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 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الثالثة واألربعون

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-٢جنيف، 

 ١٧ و١٦املادتني  ر املقدمة من الدول األطراف مبوجبالنظر يف التقاري    
 من العهد

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  مدغشقر    
 خالل  (E/C.12/MDG/2)  تنفيذ العهد  بشأننظرت اللجنة يف التقرير الثاين ملدغشقر         -١

 تـشرين  ١٠و ٩ واحلاديـة واألربعـني، املعقـودة يف     جلساهتا التاسعة والثالثني واألربعني   
، واعتمدت خالل جلـستْيها     )SR.41 و SR.40و E/C.12/2009/SR.39( ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

، ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ و ١٨الرابعة واخلمسني واخلامسة واخلمسني املعقودتني يف       
  .املالحظات اخلتامية التالية

 مقدمة  - ألف  

لـه  غري أهنا تأسف لتقدميها     الثاين  رف تقريرها   ـة بتقدمي الدولة الط   ـنترحب اللج   -٢
  وترحب اللجنة أيضا بالردود اخلطية على قائمـة املـسائل          .املوعد املقرر من   سنة   ١٧بعد  

(E./C.12/MDG/Q/2/Add.1)،   عدداً من  حلوار الصريح والبناء مع الوفد الذي ضم        باوكذلك
 .فةتلمثلني القادمني من وزارات خمامل
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على         -٣

ديـسمرب  /ول كـانون األ   ١٣ يف   القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    أو العقوبة   ضروب املعاملة   
تمرب سـب /أيلـول  ٢٢تفاقية حقوق الطفـل يف      الالربوتوكولني االختياريني   على  ، و ٢٠٠٥
الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد      ، على   ٢٠٠٧وترحب أيضا بالتوقيع يف     ،  ٢٠٠٤

بالتصديق على  اللجنة  كما ترحب   . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
ة فاوض التنظيم واملمبادئ حقبتطبيق املتعلقة  )١٩٤٩(٩٨منظمة العمل الدولية رقم     ات  اتفاقي

املتعلقـة  ) ١٩٧٣(١٣٨رقم  و ،بإلغاء العمل اجلربي  املتعلقة  ) ١٩٥٧(١٠٥رقم  و ،اجلماعية
املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال       )١٩٩٩(١٨٢م  رقو ،االستخدامباحلد األدىن لسن    

ق الدولة الطـرف  ـ ترحب بتصديوعالوة على ذلك،   .ة للقضاء عليها  ـفوريال اإلجراءاتو
  . جبنسية املرأة املتزوجةقةتعلاالتفاقية املعلى ، ٢٠٠٨يف 
تضمن جمموعـة   ي،  ١٩٩٢سبتمرب  /أيلول ١٨اللجنة باعتماد دستور جديد يف      ترحب  و  -٤

.  من احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة  جمموعةواسعة من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك    
 ليها حسب األصول،  اليت مت التصديق ع   تفيد بأن املعاهدات الدولية     اليت  علومات   بامل وترحب أيضا 

يتجزأ من القانون الوطين وميكن االحتجاج هبا أمـام احملـاكم            مبا يف ذلك العهد، تعترب جزءا ال      
 : وترحب اللجنة كذلك بالتشريعات اهلامة اليت سنتها الدولة الطرف، وهي. احمللية

 الزواج ونظم   بشأن ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٢٠املؤرخ   ٠٢٢- ٢٠٠٧القانون رقم    •
  بالنـسبة  عامـاً  ١٨ بسن الزواج   الذي حدد   و القانون   ـهزوجية، و امللكية ال 

  للذكور واإلناث؛
 بشأن حقوق الطفل    ٢٠٠٧أغسطس  /آب ٢٠ املؤرخ ٠٢٣-٢٠٠٧القانون رقم    •

  ؛يذاءاإلاألطفال ضحايا مجيع أشكال ته، ويشمل ومحاي

األشـخاص  حقوق  بشأن   ١٩٩٨فرباير  /شباط ٢ املؤرخ ٠٤٤-٩٧القانون رقم    •
  ؛اقةذوي اإلع

 بشأن محاية ٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول  ١٤ املؤرخ ١٠٤٠-٢٠٠٥القانون رقم    •
  ؛اإليدز/ملصابني بفريوس نقص املناعة البشريةااألشخاص 

 ٠٠٤-٢٠٠٤  والقانون رقم  ١٩٩٥مارس  / آذار ١٣ املؤرخ   ٠٣٣-٩٤ رقم   القانون •
  .ياإللزامعليم االبتدائي اجملاين والتاملتعلقان ب ٢٠٠٤ هيولي/متوز ٢٦ املؤرخ

