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 التمييز ضد املرأة على اللجنة املعنية بالقضاء

مــن  ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأةعلى  اتفاقية القضاء

  
 التقارير الدورية اخلامسة املقدمة من الدول األطراف  

 
 *دغشقرم  

 

 

 .هذا التقرير صادر دون حترير رمسي * 
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 مقدمة  
 ومن بينـها    ،االتفاقيات واملواثيق املتصلة حبماية حقوق اإلنسان      على   صدقت مدغشقر  

 .١٩٩٣ يف عام ،العنف ضد املرأة على إعالن األمم املتحدة للقضاء
ــة        ــل اللجن ــن قب ــدة م ــذكريات العدي ــق االســتجابة للت ــن منطل ــة  ،وم  اضــطلعت حكوم
 بتــشكيل جلنــة معنيــة بــصياغة التقــارير  ، اخلارجيــة عــن طريــق وزارة العــدل ووزارة،مدغــشقر

 وذلـك مبوجـب القـرار الـوزاري         ،األولية والدورية املتصلة بالـصكوك الدوليـة حلقـوق اإلنـسان          
 .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣٠ املؤرخ ١٨٦٠٠املشترك رقم 

 :وهذه اللجنة مشكلة من 
ة الـسكان؛ ووزارة احلمايـة      وزارة العدل؛ ووزارة اخلارجية؛ ووزار    : كيانات حكومية  - 

ــي؛ ووزارة       ــث العلمـ ــوطين والبحـ ــيم الـ ــراغ؛ ووزارة التعلـ ــات الفـ ــة وأوقـ االجتماعيـ
 وهـي ممثلـة مـن قبـل املعهـد الـوطين لإلحـصاءات؛ ووزارة                ،االقتصاد واملاليـة وامليزانيـة    

 الدولة لدي وزارة الداخلية واإلصالح اإلداري بشأن األمن العام؛
 أي منظمات غري حكومية تعمل مـن أجـل حقـوق اإلنـسان يف        ،كيانات غري حكومية   - 

 املقاطعات الست مبدغشقر؛
 .أعضاء من اجملتمع املدين - 

 .١٩٩٤والتقرير األخري املتصل هبذه االتفاقية يرجع إىل عام  
 .التمييز ضد املرأة على والتقرير احلايل يتناول اتفاقية القضاء 
ــدعم مــايل      ــر ب طــار  مــن جانــب االحتــاد األورويب يف إ ولقــد حظــي وضــع هــذا التقري
 وتقدمي الدعم الـالزم للجنـة صـياغة التقـارير األوليـة والدوريـة               تيسري التعاون التقين،  ”مشروع  

 .“املتصلة بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
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 موجز تنفيذي
 مـن االتفاقيـة     ١٨ وفقا ألحكام املـادة      ١٩٩٠قدمت مدغشقر تقريرها األخري يف عام        
 .لزم الدول األطراف بعرض تقارير دوريةاليت ت

 وذلــك مــن ،إقامــة حــوار مــع اللجنــة  إىل ومدغــشقر تنــوي مواصــلة إجراءاهتــا الراميــة  
وهــو يتــضمن مــشمول التــدابري التطبيقيــة الــيت . خــالل تقــدمي هــذا التقريــر إليهــا كــي تنظــر فيــه

 .اختذت منذ حبث التقرير األخري
رية والتـشريعية واإلداريـة الـيت اضـطلع هبـا لـصاحل             ويعرض هذا التقرير التـدابري الدسـتو       

 :املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة يف اجملاالت التالية
 اجملال الساسي، - 
  الثقايف،-اجملال االجتماعي  - 
 . مع القيام بإبراز تدابري احلماية من العنف العائلي والزوجياجملال العائلي والزوجي، - 

  وهـي تـشهد    ،يالحـظ أن اجلهـود املبذولـة تـشكل جهـودا ضـخمة             ،وعلى حنو إمجـايل    
 واســتعدادها لتنفيــذ التوصــيات ،رغبــة حكومــة مدغــشقر يف االمتثــال ملتطلبــات االتفاقيــة علــى 

 . حتسني تنفيذ األحكام الواردة فيها إىل واملالحظات الرامية
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 احملتويات
الصفحة 

 اجلزء األول  
.اإلقليم  -ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٩

.لسكان ا -باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٩
.حملة تارخيية  - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٩
.الفئات العرقية واللغة والتاريخ  - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١٠
.اجلاليات األجنبية  - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٠
.اخلصائص الرئيسية لسكان مدغشقر  - ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠
.توزيع السكان حسب املناطق  - ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..١١
.املؤشرات الدميغرافية الرئيسية  - ٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٢
.بة والوفيات معدل املواليد واخلصو ١-٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢
.العمر املتوقع  ٢-٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٤
.خصائص األسر املعيشية امللغاشية  - ٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥
.احلجم املتوسط لألسر املعيشية  ١-٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥
. الدميغرافية لرؤساء األسر املعيشية -اخلصائص االجتماعية  ٢-٧    . . . . . . . . . . . . . .١٦

.التنظيم اإلداري واهليكل السياسي العام  -جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧
.لتنظيم اإلداري ا - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٧
.اهليكل السياسي العام  - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٧

.مؤشرات التنمية البشرية  -دال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٧
.مؤشر التنمية البشرية على الصعيد الوطين  - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧
.مؤشر التنمية البشرية حسب املقاطعات  - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨
.مؤشر التنمية البشرية حسب نوع اجلنس  - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨



 

08-21993 5 
 

CEDAW/C/MDG/5  

.صادية واالجتماعية والثقافية املؤشرات االقت -هاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩
.الناتج احمللي اإلمجايل  - ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٩
.التضخم  - ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٢٠
.ختفيض قيمة العملة  - ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٠
.الفقر  - ٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٢١
.القوى العاملة  - ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٢٣
.معدل النشاط  ١-٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٣
.العمالة  ٢-٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٢٤
.دخل األجور  ٣-٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٥
.البطالة  ٤-٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٢٦
.طلبات العمل  ٥-٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٧
.الصحة  - ٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٢٧
.صحة األم والطفل  ١-٦    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٨
٣٠  اإلجراءات الوقائية ضد املالريا  ٢-٦   
.) السيدا(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية ٣-٦    . . . . . . . .٣٠
.التعليم  - ٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٣١
.التعليم للجميع  ١-٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣١
. امللغاشي نظام التعليم ٢-٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٢
.الثقافة  - ٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٣٣
.االتصاالت والدين  - ٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣٣
.األمن والعدالة  -١٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٣٣

 اجلزء الثاين 
.التمييز ضد املرأة  :١املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٣٤
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.التزامات الدولة الطرف  :٢املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣٥
ريات األساسية ومتتعها هبا على التدابري املناسبة املتخذة لضمان ممارسة املرأة حلقوق اإلنسان واحل :٣املادة  

.أساس املساواة مع الرجل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٣٨
. محاية األمومة -ملؤقتة اخلاصة اليت تستهدف التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة االتدابري  :٤املادة   . . .٤٣
. الثقافية -أمناط السلوك االجتماعية  :٥املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٤٤
.جتار باملرأة واستغالل دعارة املرأة التدابري املتخذة ملكافحة اال :٦املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥١
.املساواة يف احلياة السياسية والعامة على الصعيد الوطين  :٧املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢
.املساواة يف احلياة السياسية والعامة على الصعيد الدويل  :٨املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٢
.املساواة أمام القانون املتعلق باجلنسية  :٩املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٧٣
.واة يف ميدان التعليم املسا :١٠املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٧٥
.املساواة يف جمايل العمالة والعمل  :١١املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٨١
.املساواة يف جمال الوصول للخدمات الصحية  :١٢املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤
.التمويل والضمان االجتماعي  :١٣املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٨٦
.املرأة الريفية  :١٤املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٨٧
.املساواة أمام القانون  :١٥املادة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٩٢
.املساواة يف احلقوق األسرية  :١٦ادة امل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٩٥

. املرفق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠١
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 قائمة اجلداول واألشكال
الصفحة 

.توزيع اجلاليات األجنبية  ١اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٠
.  متوسط اإلسقاط املتغري- ٢٠٠٤هيكل السكان حسب املقاطعة ونوع اجلنس ومنطقة اإلقامة يف عام  ٢اجلدول   . . .١١
. ٢٠٠٣ان حسب الفئة العمرية الرئيسية ونوع اجلنس يف عام هيكل السك ٣اجلدول   . . . . . . . . . . . .١١
معـــدل اخلـــصوبة حـــسب الـــسن واملؤشـــر الكلـــي هلـــذه اخلـــصوبة، وفقـــا للدراســـات االستقـــصائية ٤اجلدول  

.  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ و   ١٩٩٧ و  ١٩٩٢الدميغرافية والصحية األوىل والثانية والثالثة لألعوام                      . . .١٢
.ية الرئيسية املؤشرات الدميغراف ٥اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٤
.العمر املتوقع عند الوالدة حسب املقاطعة ونوع اجلنس  ٦اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥
.حجم األسر املعيشية حسب نوع اجلنس ورئيس األسرة  ٧اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦
. توزيع األسر املعيشية حسب نوع جنس رئيس األسرة واملقاطعة  ٨اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . .١٦
.دارية مساحة كل مقاطعة وأقسامها اإل ٩اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧
.مؤشر التنمية البشرية حسب نوع اجلنس  ١٠اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩
.الناتج احمللي اإلمجايل باملعدالت اإلمسية واملعدالت احلقيقية ونسبة التضخم  ١١اجلدول   . . . . . . . . . . .٢٠
. ٢٠٠٤ حىت عام ٢٠٠١القيمة املتوسطة ألسعار الصرف مبدغشقر من عام  ١٢اجلدول   . . . . . . . . . .٢١
.) يف املائة(عيشية الفقرية موزعة حسب نوع جنس رئيس األسرة نسب األسر امل ١٣اجلدول   . . . . . . . . .٢٢
.مؤشرات الفقر موزعة حسب نوع جنس رئيس األسرة املعيشية  ١٤اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢
. وفقا للشرائح ٢٠٠٢موجز مؤشرات الفقر يف عام  ١٥اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣
.تطور أعداد القوى العاملة  ١٦اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٣
.لنشاط حسب نوع اجلنس ووسط اإلقامة تطور معدل ا ١٧اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤
.توزيع الوظائف حسب الفرع ونوع اجلنس  ١٨اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤
 املهنية -العالقة بني اإليرادات املتحققة من قبل النساء ومن قبل الرجال حسب الفئة االجتماعية  ١٩اجلدول  

.والقطاع املؤسسي يف املائة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٥
يزت باحلماية من كزاز املواليد، على صعيد مراكز الصحة األساسية، موزعة حاالت الوالدة اليت مت ٢٠اجلدول  

. ٢٠٠٢حسب املقاطعات يف عام  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٢٨
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٢٠٠٢٢٩استعمال خدمات األمومة، على صعيد مراكز الصحة األساسية، حسب املقاطعات يف عام  ٢١اجلدول  
. ٢٠٠٢ية، حسب املقاطعات يف عام نتائج حاالت الوالدة، على صعيد مراكز الصحة األساس ٢٢اجلدول   .٢٩
٣٠األشخاص الذين يعيشون وُهم مصابون مبرض السيدا يف مدغشقر، باألعداد التراكمية للحاالت  ٢٣اجلدول  
توزيع اجلرائم وحاالت العنف املرتكبة ضد املرأة واملسجلة لدى فرقة شرطة اآلداب بأنتاناناريفو  ٢٤اجلدول  

. ٢٠٠٢ و ٢٠٠١يف عامي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٠
.معدل متثيل النساء يف الوظائف ذات املسؤولية  ٢٥اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٧
.متثيل النساء يف صفوف كبار موظفي الدولة  ٢٦اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨
. ٢٠٠٥ إىل عام ١٩٩٠تطور أعداد تالميذ املدارس االبتدائية حسب نوع اجلنس من عام  ٢٧اجلدول   . . .٧٥
. ٢٠٠٥ إىل عام ١٩٩١عدادية حسب نوع اجلنس من عام تطور أعداد تالميذ املدارس اإل ٢٨اجلدول   . . .٧٦
. ٢٠٠٥ إىل عام ١٩٩١تطور أعداد تالميذ املدارس الثانوية حسب نوع اجلنس من عام  ٢٩اجلدول   . . . .٧٦
. ٢٠٠٥ إىل عام ١٩٨٧تطور أعداد طلبة التعليم العايل حسب نوع اجلنس من عام  ٣٠اجلدول   . . . . . .٧٧
.ب مستوى التعليم، وفقا للوسط ونوع اجلنس توزيع السكان حس ٣١اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . .٧٧
٢٠٠١معدل االلتحاق باملدارس، اإلمجايل والصايف، حسب مستوى التعليم فيما بني عامي  ٣٢اجلدول  

. الوحدة يف املائة -٢٠٠٤ و . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٧٨
. املهنية -هيكل األنشطة النسائية حسب الفئة االجتماعية  ٣٣اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨١
.يف املائة :  الوحدة-ام بوسائل منع احلمل وفترة اخلصوبة لدى املرأة معدل اإلمل ٣٤اجلدول   . . . . . . . . .٨٧
.احلالة الزوجية لرؤساء األسر املعيشية حسب نوع اجلنس  ٣٥اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٦
.النسبة املئوية للرجال والنساء جبميع فئات الوظائف العامة  ٣٦اجلدول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠١

.معدل الوفيات قبل سن اخلامسة   ١الشكل   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .١٣
، مع التوزيع ٢٠٠٣مايو / وحىت أيار١٩٨٧حاالت الوفاة اليت ترجع إىل مرض السيدا من عام  ٢الشكل  

.حسب اجلنس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٣١
اختالف معدل انتشار وسائل منع احلمل حسب وسط اإلقامة ودرجة التعليم واملستوى   ٣الشكل  

. االقتصادي -االجتماعي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٨٨
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 اجلزء األول  
 اإلقليم - ألف 

 اليت تشكل رابع أكرب جزيـرة يف العـامل بعـد غـرين النـد وغينيـا اجلديـدة                    ،ن مدغشقر إ - ١
 بــني خطــي العــرض  الكــرة اجلنــويب، تقــع يف جنــوب غــرب احملــيط اهلنــدي بنــصف   ،وبورنيــو

 ١٤  درجــة و٤٣ دقيقــة جنوبــا وخطــي الطــول ٣٠  درجــة و٢٥  دقيقــة و٧٥ درجــة و ١١
 ويفـصلها عـن     جـانيب مـدار اجلـدي،      علـى  وجـد وهي ت .  دقيقة شرقا  ٢٧  درجة و  ٥٠دقيقة و   

 .فريقيا ممر موزامبيقألالساحل اجلنويب الشرقي 
 يالحـظ   ، من الكيلـومترات املربعـة     ٥٨٧ ٠٥١ اليت تبلغ    ،ويف سياق مساحة مدغشقر    - ٢

 سـانت مـاري    -  كيلـومتر بـني رأس     ١ ٦٠٠ومتتـد هـذه اجلزيـرة ملـسافة         . أهنا تعتـرب شـبه قـارة      
ــرب يف   ــا ورأس عنـ ــشمال، جنوبـ ــصى الـ ــوايل أقـ ــها  ٥٧٠ وحلـ ــزء منـ ــومترا يف أعـــرض جـ .  كيلـ

 وحيدها غربا ممـر موزامبيـق وشـرقا احملـيط     ، كيلومتر من السواحل٥ ٠٠٠وملدغشقر أكثر من   
 .والعاصمة هي أنتاناناريفو. اهلندي

 
 السكان - باء 

 حملة تارخيية - ١ 
وسـط   إىل   ء مـن الـساحل    وانتقـل هـؤال   . إن أول سكان معروفني للجزيرة هم الفازميبـا        - ٣

يما مــن إندونيــسيا ســ  وال،فريقــي وعــريبآســيوي وأالبلــد عقــب وصــول مهــاجرين مــن أصــل 
اهلنــود (وقــدمت جمموعــات أخــري مــن الــسكان يف مرحلــة الحقــة   . فريقيــاوماليزيــا وشــرق أ

 ).والصينيون واألوربيون
يــد الــسكان  علــى  أقــيم العديــد مــن املمالــك،مدغــشقر إىل وقبــل وصــول األوروبــيني - ٤

 كانـت  ،ومنـذ القـرن التاسـع عـشر    . األصليني فيمـا بـني القـرنني الـسادس عـشر والتاسـع عـشر         
 يف أعقــاب حــروب مــن حــروب ،بقيــة املمالــك علــى مملكــة إميرينــا متــارس بعــضا مــن الــسيادة 

 .الفتوحات
ــام      - ٥ ــسا يف ع ــل فرن ــن قب ــتعمار م ــد اس ــتقالهلا   ،١٨٩٦وبع ــشقر اس ــتعادت مدغ يف  اس

 . ١٩٦٠ونيه ي/حزيران ٢٦
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 الفئات العرقية واللغة والتاريخ - ٢ 
ــسكان امللغاشــيون مــن    - ٦ ــألف ال ــة واحــدة،    ف١٨يت ــة جتمعهــم لغــة وطني ــة عرقي  وهــي ئ

 مـع وجـود تـشكيلة متنوعـة مـن اللـهجات ختتلـف حـسب املوقـع اجلغـرايف والتـاريخ                      ،امللغاشية
 .واخللفيات الثقافية

 فـإن العـادات والتقاليـد       ،الـسياسي مبدغـشقر    - ومهما كان تطـور النظـام االجتمـاعي        - ٧
والـبعض مـن هـذه العـادات        . كانت تشغل دائمـا مكانـة هامـة يف أسـلوب التنظـيم االجتمـاعي              

 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على والتقاليد يتعارض مع تطبيق اتفاقية القضاء
 

 اجلاليات األجنبية - ٣ 
 .توجد مبدغشقر جاليات أجنبية عديدة - ٨

 
  توزيع اجلاليات األجنبية - ١اجلدول   

 النسبة املئوية اجلنسية

 ٤٠ الفرنسيون
 ٢٠ الصينيون

 ١٢ القادمون من جزر القمر
 ١٨  الباكستانيون- اهلنود

الربيطانيون والعرب واألفارقـة واملوريـشيوسيون واإليطـاليون        (اجلاليات األخرى   
 ١٠ )يونوالنروجييون واليونانيون واألملان والكور

 
 .٢٠٠٣نوفمرب /وزارة الداخلية واإلصالح اإلداري، تشرين الثاين: املصدر 

 
 اخلصائص الرئيسية لسكان مدغشقر - ٤ 

 بلــغ تقــدير ،١٩٩٣ الــذي أجــري يف عــام ،يف التعــداد العــام األخــري للــسكان واملوئــل - ٩
قــدير  فقــد كــان هــذا الت،٢٠٠٤ نــسمة، أمــا يف عــام ١٢ ٢٣٨ ٩١٤عــدد ســكان مدغــشقر 

 وذلـك يف إطـار وجـود معـدل منـو            قا إلسقاطات معهد اإلحـصاء الـوطين،       وف ١٦ ٩٠٨ ٠٠٠
 . يف املائة٢,٨ إىل مستقر يصل

 تيـارات اهلجـرة العامليـة       وبسبب الطابع اجلزري ملدغشقر وموقعها اجلغرايف البعيـد عـن          - ١٠
 آثــار اهلجــرة وتكـاد .  ال يــشهد البلـد ســوي تبــادل حمـدود جــدا للـسكان مــع اخلــارج   الكـبرية، 

 .الدولية ال تذكر
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 توزيع السكان حسب املناطق - ٥ 
 .تعيش غالبية سكان مدغشقر يف وسط ريفي - ١١

 متوسـط   - ٢٠٠٤هيكل السكان حسب املقاطعة ونوع اجلنس ومنطقـة اإلقامـة يف عـام               - ٢اجلدول 
 اإلسقاط املتغري

 
   نوع اجلنس 

 النسبة املئوية موعاجمل إناث ذكور املقاطعة أو منطقة اإلقامة

 ٠٠٠٢٩,٦ ٠٠٤ ٠٠٠٥ ٤٩٤ ٠٠٠٢ ٥١٠ ٢ أنتاناناريفو
 ٠٠٠٧,٦ ٢٩٢ ٠٠٠١ ٠٠٠٦٥١ ٦٤١ أنتسريانانا

 ٠٠٠٢٢,١ ٧٣٠ ٠٠٠٣ ٨٧٤ ٠٠٠١ ٨٥٦ ١ فينانارانتسوا
 ٠٠٠١١,٢ ٨٩٧ ٠٠٠١ ٠٠٠٩٤٨ ٩٤٩ ماهاجانغا
 ٠٠٠١٦,٩ ٨٥٦ ٠٠٠٢ ٤٢٧ ٠٠٠١ ٤٢٩ ١ توماسينا

