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   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة
  الدورة الثانية واألربعون

  )قاعة االجتماعات باء (٨٦٢حمضر موجز للجلسة 
    ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣١املعقودة يف قصر األمم، جنيف، يوم اجلمعة، 

  )نائبة الرئيسة(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د  دة غاسبار      السي   :ةالرئيس
      

  احملتويات
  

  )تابع( من االتفاقية ١٨ر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة النظ
  التقارير الدورية اجملمعة الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة املقدمة من مدغشقر  
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نائبــة (نظـرا لغيــاب الرئيــسة، تولــت الــسيدة غاســبارد   
  .رئاسة اجللسة) الرئيسة

  .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة 
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

  )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
ــة      ــة والرابعــ ــة والثالثــ ــة الثانيــ ــة اجملمعــ ــارير الدوريــ التقــ

؛ CEDAW/C/MDG/5( رواخلامسة املقدمـة مـن مدغـشق      
CEDAW/C/MDG/Q/5و  Add.1(  

بناء على دعـوة الرئيـسة، اختـذ أعـضاء وفـد مدغـشقر                - ١
  .اللجنة  على مائدةأماكنهم

قالـت إن وفـدها     ): مدغـشقر (السيدة رامانانـدرايب      - ٢
يرحــب بفرصــة جتديــد حــواره مــع اللجنــة بعــد تــأخري طويــل    

وحكومـة  . يرجع إىل عدد من األسباب التقنية واملالية وغريهـا        
والتقريـر  . مدغشقر متعهدة بالوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيـة      

ــى     ــد عل ــد أع ــدوري اخلــامس ق ــد ال ــة   ”ي ــصياغة معني ــة لل جلن
 وهي جلنـة    “بالتقارير األولية والدورية املتصلة حبقوق اإلنسان     

مـــــشتركة بـــــني الـــــوزارات، وذلـــــك مبـــــشاركة املنظمـــــات 
  .احلكومية غري
والرغبة السياسية يف إعطـاء األولويـة لقـضية النـهوض             - ٣

باملرأة قد وردت يف خطة عمل مدغشقر، اليت مشلـت أهـداف            
ــق األهــداف  ٢٠١٢-٢٠٠٨رة مدغــشقر يف الفتــ  ــشأن حتقي  ب

 الـذي يتعلـق باملـساواة بـني         ٣ اإلمنائية لأللفية، وخاصة اهلدف   
واحلكومة قد بذلت جهودها من أجـل       . اجلنسني ومتكني املرأة  

 ١٩٨٩ومنذ عـام    . إلغاء القوانني اليت تتسم بالتمييز ضد املرأة      
الــذي صــدقت فيــه مدغــشقر علــى االتفاقيــة، يالحــظ أهنــا قــد  

ــض ــة    انـ ــسان الدوليـ ــوق اإلنـ ــكوك حقـ ــن صـ ــثري مـ مت إىل كـ
ــها،      ــسية الــيت تتــصل اتــصاال مباشــرا بوضــع املــرأة ومحايت الرئي

، قـــام رئـــيس اجلمهوريـــة بتوقيـــع ٢٠٠٨ســـبتمرب /أيلـــول ويف
بروتوكـول اجلماعــة اإلمنائيـة للجنــوب اإلفريقـي املتعلــق بنــوع    

  .والتنمية اجلنس
 ١٩٩٢عـام  وعلى الصعيد الوطين، يراعى أن دسـتور      - ٤

ــار   ــذي مت يف أيـ ــه الـ ــايو /وتنقيحـ ــد أقـــ ٢٠٠٧مـ ــبقية ّرـ قـ  أسـ
أهنما قـد أبقيـا    املعاهدات الدولية بالنسبة لألحكام احمللية، كما    

ويف إطـار متابعـة     . على قضية محايـة احلقـوق األساسـية للمـرأة         
ــة يف عــام    ، اضــطلعت ١٩٩٤التوصــيات الــيت أصــدرهتا اللجن

يعية الـيت تـضمنت رفـع     احلكومة بعدد مـن اإلصـالحات التـشر       
ــزواج إىل ســن    ســنة لكــل مــن الرجــال    ١٨الــسن القــانوين لل

والنساء، وحتديد عقوبات متماثلة ملن يدان جبرمية الزنا، رجـال         
كان أم امرأة، وقـسمة أصـول الـزوجني بالتـساوي لـدي فـض          

وكذلك فرضت عقوبات أشـد وطـأة مبوجـب         . رى الزوجية ُع
يتــضمن القــوادة  رأة، ممــاالقــوانني الــيت تتنــاول العنــف ضــد املــ 

  .املنـزلـي والتحرش اجلنسي واالعتداءات والعنف
هلن من حقوق، أنتجـت وزارة       وبغية إعالم النساء مبا     - ٥

أهنـا أقامـت     العدل فيلمـا تثقيفيـا عـن العنـف ضـد املـرأة، كمـا              
ــاطة     ــار الوسـ ــوفري خيـ ــة هبـــدف تـ ــساعدة القانونيـ ــز للمـ مراكـ

ــصاحلة ــز   . وامل ــذه املراك ــت ه ــد كان ــة   وق ــتجابة فعال ــة اس  مبثاب
ئ الحتياجــات النــساء الالئــي يقاســني مــن احلرمــان، فهــي هتيــ  

. اللجـــوء بالـــضرورة إىل احملـــاكم زاعات دونـحمفـــال حلـــل النـــ
وحىت اليوم، يالحظ أن غالبية احلاالت اليت نظـرت فيهـا هـذه             
املراكز كانت تتعلق بانتهاكات حقوق املرأة الـيت ارتكبـت يف           

ــزواج  ــياق الـ ــة   ووزار. سـ ــرة واحلمايـ ــيم األسـ ــصحة وتنظـ ة الـ
االجتماعية تضطلع بتشغيل مراكز لألزمات يف سـت منـاطق،          

أهنا تقدم مساندات نفـسية ومعنويـة، فـضال عـن توفريهـا              كما
، ٢٠٠٨ومثة قانون صـدر يف عـام        . للمشورة القانونية الالزمة  

وهــو جيعــل مــن االجتــار باألشــخاص جرميــة مــستقلة ويقــضي    
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وكذلك مت افتتاح مراكـز لالسـتقبال       . هابعقوبات شديدة إزاء  
مــن أجــل هتيئــة املــساعدة الواجبــة لــضحايا عمالــة األطفــال        
واالجتــار هبــم، هبــدف تيــسري إعــادة دمــج هــؤالء األطفــال يف     

  .التدريب املدارس ومراكز
ومـن  . وميكن االستشهاد باالتفاقية مباشرة يف احملـاكم       - ٦

امــل مــن ِقبــل  أجــل حتقيــق تطبيــق هــذه االتفاقيــة علــى حنــو ك  
القضاة، جرى تنظـيم أنـشطة وتـدريبات لزيـادة الـوعي، علـى              

ولني ؤيتــصل باملــس الــصعيدين اإلقليمــي واحمللــي، وذلــك فيمــا 
احلكوميني والزعماء التقليديني، والقادة املدنيني املعنيني بإنفـاذ        

وعمليات البث التلفزيونية واإلذاعيـة     . القوانني، واجملتمع املدين  
اجلمهـــور علمـــا بالـــصكوك الدوليـــة حلقـــوق املـــستمرة حتـــيط 

ــسان ــامج األمــم املتحــدة    . اإلن ــوىل برن وباإلضــافة إىل هــذا، يت
اإلمنائي توفري الـدعم الـالزم لربنـامج متعـدد الـسنوات، يغطـي              

، ويــستهدف كفالــة إدراك املــواطنني   ٢٠١١-٢٠٠٨الفتــرة 
حلقوقهم مبوجب املعاهدات الدولية ومتكنـهم مـن تأكيـد هـذه            

 احملاكم الوطنية، مع تعزيز القدرات املؤسـسية علـى   احلقوق يف 
وقـــد أدرجـــت حقـــوق اإلنـــسان يف  . تنفيـــذ تلـــك الـــصكوك 

التــدريب املقــدم ألعــضاء اجلهــاز القــضائي ومــوظفي تنفيــذ       
  .السجون القوانني ومسئويل نظام

واالســـتراتيجيات والـــربامج، الـــيت وضـــعتها حكومـــة    - ٧
سني ومتكـني املـرأة،     مدغشقر من أجل تعزيز املساواة بـني اجلنـ        

تــستند إىل االلتزامــات الدوليــة املعلنــة أثنــاء مــؤمترات األمــم       
ــام     ــذ ع ــيت عقــدت من ــسية ال ــسياسة . ١٩٩٤املتحــدة الرئي وال

فتئــت قائمــة مــن خــالل   الوطنيــة املتعلقــة بالنــهوض بــاملرأة مــا 
ــرة        ــة للفت ــوع اجلــنس والتنمي ــصلة بن ــة املت ــل الوطني ــة العم خط

ذه اخلطــة، إنــشاء مرصــد   ومــن مالمــح هــ  . ٢٠٠٨-٢٠٠٤
معــين بنــوع اجلــنس مــن أجــل القيــام بتجميــع قاعــدة للبيانــات  
مــصنفة حــسب كــل جــنس مــن اجلنــسني، إىل جانــب تعمــيم   