مؤخرا  ٢٠١٢-٢٠٠٧  للفترة اعتماد خطة عمل مدغشقر   ب اللجنة مع التقدير     وتنوه  -٥
  .ةمكافحة الفقر وتعزيز التنميمن أجل 
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 العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد  - جيم  

قدرهتا على  نالت من    أزمة سياسية خطرية     تها اللجنة بأن الدولة الطرف واجه     تسلم  -٦
  .زاماهتا مبوجب العهدالوفاء بالت

 املواضيع الرئيسية املثرية للقلق والتوصيات  - الد  

تعرب اللجنة عن أسفها ألن تقرير الدولة الطرف ال يتضمن معلومات وإحصاءات              -٧
مستكملة بالقدر الكايف لكي يتسىن هلا إجراء تقييم كامل ملدى احترام احلقـوق املنـصوص      

  .  عليها يف العهد يف الدولة الطرف

تقدم معلومات مستكملة يف تقريرها الدوري املقبل عن        بأن  توصي اللجنة الدولة الطرف     
بيانات مفصلة وإحصاءات ذات صلة     تقدمي   طريق   نعلعهد، مبا يف ذلك     لالتطبيق العملي   

طـط وبـرامج    ملا جـرى تنفيـذه مـن خ       والنتائج العملية   ها   بتنفيذ قوانين  فيما يتعلق 
  .دالعهشمولة باالت املواستراتيجيات يف خمتلف اجمل

 احملاكم احملليـة    جانب تنفيذ أحكام العهد من      التقصري يف  اللجنة بالقلق إزاء     وتشعر  -٨
بينة العديد من احلقوق امل   رغم إدراج    املعاهدات الدولية جزءا من التشريع احمللي و       اعتباررغم  

  .١٩٩٢دستور عام يف العهد يف 

اجلميـع  خطوات فورية لضمان إمكانية احتجاج      وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ       
حمـددة   تقريرها الدوري القادم معلومات      تضمنيبأحكام العهد أمام احملاكم احمللية وعلى       

  .عهدتقضي بإعمال احلقوق املنصوص عليها يف الحمدثة عن القرارات القضائية اليت و

 وظفنيامل املدارس وتدريب     التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف       ألن وتشعر اللجنة بالقلق    -٩
  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيأخذ يف االعتبار  ال ءقضاالعاملني يف ال ونياملدني

توصـي  فإهنـا   وعدم قابليتها للتجزئة،    ترابط حقوق اإلنسان    إىل مبادئ   اللجنة  إذ تشري   
ع مستويات التعليم،  مجييف للطالب اإلنسانالدولة الطرف بتوفري التثقيف يف جمال حقوق    

 مجيع املهن والقطاعات ممـن      العاملني يف وتوفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لألفراد        
يؤدون دوراً مباشراً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبن فيهم القضاة واحملامون وموظفو             

  . واجليشاخلدمة املدنية واملعلمون واملوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني وأفراد الشرطة
 ١٣املادة   من   ٢الفقرة  تحفظها على   ب الدولة الطرف    إزاء متسك وتشعر اللجنة بالقلق      -١٠
  .التعليم االبتدائيأهنا تتعلق بوال سيما ،  العهديف

حىت من العهد   ) ٢(١٣نظر يف سحب حتفظها على املادة       أن ت إىل  تدعو اللجنة الدولة الطرف     
  من العهد، وبوجه أخص بقدر ما تتعلـق        ١٣من املادة    ٢تأجيل تطبيق الفقرة    "تستمر يف   ال  

بالتعليم االبتدائي، إذ بينما توافق حكومة مدغشقر متاما على املبادئ اجملـسدة يف هـذه               
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ليتها يف أقرب وقـت ممكـن، فـإن          وتتعهد باختاذ اخلطوات الالزمة لتطبيقها بكُ      ،الفقرة
 أن التطبيـق الكامـل      تؤدي إىل ،  مشاكل التنفيذ، وخباصة ما يترتب عليها من آثار مالية        

  ".ةللمبادئ املعنية ال ميكن ضمانه يف هذه املرحل

إفالت من  ما يالزمه من    فساد و الإزاء استمرار تفشي    قلق  تشعر بال  اللجنة   وال تزال   -١١
دون متتـع اجلميـع بـاحلقوق االقتـصادية      األمر الذي حيـول      ،يف الدولة الطرف  العقاب  

