليه أعاله 



A/HRC/14/13 

GE.10-12539 18 

أن تتخذ على الفور تدابري لوقف مجيع عمليات التفتيش، والتوقيـف،             -٣٢
 القضائية، واإلدانات اليت جتري بـصورة تعـسفية أو          واالحتجاز، واملالحقات 

ترتكب بدوافع سياسية، وأن تعّد يف أقرب وقت ممكن اإلصالحات الـضرورية            
  ؛)كندا(لضمان الرتاهة يف إقامة العدل 

أن تفرج عن احملتجزين السياسيني، وأن تكف عن عمليات االحتجـاز             -٣٣
ع أولئك املوقوفون واحملتجزون    التعسفي، وأن تتخذ تدابري أخرى لضمان أن يتمت       

باحلق يف حماكمة عادلة مبا يتمشى مع التزامات مدغشقر يف إطار العهد الـدويل              
اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى        (اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية      

  ؛)الشمالية وآيرلندا
أن تضاعف جهودها لضمان إدخال حتسينات كبرية علـى مؤسـساهتا             -٣٤

وعلى وجه التحديد حظر العمل القسري، وكـذلك إنـشاء مراكـز            العقابية،  
  ؛)إسبانيا(احتجاز للقصر 

أن تنفذ تدابري فعالة وأن ختصص املوارد الكافية لضمان احترام املعـايري              -٣٥
الدولية يف السجون، وال سيما فيما يتعلق بالغذاء، والرعاية الـصحية، ونظافـة           

  ؛)سويسرا(احملتجزين 
 إحراز تقدم تدرجيي حنو التغيري الثقايف فيما يتعلق باالعتداء          أن تستمر يف    -٣٦

اجلنسي والعنف القائم على اجلنس والذي يشمل مجيع شرائح اجملتمع، وأن تعتمد 
تدابري تشريعية حتظر حتديداً مجيع أفعال االعتداء اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب            

  ؛)إسبانيا(اجلنسي يف إطار الزوجية 
يع أشكال العنف ضد املرأة واألطفال جرائم جنائيـة، وأن          أن تعترب مج    -٣٧

  ؛)أملانيا(توفر لضحايا العنف آليات فعالة للجرب واحلماية 
أن تعتمد على سبيل األولوية تدابري مناسبة وشاملة وفعالـة للتـصدي              -٣٨

جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف املرتيل، والعنـف             
  ؛)إيطاليا(جتار بالبشر اجلنسي واال

أن تعتمد تدابري فعالة ملكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وال سـيما              -٣٩
العنف املرتيل واجلنسي، وبصفة خاصة عن طريق منع هذه األفعال واملعاقبة عليها            

  ؛)شيلي(ومحاية الضحايا ومنحهم التعويض 
ت من أشكال العنـف     أن تتخذ تدابري فعالة حلماية مجيع النساء والفتيا         -٤٠

وإساءة املعاملة كلها، وأن جتري حتقيقات وتضمن معاقبة املسؤولني عـن تلـك             
  ؛)األرجنتني( األفعال
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أن تتخذ التدابري الضرورية ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك جترمي              -٤١
  ؛)هولندا(العنف املرتيل واالغتصاب يف إطار الزوجية 

  ؛ )هولندا( ودور إيواء لضحايا العنف أن ُتنشئ دوائر استشارية  -٤٢
أن تنظِّم محالت إلذكاء الوعي من أجل احلـد مـن االجتـار بالبـشر                 -٤٣

  ؛)أملانيا(والسياحة اجلنسية 
أن تضع قانوهنا املتعلق باالجتار بالبشر موضع النفاذ، وأن ترسي عمليـة              -٤٤

إحالة الضحايا من   متكِّن موظفي إنفاذ القانون من توثيق حاالت االجتار بالبشر و         
أجل املساعدة، وأن تضاعف اجلهود املبذولة لزيادة توعية اجلمهور باالجتار باليد           
العاملة، وأن تالحق قضائياً املوظفني العموميني الذين ُيشتبه يف تواطئهم يف االجتار            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(بالبشر 
لى االجتار بالنـساء والفتيـات،      أن تنفِّذ برناجماً وطنياً مكرساً للقضاء ع        -٤٥

وتوريطهم يف أفعال االستغالل اجلنسي ويف الوقت نفسه أن تعـاجل األسـباب             
اجلذرية هلذه اجلرائم وأن ُتدرج تدابري ترمي إىل إعادة إدماج أولئـك األفـراد              

