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فيمـا يتعلـق بـالنظر يف التقريـر         املطروحـة   القـضايا واألسـئلة     الردود علـى      

  ملدغشقرلدوريا
 

 حملة عامة  
أعدت تقرير مدغشقر املوحـد اجلـامع للتقـارير الثـاين والثالـث والرابـع واخلـامس جلنـة              - ١

 .مشتركة بني الوزارات شاركت يف عضويتها املنظمات غري احلكومية
ــدد           ــوزارات ع ــني ال ــشترك ب ــرار امل ــشأة مبوجــب الق ــة، املن ــك اللجن ــة تل ــل مهم وتتمث
، واملؤلــف مــن ممــثلني للــوزارات  ٢٠٠٣أكتــوبر / تــشرين األول٣٠املــؤرخ  ١٨٦٠٠/٢٠٠٣

األساسية املعنية باملسائل املتصلة بتطبيق الصكوك القانونية الدولية اليت صدقت عليها مدغـشقر             
كومية، يف تـدارك التـأخري يف إعـداد وتقـدمي التقـارير األوليـة والدوريـة                 وممثلني ملنظمات غري ح   

 .إىل هيئات متابعة املعاهدات يف األمم املتحدة
جلنة صياغة التقارير األولية والدوريـة املتعلقـة حبقـوق           ”وقد تولّت هذه اهليئة، املسماة     
 اتفاقيـة التقريـر املتعلـق بتطبيـق        صياغة التقارير اليت سّجل تأخري يف تقدميها، مبـا فيهـا             “اإلنسان

 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 يف تفاقيـة وللعلم، نذكر أن مدغـشقر متكنـت مـن تقـدمي تقاريرهـا عـن تطبيـق تلـك اال               

 .٢٠٠٧وعن تطبيق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف عام  ٢٠٠٤عام 
ــرارات اجمللــس    مل جيــر بعــد النظــر يف التقــارير األ  و  خــرى الــيت أعــدت بــشأن تطبيــق ق

 .قتصاديةمركز احلقوق االواالجتماعي واالقتصادي 
قــد حتققــت مــشاركة املــرأة يف إعــداد التقريــر مــن خــالل حــضور النــساء املنتميــات    و 

بوجـه أخـّص يف ميـدان احلقـوق      وملنظمات غري حكومية عاملة يف جمال محاية حقـوق اإلنـسان            
 .األساسية للمرأة

مــن جممــوع الــستة عــشر عــضوا يف جلنــة الــصياغة علــى مــستوى الرؤســاء الــسابقني    و 
 .مرأة ا١١ لعواصم املقاطعات كانت

تضم أيضا عضوية جلنة صـياغة التقـارير مـسؤولني عـن االتـصال مـن كـل الـوزارات                    و - ٢
 .املعنية

ــس و  ــوىل م ــات اإل   يت ــوفري البيان ــوطين لإلحــصاءات ت ــد ال حــصائية ؤولون يف إدارة املعه
 .املبّوبة حبسب نوع اجلنس
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ضطلع هبـا يف    تنفيـذ الـربامج املـ     وقد وضعت املعلومات اجملّمعـة يف احلـسبان يف إعـداد            و 
 .نسانإطار محاية حقوق اإل

 .تقدم تلك البيانات يف هذا التقرير وفقا لكل سؤال مطروحو 
ن قبــل جنــازات الــيت مت حتقيقهــا باملقارنــة بــني احلالــة الــيت كانــت ســائدة مــ   تقــاس اإلو 
 .ذلك يف امليدان التشريعي أو التنظيمي أو يف ميادين أخرىو يف وقت إعداد التقرير، واحلالة

 
 املؤسسيوالتشريعي واإلطار الدستوري 

 .املـرأة واعتمدت إصـالحات تـشريعية هبـدف حتقيـق املـساواة يف احلقـوق بـني الرجـل                    - ٣
جـائرة يف حـق   و طـابع متييـزي   قد أجنزت هذه اإلصـالحات بغيـة إلغـاء تـشريعات معينـة ذات           و

 .املرأة
 

 خبصوص اجلنسية
الرجــل يف جمــال اجلنــسية، اعتمــد  وبغيــة تــدارك عــدم املــساواة يف احلقــوق بــني املــرأة    

 املــؤرخ ١٧-٢٠٠٨ القــانون عــدد  ،٢٠٠٨ يف دورتــه العاديــة األوىل لعــام   ،الربملــان حــديثا 
 .تعلقة جبنسية املرأة املتزوجة الذي يأذن بالتصديق على االتفاقية امل٢٠٠٨ هيولي/متوز ٢

بعــد التــصديق علــى هــذه االتفاقيــة، ســتنقّح أحكــام معّينــة يف قــانون اجلنــسية هبــدف  و 
 .حتسني وضع املرأة يف هذا اجملال

 
 اإلصالحات التشريعية املعتمدة األخرى

علـى أسـاس الـسن يف جمـال الـزواج، مت تعـديل              وبغية إهناء التمييز على أساس جنساين        - ٤
 املتعلـق بـالزواج   ٢٠٠٧أبريـل  / نيـسان  ٢٠ املؤرخ  ٢٢ - ٢٠٠٧ من القانون اجلديد     ٣ادة  امل
 . عاما سنا قانونيا للزواج بالنسبة للرجل واملرأة١٨أنظمة العالقات العائلية فأصبحت حتدد و
 األثر املباشر لالتفاقية وإمكانية االحتجاج هبا أمام احملاكم الوطنية  - ٦ و ٥

االتفاقيـة املتـصلة حبقـوق       … ”مهورية امللغاشـية يف ديباجتـه علـى أن        ينص دستور اجل   
من جهـة أخـرى، تـنص       و .“تعترب مجيعا جزءا ال يتجزأ من القانون الوضعي        … الطفلواملرأة  

االتفاقات املـصّدق عليهـا أو املقبولـة        و  املعاهدات أ  ” على أن  ١٣٢ من املادة    ٤الفقرة الفرعية   
 .“...  نشرها سلطة أعلى من سلطة القواننيعلى النحو الواجب تكتسب فور

سـيادهتا بالنـسبة   وافر هلذين احلكمـني االنطبـاق املباشـر لالتفاقيـة     يكّرس التطبيق املتض  و 
 .للقانون الداخلي
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تتحمـل احملـاكم    و. هكذا، فإنـه جيـوز للمواطنـات االحتجـاج باالتفاقيـة أمـام احملـاكم              و 
سينطبق هـذا بالتـايل حـني       و. أحكامها قد انتهكت  واجب تطبيقها يف احلاالت اليت تكون فيها        
 .يتعلق االنتهاك بتمييز على أساس جنساين

 حكمـا   ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ٥ املـؤرخ    ٢٣١قد أصدرت احملكمة العليا يف قرارها       و 
 . يف مجلة أمور أخرى، ضحية متييز على أساس جنساين،لفائدة السيدة دوغان اليت كانت

أكيــد علــى أن االنطبــاق املباشــر للمعاهــدات ال جيــوز يف مــن جهــة أخــرى، يــتعني التو 
ــة  ــام     . حــاالت معّين ــاق تلــك املعاهــدات القي ــيح  ،حيــدث هــذا حــني يتطلــب انطب ــسبقا، بتنق  م

 .الوطين التشريع
صــالح التـشريع املتعلـق بـالزواج الزمــا مـن أجـل رفـع الــسن       يف هـذا الـصدد، كـان إ   و 

متّ بالتـايل اعتمـاد القـانون اجلديـد      واملـرأة،   والرجل   عاما دون متييز بني      ١٨القانوين للزواج إىل    
 .املشار إليه أعاله

قــد ألغــى القــانون اجلديــد املعتمــد األحكــام التمييزيــة الــيت كانــت حتــدد الــسن األدىن و 
 . سنة بالنسبة للرجل١٧ سنة بالنسبة للمرأة و ١٤ ـلتوقيع عقد زواج ب

 .قد تقرر نفس الشيء يف جمال القانون اجلنائيو 
لوضع حد لتطبيق قانون متييزي ضد املرأة الـيت تعاقـب بـأكثر صـرامة مـن الرجـل يف                     و 

  من القانون اجلنـائي بواسـطة القـانون        ٣٣٨ إىل   ٣٣٦، تعّين تعديل أحكام املواد من       الزناحالة  
تفرض اآلن نفـس العقوبـة علـى الـزوجني يف حالـة             و .١٩٩٦أغسطس  / آب ٩ املؤرخ   ٩-٩٦
تتــراوح مــن ثالثــة أشــهر إىل ســنة واحــدة أو بغرامــة قــدرها مــن         ، أي بالــسجن ملــدة  الزنــا
 . فرنك منغاشي٣ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل ٢٠٠ ٠٠٠

 .احملاكمويكّرس هذا التعديل املساواة أمام القانون و 
مــن و ،بــالرغم مــن اإلمكانيــة املتاحــة للمــواطنني بــأن حيتجــوا باالتفاقيــة أمــام احملــاكم و 

إلقــرار بنــدرة قــرارات احملــاكم الــيت تــشري إىل تطبيــق    حتّمــل احملــاكم واجــب تطبيقهــا، ينبغــي ا  
 .املعاهدات املصّدق عليها حىت اآلن

 إدراكــا منــها هبــذا الــنقص، باالضــطالع بربنــامج لتــرويج  ،قــد بــادرت وزارة العــدلو 
ــدريب        ــا يف دورات الت ــواطنني وتعميمه ــدى امل ــسان ل ــوق اإلن ــة حبق ــة املتعلق ــصكوك القانوني ال

 .قواننيللمسؤولني عن إنفاذ ال
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 ترويج االتفاقية
حيتجـوا هبـا    ولكي يعلم السكان باملعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا فيها االتفاقية،            

يطـالبوا حبقـوقهم الـيت حتميهـا الـصكوك القانونيـة الدوليـة، أنتجـت وزارة العـدل               وأمام احملاكم   
واجـب اتباعهـا للـتظلم      اإلجـراءات ال  وشريطا سينمائيا يظهر خمتلف أشكال العنـف ضـد املـرأة            

مـارس  /ذارآ ٨ يف   )٢(أربع حمطات تلفزيونية   )١(قد بثّت هذا الشريط   و. لدى السلطات املختصة  
 مبناسبة االحتفال باليوم الدويل للمـرأة، وهـو يـستخدم حاليـا كـأداة للتوعيـة املتواصـلة                   ٢٠٠٨

 .من أجل مكافحة أشكال العنف ضد املرأة
تــشارك هــذه و. ل متخصــصة يف تــرويج النــصوصتوجــد أيــضا دائــرة يف وزارة العــدو 