  . الدولة الطرف ملكافحة الفسادتبذهلالى الرغم من اجلهود اليت ، عواالجتماعية والثقافية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات عملية ملكافحة الفساد بـصورة فعالـة              
مـالت  ا؛ والقيـام حب  الفساد ومعاقبة املسؤولني عنهمن أجل التحقيق يف حاالت    وخاصة  

 مبوجـب ية يف سلوك السلطات العامـة،       مان الشفاف ؛ وض اآلثار السلبية للفساد  بتوعية  لل
كافحة الفساد وتدريب الشرطة واملوظفني     مل تشريعات   وسن ؛املمارسة العملية ويف  القانون  

. اتلتـشريع الصارم ل تطبيق  الالقانون واملدعني العامني والقضاة على      املسؤولني عن إنفاذ    
 مفـصلة بل معلومات   يف تقريرها الدوري املق   بأن تقدم   كما توصي اللجنة الدولة الطرف      

  .ديف مكافحة الفساوما واجهته من عوائق تقدم ما أحرزته من ع

كـانون   ١٤ املؤرخ ٠٣٦-٢٠٠٧لقانون رقم   من أن يكون ل   اللجنة بالقلق   تشعر   و  -١٢
األراضي حبيازة  لمستثمرين األجانب   يسمح ل علق بقانون االستثمار الذي     املت،  ٢٠٠٨يناير  /الثاين

علـى  صول الفالحني وسكان املناطق الريفيـة       ح على    سليب أثرزراعة،  مبا يف ذلك ألغراض ال    
 مـن أن تـشكل    كما تشعر اللجنة بالقلق     . مواردها الطبيعية وعلى  لزراعة  األراضي الصاحلة ل  
  ).١املادة  (حق يف الغذاءمدغشقر للسكان  على هذا النحو عائقا دون ممارسة حيازة األراضي

 األراضي حيازة وتسهيل ٠٣٧-٢٠٠٧ القانون رقم توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح
. وارد الطبيعية باإلضافة إىل تسهيل حصوهلم على امل     املناطق الريفية   سكان   الفالحني و  على

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حوار وطين بـشأن االسـتثمار يف الزراعـة               
مـن  ة احلرة واملستنرية    ملوافقعلى ا أي عقود مع الشركات األجنبية،      إبرام  قبل  واحلصول  

  .ألشخاص املعنينيا

من التشريع  وتشعر اللجنة بالقلق من أن يستمر التمييز ضد ذرية األرقاء على الرغم               -١٣
  .)٢املادة  (الذي حيمي من التمييز

ذريـة  التمييز ضد   على اختاذ التدابري املالئمـة للقضاء على       حتث اللجنة الدولة الطرف     
ن طريق تطبيق التشريعات القائمة ملكافحة التمييز، وعلى اختاذ تدابري مبا يف ذلك عاألرقاء 

لتعميق الوعي حملاربة املواقف السلبية واألفكار النمطية اليت ال تزال رائجـة، وعلـى أن               
 .    ذرية األرقاء معلومات عن حالة القادمن تقريرها الدوري تضمِّ

حتمـل  حلايل ال يسمح للطفل املولـود ألم  وتعرب اللجنة عن قلقها ألن قانون اجلنسية ا   -١٤
   .)١٠ و٣املادتان ( باحلصول على اجلنسية امللغاشية اجلنسية امللغاشية وأب حيمل جنسية أجنبية
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نـسية امللغاشـية    هبدف مـنح اجل   حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع منقح         
 جنسية أجنبية، على قدم     لحيمنسية امللغاشية وأب    حتمل اجل لألطفال الذين يولدون من أم      

 .أم من أصل أجنيبملغاشي ومن أب مع األطفال املساواة 

 ملساواة بني املرأة والرجل   بشأن ا وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي           -١٥
 ).٣املادة (

بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع        ) ٢٠٠٥(١٦يف ضوء تعليقها العام رقم      
 الدولة الطرف لجنة  ال يوصت،  )٣املادة  (قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     جبميع احل 

باعتماد تشريع حمدد بشأن املساواة بني املرأة والرجل لتأسيس االستراتيجيات واخلطـط            
 .على أساسه

عدم تساوي وضع املرأة يف الـزواج وشـؤون         استمرار  إزاء  وتشعر اللجنة بالقلق      -١٦
 ٠٢٢-٢٠٠٧من اعتماد القانون رقـم       على الرغم    قف العرفية والتقليدية  األسرة بسبب املوا  

 اسـن عاما   ١٨الذي حدد   و بشأن الزواج ونظم امللكية الزوجية       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان املؤرخ
 .ة األسرداخللزوجني لاحلقوق والواجبات كفل نفس والنسبة للذكور واإلناث، للزواج ب