  .الدراسية منظور يتعلق بنوع اجلنس يف املناهج

أمــا علــى صــعيد الــصحة واحلمايــة االجتماعيــة، فــإن      - ٨
ل حتــسني صــحة األم وارد يف األهــداف الرئيــسية خلطــة عمــ      

ــوفري    . مدغــشقر ــصدد تتــضمن ت ــة يف هــذا ال وجمــاالت األولوي
الرعاية الصحية الالزمة لألم والطفل، والقيام حبمالت للتوعية        
بــشأن الــصحة اإلجنابيــة وتنظــيم األســرة، وهتيئــة عنايــة شــاملة   

ــوالدة  ــديثي الـ ــات وحـ ــسكانية  . لألمهـ ــات الـ ــا للدراسـ ووفقـ
الوفيـات  والصحية، يراعى أن تلك األنشطة قد خفضت عـدد        

ــال أيــــضا مــــن    ــاء النفــــاس ووفيــــات األطفــ  لكــــل ٤٨٨أثنــ
بــني  ، وذلــك فيمــا٤٦٩ مــن املواليــد األحيــاء إىل ١٠٠ ٠٠٠

ــامي  ، يف حـــــني أن معـــــدل الوفيـــــات   ٢٠٠٤  و١٩٩٧عـــ
ــد هــبط مــن    دون  يف ١ ٠٠٠ لكــل ٩٤ إىل ١٥٩اخلامــسة ق

  .الفترة خالل نفس
ــة      - ٩ ــص املناعــــ ــريوس نقــــ ــة فــــ ــياق مكافحــــ ويف ســــ

، حــددت )اإليــدز(زمــة نقــص املناعــة املكتــسب  متال/البــشرية
يف  ١نـسبة    احلكومة هدفا يتمثل يف إبقاء معدل االنتشار دون       

املائة، وحتقيق التغطية اجلغرافيـة الـشاملة ملراكـز العـالج حبلـول        
ويف ضوء هذا، تـضاعفت مرافـق املعاجلـة بكافـة           . ٢٠١١عام  

  إىل٢٠٠٥ يف عــام ٢٠٠أحنــاء البلــد، حيــث زاد عــددها مــن 
وقد كانت مدغشقر من أوائل البلـدان       . ٢٠٠٨ يف عام    ٦٧٠

ــا بــشأن مكافحــة فــريوس نقــص     اإلفريقيــة الــيت وضــعت قانون
ــة ــذا     /املناعـ ــصابني هبـ ــخاص املـ ــوق األشـ ــة حقـ ــدز ومحايـ اإليـ

  .الصدد الفريوس مع إهناء التمييز والوصم يف هذا
وبغيـــة النـــهوض باملـــشاركة االقتـــصادية مـــن جانـــب    - ١٠

احلكومة استراتيجية وطنية للتمويل على نطـاق       املرأة، وضعت   
، وذلـك بـرأس مـال       ٢٠١٠-٢٠٠٨يتصل بالفترة    صغري فيما 

مليــون دوالر، هبــدف متكــني املــرأة مــن الوصــول إىل   ٣قــدره 
وعــالوة علــى . وســائل اإلنتــاج الالزمــة ملــشاركتها يف التنميــة 

هـــذا، كانـــت مثـــة تـــدابري لتنميـــة األعمـــال التجاريـــة وتوزيـــع 
وقــد أدخلــت حتــسينات كــذلك  .  يف املنــاطق النائيــةاألراضــي

علــى شــروط عمــل املــرأة يف القطــاع العــام مــن خــالل وضــع   
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استحقاقات جديـدة تتعلـق بإجـازة األمومـة واألخـذ بترتيبـات        
امـــرأة مـــن  ٣ ٠٠٠يزيـــد عـــن  ومـــا. مرنـــة يف جمـــال العمـــل

كـان هنـاك    إقليما قد تدربـن على مهـارات القيـادة، كمـا     ٢٢
تعيينـهن كـوزيرات أو       يف عـدد النـساء الالئـي مت        ارتفاع كـبري  

ــضاء      ــة بالق ــا أو يف الوظــائف الرفيع عــضوات يف احملكمــة العلي
  .احلكومية والفرع التنفيذي واملناصب الكبرية يف اخلدمات

واملؤشرات احلالية يف جمال تعليم البنات تبني بوضـوح       - ١١
أنـــه كانـــت مثـــة حتـــسينات يف معـــدالت التحـــاقهن باملـــدارس  
ومـــستويات إكمـــاهلن للتعلـــيم االبتـــدائي والثـــانوي والعـــايل،  

ــا  ــذلك فيمــ ــات،     وكــ ــني إىل املدرســ ــسبة املدرســ ــق بنــ يتعلــ
عامـا   ١٥ومعدالت اإلملام بالقراءة لدى مـن تزيـد سـنهم عـن          

 مـــن ٢  ويف ســـياق التـــزام مدغـــشقر باهلـــدف .مـــن الـــسكان
األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، يالحـــظ أنـــه قـــد شـــرع يف عـــام 

الضطالع بإصالح للنظام التعليمي من أجل توسـيع         با ٢٠٠٨
يعيــشون يف  نطــاق الفــرص املتاحــة أمــام أطفــال املــدارس ممــن  

ــافة إىل إعـــادة هيكلـــة طريقـــة تعلـــيم    املنـــاطق الريفيـــة، باإلضـ
سـيما البنـات،     وإبقـاء األطفـال، وال    . األطفال يف سـن مبكـرة     

  .املبكر يف املدارس قد ساعد يف تقليل احتماالت الزواج
وبشأن القوالـب النمطيـة القائمـة علـى أسـاس اجلـنس               - ١٢

ــيت ال  ــسائدة، الـ ــد الـ ــية    والتقاليـ ــام األساسـ ــع األحكـ ــق مـ تتفـ
، مبــساندة مــن ٢٠٠٧لالتفاقيــة، قامــت وزارة العــدل يف عــام  

ــات       ــة جــذور وحمتوي ــائي، بدراس ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم برن
على حنـو   تنفيذ االتفاقية    وعواقب تلك التقاليد اليت حتول دون     

واألعــراف ذات الــصلة تتــضمن إنكــار حــق املــرأة يف   . كامــل
اختيـــار زوجهـــا وممارســـة إكـــراه النـــساء علـــى التخلـــي عـــن   

وقـد اضـطلع مبناقـشات قطاعيـة        . توائمهن من حديثي الـوالدة    
بــني الرؤســاء التقليــديني والشخــصيات العامــة   وجمتمعيــة فيمــا

ــة، وذلـــك هبـــدف ا   ــع املـــدين واجلهـــات الرمسيـ ــسعي واجملتمـ لـ
  .املمارسات الستراتيجية مناسبة تتضمن القضاء على هذه

، الـذي يتمثـل يف متكـني املـرأة، يعـد            ٣ وبلوغ اهلدف   - ١٣
ــشقر  ــة يف مدغـ ــور املمكنـ ــن األمـ ــول األوالد  . مـ ــوفري وصـ وتـ

والبنات للتعليم علـى حنـو متـساوٍ وتعزيـز دور املـرأة يف عمليـة            
  .ات القادمةصنع القرار يشكالن حتديني رئيسيني يف السنو

  ٦ إىل ١املواد 
ــاتني   - ١٤ ــسيدة بـ ــة   : الـ ــت اللجنـ ــا إذا كانـ ــساءلت عمـ تـ

املشتركة بني الوزارات واملعنية بصوغ التقارير املتصلة حبقـوق         
وقالـت إن حكومـة مدغـشقر جيـب         . اإلنسان تعترب جلنة دائمة   

عليهــا أن تلتــزم بدقــة مببــادئ اإلبــالغ التوجيهيــة لــدى إعــداد   
ــة   ــارير الدوري ــة، ســواء مــن حيــث املــضمون أم مــن    التق املقبل

يبعـث علـى    ومما. حيث تقدمي هذه التقارير يف الوقت املناسب   
ــة قــد شــاركت يف وضــع   الــسرور أن املنظمــات غــري  احلكومي

ــذا التقريــر يف        ــر الــدوري، ولكــن هــل متــت مناقــشة ه التقري
الربملــان الــوطين، وهــل تنــوي احلكومــة أن تعــرض املالحظــات 

  .الراهنة ملان بعد عملية املناقشةاخلتامية على الرب
قامـت بــه حكومـة مدغـشقر      ومن اجلـدير بالثنـاء، مـا        - ١٥

من إصالح قانوين كبري، ومـن اعتمادهـا جملموعـة ضـخمة مـن              
ــة       ــز ومحاي ــة هبــدف تعزي ــصكوك الدولي ــة وال ــشريعات احمللي الت

هــو التقــدم احملــرز حــىت اليــوم يف   ولكــن مــا. حقــوق اإلنــسان
  .االختياري ام مدغشقر للربوتوكولميدان متابعة انضم

ــرأة يف الدســتور ال     - ١٦ ــز ضــد امل ــضمن  وتعريــف التميي يت
ــز املباشــر وغــري   ــادة   التميي ــا للم ــة،  ١ املباشــر وفق ــن االتفاقي  م

هــو إذن مــدى تفــسري قــضاة مدغــشقر ملفهــوم التمييــز        فمــا
والــسبب يف عــدم التــذرع باالتفاقيــة أمــام احملــاكم . املــرأة ضــد
يكــون راجعــا إىل أن رجــال القــضاء واملمارســني نــادرا قــد  إال