 ٠٠٠١٤,٤ ٤٣٠ ٠٠٠٢ ٢٢٦ ٠٠٠١ ٢٠٤ ١ وليارات
 ٠٠٠٢٨,٢ ٧٧٠ ٠٠٠٤ ٤٢٧ ٠٠٠٢ ٣٤٣ ٢ املناطق احلضرية
 ٠٠٠٧١,٨ ١٣٨ ٠٠٠١٢ ٠٣٤ ٠٠٠٦ ١٠٤ ٦ املناطق الريفية

  ٠٠٠١٠٠,٠ ٩٠٨ ٠٠٠١٦ ٤٦١ ٠٠٠٨ ٤٤٧ ٨ مدغشقر
املعهـد  /غرافيا واإلحـصاءات االجتماعيـة     مديريـة الـدميو    - ١٩٩٣التعداد العام للسكان واملوئل لعام      : املصدر

 .الوطين لإلحصاء
 

 ٢٠٠٣هيكل السكان حسب الفئة العمرية الرئيسية ونوع اجلنس يف عام  - ٣اجلدول 
 

  النسبة املئوية 
 النساء الرجال اجملموع السن

 ٢١,٩ ٢٢,٤ ٤٤,٣ ١٤ -صفر 
٢٦,٤ ٢٥,٩ ٥٢,٤ ٦٤ - ١٥ 
 ١,٧ ١,٦ ٣,٣  سنة وأكثر٦٥
 ٥٠,١ ٤٩,٩ ١٠٠,٠ موعاجمل

 
املعهـد  / مديريـة الـدميغرافيا واإلحـصاءات االجتماعيـة        - ١٩٩٣التعداد العام للـسكان واملوئـل لعـام         : املصدر

 .الوطين لإلحصاء
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 . سنة١٦,٣ويبلغ متوسط سن السكان .  ويتسم امللغاشيون حبداثة سنهم-١٢
 

 الرئيسية الدميغرافية املؤشرات - ٦ 
 د واخلصوبة والوفياتمعدل املوالي -١-٦
 العـام للـسكان     التعـداد ( تـشري خمتلـف مـصادر البيانـات          ،كما يتبني من اجلـدول التـايل       - ١٣

 ،١٩٩٢والــصحية لعــام   الدميغرافيــة   والدراســة االستقــصائية الوطنيــة  ،١٩٩٣واملوئــل لعــام  
مبكـرة  وجود خصوبة مرتفعـة و     إىل   ،)١٩٩٧والصحية لعام    الدميغرافية   والدراسة االستقصائية 

 ومثة نسبة هامة من املراهقات الالئـي تتـراوح         ٠,٦فاملؤشر الكلي للخصوبة يبلغ     . يف مدغشقر 
يف املائـة وفقـا    ٣٠صوبة، حيث تبلغ هذه النسبة  قد دخلن مرحلة اخل   ١٩ و ١٥ أعمارهن بني 

ــصائية  ــة االستقـ ــة للدراسـ ــام   الدميغرافيـ ــصحية لعـ ــصائية  . ١٩٩٧والـ ــة االستقـ ــا للدراسـ ووفقـ
  يـصل املؤشـر الكلـي للخـصوبة        ،٢٠٠٤-٢٠٠٣فية والصحية الثالثـة مبدغـشقر للفتـرة         الدميغرا

 ١٩٩٧تـــــــسم باخنفـــــــاض ملحـــــــوظ منـــــــذ عــــــــام      ممـــــــا ي ، مـــــــن األطفـــــــال  ٥,٢إىل 
 ). التايل٥نظر اجلدول ا(
 

معدل اخلصوبة حسب السن واملؤشر الكلي هلذه اخلصوبة، وفقـا للدراسـات       -٤اجلدول 
 ١٩٩٢الثانيــة والثالثــة لألعــوام  وىلة األواالستقــصائية الدميغرافيــة والــصحي

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣  و١٩٩٧ و
 

الدراسة االستقصائية األويل الفئة العمرية
 )١(١٩٩٢لعام 

الدراسة االستقصائية الثانية
 )٢(١٩٩٧لعام 

الدراسة االستقصائية الثالثة
 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣للفترة 

١٥٧١٨٠١٥٠ ١٩-١٥
٢٧٠٢٧٩٢٤٥ ١٤-٢٠
٢٧٢٢٥٤٢٣٥ ٢٩-٢٥
٢٢٦٢١٥١٨٩ ٣٤-٣٠
١٩٢١٥٢١٣٠ ٣٩-٣٥
٨٩٨٨٦٩ ٤٤-٤٠
١٩٢٥١٧ ٤٩-٤٥

 مؤشر اخلصوبة الكلي
 ٥,٢ ٦,٠ ٦,١ ٤٩ - ١٥ 

 . امرأة١ ٠٠٠معدل اخلصوبة حسب الفئة العمرية لكل : مالحظة
 .١٩٩٤ريفينو وآخرون : الدراسة الوطنية الدميغرافية والصحية )١( 
 .١٩٩٨مديرية الدميغرافيا واإلحصاءات االجتماعية، : والصحيةافية  الدميغرالدراسة )٢( 
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 يف  ٩٣ يالحـظ أن هـذا املعـدل قـد قـدر بنـسبة               ، صعيد معـدل وفيـات األطفـال       علىو - ١٤
 والتعـداد العـام     ،١٩٩٢والـصحية لعـام      الدميغرافيـة    الدراسـة (األلف يف وفقا آلخـر الدراسـات        

ــام    ــل لع ــسكان واملوئ ــصائية لتجم والدراســة ا،١٩٩٣لل ــام   الستق ــددة لع ــات املؤشــرات املتع ع
 والدراسـة االستقـصائية للتجمعـات لعـام     ،١٩٩٧ والدراسة الدميغرافية والصحية لعام  ،١٩٩٥
٢٠٠٠.( 

 
  معدل الوفيات قبل سن اخلامسة- ١الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

وث الــرأي مؤســسة حبــ /غرافيا واإلحــصاءات االجتماعيــة مديريــة الــدمي /عهــد الــوطين لإلحــصاء  امل: املــصدر
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣والصحية للفترة  الدميغرافية الدراسة)/ماكرو(
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CEDAW/C/MDG/5

  املؤشرات الدميغرافية الرئيسية - ٥اجلدول 
  املقاطعات اليت تتمتع باحلكم الذايت 

 مدغشقر توليارا أنتاناناريفو تواماسينا ماهاجانغا فيانارانتسوا أنتسريانانا املؤشرات

 السكان
٠٠٠ ٩٠٨ ٠٠٠١٦ ٤٣٠ ٠٠٠٢ ٠٠٣ ٠٠٠٥ ٨٥٦ ٠٠٠٢ ٨٩٦ ١ ٠٠٠ ٧٣٠ ٠٠٠٣ ٢٩١ ١ )٢٠ ٠٤إسقاطات عام(

ــسكانية   ــة الـــ عـــــدد(الكثافـــ
٣٠,٠٣٦,٤١٢,٦٣٩,٧٨٥,٨١٥,١٢٨,٨ )كيلومتر مربع/السكان

٩٨,٢٨٩٨,٦٩٩,٨٨٩٩,٨٤١٠٠,٥٤٩٧,٨١٩٩,٥٦ نسبة الذكورة
ــع   ــائل منـ ــشار وسـ ــدل انتـ معـ

) مئويــةنــسبة (احلمــل احلديثــة 
 ٢٠٠٠يف عام 

٥,٣٩,٤١٥,٩٥,٤٩,٧ ١٠,٨٥,١

ســـن األم عنـــد وضـــع الوليـــد 
ــام ) أعـــــــــوام(األول  يف عـــــــ
٢٠٠٠ 

١٨,٦١٩١٨,٤١٩,٩٢٠,٤١٩١٩,٥

عند أول اتصال جنسي     السن
١٦,١١٦,٦١٦١٧,٣١٨,٣١٥,٤١٦,٩ ٢٠٠٠يف عام ) باألعوام(

 الـــــــرقم القياســـــــي الكلـــــــي
٥,٢١٦,٨٧٦,٦١٥,٦١٥,٣٧٦,١٨٥,٩٧ ٢٠٠٠للخصوبة يف عام 

 العـدد (معدل وفيات األطفال    
٧٢,٩١٢٠,٩١١٢,٤١٠٤,١٧٢١١٤,٤٩٩,٣ ) األلفيف

ــسكان   ــو الـ ــدل منـ ــسبة(معـ  نـ
٢,٥٣,٢٢,٧٣٢,٨٢,٦٢,٧ )مئوية

 
 ،)التعداد العام للسكان واملوئل(فية  إسقاطات وتوقعات جغرا،املعهد الوطين لإلحصاء. ١٩٩٧ الدراسة الدميغرافية والصحية لعام  :املصادر 

 .املديرية العامة للتخطيط). ١٩٩٩( الدراسة االستقصائية لسكان فيفوندرونانا إلحصاء،املعهد الوطين ل. ٢٠٠٠
 
  العمر املتوقع-٢-٦
تفاعـا لـدي النـساء منـه لـدي       كان العمر املتوقع عنـد الـوالدة أكثـر ار          ،١٩٩٣يف عام    - ١٥

 .يد البلد بأسرهصع على  وذلكالرجال،
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CEDAW/C/MDG/5  

 العمر املتوقع عند الوالدة حسب املقاطعة ونوع اجلنس - ٦اجلدول 
 

 نوع اجلنس 
 اإلناث الذكور فاريتاين

 ٥٩,٩٩ ٥٦,٦٨ أنتاناناريفو
 ٥٦,٤٨ ٥٢,٨٤ أنتسريانانا
 ٤٤,٦٢ ٤٣,٧٠ فيانارانتسوا
 ٥٤,٨٥ ٥٢,٢٤ ماهاجانغا
 ٥٣,٠٢ ٥٢,٠٢ تواماسينا
 ٥٣,٤٥ ٥١,٩٠ توليارا

 ٥٣,٣٠ ٥١,٣٠ مدغشقر
 

، املعهـد الـوطين   ١٩٩٣مديرية الدميغرافيا واإلحصاءات االجتماعية، التعداد العام للسكان واملوئل لعـام       :املصدر
 .لإلحصاء

 
 -٢٠٠٣لــصحية الثالثــة للفتــرة   وا الدميغرافيــة ووفقــا ملــصادر الدراســة االستقــصائية    - ١٦

 ٥٦,٣ للنـساء مقابـل      ٥٨,١ وأصـبح    ، ارتفاعـا مـا     يراعي أن العمر املتوقع قـد سـجل        ،٢٠٠٤
 .للرجال

 
 خصائص األسر املعيشية امللغاشية - ٧ 

  احلجم املتوسط لألسر املعيشية-١-٧
 يالحـظ  ،٢٠٠٢وفقا للدراسة االستقصائية اليت أجريت لدي األسـر املعيـشية يف عـام             - ١٧

. خيتلــف مــن مقاطعــة ألخــريوهــو . ٥,٠أن احلجــم املتوســط لألســر املعيــشية امللغاشــية يبلــغ  
 .وحجم األسر اليت يديرها الرجال يزيد عموما عن حجم تلك اليت تديرها النساء
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CEDAW/C/MDG/5

 حجم اُألسر املعيشية حسب نوع اجلنس رئيس األسرة - ٧اجلدول 
 

  رؤساء اُألسر 
 اجملموع النساء الرجال فاريتاين

٥٫١٣٫٦٤٫٩ أنتاناناريفو
٥٫٤٤٫٢٥٫١ فيانارانتسوا
٥٫٢٣٫٢٤٫٨ تواماسينا
٥٫٣٣٫٤٥٫٠ ماهاجانغا
٥٫٨٤٫٧٥٫٦ تولياري
٤٫٧٣٫٥٤٫٤ أنتسريانانا

٥٫٣ اجملموع
٥٫٠ ٣٫٨ 

 
 .٢٠٠٢مديرية اإلحصاءات واُألسر املعيشية، / املعهد الوطين لإلحصاء:املصدر

 
 لرؤساء األسر املعيشية الدميغرافية -  اخلصائص االجتماعية-٢-٧
 .النظام األبوي إىل تند اجملتمع امللغاشييس - ١٨
ين، واالرتبـاط    والـزواج القـانو    ،الزواج بـامرأة واحـدة    : وحاالت الزوجية املختلفة هي    - ١٩

 . واالرتباط احلر بعدة نساءاحلر بامرأة واحدة، والزواج التقليدي بعدة نساء،
مخـس حـاالت مـن     يالحظ أن زواجا ملغاشـيا واحـدا مـن كـل       ،ووفقا للجدول التايل   - ٢٠

 .حاالت الزواج خيضع إلدارة امرأة
 

 توزيع األسر املعيشية حسب نوع جنس رئيس األسرة واملقاطعة - ٨اجلدول 
 

  نوع جنس رئيس األسرة 
 اجملموع اجملموع امرأة رجل فاريتاين

 ٢٩,٥ ١٠٠,٠ ١٥,٣ ٨٤,٧ أنتاناناريفو
 ٢٠,٢ ١٠٠,٠ ٢٥,١ ٧٤,٩ فيانارانتسوا
 ١٦,٩ ١٠٠,٠ ٢٠,٨ ٧٩,٢ اتواماسين
 ١١,١ ١٠٠,٠ ١٨,٢ ٨١,٨ ماهاجانغا
 ١٤,٣ ١٠٠,٠ ٢١,٨ ٧٨,٢ تولياري
 ٨,٢ ١٠٠,٠ ٢٧,٠ ٧٣,٠ أنتسريانانا
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٢٠,٤ ٧٩,٦ اجملموع
 . األسر املعيشيةىالدراسة االستقصائية الدائمة لد/مديرية إحصاءات األسر املعيشية/املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر
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CEDAW/C/MDG/5  

 التنظيم اإلداري واهليكل السياسي العام - جيم 
 التنظيم اإلداري - ١ 

  منطقة تـشتمل   ٢٦ إىل وهذه بدورها تنقسم     ، ست مقاطعات مستقلة   إىلينقسم البلد    - ٢١
 . ناحية١ ٥٥٨  دائرة و١١١على
ــاء    - ٢٢ ــة مــن عــدد كــبري مــن األحي  ىل وهــذه تتفــرع إ،وتتــألف النــواحي احلــضرية والريفي

 .قطاعات
 

 مساحة كل مقاطعة وأقسامها اإلدارية - ٩اجلدول 

 عدد املناطق املساحة بالكيلومترات املربعة املقاطعة املستقلة
ــدد  عـــــــــــ
 الدوائر

ــدد  عــــــــــــــ
 النواحي

 ١٤٠ ٩ ٢ ٠٥٦ ٤٣ أنتسريانانا

 ٢٩٦ ١٩ ٤ ٢٨٣ ٥٨ أنتاناناريفو

 ٢٢٣ ١٨ ٣ ٩١١ ٧١ تواماسينا

 ٣٩٧ ٢٣ ٥ ٣٧٣ ١٠٢ فيانارانتسوا

 ٢٣٠ ٢١ ٤ ٠٢٣ ١٥٠ هاجانغاما

 ٢٧٢ ٢١ ٤ ٤٠٥ ١٦١ توليارا

 ١٥٥٨ ١١١ ٢٢ ٠٥١ ٥٨٧ مدغشقر
 

 اهليكل السياسي العام - ٢ 
ــة  - ٢٣  مــن اجلــزء الثالــث مــن دســتور عــام   ٤١ الــذي ورد يف املــادة ،يوضــح تنظــيم الدول

 : وهي، خمتلف كيانات الدولة.١٩٩٢
 لسلطة التنفيذية؛رئيس اجلمهورية واحلكومة اللذان يشكالن ا - 
 اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ اللذان يكونان السلطة التشريعية؛ - 
 .احملكمة الدستورية العليا - 

 
 مؤشرات التنمية البشرية - دال 

 الصعيد الوطين على مؤشر التنمية البشرية - ١ 
ا ويف هـذ  . ٠,٤٨٠هـذا املؤشـر مبدغـشقر يبلـغ          مـستوى     كـان تقـدير    ،٢٠٠٢يف عام    - ٢٤
أســاس تعــادل القــوة  علــى  الــذي يقــاس، كــان النــاتج احمللــي اإلمجــايل احلقيقــي الفــردي ،العــام
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CEDAW/C/MDG/5

 ،واملعــــدل اإلمجــــايل لاللتحــــاق باملــــدارس.  دوالرا٨١١ إىل  يــــصل يف الواقــــع،)١(الــــشرائية
 يف حـني أن العمـر املتوقـع         ، يف املائـة   ٤٣,٨ يبلـغ    ،يتعلـق جبميـع مـستويات هـذا االلتحـاق          فيما

 صـعيد القيـاس     علـى  و ،وبعبـارة أخـرى   .  سـنة  ٥٣ إىل   صـعيد الـسكان يـصل      علـى    ةعند الـوالد  
 يتـضح أن مدغـشقر الـيت مل حتقـق هـذا             ،١النظري للتنمية البشرية مبقدار يتـراوح بـني صـفر و            

 وهـي تنـدرج اليـوم بالتـايل يف صـفوف البلـدان ذات        ،العام سوي نصف احلد األقصى املنـشود      
 .التنمية البشرية الضعيفة

 فقد تبني أن منو مؤشر التنمية البشرية قد اتـسم باالنتظـام فيمـا بـني العـامني             ،ومع هذا  - ٢٥
 ٠,٤٩٩  و،٢٠٠٢ يف عـام  ٠,٤٨٠ و،٢٠٠١ يف عـام  ٠,٤٦٨وقـد بلـغ   . ٢٠٠٠و ١٩٩٧
 .)٢( بلدا١٧٧ من بني ١٤٦ مما وضع مدغشقر يف املرتبة ،٢٠٠٥يف عام 

 
 مؤشر التنمية البشرية حسب املقاطعات - ٢ 

 ال تـزال    ، فيما يتصل بالتنمية البـشرية     ، كانت الفوارق بني املقاطعات    ،٢٠٠٢يف عام    - ٢٦
 يف  ٠،٤٠٠ يف أنتاناناريفو وعـن      ٠،٥٠٠وكانت هذه التنمية تزيد عن      : مبثابة فوارق ملموسة  

 . يف فيانارانتسووا وتوليارا٠،٤٠٠ كما كانت تقل عن ،أنتيسريانانا وتواماسينا وماهاجانغا
 

 التنمية البشرية حسب نوع اجلنسمؤشر  - ٣ 
يدل الفارق البـسيط بـني مؤشـر التنميـة البـشرية املتعلـق بنـوع اجلـنس ومؤشـر التنميـة                       - ٢٧

 .عدم وجود متييز ما بني الرجال والنساء على ،٢٠٠٢، يف عام البشرية

__________ 
 هبـدف  ،بـني البلـدان  معادلة اختالفات األسعار فيما  إىل ميثل تعادل القدرة الشرائية سعر الصرف الذي يرمي    )١( 

والـدوالر املعـرب عنـه وفـق تعـادل القـدرة        . التمكن من إجراء مقارنات دولية لإلنتاج والدخل بالقيم احلقيقيـة         
نفــس الكميــة مــن الــسلع واخلــدمات كمــا لــو كــان دوالرا مــن    علــى الــشرائية يف بلــد بعينــه يتــيح احلــصول 

 يراعـى أن هـذا الـدوالر املعـرب عنـه          ويف مدغـشقر،  . ار اقتـصاد هـذا البلـد      دوالرات الواليات املتحدة يف إط    
) ٢٠٠٢لعـام  (أسـاس البيانـات الـواردة يف التقريـر العـاملي       علـى    حسب تعادل القـوة الـشرائية جيـري تقـديره         

 .)فرنك ملغاشي/دوالر(فضال عن سعر الصرف 
 .تحدة اإلمنائي برنامج األمم امل،٢٠٠٥التقرير الوطين املتعلق بالتنمية البشرية لعام : املصدر )٢( 
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CEDAW/C/MDG/5  

 مؤشر التنمية البشرية حسب نوع اجلنس - ١٠اجلدول 
 

  نوع اجلنس 
 اجملموع أةاملر الرجل املؤشرات

 ١٠٠,٠ ٥٠,١ ٤٩,٩ )يف املائة(النسبة من جمموع السكان 
 ٥٣,٠ ٥٣,٩ ٥٢,٠ )بالسنوات(العمر املتوقع عند الوالدة 

معدل اإلملـام بـالقراءة والكتابـة فيمـا بـني الكبـار             
 ٦٨,٧ ٦٢,٤ ٧٥,١ )يف املائة(

يف (معــدل االلتحــاق باملــدارس بكافــة مــستوياهتا 
 ٤٦,٧ ٤٥,٧ ٤٧,٧ )املائة
 القـوى  العاملة مـن بـني إمجـايل هـذه         القوى   نسبة

 ١٠٠ ٤٩,١ ٥٠,٩ )يف املائة(
 علـى   بالـدوالرات (الناتج احمللي اإلمجـايل الفعلـي       
 غري متاح غري متاح ٩٢٩,٢ )أساس تعادل القوة الشرائية