دابري فعالة وال سيما من خالل مواصلة احلـوار  تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ ت 
تشجيع تقـدمي صـورة     و فهم املساواة بني املرأة والرجل       ، لتعميق مع الزعماء التقليديني  

  .ةإجيابية وغري منطيه عن املرأ

 من القـانون    ٨٣لمادة  من كون املرأة ما زالت تعاين، وفقا ل       وتشعر اللجنة بالقلق      -١٧
التمييز فيما يتعلق بانتقـال     ، من   بشأن املرياث  ١٩٦٨ هيولي/متوز ٤ املؤرخ ٠١٢-٦٨رقم  

 .رهن عن طريق اإلرثغري املنقولة داخل أسملكية األموال 

تدابري شاملة للقضاء علـى املمارسـات   بأن تبادر إىل اختاذ   توصي اللجنة الدولة الطرف     
لتـشريعات  لالتطبيق العملـي  ز ضد املرأة وضمان يمتيتنطوي على   النمطية اليت    والصور
 املساواة يف احلقوق بـني      إعماللزواج ونظم امللكية الزوجية، فضال عن       يف جمال ا  القائمة  

 ترثبأن ذ التشريع الذي يسمح يالدولة الطرف بتنف كما توصي. ة األسرداخلالزوجني 
  .نقولة على قدم املساواة مع الرجلامل غري األموال املرأة

  يف الدولـة الطـرف     تفاع معدالت العمالة الناقصة     ار إزاء   هاقلقعن  اللجنة  وتعرب    -١٨
وعـالوة  . بني النساءإزاء حدة ارتفاعها  الفئات الضعيفة من السكان، و   يف أوساط وال سيما   

 يف القطاعني الرمسـي  تشعر بالقلق إزاء ظروف العمل غري املستقرة وتدين األجور على ذلك،   
  )٧ و٦املادتان  (وغري الرمسي

 تركـز علـى الـشباب       ةلالعمفعالة ل ضع استراتيجيات   وة الطرف ب  توصي اللجنة الدول  
 إىل حتسني ظروف العمل واألجور      ترمي تشريعات وسياسات    باإلضافة إىل وضع  والنساء،  

  .يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي
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 /كانون الثـاين   ١٤ املؤرخ ٠٣٧-٢٠٠٧م  ـالقلق ألن القانون رق   اللجنة  ويساور    -١٩
يف هذه املناطق مـن  العاملني   األشخاص   حيرماحلرة  واألعمال  لق باملناطق   تعوامل،  ٢٠٠٨يناير  

 ).٧املادة ( عمال اآلخرين مبوجب قانون العملالتمتع بنفس احلقوق واحلماية املمنوحة لل

احلرة من أجـل    واملنشآت  ىل تعديل القانون املتعلق باملناطق      إتدعو اللجنة الدولة الطرف     
  .ص العاملني يف هذه املناطقشخاألعلى اتطبيق قانون العمل 

 وبعـض   الرمسـي املرأة الريفية والعاملني يف القطاع غري       ألن  وتشعر اللجنة بالقلق      -٢٠
 ).٩املادة  (ي شكل من أشكال الضمان االجتماعيية ال حيظون بأاملرتلاخلدمة يف ني العامل

 ليـشمل نـساء     كيفية متديد الضمان االجتماعي   يف  بالنظر  توصي اللجنة الدولة الطرف     
الريف وعمال القطاع غري الرمسي وتنفيذ قانون الضمان االجتماعي لصاحل مجيع عمـال             

عن التـدابري    معلومات شاملة ودقيقةتقدمي الدولة الطرف   إىلكما تطلب اللجنة    . املنازل
  .لحصاءات يف تقريرها الدوري املقباليت مت اختاذها باإلضافة إىل إ

إزاء شعر بالقلق   ا ت  عمل األطفال حمظور مبوجب القانون، فإهن      أن اللجنة   الحظوإذ ت   -٢١
 الصناعاتم األطفال يف    اتخدإزاء اس لى نطاق واسع يف الدولة الطرف، و      استمرار انتشاره ع  

كما تشعر  . اخلدمة املرتلية يف املناطق الريفية واحلضرية     وكذلك يف   عدين  ة الت الزراعية وصناع 
 الـربامج   ية ما زالت غري كافية على الرغم من اعتماد شـىت          بالقلق ألن النتائج العمل   اللجنة  
 ).١٠املادة  (واخلطط

  :يتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يل

تعزيز اإلطار القانوين ملكافحة عمل األطفال واختاذ مجيع التدابري القانونية            )أ(  
   هذه الظاهرة؛الستئصالوالقضائية الالزمة 