ملمني متامـا بأحكامهـا، ومـن املمكـن أن تعـاجل             القانونيني غري 
هــذه املــشكلة مــن خــالل بــرامج التــدريب الالزمــة إلعــالم        

لـذلك النطـاق    القضاة بشأن قضايا نوع اجلنس وهتيئة تفهم ما       
ــة      ــيات العامــ ــة وللتوصــ ـــه االتفاقيــ ــز بــ ــذي تتميــ ــع الــ الواســ

  .أيضا للجنة
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ــام   - ١٧ ــسيدة ديري ــا إذا   : ال ــساءل عم ــا تت ــت إهن كــان  قال
ــادة     ــى امل ــاء عل ــدمن التماســات بن ــساء أن يق  مــن ١ بوســع الن

. االتفاقية، وذلك يف غياب تعريف للتمييز مبوجب هـذه املـادة          
. وهل من أولوية لالتفاقية على القـانون احمللـي يف هـذا الـصدد             

متامـــا، ومثـــة وحظـــر التمييـــز حبكـــم الدســـتور لـــيس واضـــحا  
كانــت القــوانني قــد تعرضــت لتحليــل   إذا استفــسار بــشأن مــا

شامل من أجـل حتديـد األحكـام التمييزيـة الـيت ينبغـي تعديلـها                
حـــىت تـــصبح االتفاقيـــة قابلـــة للتطبيـــق علـــى حنـــو مباشـــر،        

تـضطلع   يكن قد مت هذا، فمىت تنـوي احلكومـة إذن أن           مل وإذا
  .األمر هبذا
ــدم أ    - ١٨ ــن الواجــب أن تق ــيت    وم ــواع اجلــرائم ال ــة ألن مثل

ــا  ــوفر معلومــات   . تتناوهلــا احملكمــة العلي ومــن املستحــسن أن ت
أوصـت بــه    إضافية بشأن إصالح النظـام القـضائي العـريف، ممـا     

ــام    ــسان يف عـ ــوق اإلنـ ــة حبقـ ــة املعنيـ ــا. ٢٠٠٧اللجنـ ــو  ومـ هـ
مــستوى التركيــز علــى قــضايا نــوع اجلــنس يف ميــدان تــدريب  

  .القانونيني املوظفني
وهل كان هناك نـشر لـذلك القـانون الـذي كـان مـن                 - ١٩

املزمع لـه أن يوسـع مـن نطـاق واليـة جملـس حقـوق اإلنـسان،          
وهـــل مت تعـــيني أعـــضاء هـــذا اجمللـــس، وهـــل تعـــد القـــدرات   
املؤسسية مبدغـشقر متـسمة بـالتطور الكـايف ملعاجلـة انتـهاكات          

  .االتفاقية احلقوق اليت حتميها
ــلنغ- الـــسيدة ســـشوب  - ٢٠ ــسر قالـــت:  شـ ــا تستفـ  إهنـ
ــر ال كانــت اســتراتيجية   إذا عمــا ــزال قائمــة،   احلــد مــن الفق ت
ِقبـل   مـن  كـان جيـري متويلـها مـن امليزانيـة الوطنيـة أم             إذا وعما
وهل هذه االستراتيجية تستند إىل منظور يتعلق بنـوع         . املاحنني

اجلنس، وهل ميكن القول بأهنا تتـضمن تـوفري معاملـة تفـضيلية             
  .مؤقتة ذ تدابري خاصةللمرأة من خالل اختا

مـــن إنـــشاء مرصـــد  مت ومـــن اجلـــدير بالترحيـــب، مـــا  - ٢١
لشؤون نوع اجلنس، فمن شـأن أعمـال هـذا املرصـد أن تعـزز               

من قدرة مدغشقر على مجع البيانات، ومن الواجب أن يقـدم           
من التفاصيل بشأن تلك اجملاالت احملددة اليت جرى فيهـا           مزيد

س اجلـنس، وهـل سـيتم أيـضا         جتميع البيانات املوزعة على أسـا     
  .السن يف هناية األمر توزيع اإلحصاءات حسب

كانـت هنـاك مـشاريع       مـا  والتجارب تفيد بأنـه كـثريا       - ٢٢
هامة قد تعذرت استدامتها علـى املـدى الطويـل، ومـن مث فـإن               
ــيم       ــن أجــل حتــسني تقي ــة م ــات كافي ــة حباجــة إىل معلوم اللجن

بنـاء علـى ذلـك أن     ومن الواجـب    . اجلهود اليت تبذهلا احلكومة   
تقدم بيانات حمددة عن أنشطة توليد الـدخل، وأن تـوفر أيـضا             

هـــي عناصـــر  ومـــا. الـــصلة إحـــصاءات عـــن القطاعـــات ذات
، وهــل يتــضمن هــذا الربنــامج بــصفة   تنظــيم املــشاريعبرنــامج 

  .املهارات خاصة زيادة الوعي أو التدريب على
ومثة تـساؤل عـن أعـضاء األسـر الـذين تلقـوا سـندات                 - ٢٣

كــان  إذا للملكيــة يف إطــار خمططــات توزيــع األراضــي، وعمــا 
ــري    ــساء غ ــّدر للن ــن املق ــضا،    م ــتلقني أراضٍ أي املتزوجــات أن ي

ينبغي تقدمي مزيد من التفاصيل عن املؤسسات احلكوميـة          كما
  .الصغر اليت تقدم متويالت بالغة

قالـت إهنـا تطالـب بتقـدمي إيـضاحات          : السيدة نوبور   - ٢٤
ي املتعلق بتطوير وتنفيـذ وتقيـيم الـسياسات         عن اإلطار املؤسس  

ــة اخلاصــة باملــساواة بــني اجلنــسني   ــاك استفــسار  . احلكومي وهن
أيضا عن اللجنة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة ومحاية الطفل،          
وكــذلك عــن اختــصاصاهتا ومــسؤولياهتا وكيفيــة تــشكيلها،      

 هـي اجلهـة الـيت تعتـرب        ودورها يف إعداد التقرير الـدوري، ومـا       
وهـــل حـــدثت، أثنـــاء الفتـــرة . ولة أمامهـــاؤهـــذه اللجنـــة مـــس

املشمولة بالتقرير، أيـة زيـادة يف سـلطة اللجنـة الوطنيـة وسـائر              
الكيانــات احلكوميــة أو مركزهــا أو مــدى االعتــراف هبــا علــى 

  .متويلها الصعيد السياسي أو
وينبغي توضـيح أدوار الوحـدات واإلدارات واهلياكـل          - ٢٥

ــة يف القطا ــة، وال الداخلـ ــات احلكوميـ ــا  عـ ــيما فيمـ ــصل  سـ يتـ
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بالتفرقة بني املديرية العامة املعنيـة بالقيـام بـالتعزيز الـالزم علـى              
صــعيد نــوع اجلــنس، يف إطــار وزارة الــصحة وتنظــيم األســرة   
واحلماية االجتماعية، ومديرية شؤون املـرأة والطفـل يف وزارة          

ــسكان ــا. ال ــسي  ـهــي كيفيــ  وم ق ـة اضــطالع هــذه اجلهــات بتن
طتها مــع تلــك األنــشطة الــيت تقــوم هبــا األقــاليم احملليــة يف   أنــش

مـا لتنـسيق     وهل توجـد آليـة    . اجملاالت املتصلة بالنهوض باملرأة   
  .الوطنية ورصد عملية تطبيق السياسات

حتـــدثت بوصـــفها مـــن أعـــضاء اللجنـــة،     : الرئيـــسة  - ٢٦
وقالـت  . فتساءلت عن تشكيل اجمللس الوطين حلقوق اإلنـسان       

أيـضا باحلكومـة أن تطلـع علـى التوصـية العامـة             إنه من احلـري     
 اليت تتصل بتطبيق التدابري االسـتثنائية املؤقتـة، فهـدف        ٢٥ رقم

ومثـــة تـــسليم . هـــذه التـــدابري يتجـــاوز حـــدود اخلدمـــة املدنيـــة
أحرز من تقـدم يف ميـدان تنفيـذ االتفاقيـة، ومـع هـذا، فإنـه                  مبا
  .يةيزال هناك جمال كبري للتقدم على الساحة السياس ال
قـــال إن اللجنـــة  ): مدغـــشقر(الـــسيد راكوتونيانـــا    - ٢٧

املشتركة بني الوزارات واملعنية بوضع التقارير الدوريـة، والـيت          
كونــت لتقليــل التــأخري يف عــرض هــذه التقــارير علــى هيئــات   

. تــزال قائمــة  األمــم املتحــدة املنــشأة مبوجــب معاهــدات، ال    
لتقــارير  تــدرك أن مثــة شــرطا يقــضي مبناقــشة ا      واحلكومــة ال

تعتــرض علــى هــذه املمارســة،  الدوريــة يف الربملــان، ولكنــها ال
كان من املمكن هلا أن حتسن من النتـائج املنـشودة    وخاصة إذا 

  .اإلنسان تعزز من محاية حقوق وأن
وفيما يتصل بالتصديق على الربوتوكـول االختيـاري،          - ٢٨

ــال ضــمان        ــه يف جم ــي االضــطالع ب ــال ينبغ ــة عم ــى أن مث يراع
ة سبل االنتصاف احمللية على حنو فعال، فضال عن توافق           ممارس