ــة         ــرامج إذاعي ــن خــالل ب ــة م ــصوص القانوني ــشر الن ــرد يف ن ــى حنــو مطّ ــدائرة عل ــة  ال وتلفزيوني
اإلجـراءات املنطبقـة لعـرض املطالبـات علـى الـسلطات        وباستخدام تقنيات تيّسر فهـم االتفاقيـة        

 .القضائية املختصة
 أنشئت حـديثا إدارة     ٢٠٠٨مايو  /اريأ ٥ املؤرخ   ٢٠٠٨/٤٣٨مبوجب املرسوم رقم    و 

هذه اإلدارة مكلّفـة، يف مجلـة أمـور أخـرى، بتنفيـذ برنـامج               و. نسان يف وزارة العدل   حلقوق اإل 
.  بــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ،٢٠١١ إىل ٢٠٠٨متعــدد الــسنوات للفتــرة مــن 

أن يتمكنــوا مــن ويهــدف هــذا الربنــامج إىل كفالــة أن يكــون املواطنــون علــى علــم حبقــوقهم   و
 .املطالبة هبا أمام احملاكم املختصة

الغرض هـو زيـادة عـدد الـسوابق القـضائية الـيت تتـضمن إشـارة إىل تطبيـق االتفاقيـة،                      و 
 قـرارات اللجنـة     منهاووفقا ملختلف القرارات النهائية الصادرة عن هيئات املتابعة للمعاهدات،          

  .٢٠٠٧نسان يف عام املعنية حبقوق اإل
 

  القواننيإنفاذالتدريب للمسؤولني على دورات 

تاوالنيـا،  وماننجـاري،  ويف أربع واليات قضائية حملاكم ابتدائية، هـي حمـاكم انتاالهـا،              
ضـّباط  و، مبـن فـيهم القـضاة        ٢٠٠٧ القوانني، يف عام     إنفاذموروندافا، حصل املسؤولون عن     و

ــة   ــشرطة العدليـــ ـــ   والـــ ــدريب أويل يف جمــ ــى تـــ ــسجون، علـــ ــسلطات إدارة الـــ ــق الـــ ال تطبيـــ
 .االتفاقية احترامو

__________ 
 .“آينا ”شريط معنون )١( 
قلـيم الـوطين بأسـره،     اللتـان تغطيـان اإل  “ومـة البـث امللغاشـية   ظمن ” و “التلفزيون امللغاشي  ”بثّت الشريط حمطة   )٢( 

 .“ن أوقيانوسياوتلفزي ” و“ يت يف-فيفا ” و
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ممثلـو املنظمـات غـري احلكوميـة،     واشترك كذلك يف التدريب مسؤولو االّدعاء العـام،         و 
ــون و ــحفيون حمليـ ــذلك صـ ــاء     و. كـ ــة زهـ ــدورات التدريبيـ ــذه الـ ــن هـ ــدة مـ ــل واحـ ــضر كـ حـ

 .مشاركا اخلمسني
نـا،  فارافنياوسيجرى توسيع نطاق هذا التـدريب ليـشمل مـسؤويل حمـاكم ماناكـارا،               و 

 .٢٠٠٨توليار، يف عام و
 يف ٢٠١١ يف الفتـرة مـن اآلن إىل عـام           ،تعتزم احلكومـة تـوفري دورات تدريبيـة مماثلـة         و 

كــذلك دورات تدريبيــة  ســتنظّمو.  حمكمــة ابتدائيــة قائمــة٣٦ واليــة قــضائية مــن جممــوع ١٨
ــة للقــضاء     ــة علــى مــستوى املدرســة الوطني علــى مــستوى املدرســة  وســجالت احملــاكم،  ومماثل

 .التدريب املتواصلوالوطنية إلدارة السجون، يف إطار دورات التدريب األويل 

 ،بيد أنـه يـنص بوضـوح يف ديباجتـه         . يعّرف الدستور التمييز بعبارات عامة إىل حد ما        - ٧
على النحو املذكور أعاله، على أن اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة جـزء                     

 .الوضعي امللغاشيال يتجّزأ من القانون 
ــانون       و  ــد أدرج يف القـــ ــة قـــ ــوارد يف االتفاقيـــ ــز الـــ ــف التمييـــ ــإن تعريـــ ــايل، فـــ بالتـــ
 .ملدغشقر الداخلي
لتزامـا سـلبيا أال وهـو االلتـزام         افإن حظر التمييز يفرض علـى الدولـة          على كل حال،  و 

ــة ضــد املــ      ــة أو االحتفــاظ يف التــشريع بأحكــام متييزي . رأةباالمتنــاع عــن ارتكــاب أفعــال متييزي
ينطــوي هــذا احلظــر كــذلك علــى التــزام إجيــايب بإقامــة آليــات للــتظلّم متاحــة للــضحايا لكــي    و

 .يتمكنوا من املطالبة جبرب األضرار النامجة عن التمييز
 

 التعليموالقوالب النمطية 
 املمارسات التمييزية ضد املرأةوالعادات 

ــصدي للعــادات   - ٨ ــة الت ــة،  وبغي ــدعم مــ واملمارســات التمييزي ــامج األمــم املتحــدة  ب ن برن
احملتــوى ومنــائي، أصــدرت وزارة العــدل تكليفــا أجريــت مبوجبــه دراســتان لتحديــد املــصدر   اإل
كـذلك  والنتائج للعادات اليت حتول دون تطبيق االتفاقيـة الفعـال يف الـشمال الغـريب ملدغـشقر             و

 .يف منطقة ماننجاري الواقعة يف اجلنوب الشرقي للبلد
 الـيت تـشكل يف      “مـوالتري ” اهتمت الدراسـة مبمارسـة مـا يـسمى        يف الشمال الغريب،     

مـصدرا حلرمـان املـرأة بـصورة تعـّسفية مـن حريتـها األساسـية يف اختيـار الرجـل                      حاالت معّينة 
 إن املمارسـة التـشويهية هلـذه العـادة يف تزايـد يف هـذا اجلـزء مـن               .)الـزواج القـسري   ( ستتزوجه
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نفس الطريقة اليت تعامـل هبـا النـساء األخريـات الـاليت      هي حتول دون معاملة النساء ب  واجلزيرة،  
 .ال ينتمني إىل مجاعة تسيميهايت

يف ماننجاري، كشفت الدراسة عن احلقائق املتعلقة هبذه العادة الـيت تفـرض التفـريط               و 
 .يف املواليد التوائم

من أجل التخلي تدرجييا عن هذه العادات، برجمت وزارة العدل لعقد حلقـات عمـل             و 
يتمثـل اهلـدف يف حتقيـق املـشاركة النـشطة         و. الـوطين واإلقليمـي   ووار على األصعدة احمللـي      للح

ــذه        ــل هـ ــات العمـ ــة يف حلقـ ــة احملليـ ــات الفاعلـ ــع اجلهـ ــن مجيـ ــة   ومـ ــوعي بتوعيـ ــا الطـ التزامهـ
 .السكان جمموع

غــري احلكــوميني علــى مــستوى كــل  وســيجرى إشــراك ممثلــي املــسؤولني احلكــوميني  و 
 .لمنطقة من مناطق التدخ

رؤســاء األحيــاء، و ،البلــدياتواألقــاليم وهكــذا فــسيجرى إشــراك مــسؤويل املنــاطق  و 
 .الثقافةوالصحة والتعليم والدوائر الالمركزية للعدالة و

املنظمـات  والـصحافة   ويستهدف إشراك اجملتمع املدين من خالل ممثلني لنقابة احملامني          و 
 .اخلاصو االستقبال التابعة للقطاعني العام ملراكزوالدينيني والقادة العرفيني وغري احلكومية 

ــنو  ــؤدي إىل وضــع  و شــراكي شــأن هــذه احلــوارات ذات الطــابع اإل  م ــاعلي أن ت التف
خارطة طريق قبل إعداد سياسـة وطنيـة ملكافحـة مجيـع املمارسـات العرفيـة التمييزيـة مـن أجـل                      

 .السلوكوتغيري العقلية 
 .ة من أجل حتقيق فعالية هذه املكافحةقد متّ حترير مواد تستخدم يف أنشطة التوعيو 

 خطة العمل الوطين للنهوض باملرأة - ٩
لقد كـان تنفيـذ خطـة العمـل الـوطين للنـهوض بـاملرأة األسـاس الـذي أدى إىل اعتمـاد                        

 .التنظيمية املذكورة يف هذه الوثيقةوالتدابري التشريعية 
 :النساءوواة بني الرجال  إىل تعزيز املسا“مريالنتا ”هتدف هذه التدابري املسّماةو 

 أمام القانون؛ • 

 الواجبات يف ميادينويف جمال احلقوق  • 

 الزواج؛  - 

 مسؤولية الوالدين؛  - 
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 القدرة على إدارة املمتلكات اجلماعية؛  - 

 اخلالفة؛  - 

 .احلصول على عمل  - 

لتكامـل يف   ايهدف  و .تراعي كل وزارة معنّية البعد اجلنساين يف إعداد برنامج عملها         و 
 إىل بلــوغ أهــداف خطــة العمــل ، ذات الطــابع الــشامل ملختلــف اجملــاالت،جنــاز هــذه الــربامجإ

 .الوطين للنهوض باملرأة
 :هبدف حتقيق االستقالل الذايت للمرأة، مت بذل جهود من أجلو 

 الريفية؛وتعزيز األنشطة املّدرة للدخل لفائدة املرأة احلضرية  • 
 .ئتمان عن طريق إقامة نظام التمويالت الصغرىتيسري احلصول على اال • 

 
  خطة العمل الوطين لتعليم الفتيات - ١٠

 :اإلعالنات الصادرة عن مؤمترات منهاوالتوصيات ومراعاة للقرارات  
 ؛١٩٩٠ نيويورك -مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل  - 
 ؛١٩٩٠ جومتيان - بالتعليم للجميع املؤمتر العاملي املعين - 
 ؛١٩٩٣ واغادوغو -فريقية املعين بتعليم الفتيات مؤمتر البلدان األ - 
 ؛١٩٩٣  اسطنبول-املؤمتر الدويل املعين بالتعليم يف جمال السكان  - 
 ؛١٩٩٣ القاهرة - فريقيةلقمة لرؤساء دول منظمة الوحدة األمؤمتر ا - 
 .١٩٩٤ القاهرة - املعين بالسكان والتنمية مؤمتر القمة العاملي - 

 .“باناف ”عتمدت احلكومة امللغاشية اخلطة الوطنية لتعليم الفتيات املسماةا 
 :هتدف هذه اخلطة إىلو 

كعناصـر فاعلـة    ومواطنـات   وأمهـات   وإعداد الفتيات ألداء خمتلـف األدوار كزوجـات          - 
 طاقاهتن الكامنة حتقيقا كامال؛ يف حتقيقوالتنمية  يف