عتبارها عنصرا أساسـيا حلمايـة األطفـال        دعم وتعزيز دور األسرة با      )ب(  
 ومكافحة عمل األطفال؛

اختاذ مجيع التدابري الالزمة للتنفيذ الفعال جلميع الـسياسات املتعلقـة             )ج(  
مبكافحة عمل األطفال، مبا يف ذلك عن طريق محالت توعية اجلماهري بشأن محاية األطفال، 

 .    وتعزيز التدابري الوقائية ومالحقة اجلناة ومعاقبتهم

    يف أمـاكن العمـل      بكثرةينتشر  ما زال   التحرش اجلنسي   وتالحظ اللجنة بقلق أن       -٢٢
كما تشعر اللجنة بالقلق    . يف مناطق جتهيز الصادرات على الرغم من حظره قانوناً        وال سيما   

    .)١٠ و٧املادتان  (ت التحرش اجلنسي ال ُيبلّغ عنهاألن العديد من حاال
تنفيذ القانون الذي حيظر التحرش اجلنـسي       ) أ: (الدولة الطرف على ما يلي    حتث اللجنة   

ن محالت توعية ضد التحرش اجلنسي يف مكان العمل مبا يف ذلـك منـاطق جتهيـز                 وش
متكني الضحايا من تقدمي شكاوى دون خوف من التعرض لالنتقـام           ) ب( و ؛الصادرات
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ـ كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن        .  ومعاقبتهم اجلناةومالحقة   تقريرهـا  ن  مَِّضُت
 .اجلناة يف حقخذت جراءات اليت اتُّاإلعن معلومات عن عدد الشكاوى و الدوري القادم

 الزوجيالغتصاب  انتشار العنف ضد النساء، مبا يف ذلك ا        اللجنة بالقلق إزاء     وتشعر  -٢٣
ألن هـذا   يساورها القلـق    كما  . عنف ضد األطفال  ال و ،كجرمية جنائية الذي ال ُيعترف به     

حيدو بالـضحايا إىل عـدم       بسبب ممارسة الصمت، مما      ال ُيبلغ عنه  اجتماعيا و مقبول  عنف  ال
 معلومات  توفرقلق إزاء عدم    بال اللجنة   وعالوة على ذلك، تشعر   .  شكاوى ضد اجلناة   ميقدت

 .)١٠املادة (وبيانات مفصلة بشأن العنف املرتيل 

كافحة العنف ضد النساء واألطفال مـن خـالل تنفيـذ    مبتوصي اللجنة الدولة الطرف     
كمـا  . لة للتصدي جلميع أشكال العنف املـرتيل      التشريعات القائمة واعتماد تدابري شام    

من خالل  للضحايا إمكانية االحتكام إىل القضاء،      بأن تكفل   توصي اللجنة الدولة الطرف     
وتدعو اللجنة الدولة . تهممالحقة اجلناة ومعاقبعلى اجلرائم و التشجيع على اإلبالغ عن

 الدولـة   إىلوتطلب  . ةجرمية جنائي  الزوجيلعمل على أن يشكل االغتصاب      اىل  إالطرف  
العنف ضد ية، بشأن ربامج التعليمال اإلعالم وطالطرف زيادة الوعي العام من خالل وسائ      

معلومات عن أثـر هـذه      تقدمي  الدولة الطرف   إىل  تطلب اللجنة   كما  . النساء واألطفال 
مـصنفة  ، تكون    بيانات عن مدى انتشار خمتلف أشكال هذا العنف        باإلضافة إىل التدابري  

 . الفئات العمريةسبحب

يف ، مبا يف ذلك      يف البلد  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار االجتار بالنساء واألطفال         -٢٤
 على  ، وذلك شن يف فقر يف املناطق الريفية والنائية       يع الاليتلبنات  االسياحة اجلنسية وال سيما     

عـدل   امل ٢٠٠٨ر  يناي/كانون الثاين  ١٤ املؤرخ ٠٣٨-٢٠٠٧الرغم من اعتماد القانون رقم      
تدابري منع االجتـار باألشـخاص والـسياحة        اجلنائي بشأن   قانون  البعض أحكام   واملكمل ل 
قانون تصديق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء           اجلنسية، و 

توكـول  برو (األطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة          و
 بيانات  توفروتأسف اللجنة لعدم    .  السياحة اجلنسية  بشأنفضال عن محالت التوعية     ) بالريمو
 .)١٠املادة (االجتار والبغاء بكل من تتعلق 