 
ئية الدائمـة لـدى   الدراسـة االستقـصا  /مديريـة اإلحـصاءات واألسـر املعيـشية       /املعهد الـوطين لإلحـصاء    : املصدر

 .٢٠٠٢األسر املعيشية لعام 

ــام  - ٢٨ ــيت حققــت      ،٢٠٠٢ويف ع ــدة ال ــة الوحي ــاريفو هــي املقاطع ــة أنتانان ــت مقاطع  كان
 .٠،٥٠٠مؤشرا للتنمية البشرية حسب نوع اجلنس يتجاوز 

 
 املؤشرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية - هاء 

وقـد  .  حتققت إصـالحات اقتـصادية كـبرية       ،١٩٩٤منذ التقرير األخري الصادر يف عام        - ٢٩
 واخلصخـصة   ، وختلـي الدولـة عـن قطـاع اإلنتـاج          ،تعلقت هـذه اإلصـالحات بتحريـر االقتـصاد        

 .التدرجيية ملؤسسات القطاعات الثانوية وقطاعات اخلدمات
 

 الناتج احمللي اإلمجايل - ١ 
زيـادة دائمـة يف      حققـت مدغـشقر      ، الـيت اتـسمت بأزمـة سياسـية        ٢٠٠٢باستثناء سنة    - ٣٠

ويف الوقـت الـذي بلـغ فيـه النـاتج           . ٢٠٠٥ وحـىت عـام      ١٩٩٧دخلها احمللي اإلمجايل منذ عـام       
 فـإن النـاتج احمللـي اإلمجـايل         ،احمللي اإلمجايل االمسي ثالثـة أضـعافه تقريبـا يف خـالل تلـك الفتـرة               

 . يف املائة١٠،٥٣الفعلي مل يتقدم إال بنسبة 
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 اإلمجايل باملعدالت االمسية واملعدالت احلقيقية ونسبة التضخمالناتج احمللي  - ١١اجلدول 

السنوات

الناتج احمللـي اإلمجـايل     
ــباليني (االمســـــــي  بـــــ
 ) األرياري

ــي   ــاتج احمللــــــ النــــــ
اإلمجـــــايل االمســـــي 

بباليني الفرنكـات   (
ــام   ــية يف عــ امللغاشــ

١٩٨٤ ( 

ــي   ــاتج احمللــــــ النــــــ
اإلمجــــايل احلقيقــــي 

 )بباليني األرياري(

ــي   ــاتج احمللــــــ النــــــ
مجـــايل احلقيقــــي  اإل
بباليني الفرنكـات   (

ــام   ــية يف عــ امللغاشــ
١٩٨٤( 

يف ( النمــــــــو
 )املائة

يف (التــضخم  
 )املائة

٧,٣ ٣,٧ ٠٤٥ ٢ ٤٠٩ ٠٥٠ ١٨ ٣.٦١٠ ١٩٩٧ 

٨,٥ ٣,٩ ١٢٥ ٢ ٤٢٥ ٣٥٠ ٢٠ ٠٧٠ ٤ ١٩٩٨ 

٩,٧ ٤,٧ ٢٢٥ ٢ ٤٤٥ ٣٥٥ ٢٣ ٦٧١ ٤ ١٩٩٩ 

٩,٨ ٤,٨  ٣٣٢ ٢ ٤٦٦ ٨٨٥ ٢٦ ٣٧٧ ٥ ٢٠٠٠ 

٧,٣ ٦,٠ ٤٧٠ ٢ ٤٩٤ ٨٤٥ ٢٩ ٩٦٩ ٥ ٢٠٠١ 

١٢,٧- ١٦٠ ٢ ٤٣٢ ٠٤٠ ٣٠ ٠٠٨ ٦ ٢٠٠٢  ١٥,٢ 

٢,٨ ٩,٨ ٣٧٠ ٢ ٤٧٤ ٨٨٥ ٣٣ ٧٧٧ ٦ ٢٠٠٣ 

١٣,٨ ٥,٣ ٤٩٤ ٢ ٤٩٩ ٧٧٨ ٤٠ ١٥٦ ٨*٢٠٠٤ 

٥,٨ ٦,٤ ٦٥٥ ٢ ٥٣١ ٥٦٨ ٤٩ ٩١٤ ٩*٢٠٠٥ 
 

 .بيانات مؤقتة * 
 .د الوطين لإلحصاء املعه،مديرية االستعراضات االقتصادية العامة: املصدر  

 
 التضخم - ٢ 

وقــد مــس هــذا بــصفة   .  ارتفاعــا عامــا يف األســعار االســتهالكية  ٢٠٠٤وشــهد عــام   - ٣١
خاصة أسعار مـواد الوقـود واملنتجـات املتـصلة باالحتياجـات األساسـية والـسلع املـستخدمة يف                   

 . اختذت احلكومة تدابري خمتلفة،وهبدف معاجلة هذا األمر. امليدان الصحي
 وارتفـاع  ،وقد جاء هذا التضخم نتيجة عوامل تتضمن مرور إعـصارين بـالغي التـدمري       - ٣٢

ــة   ــود واألرز بالــسوق الدولي ــة   ،ســعر مــواد الوق  باإلضــافة إىل االخنفــاض الكــبري يف قيمــة العمل
ــام    ــن ع ــصف األول م ــام   . ٢٠٠٤امللغاشــية يف الن ــة لع ــشؤون املالي ــانون ال ــوخي ٢٠٠٥وق  يت

 يف ٦,٤ فـضال عـن حتقيـق معـدل منـو يـصل إىل       ، يف املائـة ٥,٨سبة هبوطا يف هـذا التـضخم بنـ       
 .املائة

 
 ختفيض قيمة العملة - ٣ 

 . هبوط حادإىل تعرضت العملة امللغاشية ،٢٠٠٤منذ عام  - ٣٣
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 ٢٠٠٤ حىت عام ٢٠٠١القيمة املتوسطة ألسعار الصرف مبدغشقر من عام  - ١٢اجلدول 
 اليورو دوالرات الواليات املتحدة 

 هناية الفترة متوسط الفترة هناية الفترة متوسط الفترة سنواتال

 ٨٧٢ ٥ ٩٠٣ ٥ ٥٨٥ ٦ ٥٨٨ ٦ ٢٠٠١متوسط عام 

 ٣٦٩ ٦ ٣٦٩ ٦ ٨٣١ ٦ ٨٣٢ ٦ ٢٠٠٢متوسط عام 

 ٠٤٧ ٧ ٩٩٦ ٦ ١٩٣ ٦ ١٩٢ ٦ ٢٠٠٣متوسط عام 

 ٣٦٥ ٨ ١٣١ ٨ ٧٣٨ ٦ ٤٥١ ٦ ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين

 ٨٢٢ ٨ ٦٧١ ٨ ٠٩٤ ٧ ٨٥٨ ٦ ٢٠٠٤فرباير /شباط

 ٨٠٦ ١٠ ١٦٩ ٩ ٨٣٧ ٨ ٤٦٨ ٧ ٢٠٠٤مارس /آذار

 ٢٧٢ ١١ ٨١٨ ١٠ ٥٢٦ ٩ ٠٢٢ ٩ ٢٠٠٤إبريل /نيسان

 ٩٤٧ ١٣ ٠٢١ ١٢ ٣٦٤ ١١ ٠١٥ ١٠ ٢٠٠٤مايو /أيار

 ٥٧٦ ١٢ ٨٨٤ ١٣ ٤٠٥ ١٠ ٤٣٨ ١١ ٢٠٠٤يونيه /زيرانح

 ٣٨٥ ١٢ ٢٦١ ١٣ ٣٥٦ ١٠ ٨٠٢ ١٠ ٢٠٠٤يوليه /متوز

 ٣٢٤ ١٢ ٣٥٧ ١٢ ٢٣٠ ١٠ ٢٠٠ ١٠ ٢٠٠٤أغسطس /بآ

 ٧٦٧ ١٢ ٥٦٢ ١٢ ٣٧٠ ١٠ ٣١٩ ١٠ ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

 - ٣٢٠ ٢- ٨٦٩ ١ ٢٠٠٤متوسط عام 

 - ٤٨٨ ٢ - ٠٠٣ ٢ ٢٠٠٥متوسط عام 

 - ٥٨٨ ٢ - ١٣٩ ٢ ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين

 - ٥٩٧ ٢ - ١٧٤ ٢ ٢٠٠٦فرباير /شباط

 - ٦٣٤ ٢ - ١٩٤ ٢ ٢٠٠٦مارس /آذار

 - ٦٧٩ ٢ - ١٨٧ ٢ ٢٠٠٦ل بريأ/نيسان
 

 .املصرف املركزي مبدغشقر: املصدر
 

 الفقر - ٤ 
 مـستوى   تزامن االنتعاش االقتصادي الذي انطلق يف التسعينات مع اخنفاض طفيـف يف            - ٣٤
  الــذي يعــرف بأنــه ميثــل-ت نــسبة املــواطنني الــذي يعيــشون حتــت خــط الفقــر وقــد قلَّــ. الفقــر

 مــن الــسعرات ٢١٠٠يح شــراء جمموعــة دنيــا تتــألف مــن  النفقــات اإلمجاليــة الــيت تتــ مــستوى 
 .)٣(١٩٩٩ و١٩٩٧ يف املائة فيما بني عامي ٢ وذلك بنسبة تبلغ -احلرارية للفرد الواحد

 .وهذا التحسن املتواضع يف احلالة مل يربز إال يف الوسط احلضري - ٣٥

__________ 
 .مديرية اإلحصاءات واألسر املعيشية/املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر )٣( 



 

22 08-21993 
 

CEDAW/C/MDG/5

نـسبة امللغاشـيني    وكانت  . وظاهرة الفقر مبدغشقر أكثر حدة بالتايل يف الوسط الريفي         - ٣٦
 يف املائـة مـن   ٨٤وما يزيد عن . ٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٨٠,٧الذين يعيشون دون خط الفقر   

 .الفقراء يعيشون بالريف
 يف املائــة مــن األســر املعيــشية الــيت ترأســها امــرأة مبثابــة أســر معرضــة  ١٦وتعتــرب نــسبة  - ٣٧

 .للضعف
 ورقة إستراتيجيتها املتعلقة باحلـد مـن       قامت مدغشقر باستكمال   ،وبغية مكافحة الفقر   - ٣٨

 ،٢٠٠٤وقد نشر التقرير السنوي األول املتـصل بالتنفيـذ يف عـام             . ٢٠٠٣يوليه  /الفقر يف متوز  
 .٢٠٠٥يونيه /مث مت تنقيح ورقة اإلستراتيجية هذه يف حزيران

 
يف (نسب األسر املعيشية الفقرية موزعة حسب نوع جـنس رئـيس األسـرة               - ١٣اجلدول  

 )ةاملائ
 ٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٧ ١٩٩٣ نوع جنس رئيس األسرة املعيشية

 ٦٩,٧ ٧١,٤ ٧٣,٢ ٦٩,٥ من الذكور
 ٦٩,٢ ٧٠,٤ ٧٣,٥ ٧٢,٨ من اإلناث

 ٦٩,٦ ٧١,٣ ٧٣,٣ ٧٠,٠ املستوى الوطين

 .٢٠٠١ الدراسة االستقصائية الدائمة لدى األسر املعيشية لعام ،رازافندرافونونا وأيل: املصدر
 

  مؤشرات الفقر موزعة حسب نوع جنس رئيس األسرة املعيشية- ١٤اجلدول 

 نوع جنس رئيس األسرة املعيشية
نـــــــــــسبة 

 الفقر
ــدة  مـــــدي حـــ

 املسامهة الفقر

 ٨٤,٧ ٤٧,٧ ٨١,١ من الذكور
 ١٥,٣ ٤٧,٣ ٧٨,٨ من اإلناث
 ١٠٠ ٤٧,٧ ٨٠,٧ اجملموع

 
مع استبعاد غري املتزوجني (نوع جنس رئيس األسرة املعيشية 

 ) أفراد٦ألسر اليت يزيد عددها عن وا
ــسبة  نـــــــــ

 الفقر
ــدة  مـــــدي حـــ

 املسامهة الفقر

 ٧٧,٨ ٣٦,٣ ٦٩,١ من الذكور
 ٢٢,٢ ٤٢,٣ ٧٥,٦ من اإلناث
 ١٠٠ ٣٧,٥ ٧٠,٤ اجملموع

الدراسة االستقصائية الدائمـة لـدى األسـر        /مديرية إحصاءات األسر املعيشية   /املعهد الوطين لإلحصاء  : املصدر
 .٢٠٠٢عام املعيشية ل
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   وفقا للشرائح٢٠٠٢موجز مؤشرات الفقر يف عام  -١٥اجلدول  

 

ــستوى   مــــ
انتـــــــــــشار 

 الفقر
مدي حـدة   

 عدد الفقراء الفقر

ــسامهة يف  املـــــ
 علـــــــــــىالفقر

الـــــــــــــــصعيد 
 الوطين

ــة يف ســعر   الفجــوة احلالي
رأس املــــــــال بــــــــباليني 

 األرياري

 ١ ٥٤٨ ١٠٠,٠ ١٣ ٢٩٣ ٠٠٠ ٤٧,٦ ٨٠,٧ مدغشقر
 ٢١٦ ١٧,٣ ٢ ٣٠٥ ٠٠٠ ٢٩,٣ ٦١,٦ احلضر
 ١ ٣٣٢ ٨٢,٧ ١٠ ٩٨٨ ٠٠٠ ٥٣,٠ ٨٦,٠ الريف
الدراسة االستقصائية الدائمة لدى األسر /مديرية إحصاءات األسر املعيشية/املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر

  ٢٠٠٢املعيشية لعام 
 

  العاملةالقوى - ٥ 
، ١٢ ٨٥٣ ١٠٠ة تبلــغ الــيت ميكــن هلــا أن تكــون عاملــ  القــوى  كانــت،يف مدغــشقر - ٣٩

 . من العاملني٨ ٤١٦ ٥٠٠تتضمن  القوى وكانت هذه
  العاملة القوى تطور أعداد -١٦اجلدول  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧ ١٩٩٣ نوع اجلنس أو وسط اإلقامة

 ٤٢٦١٦٥٨ ٤١١٢٢٢٤ ٤٩٠ ٩٢٩ ٣ ٣٦٦ ٣٣٩ ٣ الذكور

 ٤١٥٤٨٧٨ ٣٩١٨٠٦٩ ٠٩٤ ٤٢٣ ٣ ٥٦٤ ٩٥٦ ٢ اإلناث

 ١٦٠٨٧٥٤ ١٥٣٢٩٤٢ ٦٤٧ ٤٧٧ ١ ٢٢٢ ١٦١ ١ الوسط احلضري

 ٦٨٠٧٧٨٢ ٦٤٩٧١٩٥ ٩٣٧ ٨٧٤ ٥ ٧٠٨ ١٣٤ ٥ الوسط الريفي

 ٨٤١٦٥٣٦ ٨٠٣٠١٣٧ ٥٨٤ ٣٥٢ ٧ ٩٣٠ ٢٩٥ ٦ اجملموع
 

الدراسة االستقصائية الدائمة لدى /مديرية إحصاءات األسر املعيشية/املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر 
 .١٩٩٣ و ١٩٩٧ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٢األسر املعيشية لألعوام 

 
 معدل النشاط -١-٥ 

وقـد تعـرض هـذا املعـدل        .  يف املائـة   ٦٥,٥ كـان معـدل النـشاط يبلـغ          ،٢٠٠٢يف عام    - ٤٠
 يف عـام    ٦٨,٧ حيـث أنـه كـان يبلـغ          ،٢٠٠٢ نقـاط عقـب أزمـة عـام          ٣ إىل   هلبوط كبري يصل  

. فـي  يف الوسـط الري    ٢،٨ - مقابـل    ٣,٨ -: وكان أشـد اخنفاضـا بالوسـط احلـضري        . ٢٠٠١
 ٢,٢ -(لـدى النــساء   منـه )  نقطـة ٤,٢ -(وكـان هـذا االخنفـاض أكـرب مقـدارا لــدى الرجـال       

 ).نقطة
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 تطور معدل النشاط حسب نوع اجلنس ووسط اإلقامة -١٧اجلدول 
 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧ ١٩٩٣ 

 ٦٧,٦ ٧١,٨ ٧٤,٣ ٧١,٩ الذكور
 ٦٣,٥ ٦٥,٧ ٦٥,٨ ٦٢,٨ اإلناث

 ٥٢,٦ ٥٦,٤ ٦١,٧ ٥٤,٧ الوسط احلضري
 ٦٩,٥ ٧٢,٤ ٧٢,٦ ٧١,٠ الوسط الريفي

 ٦٥,٥ ٦٨,٧ ٧٠,١ ٦٧,٣ اجملموع
الدائمة لدى األسر  الدراسة االستقصائية/مديرية إحصاءات األسر املعيشية/املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر

 .١٩٩٣  و١٩٩٧  و٢٠٠١  و٢٠٠٢املعيشية يف األعوام 
 

  العمالة ٢-٥ 
 سب الفرع ونوع اجلنستوزيع الوظائف ح -١٨اجلدول 

       
 اجملموع النساء الرجال اجملموع النساء الرجال 

 ٨٢,٤ ٨٣,٣ ٨١,١ ٣٥,٧ ٣٧,٢ ٣٤,٣ الزراعة
 ٠,٥ ٠,٧ ٠,٢ ٣,٢ ٣,٤ ٣,٠ الصناعات الغذائية

 ١,٨ ٣,٠ ٠,٧ ٥,٩ ٩,٣ ٢,٩ صناعة النسيج
BTP ٠,٧ ٠,١ ١,٣ ٣,٠ ٠,٢ ٥,٥ 

 ٢,٢ ١,٠ ٣,٣ ٦,٠ ٢,٠ ٩,٥ الصناعات األخرى
 ٤,٢ ٠,٠ ٢,٥ ١٥,١ ٢٠,٧ ١٠,١ التجارة
 ١,٢ ٠,١ ٢,٤ ٤,٥ ٠,٢ ٨,٤ النقل

 ٠,١ ٦,١ ٠,١ ٠,٦ ٠,٥ ٠,٧ الصحة اخلاصة
 ٠,٧ ٠,٩ ٠,٦ ١,٨ ٢,١ ١,٥ التعليم اخلاص
 ١,٧ ٠,٨ ٢,٦ ٨,٢ ٦,٧ ٩,٥ اإلدارة العامة

 ٤,٤ ٣,٥ ٥,٢ ١٦,٠ ١٧,٧ ١٤,٦ اخلدمات األخرى
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع

الدراسة االستقصائية الدائمـة لـدى األسـر        /مديرية إحصاءات األسر املعيشية   /املعهد الوطين لإلحصاء  : املصدر
 .٢٠٠١املعيشية لعام 
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 دخل األجور ٣-٥ 
 يف املائة من السكان الناشطني باملدن تعمل بالقطـاع          ٧٨تشري التقديرات إىل أن نسبة       - ٤١

.  يف املائـة مـن الـسكان    ١٠ أي   ، مليون من األفراد   ١,٦ويتعلق األمر مبا جمموعه     . لنظاميغري ا 
 كما أن األحـوال الـسائدة تتـسم    ،واألجور يف هذا القطاع غري النظامي منخفضة بصفة خاصة 

ــشاشة ــذكور    . باهل ــن ال ــل م ــردد   ،واألجــر املتوســط للعام ــه أن ت ــذي ســبق ل ــى  ال ــة  عل املدرس
نفـس املـستوى     علـى     الـذي حـصل    ،ع غري النظامي يبلغ نصف أجر العامـل        يف القطا  ،االبتدائية

 فهـو يقـل     ،أما األجر املتوسط للمرأة يف القطاع غـري النظـامي         .  يف القطاع النظامي   ،من التعليم 
 .كثريا أيضا عما حتصل عليه املرأة العاملة بالقطاع النظامي

 - نـساء ومـن قبـل الرجـال حـسب الفئـة االجتماعيـة             العالقة بني اإليرادات املتحققة من قبـل ال        - ١٩اجلدول 
 املهنية والقطاع املؤسسي يف املائة
 ٢٠٠١ ١٩٩٣ املهنية‐الفئة االجتماعية

 ٧٥,٣ ٤٧,٦ من املستويني العايل واملتوسط املسئولون احلكوميون
 ٥٩,٥ ٦٤,٥ املوظفون والعمال

 ٧٤,٧ ٦٠,٦ اليد العاملة غري املؤهلة
 ٦١,٨ ٦٤,٤ اجملموع

 
 األسـر   الدراسة االستقصائية الدائمـة لـدى     /مديرية إحصاءات األسر املعيشية   /املعهد الوطين لإلحصاء  : املصدر