  ؛)املكسيك(وتأهيلهم اجتماعياً 
الفتيـات  أن تعزِّز جهودها الرامية إىل مكافحـة االجتـار بالنـساء و             -٤٦

واستغالهلن جنسياً، وال سيما يف املناطق الريفية، عن طريق اعتماد خطة عمـل             
شاملة للتصدي لالجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي، وأن تضمن ختصيص املوارد          

  ؛)سلوفينيا(البشرية واملالية لتنفيذها 
بالبشر أن تعزِّز اجلهود الرامية إىل النهوض حبقوق املرأة ومكافحة االجتار        -٤٧

  ؛)النرويج(والعنف اجلنسي والعنف املرتيل واستغالل النساء واألطفال 
أن تترك التحقيق يف اجلرائم اجلنائية للنظام القضائي القائم، وال سـيما              -٤٨

  ؛)هولندا(الشرطة ومكتب النائب العام 
  ؛)هولندا(أن تضمن احلق يف حماكمة عادلة للجميع   -٤٩
  ؛)النرويج(القضائي وإصالح قانون العقوبات أن تكمل عملية اإلصالح   -٥٠
أن ترفع على الفور القيود عن حرية التعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع      -٥١

السلمي، وتتيح للصحفيني إمكانية إعداد التقارير املتعلقة بـسياسات احلكومـة     
  ؛)كندا(وانتقادها حبرية دون خوف من القمع 

كُّن الصحفيني من أداء عملـهم حبريـة   أن تتخذ تدابري عملية لضمان مت   -٥٢
اململكـة  (وإعداد تقارير عن األزمة السياسية دون التعرض للمضايقة والترهيب          

  ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
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أن تتخذ خطوات على الفور لضمان أن يتمتع سكان مدغشقر حبريـة              -٥٣
كة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      اململ(التجمع والتعبري عن آرائهم بطريقة سلمية       

  ؛)الشمالية وآيرلندا
أن تضمن عدم القبض على أي شخص ملمارسة حقه يف حرية التعـبري،               -٥٤

  ؛)هولندا(وتكوين اجلمعيات، والتجمع السلمي 
أال تفرض قيوداً على وسائط اإلعالم حبيث ميكن هلذه الوسائط أن تعمل              -٥٥

  ؛)النرويج(حبرية 
  ؛)النرويج(االتصاالت أن تصلح قانون   -٥٦
أن تعتمد تدابري مناسبة لنشر اإلعالن املتعلق باملـدافعني عـن حقـوق            -٥٧

  ؛)النرويج(اإلنسان على نطاق واسع وضمان احترامه الكامل 
أن حتقق يف اجلرائم واالنتهاكات ضد املدافعني عن حقـوق اإلنـسان              -٥٨

  ؛)النرويج(ا إىل العدالة والصحفيني وحتاكم عليها بفعالية وتقدم املسؤولني عنه
أن تواصل السعي جاهدة إىل إرساء احلق يف الصحة، من خالل اعتمـاد       -٥٩

مبدأ تقدمي خدمات الرعاية الصحية جماناً من خالل صناديق أسهم رأس املال يف             
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(مدغشقر 

  ؛)قريغيزستان(أن تواصل العمل على القضاء على الفقر   -٦٠
أن تواصل اإلصالح يف جمال التعليم من أجل ضـمان إتاحـة التعلـيم               -٦١

  ؛)النرويج(االبتدائي جماناً جلميع الفتيان والفتيات 
أن تضع عملية فعالة وشاملة ملتابعة توصـيات االسـتعراض الـدوري              -٦٢

  ؛)النرويج( الشامل
أن تقدم التدريب للجهاز القضائي واملـوظفني العمـوميني إضـافة إىل              -٦٣
  ؛)هولندا(ورِّدي اخلدمات الصحية يف جمال التعامل مع ضحايا العنف م

أن تتقاسم اخلربات واملمارسات اجليدة مع بلدان أخرى يف جمايل تطوير             -٦٤
  ؛)مجهورية الو الدميقراطية الشعبية(حقوق اإلنسان ومحايتها 

 أجل أن تعمل بنشاط مع املنظمات الدولية اليت تقدم املساعدة التقنية من     -٦٥
  ).قريغيزستان(تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 

. وستبحث مدغشقر التوصيات التالية وستقدم ردوداً عليها يف املوعد املناسـب            -٧٣
وسُتدرج ردود مدغشقر على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملـس             