ــة  ــة   . االســتجابات القــضائية مــع االتفاقي ومــن شــأن وضــع آلي
ــة التــصديق علــى      ــة أن تعجــل مــن عملي مناســبة للطعــون احمللي

  .الربوتوكول هذا
واالتفاقية قابلة للتطبيق على حنو مباشر عنـدما تكـون            - ٢٩

ــسمة  أحكامهــا واضــحة وحمــددة وغــري   باحلاجــة إىل تنقــيح  مت

وليس مـن املمكـن أن تطبـق هـذه االتفاقيـة            . التشريعات احمللية 
يف ســــياق القــــانون اجلنــــائي، فــــالقوانني احملليــــة تــــوفر تلــــك 

  .األحكام املواصفات الالزمة لتوجيه التهم وإصدار
وبشأن تفـسري وتطبيـق مفهـوم التمييـز يف التـشريعات              - ٣٠

ظ أن االتفاقيــة هلــا األولويــة والواليــات القــضائية احملليــة، يالحــ
علــى القــوانني احملليــة، وأنــه ميكــن التــذرع هبــا مــن ِقبــل حمــاكم 

ومــن املتعــذر أن يطبــق تعريــف  . البلــد مبجــرد نــشر أحكامهــا 
التمييز الوارد يف االتفاقية، فإدراج مثـل هـذا التعريـف يتوقـف             

  .الدستور على
واجمللـــس الـــوطين حلقـــوق اإلنـــسان قـــد شـــكل وفقـــا   - ٣١
مث، فإنـه    حكام التوجيهيـة الـواردة يف مبـادئ بـاريس، ومـن           لأل

يتميز بالتعددية يف تكوينه، فهو يضم اجملتمع املدين والرابطـات       
ومع . والنقابات والدوائر األكادميية والربملان والفرع التنفيذي     
يتـصل   هذا، فليس مثـة حـصة حمـددة تتعلـق بنـوع اجلـنس فيمـا               

  .اجمللس هبذا
صياغة املـشتركة بـني الـوزارات، والـيت     ووالية جلنـة الـ     - ٣٢

يلزمهـــا مـــن متويـــل مـــن االحتـــاد األورويب  حـــصلت علـــى مـــا
ــ ــشقـوحكومـ ــ ر، ملـة مدغـ ــاوز إعـ ــة ـتتجـ ــارير الدوريـ داد التقـ

ورصــــد تنفيــــذ التوصــــيات الــــصادرة عــــن اهليئــــات املنــــشأة 
  .معاهدات مبوجب

قالــت إنــه قــد   ): مدغــشقر (الــسيدة رامانانــدرايب   - ٣٣
ــة، مبــا  نظمــت دورات تد ــة بــشأن االتفاقيــات الدولي فيهــا  ريبي

االتفاقيـــة الراهنـــة، مـــن أجـــل القـــضاة والعـــسكريني ورجـــال  
  .مستمر الشرطة، يف بداية حياهتم الوظيفية، وعلى أساس

ــا    - ٣٤ رد علــى استفــسار  ): مدغــشقر(الــسيد راكوتونيان
بشأن القضاء العريف، فقال إن مثة آليـات حمليـة لتنـاول اجلـرائم             

 ولكن بعض املنازعـات ختـضع إلشـراف حمكمـة مـن             الصغرية،
ــة  ــة ال . احملــاكم االبتدائي ــة احمللي تتطلــب يف  واملنازعــات اجملتمعي

  .العادية غالبيتها أي تدخل من احملاكم
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قالـت إنـه باإلضـافة      ): مدغشقر (السيدة فيدا سرييل    - ٣٥
ــة     ــدمها جلنـ ــيت تقـ ــة، الـ ــة والدوريـ ــارير األوليـ إىل خمتلـــف التقـ

ــصياغة املــش  ــات األمــم املتحــدة   ال ــوزارات إىل هيئ تركة بــني ال
املنشأة مبوجـب معاهـدات، يراعـى أن هـذه اللجنـة تعـد أيـضا                
تقارير تتعلق هبيئات أخرى، مـن قبيـل التقريـر اخلـاص بامليثـاق              
ــة      ــسان الــذي جيــري عرضــه علــى اللجن اإلفريقــي حلقــوق اإلن

  .اإلنسان اإلفريقية حلقوق
قالـــــــت إن ): مدغـــــــشقر( راهنتانرينـــــــاالـــــــسيدة   - ٣٦

االســتراتيجية احلكوميــة للحــد مــن الفقــر هتيــئ الــدعم الــالزم    
يعــانون مــن فقــر مــدقع وللقطاعــات الــضعيفة أيــضا، ومثــة  ملــن

متثيــل كــبري هلــؤالء الفقــراء ولتلــك القطاعــات، فمعــدل الفقــر   
وقد بذلت جهود كـبرية يف  . يف املائة من السكان    ٦٠يتجاوز  

اج هبــدف حتــسني األوضــاع ميــدان احلمايــة االجتماعيــة واإلنتــ
ــتفعني  . االقتــصادية ومــستويات املعيــشة بــشكل عــام   ومــن املن

ــتراتيجية، النـــساء الريفيـــات واألطفـــال    الرئيـــسيني هبـــذه االسـ
  .السن واملعوقون وكبار

ــوع       - ٣٧ ــة بن ــة املتعلق ــد اضــطلعت خطــة العمــل الوطني وق
اجلنس والتنمية بتحديد مخسة عناصـر تتعلـق بتحـسني الفعاليـة         

ــصاديةاال ــصدد للنـــساء      . قتـ ــذا الـ ــة أولويـــة يف هـ ــت مثـ وكانـ
ـــن الرمســي، وذلــك مــن   يعملــن يف القطــاع غــري  الريفيــات وَم

خالل حتسني الوصـول لوسـائل اإلنتـاج واألراضـي والقـروض            
وقـد بـذلت اجلهـود الالزمـة أيـضا مـن أجـل حتـسني                . الصغرية

اإلمـــدادات املائيـــة، مـــن منطلـــق االهتمـــام بالـــصحة واملرافـــق  
ة، وباعتبـــار ذلـــك وســـيلة لتخفيـــف األعبـــاء املنــــزلية  الـــصحي

وعـالوة علــى هـذا، فــإن   . اليوميـة الـيت تقــع علـى كاهــل املـرأة    
ــى      ــات عل ــشجيع الفتي ــادرات لت ــضمنت مب ــد ت خطــة العمــل ق
العــودة إىل املــدارس، وحتــسني الظــروف االجتماعيــة، وســن      

  .العنف التشريعات الواجبة ملنع

 الـــصحة والـــسكان قـــد والـــصلة القائمـــة بـــني قـــضايا  - ٣٨
املواضــيع املتعلقــة بــصحة األم   حفــزت احلكومــة علــى دمــج    

والطفل حتت إشراف وزارة الصحة وتنظـيم األسـرة واحلمايـة            
وقد طبـق مبـدأ الالمركزيـة علـى أنـشطة املديريـة             . االجتماعية

العامة املعنية بتعزيز منظور نـوع اجلـنس والنـهوض بــه، حيـث              
اطق، مــع قيــام ممثلــي املديريــة    نقــل هــذه األنــشطة إىل املنــ    مت

ق والتوفيــق ـة التنــسيـباالضــطالع باملــسؤولية املتــصلة بأنــشط   
  .اجلنس يتصل هبذا التعزيز ملنظور نوع فيما
ــا    - ٣٩ ــافارا راليمانانـ ــسيدة سـ ــشقر(الـ قالـــت إن ): مدغـ

ن التـشجيع الـالزم للقيـام باملـشاركة         ـالنساء الريفيات قـد تلقيـ     
بعد فترة من التـدريب علـى مـنح         هنن قد حصلن    إيف التنمية، و  

وكـان التركيـز يف     . وقروض ائتمانيـة صـغرية تتعلـق باألراضـي        
الرمســي  هــذا املنحــى موجهــا بــصفة أساســية حنــو القطــاع غــري 
النطـــاق  والزراعـــة وتربيـــة املاشـــية والـــصناعات احلرفيـــة ذات 

الـضئيل، وكــان مثــة توزيــع للـوازم الرئيــسية، مــن قبيــل البــذور   
ــائر ا ــة حـــــــــسب  واملعـــــــــدات وســـــــ ملـــــــــساندات املاديـــــــ

  .املستفيدين احتياجات
ــل       - ٤٠ ــانون العمـ ــظ أن قـ ــة، يالحـ ــق بالعمالـ ــا يتعلـ وفيمـ
ــضمن أي ال ــرء    يت ــى جــنس امل ــاء عل ــز بن وجملــس العمــل  . متيي

ــري     ــى حنــو غ ــام عل ــل القي ــوطين يكف ــإجراء احلــوار    ال ــزي ب متيي
بـــني الدولـــة واالحتـــادات والعمـــال واملـــوظفني   الثالثـــي فيمـــا

  .لتمثيلبا القائمني
وهنــــاك دراســــات عديــــدة يف امليــــادين االجتماعيــــة   - ٤١

والثقافية واالقتـصادية تتـسم بـالتركيز علـى تلـك القـضايا الـيت               
هتــم املــرأة، مثــل الدراســات اإلحــصائية الــسكانية، والوصــول   

ــع     ــتخدام وســائل من ــصحية، واس ــل للخــدمات ال ومــن . احلم
نـات مفيـدة    جتميـع بيا   خالل دراسة حديثة لألسـر املعيـشية، مت       