 .٢٠٠١املعيشية لعام 

ــام  - ٤٢ ــان،٢٠٠٢ويف عـ ــستوى  كـ ـــ  مـ ــغ   املتوســـط ال ــدر مببلـ ــور يقـ ــدخل األجـ سنوي لـ
فـــون واملوظ.  أريـــاري٥١٦ ٠٠٠ أمـــا املـــستوى املتوســـط فقـــد كـــان  ، أريـــاري٧٦٣ ٢٠٠

ومــن . أجــور أعلــى مــن أجــور العــاملني يف الوســط الريفــي   علــى بالوســط احلــضري حيــصلون
أجــور تفــوق ثالثــة أضــعاف أجــور اليــد العاملــة غــري    علــى يــشغلون وظــائف إداريــة حيــصلون 

 .املؤهلة
 .والوظائف النسائية يف القطاع اخلاص والقطاع غري الرمسي أقل أجرا - ٤٣
األجـور فيمـا بـني       مـستوى     يف املائة بالقيمة االمسية يف     ٨,٠وقد سجل ارتفاع مقداره      - ٤٤

 ويف ضـــوء مراعـــاة التـــضخم احلـــادث بـــني الـــشهرين  ،ومـــع هـــذا. ٢٠٠١ و ٢٠٠٢عـــامي 
 يالحـظ أن    ،) يف املائـة   ١٩واملقـدر بنـسبة     (املرجعيني فيما يتعلق بصيغيت الدراسة االستقـصائية        

ــشرائية للمــوظفني قــد شــهدت اخنفاضــا يــصل    ــرة ذات  ١١ىل  إالقــدرة ال ــة خــالل الفت  يف املائ
 .الصلة
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 البطالة ٤-٥ 
 حالة البطالة  

وهـم أكثـر تعرضـا    . ال حيظي العاملون بالقطاع غري الرمسي بنظام للحماية االجتماعيـة        - ٤٥
قيــام كــثري مــن املــشاريع  إىل  قــد أدت٢٠٠٢واألزمــة الــسياسية الــيت وقعــت يف عــام . للبطالــة

 .ا أفضى إىل حدوث زيادة كبرية يف نسبة البطالة باملدن مم،بتقليل أو وقف أنشطتها
 تقـول بـأن عـدد    ٢٠٠٢ونتائج الدراسة االستقصائية الدائمة لدى األسر املعيشية لعام     - ٤٦

 عـن عـدد   ٩٠ ٠٠٠ وهذا يزيد مبقدار     ،٢٠٠٢ يف عام    ٣٨٥ ٤٠٠العاطلني مبدغشقر قد بلغ     
  حيـث ارتفـع مـن   ، يقرب من نقطة واحـدة   ومعدل البطالة قد زاد مبا    . ٢٠٠١العاطلني يف عام    

 .٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٤,٥أكثر من  إىل ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٣,٦مستوى 
 فــإن عــدد العــاطلني يتــسم تقريبــا  ، الــرغم مــن أن النــساء أكثــر تعرضــا للبطالــة علــىو - ٤٧

غري بـشكل تقـرييب    وإذا كان معدل البطالة مل يـت ،ويف الواقع. بالتعادل فيما بني الرجال والنساء  
 يف املائـة يف     ٤,٣ فـإن هـذا املعـدل قـد زاد مـن             ، يف حميط الرجـال    ٢٠٠٢ و ٢٠٠١بني عامي   

 .صعيد النساء على ٢٠٠٢ يف املائة يف عام ٥,٦أكثر من  إىل ٢٠٠١عام 
عاما يشكلون الفئة النشطة األخرى اليت تـشهد مـن          ٢٤ و ١٥والشباب فيما بني سن      - ٤٨

 ،ويف الواقـع .  عمل ما يفـوق مـا تالقيـه بقيـة الفئـات يف هـذا الـصدد        الصعوبات يف البحث عن   
 إىل مـا يزيـد عـن        ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٥،١ارتفع معدل البطالة لدي هذه الفئة مما يقل عن          

ــام  ٧,٣ ــة يف ع ــصل      . ٢٠٠٢ يف املائ ــتقين والف ــسريح ال ــات الت ــائج ترجــع إىل عملي ــذه النت وه
 .٢٠٠٢رة أثناء أزمة عام اجلماعي اليت قامت هبا الشركات احل

 
 الدميغرافية للعاطلني - اخلصائص االجتماعية  

 ومن بني هؤالء توجـد نـسبة        ، يف املائة من العاطلني بالوسط احلضري      ٤٣تعيش نسبة    - ٤٩
 حيـث   ،وأكرب عـدد للعـاطلني موجـود يف منطقـة فاريتـاين بأنتانانـاريفو             .  يف املائة بالعاصمة   ١٥

 يراعــى أن منطقــة ،ومــن ناحيــة أخــري. ملائــة مــن اجملمــوع الــسكان يف ا٣٥تزيـد نــسبتهم عــن  
 يف املائـة مـن      ٨ حيث يعيش هبا ما يقل عـن         ،فاريتاين مباهاجانغا هي األقل تأثرا يف هذا الصدد       

 . جمموع العاطلني
 أمـا متوسـط سـن العـاطلني     ، عامـا ١٩ومثة عاطل واحد من كل أربعـة يقـل سـنه عـن               - ٥٠

 حيث يبلغ متوسـط سـنهن       ،طالت أكرب سنا من نظرائهن من الرجال      والنساء العا . ٢٨,٧فهو  
ومتوسط سن العاطلني متماثـل يف كـل مـن الوسـطني الريفـي              . ٢٨,٧ إىل    سنة بالقياس  ٣٢,٨

 .واحلضري
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 طلبات العمل ٥-٥ 
 بلغ عدد السكان الناشطني الـذين قـدموا طلبـات للعمـل لـدي دوائـر                 ،٢٠٠٣يف عام    - ٥١

 يف املائـة مـن الرجـال ونـسبة          ٥١,١ وكانـت منـهم نـسبة        ، فـردا  ٦ ١٩١التوظيف باملقاطعات   
تعلــيم  علــى  يف املائــة مــن هــؤالء قــد حــصلوا ٨٥ومــا يزيــد عــن .  يف املائــة مــن النــساء٤٨،٩
 يف املائـة    ٥٢,٢ونـسبة   . تعلـيم جـامعي    علـى     يف املائـة منـهم     ١٨ مع حصول أكثر مـن       ،ثانوي

سبة الرجـال مـن هـذه الفئـة تفـوق قلـيال نـسبة                ونـ  ،من طاليب العمل يلتمسون العمل ألول مرة      
 .النساء
 فهـي تقـرب     ،وزيادة طلبات العمل لدى الرجال تتجـاوز كـثريا تلـك اخلاصـة بالنـساء               - ٥٢
 فإنـه   ،أما عدد النـساء الالئـي يطـالنب بالعمـل ألول مـرة            .  يف املائة  ٤,٢ يف املائة مقابل     ٢٣من  

وذلـك يف حـني     .  يف املائة أثناء تلـك الفتـرة       ١٢ وقد هبط هذا العدد بنسبة       ،آخذ يف االخنفاض  
 ). يف املائة٤٤(+ أنه آخذ يف االرتفاع بشكل كبري لدى الرجال 

 
 الصحة - ٦ 

 سـواء   ،صـعيد التنميـة    علـى  يشكل القطاع الصحي جزءا من القطاعات ذات األولوية        - ٥٣
ويرمـي هـذا الفـرع      . رسـتراتيجية احلـد مـن الفقـ       ايف األهداف اإلمنائية لأللفية أم يف إطار ورقـة          

 .بصورة أساسية إىل تقدمي املؤشرات الرئيسية هلذا القطاع
 : تغيريين رئيسيني يف التوجه١٩٩٥أحدثت السياسة الصحية اليت بدأ العمل هبا عام  - ٥٤
 خدمات الصحة الـيت أصـبحت إدارهتـا جتـري عـن طريـق              حتقيق الالمركزية تدرجييا يف    - 

  دائرة صحية؛١١١
ترداد التكلفــة أو سياســة املــشاركة املاليــة للمــستفيدين عــن طريــق دفــع        سياســة اســ  - 

 .املصاريف
 :٢٠٠٦وتتوخى السياسة الصحية الوطنية حتقيق ما يلي من اآلن وحىت عام  - ٥٥
االقتـصادية الـيت ترجـع إىل األمـراض          -  يف املائـة مـن التكلفـة االجتماعيـة         ٥٠ختفيض   - 

 ة واملتوطنة؛ مبا فيها األمراض املتفشي،املعدية
  يف املائة؛٢٠ختفيض حاالت االعتالل الراجعة إىل األمراض غري املعدية بنسبة  - 
 تشجيع صحة األم والطفل؛ - 
 مضاعفة املكافحة ضد سوء التغذية؛ - 
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 .حتسني أداء النظام الصحي - 
 

 صحة األم والطفل ١-٦ 
 الوالدة على االستشارات السابقة  

 ،الــوالدة علــى عــدل اســتعمال خــدمات االستــشارات الــسابقة  بلــغ م،٢٠٠٢يف عــام  - ٥٦
 . يف املائة٦٣,٨ ،صعيد مراكز الصحة األساسية على

 
 التحصني  

.  اللقـاح املـضاد للكـزاز مـرتني أو أكثـر           ٥٤,١ تلقـت نـسبة      ،من بـني النـساء احلوامـل       - ٥٧
 ٦٩,٦ أكثـر مـن    وذلـك يف ،وكان استعمال هذا اللقاح أكثر انتشارا يف مقاطعة فيانارانتسووا        

 .يف املائة من احلاالت
 

صـعيد مراكـز     علـى  ،حاالت الوالدة اليت متيزت باحلماية مـن كـزاز املواليـد           -٢٠اجلدول  
 ٢٠٠٢ موزعة حسب املقاطعات يف عام ،الصحة األساسية

 
  

عدد النساء احلوامل الالئي تلقني اللقاح املـضاد للكـزاز مـرتني        
 أو أكثر

 العدد ملنتظرةحاالت احلمل ا فاريتاين
النــسبة املئويــة حلــاالت الــوالدة    

 احملمية

 ١٢٠٦٠,٢ ٧٧٣١٢٥ ٢٠٧ أنتاناناريفو
 ٩١٧٤٨,٧ ٣٠٠٢٦ ٥٥ أنتسريانانا
 ٣٨٨٦٩,٦ ١٣٧١٠٢ ١٤٧ فيانارانتسوا
 ٢٦٧٤٦,٣ ٢٨٥٣٦ ٧٨ ماهاجانغا
 ٢٨٢٤٥,٥ ٧٩٥٥٢ ١١٤ تواماسينا
 ٣٢٣٣٧,٨ ٣٨١٣٨ ١٠١ توليارا

 ٢٩٧٥٤,١ ٦٧١٣٨١ ٧٠٤ البلدجمموع 

 .وزارة الصحة وتنظيم األسرة: املصدر 

 بـذلت احلكومـة جهـودا كـبرية مـن أجـل حتقيـق معـدل حتـصني                   ،ومنذ التقريـر األخـري     - ٥٨
ــع ــايل. مرتف ــل        ،وبالت ــذين تق ــال ال ــاك حتــسن واضــح يف حــاالت حتــصني األطف ــه كــان هن  فإن

ضـد  ) يب سي جي  (لقاح  : ٢٠٠٤ة يف عام    وقد سجلت النتائج التالي   .  شهرا ١١أعمارهم عن   
 ، يف املائــة٧٨،٢ واللقــاح الثالثــي املــضاد للخنــاق والــشهاق والكــزاز      ، يف املائــة٨٩الــسل 

 . يف املائة٩٥ ولقاح احلصبة ، يف املائة٧٨,٢واللقاح الثالثي املضاد لشلل األطفال 
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 الوالدة  
دة واحدة من كل مخس والـدات       ومثة وال . تلد غالبية النساء خارج الوحدات الصحية      - ٥٩

 .تقوم بالوضع يف إطار خدمات األمومة اليت توفرها مراكز الصحة األساسية
 

 ٢٠٠٢ حسب املقاطعات يف عام ،صعيد مراكز الصحة األساسية على ،استعمال خدمات األمومة -٢١ اجلدول
 

 فاريتاين
ــدد حــاالت احلمــل    ع

 املنتظرة
عــــدد حــــاالت 

 الوالدة
ــاالت   ــدد حـــــ عـــــ

 اإلجهاض
معــدل اســتعمال خــدمات 

 األمومة

 ٢٥,٩ ٧٣٢ ٣ ٨٥٢ ٥٣ ٧٧٣ ٢٠٧ أنتاناناريفو
 ٢٢,٩ ٦٨٢ ٦٩١ ١٢ ٣٠٠ ٥٥ أنتسريانانا
 ٢٠,٢ ٨٢٦ ١ ٧٠٨ ٢٩ ١٣٧ ١٤٧ فيانارانتسوا
 ١٥,٩ ٨٩٢ ٤٣٨ ١٢ ٢٨٥ ٧٨ ماهاجانغا
 ١٦,٨ ٠٥٦ ١ ٣١٨ ١٩ ٧٩٥ ١١٤ تواماسينا
 ١٢,٩ ٧٤٣ ٠٦٦ ١٣ ٣٨١ ١٠١ توليارا

 ٢٠,٠ ٩٣١ ٨ ٠٧٣ ١٤١ ٦٧١ ٧٠٤ موع البلدجم

 . وزارة الصحة وتنظيم األسرة:املصدر

 يراعـى أن    ،ولدي حتليل نتائج حاالت الـوالدة الـيت متـت يف مراكـز الـصحة األساسـية                 - ٦٠
ووفـاة األم أثنـاء الوضـع قـد     . حـاالت قـد مـرت بنجـاح    ١٠حـاالت مـن كـل       ٩يقـرب مـن      ما

 .ت يف املائة من احلاال٢,٦حدثت يف 
 ٢٠٠٢ حسب املقاطعات يف عام ،صعيد مراكز الصحة األساسية على ،نتائج حاالت الوالدة - ٢٢اجلدول 

 
     حاالت املواليد األحياء  

   
األطفــال الــذين يقــل وزهنــم عــن   

 وفيات األمهات املواليد غري األحياء  غرام٢ ٥٠٠
 النسبة يف املائة العدد النسبة يف املائة العدد  النسبة املئوية العدد العدد حاالت الوضع فاريتاين

 ٢,٥ ١٣٢ ٠٥٦٢,٠ ١ ٢١١٨,١ ٢٦٢٤ ٨٥٢٥٢ ٥٣ أنتاناناريفو
 ١,٣ ١٦ ٣٦١٢,٩ ٠٠٣٨,١ ٣٩٦١ ٦٩١١٢ ١٢ أنتسريانانا
 ٣,٠ ٨٨ ٩١٧٣,١ ٦٥٩٩,١ ١٢٨٢ ٧٠٨٢٩ ٢٩ فيانارانتسوا
 ٤,٤ ٥٥ ٣٣٨٢,٨ ٢٣٩٨١٥٦,٧ ٤٣٨١٢ ١٢ ماهاجانغا
 ٢,٢ ٤٣ ٥٤٢٢,٩ ٩٤١١٠,٣ ٩٢٠١ ٣١٨١٨ ١٩ تواماسينا
 ٢,٠ ٢٦ ٣٩٢٣,١ ٦٩١٧٤٩٥,٩ ٠٦٦١٢ ١٣ توليارا

 ٢,٦ ٣٦٠ ٦٠٦٢,٦ ٣ ٣٧٨٨,٣ ٦٣٦١١ ٠٧٣١٣٧ ١٤١ جمموع البلد
 .وزارة الصحة وتنظيم األسرة: املصدر
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كـل ثـالث نـساء       قامت امرأتـان مـن       ،وعقب الوضع يف أحد مراكز الصحة األساسية       - ٦١
 .مبتابعة االستشارات الالحقة للوالدة لدى مثل هذه املراكز

 
 اإلجراءات الوقائية ضد املالريا ٢-٦ 

 بدأ استخدام الناموسـيات املعاجلـة باملبيـدات احلـشرية بالنـسبة للنـساء       ،١٩٩٧يف عام    - ٦٢
 ١٩٩٧ عـام     يف ٨ ١٠٠وقد زاد عدد هذه الناموسيات مـن        . احلوامل واألطفال دون اخلامسة   

ــة مدغــشقر     . ٢٠٠١ يف عــام ٥٥ ٥٠٠إىل  وتعمــيم هــذه الناموســيات مكفــول مــن قبــل دول
 .بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية

 
 )السيدا(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية ٣-٦ 

ــة     - ٦٣ ــشواغل الوطني ــسيدا شــاغال مــن ال ــاء ال ــة مــ  . أصــبح وب ــشاف أول حال ــذ اكت ن ومن
ــة املــصلية يف عــام    ــدا   ، مــن قبــل معهــد باســتري  ١٩٨٤حــاالت اإلجيابي  شــهد هــذا املــرض تزاي

 بتوزيع األشخاص الذي يعيـشون وهـم مـصابون       ، حسب نوع اجلنس   ،ولدي القيام . متصاعدا
 يالحـظ أن  ،٢٠٠٣فربايـر  / وحـىت شـباط  ١٩٨٧مرض الـسيدا مـن عـام       /بفريوس نقص املناعة  

 ىل معـدل يـصل إ  إىل يف املائة بالقيـاس     ٤٩ وذلك مبعدل يبلغ     ،دالنساء أكثر عددا يف هذا الصد     
 .)٤( يف املائة فيما يتعلق بالرجال٤٢,٥

  باألعداد التراكمية للحاالت،األشخاص الذين يعيشون وهم مصابون مبرض السيدا يف مدغشقر - ٢٣اجلدول 
 

 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ ١٩٨٩ ١٩٨٨ ١٩٨٧ 

املـــــــصابون مبـــــــرض
 السيدا

 ٥٩ ٥٦ ٤٥ ٤٢ ٣٧ ٣٧ ٣٦ ٢٧ ٢٢ ١٨ ١٠ ٤ ٣ ٣ ٣ ١ صفر

املــــصابون باإلجيابيــــة
 املصلية

٢٢٦ ٢٢٦ ٢٢٦ ٢١٩ ٢٠٨ ١٩٧ ١٦٣ ١٥٠ ١٠١ ٧٤ ٥٢ ٣٢ ٢٥ ١٧ ٨ ٥ ٢ 

 
 .مراعاة تاريخ اإلبالغ مع ،٢٠٠٣يونية / مذكرة حزيران،املخترب الوطين لإلحالة: املصدر

 .٢١٨ ٣١٠: عدد األفراد الذين مت اختبارهم
 .٢٠٠٥ يف عام ١,٥ ولقد أصبح هذا املعدل ،١,١معدل انتشار مرض السيدا يبلغ  كان ،٢٠٠٤ويف عام 

 

__________ 
 .املديرية املعنية مبكافحة األمراض املعدية اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي: املصدر )٤( 
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مـايو  /يـار أوحـيت   ١٩٨٧ مـن عـام      مـرض الـسيدا    إىل    حاالت الوفاة اليت ترجع    -٢الشكل  
 حسب نوع اجلنس  مع التوزيع،٢٠٠٣

 
 

 
 
 
 
 

 التعليم - ٧ 
 

 التعليم للجميع ١-٧ 
 الـيت حـددها مـؤمتر جونتيـان بتايلنـد      ،شاركت دولة مدغشقر يف خطة التعليم للجميع   - ٦٤

 تتمثـل األهـداف   ،وبالنـسبة ملدغـشقر  . ٢٠٠٠ ومؤمتر داكار بالـسنغال يف عـام   ١٩٩٠يف عام  
 :الرئيسية فيما يلي

 ،تعميم التعليم األساسي - 
 ، يف املائة فيما يتصل باملرحلة االبتدائية١٠٠عدل إجناز يبلغ حتقيق م - 
 . يف املائة٥٠ختفيض معدل األمية بنسبة  - 
 : وهي،وجهود احلكومة تتعلق بثالثة معايري أساسية - ٦٥
االسـتقبال مـن أجـل إحلـاق مجيـع           علـى   ممـا يعـين زيـادة القـدرة        ،التمكن مـن الوصـول     - 

 ،٢٠١٥حبلول عام األطفال امللغاشيني باملدارس 
 ســواء ،جانــب كــبري مــن الــصحة علــى  وهــذا يتــضمن كفالــة إجــراء تقيــيم،اإلنــصاف - 

 ، هبدف احلد من معدل التسرب من املدارس،بالوسط الريفي أم احلضري
 يف  ٨ إىل    بغيـة ختفـيض معـدل الرسـوب        ، أي حتسني التعليم واملعدات التربوية     ،النوعية - 

 .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٠٠إىل املائة وبلوغ معدل إجناز يصل 
 يالحــظ أن الدولــة امللغاشــية قــد اســتفادت مــن ائتمــان   ،وهبــدف بلــوغ هــذه املرامــي  - ٦٦

 . مليون دوالر يف إطار مبادرة املسار السريع١٠تكميلي يبلغ 

 ٢٠٠٣يونيه /حزيران

 ٦٩= عدد حاالت السيدا 

 %٤٥,٨النساء 

 %٥٤,٢الرجال 

%٤٠,٧حاالت الوفاة  %٥٩,٣حاالت عدم الوفاة 

 ٢٤= العدد 
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 .ومثة إصالحات تشريعية وتنظيمية قد اضطلع هبا يف ميدان التعليم - ٦٧
 