 ؛تيات حيثما ظلت قائمةالفوإزالة التفاوتات بني األوالد  - 
 .م للجنسنيمتناغوهتيئة الظروف املواتية لتوفري تعليم متمّيز  - 

 :تتمحور املكونات األربعة خلطة العمل الوطين لتعليم الفتيات حولو 
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 :التعليم النظامي للفتيات بأهداف حمددة )أ( 
 مشول التعليم األساسي للجميع؛ •  
 ني املعارف؛ظروف تلقوحتسني جودة التعليم  •  
 فضال عـن القـضاء      ،تدارك أسباب االنقطاع عن التعليم اخلاصة بالفتيات       •  

 على الفصل بني اجلنسني على مستوى التوجيه الدراسي؛
 التعليم غري النظامي لتدريب الفتيات خارج النظام الدراسي؛ )ب( 
 حتــسنيوتثقيــف األمهــات األميــات،  وتيــسري حــصول الفتيــات علــى التعلــيم    )ج( 

 ؛ناثظروف السكان اإل
 .أحباث مّتصلة على وجه التحديد بتعليم الفتياتوإجناز دراسات  )د( 
على صعيد التعليم النظامي، مت بذل جهود إلدراج عدم التمييز اجلنـساين يف املقـررات                
 .يف مواد التعليم الداعمةوالدراسية 
ملرتبطــة بإعــادة اإلدمــاج  مت جتنيــد املــسؤولني البيــداغوجيني لتــسوية املــشاكل احملــددة ا   

لتهيئة الظروف اليت تسمح للفتيـات باحلـصول علـى نفـس            واملدرسي لألمهات العازبات الفتية     
 .التعليم الذي يتم توفريه لألوالد

على صعيد التعليم غري النظـامي، تتـوخى خطـة العمـل الـوطين لتعلـيم الفتيـات إجنـاز                     و 
 :برامج
 ؛دماجإلعادة اإل - 
 ؛لإلدماج املهين - 
ــسبة    خلفــض -  ــة يف أوســاط اإلنــاث بن ــة ١٥معــدل األمي ــرويج التــشريع غــري  و يف املائ ت

 .التمييزي ضد املرأة
 النتائج احملرزة

ــدارس          ــات يف امل ــادة عــدد الفتي ــات بزي ــيم الفتي ــوطين لتعل ــذ خطــة العمــل ال مســح تنفي
الفتيـــات ود إذا كانـــت الفجـــوة الفاصـــلة بـــني النـــسبة اإلمجاليـــة لتـــسجيل األوال و. االبتدائيـــة

يف  ٨٩,٥ يف املائـة مقابـل   ١٠٢,٩ (١٩٩٦ و ١٩٩١ نقطـة يف الفتـرة مـن         ١٢باملدارس تبلغ   
 ١١٥,٨يف املائـة مقابـل       ١١٧,٤(  يف املائـة   ١,٦ تتجـاوز    ٢٠٠١، فهي مل تعد يف عام       )املائة  

 ). يف املائة
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زالـت   ا بيـد أنـه مثـة تفاوتـات مـ     .٢٠٠١ حتققت املساواة يف عـام  ،يف التعليم الثانوي  و 
حـصاءات املرحلـة األوىل مـن       مـا يتبـّين مـن إ      قائمة على مستوى املقاطعات السابقة، علـى حنـو          

 .عدد أقراهنن الذكور عدد التلميذات التعليم الثانوي باستثناء العاصمة حيث يتجاوز
 

 ١اجلدول 
  السابقة  اطعاتجدول مقارن للتكافؤ بني حضور اإلناث والذكور يف املؤسسات الدراسية يف مدغشقر واملق

٢٠٠١ ٢٠٠٠-١٩٩٩ ١٩٩٩-١٩٩٨ ١٩٩٨-١٩٩٧ 
 النسبة إناث ذكور النسبة إناث ذكور النسبة إناث ذكور النسبة إناث ذكور 

 ١,٠ ٢١,٨ ٢١,٨ ١,٠ ٢٠,٣ ٢٠,٤ ١,٠ ١٩,٩ ١٩,٨ ١,٠ ١٦,٢ ١٩,٤ مدغشقر
 ١,٢ ٣٤,٧ ٢٩,٣ ١,٢ ٣٢,٥ ٢٧,٥ ١,٢ ٣١,٦ ٢٦,٦ ١,٢ ٣١,٧ ٢٦,٤ انتاناناريفو
 ٠,٩ ٢٢,٧ ٢٥,٢ ٠,٩ ٢١,٧ ٢٣,٨ ٠,٩ ١٩,٠ ٢١,٣ ٠,٩ ٢٢,١ ٢٦,٤ انتسريانانا
 ١,٠ ١٦,٧ ١٦,١ ١,٠ ١٥,٣ ١٥,٤ ١,٠ ١٦,٤ ١٦,٠ ١,٠ ١٥,١ ١٤,٧ فيانارانتسوا

 ٠,٧ ١٧,١ ٢٣,٩ ٠,٧ ١٥,٨ ٢١,٤ ٠,٧ ١٣,١ ١٨,٤ ٠,٧ ١٢,٧  ١٧,٨ ماهامغا
 ١,٠ ١٩,٦ ١٨,٩ ١,٠ ١٨,٣ ١٧,٩ ١,٠ ١٩,٥ ١٨,٨ ٠,٩ ١٥,٩ ١٨,٠ تواسينا
 ٠,٨ ١٠,٧ ١٢,٨ ٠,٨ ٩,٨ ١١,٩ ٠,٨ ٩,٧ ١١,٧ ٠,٩ ٩,٣ ١٠,٩ توليارا

 
 .وزارة التربية الوطنية :املصدر 

  
 العقبات القائمة

قـد تـبني أنـه مـن        و .طابعـا ثقافيـا    تكتسي العقبة الرئيسية اليت حتول دون تعليم الفتيات        
تعتــرب املمارســات و. صــة يف األوســاط الريفيــةالــصعب إقنــاع األوليــاء بأمهيــة تعلــيم بنــاهتم، خا 

كـذلك اسـتقالل الفتيـات ذاتيـا منـذ سـن البلـوغ، مـن                والتقليدية، مثل الزواج املبكـر للفتيـات        
 .األسباب الرئيسية النقطاعهن عن الدراسة

 يـتعني بـذل الكـثري       زال مايف جمال حمو األمية،      على الرغم من النتائج املسجلة مسبقا     و 
 . من اجلهود

 
 التعليم العايلوالتعليم الثانوي  الفتيات مرحلة بلوغ

 .بتدابري لتشجيع بلوغ الفتيات مرحلة التعليم الثانوي مت االضطالع 
ــات    ــنح دراســية لفتي ــدمت م ــع منظمــتني غــري حكــوميتني مهــا      وق  يف إطــار شــراكة م

 .بغية متكينهن من مواصلة تعليمهن الثانوي) Fawe( “فاوى” و) (Pact “باكت”
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 اختذت مبادرات لقبول األطفال األميني يف املدارس عن طريق برنـامج حمـدد ملـدة                وقد 
تــوفر هلــم هــذه الطريقــة و .االبتــدائي المتحــان شــهادة التعلــيم سـنة لكــي يتمكنــوا مــن الترشــح 

  .التعليم العام إمكانية دخول معاهد
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨جيرى توسيع نطاق هذه التجربـة، يف أثنـاء الـسنة الدراسـية احلاليـة       و 

لتشمل امتحان شهادة دراسات املرحلة األوىل باملعاهد، وذلك لفائـدة الـشباب املـنقطعني عـن                
هـذه الـشهادة، ميكنـهم       علـى إثـر حـصول هـؤالء التالميـذ علـى           و. ومـن بينـهم فتيـات      الدراسة

 .مهينواحلصول على تدريب تقين 
قيـق األهـداف    دون اعتبـار اجلـنس، جيـب حت       وعلى الصعيد العام    و ٢٠١٢حبلول عام   و 

 :الكمية الرئيسية التالية
علـى املـستوى الـوطين بالنـسبة للطفولـة األوىل        يف املائـة ٢٠بلوغ معدل تغطيـة بنـسبة    - 

  على صعيد اجملتمعات احمللية ملرحلة ما قبل الدراسة؛ممن خالل إنشاء مراكز التعلي
 إىل  ٣ مـن  ئـة العمريـة    بالنسبة ألطفال الف    يف املائة  ٢٠ال يقل عن     بلوغ معدل تسجيل   - 

 يف مرحلة ما قبل الدراسة؛  أعوام٥
يف الـسنة األوىل مـن        سـنوات مـسجلني    ٧ و   ٦كل األطفـال البـالغني       كفالة أن يكون   - 

 ؛٢٠١٠ذلك حبلول عام والتعليم االبتدائي 
علــيم  تســنوات األوىل مــن ال   بالنــسبة إلكمــال اخلمــس   يف املائــة  ١٠٠بلــوغ معــدل   - 

 ؛٢٠١٥ سنوات، حبلول عام ٧ بالنسبة إلكمال  يف املائة٦٥االبتدائي ومعدل 
سـنوات اجلديـدة للتعلـيم       الـسبع   بالنـسبة لـدورة     يف املائـة   ٥خفض نـسبة الراسـبني إىل        - 

 ؛٢٠١٥حبلول عام  االبتدائي
مـن   (٢٠١٥مضاعفة املعدل اإلمجايل للتسجيل للتعليم باملدارس اإلعدادية حبلول عام           - 

 ؛)٢٠١٥ يف عام  يف املائة٤٠ إىل ٢٠٠٦يف عام  يف املائة١٩
حبلـول    إلكمال الدراسات علـى مـستوى املـدارس اإلعداديـة           يف املائة  ٣٤بلوغ معدل    - 

 ؛)نوات للتعليم باملدارس اإلعدادية س٣دورة جديدة مدهتا  ( ٢٠١٥عام 
 حملـو األميـة    مـن خـالل محـالت    يف املائـة   ٢٠ إىل خفض النسبة املئوية للسكان األمـيني      - 

إعادة األطفـال املـنقطعني عـن التعلـيم إىل قطـاع املـدارس              و للشباب والبالغني  الوظيفي
 النظامية؛

م الثـــانوي منـــذ بدايـــة الـــسنة الدراســـية ــــــالح التعليــــــروف إلصـــــل الظـة أفـــضـــــهتيئ - 
  .٢٠١٣ يف املؤسسات املدرسية النموذجية قبل تعميمها يف عام ٢٠٠٩-٢٠٠٨
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 :هداف على الصعيد املؤسسي من خاللسيجرى حتقيق هذه األو 
اجلماعـات  و على أساس حتميـل املـسؤولية للبلـديات          ،اعتماد استراجتيات لبناء املدارس    - 