هودها جل ا تكثيف مكافحة االجتار،  لقوانني التطبيق العملي حتث اللجنة الدولة الطرف على      
 فال، ألغراض االستغالل اجلنـسي    النساء واألط بمكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما      يف  

 ،نع االجتـار  ملعالمية  ا اإل راجمها ومحالهت تكثيف ب توصي الدولة الطرف ب   كما  . بوجه خاص 
 ومالحقـة اجلنـاة    والقـضاة،    للمسؤولني عن إنفاذ القـانون    توفري التدريب اإللزامي    و

التصدي للسبب اجلذري لالجتـار     ب توصي الدولة الطرف     وفضال عن ذلك،  . تهمومعاقب
توليد أنشطة   وهتيئةألطفال  اتعليم  عن طريق زيادة جهودها الرامية إىل حتسني        الستغالل  وا

  .ةنساء يف املناطق الريفية والنائيللال سيما  وفرص العمل
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لحد من  ل الدولة الطرف استراتيجية     اعتمادرغم من   على ال قلق أنه   بوتالحظ اللجنة     -٢٥
يعيشون يف فقر، وال سيما النساء والـشباب        سكان   يف املائة من ال    ٦٩، ما زال حوايل     الفقر

عـدم   إزاء أيضا    بالقلق  اللجنة وتشعر. واألشخاص الذين يعيشون يف املناطق الريفية والنائية      
سكان ال يف املائة من     ٥٠ توفر املياه الصاحلة للشرب ومرافق الصرف الصحي الكافية حلوايل        

 .)١١ادة امل (يف املناطق الريفيةوخاصة الدولة الطرف يف 

بتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ استراتيجيتها املتعلقـة        توصي اللجنة الدولة الطرف     
بالفقر وضمان حتقيق التكامل بني احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل كامل           
كما أوصت اللجنة بذلك يف بياهنا عن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية              

 علـى اختـاذ     الدولة الطرف  اللجنة   حتثكما  ). E/C.12/2001/10(اعية والثقافية   واالجتم
تدابري فورية وفعالة لضمان حصول السكان على مياه صاحلة للشرب بتكلفـة معقولـة              

 ١٢ و ١١املادتان   (املياهبشأن احلق يف    ) ٢٠٠٢(١٥شيا مع تعليقها العام رقم      امتوذلك  
 .)من العهد

ستراتيجية أو برنامج ملعاجلـة      ليس لديها ا   ق ألن الدولة الطرف    اللجنة القل  ويساور  -٢٦
 ).١١املادة  (ضمان مستوى معيشي الئق للمشردينمداها ولدراسة ومشكلة التشرد، 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية أو برنامج ملعاجلة مشكلة التشرد بعد             
كما تدعو اللجنة   . ي الئق للمشردين   مستوى معيش  لتوفري وأسباهبا، وذلك    مداهادراسة  

سب نوع اجلـنس    حبتقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة      ضمن  أن ت إىل  الدولة الطرف   
 .فالتشرد يف الدولة الطر، عن نطاق مشكلة احلضرية/القرويةاملناطق سكان والعمر و

أُجـربت  عديدة  أسر  عدم االستقرار اليت تعيشها      إزاء حالة    هاقلقعن  اللجنة  وتعرب    -٢٧
 .)١١املادة  ( بديلسكنعويض مناسب أو ا دون احلصول على تمنازهلعلى إخالء 

 عمليـات   عدم تنفيذ حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان           
ارهم أُكرهوا على إخالء دي   ألشخاص الذين   حصول ا اإلخالء القسري إال كمالذ أخري و     

ـ       ا وذلك مت  ديل ب سكنتعويض مناسب أو    على   دهتا شيا مع املبادئ التوجيهية الـيت اعتم
من ) ١(١١املادة  (حلق يف السكن املالئم     بشأن ا  )١٩٩٧(٧م  اللجنة يف تعليقها العام رق    

 إىل تـضمني  كما تدعو اللجنة الدولة الطرف      . حاالت إخالء املساكن باإلكراه   ): العهد
 القروية والعمر وسكان املناطق     تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس       

  .يف الدولة الطرف  اإلخالء القسريحاالت عدد عنأو احلضرية 

أن السجناء و االحتجاز يف السجون ال سيما    رداءة ظروف لق إزاء   بالق اللجنة   وتشعر  -٢٨
 نـسبة تشعر بـالقلق إزاء     اللجنة  ال تزال   و. يعانون من سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية      