 ينظام التعليم امللغاش ٢-٧ 
 :تشمل قطاعات التعليم والتدريس والتدريب ما يلي - ٦٨
ــدريب  -  ــيم والت ــى التعل ــة    ممــا ي،حنــو غــري نظــامي  عل ــشطة التعليمي ــع األن ــألف مــن مجي ت

وهـذا يتـضمن مـدارس      . لنظـامي والتدريبية اليت جتـري خـارج نطـاق أسـلوب التعلـيم ا            
 .واملسؤولية املدنية والتثقيف يف جمال املواطنة ، وحمو األمية الوظيفية،األطفال

والتعليم املدين واألخالقي قد أعيد إدخاهلما يف الربامج التعليمية بـالتعليم األساسـي يف               - 
 .ويتم يف الوقت الراهن وضع الربامج اخلاصة بالتعليم الثانوي. ١٩٩٢عام 

 وهــو هيئــة خاضــعة  ، مكتــب التعلــيم اجلمــاهريي واملــدين ٢٠٠٢وقــد أنــشئ يف عــام   - 
 وذلــك هبــدف تــدريب وتوعيــة مجيــع الــسكان بــصفة دائمــة   ،رة التعلــيمإلشــراف وزا

 .األوساط التعليمية بأمهية املسؤولية املدنية واملواطنة وخاصة
ويــشمل التعلــيم والتــدريب النظاميــان التعلــيم األساســي والتعلــيم الثــانوي والتــدريب     - ٦٩

 .التقين واملهين والتعليم العايل والتدريب اجلامعي
 : سنوات ما يلي٩من التعليم األساسي الذي ميتد لفترة ويتض - ٧٠

 : املنظم يف جمموعات من الدوراتىلالتعليم األساسي للمرحلة األو • 
  وسنة ثانيةىلالدورة التحضريية لسنة أو -  
 الدورة االبتدائية لسنة واحدة -  
  وسنة ثانيةالدورة املتوسطة لسنة أوىل -  
 :ة الثانيةالتعليم األساسي للمرحل • 

  وسنة ثانيةدورة للرعاية لسنة أوىل -  
  وسنة ثانيةدورة للتوجيه لسنة أوىل -  
 ).من الصف الثاين إىل الصف النهائي( سنوات٣والتعليم الثانوي ميتد لفترة  - ٧١
ويــشمل التــدريب الــتقين واملهــين املــدارس الثانويــة للتــدريب الــتقين واملهــين واملــدارس    - ٧٢

-٢٠٠٣ويف الفتـرة    . ع التعلـيم   وهو ميثل أقل امليـادين تطـورا يف قطـا          ،التقنية واملهنية االبتدائية  
 يف املائة مـن العـدد اإلمجـايل لتالميـذ املـدارس             ٣ كان عدد امللتحقني به ال ميثل سوي         ،٢٠٠٤

 .الثانوية واالبتدائية
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 واملعاهــد ،والتعلــيم العــايل والتــدريب اجلــامعي يتألفــان مــن اجلامعــات العامــة الــست     - ٧٣
 جانـب مركـز وطـين للتعلـيم مـن           إىل ،واملؤسسات اخلاصة للتعليم العايل املعتمـدة لـدى الدولـة         

 .بعد مبدغشقر
 

 الثقافة - ٨ 
 .امللغاشية هي اللغة الوطنية الوحيدة مبدغشقر - ٧٤
 مـن بـني أمـور       ،وتدور برامج األعمال احلكومية أساسـا حـول تـشجيع اهلويـة الثقافيـة              - ٧٥

 : قبيل من،أخري
 ،تشجيع احلوار امللغاشي بني الثقافات عند االحتفال السنوي بيوم األمم املتحدة - 
 ،الصعيدين الوطين واإلقليمي على النهوض بالتراث الثقايف - 
 إىل  ،يف مراكـز املقاطعـات    " اهليئة الوطنية للثقافة واملراكز احمللية للفنون والثقافة      "إنشاء   - 

صعيد اهليئات املمثلـة جلمهوريـة مدغـشقر        على   “فة والفنون دوائر للثقا ”جانب إقامة   
 .باخلارج

 فإهنــا قــد ، ومــن مث،وتأخــذ احلكومــة يف االعتبــار مــدى أمهيــة البعــد الثقــايف يف التنميــة - ٧٦
ويتمثـل اهلـدف ذو الـصلة يف إبـراز دور           . اجلمهور كتبـا باللغـة امللغاشـية       على طبعت وعممت 

 .جمها يف الربامج املدرسيةخمتلف الثقافات واحلضارات مع د
 

 االتصاالت والدين - ٩ 
 وذلـك دون    ، فـضال عـن حريـة العقيـدة        ،يضمن الدسـتور احلـق يف اإلعـالم واالتـصال          - ٧٧

 .متييز من جراء العنصر أو املنشأ أو نوع اجلنس
 يف ظهــور مبــادرات يف جمــال فــتح حمطــات   ١٩٩١وقــد ســاهم إلغــاء الرقابــة يف عــام    - ٧٨

 . مع تطوير الصحافة املكتوبة،والتلفزيونخاصة لإلذاعة 
 . رابطة ثقافية تنتمي إىل كافة العقائد٩٤ مت حصر ،٢٠٠٤أغسطس /ويف آب - ٧٩
 

 األمن والعدالة - ١٠ 
يكفل الدستور محاية املواطنني وممتلكاهتم دون متييز بـسبب العنـصر أو املنـشأ أو نـوع                  - ٨٠

 .اجلنس
 .بني الرجل واملرأة يف ساحة العدالةويضمن الدستور كذلك املساواة  - ٨١
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 اجلزء الثاين  
 التمييز ضد املرأة: ١املادة   

كمـا أهنـا قـد اتبعـت         ، بإطـار قـانوين مناسـب      ، بوصـفها دولـة عـضوا      ،حتظى مدغـشقر   - ٨٢
 .التمييز ضد املرأة على  القضاءسياسة ترمي إىل

ل االختيـاري التفاقيـة     الربوتوكـو  علـى  وقد بـدأت يف الوقـت الـراهن عمليـة التـصديق            - ٨٣
 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على القضاء
حيــق جلميــع ” مــن الدســتور ٦ مــن املــادة ٢ ووفقــا للفقــرة ،وعلــى الــصعيد الــسياسي - ٨٤

 أن يقومـوا باالنتخـاب وفقـا    ، ممـن يتمتعـون حبقـوقهم املدنيـة والـسياسية          ،املواطنني من اجلنسني  
 .“للشروط اليت حيددها القانون

 .وليس من اجلائز أن تلغى أهلية التصويت إال مبوجب حكم قضائي يصبح هنائيا - ٨٥
 وخاصة امليادين االقتـصادية     ، من االتفاقية  ١وبشأن اجملاالت األخرى الواردة يف املادة        - ٨٦

تسعي الدولة إىل اختاذ التـدابري      ”:  من الدستور ما يلي    ٢٢ توضح املادة    ،واالجتماعية والثقافية 
 .“كفالة التنمية الفكرية لكل فرد دون أي قيد سوي مدى قدرات الفرد ذاتهالالزمة ل

حيـق لكـل فـرد أن يـشارك يف احليـاة الثقافيـة              ”أنـه    على  من الدستور  ٢٦وتنص املادة    - ٨٧
 .“ذلك على  ويف املنافع اليت تترتب، ويف التقدم العلمي،اجملتمعية

حيــق لكــل فــرد أن ”أنــه  علــى ســتور مــن الد١١ مــن املــادة ٢ و١وتــشترط الفقرتــان  - ٨٨
 ألي قيـد    ، يف أي صـورة مـن صـورها        ، وال ختـضع املعلومـات     ،املعلومـات الالزمـة    علـى  حيصل
 .“مسبق
الدولة تعترف لكل فرد بـاحلق يف محايـة صـحته           ” من الدستور بأن     ١٩وتصرح املادة    - ٨٩

 .“منذ فترة احلمل
 باملـساواة   ١٩٩٠يوليـه   / متوز ٢٠  املؤرخ ٠١٣-٩٠ من القانون    ٥٤وقد أقرت املادة     - ٩٠

الزوجني ملتزمان بالعيش سـويا؛     ”وهي تصرح بأن    . بني الزوجني عند اختيار مسكن الزوجية     
 فإنـه يف حالـة حـدوث        ،ومها حيددان يف إطار اتفاق متبادل حمل أقامتـهما املـشترك؛ ومـع ذلـك              

زوج األكثـر اجيابيـة    فـإن الـ  ، أثناء الـزواج ،خالف بني هذين الزوجني بشأن مسكنهما املشترك  
 .“اخلالف لقاضي الدائرة االبتدائيةبوسعه أن يبلغ هذا 

 واملتـــصل بـــنظم الـــزواج ،ديـــسمرب/ كـــانون األول١٨ املـــؤرخ ٠٣٠-٦٧والقـــانون  - ٩١
 يتـــضمن ،١٩٩٠يوليـــه / متـــوز٢٠ املـــؤرخ ٠١٤-٩٠وأشـــكال الوصـــايا واملعـــدل بالقـــانون 
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ــدى فــس    ــشتركة ل ــساوية للممتلكــات امل ــة القــسمة املت ــد  . خ عــري الزوجي وهــذا احلكــم اجلدي
 .يصوب تلك القسمة غري العادلة اليت وردت بالقانون القدمي

 
 التزامات الدولة الطرف: ٢املادة   
 الدستور امللغاشي  

 /أيلـول  ١٨ودسـتور   . ل واملـرأة  أدخلت مدغشقر يف دستورها مبدأ املساواة بني الرجـ         - ٩٢
ــبتمرب  ــه يف الواقـــع يـــذكر يف،١٩٩٨ املعـــدل يف ،١٩٩٢سـ ــريح علـــى ، ديباجتـ  أن ،حنـــو صـ

 تـشكل جـزءا ال يتجـزأ مـن القـانون      ،١٩٨٩ واملـصدقة يف عـام   ،االتفاقية املتصلة حبقوق املـرأة  
 .امللغاشي الوضعي

 . من الدستور٢٨  و٢٧  و٢١  و٨ومثة تأكيد للمساواة بني الرجل واملرأة يف املواد  - ٩٣
ــادة  - ٩٤ ــأن   ٨وامل ــواطنني ”تــصرح ب ــساوون يف احلقــوق امل ــنفس   ،مت  كمــا أهنــم حيظــون ب

  وذلك بدون أي متييز يستند إىل نـوع اجلـنس أو           ،احلريات األساسية املكفولة مبوجب الدستور    
 .“أ أو العنصر أو العقيدة أو الرأيالتعليم أو الثروة أو املنشمستوى 

 ،ن أي قيـد   الدولة تـضمن محايـة األسـرة لكفالـة ازدهارهـا دو           ” توضح أن    ٢١واملادة   - ٩٥
 واملؤســـسات االجتماعيـــة  وذلـــك مـــن خـــالل التـــشريعات ،فـــضال عـــن محايـــة األم والطفـــل 

 .“املناسبة
الوصـول إىل الوظـائف العامـة متـاح         ”:  منـها مـا يلـي      ٢ تتضمن يف الفقـرة      ٢٧واملادة   - ٩٦

 .“أمام كل مواطن دون أي شروط خبالف املقدرة والكفاءة
 .نوع اجلنس يف ميدان العمالة والعمل على  حتظر أي متييز قائم٢٨واملادة  - ٩٧
 

 التدابري األخرى  
اختذت تدابري تشريعية يف امليادين الزوجية واجلزائيـة واالجتماعيـة ويف ميـدان االتـصال       - ٩٨

 .حاالت عدم املساواة بني الرجل واملرأة على  وذلك هبدف القضاء،واإلعالم أيضا
التمييز املمـارس ضـد املـرأة يف ميـدان         على صل بالقضاء  اليت تت  ،وبشأن التدابري املناسبة   - ٩٩

ســبتمرب / أيلــول٥ املــؤرخ ٢٣١ مبوجــب قرارهــا رقــم ، قامــت حمكمــة مدغــشقر العليــا،العمــل
 علـى   وذلـك  ، باحلكم لصاحل املدعية السيدة ديغان املولودة باسم توفوندريين جـاكلني          ،٢٠٠٣

 :النحو التايل
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 مــن ٥٢ مــن املــادة ٤ والفقــرة ،رعايـة االجتماعيــة  مــن قــانون ال٢٦٨املــادة  علــى بنـاء  - 
 ،قانون العمل

 وهو مبدأ املساواة وعـدم التمييـز الـذي          ،ويف إطار انتهاك مبدأ عام من مبادئ القانون        - 
الـصعيد الـدويل مبراعاتـه مـن منطلـق تأييـدها لالتفاقيـات               على التزمت الدولة امللغاشية  

 مـن األمـر رقــم   ١٣ بالتـايل انتـهاك للمـادة    املتـصلة حبقـوق املـرأة والطفـل؛ فإنـه يوجــد     
ــؤرخ٠٤١-٦٢ ــول١٩ امل ــادئ  ١٩٦٢ســبتمرب / أيل ــصل مبب ــذي يت ــدويل   ال ــانون ال الق

 .اخلاصوالقانون الدويل 
ــرأة      - ١٠٠ ــة ضــد امل ــاع عــن أي أعمــال أو ممارســات متييزي ــزام باالمتن ــة االلت  اضــطلع ، وبغي

 .انون العقوبات والقانون االجتماعياملشرع امللغاشي بإصالحات كبرية يف قانون األسرة وق
 فإنـه   ،ومـن مث  .  وقانون األسرة بصدد التنقيح يف ضوء االجتاهات الـواردة يف االتفاقيـة            - ١٠١

 علـى   جيري يف الوقت الراهن النهوض بإصالحات تستهدف تعزيز فعالية تطبيق اتفاقية القـضاء            
 :مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 سـنة   ١٤ سـنة بـدال مـن        ١٨علـه    وج ،زواج بالنـسبة للجنـسني    تعديل السن القانوين للـ     - 
  مما ورد يف القانون السالف الذكر؛، سنة فيما خيص األوالد١٧ خيص البنات وفيما 

. شـــية وأب أجـــنيبحنـــو تلقـــائي مبـــنح اجلنـــسية للطفـــل املولـــود ألم ملغا  علـــى القيـــام - 
الحيظــى تلقائيــا  كــان هــذا الطفــل املولــود ألم ملغاشــية وأب أجــنيب      مــضى،  وفيمــا

 باجلنسية امللغاشية؛
شـأهنا شـأن     ، جيري قبـول الواليـات القـضائية التابعـة إلقامـة الزوجـة             ،يف حالة الطالق   - 

 كانت الواليات التابعة إلقامـة الـزوج هـي          ،وقبل ذلك . الواليات التابعة إلقامة الزوج   
 .اليت تتوىل وحدها حتديد صالحية الوالية القضائية

اآلثـار الـسلبية للتقاليـد واألعـراف يف سـياق         علـى  ضـطالع تـدرجييا بالقـضاء      وبغية اال  - ١٠٢
 بـني   املـساواة ” قامت الدولة امللغاشية بنشر كتيب إعالمي تدرييب حتت عنوان           ،تطبيق االتفاقية 

 هبدف تشجيع املساواة بني مركزي الرجـل واملـرأة مـن خـالل     ،“اجلنسني من أجل الدميقراطية   
 ، وذلك بواسطة خطة العمل الوطنية املتـصلة بنـوع اجلـنس والتنميـة        ،جلنسالنهج املتعلق بنوع ا   

 .٢٠٠٣اليت اعتمدت يف عام 
اتفاقيـة   علـى   بالتـصديق ١٩٨٩ ومنذ أن قامت مدغشقر يف عام    ،ذلك إىل    وباإلضافة - ١٠٣
 عـن طريـق عـدد كـبري     ، اضطلعت الدولة امللغاشية،مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  على القضاء
 ١٩٩٠وفيمـا يتـصل بـالفترة مـن عـام           .  بوضع برامج تتصل بتعزيز حقـوق املـرأة        ،شاريعمن امل 
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 كــان قــد نفــذ برنــامج يتنــاول التثقيــف يف جمــال احليــاة األســرية ومــساندة ،١٩٩٤وحــىت عــام 
 .العمالة الذاتية

ــساء   - ١٠٤ ــة الن ــامج يف توعي ــل هــدف هــذا الربن ــى  ومتث ــاة    عل صــعيد التثقيــف يف جمــال احلي
 وذلك مقابل ما كـان ينتظـر   ، امرأة يف هذه املرحلة األويل    ٣ ٨٠٠ وقد مشل الربنامج     ،األسرية

  .٢٥٠٠من عدد يبلغ 
 .١٩٩٩ حىت عام ١٩٩٧لثانية من عام  وقد جرت املرحلة ا- ١٠٥
 وتوســيع نطــاق األنــشطة املتــصلة ، وكانــت هــذه املرحلــة ترمــي إىل دعــم املكتــسبات - ١٠٦

 . ومساندة العمالة الذاتية لدى املرأة،ريةبالتثقيف يف جمال احلياة األس
ــرة    - ١٠٧ ــاء الفت ــة أثن ــة الثاني ــز    ،٢٠٠٤-٢٠٠٠ ودارت املرحل ــق بتعزي ــشروع املتعل ــع امل  م

 .املركز القانوين للمرأة والتثقيف يف جمال احلياة األسرية
 .٢٠٠٠جيع املرأة فقد بدأت يف عام  أما السياسة الوطنية اخلاصة بتش- ١٠٨
ــشأن - ١٠٩ ــا  وب ــة الزن ــع       ،جرمي ــة م ــيت مل تكــن متوافق ــات ال ــانون العقوب ــام ق ــاء أحك  مت إلغ

 كانـت   ، وفيمـا مـضى    ،املـرأة والرجـل متماثلـة      على    فإن اجلزاءات اليت توقع    ،وبالتايل. االتفاقية
 يالحـظ أن مـرتكيب جرميـة الزنـا هـذه            ،وعلـى هـذا النحـو     . العقوبات املتصلة باملرأة أكثر شـدة     

 املـؤرخ  ٠٠٩-٩٦ من القـانون رقـم   ٣٣٧ت املنصوص عليها يف املادة    يتعرضون لنفس اجلزاءا  
الزوجة اليت يثبـت ارتكاهبـا جلرميـة الزنـا أو الـزوج        ”:  اليت تصرح بأن   ١٩٩٦أغسطس  / آب ٩

 أريــــاري ٢٠٠ ٠٠٠تـــراوح بـــني   الـــذي يتـــضح ارتكابـــه هلـــذه اجلرميــــة يعاقبـــان بغرامـــة ت      
. ثــة أشــهر إىل ســنة كاملــة أو أكثــر  أو بالــسجن لفتــرة متتــد مــن ثال ، أريــاري٣ ٠٠٠ ٠٠٠و

 علـى  وبوسع الزوجة املتظلمة أو الـزوج املـتظلم أن يوقفـا أثـر هـذه اإلدانـة مـن خـالل املوافقـة                      
 فإنـه كـان يقـضي مبعاقبـة الـزوج الـذي تثبـت             ،أمـا القـانون الـسابق     . “استئناف حياة مـشتركة   

 .ازي بعقوبة السجن وذلك يف حني أن الزوجة كانت جت،عليه جرمية الزنا بالغرامة فقط
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ــادة    ــة املـــرأة حلقـــوق اإلنـــسان   : ٣املـ ــبة املتخـــذة لـــضمان ممارسـ التـــدابري املناسـ
  أساس املساواة مع الرجلىواحلريات األساسية ومتتعها هبا عل

 التدابري املتخذة وفقا لألحكام الدولية  
أســاس  علــى  بغيــة ضــمان ممارســة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية والتمتــع هبــا  - ١١٠

 قامت مدغشقر باختاذ تـدابري مـا يف ضـوء مراعـاة التوصـيات الـواردة يف                  ،املساواة بني اجلنسني  
 وبرنـامج   ، وبرنـامج عمـل بـيجني      ، حلقوق اإلنسان والـشعوب    األفريقي وامليثاق   ،إعالن األلفية 
 .الوطنية واتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود ، وبرنامج عمل القاهرة،عمل داكار

 اضطلعت حكومـة مدغـشقر بوضـع سياسـة ترمـي        ،١٩٩٥ وعقب مؤمتر بيجني لعام      - ١١١
 والتثقيــف يف جمــال احليــاة ، وتعزيــز املركــز القــانوين للمــرأة ،إىل دراســة مــشكلة حقــوق املــرأة 

 كـان مثـة تنفيـذ هلـذه الـسياسة املـسماة الـسياسة               ،٢٠٠٠أكتـوبر   /ومنذ تشرين األول  . األسرية
 وذلــك يف إطــار مــشروع التمويــل املقــدم مــن صــندوق األمــم املتحــدة ،جيع املــرأةالوطنيــة لتــش