 احمللية؛
مبـا يـسمح لـوزارة الـصحة     يف مجيـع املراحـل   وشفافية العماليات علـى كـل املـستويات         - 

 م وظائفهــــاســــرة واحلمايــــة االجتماعيــــة باســــتعادة مكانتــــها يف صــــمي وختطــــيط األ
 البيداغوجية؛

 ،تعزيز الكفاءات على مستوى املدارس ومناطق العمل البيداغوجي والـدوائر املدرسـية      - 
 من خالل زيادة مسؤولياهتا؛

 .ختصيص املوارد تبعا لذلكو تدريب العناصر الفاعلة - 
 :يف جمال التعليم العايل، تتمثل التحديات الرئيسية فيما يليو 

 يف مدغشقر؛ ح مؤسسات التعليم العايل القائمةاالضطالع بإصال - 
 تطوير اجلامعة املفتوحة؛وتطوير التدريب املفتوح عن بعد  - 
تطــوير مؤســسات التعلــيم العــايل مثــل املعاهــد العليــا للتكنولوجيــا مــن  وتعزيــز توســيع  - 

 .حقيقية ملمارسة مهن اليت تعد الطلبةوخالل تطوير التدريبات ملدة قصرية 
 

  املرأة العنف ضد
يــشكّل اســتمرار ثقافــة الــسرية صــعوبات جيــب ختطيهــا مــن أجــل التطبيــق الفعــال           - ١١

 أن ال تكـون اخلـصومات املرتليـة علنيـة مبـا يف ذلـك              ، يف العقليـة امللغاشـية     ،من املعتاد . لالتفاقية
 العقليـة ومتثل مواصلة عملية التوعيـة الطريقـة األفـضل لتغـيري الـسلوك              و. أعمال العنف الزوجي  

 .بشأن هذه املسألة
ال متكن ندرة القرارات القضائية بشأن العنف الزوجي، يف الوقت احلايل، مـن تقـدمي               و 

 .معلومات دقيقة بشأن نطاق هذه الظاهرة
نشرت وزارة العدل شريطا سينمائيا تربويـا يتمحـور حـول العنـف ضـد               وقد أعدت   و - ١٢

يظهــر الــشريط و. القــانونوالتفاقيــة ذلــك مــن أجــل تعــريفهن حبقــوقهن الــيت حتميهــا ا والنــساء 
القـوانني املنطبقـة للـتظلم     األشكال املختلفة ألعمال العنف اليت تكون النساء ضحيتها وكـذلك  

 .ملعاقبة املذنبولدى احملاكم من أجل احلصول على تعويض مناسب 
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إىل تعريـف املواطنـات بالنـصوص املنطبقـة يف جمـال             يهدف هذا الشريط، من ناحيـة،     و 
ــا علــى مــستوى      العنــف، ــدريب املــسؤولني القــضائيني علــى تطبيقه  ومــن جهــة أخــرى، إىل ت
 .الوطنية احملاكم

 غـري مـسّواة   ،زالت حاالت االنتهاك للحقوق، مبا يف ذلك أعمال العنف الزوجـي           ماو 
 .يف املناطق املعزولة أو البعيدة عن احملاكم

راكة مـع برنـامج األمـم        يف إطـار شـ     ٢٠٠٧لتدارك هذه احلالة أقامت الدولة يف عـام         و 
املتحــدة اإلمنــائي ثــالث دور حلمايــة احلقــوق يف أوســاط الــسكان احملــرومني يف أنتانانــاريفو         

 وقد كلّفت دور محاية احلقـوق هـذه بتقـدمي ردود حمليـة علـى طلبـات                  .فوردوفانومننجاري  و
إىل األشخاص األكثر حرمانا والـذين يـوّدون احلـصول علـى حقـوقهم دون اللجـوء بالـضرورة          

 .وهي حتبذ هنج التوفيق بني األطراف دون أن حتل مكان السلطات القضائية. احملاكم
ــه أو مــؤاز     و  ــضحايا يف مــن جهــة أخــرى فهــي تقــوم يف احلــاالت اخلطــرية بتوجي رة ال

قـد متكنـت دور محايـة احلقـوق         و .تباعها للتظلّم لدى السلطات املختـصة     اإلجراءات الواجب ا  
 حلــول لــبعض حــاالت  د مــن إجيــا“Trano aro zo ” أو“نيــةمــصحات قانو ”:هــذه واملــسماة

 .العنف الزوجي اليت كانت أقل خطورة
 .فارافنغاناو، سيقع إنشاء مصحتني قانونيتني أخريني يف ماناكارا ٢٠٠٨يف و 
 يف  ٢٠١١ مـصحة قانونيـة حبلـول عـام          ١٥قد برجمت الدولة إلقامـة مـا ال يقـل عـن             و 
 .املعرضة للخطر املناطق

 
 جتار بالبشراالو البغاء استغالل

جتـار بالبـشر، اعتمـدت مدغـشقر حـديثا القـانون       أجل املكافحة الفعالـة للبغـاء واال      من   - ١٣
يكمــل أحكامــا والــذي يعــدل و ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين١٤ املــؤرخ ٣٨-٢٠٠٧اجلديــد 

 . السياحة اجلنسيةومعينة يف القانون اجلنائي بشان مكافحة االجتار بالبشر 
 : هذا القانونيشمل و 

 استغالهلم؛واختطافهم وبيعهم واالجتار باألشخاص  - 
 مكافحة االجتار باألشخاص؛ومنع  - 
 جتار بالبشر؛مرتكبو اال/معاقبة مرتكب - 
مساعدة الضحايا، مبـا يف ذلـك إعـادة إدمـاجهم االجتمـاعي مـن خـالل إنـشاء                ومحاية   - 

 .مراكز استقبال
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حلكومـة محلـة    ، نظّمـت ا   “جتار بالبشر وإيذائهم   اال مكافحة ”يف إطار تنفيذ املشروع   و 
ذلــك بالتعــاون مــع الربملــان،  وة اســتغالل الــسياحة اجلنــسية للقاصــرين  وطنيــة للتوعيــة ملناهــض 

 املدعومـة مـن وكالـة الواليـات املتحـدة           “مؤسسة اإلغاثة الكاثوليكية   ”املنظمة غري احلكومية  و
 .لةمنظمة األمم املتحدة للطفووللتنمية الدولية، 

على الصعيد القضائي، حكـم علـى مـواطن سويـسري بالـسجن ملـدة مخـس سـنوات                   و 
 .بطرده من البلدو

موريـــشيوس اشـــتبه يف ضـــلوعهم يف عمليـــة اســـتغالل جنـــسي   طـــرد مواطنـــان مـــنو 
 .لقاصرين يف نوسي يب

سـراحهم   لكـن مت إطـالق    و ،ثـنني اأملانيني  وموريشيوس   كما وقع إيقاف شخصني من     
 .لة ضدهمم كفاية األددلع

 حتتـوي علـى صـور    ،٢٠٠٧توزيع ملـصقات، يف عـام   ومن جهة أخرى، وقع إعداد  و 
يف   الــيت يــتم إبالغهــا يف حالــة االجتــار باألطفــال وذلــك  ةالــسلطواإلجــراءات وتظهــر القــانون 

 .دياغو سوارسومورنادافا وفوردوفان ونوسي يب، 
االجتـار   نـها مـن تعزيـز مكافحـة       ملدغشقر منذ أمد قصري آلية قانونية أخـرى متك         وتتوفر - ١٤

، قانونـــا يـــسمح ٢٠٠٨اعتمـــد الربملــان يف دورتـــه األوىل لعــام    بالفعــل، و .بغـــائهنوبالنــساء  
 .بغاء النساءو ربالتصديق على االتفاقية ضد االجتار بالبش

املوجــه إىل البلــدان األجنبيــة االجتــار ويــشمل تطبيــق هــذه االتفاقيــة االجتــار الــداخلي  و 
 .زر اجملاورةيف ذلك اجل مبا

وال تشكل مدغشقر بلدا ذات وجهة تقصدها النساء أو الفتيات القادمات مـن بلـدان                
 .أخرى لتعاطي البغاء فيها

 تـستغل بغـاء النـساء أو الفتيـات امللغاشـيات يف هـذه       مل يـتم التعـرف علـى أي شـبكة    و 
 .األنشطة باجلزر اجملاورة

الفتيــات و الــذي تقــع ضــحيته النــساء بيــد أن احلكومــة تعتــزم مكافحــة االجتــار بالبــشر 
 .البغاء يف مناطق أخرى الاليت أبعدن عن مكان إقامتهن ملمارسة

 ويف إطار تعاون قضائي متبادل مع فرنسا، ميكن للحكومـة، يف حالـة وجـود خمالفـات                 
 .لتقدميهم إىل احملاكم املذنبني ن تطلب تسليمأ ،مرتبطة باستغالل البغاء يف جزيرة الرّيونيون
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توليـارا، مـن أجـل      وتواماسـينا   وقد أسست احلكومـة مراكـز اسـتقبال يف انتانانـاريفو            و - ١٥
ــا الراغبــات يف اإل التأهيــل اودمــاج إعــادة اإل ــة  الجتمــاعي للبغاي . قــالع عــن ممارســة تلــك املهن

 وذلـك  ،االجتـار بالبـشر  و ضـحايا تـشغيل األطفـال      ١٠٥وقدمت هذه املراكز املـساعدة لقرابـة        
كما قدم األطبـاء العـاملون      . من خالل إعادة إدماجهم يف مدارس أو يف مراكز للتدريب املهين          

نصائح للضحايا يف حني قدم هلم مفتشو الشغل املعونـة يف البحـث             ويف هذه املراكز عناية طبية      
  .بناء مركز استقبال مماثل يف نوسي يب  ويتواصل حاليا.عن عمل
 .ى يف املناطق السكنية املعرضة للخطر، حسب احلاجةسيقع إحداث مراكز أخرو 
من جهة أخرى، أنشأت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة أربـع عـشرة شـبكة حلمايـة                     و 

األطفال، تعمل على كفالـة محايـة األطفـال يف املـدن الكـربى مـن كـل خمـاطر التعـرض ألسـوء                        
 .أشكال التشغيل

ــذكر تلــ     ــشبكات ن ــاغو ســوارس  يف  الــيت أقيمــت كومــن بــني هــذه ال ــان و دي فوردوف
خطــر االجتــار بالبــشر  تقــوم هــذه الــشبكات كــذلك بتوعيــة الــرأي العــام بــشانو .ماننجــاريو
 .االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتاريةو
 