 يف الوقـت نفـسه   وحتيط علما،  ومرافق االحتجاز يف الدولة الطرف    اظ يف السجون    االكتظ
 .)١١املادة ( الطرفالدولة ها تاإليضاحات اليت قدمب
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تدابري الطوارئ ملكافحة مشكلة سـوء التغذيـة        حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد       
 الـسجناء وتزويـدهم    املستمرة يف السجون، مبا يف ذلك بزيادة املوارد املخصصة لتغذية         

تقدمي معلومـات عـن   بكما توصي الدولة الطرف  . بسبل احلصول على الرعاية الصحية    
وحتث .  يف السجون  نوعية الطعام لتحسني  اليت نفذت   الربامج  حتققت بفضل    النتائج اليت 

على اختاذ تدابري مالئمة لتقليل االكتظاظ يف السجون ومنعه،         اللجنة أيضا الدولة الطرف     
 .ةلك باستخدام تدابري بديلة للعقوب ذمبا يف

 يف الدولـة    ألن متوسط العمر املتوقع ما زال شديد االخنفاض       وتشعر اللجنة بالقلق      -٢٩
وفيـات  الن معـدل    أليساورها القلـق    كما  .  للرجال ٥٦,٣ سنة للنساء و   ٥٨,١: الطرف

ألسباب من  دا   ج ا مرتفع ما زال )  يف املائة  ٩٣(دون سن اخلامسة    النفاسية ووفيات األطفال    
شن  يع الاليت، وال سيما للنساء احلوامل       اإلجنابية ةالصح مراكز كافية يف جمال      توفر عدم   بينها

 عدم تـوفر   بسبب   املزمنتغذية  الألطفال الذين يعانون من سوء      وا،  ةيف املناطق الريفية والنائي   
عدم توفر معلومات    ل عن أسفها  اللجنة   كما تعرب .  املعيشية واألحوالالرعاية الصحية الكافية    

نقص اعتمادات امليزانية املخصـصة      ن الدولة الطرف، وع   نفذهتاطط اليت    اخل دقيقة عن نتائج  
 ).١٢املادة  (للرعاية الصحية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

 رفع أهداف واضحة ترمي إىل وضع  العامة ب صحة  تها الوطنية لل  تعزيز خط   )أ(  
  األوضاع املعيشية السيئة؛ف من وطأة والتخفي العمر املتوقع متوسط

ـ اختاذ التدابري الالزمة ومواصلة اجلهود لتحسني    )ب(   لـى  عصول املـرأة  ح
  الرعاية الـصحية وعلى خدماتاملواليد رعاية  ورعاية التوليديف جمال دمات األساسية  اخل

   وال سيما يف املناطق الريفية والنائية؛األساسية

وفيات األطفال، مبا يف ذلك     صحة الطفل لتقليص     ل تعزيز برناجمها الوطين    )ج(  
ألطفال دون سن   األوضاع املعيشية السيئة لألطفال وحتسني حصول       التصدي ل  عن طريق 
  ؛ على التلقيحاخلامسة

  زيادة املوارد املخصصة للرعاية الصحية؛  )د(  

ـ     بيانات دقيقة عن    توفري معلومات و    )ه(   سني الوضـع   التقدم احملـرز يف حت
  .ف يف الدولة الطرالصحي

، ، وال سيما النساء واألطفـال     كانإزاء قلة الفرص املتاحة للس    ر اللجنة بالقلق    وتشع  -٣٠
اإلجنابية، وخاصة  واجلنسية  الصحة  و يف جمال تنظيم األسرة      ساسيةللحصول على اخلدمات األ   

بية اجلنسية والصحة   برامج التر م  اعدانكما تشعر اللجنة بالقلق إزاء      . يف املناطق النائية والريفية   
مـشروع القـانون    بالقلق ألن    تشعر اللجنة    وفضال عن ذلك،  . اإلجنابية يف النظام املدرسي   

  .ة مل ُيعتمد حول احلق يف الصحة اإلجنابي١٩٢٠لتعديل قانون 
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اخلدمات األساسية لتنظيم األسـرة والـصحة       ) أ: (بتوفريتوصي اللجنة الدولة الطرف     
التثقيف يف جمال الصحة    ) ب(و ؛ن، وخصوصا للنساء واألطفال   اجلنسية واإلجنابية للسكا  
 ١٩٢٠قـانون   املعـدل ل   مشروع القانون    وإقرار املدرسي،   هااجلنسية واإلجنابية يف نظام   

  .املذكور أعاله

أن الوصول إىل املدارس ال يزال ميثل مشكلة لألطفال الذين   من  تشعر اللجنة بالقلق    و  -٣١
كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الرسوب والتـسرب         . والنائيةيعيشون يف املناطق الريفية     