 .)٥(للسكان
 

 التدابري الدستورية  
 يتــضمن دســتور مجهوريــة مدغــشقر تــدابري تتعلــق بتحــسني محايــة احلقــوق األساســية   - ١١٢

 .جلميع املواطنني دون أي استثناء بسبب العنصر أو نوع اجلنس أو الدين
وهـو قـائم    . القـانون تعـبري عـن اإلرادة العامـة        ” من هذا الدستور تقول بـأن        ٧  واملادة - ١١٣

 .“ باحلماية أو اإللزام أو العقاب سواء عند اضطالعه،دون تغيري بالنسبة للجميع
ــادة - ١١٤ ــر وضــوحا ٨ وامل ــساوون يف احلقــوق ” فهــي تؤكــد أن  ، أكث ــواطنني مت  وهــم ،امل

 وذلـك دون أي متييـز يـستند إىل نـوع            ،فلها الدستور يتمتعون بنفس احلريات األساسية اليت يك     
 .“نصر أو العقيدة الدينية أو الرأياجلنس أو مستوى التعليم أو مقدار الثروة أو املنشأ أو الع

والنـساء يـضطلعن بـدور يف    .  ومفهوم األسرة حيظى مبكانة كـبرية يف اجملتمـع امللغاشـي    - ١١٥
 . للحياة األسريةالرغم من الطابع األبوي على غاية األمهية

 ، وهي عنصر طبيعي وأساسي بـاجملتمع      ،األسرة” من الدستور تصرح بأن      ٢٠ واملادة   - ١١٦
 وأن ينقـل ممتلكاتـه الشخـصية      ،ومن حـق كـل فـرد أن يكـون أسـرة لـه             . مكفولة حبماية الدولة  
 .“عن طريق املرياث

__________ 
 .٤/١/٢٠٠٢ ،مشروع ماغ )٥( 
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ــة   - ١١٧ ــدور األساســي للدول ــراز هــذا ال ــة إب ــادة  ، وبغي ــي  ت٢١ يراعــي أن امل ــا يل : تــضمن م
 وذلـك مـن خـالل       ،تضمن الدولة محاية األسرة حىت تـوفر االزدهـار احلـر هلـا ولـألم والطفـل                ”

 .“ئة ما يناسب من مؤسسات اجتماعيةوضع التشريعات وهتي
الوصـول للوظـائف العامـة    ” مـن الدسـتور توضـح أيـضا أن      ٢٧ مـن املـادة      ٢ والفقرة   - ١١٨

وهــذا يثبــت أنــه  .  ســوى القــدرات والكفــاءات متــاح أمــام مجيــع املــوطنني بــدون أي شــروط  
 ٢٨سر أيـضا سـبب اشـتراط املـادة      كمـا أن هـذا يفـ   ،يسمح بأي شكل من أشـكال التمييـز    ال
ال جيوز املساس بـأي شـخص يف عملـه أو وظيفتـه بـسبب نـوع اجلـنس أو الـسن أو                       ”: يلي ما

 .“عات سياسيةية اقتناالدين أو الرأي أو املنشأ أو االنضمام ألية منظمة نقابية أو األخذ بأ
ــسان مــن األمــور األساســية   - ١١٩ ــة حقــوق اإلن وهــذا هــو الــسبب يف أن الدســتور   .  ومحاي

 .يكرس هلذا األمر عددا كبريا من األحكام
  أن حيــصل،لنوعيـة ونتيجـة عملـه     وفقـا ،حيـق لكـل مــواطن  ” تقـضي بأنـه   ٢٩ واملـادة  - ١٢٠
. “كرامـــة اإلنـــسانيةتليـــق بالأجـــر منـــصف مـــن شـــأنه أن يكفـــل لـــه وآلســـرته معيـــشة  علـــى
 ، مـن خـالل إقامـة وكالـة متخصـصة          ،الدولـة تكفـل   " فهي تـبني أن      ٤٠ من املادة    ٢ الفقرة أما

 .“تشجيع ومحاية حقوق اإلنسان
 

 التدابري التشريعية والتنظيمية  
الــصعيدين  علـى  ســيما  وال، اختـذت تـدابري مــن شـأهنا أن تـضمن فعاليــة حقـوق املـرأة      - ١٢١

 .االقتصادي والثقايف - االجتماعي
 الـذي يتعلـق بالتوجـه    ،٢٠٠٤يوليـه  / متـوز ٢٦ املـؤرخ  ٠٠٤-٢٠٠٤ والقـانون رقـم   - ١٢٢

 منـه بـأن التعلـيم يف        ٣٦ يـصرح يف املـادة       ،العام لنظام التربيـة والتعلـيم والتـدريب يف مدغـشقر          
 :جمال املواطنة واملسؤولية املدنية يتضمن العناصر اآلتية

 والوطينالتثقيف املواطين  - 
 التثقيف يف جمال احلياة األسرية واجملتمعية - 
 صعيدي التنمية والبيئة على التثقيف - 
ــة الـــصحية  -  ــدان النظافـ ــة ،التثقيـــف يف ميـ ــرية والقرويـ ــة منـــع ، والـــصحة األسـ  وخاصـ

 ).السيدا(متالزمة نقص املناعة املكتسب /ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
 واملتـصل خبطـة العمــل   ،أكتـوبر / تـشرين األول ١٠ املـؤرخ  ٦٤٥-٩٥ واملرسـوم رقـم   - ١٢٣

تستهدف خطـة العمـل الوطنيـة لتعلـيم         ”:  منه مبا يلي   ٢ يصرح يف املادة     ،الوطنية لتعليم البنات  
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البنــات إعــداد هــؤالء البنــات ألدوار خمتلفــة بوصــفهن زوجــات وأمهــات ومواطنــات وعناصــر  
 .“املحنو ك على  مع تشجيع ازدهارهن،إمنائية فاعلة

 قــد أفــضى إىل إنــشاء اللجنــة الوطنيــة لتــشجيع  ١٩٧٠ املــؤرخ ٣٧٤٣ والقــرار رقــم - ١٢٤
 فقـد أدى إىل     ١٩٧٢يناير  / كانون الثاين  ١٩ املؤرخ   ١٩٢ أما القرار رقم     ،املرأة ومحاية الطفل  

 . تشكيل اللجان احمللية لتشجيع املرأة ومحاية الطفل
أحكاما من أحكام اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة           ويف إطار تضمني التشريعات الوطنية       - ١٢٥
 اليت تتعلق باملـساواة يف األجـور بـني اليـد العاملـة              ،١٩٥١يونيه  / حزيران ٢٩ املؤرخة   ١٠٠رقم  

 يالحـظ أن    ،١٩٦٢أغـسطس   / آب ١٠ والـيت صـدقت عليهـا مدغـشقر يف           ،من الرجال والنساء  
 يـشترط  ،يتصل بقـانون العمـل   الذي ،٢٠٠٤يوليه / متوز ٢٨ املؤرخ   ٠٤٤-٢٠٠٣القانون رقم   

 وممارسـة نفـس     ،عنـد تـساوي املـؤهالت الوظيفيـة       ”: ما يلي  على  منه ٥٣ من املادة    ١يف الفقرة   
 مهمـا  ، يراعـى أن األجـر واحـد بالنـسبة لكافـة العـاملني      ، والقيام بعمـل متـساو يف القيمـة       ،العمل

م أو تبعيتـهم النقابيـة      كان منشؤهم أو لون جلدهم أو انتماؤهم الوطين أو نوع جنسهم أو سـنه             
 .“ ظل الظروف الواردة يف هذا الفصلأو آراؤهم أو مركزهم يف

 
 تدابري أخري  

 قامـت احلكومـة     ،التقريـر األخـري مـن مالحظـات وتوصـيات          علـى   يف ضوء مـا ترتـب      - ١٢٦
املتعلقــة بنــوع اجلــنس   مناســبة تــسمى خطــة العمــل الوطنيــة  امللغاشــية باألخــذ بــسياسة وطنيــة 

 .وهي خطة تستند إىل خطط عمل إقليمية ،والتنمية
 مــع ، واألمــر يتمثــل يف إقامــة مراكــز لالســتماع مبقــاطعيت أنتانانــاريفو وفيانارانتــسووا  - ١٢٧

 .متكني النساء من االستفادة من عمليات املشورة القانونية
 وضعت ست خطط عمـل إقليميـة تـسمي خطـط العمـل اإلقليميـة                ، وعلى هذا النحو   - ١٢٨

 .وع اجلنس والتنميةاملتعلقة بن
 وخطط العمل الست هـذه قـد أفـضت يف جمموعهـا إىل اإلتيـان خبطـة العمـل الوطنيـة                       - ١٢٩

 املــؤرخ ١١٨٤-٢٠٠٣املرســوم رقــم  الــيت اعتمــدت مبوجــب ،املتعلقــة بنــوع اجلــنس والتنميــة
وقد بدأ تعمـيم هـذه       ،٢٠٠٨-٢٠٠٤ فيما يتصل بالفترة     ،٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٣

 .٢٠٠٤اخلطة يف 
 واإلطار املؤسسي لتنفيذ خطة العمل الوطنية هذه يعـد نافـذ املفعـول اعتبـارا مـن عـام                   - ١٣٠
وهو يتيح تعزيز اآلليات املؤسسية الوطنية مـن خـالل القيـام بتـدريبات بـشأن حقـوق           . ٢٠٠٥
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 فــضال عــن تــشجيع قــدرات صــانعي ،املــرأة وإدمــاج نــوع اجلــنس يف مــشاريع الــربامج اإلمنائيــة
 . وممثلي املنظمات غري احلكوميةالقرارات
 بـدأت توعيـة املـسئولني بكـل منطقـة هبـدف تـوفري معلومـات أكثـر                   ،٢٠٠٥ ويف عام    - ١٣١

 .تفصيال عن أهداف خطة العمل اإلقليمية املتعلقة بنوع اجلنس والتنمية
 وضعت احلكومة امللغاشية قانونـا اسـتراتيجيا بـشأن دمـج            ،٢٠٠١يونيه  / ويف حزيران  - ١٣٢
وهذا ميثل وسيلة توجيه منهجيـة مـن شـأهنا أن    .  املتعلق بنوع اجلنس يف املشاريع والربامج    البعد

 .تتيح لكل مؤسسة دمج البعد املتصل بنوع اجلنس يف أنشطتها
ووفقا للتقريـر   .  شأهنم يف ذلك شأن األوالد     ، والبنات يلتحقن باملدارس دون أي متييز      - ١٣٣

 ٢٠٠٣ذي قدمــه برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف عــام  الــ،الــوطين املتــصل بالتنميــة البــشرية
 يالحـظ أن الفـرق بـني الرجـال والنـساء يف             ،“نوع اجلنس والتنميـة البـشرية والفقـر       ”واملعنون  

 قـد هـبط أيـضا خـالل     ،)٦(اإلطـالق منـذ بدايـة التـسعينات     علـى   وهو فرق مل يكن كبريا    ،البلد
الواقـع أن قيمـة دليـل التنميـة     ن املالحـظ يف   ومـ .  وأوشـك أن يتالشـي اليـوم       ،السنوات األخرية 

 يـساوي تقريبـا قيمـة    ،٢٠٠٢ يف عـام     ٠,٤٧٧ الـذي كـان يبلـغ        ،البشرية املرتبط بنوع اجلنس   
عـدم   علـى  وهـذا يـشهد  .  يف نفـس العـام  ٠,٤٧٩ إىل  الـذي كـان يـصل     ،دليل التنميـة البـشرية    

وهـذه  . يـل التنميـة البـشرية   وجود متييز بني الرجال والنساء من وجهة نظر ثالثة مـن عناصـر دل   
 وكـذلك مـن حيـث إيـرادات         ،اخنفاض الفروق من حيث االلتحاق باملدارس      إىل   النتيجة ترجع 
 .العمل مع هذا

 فـإن مثـة مـشاركة       ،ومع هـذا  .  وال يزال امليدان السياسي يتخذ موقف تفضيل الرجال        - ١٣٤
 يف املائـة  ٥،١٠نـسبة   كانـت توجـد   ،٢٠٠١ويف عـام  . ضئيلة من قبـل النـساء يف هـذا امليـدان          

 يف املائـة مـن النـساء        ١٥،٣ ونـسبة    ، يف املائـة مـن النـساء النائبـات         ٨ ونـسبة    ،من النساء العمد  
 ١٤,٧ ونـسبة  ، ونسبة صفر يف املائة من النساء حاكمات املقاطعـات     ،عضوات جملس الشيوخ  

نصب رئاسـة   اإلطالق أن تولت إحدى النساء م      على ومل حيدث . يف املائة من النساء الوزيرات    
ــوزراء  ــة أو رئاســة ال ــراهن . اجلمهوري ــساء   ،ويف الوقــت ال  يالحــظ أن مثــة تــضاؤال يف عــدد الن

 يف املائــة مــن النــساء  ١٥  و، يف املائــة فقــط مــن النــساء النائبــات ٥ فثمــة ،بالــساحة الــسياسية
 . مع وجود وزيرة واحدة،عضوات جملس الشيوخ

__________ 
 ٠,٣٩٩ إىل    وذلـك بالقيـاس    ،٠,٣٨٨اجلـنس يبلـغ      كان دليل التنمية البشرية املرتبط بنوع        ،١٩٩٣يف عام    )٦( 

 .فيما يتصل بدليل التنمية البشرية
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ــشاط  - ١٣٥ ــة قطاعــات الن ــساء متواجــدات بكاف ــة العــسكرية  والن  وإن كــان ، باســتثناء اهليئ
وهـن يف غايـة     .  من قبيل الشرطة وإدارة السجون     ،يالحظ وجودهن يف اهليئات شبه العسكرية     

وعلــى الــصعيد . احملــامني كــذلك  ويف صــفوف،الكثــرة يف ميــادين التعلــيم والــصحة والقــضاء  
ن النـساء يتـولني أمـر        يف حـني أ    ، يغلب وجود الرجال يف املشاريع الكبرية      ،الصناعي والتجاري 

.  إىل جانــب األعمــال التجاريــة قليلــة الــشأن وغــري النظاميــة      ،املــشاريع املتوســطة والــصغرية  
 .والصحافة متثل أيضا جمال تفضيل املرأة
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 التدابري املؤقتة اخلاصة اليت تـستهدف التعجيـل باملـساواة بـني الرجـل           - ٤املادة    
  محاية األمومة-واملرأة 
ــة  يف جمــال ا- ١٣٦ ــائف العام ــت خــاص   ،لوظ ــدبري مؤق ــذه  ، مل يتخــذ أي ت  فالوصــول إىل ه

 ). باملرفق٣٦أنظر اجلدول (الوظائف العامة ال خيضع ألي متييز 
 ، ومل يتحقق حىت اليوم ذلك التطلع الذي أبدته مدغـشقر لـدى حبـث تقريرهـا األخـري        - ١٣٧

صـعيد   علـى   يف املائـة ٣٥  و يف املائة يف أجهزة اختـاذ القـرار  ٥٠وذلك فيما يتصل ببلوغ نسبة    
 بـأن عـدد النـساء الربملانيـات قـد           ، باإلضـافة إىل ذلـك     ،ومن الواجب االعتراف  . مقاعد الربملان 

 .تراجع منذ التقرير األخري
 : وقد صدرت تدابري تشريعية لصاحل النساء احلوامل يف جمال العمالة- ١٣٨
ــم    -  ــانون رق ــضمن الق ــؤرخ ٠١١-٢٠٠٣ت ــول٣ امل ــبتمرب / أيل ــؤالء  ٢٠٠٣س ــنح ه  م

 بـدال مـن شـهرين فقـط كمـا كـان             ،احلوامل إجـازة أمومـة ملـدة ثالثـة أشـهر           النساء 
 فـإهنم حيـصلون   ،أمـا الرجـال  . فـضال عـن سـاعة للرضـاعة كـل يـوم      ، مقررا يف املاضـي  

 . يوما١٥أجازة أبوة لفترة  على بالفعل
 أساسـية لـدي      وهـو يتـوخي إقامـة هياكـل        ،ومثة تدبري إداري يتعلـق بتـشجيع الرضـاعة         - 

 .املشاريع وأماكن العمل من شأهنا أن متكن النساء من إرضاع أطفاهلن
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 الثقافية - أمناط السلوك االجتماعية: ٥املادة   
 تدابري دستورية  

الثقـايف لـدى الرجـل واملـرأة وفقـا لـسياسة             -  ينبغي تكييف منـط الـسلوك االجتمـاعي        - ١٣٩
 .تثقيفية مناسبة من قبل الدولة

تقـوم  ” منـه بـأن      ٢٤ يف املـادة     ، يقضي دسـتور اجلمهوريـة امللغاشـية       ، ويف هذا الصدد   - ١٤٠
 .“الدولة بتنظيم تعليم عام جماين وميسور الوصول بالنسبة للجميع

 وهــي تكفــل حريــة  ،الدولــة تقــر بــاحلق يف التعلــيم اخلــاص ” تتــضمن أن ٢٥ واملــادة - ١٤١
ومؤسـسات  . ات احملـددة مبوجـب القـانون   التعليم مع مراعاة شروط الصحة واألخـالق والقـدر     

 .“التعليم اخلاص حتظى بنفس النظام املايل يف إطار الشروط الواردة يف القانون
حيــق لكــل فــرد أن يــشارك يف احليــاة الثقافيــة  ” تقــول يف هنايــة األمــر إنــه  ٢٦ واملــادة - ١٤٢

ــ. ذلــك علــى  ويف املنــافع املترتبــة، ويف التقــدم العلمــي،اجملتمعيــة ة تكفــل تعزيــز ومحايــة  والدول
 .“ إىل جانب اإلنتاج العلمي واألديب والفين،التراث الثقايف الوطين

 يالحـظ أن  ، وبغية القيام كذلك بتحسني األحوال االجتماعيـة للمـواطنني دون تفرقـة        - ١٤٣
تسعي الدولـة للوفـاء باحتياجـات أي        ” منه بأن    ٣٠دستور مجهورية مدغشقر يصرح يف املادة       

 وذلـك بطـرق   ،طيع أن ميارس العمل بسبب سنه أو عدم قدرته البدنية أو العقلية        مواطن ال يست  
 .“ن إنشاء هيئات ذات طابع اجتماعيتتضم

 
 تدابري تشريعية  

 واملتعلـق بالنظـام     ،١٩٦٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣ املؤرخ   ١٤٦-٦٠ يقر األمر رقم     - ١٤٤
ــاري ــرأة يف الوصــول    ،العق ــساويا للرجــل وامل ــا مت ــة حق ــأن مث ــة  ب ــة؛ وتقــضي   إىل امللكي العقاري
جيـوز للمـرأة املتزوجـة يف إطـار النظـام اجملتمعـي             ” من هذا األمر بأنـه       ١٢٣ من املادة    ٢ الفقرة

 .“زوجها من منطلق اغتصابه حلقوقهايد  على أن تطالب حبقوقها يف العقارات املسجلة
 فيمــا يتــصل ،املــرأة وعلــى الــرغم مــن هــذه التــدابري الــيت تكفــل املــساواة بــني الرجــل و- ١٤٥

 : من قبيل، فإن مثة مالحظات جديرة بالذكر،بالزواج وإدارة املمتلكات
 ممــا يــضطر البنــات إىل ،يــد الوالــدين علــى  الــيت يــتم تــدبريها،ممارســة حــاالت الــزواج - 

 الزواج يف بعض املناطق املعزولة مبدغشقر؛
الزوجـة يف االعتبـار يف حالـة         ديـه  ال يؤخذ العمل املرتيل الذي تؤ      ،أثناء احلياة املشتركة   - 

 فسخ عرى الزوجية؛
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 منــه ٣ يالحــظ أن املــادة ، املتعلــق بــالزواج٠٨٩-٦٢وحــىت فيمــا يتــصل بــاألمر رقــم  - 
 ســنة بالنــسبة ١٧  ســنة بالنــسبة للبنــات و١٤تتحــدث عــن احتمــال الــزواج يف ســن  

سن زواج البنـت     فـ  ،هذا احلـد   على    واألمر ال يقتصر   ،وهذه املادة تعد متييزية   . لألوالد
هبـا يف   ومثـة إصـالحات جيـري االضـطالع         . يف غاية التبكري ويتضمن إضـرارا بـصحتها       

 . سنة بالنسبة لكل من البنات واألوالد١٨سن الزواج الوقت الراهن من أجل جعل 
 يف حالـة  ، ومثة قانون عريف ملغاشي يشمل ممارسة من شأهنا متكني الزوجـة مـن القيـام         - ١٤٦

 بتـرك مـرتل الزوجيـة مؤقتـا والـذهاب للمعيـشة مـع أحـد أفـراد األسـرة؛                     ،هااختالفها مع زوج  
وذلــك بــشرط قيــام الــزوج باســتخدام مجيــع الوســائل الالزمــة إلعــادة هــذه الزوجــة إىل مــرتل   