 حق امللكيةوالعمالة والنساء الريفيات 
 مشاركة املرأة يف امليدان الفالحي - ١٦

 ٨٢ميارس أكثر مـن      .يف القطاع األويل   دتظل العمالة يف مدغشقر مركزة إىل حد بعي        
الزراعـة  ( بـصورة أساسـية، أنـشطة فالحيـة          ،)٣(يف املائة من أفـراد القـوى العاملـة غـري العـاطلني            

تـسيطر األنـشطة    و. أنشطة يف صـناعات التعـدين     و) الصيد الربي، واحلراجة  والصيد البحري،   و
خرى املضطلع هبا لفائدة األسر املعيـشية       اخلدمات األ و)  يف املائة من العمالة الكلية     ٥(التجارية  

ميثـل موظفـو    و. ، إىل حد بعيد، على مواطن العمل غري الزراعية        ) يف املائة من العمالة الكلية     ٦(
الـصناعات التحويليـة أقليـة     متثل مـواطن العمـل يف  و . يف املائة  ٢عمال اإلدارة العامة أكثر من      و

يف املنـــاطق و. يف مدغـــشقر  العمـــل املنـــشاةمـــن مـــواطن  يف املائـــة٣,٥إذ ال تتجـــاوز نـــسبتها 
 . يف املائة٤٨ احلضرية مل تعد مواطن العمل الزراعية تتجاوز

اخلــدمات األخــرى املــضطلع هبــا  ووبــالعكس، تبلــغ نــسبة مــواطن العمــل يف التجــارة    
تتجـاوز نـسبة مـواطن      و . يف املائة  ١٧ يف املائة و     ١٤لفائدة األسر املعيشية، على التوايل، قرابة       

 . يف املائة١٠الصناعي  العمل يف القطاع
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 ٢اجلدول   
 توزيع مواطن العمل حبسب فروع األنشطة والوسط   

 )نسب مئوية(
 معا الريف احلضر 

 ٨٢,٠ ٨٩,٩ ٤٨,٤ قطاع أويل /زراعة
 ٠,٢ ٠,١ ٠,٨ صناعة غذائية

 ٠,٨ ٠,٤ ٢,٣ نسيج
 ١,٢ ٠,٦ ٣,٩ استخدام كثيف للقوى العاملة/بناء وأشغال عامة
 ١,٣ ٠,٦ ٤,١ صناعات أخرى

 ٤,٩ ٢,٨ ١٣,٧ جتارة
 ٠,٨ ٠,٣ ٢,٨ نقل

 ٠,١ ٠,١ ٠,٣ قطاع صحي خاص
 ٠,٥ ٠,٣ ١,١ تعليم خاص
 ٢,١ ١,٢ ٥,٨ إدارات عامة

 ٦,٢ ٣,٧ ١٦,٨ خدمات خاصة أخرى
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع

 
التحقيــق املتواصــل يف شــؤون األســر  /املعيــشيةإدارة إحــصاءات األســر /املعهــد الــوطين لإلحــصاءات :املصدر 

 .٢٠٠٥املعيشية 
أن   حقيقــةني أعمــال الرجــال والنــساء فيمــا عــدا ال يالحــظ وجــود أي فــارق هــام بــ  

مقابـل   من األعمال اليت تقوم هبـا النـساء        يف املائة  ٦ :النساء يتجهن أكثر حنو األنشطة التجارية     
 .بالنسبة للرجال  يف املائة فقط٣

  يف املائــة٦٦مقابــل  مــن القــوى العاملــة،  يف املائــة٦٤الــاليت هلــن عمــل  نــساءمتثــل الو 
 .بالنسبة للرجال

أن مشاركة املرأة يف مجيع قطاعـات النـشاط االقتـصادي            ميكن مالحظة  نهيعين هذا أ  و 
 .الرجل مبا يف ذلك الفالحة، تكاد تضاهي مشاركة

 تطبـق  “Le Miralenta ”جلنـسني فإن املساواة بـني ا  ٩ وكما ورد يف الرد على السؤال 
 دون متييــز علــى ،املتــساوي كــذلك يف ميــدان العمالــة وتــشمل تــساوي األجــور مقابــل العمــل 

 .أساس نوع اجلنس
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 عن نـساء، فـإن تيـسري       ولتدارك عدم كفاية عروض العمل باملقارنة مع الطلب الصادر         
السـتقالهلن الـذايت   أنـشطة مواتيـة    الصغرى قد مسح هلن بإحـداث  حصول النساء على القروض  

 .الريفيويف الوسطني احلضري 
ــة لال ملدغــشقر او  ــرة ســتراتيجية وطني ــصغرى للفت ــات ال ــة ٢٠١٠-٢٠٠٨ ئتمان  مبيزاني

هتـدف خطـة عمـل مدغـشقر إىل     و .الواليات املتحـدة  إمجالية قدرها ثالثة ماليني من دوالرات  
يف املائـة  ١٣يف املائـة إىل   ٧,٦ زيادة انتشار أنشطة املؤسسات املعنية بالتمويالت الـصغرى مـن        

 مقترض من احلصول على خمتلـف أشـكال         ٨٥٠ ٠٠٠ هو ما سيسمح لـ   و ٢٠١٢حبلول عامل   
 :  أقرت ثالثة حماور،لتحقيق هذه األهدافو .٢٠٠٦ يف عام ٢٧٨ ٠٠٠مقابل  تمانئاال

 التنظيمي،وحتسني اإلطار االقتصادي والقانوين  • 

متنوعــة ومتزايــدة يف ومبتكــرة وات متكيفــة خــدموومتجــدد ملنتجــات  عــرض مــستدام • 
 املناطق غري املشمولة،

لتحقيــق اشــتغاله وتنظــيم اإلطــار املؤســسي للــسماح هبيكلــة القطــاع علــى حنــو جيــد     • 
 بفعالية،

 تعتــزم احلكومــة مــنح أولويــة عليــا لتنميــة قطــاع التمــويالت الــصغرى بوصــفه داعمــا و 
يف األنـشطة   و لزراعـة اقطـاع    هم أغلبية املنـتجني يف    والفقراء   لألنشطة اإلنتاجية اليت يضطلع هبا    

 .احلضرية غري النظامية باملناطق
علـى  وتـشتمل علـى تقاسـم الوظـائف          يف الوقت احلاضر، ال توجد طرائق عمل مرنة       و - ١٧

 .تعيني دائم بدوام جزئي، مواتية للجمع بني العمل وبني املسؤوليات العائلية
  العمــل يف الوظيفــة العموميــة حــددت مبوجبــه وبــالعكس، أدخــل تعــديل علــى أوقــات  

الرجــال تنظــيم بــرامج ويف الــساعة التاســعة صــباحا حــىت يــتمكن النــساء   بدايــة العمــل اليــومي
 .حياهتم العائلية وتنسيقها مع أوقات العمل

 يومـا بالنـسبة للرجـل حـىت        ١٥ مقابـل    ، أشـهر  ٣حتصل املرأة على إجازة أمومة ملـدة        و 
 .لطفلها بعد الوالدة ن الوقتتتمكن من تكريس مزيد م

ــدارس      - ١٨ ــال غــري املــسجلني يف امل ــشوارع  وملدغــشقر هياكــل الســتقبال األطف ــال ال أطف
 .األطفال الذين هم يف خطر أخالقي أو

 ٤ يف الفقــرة ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٢٠ املــؤرخ ٢٣-٢٠٠٧ويــنص القــانون  
ملـذكورة أعـاله، ليعيـشوا مـع عائلـة       على نقـل األطفـال املوجـودين يف احلـاالت ا         ٥٠من مادته   
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ــدابري للمــؤازرة   و. ةيف مؤســسة خاصــة أو مــع شــخص جــدير بالثقــ    أخــرى أو جيــرى اختــاذ ت
 .التربوية من أجل مساعدهتم على اجتياز الصعوبات املدرسية أو الصعوبات األخرى

. يفومركــزا إلعــادة التأهيــل يف أجناناماســينا أنتانانــار  يف هــذا االجتــاه، أقامــت الدولــة و 
حالـة ارتكـاب خمالفـة       يف  اجتماعيـة صـعبة أو     تيستقبل هذا املركز األطفال حني تظهر حاال      و

 . التأهيل يف دياغوسوارسةبناء مركز إلعاد ويتواصل حاليا. للقانون
علـى خـالف    و. توفر بعض مؤسسات القطاع اخلاص قاعات إلرضاع املواليد اجلدد        و 

طفـال تكـون قـد أعـدهتا مؤسـسات تابعـة للقطـاع              ذلك، ال توجد حىت اآلن مراكز حلضانة األ       
ــة مــن أجــل      بينمــا توجــد مراكــز . اخلــاص ــة الســتقبال األطفــال دون ســن الثالث ــة عمومي رعاي

 .مساعدة النساء الاليت يشغلن وظائف دائمة
 

 الوضع القانوين احلايل فيما يتعلق حبق املرأة يف وراثة املمتلكات 
ــان  - ١٩ ــضمن الق ــ١٢-٦٨ون عــدد ال يت ــوز ٤ؤرخ  امل ــه/مت ــة  و ١٩٦٨ يولي ــق باخلالف املتعل
 ميكـن علـى     ،بيـد أنـه   . أن يـرثن عقـارات     متييزية مرتبطة حبق اإلنـاث يف      اهلبة أحكاما والوصية  و

ــة  ــن        أن صــعيد املمارس ــل إرثه ــا مقاب ــا مالي ــات مبلغ ــاء الوارث ــى إعط ــة عل ــق الورث ــو. يتف  ذهه
ينظــر و. نــساء أن يّتــبعن أزواجهــناملمارســات الــسيئة ناجتــة عــن االعتقــاد اخلــاطئ بــأن قــدر ال  

 احملافظـة   دبصورة خاطئة إىل إمكانية توريث النـساء يف جمـال العقـارات، باعتبارهـا حتـبط جهـو                 
ملعاجلـة هـذه املـسألة، تـضطلع حاليـا وزارة العـدل حبملـة توعيـة مـن            و. على ممتلكـات األجـداد    

كــذلك للتطبيــق الفعلــي واملــرأة وأجــل إرســاء ثقافــة مواتيــة للمــساواة يف احلقــوق بــني الرجــل  
 .لالتفاقية
 املتعلــق بــالزواج ٢٠٠٧أغــسطس /آب٢٠ املــؤرخ ٢٢-٢٠٠٧يــنص القــانون عــدد   

نفـس املـسؤوليات فيمـا خيـص إدارة         والنظم اخلاصة به علـى أن الـزوجني هلمـا نفـس احلقـوق               و
 .املمتلكات اجلماعية