  .الرضع عن صحة املرأة ومعدل وفيات
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قـــال إن احلكومـــة ): مدغـــشقر(الـــسيد راكوتونيانـــا   - ٤٢
تـــر أن مثـــة حاجـــة ملحـــة الختـــاذ تـــدابري خاصـــة مؤقتـــة أو  مل

يتــصل بــاملرأة يف القطــاع العــام،     مــا فيمــا  إلدخــال حــصص 
ينالـه الرجـال علـى صـعيد      فالنساء حيصلن على فوائد تفوق ما     

  .املدنية دمةامتحانات اخل
قالـــت إهنـــا تطالـــب مبزيـــد مـــن     : الـــسيدة بيمنتـــل   - ٤٣

متتــع  املعلومـات بـشأن األعـراف واملمارســات الـيت حتـول دون     
هــي اخلطــوات الــيت ينتظــر  املــرأة حبقوقهــا بــشكل كامــل، ومــا

ــة      ــات الثقافيـ ــك العقبـ ــى تلـ ــب علـ ــل التغلـ ــن أجـ ــا مـ . اختاذهـ
الصلة تتضمن تشويه األعـضاء      املمارسات التقليدية ذات   وهل

  .لألنثى التناسلية
مـا لوضـع قـانون بعينـه مـن أجــل       وهـل توجـد خطـط     - ٤٤

جيـري تـدريب ضــباط    محايـة املـرأة مــن العنـف املنـزلــي، وهــل    
الشرطة حىت يتمكنوا بصورة فعالة من حتديد احلاالت املتـصلة          

قيــام  مــا حتــول دون وهــل توجــد عقبــات. هبــذا األمــر وتناوهلــا
ــسا ــه االهتــام ضــد الن ــيهن، وهــل   ء بتوجي ــدون عل ــتم  مــن يعت ت

معاقبـــة االغتـــصاب يف إطـــار الـــزواج مبوجـــب القـــانون رقـــم  
 الـــذي يتـــوىل تعـــديل وتكملـــة بعـــض أحكـــام  ٠٢١-٢٠٠٠

ومن اجلدير بالثناء، اعتمـاد القـانون       . القانون اجلنائي مبدغشقر  
 الــذي يلغــي األحكــام التمييزيــة الــواردة يف     ٠٠٩-٩٦رقــم 

جلنائي والذي يقضي أيضا مبعاقبة املرأة والرجـل علـى         القانون ا 
اإلدانــة بارتكــاب جرميــة الزنــا، ولكــن هنــاك  حنــوٍ متــساوٍ عنــد

  .القانون استفسارا كذلك عن أثر هذا
قالـــت إهنـــا تـــشعر باإلعجـــاب    : الـــسيدة هاياشـــي   - ٤٥
حققته مدغـشقر مـن تقـدم خـالل األربعـة عـشر عامـا الـيت                  مبا

ومـن الواجـب أن     . مـرة أمـام اللجنـة     انقضت منذ مثوهلا آلخر     
 ٠٢١-٢٠٠٠يقدم مزيد من التفاصيل عن تأثري القانون رقـم          

يتـصل بالعقوبـات     سـيما فيمـا    املـرأة، وال   املتعلق بـالعنف ضـد    
املوقعــة بـــشأن االغتـــصاب واالعتــداء الفـــاحش واالختطـــاف   

وهــل هــذا القــانون يتــضمن تعريفــا شــامال للعنــف       . والقتــل
ــة ملتزمــة يف إطــار هــذا القــانون   املــرأة، وهــل تعــد ا  ضــد لدول

بتــوفري وســائل انتــصاف قــضائية للــضحايا مــع تقــدمي احلمايــة    
  .هلا الالزمة
ووفقــا للمعلومــات املقدمــة مــن املقــرر اخلــاص املعــين     - ٤٦

املرأة وأسبابه ونتائجه، يراعى أن النـساء يف         مبسألة العنف ضد  
 سجون مدغشقر يتعرضن للتعذيب واالغتصاب، عـالوة علـى        

إذا كـان قـد      ومثـة تـساؤل عمـا     . حرماهنن مـن التغذيـة الكافيـة      
  .املزاعم ما بشأن هذه أجري حتقيق

قالــت إهنــا تــشدد علــى أمهيــة القــضاء  : الــسيدة غــابر  - ٤٧
ــدة     ــة اجلام ــت الذهني ــة والثواب ــب النمطي ــى القوال ــق . عل وتطبي

يبـدو علـى ختفيـف اآلثـار         االتفاقية يف مدغشقر قد ساعد فيما     
مث، فـإن هنـاك      امجة عن هذه القوالب النمطية، ومـن      السلبية الن 

كانـت اهليئـات الـيت شـكلت لتنـاول           إذا تساؤال هاما بشأن ما   
وهـل توجـد خطـة شـاملة        . حقوق املرأة قد اتـسمت بالفعاليـة      

ــل    ــة، وهـ ــة القائمـ ــب النمطيـ ــة القوالـ ــدابري   ملكافحـ ــذت تـ اختـ
رأة ما من أجل تعزيز سائر النهج اليت اتبعت إلبـالغ املـ         قانونية

ــا ــصدد،      . حبقوقه ــذا ال ــصوى، يف ه ــة ق ــسم بأمهي ــة دور يت ومث
للمدرسني ووسائط اإلعالم يف جمال توعية اجلمهور، وخاصـة         
من خالل البث اإلذاعـي، الـذي ثبتـت فعاليتـه يف البلـدان الـيت            

  .األمية تسود فيها معدالت مرتفعة من
قالــت إهنــا تالحــظ أن مدغــشقر قــد  : الــسيدة بيغــوم  - ٤٨

مــن القــوانني والــربامج اهلامــة مــن أجــل مكافحــة  ســنت عــددا 
االجتار واالستغالل اجلنسي، ولكن ينبغي متابعة تلك التقـارير         
القائلــة بــأن أطفــال املــدارس ميارســون البغــاء، وذلــك بتــشجيع 

وهـل كـان    . من أبويهم يف الكثري من األحـوال ألسـباب ماليـة          
ربامج ما لترتيبـات االئتمـان علـى نطـاق صـغري وللـ             هناك تقييم 

املعنية مبكافحة الفقر، وهل أعطيت األولويـة الالزمـة ألعـضاء           
وهـل تـستطيع هـؤالء البغايـا        . الفئات الضعيفة من قبيل البغايـا     
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أن يـــصلن للخـــدمات الـــصحية، والـــربامج املتعلقـــة مبكافحـــة   
متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب     /فريوس نقص املناعـة البـشرية     

نـف، علـى قـدم املـساواة مـع          ، وتدابري احلماية مـن الع     )اإليدز(
ومثـة استفـسار أيـضا عـن بـرامج التـدريب علـى              . سائر النـساء  

 الدراسـة، الـيت مـن شـأهنا أن          - مهارات احلياة وبـرامج العمـل     
وهــل كانــت اجلهــود . تزيــد مــن فــرص العمالــة أمــام الــشباب 

املبذولة لزيادة الوعي بشأن السياحة اجلنـسية ذات تـأثري فعلـي            
  .هدفةاملست لدى اجلماهري

وبشأن موضوع إنفاذ القوانني، يوجد نقـص يف عـدد            - ٤٩
مــا لتعــيني ضــباط  العــاملني بقــوة الــشرطة، فهــل هنــاك خطــط 

هـي التـدابري الـيت اختـذت إلدانـة ومعاقبـة             وما. شرطة إضافيني 
ولني عــــن االجتــــار بالنــــساء واألطفــــال    ؤاألشــــخاص املــــس 

ومـــن املستحـــسن أن يقـــدم . واســـتغالهلم يف أغـــراض جنـــسية
كانت هناك أيـة خطط للعمـل أو        إذا زيد من املعلومات عما   م

بــــــرامج ترمــــــي إىل مكافحــــــة الــــــسياحة اجلنــــــسية علــــــى  
  .الوطين الصعيد
قالـت إن القـانون     ): مدغشقر (السيدة راماناندرايب   - ٥٠

، ٢٠٠٠نـوفمرب  /تشرين الثاين ٣٠ املؤرخ  ٠٢١-٢٠٠٠رقم  
ــائي مبدغــشقر، يفــرض عقو   ــات الــذي أدرج يف القــانون اجلن ب

مــشددة علــى جرميــة التحــرش اجلنــسي، الــيت متثــل عنفــا قائمــا  
 من هذا القانون تقـضي   ٣١٢ واملادة. على أساس نوع اجلنس   

جبزاءات حمددة بشأن كافة أشكال العنـف املنـزلــي، مـن قبيـل             
ــل  ــذاء احلوامــ ــداء والــــضرب وإيــ ــن املؤســــف أن  . االعتــ ومــ

 تكفــــي لقيــــام اإلحــــصاءات املتاحــــة لــــدى وزارة العــــدل ال
املـرأة أو    املسئولني بإجراء تقـدير سـليم للجـرائم املرتكبـة ضـد           

ومـع  . لتحليل مدى تطـور األحـوال منـذ اعتمـاد هـذا القـانون             
هذا، فإن النهج املتبـع يف مجـع البيانـات لـدى الـوزارة يتعـرض                