 . وفقا للممارسات العرفية امللغاشية ذات الصلة،الزوجية
فهـذا  . هاما بـصفة خاصـة     من هذا األمر نفسه يعطيان املرأة حقا         ٢٩ و ٢٤ واملادتان   - ١٤٧

 ممـا يكفـل احلقـوق    ،األمر يسمح يف الواقع بالرهن العقاري القانوين من جانـب املـرأة املتزوجـة        
 هبدف محاية الزوجة من األفعال اليت يقترفها الـزوج والـيت قـد تـضري مبـصاحل الزوجـة                     ،الزوجية
 .أو املرأة
ذلك املبدأ الذي يتـويل      على   اء بن ،مصاحل الزوجة  على  وهذا احلكم يستهدف احملافظة    - ١٤٨

 .إدارة املمتلكات املشتركة
 والطــابع األبــوي للمجتمــع امللغاشــي حيتــل مكانــة بــارزة يف مجيــع قواعــد القــانون         - ١٤٩

 ١٩٦٢أكتـوبر  /تـشرين األول ١ املـؤرخ  ٠٨٩-٦٢واألمر رقـم  . الوضعي واملمارسات العرفية 
والزوجـة تتعـاون معـه يف كفالـة         . ألسـرة الزوج هـو رئـيس ا     ”: يلي  منه مبا  ٥٣يقضي يف املادة    

ويف حالــة عـدم أهليــة الــزوج أو  .  وكــذلك يف تربيــة األطفـال ،اإلدارة املعنويـة واملاديــة لألسـرة  
 فــإن الزوجــة متــارس وحــدها تلــك الــصالحيات املوكولــة إىل ،عجــزه أو احليلولــة دون وصــوله

ــة هــذه الفقــرة  ــزوج يف بداي ــام ا  ،ال ــة قي ــز ممــا حيــدث أيــضا يف حال ــة هبجــر العــشرة  ل وج طواعي
 .“الزوجية
 فإن املرأة حتظـي حبـق       ، وعلى الرغم من اتسام اجملتمع امللغاشي بطابع أبوي        ، ومع هذا  - ١٥٠

 ٠٨٩-٦٢ مـن األمـر رقـم      ٥٥ يراعـى أن املـادة       ،ويف هـذا الـصدد    . معطي هلا مبوجب القانون   
ميكـن للمـرأة مـع      ”  تقـول بأنـه    ، الـذي يتعلـق بـالزواج      ،١٩٦٢أكتـوبر   /تشرين األول ١املؤرخ  
شروط  أن تترك مرتل الزوجيـة مؤقتـا يف إطـار الـصيغ والـ              ، يف حالة وجود بواعث خطرية     ،هذا

 .“الواردة يف األعراف القائمة
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 تدابري أخري  
ــة امللغاشــية  - ١٥١ ــوم احلكوم ــدل  ، تق ــق وزارة الع ــن طري ــيم    ، ع ــستهدف تعم ــة ت ــشن محل  ب

 ممـا يـساعد يف إبـراز        ،ق اإلنسان األساسـية   نصوص القانون الوضعي امللغاشي بشأن مجيع حقو      
 .هذه النصوص

 
 محاية النساء من أعمال العنف  

 ٢١-٢٠٠٠ كـان مثـة اعتمـاد للقـانون رقـم            ، بشأن محايـة النـساء مـن أعمـال العنـف           - ١٥٢
 الذي يعدل ويكمل بعض أحكـام قـانون العقوبـات         ،٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٢املؤرخ  

 .نف الذي تتعرض له املرأة واالنتهاكات اليت تتصل باألخالقامللغاشي اليت تتصل بالع
 املــؤرخ ١٣-٦٢ بـصيغته القدميـة احملــددة يف األمـر رقـم     ، وقـانون العقوبـات امللغاشــي  - ١٥٣
 ذكــر تلــك األضــرار   ٣١٢ مــن مادتــه  ١ مل يتــضمن يف الفقــرة  ،١٩٦٢أغــسطس / آب١٠

 مـن القـانون   ٣١٢ من املـادة  ١فقرة أما ال. “رجال كان أم امرأة ”اجلسدية اليت تصيب الزوج     
 فإهنا تساهم بالفعل يف قمع أعمال العنف العائلي ضد املـرأة وفقـا ملـضمون                ،٢١-٢٠٠٠رقم  
كــل مــن يقــوم عمــدا بإحــداث   ”:  تقــضي مبــا يلــي ٣١٢ مــن املــادة ١وهــذه الفقــرة . الــنص

دي  عنــدما تكــون يف حالــة محــل واضــحة أو معروفــة لــ ،إصــابات أو أضــرار جــسدية بالزوجــة
ومخـــس ســـنوات وبـــدفع غرامـــة تبلـــغ  يعاقـــب بالـــسجن لفتـــرة تتـــراوح بـــني ســـنتني ،اجلـــاين
ــية ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل ٥٠٠ ٠٠٠  وذلــــك إذا مل تتــــسبب تلــــك  ، مــــن الفرنكــــات امللغاشــ

ردي بالـشكل الـوارد يف      اإلصابات واألضرار يف إحـداث مـرض أو عجـز يف ميـدان العمـل الفـ                
 .“٣٠٩املادة 
امت هبا احلكومة امللغاشية بالتعاون مع منظومة األمم املتحـدة يف            ويف أعقاب دراسة ق    - ١٥٤
 مت ، وعلى إثر وضـع تقريـر بـشأن العنـف ضـد النـساء والبنـات يف مدغـشقر            ،٢٠٠٣مايو  /أيار

 .تقدمي عرض عام يف هذا الصدد
ــرين - ١٥٥ ــساء والبنــات يف مدغــشقر القوالــب     ، ووفقــا هلــذين التقري يتخــذ العنــف ضــد الن
 :التالية
 ،العنف البدين - 
 ،العنف اجلنسي - 
 ،العنف النفسي واملعنوي - 
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 ممـا يعـرب عنـه بـصفة خاصـة      ، مبـا يف ذلـك الطفـالت      ،العنف الثقايف بالنسبة لألطفـال     - 
 فـضال   ،من خالل فرض التزام باحترام العقائد والقواعد والثقافـات التقليديـة واحلديثـة            

 : ومن أمثلة ذلك،ئة الطفلالضارة اليت ال تتفق مع تنش عن تلك املمارسات
 ،مراعاة شيت احملظورات االجتماعية والغذائية - 
 ،الشحاذة من قبل الوالدين على حترض األطفال - 
 .قيام األطفال بالغي احلداثة مبمارسة العمل - 
 فإهنــا تتمثــل يف إخــضاع املــرأة للتبعيــة ،الــصعيد االقتــصادي علــى  أمــا حــاالت العنــف- ١٥٦

 جانب تلك املمارسات التقليدية القدمية اليت ال تـسمح للنـساء والبنـات بوراثـة                إىل ،االقتصادية
 .األراضي أو املمتلكات العقارية وفقا لبعض من األنظمة

 
 العنف اجلنسي  

 حيظـر هـذا     ٢١-٢٠٠٠ يالحظ أن القـانون      ، فيما يتصل بالعنف اجلنسي يف حد ذاته       - ١٥٧
  .٣٣٣و٣٣٢ وذلك مبوجب مادتيه ،العنف حظرا تاما

أي عمــل مــن أعمــال اإليــالج  ”: يلــي مــا علــى ٣٣٢ تــنص املــادة ، ويف هــذا الــشأن- ١٥٨
 مـع ارتكـاب هـذا العمـل ضـد شـخص آخـر عـن طريـق العنـف أو                      ، بأي شكل كـان    ،اجلنسي

باألشـغال الـشاقة     ويعاقـب .  يـشكل فعـال مـن أفعـال االغتـصاب          ،القسر أو التهديد أو املفاجأة    
 دون سن اخلامـسة عـشرة أو ضـد امـرأة يف حالـة محـل ظـاهر أو                    املؤقتة عند ارتكابه ضد طفل    

االغتــصاب أو حماولــة   علــى  توقــع عقوبــة ،ويف احلــاالت األخــرى . معــروف لفاعــل اجلرميــة  
وكل من يرتكـب جرميـة      . االغتصاب تتمثل يف السجن لفترة تتراوح بني مخس وعشر سنوات         

 وكان ذلـك ضـد     ،و حماولة اقترافها   مع استخدام العنف عند اقترافها أ      ،من جرائم خدش احلياء   
 ،طفل دون سن اخلامسة عشرة أو ضـد امـرأة يف حالـة محـل ظـاهر أو معـروف لفاعـل اجلرميـة                       

رة تتـراوح    تتمثل العقوبة يف السجن لفت     ،ويف احلاالت األخرى  . يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة   
 .“بني عامني ومخسة أعوام

ر أن تقوم امرأة من ضحايا العنف الزوجـي بتقـدمي            يند ، وعلي صعيد املمارسة العملية    - ١٥٩
 . أو خوفا من األخذ بالثأر منها، وذلك جهال بالقانون،شكوى ضد زوجها

يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بني سنة واحـدة وثـالث        ”:  تقضي مبا يلي   ٣٣٣ واملادة   - ١٦٠
ة كل مـن    من الفرنكات امللغاشي  ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل   ٥ ٠٠٠ ٠٠٠سنوات وبدفع غرامة تبلغ     

 أو ،حمابـاة ذات طـابع جنـسي     علـى  يشترط أداء خدمة أو عمل مـا يف جمـال وظيفتـه باحلـصول             
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 وظيفـة  ، أو لـشخص آخـر  ،كل من يطالب شخصا ما مبحاباة من هذه النوعية قبل أن يقدم له            
ويعاقـب بالـسجن لفتـرة      . أو ترقية أو تعويضا أو وسـاما أو ميـزة مـن أي نـوع أو قـرارا مواتيـا                   

ثــالث ســنوات كــل مــن يــستخدم التهديــدات أو اجلــزاءات أو العقوبــات   إىل نتنيمتتــد مــن ســ
الفعلية أو الضغوط الكبرية من أجل إلزام شخص ما حتـت سـلطته مبحاباتـه بأفعـال ذات طـابع                    

 .هذا النحو على  أو من أجل االنتقام ممن سبق أن رفض حماباته،جنسي
 يالحــظ أن مثــة محايــة هلــا مــن أســوأ ،نــسي وباإلضــافة إىل محايــة املــرأة مــن العنــف اجل- ١٦١

مـن احملظـور أن تـستخدم املـرأة يف أعمـال            ” تقول بأنـه     ٧ من املادة    ٢ فالفقرة   ،أشكال العمالة 
 .“حتت سطح األرض باملناجم العميقة أو الضحلة أو باحملاجر

 
  التدابري املتخذة حلماية النساء احلوامل  

: ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ٣ املـؤرخ    ١١-٢٠٠٣ مـن القـانون رقـم        ٩٣ تتضمن املـادة     - ١٦٢
 مراسيم مـن شـأهنا أن حتـدد طـابع األعمـال      ، بعد التشاور مع جملس العمالة الوطين ،أن تتخذ ”

 .“ تشغيل النساء أو النساء احلواملاليت ال جيوز فيها
ال يـصح أن تؤخـذ حالـة احلمـل يف     ” تصرح بأنه ٩٤ من قبيل املادة ، واملواد األخرى  - ١٦٣
 .“بارار فيما يتصل بإلغاء عقد عمل ما أثناء فترة االختاالعتب
 يالحظ أن هذا القـانون املتـصل بـاملركز العـام للمـوظفني              ، وبشأن الوظائف احلكومية   - ١٦٤

  .١٩٩٣أبريل / نيسان٣٠ املؤرخ ١٩-٩٣قد وضع من أجل حتسني األمر رقم 
ري حتديـد الفتـرة اإلمجاليـة       جيـ ”:  من قانون العمل تقول بأنه     ٢٠ من املادة    ١ والفقرة   - ١٦٥

اعة واحـدة كـل يـوم مـن سـاعات           للراحة املعطاة لألمهات الالئي يقمـن بإرضـاع أطفـاهلن بـس           
 .“العمل
ال جيوز تشغيل النساء خالل فتـرة يبلـغ         ”:  تشمل أنه  ٢١ من املادة    ٢ و ١ والفقرتان   - ١٦٦

 تـشغيل النـساء الوالـدات       ومـن احملظـور بـصفة خاصـة       . جمموعها مثانية أسابيع قبل وبعد الوالدة     
 .“أثناء األسابيع الستة التالية للوضع

 
 تدابري إدارية وغري إدارية  

 بالتعاون مـع    ، قامت وزارة التعليم الوطين والبحث العلمي      ،٢٠٠٥أغسطس  / يف آب  - ١٦٧
باحثني وخرباء ومسئولني إداريني ومرشدين اجتماعيني من املنظمـات غـري احلكوميـة والدوليـة               

ة  وهـي خطـة مربجمـ      ، بوضع خطة عمل وطنيـة لتعلـيم البنـات         ، بإقليم مجهورية مدغشقر   العاملة
 .٢٠٠٠-١٩٩٥من أجل فترة السنوات 
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 بـدت البنـات وكـأهنن الـضحية األويل     ، ويف أعقاب إعـالن اعتمـاد خطـة العمـل هـذه         - ١٦٨
يـدين   يف املائـة مـن جممـوع املق   ٤٩لظاهرة االنقطاع عن الدراسة حيث كن ميثلن مـا يقـل عـن           

مدغـشقر أن تبلغهـا    على  اليت يتعني  ،“التعليم للجميع ”ويعد هذا بعيدا عن أهداف      . دارسبامل
أسـاس نـوع اجلـنس يف       علـى     وذلك فيما يتصل باحلد من التمييز      ، بصفة خاصة  ٢٠٠٠يف عام   

 .ميدان اإلحلاق باملدارس
نــات الرجــوع لتوصــيات وقــرارات وإعال علــى  وكــان وضــع خطــة العمــل هــذه بنــاء - ١٦٩

 :املؤمترات التالية
 ،)١٩٩٠ ،نيويورك(مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل  - 
 ،)١٩٩٠ ،جومتيان(املؤمتر العاملي املعين بتوفري التعليم للجميع  - 
 ،)١٩٩٣ ،أوغادوغو( بشأن تعليم البناتاألفريقيةمؤمتر البلدان  - 
 ،)١٩٩٣ ،تانبولاس(املؤمتر الدويل املعين بالتعليم يف ميدان السكان  - 
 ،)١٩٩٣ ،القاهرة (األفريقيةمؤمتر قمة رؤساء دول منظمة الوحدة  - 
 ).١٩٩٤ ،القاهرة(املؤمتر العاملي للسكان والتنمية  - 
 : وكانت األهداف املنشودة تتمثل فيما يلي- ١٧٠
 حــىت عــام  ١٩٩٥ائــة مــن عــام    يف امل١٠زيــادة معــدل االلتحــاق باملــدارس بنــسبة      - 

سـنويا حـىت هنايـة املرحلـة      يف املائـة  ٥دة معدل البقـاء يف الدراسـة بنـسبة     وزيا،  ٢٠٠٠
لتالميذ املـدارس؛ وتنميـة التـدريب التربـوي عـن بعـد مـن خـالل بـث إذاعـات                     األويل  
  مع وضع نشرات تربوية؛،بصرية موجهة حنو املعلمني والتالميذ - مسعية

شأن املـشاكل اخلاصــة بالبنــات  ية بــتوعيـة وتنبيــه املعلمـني ورؤســاء املؤســسات املدرسـ    - 
 سيما يف جماالت تعليم القراءة والكتابة والبقاء يف املدارس؛ وال

دف معاجلــة أســباب انقطــاع تنفيــذ االقتراحــات الــواردة يف الدراســات ذات الــصلة هبــ - 
 عن الدراسة؛البنات 

ها يئة ظروف من شـأهنا أن تتـيح للبنـات فرصـة متابعـة نفـس الدراسـات الـيت ينتـهج                     هت - 
 األوالد؛ 

  يف املائة؛١٥ختفيض معدل األمية يف صفوف النساء بنسبة  - 
 تطوير التثقيف املتعلق باحلياة األسرية؛ - 
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 علـى   مما يتضمن إعادة حفز مراكز األنشطة الـسابقة ،ختفيف أعباء السكان من النساء     - 
يـاه يف القـرى      وترشيد عملية التزويـد بامل     ،مرحلة الدراسة وإقامة مزيد من هذه املراكز      

ل مهام هؤالء السكان مـن النـساء،         وإنتاج وتعميم أدوات آلية لتقلي     ،واألحياء الشعبية 
  ورفـع  ،دات يف إطـار تنظـيم األسـرة        واملباعدة بني الـوال    ،وتشجيع هتيئة مساكن حمسنة   

 .التشريعات املتصلة باملرأة ونشرهامستوى 
 بوضـع خطـة     ،ظمة األمم املتحدة للطفولة    بالتعاون مع من   ، وقد قامت الدولة امللغاشية    - ١٧١

 .٢٠٠٣-٢٠٠١إطارية للتشغيل فيما يتعلق بفترة السنوات 
 وقد وضعت هذه اخلطة من أجل تنفيذ التعهـدات املعلنـة يف مـؤمتر القمـة العـاملي مـن                     - ١٧٢

 ،اتفاقيــة األمــم املتحـدة حلقــوق الطفــل  علـى  التــصديق علــى  وااللتزامــات املترتبـة ،أجـل الطفــل 
 ، والربنــامج العــاملي مــن أجــل الطفــل،مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة علــى قيــة القــضاءواتفا

 واسـتراتيجيات التنميـة املعنيـة باحلـد مـن           ،واإلطار املشترك ملساعدة األمم املتحدة يف مدغـشقر       
 .ستراتيجية احلد من الفقر اعلى  والوثيقة اإلطارية للسياسة االقتصادية اليت ترتبت،الفقر
قـــد متثلـــت األهـــداف ذات الـــصلة يف ختفـــيض معـــدل وفيـــات األطفـــال دون ســـن  و- ١٧٣

 وحتــسني أحــوال معيــشة النــساء ، وذلــك يف ســياق التنميــة املتكاملــة لــصغار األطفــال،اخلامــسة
واألطفال مبدغـشقر مـن أجـل كفالـة بقـائهم وتطـورهم ومحايتـهم ومـشاركتهم يف هتيئـة تنميـة            

 .بشرية مستدامة
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 ري املتخذة ملكافحة االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأةالتداب: ٦املادة   
  الصعيد الدويلعلى
غالبية االتفاقيات واملواثيق اليت تتـصل حبمايـة حقـوق اإلنـسان             على  صدقت مدغشقر  - ١٧٤

 : ومنها،والفرد اإلنساين
 ،١٩٩٣العنف ضد املرأة يف عام  على إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء - 
 الـيت صـدق     ،هاجرين وأفراد أسـرهم    املتصلة حبماية حقوق العمال امل     ٩٧قية رقم   االتفا - 

 ،٢٠٠١يونيه / حزيران١٤عليها يف 
 /حزيــران ٣ الــيت صــدق عليهــا يف ، املتــصلة بالــسن األدىن للعمــل١٣٨االتفاقيــة رقــم  - 

 ،١٩٩٨يونيه 
 الــيت صــدق ،أســوأ أشــكال عمالــة الطفــل علــى  املتعلقــة بالقــضاء١٨٢االتفاقيــة رقــم  - 

 ،٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٤عليها يف 
 كـــانون ١٧  الـــيت صـــدق عليهـــا يف،اتفاقيـــة مكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة - 

 ،٢٠٠٥يناير /الثاين 
الــصعيد  علــى اتفاقيــة الهــاي بــشأن تــوفري التعــاون واحلمايــة يف ميــدان تــبين األطفــال   - 

 ،٢٠٠٤ سبتمرب/صدق عليها يف أيلولاليت ، الدويل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء             - 

 .ويف إنتاج املواد اإلباحية
 ٢٠٠٥ينـاير  / كانون الثـاين ١٧ قامت مدغشقر يف     ، وفيما يتصل باستغالل بغاء املرأة     - ١٧٥

ــصديق ــى بالت ــة      عل ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــة اتفاقي  وبروتوكــول ،عــرب الوطني
 ،مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الـرب والبحـر واجلـو املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة هـذه               

 .سيما النساء واألطفال مت من أجل منع وقمع ومعاقبة املتجرين باألشخاص وال مما
روط  لــش، يف التــشريعات الوطنيــة، وجتــري يف الوقــت الــراهن عمليــة الــدمج القــانوين - ١٧٦

ــة    ــة املنظمــة عــرب الوطني ــة باجلرمي ــة املتعلق ــصل    ،االتفاقي ــاري املت ــشمل الربوتوكــول االختي  ممــا ي
 . النساء واألطفالال سيماباالجتار باألشخاص و
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 تدابري دستورية  
يكفل لكل شخص عدم املساس حبرمـة سـالمته         ”:  من الدستور بأن   ١٣ تقضي املادة    - ١٧٧
 .“...شخصية ومسكنه وأسرار مراسالتهال
 