  : حقوق اإلنسان يف دورته الرابعة عشرة
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لربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص     أن تصدق على الفور على ا       -١
  ؛)األرجنتني(، )إسبانيا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

أن توقِّع وتصدِّق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل             -٢
  ؛)األرجنتني(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

تياري الثاين امللحـق بالعهـد      أن توقِّع وتصدِّق على الربوتوكول االخ       -٣
  ؛)سويسرا(، )السويد(، )إسبانيا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

الرباعية األطـراف هبـدف     " عملية مابوتو "أن تبدأ من جديد حمادثات        -٤
تشكيل حكومة انتقالية تشمل مجيع األطراف من شأهنا أن تعد البلـد إلجـراء              

الواليـات  ( إىل نظـام دميقراطـي ودسـتوري         انتخابات حرة ونزيهة وللعودة   
  ؛)ألمريكيةا املتحدة

أن تتفق احلركات السياسية يف مدغشقر على حكومة انتقالية مبا يتمشى             -٥
مع اتفاقي مابوتو وأديس أبابا، وأن تعيد احلكومة االنتقالية البلـد إىل احلكـم              

بالعـدل  الدميقراطي من خالل تنظيم انتخابات شاملة للجميع وحرة وتتـسم           
اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى        (والشفافية يف أقرب وقـت ممكـن        

  ؛)الشمالية وآيرلندا
أن ُتنشئ املؤسسات االنتقالية املنصوص عليها يف اتفـاق مـابوتو، وأن              -٦

  ؛)النرويج(جتري انتخابات موثوقة تؤدي إىل استعادة الدميقراطية وسيادة القانون 
لتزاماً كامالً بالتغلب على الصعوبات احلاليـة،       أن تلتزم شىت األطراف ا      -٧

  ؛)سويسرا(وإجياد حل هنائي ودائم 
أن تنظر يف اعتماد تدابري ترمي إىل مكافحة التمييز ضد أحفاد الرقيـق               -٨

  ؛)شيلي(واستمرار النظام الطبقي 
أن تعتمد وقفاً اختيارياً حبكم الواقع فيما يتعلق باستخدام عقوبة اإلعدام             -٩

  ؛)إيطاليا( إلغائها من أجل
  ؛)النرويج(أن تلغي عقوبة اإلعدام   -١٠
أن تأخذ بالوقف االختياري حبكم الواقع املتعلق بعقوبـة اإلعـدام وأن              -١١

  ؛)السويد(تعتمد قانوناً يلغي هذه العقوبة 
  ؛)إسبانيا(أن تلغي عقوبة اإلعدام قانوناً   -١٢
ض عليهم أثناء املظـاهرة     أن حتقق يف ادعاءات تتعلق مبقتل أشخاص قُبِ         -١٣

  ؛)سويسرا (٢٠٠٩فرباير /شباطالسلمية يف 
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  ؛)إسبانيا(أن تنشئ آلية ألمر اإلحضار من أجل منع االحتجاز التعسفي   -١٤
أن حتل اهليئات اليت أنشأهتا اهليئة االنتقالية العليا للقيام بعمليات التوقيف             -١٥

  ؛)هولندا(واالحتجاز والتحقيق يف اجلرائم 
 جتري حتقيقاً مستقالً وحمايداً يف االستخدام املفرط للقوة على أيـدي            أن  -١٦

قوات األمن املعنية بإنفاذ القانون قبل انتقال السلطة بصورة غري دستورية وبعدها     
 حتت إشراف األمم املتحدة واالحتاد األفريقي وبدعم من         ٢٠٠٩مارس  /آذاريف  

  ؛)كندا(املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان 
  ؛)النرويج(ن تفرج فوراً عن مجيع السجناء السياسيني أ  -١٧

  :وال حتظى التوصيات التالية بتأييد مدغشقر  -٧٤
أن تستهل عملية موثوقة ومستقلة للتحقيق يف عمليات القتل واحلوادث            -١

 على النحو الذي دعا     ٢٠٠٩مارس  /آذاراليت أحاطت باالنقالب العسكري يف      
 حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات         إليه كل من املقرر اخلاص املعين     

  ؛)أستراليا(موجزة أو تعسفاً، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري 
على أساس توافق يف اآلراء بـني       ) أمني املظامل (أن تعّين وسيطاً مستقالً       -٢

  ).إسبانيا(مجيع القوى السياسية يف البلد 
و التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعبِّر عـن موقـف           أ/ومجيع االستنتاجات و    -٧٥

وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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