 
 الصحة

ساسية من أجل تيـسري وصـول    تبذل الدولة جهودا لزيادة عدد مراكز الصحة األ     - ٢١ و   ٢٠
 .النساء إىل هذه املراكز

ومـن نقـص يف      يعاين النظـام الـوطين للـصحة مـن قلـة مـواردهم البـشرية               بصفة عامة، و 
 .داء األاملعدات وضعف
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صعيد املوارد البشرية، نالحظ من جهة، الـنقص يف اإلطـار الطـيب علـى مـستوى                  على 
ــة لكــل مركــز نــسبة اإلطــارات الطبيــ (مراكــز الــصحة األساســية   مــن جهــة و؛ )١,٤: ة املعاون

مـن    يف املائـة   ٢١ ـمن اإلطـار الطـيب بـ        يف املائة  ٤١ يعتين(املتكافئ لإلطار    أخرى، التوزيع غري  
 ).جمموع السكان

 يف املائـة مـن الـسكان علـى بعـد           ٦٥وفيما يتعلـق بالتغطيـة اجلغرافيـة، يوجـد أقـل مـن               
نتفـاع باخلـدمات    الـصحية، ويبلـغ معـدل اال      ز للرعايـة    كلم أو أقل من ذلك من أقـرب مركـ          ٥

  . يف املائة٥٠األساسية العامة 
فضال عن ذلـك، مل يكـن أي مركـز مـن املراكـز الطبيـة للمقاطعـات حمترمـا للمعـايري                 و 
 : مل يتوفر إال لدىواملتطلبة، 

  يف املائة من مراكز الرعاية الصحية األساسية،٣٠ - 
ــ  يف املائــــة مــــن املراكــــز١٦و  -  مــــا يكفــــي مــــن املرافــــق التقنيــــة   ة اإلقليميــــة،الطبيــ

 .املباينو املوظفنيو
 ٢٠٠٦قــد اخنفــض معــدل اإلقبــال علــى مراكــز الرعايــة الــصحية األساســية يف عــام   و 

 .٢٠٠٥باملقارنة مع عام 
بالفعــل فقــد اخنفــض معــدل الــوالدات الــيت مت فيهــا تــدخل طــيب يف املراكــز الــصحية   و 

معــدل زيــارات املرضــى اخلــارجيني مــن  و ، يف املائــة٢٢,٢  يف املائــة إىل٢٦,١األساســية مــن 
جية للحــد مــن تيســتراالتقريــر عــن تنفيــذ ورقــة اال: ملــصدرا(  يف املائــة ٣٢,٤يف املائــة إىل  ٤٩

 ).٢٠٠٦الفقر يف عام 
ــة نظــرا لالحتياجــات       مــاو  ــة املخصــصة لقطــاع الــصحة غــري كافي زالــت املــوارد املالي

الصحة، كنسبة مئوية من النـاتج احمللـي اإلمجـايل، اخنفاضـا            سّجلت نفقات   و .الواجب تغطيتها 
 ). يف املائة٤ - ٠,٩: ٢٠٠٥ يف املائة، و ١,٧ : ٢٠٠٤ (٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٤جليا من 

 
 ٣اجلدول 

 احلماية االجتماعية/التطور العام ملخصصات ميزانية وزارة الصحة وختطيط األسرة
 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ السنة 

ــة   ــصات امليزانيـ خمصـ
الكليـــــــة بـــــــباليني  
 ١٦٤,٦ ١٤٠,٨ ٩٩,٤ ١٠٠,٣ ١٢٠,٦ ١٠٢,١ ٩٩ ٦٩,٨ ٥٣,٢ ٥١,٤ الفرنكات امللغاشية
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ويف هـذا االجتـاه،   . تسري مدغشقر حاليا، بـصورة تدرجييـة، حنـو تـوفري العـالج اجملـاين          و 
م املتحـدة للـسكان، مـن تنفيـذ مـشاريع           تستفيد حاليا تسع مقاطعات، بدعم من صندوق األمـ        

توفر الرعاية الصحية جمانا للمريضة وتغطي تكاليف وجود شـخص مرافـق هلـا يف حالـة ظهـور                   
 .صعوبة عند الوضع

 
  ٢٠١٢عام حتديات خطة عمل مدغشقر حىت 

 : بغية حتقيق وثبة نوعية هامة، تتوخى خطة العمل 
 ؛ سنوات١٠زيادة العمر املتوقع مبقدار  - 
ــية    -  ــة الـــصحية األساسـ ــادات (مـــضاعفة مـــدى االنتفـــاع خبـــدمات مراكـــز الرعايـ العيـ

 ؛)اخلارجية، الوالدات
 ؛نقطتني رشادي التوليفي للخصوبة مبقدارخفض الرقم اإل - 
  ؛خفض معدل وفيات األطفال مبقدار النصف - 
 ؛فخفض معدل وفيات األمهات مبقدار النص - 
سـيما ّمحـى املـستنقعات ومـرض الزهـري           لرئيـسية، وال  القضاء على األمراض املنتقلـة ا      - 

 مرض السل الفطري؛و
  يف املائة؛٢٨خفض معدل سوء التغذية لدى األطفال دون السن اخلامسة بنسبة  - 
متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  /النجــاح يف مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   - 

 يف املائة؛ ٠,٩٥بإبقاء معدل التفشي يف مستوى أدىن من ) اإليدز(
 .خفض معدل وفيات األطفال املرتبطة بتلوث املياه - 

 ةلكـي ختفّـض معـدل وفيـات األمهـات املرتبطـة باإلجهـاض الـسري، كّرسـت الدولــ         و 
 .إمكانيات لتيسري احلصول على وسائل منع احلمل
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 ٤اجلدول 
 مصدر التزويد

 
 اجملموع م النساءتعقي واقيات ذكرية حمقونات جهاز رمحي القرص مصدر التزويد

 ٥٧,٤ ٦٦,٩ ٢,٣ ٦٧,٦ )٣٤,٠( ٥٦,٥ القطاع العام
 ١١,٦ ٦٥,٧ ١,٩ ٧,٩ )٤,٦( ١١,٦ مستشفى حكومي

 ٤٥,٨ ١,٢ ٠,٤ ٥٩,٨ )٢٩,٤( ٤٤,٩ مركز صحي حكومي
 ٣١,٥ ٣١,٣ ٩,٨ ٣١,٨ )٦٦,٠( ٣٣,٦ مركز صحي خاص

 ٤,٤ ٣٠,٦ ٠,٥ ٢,٠ )١٦,٤( ١,٣خاص عيادة، قطاع مستشفى،
 ٦,٦ ٠,٠ ٠,٥ ٩,١ )١٥,١( ٣,٥ مركز صحي خاص

 ٣,٩ ٠,٧ ٦,٤ ٠,٥ )٠,٠( ١٣,٥ صيدلية
 ٩,٦ ٠,٠ ٢,٣ ١٣,١ )٢,٨( ٧,٥ طبيب خاص 

 ٧,١ ٠,٠ ٠,٢ ٧,١ )٣١,٨( ٨,٠ مركز ختطيط األسرة
 ٨,٩ ٠,٠ ٧٦,٨ ٠,١ )٠,٠( ٩,٣ مصادر أخرى

 ٠,٤ ٠,٠ ٣,٠ ٠,٠ )٠,٠( ٠,٥ مرشد صحي متطوع
 ٧,٣ ٠,٠ ٦٩,٧ ٠,٠ )٠,٠( ٥,٢ دكان

 ٠,١ ٠,٠ ١,١ ٠,٠ )٠,٠( ٠,٠ مركز بيع الصحف
 ٠,٤ ٠,٠ )٠,٠( ٠,١ )٠,٠( ١,٧ كنيسة

 ٠,٧ ٠,٠ ٢,٩ ٠,٠ )٠,٠( ١,٨ أصدقاء أقارب
 ٠,٤ ٠,٠ ٢,٩ ٠,٢ )٠,٠( ٠,٣ مصدر آخر
 ١,٢ ١,٨ ٨,١ ٠,١ )٠,٠( ٠,١ غري حمدد
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع

 ١٠٢٨ ٥٧ ٩١ ٥٩٨ ٣٤ ٢٢٧ ك املوظفنيمال
 

 .)كنسبة مئوية(التوزيع . ٢٠٠٤-٢٠٠٣ مدغشقر -  ثالثا- التحقيق الدميغرايف والصحي لألسر املعيشية :املصدر 
  

كتمـال  صلن على رعاية صـحية يف حالـة عـدم ا   خبصوص مسألة ما إذا كانت النساء حي   و 
 ،اذ حيـاة املـرأة  بتـوفري العـالج املناسـب إلنقـ    عملية إجهاض، يتعني مالحظـة أن األطبـاء ملزمـون          

 .إال فإهنم يتعّرضون الهتامهم بعدم مساعدة شخص يف خطروعتبار آخر، دون مراعاة أي ا
 مـن التقريـر إىل تـدارك عـدم وجـود نظـام              ٣٧٨يهدف الربنامج املشار إليه يف الفقـرة         - ٢٢

ال سـيما النـساء   وع النـساء  سيسمح تنفيذ هذا الربنـامج بتحـسني أوضـا        و .للضمان االجتماعي 
ميـة لتنفيـذ    ييرد أدناه اجلدول الذي يبّين إطـار املتابعـة التقي         و .الاليت يعشن يف حالة فقر قصوى     

 .الربنامج املنبثق عن خطة عمل مدغشقر
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 ٥اجلدول 
 استخدام إطار مؤسسي للحماية االجتماعيةواعتماد 

 الضعفاءو حتسني الدعم للمعوزين - ٤التحدي 
 

 املسؤولون املصادر ٢٠١٢هدف  األساس املؤشرات النواتج/حملرزةاالنتائج 
تواتر عمليات  

 اجلمع

ــر  ــدعم  -١األثـــ ــسني الـــ  حتـــ
 للمعوزين والضعفاء

النـــسبة املئويـــة مـــن األســـر الـــيت 
 من مؤشرات الفقر٣تتوفر فيها 

التحقيـــــــق الـــــــدائم   يف املائة٤٩ يف املائة٩٠
سر املعيشية بشأن األ

طين املعهـــد الـــو
 لإلحصاءات 

 سنويا

ــاتج   اخلـــــــــدمات - ١النـــــــ
صـحة،  (االجتماعية األساسية   

املتاحــــــة ) تغذيــــــة تثقيــــــف،
 للفئات الضعيفة واملعوزة

النـــسبة مـــن الـــسكان املعـــوزين 
والــــضعفاء الــــذين تتــــوفر هلــــم 
إمكانيــة احلــصول علــى الرعايــة  