ألن كـذلك   تشعر اللجنة بالقلق    و. املدارس الثانوية يف  من التعليم، ال سيما بالنسبة للفتيات       
الرواتـب  فيما يتعلق ب  غريهم من املوظفني العموميني     سيئة مقارنة بأوضاع    املدرسني  أوضاع  
عالوة على ذلك، تشعر اللجنة     و. صة للتعليم ال تزال غري كافية     ن امليزانية املخص  وألواملزايا،  

 .)١٣املادة  (لنظام املدرسييف اذوي اإلعاقة بالقلق إزاء حالة األطفال 

  : املختلفة من أجلهاحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابريها وبراجم

ية والنائية  ألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريف     امشكلة وصول   معاجلة    )أ(  
  ؛ىل املدارسإ

 واحلد من ىل املدارسإاملواظبة على الذهاب اختاذ التدابري املناسبة لضمان       )ب(  
  املدارس الثانوية؛يف معدل تسرب األطفال ال سيما 

  ؛إعادة النظر يف أوضاعهم وهمتعزيز قدرات املعلمني من خالل تدريب  )ج(  

   يف التعلـيم   ذوي اإلعاقـة    وضع برامج هتدف إىل إدمـاج األطفـال           )د(  
  .النظامياملدرسي 

املـساعدة  س  التماواملخصصة للتعليم   ميزانيتها  بزيادة  كما توصي اللجنة الدولة الطرف      
  .املتعلقة باألطفال ذوي اإلعاقةاملسائل الدولية ملعاجلة املسائل املذكورة أعاله، ال سيما 

آلباء اليت تعوق االلتحاق باملدارس ألهنم      وتشعر اللجنة بالقلق إزاء املواقف النمطية ل        -٣٢
 كسب الرزق واحلصول على فـرص العمـل       يعتقدون أن التعليم ال يفيد يف احلياة اليومية و        

  .)١٣املادة (

أمهيـة تعلـيم    بشأن  آلباء واألمهات   اتوعية  ل محالت    بشن توصي اللجنة الدولة الطرف   
تـشمل  كـي  راسية يف املدارس، تحديث املناهج الدبكما توصي الدولة الطرف   . أبنائهم

  .عملاحلصول على كسب العيش وفرص معارف ومهارات متكن الطالب من حتسني 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حرية الدين، على النحو املنـصوص عليـه يف               
  .دستور الدولة الطرف

ـ ي  ذية ال اللجنة بالقلق إزاء االستغالل املنظم لألراضي واملوارد الطبيع       وتشعر    -٣٣ ؤثر ي
 هذه  منعإىل  بالتايل  يؤدي   املختلفة، و  اإلثنية مجاعاهتممستوى معيشة سكان مدغشقر و    على  
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أرض مـع   على روابطها الثقافية واالجتماعية مع بيئتـها الطبيعيـة و         احملافظة   من   اجلماعات
 .)١٥املادة  (اأجداده

بة حلمايـة أراضـي     تدابري حمددة وتشريعات مناس   باعتماد  توصي اللجنة الدولة الطرف     
  .املختلفة يف الدولة الطرفاإلثنية ات جماعاألجداد واهلوية الثقافية لل

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً ملتطلبات الوثيقة            و  -٣٤
  .األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير

ة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الربوتوكول االختيـاري           وتشجع اللجن   -٣٥
 .ةاالقتصادية واالجتماعية والثقافيامللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 

اتفاقية منظمـة العمـل     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على            -٣٦
  .بلية يف البلدان املستقلةاملتعلقة بالشعوب األصلية والق) ١٩٨٩(١٦٩الدولية رقم 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف دعوة املقرر اخلاص املعـين بـاحلق يف                 -٣٧
لدولة الطرف والنظر يف توجيه دعوات إىل املقررين اخلاصني         إىل ا ببعثة  إىل االضطالع   الغذاء  

  .احلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية باملعنيني ينخراآل

الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني   إىل  طلب اللجنة   وت  -٣٨
 ومنظمـات   مجيع قطاعات اجملتمع، ال سيما بني املسؤولني يف احلكومة والسلطات القضائية          

  .، وإطالعها يف تقريرها الدوري القادم على كافة اخلطوات املتخذة لتنفيذهااجملتمع املدين

إشراك املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء إىل مواصلة  لدولة الطرف   تدعو اللجنة ا    -٣٩
  .اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

، معداً وفق املبادئ    القادم الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري        إىلوتطلب اللجنة     -٤٠
، وذلـك   )E/C.12/2008/2(٢٠٠٨غ اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام       ة لإلبال ـالتوجيهية املنقح 

 .٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠حبلول 
        