  .استعراض يلزم من اليوم ملا
ومراكز املساعدة القانونية، اليت أنشأهتا وزارة العدل،         - ٥١
 املعونة واملشورة باجملان على الصعيد القـانوين، وذلـك يف           توفر

مث، فإهنـــا تكفـــل  مكاتـــب منتـــشرة بكافـــة أحنـــاء البلـــد، ومـــن
  .النساء وصوال واسع النطاق من ِقبل العمالء، وغالبيتهم من

يـدعى مـن    وليست مثة أية معلومات متاحـة بـشأن مـا      - ٥٢
بـل  ن قِ معاملـة الـسجناء، ولكـن أفعـال إسـاءة الـسلوك مـ              سوء

وقـد  . موظفي نظام السجون ختضع إلجراءات تأديبيـة صـارمة        
سـيما   كان هناك تركيز كبري على حتسني أحوال السجن، وال        

ولقـد اضـطلع بالفعـل      . يتصل باملرافق املتعلقـة بالنــزيالت      فيما
بعدد مـن التحـسينات يف كافـة أحنـاء نظـام الـسجون بأكملـه،               

ء بأمـاكن خاصـة     وقد اختذت احتياطـات خاصـة لتزويـد النـسا         
ومدغشقر تعلن متسكها بالتزاماهتـا     . ومرحية من أماكن املعيشة   

ــذيب   ــضة التعـ ــة مناهـ ــواردة يف اتفاقيـ ـــزيالت  . الـ ــسبة لنـ وبالنـ
مـا أو عقوبـة     توجد أية ادعاءات حبدوث تعذيب     السجون، ال 
ــري  ــرى غـ ــن      أخـ ــاءة مـ ـــة إسـ ــوع أيـ ــة أو وقـ ــسانية أو مهينـ إنـ

  .املعاملة إساءات
قــال إنــه يــسلّم بــأن ): مدغــشقر(تونيانــا الــسيد راكو  - ٥٣

بعــض األعــراف، مــن قبيــل الــزواج القــسري، تــشكل انتــهاكا 
ــرا        ــل خط ــزواج ميث ــذا ال ــل ه ــار، وأن مث ــرأة يف االختي حلــق امل

والتخلي عن التوائم يعد ممارسـة أخـرى        . بالنسبة لصحة الفتاة  
من تلك املمارسـات الـيت تفـضي إىل حرمـان املـرأة مـن حقهـا              

  .االتفاقية تعارض بالتايل مع أحكامكأم، وهو ي
ــا    - ٥٤ ــافارا راليمانانـ ــسيدة سـ ــشقر(الـ قالـــت إن ): مدغـ

حيــق هلــن أن  النــساء الالئــي يقمــن يف إطــار عالقــات عرفيــة ال
ــة الـــشرقية       ــة اجلنوبيـ ــك يف املنطقـ ــات، وذلـ ــة ممتلكـ ــرثن أيـ يـ

واحلكومـــة قـــد اضـــطلعت حبملـــة مكثفـــة لتوعيـــة  . مبدغـــشقر
أن تــضمنت أنــشطة تتعلــق بالــدعوة اجلمــاهري كــان مــن شــأهنا 

والتشاور مع الزعماء احملليني من أجـل إزالـة تلـك املمارسـات             
التمييزية الـيت تعـرض قـضية متكـني املـرأة للخطـر، والـيت حتـول            

أخـــذ النـــساء ملكانتـــهن إىل جانـــب الرجـــال باعتبـــارهن   دون
  .املساواة شريكات هلم يف حقل التنمية على أساس من
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ــسيد راكوتو  - ٥٥ ــا الـ ــشقر(نيانـ ــال  ): مدغـ ــال إن أعمـ قـ
ــسية وســائر    ــسياحة اجلن ـــي واالجتــار وال أشــكال  العنــف املنـزل

العنــف تقــع يف نطــاق برنــامج وطــين يتميــز بتلقــي الــدعم مــن   
منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة ووكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة               

وهـذا الربنـامج يرمـي إىل تعريـف القـائمني       . للواليات املتحـدة  
ذ باألحكام التـشريعية اجلديـدة، ولكنـه حيـاول أيـضا أن              بالتنفي

يـــصل إىل اجلمهـــور عـــن طريـــق البـــث اإلذاعـــي والتلفزيـــوين  
املــرأة،  يبـــرز آثــار العنــف املرتكــب ضــد وعــرض األفــالم، ممــا

ــائل      ــوفري وســ ــصادر تــ ــهن، ومــ ــة حلمايتــ ــارات املتاحــ واخليــ
وقــد شــاركت شخــصيات إعالميــة مرموقــة   . هلــن االنتــصاف

حكوميـــة يف تلـــك اجلهـــود الراميـــة لطمأنـــة   ومنظمـــات غـــري
ــدين مل    ــرة أخــرى إىل أن املعت ــسكان م ــاهنم أن   ال ــد يف إمك يع

  .للعقاب التعرض يقوموا بإيذاء املرأة دون
قالــت إن سياســة   ): مدغــشقر (الــسيدة راهنتانرينــا     - ٥٦

احلكومــة بــشأن احلمايــة االجتماعيــة جيــري تنفيــذها يف ســياق  
ــق مــع القطــاع اخلــ   اص، وذلــك مــن خــالل خطــة   تعــاون وثي

متعددة السنوات تتعلق بـإدارة املخـاطر واحلمايـة االجتماعيـة،           
وهذه اخلطة تتضمن استراتيجيات لالضـطالع بأنـشطة مولـدة          

ــغرية   ــة صـ ــامج . للـــدخل وتقـــدمي قـــروض ائتمانيـ ــيم وبرنـ تنظـ
ــوفري    املــشاريع ــساعد يف نقــل األمــوال الالزمــة مــن خــالل ت  ي

حــــاالت الطــــوارئ وســــائر األغذيــــة وعمليــــات اإلغاثــــة يف 
احلكوميـة   املساندات للسكان احملليني، كمـا أن املنظمـات غـري     

ــز        ــة تتميـ ــشاريع زراعيـ ــة مـ ــشط بتهيئـ ــو نـ ــى حنـ ــضطلع علـ تـ
  .الدخل بتوليد
قالــت إنــه قــد بــرزت ): مدغــشقر(الــسيدة رابينــورو   - ٥٧

ــاء       ــر واالنقطــاع عــن الدراســة والبغ ــني الفق ــة واضــحة ب عالق
ــديهم   .بــني بنــات املــدارس  فيمــا ــاء كــثريون ليــست ل  ومثــة آب

يـضطر البنـات إىل    موارد كافية إلعالة أطفـاهلم وتعلـيمهم، ممـا     
وبغيــة ختفيــف . املــسامهة حبــصتهن يف نفقــات األســرة املعيــشية

العواقب اليت تـصيب هـؤالء البنـات، يالحـظ أن احلكومـة قـد               

شــرعت يف تــشجيع املــدارس علــى قبــول البنــات احلوامــل مــن  
ومــن أهــداف خطــة . التخلــف عــن التعلــيمجديــد ملــنعهن مــن 

العمل الوطنية املتعلقـة بنـوع اجلـنس والتنميـة، تزويـد الفتيـات              
الـــصغريات مبعلومـــات هامـــة عـــن الـــصحة اجلنـــسية وكـــذلك 

  .املساندات مبجموعة واسعة النطاق من
ــا     - ٥٨ ــاطر األخـــرى الـــيت تتعـــرض هلـ ــافة إىل املخـ وباإلضـ

ن ضـعفهن، فهـن     الفتيات، يوجد عـرف مـن شـأنه أن يزيـد مـ            
مطالبات لدى وصوهلن لـسن البلـوغ بـأن ينـتقلن مـن مـسكن               
األسرة الرئيـسي إىل مـأوى مـستقل جبـواره، هـو مـأوى خيـرج           

  .الوالدين عن نطاق اإلشراف املباشر من ِقبل
قالـت إن القـانون     ): مدغشقر (السيدة راماناندرايب   - ٥٩

، ٢٠٠٨ينــاير /كــانون الثــاين ١٤ املــؤرخ ٠٣٨-٢٠٠٧رقــم 
ذي يعـــدل القـــانون اجلنـــائي املتعلـــق باالجتـــار باألشـــخاص الـــ

والسياحة اجلنسية ويكمل بعض أحكام هذا القانون، يتـضمن         
ــسية،     ــسياحة اجلن ــسي وال ــة مــشددة إزاء االســتغالل اجلن عقوب

أنه يضيق مـن الثغـرات الـيت تبـيح اإلفـالت مـن العقـاب،                 كما
ــضال عــن فرضــه لعقوبــات ضــد     ــذين يــستغالن    ف األبــوين الل

  .البغاء فاهلما يف أغراضأط
 كـررت قوهلـا بـأن       ):مدغـشقر  (السيدة فيدا سـرييل     - ٦٠

 بالتصديق على االتفاقية الدوليـة      ٢٠٠٨الربملان قد قام يف عام      
  .الغري لقمع االجتار باألشخاص واستغالل بغاء

وقد اختذت تـدابري عديـدة ملناهـضة الـسياحة اجلنـسية               - ٦١
ر الـسياسة الوطنيـة املتعلقـة       اليت تشمل األطفال، وذلك يف إطـا      

 ويف ظــل املــشاركة مــع املــاحنني ٢٠٠٥بالنــهوض بــاملرأة لعــام 
الـصلة بـاملهنيني العـاملني       وتتعلـق احلملـة ذات    . واجملتمع املـدين  