 الصحية

تقـــــــارير ومراكـــــــز   يف املائة٥٣  يف املائة٣٨
 الصحة األساسية

 سنويا رة الصحةوزا

 حتــــسني أنظمــــة - ٢ النــــاتج
ــوفري األمـــــــن للـــــــضعفاء   تـــــ

 واملعوزين

عدد مواطن العمل علـى أسـاس       
 دائم املنشأة يف كل عام

ي ـ فـــــــ٢٢٥
 املائة

ــشطة     يف املائة٤٥٠ ــن أن ــر ع التقري
ــة  اإلدارة العامـــــــــــــ
للحماية االجتماعية

الــوزارة املكلفــة 
باحلمايــــــــــــــــة 

 االجتماعية

 سنويا

الدولة بتنسيق  قيام   - ٣ الناتج
 أعمال اجلهات العاملة يف دعم    

الفقراء واملعوزين ومبتابعة تلك    
 األعمال

النــــسبة املئويــــة مــــن اجلهــــات  
العاملــــــة يف جمــــــال احلمايــــــة   
ــسيق   ــة الـــــيت مت تنـــ االجتماعيـــ

 ومتابعة أنشطتها

يف صـــــــــــفر 
 املائة

ــت  إ  يف املائة١٠٠ ــصاءات قامــ حــ
املنظمــــــــات غــــــــري 
احلكوميــة بتجميعهــا 

 نشطةتقارير عن األ

اإلدارة العامـــــة 
ــة  للحمايــــــــــــــ

 االجتماعية

 سنويا

  
 ٦اجلدول 

 املدنيةواالقتصادية وحتسني مشاركة املرأة يف الشؤون االجتماعية 
 حتقيق االستقالل الذايت للنساءو النهوض باملساواة اجلنسانية - ٥التحدي 

 
 النتائج
 املسؤولون املصادر ٢٠١٢هدف  األساس املؤشرات النواتج/اآلثار

ــ واتر عمليــات ت
 اجلمع

ــر  ــساواة  - ١األثـــ باملـــ
ــسانية  ــق واجلنــــ بتحقيــــ

االستقالل الذايت للنساء

ــارق يف املرتبـــات بـــني الرجـــل   الفـ
ــرأة يف القطــاع اخلــاص و خطــة ( امل

 ) عمل مدغشقر

ــاع    يف املائة١٨  يف املائة٣٦ ــق يف القطــ حتقيــ
 اخلاص

ــة   ــوزارة املكلف ال
ــل  بالعمـــــــــــــــــ
والقـــــــــــــــوانني 

 االجتماعية 

 ياسنو

النــــــساء   - ١النــــــاتج 
ــاة   ــطات يف احليـــ الناشـــ

 السياسية

النـــسبة املئويـــة للمـــرأة يف عـــضوية 
 )خطة عمل مدغشقر(الربملان 

ــصائية    يف املائة٣٠ يف املائة ١٢ ــة استقـ دراسـ
بــــــــشأن أعــــــــضاء 

 الربملان

كــــــل مخــــــس  اجلمعية الوطنية
 سنوات

 حتـــــــّسن - ٢النـــــــاتج 
إمكانيــة اســتفادة املــرأة   

ية مــن الفــرص االقتــصاد 
 االجتماعيةو

النسبة املئوية من وظـائف املـديرين       
ــيت تـــشغلها    و ــارات العليـــا الـ اإلطـ

 نساء

املعهـــد الـــوطين  التركيبة االجتماعية يف املائة ٤٠ يف املائة ٢٩
 لإلحصاءات

 سنويا

حتّسن وضع   - ٣الناتج  
 املرأة

النسبة املئوية من النساء الـيت تتـوفر        
هلــــا ســــلطة اختــــاذ القــــرار بــــشأن 

 ل دخلهااستعما

التحقيـــق الـــدميغرايف   يف املائة٥٧  يف املائة٤٧
  ثالثا- والصحي

 املعهــد الـــوطين  
 لإلحصاءات

كــــــل مخــــــس 
 سنوات
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يبلــغ معــدل إصــابة و. يــسجل حاليــا معــدل انتــشار مرتفــع لألمــراض املنتقلــة جنــسيا و - ٢٣
متالزمـة  / يف املائـة رغـم قلـة اإلصـابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 ٨احلوامل مبرض الـسل     
 ).اإليدز( نقص املناعة املكتسب

 : ملواجهة هذه احلالة، نظّمت السلطات العامة رد فعل على ثالث مراحل كما يليو 
هي متمحورة بصورة رئيـسية حـول الوقايـة مـن           واملرحلة األوىل، املسماة مرحلة طبية       • 

ــشرية   ــريوس نقــص املناعــة الب ــدز /ف ــسيا داخــل اجمل  واإلي ــة جن موعــات األمــراض املنتقل
 ؛١٩٩٥ إىل ١٩٨٨املهددة يف الفترة من 

املرحلــة الثانيــة املتمّيــزة باســتراتيجيات موجهــة أساســا حنــو تكثيــف الوقايــة مــن تلــك    • 
ــراض  ــة  واألمــ ــة االجتماعيــ ــو التعبئــ ــة   وحنــ ــريوس نقــــص املناعــ ــة فــ ــاج مكافحــ إدمــ

ق علـى   االضـطالع بالتنـسي   واإليدز يف عمل مراكز الرعاية الـصحية األساسـية          /البشرية
 حنو نشط؛

 بإشراك اجملتمع احمللي يف أنـشطة      ٢٠٠٠أغسطس  /املرحلة الثالثة، اعتبارا من شهر آب      • 
هكــذا فقــد شــاركت يف تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة املنظمــات غــري احلكوميــة    و. املكافحــة

 .ما إىل ذلكوالرابطات واجملموعات احمللية و

ــن      و  ــرة م ــصحة يف الفت ــت وزارة ال ــة أخــرى، تول ــن جه  وضــع ٢٠٠٠ إىل ١٩٨٨م
 . تعبئة املواردو ،تنفيذهوالربنامج الوطين ملكافحة متالزمة نقص املناعة املكتسب، 

 : أربعة هياكل،١٩٨٨الذي بدأ تنفيذه يف  قد أقام هذا الربنامج الوطين،و 
متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب الـذي      /اجمللس الوطين ملكافحة األمراض املنتقلة جنسيا      • 

تـساعد اجمللـس جلنـة    و. هو مكلف بإعداد القرارات الـسياسية ولوزارات  جيمع خمتلف ا  
 املاليني،وتنسيق مشتركة جتمع املؤسسات احلكومية وشركاءها التقنيني 

 ،“البيولوجيــةواملــسائل العالجيــة  ”جلنــة :هيئــة تنــسيق تقنيــة تتــألف مــن ثــالث جلــان  • 
 ؛“نسانقوق اإلحواألخالقيات  ”جلنةو

 التنسيق؛وتابعة هيئة مشتركة للم • 

الـدائرة املعنيـة    /وتقدم خدمات األمانة للربنامج الوطين ملكافحة نقص املناعة املكتـسب          • 
  .باألمراض املنتقلة جنسيا التابعة لوزارة الصحة

 يف املائـة بالنـسبة للحوامـل حبلـول          ٠,٩٥ويهدف تنفيذ اخلطة الوطنية إىل حتقيق معـدل          
 . يف املائة١دل يف الفترة السابقة لذلك العام لكي ال يتجاوز اإلبقاء على هذا املعو ،٢٠١٢عام 
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ــة         و  ــص املناعـ ــريوس نقـ ــق بفـ ــا يتعلـ ــشقر فيمـ ــة يف مدغـ ــايل احلالـ ــدول التـ ــر اجلـ يظهـ
 ):اإليدز( متالزمة نقص املناعة املكتسب/البشرية

 ٧اجلدول 
 نتائج حتليل مدى تفشي اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشرية يف مدغشقر

 
 قيمة  يف املائة٩٥ ةالنسبة املئوي احلاملون لفريوس نقص املناعة البشرية عدد األشخاص املشمولني عاتاملقاط

 ٠,٠٠٧ )٠,١١-٠,٧٤( ٠,٣٠ ٥ ١٦٦٠ انتاناناريفو
 ٠,٠٠٧ )١,٠١-٢,٢٤ ١,٥١ ٢٦ ١٧٢٣ انتسريانانا
 ٠,٠٠٧ )٠,٨٣-٢,٠٨( ١,٣٢ ٢٠ ١٥١٠ فيانارانتسوا
 ٠,٠٠٧ )٠,٩٨-٢,٢٢( ١,٤٩ ٢٥ ١٦٨٠ ماهاجنغا
 ٠,٠٠٧ )٠,٤٣-١,٤٢( ٠,٧٩ ١٢ ١٥١٦ تواماسينا
 ٠,٠٠٧ )٠,٧٢-١,٨٩( ١,١٧ ١٨ ١٥٣٤ تولياري
 ٠,٠٠٧ )٠,٩١-١,٣٤( ١,١٠ ١٠٦ ٩٦٢٣ مدغشقر

 
 .ختطيط األسرة واحلماية االجتماعية، وزارة الصحة :املصدر 

  
الفتيات بـشأن خمـاطر   والنساء ال سيما   وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة إلعالم السكان،       و 

متالزمـة نقـص املناعـة      /ال سيما فريوس نقص املناعة البـشرية      واإلصابة باألمراض املنتقلة جنسيا     
اآلثار املترتبة عليها، تظهر اجلداول الواردة أدناه النتائج احملّصل عليهـا مـن             و) اإليدز(املكتسب  

 .محلة توعيةوعملية سرب أراء 
 ٨اجلدول 

 متالزمة نقص املناعة املكتسب/ بشأن مدى إدراك خطر فريوس نقص املناعة البشريةأرقام بيانية
 

 الرجال النساء 

 اخلصائص

النـــــــــــسبة املئويـــــــــــة 
ــذين   ــخاص الــــ لألشــــ
ــن    ــديث عـ ــم احلـ بلغهـ
متالزمــة نقــص املناعــة  

 اإليدز/املكتسب

النـــسبة املئويـــة لألشـــخاص 
ــدون أن   ــذين يعتقــــــــ الــــــــ
ــابة    ــب اإلصـ ــان جتنـ باإلمكـ

ــص امل  ــريوس نقـــ ــة بفـــ ناعـــ
 االيدز/البشرية

ــدد  عــــــــــــ
األشــخاص 
 املشمولني

النـــــــــــسبة املئويـــــــــــة 
ــذين   ــخاص الــــ لألشــــ
ــن    ــديث عـ ــم احلـ بلغهـ
متالزمــة نقــص املناعــة  

 اإليدز/املكتسب

النـــسبة املئويـــة لألشـــخاص 
ــدون أن   ــذين يعتقــــــــ الــــــــ
ــابة    ــب اإلصـ ــان جتنـ باإلمكـ
ــة    ــص املناعـــ ــريوس نقـــ بفـــ