يف حقل السياحة على مجيع املستويات، وكـذلك باملـشتغالت         
باجلنس أنفـسهن، وهـي تركـز علـى التـدريب وإعـادة التأهيـل               

وهي تسلط الضوء أيضا على إنتـاج وبـث         . حيوالتثقيف الص 
املعلومــات الالزمــة يف صــورة ملــصقات ونــشرات وإعالنــات   
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من أجـل كفالـة توعيـة الـسكان احمللـيني وَمـن يقومـون بزيـارة                 
  .مالئم اجلزيرة بشكل

قالــت إنــه قــد   ): مدغــشقر (الــسيدة رامانانــدرايب   - ٦٢
ويل اضطلع بربنامج تدرييب شامل لـضمان قيـام القـضاة ومـسؤ           

ة واملــوظفني اإلصــالحيني وســائر َمــن يعنــيهم األمــر      ـالــشرط
ــه متامــ  ـــبالتنب ــا ـا ملراع ــة، مم ــق االتفاقي ــسياحة   اة وتطبي ــشمل ال ي

ــسي ــا ـاجلنـ ـــي ومـ ــف املنـزلـ ــسبة    ة والعنـ ــب بالنـ ــن عواقـ ـــه مـ لـ
  .واألطفال للنساء
ــل   - ٦٣ ــسيدة بيمنت ــاك   : ال ــا إذا كانــت هن استفــسرت عم

ــصاب   ــسألة االغت ــة واضــحة مل ــزواج مبوجــب   إحال  يف إطــار ال
ــ ـــالقانـ ــ٠٢١-٢٠٠٠م ـون رقـ ــاين  ٢٨ؤرخ ـ املـ ــشرين الثـ  /تـ

  .٢٠٠٠نوفمرب 
قالــت إهنــا تطالــب بتــوفري معلومــات : الــسيدة نوبــور  - ٦٤

عـن اهليكــل املؤســسي للنــهوض بــاملرأة وتــشجيع املــساواة بــني  
وهل اللجنة الوطنيـة املعنيـة بالنـهوض بـاملرأة ومحايـة            . اجلنسني

كان األمر على هذا النحـو، فإنـه         وإذا. تزال قائمة  األطفال ال 
ومـن  . ينبغي تقدمي توضيح بشأن عضويتها وواليتها وسـلطاهتا     

ــ ـــاألم ــسياسة     ـور اهلام ــسيق ال ــة اخلاصــة بتن ــك اآللي ــضا، تل ة أي
  .باملرأة الوطنية املتعلقة بالنهوض

ــشوب   - ٦٥ ــسيدة سـ ــلنغ- الـ ــساءل   :  شـ ــا تتـ ــت إهنـ قالـ
يف  ٥٠يقــل عــن  ال ن علــى مــاكانــت النــساء حيــصل  إذا عمــا

املائة من امليزانية املتـصلة باسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر، وخطـة               
العمــل الوطنيــة املتعلقــة بنــوع اجلــنس والتنميــة، واالســتراتيجية 

 مـن   ١ الوطنية للتمويل على نطاق صغري، وذلك وفقـا للفقـرة         
ت واعتماد التدابري اخلاصـة املؤقتـة كانـ       . ن االتفاقية ـ م ٤ ادةـامل

ختفيــف حــدة  لـــه أمهيــة حمــددة بالنــسبة للجهــود املوجهــة حنــو 
 يـصيب  ة النـساء بآثـار تفـوق مـا        ـل إىل إصابـ   ـر ميي ـالفقر، فالفق 

  .الرجال

وقد طولب بتطبيق تدابري خاصة مؤقتـة علـى الـساحة             - ٦٦
يتصل بامتحانـات    العامة، فالنساء أكثر جناحا من الرجال فيما      

ــة، ولكــن هــذا ال   ــشغلن    اخلدمــة املدني ــضرورة أهنــن ي يعــين بال
ومـن الواجـب أيــضا أن   . ع القـرار ـن مناصـب صنــ ـب مـ ـمناصـ 

ــة بــــش  وية اجمللــــس الــــوطين ـأن عــــضـحتــــدد حــــصص إلزاميــ
  .اإلنسان حلقوق
تتـــضمن شـــرطا بعينـــه يقـــضي بعـــرض   واالتفاقيـــة ال  - ٦٧

التقارير الدورية على الربملان، ولكن اللجنة تأمل رغم هـذا يف           
لوطنيــة علمــا مبحتــوى هــذه التقــارير، مــع   إحاطــة الربملانــات ا

  .للجنة قيامها باملشاركة يف متابعة املالحظات اخلتامية
كانــت حكومــة   إذا استفــسرت عمــا: الــسيدة غــابر  - ٦٨

ــشق ـــمدغـ ــشـر تنـ ــن  ـوي إنـ ــساء الالئـــي يتعرضـ اء مالجـــئ للنـ
  .املنـزلـي للعنف
قالت إهنـا تتـساءل عـن ماهيـة اخلطـط           : السيدة بيغوم   - ٦٩

وبـشأن  . ري توخيهـا مـن أجـل تعزيـز مكافحـة االجتـار         اليت جيـ  
تلك املمارسة املتصلة بإكراه البنـات علـى املعيـشة يف مـساكن             
مستقلة عند وصوهلن لـسن البلـوغ، ينبغـي بيـان الفئـة العمريـة               
ــن        ــالغني ع ــصل األوالد الب ــضا ف ــتم أي ــل ي ــات، وه ــؤالء البن هل

  .املتبع أسرهم وفقا لذلك العرف
قالت إهنا تطالـب بتحديـد دقيـق لعـدد          : السيدة باتني   - ٧٠

. الرجال والنـساء مـن أعـضاء اجمللـس الـوطين حلقـوق اإلنـسان              
كانت هناك آلية قائمة مـن آليـات    إذا ومثة استفسار أيضا عما   

  .قانوين املساعدة القانونية اليت متكّن النساء من التماس مالذ
قــال إن االغتــصاب ): مدغــشقر(الــسيد راكوتونيانــا   - ٧١
يعد مبثابـة جرميـة مـستقلة مبوجـب التـشريع            إطار الزواج ال  يف  

ــه بوصــفه مــسألة خاصــة     . القــائم ــرغم مــن النظــر إلي وعلــى ال
ا، فـإن خطـورة مثـل هـذه األفعـال قـد             ـا علنـ  ـوز مناقـشته  ـجت ال

حفــزت وزارة العــدل علــى إنتــاج فــيلم يتــضمن إبــالغ النــساء 
ــزوا وقعــن ضــحية لالغتــصاب يف إطــار  مــا حبقــوقهن إذا ج، ال
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ــع ــاس       مــ ــن التمــ ــهن مــ ــيت متكنــ ــة الــ ــسبل القانونيــ ــان الــ بيــ
  .واإلنصاف احلماية
ــا    - ٧٢ ــسيدة راهنتانرين ــشقر(ال ــب  ): مدغ ــت إن املكت قال

املسئول عن تعزيز املنظـور املتعلـق بنـوع اجلـنس لـدى املديريـة              
ــة   ــة االجتماعيـ ــة باحلمايـ ــة املعنيـ ــوىل ) وزارة الـــصحة(العامـ يتـ

ويف مجيـع املنـاطق،   . ركـز املـرأة  تنسيق مجيع األنشطة املتصلة مب   
، يوجــد متثيــل هلــذه املديريــة العامــة الــيت ٢٢ الــيت يبلــغ عــددها

ويتــضمن دور اهليئــة املركزيــة هلــذه    . حتظــى مبيزانيــة مــستقلة  
املديريــة القيــام بتحديــد الــسياسات الالزمــة يف ميــدان تــشجيع 
القضايا املتـصلة بنـوع اجلـنس، مـع النـهوض بتنـسيق املـشاريع               

عيد البلد بأسره، وذلـك يف إطـار التركيـز علـى مـسألة              على ص 
ــة    ــاحيتني االقتــصادية واالجتماعي . حتــسني وضــع املــرأة مــن الن

ولقد اضطلعت جلنة مشتركة بـني القطاعـات بإشـراك جهـات           
اجملتمــع املــدين الــيت يعنيهــا األمــر والربملــان وجملــس الــشيوخ يف  

ــدوري وكــذلك يف ســائر    ــر ال ــداد التقري ــب امل إع ــة اجلوان تعلق
  .االتفاقية برصد تنفيذ

قالـت إن اجمللـس     ): مدغـشقر  (السيدة رامانانـدرايب    - ٧٣
الــوطين حلقــوق اإلنــسان قــد شــكل مــؤخرا، وإنــه يتــألف مــن  
ــة، إىل جانــب      ــشريعي للحكوم ــذي والت ــرعني التنفي ــثلني للف مم
مندويب جمموعـة كـبرية مـن اهليئـات، مـن قبيـل مكتـب رئـيس                 

الــدوائر األكادمييــة واجملتمــع املــدين  الــوزراء واملهنــة القانونيــة و 
وعلـــى . والـــصحافة ومنظمـــات حقـــوق اإلنـــسان والنقابـــات 

ــرغم مــن أن القــانون املنــشئ هلــذا اجمللــس ال    حيــدد شــروطا   ال
يتصل باألهلية، فإن مثـة أمهيـة لتـشجيع متثيـل املـرأة              بعينها فيما 
  .قوي على حنو

إيل وأثنــاء إعــداد التقريــر الــدوري، بــادرت احلكومــة    - ٧٤
املالحظـات   أمـا . تقدمي هذا النص إيل الربملان حـىت يعلـق عليـه          

اخلتامية للجنة، فإهنا سـوف حتـال إىل الربملـان واجملتمـع املـدين،              
هبدف ضمان مشاركة كافـة اجلهـات املعنيـة يف عمليـة املتابعـة       

ام علــى حنــو كامــل مبراعــاة كافــة العناصــر   ـع القيـــالالزمــة، مــ
  .ملقبلةا الشأن يف التشريعات ذات
ــا    - ٧٥ ــافارا راليمانانـ ــسيدة سـ ــشقر(الـ قالـــت إن ): مدغـ

صـــغار الفتيـــات، الالئـــي تعرضـــن للمخـــاطر لـــدى إســـكاهنن 
بــشكل منفــصل ومببعــد عــن بقيــة أفــراد األســرة عنــد وصــوهلن 
لــسن البلــوغ، حيــق هلــن أن حيــصلن علــى الــدعم الواجــب مــن 

وقــــد أنــــشئ . النــــواحي الطبيــــة واالجتماعيــــة واالقتــــصادية 
كـزا علـى يــد وزارة الـصحة وتنظـيم األســرة مـن أجــل      مر ١٢

ــيمهن مــن خــالل      ــد هــؤالء الفتيــات بفرصــة ملواصــلة تعل تزوي
ــة الـــضرورية، مـــع تـــوفري املـــشورة    اكتـــساب املهـــارات املهنيـ

  .هلن والرعاية الصحية اإلجنابية بالنسبة
ــساء، وال  - ٧٦ ــربن      والن ــشية، يعت ــات األســر املعي ــيما رب س

ئيسيات من ترتيبات االئتمان علـى نطـاق        مبثابة املستفيدات الر  
واملنظور املتعلق بنوع اجلنس يشكل أيضا عنصرا هامـا         . صغري

ــساء باجملتمعــات     ــة، فالن ــرامج اإلمــدادات املائي يف جمــال إدارة ب
الريفية هن الالئي يضطلعن باملهـام املنــزلية الـيت تـستغرق وقتـا              

ملتــصلة أهنــن يــؤثرن بــصورة بالغــة يف القــرارات ا طــويال، كمــا
وعلـى الـرغم مـن اسـتفادة        . برعاية أسـرهن وجمتمعـاهتن احملليـة      

األســر بكاملــها مــن حتــسني اهلياكــل األساســية، فــإن مثــة أمهيــة 
لكفالــــة حــــصول النــــساء علــــى املــــوارد املناســــبة يف ميــــدان 

  .والتنمية اإلنتاج
قالت إنه قد أجريـت  ): مدغشقر(السيدة راهنتانرينا     - ٧٧

ن وضع ميزانيات تتسم مبراعـاة الفـوارق        مناقشات برملانية بشأ  
وكــان هنــاك ختطــيط لعقــد  . بــني اجلنــسني يف شــىت الــوزارات 

 داخـل   ٢٠٠٩اجتماع من أجل استعراض الربنامج املايل لعام        
وسوف يـوىل اهتمـام خـاص       . جملس الشيوخ واجلمعية الوطنية   

ستخـصص نـسبة     لتلك املشاريع املتصلة بالنهوض باملرأة، كما     
  .االئتمان  من أجل آلياتمن امليزانية
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قالــت إن وزارة ): مدغــشقر (الــسيدة رامانانــدرايب  - ٧٨
العـــدل تزمـــع اســـتكمال اآلليـــات املتعلقـــة باملعونـــة القانونيـــة  

ومجيــع الــصكوك اخلاصــة . وتــشغيل مراكــز املــشورة القانونيــة
باملعونة القانونيـة تتعـرض لالسـتعراض اليـوم مـن أجـل حتـسني               

  .الصدد  يف هذااخلدمات املقدمة للسكان
  ٩ إىل ٧املواد 
قالــت إهنــا ترحــب بالتقــدم احملــرز يف : الــسيدة نوبــور  - ٧٩

جمال تعزيز مشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية واحليـاة العامـة،               
ــدوري . ســيما يف احلكومــة واجلهــاز القــضائي  وال ــر ال والتقري

يورد تلك اجلهود اليت بذلت مـن أجـل زيـادة القـدرة القياديـة                
ــه يوضــح يف نفــس الوقــت أن املمارســات    ر، كمــاملدغــشق أن

العرفية والتقليدية تدمي أمناط الـسلوك التمييـزي وتعـوق التقـدم            
هي إذن تلك اخلطـوات األخـرى الـيت جيـري النظـر            وما. أيضا

فيها يف الوقـت الـراهن هبـدف حـث األحـزاب الـسياسية علـى             
ــن    ــصفوفها أو إدراجهــ ــساء علــــى االنــــضمام لــ تــــشجيع النــ

  .االنتخابية يف القوائمكمرشحات 
والربامج التلفزيونية واإلذاعية تـشكل وسـيلة فعالـة يف            - ٨٠

ــوق     ــسان واحلقـ ــوق اإلنـ ــصلة حبقـ ــات املتـ ــشر املعلومـ ــال نـ جمـ
ــا    ــن مـ ــسني، ولكـ ــساواة بـــني اجلنـ ــسياسية واملـ ــاق   الـ ــو نطـ هـ

يف املائـة مـن األسـر        ٨٠استراتيجيات االتصاالت هـذه، فثمـة       
تــستطيع الوصــول جلهــاز  يــة والاملعيــشية تقطــن يف منــاطق ريف

هي بالتايل الطرق املستخدمة للتعامـل       وما. إذاعي أو تلفزيوين  
  .الريفية مع النساء يف تلك املناطق

اء الالئـــي انـــتخنب يف ـة النـــسـومـــن الواضـــح أن نـــسب  - ٨١
الربملان أو جملس الشيوخ أو احلكومـة احملليـة كانـت منخفـضة             

ــة ل    إىل حــد ــة عاجل ــاك حاج ــا، وأن هن ــار   م ــك اإلط ــة ذل تهيئ
ي والسياسي واإلداري واالجتماعي الذي من شأنه أن        ـالقانون
ة املـــرأة علـــى حنـــو كامـــل يف احليـــاة العامـــة  ـل مـــشاركـيكفـــ
  .السياسية واحلياة

قالت إن مدغـشقر قـد      :  زرداين - السيدة بلميهوب   - ٨٢
يتــصل بالتغلــب علــى التركــة   القــت صــعوبات مفهومــة فيمــا 

ــة عــن ماضــيها   ــرامج التكيــف   املتخلف ــذ ب االســتعماري، وتنفي
ــاملرأة      ــهوض ب ــار مؤســسي مناســب للن ــي، ووضــع إط . اهليكل

وتدريب النساء علـى األعمـال القياديـة يـشكل مبـادرة محيـدة              
من شأهنا أن تشجعهن على املشاركة يف احلياة العامـة بطريقـة            

وبغية زيادة متثيل النساء يف الربملان، جيـب علـى          . أكثر اكتماال 
أن تنظر يف تقدمي معونات ماليـة لألحـزاب الـسياسية           احلكومة  

الــيت تتــوىل تعزيــز مــشاركة املــرأة، باعتبــار ذلــك مــن احلــوافز    
  .الصدد الالزمة يف هذا

وعدم قـدرة املـرأة علـى نقـل جنـسيتها إىل طفلـها قـد                  - ٨٣
يعد من أسوأ أشكال التمييز، ومثة تطلع حنو حل هذه القـضية             

ـــالـــيت طـــ  ــرةـا، وذلـــك وفقـــ ـال أمدهـ ــادة ٢ ا للفقـ ــن املـ  ٩  مـ
  .االتفاقية من
حتدثت بوصفها من أعضاء اللجنـة، فقالـت        : الرئيسة  - ٨٤

إهنا مهتمة باحلـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات بـشأن النـساء                
يف مراكز صنع القرار علـى الـصعيد احمللـي، ومـن الواجـب أن               

ود النـــساء يف اجلمعيـــات ـأن وجــــة بـــشـتقـــدم بيانـــات إضافيـــ
وكذلك بشأن اللجان اخلاصة املسئولة عن الـشؤون       اإلقليمية،  

ومثـــة إمكانـــات هائلـــة ملعاجلـــة  . النـــسائية يف اجملـــالس البلديـــة 
القوالـب النمطيـة التقليديـة علـى         املساواة وتغيري  موضوع عدم 

ــي، وال  ــصعيد احمللــ ــة  الــ ــات الريفيــ ــيما يف اجملتمعــ ــن . ســ ومــ
املستحـــسن أن يـــوىل مزيـــد مـــن االهتمـــام للتطـــوير الـــوظيفي 

ــة، ممــا   فيمــا ــساء يف اخلدمــة املدني ــق بالن ــى   يتعل ــضا عل ــؤثر أي ي
ــة وهنــــاك بعــــض مــــن الثغــــرات يف  . اســــتحقاقاهتن التقاعديــ

ــوفري     ــات، وينبغــي ت املعلومــات اخلاصــة بالدبلوماســيات احملترف
  .الشأن مزيد من التفاصيل يف هذا

  .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة 