 االيدز/البشرية

ــدد عـــــــــــــ
ــخاص األشـ
املشمولني

       السن
٤١٦ ٦٤,٥ ٧٦,٠ ١,٥٢٨ ٥٥,٢ ٦٩,٧ ١٩-١٥ 
٤١٦ ٧٦,١ ٨٩,٤ ١٣٩١ ٦٥,٤ ٨٠,٩ ٢٤-٢٠ 
٤٠٠ ٧٨,٢ ٨٨,٩ ١٣٤٧ ٦٤,٨ ٨٠,٧ ٢٩-٢٥ 
٥٤٣ ٨١,٩ ٩٢,٧ ٢٠٩٥ ٦٩,١ ٨٢,١ ٣٩-٣٠ 
٨٣٢ ٧٩,٧ ٩٠,٠ ١٥٨٧ ٦٥,٨ ٨٠,٩ ٤٩-٤٠ 
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 الرجال النساء 

 اخلصائص

النـــــــــــسبة املئويـــــــــــة 
ــذين   ــخاص الــــ لألشــــ
ــن    ــديث عـ ــم احلـ بلغهـ
متالزمــة نقــص املناعــة  

 اإليدز/املكتسب

النـــسبة املئويـــة لألشـــخاص 
ــدون أن   ــذين يعتقــــــــ الــــــــ
ــابة    ــب اإلصـ ــان جتنـ باإلمكـ

ــص امل  ــريوس نقـــ ــة بفـــ ناعـــ
 االيدز/البشرية

ــدد  عــــــــــــ
األشــخاص 
 املشمولني

النـــــــــــسبة املئويـــــــــــة 
ــذين   ــخاص الــــ لألشــــ
ــن    ــديث عـ ــم احلـ بلغهـ
متالزمــة نقــص املناعــة  

 اإليدز/املكتسب

النـــسبة املئويـــة لألشـــخاص 
ــدون أن   ــذين يعتقــــــــ الــــــــ
ــابة    ــب اإلصـ ــان جتنـ باإلمكـ
ــة    ــص املناعـــ ــريوس نقـــ بفـــ

 االيدز/البشرية

ــدد عـــــــــــــ
ــخاص األشـ
املشمولني

       احلالة املدنية
 ٧٥٧ ٧٣,٧ ٨٢,٩ ١٦٩٤ ٦٥,٢ ٧٧,٥ أعزب

ت كانت لـه عالقـا    
 ٤٥٦ ٧٨,٥ ٨٦,١ ٨٤٠ ٦٤,٩ ٧٧,٦ جنسية
 عالقات   له مل تكن 

 ٣٠١ ٦٦,٦ ٧٨,٠ ٨٥٤ ٦٥,٥ ٧٧,٤ جنسية أبدا
 ١٣٣١ ٧٩,١ ٩٠,٩ ٥١٣٩ ٦٥,٣ ٨٠,٣ له قرين

ــه   ــت عالقتــ انقطعــ
 ١٢٧ ٦٤,٣ ٨٣,٥ ١١١٦ ٥٩,١ ٧٥,٧ مع القرين
       مكان اإلقامة
 ١٣٩ ٩٩,١ ١٠٠,٠ ٤٦٦ ٩٦,٢ ٩٩,٢ العاصمة

 ٣٨٢ ٩١,٠ ٩٥,٧ ١٥٠٩ ٨٢,٣ ٩١,٦ مدن أخرى
 ٥٢١ ٩٣,٢ ٩٦,٨ ١٩٧٥ ٨٥,٦ ٩٣,٤ جتمع حضري

 ١٦٩٥ ٧١,٣ ٨٤,٩ ٥٩٧٤ ٥٧,٤ ٧٤,٣ ريف
       املقاطعات

 ٧٠١ ٩٣,٢ ٩٧,٢ ٢٦٧١ ٨٢,٦ ٩١,٤ انتاناناريفو 
 ٤١٦ ٦٨,٤ ٨٧,١ ١٥٩٩ ٤٧,٥ ٦٧,٥ فيامارانتسوا
 ٣٨٠ ٧٣,٨ ٨١,٠ ١١٩٦ ٦٢,٢ ٧٢,٨ توماسينا
 ٢٧٦ ٧٣,٣ ٩٢,٨ ٩٨٧ ٥٧,٨ ٧٤,٩ ماهاجانغا
 ٢٦١ ٤٨,٧ ٦٥,١ ٩٥٧ ٤٩,٨ ٧٥,٢ توليارا

 ١٨٣ ٨٠,٣ ٩١,٤ ٥٣٩ ٦٧,٣ ٨٠,٣ انتسريانانا
       مستوى التعليم

 ٣٦٣ ٤٠,٥ ٦٦,٨ ١٧٤١ ٢٧,٥ ٥٠,٢ ال تعليم
حمــو /تعلــيم ابتــدائي

 ١٠٨٨ ٧٣,٣ ٨٦,٤ ٣٧٥٧ ٦١,٥ ٧٩,٦ األمية
تعلـــــيم ثـــــانوي أو 

 ٧٦٥ ٩٨,٠ ٩٩,٦ ٢٤٥١ ٩٥,٠ ٩٨,٧ مستوى أعلى
 ٢٢١٦ ٧٦,٤ ٨٧,٧ ٧٩٤٩ ٦٤,٤ ٧٩,٠ اجملموع

 
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣حتقيق الصحة الدميغرافية . ، ختطيط األسرة واحلماية االجتماعيةوزارة الصحة :املصدر 
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 يف عمليات اختاذ القرارواحلياة العامة واملشاركة يف احلياة السياسية 
 املـشاركة يف احليـاة العامـة، نظمـت الدولـة سلـسلة مـن                بغية إعالم النساء حبقوقهن يف     - ٢٤

ــادة     ــدان القيــ ــساء يف ميــ ــدريب النــ ــل لتــ ــات العمــ ــديات   ،حلقــ ــسات البلــ ــيهن رئيــ ــن فــ  مبــ
 . األحياء رئيساتو

يتــبني مــن وال يوجــد متييــز يف جمــال حــصول النــساء علــى مناصــب يف القطــاع العــام،   - ٢٥
 لـــدخول اخلدمـــة املدنيـــة أن معـــدل جنـــاح  النتـــائج املـــسّجلة ملختلـــف االمتحانـــات التنافـــسية 

. بالتــايل، فــإن عــدم وجــود حــصة خمصــصة للنــساء مــّربر يف هــذا امليــدان  و. املرشــحات مرتفــع
ينفك عدد النساء الاليت يشغلن مناصب حتمـل املـسؤولية يـزداد منـذ مـا ال يقـل عـن عقـد                        ملو

 . رئيسات إقليم، مديرات عامة، وزيرات-كامل 
  .الدفاعوأس امرأتان وزارتني رئيسيتني مها وزارتا العدل يف الوقت احلاضر ترو 

 يتبـّين مـن هـذا     و. تـضّمنت قائمـة املرشـحني امـرأتني        يف االنتخابات الرئاسية األخرية   و - ٢٦
 .عزم املرأة على بلوغ أعلى مستوى يف ممارسة الوظيفة االنتخابية

بيـد أنـه مت     . بـات العامـة   قد نتج اهلبوط يف عدد الربملانيات عن اتبـاع أسـلوب االنتخا           و 
 .مقابل ذلك انتخاب عدد كبري من النساء على صعيد البلديات

غريه مـن العقوبـات   و على اتفاقية مناهضة التعذيب    ٢٠٠٥صّدقت مدغشقر يف عام     و - ٢٧
مت مؤخرا اعتماد قانون إدراج أحكام تلك االتفاقيـة يف القـانون            و. املهينةو نسانيةإالالوالقاسية  
علـى كـل حـال، فإنـه        و .٢٠٠٨مـايو   /ك عند انعقـاد الـدورة الربملانيـة لـشهر أيـار            وذل ،الوطين

يصدر عن أي سـجني إدعـاء بـشأن أي تعـذيب أو عقوبـات أو معـامالت أخـرى قاسـية أو                        مل
املعــامالت والعقوبــات وإن تنفيــذ القــانون اجلديــد املنــاهض للتعــذيب     . نــسانية أو مهينــة إ ال

راقبـــة الـــسجون، مبوجـــب املرســـوم  إقامـــة جلنـــة موملهينـــة، اونـــسانية إالالواألخـــرى القاســـية 
معاقبـة  و تـدبريان يرميـان إىل منـع      ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثاين  ١٧ املؤرخ   ٢٠٠٦ - ٠١٥ رقم

 .املهينةونسانية إالالوأعمال التعذيب أو العقوبات أو املعامالت األخرى القاسية 
اقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز        أمام ندرة السوابق القضائية اليت تشري إىل اتف       و - ٢٨

دعــم  ”ضــد املــرأة، تعتــزم الدولــة امللغاشــية قبــل كــل شــيء تنفيــذ برنــامج مــدرج يف املــشروع 
الـذي متتـد فتـرة      ومنائي  مول من برنامج األمم املتحدة اإل      امل “محايتهاونسان  النهوض حبقوق اإل  

شر ر أخــرى، إىل نــ يهــدف هــذا املــشروع، يف مجلــة أمــو    و .٢٠١١ إىل ٢٠٠٨تنفيــذه مــن  
. فيها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة           املعاهدات املتعلّقة حبقوق اإلنسان مبا    

أن يتسىن هلن االحتجاج هبا لـدى       ووالغرض هو كفالة أن تكون املواطنات على علم حبقوقهن          
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التفاقيـة يف حالـة   يف نفس الوقت، جيب أن تكون احملاكم قادرة على تطبيـق أحكـام ا        و. احملاكم
 .انتهاك احلقوق اليت حتميها تلك األحكام

نظرا لكون الـتظلم لـدى اللجنـة املعنّيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، املنـصوص                      و 
عليه يف بروتوكول االتفاقية االختياري، يقتضي أن يتم مسبقا اسـتنفاد سـبل الطعـن الداخليـة،                 

املالئمـة لكفالـة التطبيـق الفعـال إلجـراءات الـتظلّم الوطنيـة        فمن اهلام أن يتم أوال اختاذ التـدابري         
 .على الصعيد الوطين

هكـذا فــإن مدغــشقر تعتـزم التــصديق علــى الربوتوكـول االختيــاري التفاقيــة القــضاء    و 
ستستهل العملية املتـصلة بـذلك بعـد نـشر تلـك االتفاقيـة              وعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

ها مناسبا على مـستوى احملـاكم الوطنيـة مـن خـالل زيـادة عـدد                 جعل تطبيق وعلى نطاق واسع    
 .قرارات احملاكم املتصلة هبا

 