 تدابري تشريعية  
ــاير / كــانون الثــاين٢٥ املــؤرخ ٢٤-٩٨ مــن القــانون رقــم  ٣٤٧ و ٣٤٦ املادتــان - ١٧٨ ين
 تتوليـان تـشديد     ، واللتان تتعلقان بإعادة صياغة قانون العقوبات بشأن املـواد اإلباحيـة           ،١٩٩٩

حالـة اجلـرائم    أو يف ،اجلزاءات املوقعة يف حالة ارتكاب جرائم أو جنح ضـد القـصر أو األسـرة      
 .واجلنح املقترفة ضد األطفال

 من قـانون العقوبـات تتـضمن قمـع جرميـة خطـف             ٣٥٤ فإن املادة    ،هذا على  وعالوة - ١٧٩
يعاقــب بالــسجن لفتــرة تتــراوح بــني مخــس وعــشر  ”: وهــذه املــادة تتــوخي مــا يلــي . األطفــال

 ،خطفهـم  علـى   خبطـف قـصر أو العمـل       ، عـن طريـق اخلـداع أو العنـف         ،سنوات كل من يقـوم    
اسـتمالة أو    علـى  عشر سنوات كـذلك مـن يعمـل        إىل   كما جيازي باحلبس لفترة متتد من مخس      

يـد مـن عهـد أو أوكـل          علـى    حتويل أو نقل األطفال من األمـاكن الـيت كـانوا قـد وضـعوا فيهـا                
 .“توجهيهم ليهم أمر االهتمام هبم أوإ

 ل باألطفـال يف ميـدان التـبين        ووفقا التفاقية الهاي بشأن التعـاون واحلمايـة فيمـا يتـص            - ١٨٠
 هبـدف املـضي يف تنظـيم مـسألة نقـل      ٢٠٠٥ اعتمد قانون جديـد يف عـام     ،الصعيد الدويل على  

 .األطفال
 ال يوجــد أي نــص تــشريعي ، وفيمــا يتعلــق مبكافحــة القــوادة، وعلــي الــصعيد الــوطين- ١٨١

مباشـر مـن خـالل     يراعى أن البغاء حمظور بشكل غـري    ،ويف مدغشقر . حمدد يتضمن قمع البغاء   
 .النصوص املتصلة بقمع القوادة

 مــن قــانون العقوبــات امللغاشــي تتــويل قمــع القــوادة الــيت تتــألف بــصفة   ٣٣٤ واملــادة - ١٨٢
 :خاصة مما يلي

 أو عمليــة اإلغــواء هبــدف ،القيــام عــن علــم مبعاونــة أو مــساعدة أو محايــة قــوادة الغــري  - 
 ،البغاءممارسة 

ممارسـة   علـى   أو تلقي إعانات مالية مـن شـخص متعـود          ،الغرياملشاركة يف أرباح بغاء      - 
 .البغاء
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 أو إذا كانــت ، ومثــة تــشديد لعقوبــة هــذه اجلرميــة يف حالــة ارتكاهبــا ضــد أحــد القــصر- ١٨٣
ــالغش   ــسلطة أو ب ــاإلكراه أو بإســاءة ال ــا كــان    . مــصحوبة ب ــضا إذا م ــق أي ونفــس الوضــع ينطب

 .تقليدي عليه حيمل سالحا ظاهرا أم خمفيامرتكب اجلرمية أو زوجه أو أباه أو الوصي ال
مـن   علـى   بـاء مـن قـانون العقوبـات جيـري تطبيقهـا            ٣٣٤ واجلزاءات الواردة يف املادة      - ١٨٤

ــام عــادة بتحــريض أو تــشجيع أو تيــسري احنــراف أحــد     ،يــسئ الــسلوك  ســواء مــن خــالل القي
 أو ،سق والفــسادالـشباب مـن أي مـن اجلنــسني دون سـن احلاديـة والعـشرين وانزالقــه حنـو الفـ        

 .حنو عارض بالنسبة لقصر يف سن السادسة عشرة على االضطالع بذلك
القوادين حىت يف حالة ارتكاب خمتلف األفعـال الـيت    على  وهذه العقوبات تنطبق أيضا  - ١٨٥

 .تشكل عناصر اجلرمية يف بلدان متباينة
 ، فــرد يقــومكــل” : مــن قــانون العقوبــات توقــع نفــس اجلــزاءات علــى  ٣٣٥ واملــادة - ١٨٦

 تشغيلها أو العمـل     مبلكية مؤسسة للبغاء أو إدارهتا أو      ،مباشرة أو عن طريق بعض من الوسطاء      
أشخاص عديدين من ممارسي البغـاء يف         وكل فرد يتقبل عادة وجود شخص أو       ،تسيريها على

فنــدق أو مــسكن مؤثــث أو بنــسيون أو مخــارة أو نــاد أو جملــس أو مــرقص أو مرفقــات هلــذه    
أو مكان مفتوح للجمهور أو مستخدم من قبله مع عمله فيه كمدير أو واضع يـد أو                 األماكن  
 .“مأمور
 باء تقضي باعتبار القوادة مبثابة جرمية من اجلرائم عند ارتكاهبـا يف إطـار               ٣٣٥ واملادة   - ١٨٧

 .التعذيب أو اقتراف أعمال وحشية إىل عصابة منظمة أو من خالل اللجوء
 يف قـانون العقوبـات قابلـة للتطبيـق فيمـا يتـصل بـالقوادين حـىت يف                    واجلزاءات الواردة  - ١٨٨

 .حالة ارتكاب خمتلف األفعال اليت تشكل اجلرمية يف بلدان خمتلفة
 

 تدابري إدارية وغري إدارية  
 البغاء
 تتمثل األسباب الرئيسية للبغاء يف الفقر واهلجرة الريفيـة وتزايـد    ، فيما يتصل مبدغشقر   - ١٨٩

 مـن القـصر الـذين ميارسـون         ١ ٣٠٩تشري التقديرات إىل وجود ما يتراوح بـني         و. حجم املدن 
. يب -  منـهم يف نوســي ٨٥٠ و ٧٠٠ فـضال عــن تواجـد مــا يتـراوح بــني    ،البغـاء يف تواماســينا 

 يف ٢ ٧٧١ إىل ١ ٧٤٥ ســنة أو أكثــر يبلــغ ١٨والعــدد التقــديري للبغايــا الالئــي يــبلغن ســن  
 .يب -  يف نوسي١ ٣٠٠ إىل ١ ٢٠٠  كما أن هذا العدد يبلغ،تواماسينا
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 ومــن املؤكــد أن ، ووصــول الــسياح األجانــب قــد أعطــى بعــدا جديــدا هلــذه املــشكلة - ١٩٠
 .قدم وساق يف األماكن موضع التحري على السياحة اجلنسية قائمة

ووفقـا  . يـد املـواطنني    علـى   من ضحايا االسـتغالل اجلنـسي أيـضا        ، مع هذا  ، واألطفال - ١٩١
 يالحـظ أن االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال          ،جراؤها يف بعـض منـاطق مدغـشقر       لدراسات سبق إ  

 يعـد ممارسـة تتـسم     ، ممـن ال يـشترط أن يكونـوا مـن امللغاشـيني            ،الذكور دون سن الثالثة عشرة    
 .باالنتشار
ــال    - ١٩٢ ــضا أن بعــضا مــن صــغار األطف ــد شــوهد أي ــرددون ، وق ــذين يت ــى  ال ــدارس عل  ،امل

تخدم هؤالء األطفـال مـا يكـسبونه مـن مـال مـن أجـل متويـل                  ويس. ممارسة البغاء  إىل   يضطرون
 .مصروفاهتم املدرسية

 . مبمارسة البغاء، تلميذا ١٥٢ من بني ، من التالميذ٧،٢ يقوم ، ويف تواماسينا- ١٩٣
 . طفل١٠٠ طفال أجنبيا من بني كل ١٢ يوجد ،يب -  ويف نوسي- ١٩٤
ــاريفو  - ١٩٥ ــارا وأنتانان ــسريانانا وتولي ــن      ت، ويف أنت ــسامهة م ــت مب ــيت أجري وضــح الدراســة ال

 :مكتب العمل الدويل مايلي/عمل األطفال على الربنامج الدويل للقضاء
 ،وجود أطفال معرضني لالستغالل اجلنسي ملقاصد جتارية - 
 وهـم   ،يد من يتولون مهمـة االتـصال       على جتنيد األطفال يف الشوارع والنوادي الليلية      - 

وض أو الطلبات فيمـا بـني       الفنادق ممن يقومون بنقل العر    عادة من موظفي االستقبال ب    
 األطفال والزبائن،

حيـث ميـارس اآلبـاء أو األوصـياء أعمـاال           (وغالبية األطفـال اخلـارجني مـن أسـر فقـرية             - 
 .متارس البغاء) الشأن أو يكونون ضحية البطالةيلة ضئ

 :لي فإن الدراسة ذات الصلة قد أوضحت ما ي، أما يف ماهاجانغا- ١٩٦
 ولكــن األوالد يتعرضــون أيــضا ،واليف البنــات يف معظــم األحــ يتمثــل اهلــدف املبتغــي - 

 ،واألجانب هم املشاركون يف هذه األفعال. حنو متزايد على لالستهداف
 ٩٠(كثر تورطـا يف هـذا الـشأن         واألحياء الطرفية ذات الكثافة السكانية العالية هي األ        - 

 والغالبيـة تنتمـي ألسـر مهـاجرة قادمـة مـن منـاطق يف جنـوب شـرق صـوفيا                      ،)املائةيف  
 ،)فيانارانتسووا وأنتاناناريفو(ط ومن مدن نائية يف الوس

 أو تكـون    ، ذات والد واحد   ومثة نسبة كبرية يف هذا الصدد جتيء من أسر مفككة أو            - 
تـستهدف  ت  ممـن يعيـشون مبفـردهم أو يف جمموعـا         ،يف فتيان مـن منـاطق ريفيـة       متمثلة  
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ســـداد وهـــم ميارســـون البغـــاء مـــن أجـــل . إطـــار أحـــوال معيـــشية هـــشةالدراســـة يف 
 احتياجاهتم اليومية احليوية،

دارس  وقــد يكــن مــن تلميــذات املــ    ،والبنــات املــستهدفات مــن املقيــدات باملــدارس     - 
 .والعامل املشترك بينهن هو الفقر. أو الثانوية أو طالبات اجلامعاتاالبتدائية 

 . فإن هذا الوباء ميس أيضا أطفال الطبقات املتوسطة واألسر املوسرة،ع هذا وم- ١٩٧
 يف احلمــل قبــل ، مــن بــني مجلــة أمــور، وعواقــب االســتغالل اجلنــسي لألطفــال تتمثــل - ١٩٨

والـصعوبات املاليـة الـيت تكتنـف        . األوان ويف اإلصابة باألمراض الـيت تنتقـل عـن طريـق اجلـنس             
 علـى    يقـدم اآلبـاء    ،ويف بعـض مـن مـوانئ مدغـشقر        . طفال هذه األسر تسهم يف ظاهرة بغاء األ     

 لقـاء إيـرادات هلـا       ، بـل ويف سـياق مـن سـياقات البغـاء           ،وضع طفالهتن يف سـياق متليـك مـؤجر        
 .شأهنا
وهـذا هـو احلـال القـائم        .  واستغالل النساء والبنات ميثل هتديـدا مطـردا جملتمـع بكاملـه            - ١٩٩

اب يف أطار وعود بعمل مشروع مث يصبحن مـن العـامالت            بالنسبة للنساء الالئي يقمن باالغتر    
 .يف حقل اجلنس

 يراعـى أن املكـان التقليـدي اللتقـاء الـشباب يـشكل تقريبـا                ، ويف منطقة فيانارانتسووا   - ٢٠٠
 .سوقا للفتيات

ذلـك حتـت     إىل    ولكنـهن يـضطررن    ، وهن لسن دائمـا مـن الراضـيات عـن هـذا احلـال              - ٢٠١
 .ضغط اجملتمع احمللي

 يالحـظ أنـه قـد اختـذ         ،سـيما فيمـا خيـص محايـة القـصر           وال ، ويف إطار مكافحة البغـاء     - ٢٠٢
 :بعض من التدابري ذات الطابع اإلداري

 
 االجتار باألشخاص  

 قامــت وزارة التعلـــيم ووزارة الــسكان بإدخـــال بـــرامج تثقيفيــة يف حمطـــات اإلذاعـــة    - ٢٠٣
 .خاص هبدف توعية اجلمهور بشأن االجتار باألش،والتلفزيون

 . واضطلعت وزارة العمل مبساندة الضحايا عن طريق إنشاء مراكز لالستقبال- ٢٠٤
 ، وكان مثة صوغ خلطة العمل الوطنية املتعلقة مبكافحـة أسـوأ أشـكال عمالـة األطفـال              - ٢٠٥

الربنـامج الـدويل    /وذلك من قبل وزارة العمل ووزارة الوظـائف العامـة ومكتـب العمـل الـدويل               
 . األطفالعمالة على للقضاء
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ن هــذا االجتــار إ فــ، وإذا كــان االجتــار الــدويل بالنــساء جيــنح إىل التــواري يف مدغــشقر - ٢٠٦
 وعمــل اجلــين ،العمــل املــرتيل للنــساء وخاصــة الطفــالت  : داخــل البلــد يتخــذ أشــكاال عديــدة  

 قام اجمللس الـوطين ملكافحـة عمالـة األطفـال بوضـع خطـة           ،وفيما يتصل بالعمل املرتيل   . املومسي
 .ل تتصل مبحاربة هذه النوعية من العمالةعم

 بالتعـاون مـع وزارة العمـل ومكتـب العمـل      ، وقد اضطلع االحتاد امللغاشي لكرة القدم      - ٢٠٧
 بتوعيـة اجلمهـور فيمـا يتـصل باستئـصال         ،عمالـة األطفـال    علـى    الربنامج الدويل للقضاء  /الدويل

 ،أرض ملعـب كـرة القـدم      ى   علـ   مـن خـالل وضـع الفتـة كرتونيـة محـراء            ،عمالة األطفـال هـذه    
 . إنتاج املقتطفات وبث األفالمعلى عالوة
 .يونيه حمجوز من أجل الطفولة يف مدغشقر/ وشهر حزيران- ٢٠٨
 قامــت الــسفارة ، ويف أعقــاب هــذه األعمــال املختلفــة الــيت هنــضت مدغــشقر بأعبائهــا- ٢٠٩

وفيمـا يتـصل باالجتـار     . ٣ املـستوى  إىل   ٢األمريكية يف أنتاناناريفو بنقل مدغشقر من املستوى        
 . يالحظ أن السفارة مستعدة لتقدمي مساندهتا يف هذا الصدد،باألشخاص

 
 إجراءات مضطلع هبا من قبل الدولة  

أو وحـــدات معنيـــة بـــاآلداب ومحايـــة  / وتقـــوم احلكومـــة امللغاشـــية بتـــشكيل فـــرق و - ٢١٠
 .٢٠٠٣ وذلك يف عواصم املقاطعات اخلمس منذ عام ،األحداث

توفر الدولة أيضا تدريبا مستمرا من أجـل املـوظفني املخصـصني للعمـل داخـل هـذه                   و - ٢١١
 فضال عـن الـصكوك الدوليـة    ، كما أهنا تتويل تعميم نصوص تتصل باآلداب واألحداث     ،الفرق

 ).بروتوكوالت واتفاقيات(املتعلقة حبماية األطفال 
 

 اإلجراءات املتخذة باالشتراك مع اجملتمع املدين واملاحنني  
 إن مثة التزام مشترك بني الدولة واجملتمع املدين والشركاء التقنيني واملاليني فيمـا يتـصل         - ٢١٢

 .مبكافحة البغاء
 تقــوم وزارة الدولــة املعنيــة  ، ويف إطــار املــشاركة مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  - ٢١٣

مكانــا التــدخل يف ويتمثــل . بــاألمن العــام باختــاذ إجــراءات تتــصل حبمايــة األحــداث مــن البغــاء
 علـى  تـدريب رجـال الـشرطة   : واملنجزات الرئيسية يف هذا الـصدد تتـضمن      . توليار و نويس يب   

 وبـث التوعيـة الالزمـة مـن خـالل          ، ومراقبـة النـوادي الليليـة      ،“اإلصغاء لألطفال ”األخذ بنهج   
 . يف الفنادق وحانات الليل“ال للسياحة اجلنسية”وضع ملصقات تعلن 
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 إجراءات يف هذا الـشأن حبـي مـن        ٢٠٠٥سبتمرب  / اختذت يف أيلول   ،لنحو وعلى هذا ا   - ٢١٤
 .أحياء العاصمة يسمي تساراالالنا ويعد من أماكن البغاء االعتيادية

ــار - ٢١٥ ــهر أيـ ــايو / ويف شـ ــر يف     ،٢٠٠٥مـ ــنس اآلخـ ــدي اجلـ ــات ومقلـ ــدد الفتيـ ــان عـ  كـ
 أما اليوم فإنه مل يعـد       ،٣٠٠ يصل إىل    ، وهو حي من أحياء العاصمة موبوء بالبغاء       ،تساراالالنا

 .يوجد هناك سوي نصف هذا العدد
 ويف أطـــار مبـــادرة مـــن أحيـــاء إيـــسوتري الـــشرقية وتـــساراالالنا  ،هـــذا علـــى  وبنـــاء- ٢١٦

 مما يتضمن يف هذا الـصدد االضـطالع         ، مت يف تساراالالنا اختاذ تدابري تطهريية      ،وأمباسامادينيكا
سر ما وقع من هبوط عـدد العـامالت يف حقـل     وهذا يف،حبمالت من محالت الشرطة كل ليلة 

 .وقد انتقل بعضهن إىل أحياء أخري. اجلنس
 هــي ورابطــات أخــري ، قــد اضــطلعت“امليــاه هــي أصــل احليــاة” ومثــة رابطــة تــسمي - ٢١٧
 . بإعادة التأهيل املهين للعامالت يف حقل اجلنس بتساراالالنا،كثرية
 وذلــك يف إطــار الــسياسة ،قاطعــات الــست وكــان مثــة تــشكيل لرابطــات خمتلفــة يف امل- ٢١٨

 علـى    وبنـاء  ، ويف ظل مـشاركة املـسامهني املـاليني واجملتمـع املـدين            ،الوطنية املعنية بتشجيع املرأة   
 .مبادرة خاصة بالعامالت يف حقل اجلنس

 :يلي  وتستهدف هذه الرابطات ما- ٢١٩
 ،إعادة الدمج االجتماعي - 
 ،الضطالع بأنشطة مولدة للدخلا - 
فـريوس نقـص املناعـة      /بشأن األمراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي         (التثقيف الصحي    - 

 ).السيدا(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية 
 اختذت الـسلطات املعنيـة     ، وفيما يتعلق مبكافحة األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي        - ٢٢٠

 حيــث تــسجل نتــائج ،“بيــضاءالبطاقــة ال” تــسمي ،تــدابري خاصــة تــشمل توزيــع بطاقــة صــحية
صـعيد مراكـز الـصحة       علـى  الزيارات الطبية الشهرية اليت تقـوم هبـا العـامالت يف حقـل اجلـنس              

 .األساسية
 مما يثبت اللياقـة     ، جيري ختم تلك البطاقة    ، وبشأن كل زيارة من هذه الزيارات الطبية       - ٢٢١

 ،قات اهلوية وسـائر الوثـائق     وعند االضطالع بعمليات تفتيش مفاجئة لبطا     . الصحية ملن حتملها  
 تقـوم قـوات األمـن       ،ويف حالة عـدم وجـود خـتم مـا         . جيري التحقق من هذه البطاقات البيضاء     

 .القيام بزيارة طبية ألحد مراكز الصحة األساسية على  مع تشجيعهن،البغايا على بالقبض
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قـد متكنـت يف      يالحظ أن هذه الرابطـة       ،“املياه مصدر احلياة  ” ولدي النظر إىل رابطة      - ٢٢٢
 ممــن اجتهــن ، مــن البغايــا٢٠خــالل ثــالث ســنوات مــن إعــادة تأهيــل مــا يقــرب مــن حــوايل     

 .العمل يف ميدان التجارة وفالحة األرض إال
 كانـت هنـاك خـدمات متخصـصة مـن أجـل البغايـا يف كـل مديريـة مــن          ، ويف املاضـي - ٢٢٣

عقاب حلقة للعمـل بـشأن    ويف أ٢٠٠٣ فإنه منذ عام     ، ومع هذا  ،مديريات الصحة باملقاطعات  
 أصبح بوسع العامالت يف حقل اجلنس أن يقمن باستشارة أي طبيـب كـان مـن          ،مرض السيدا 

 .أجل متابعتهن الطبية
 مـن خـالل براجمهـا بـشأن         ، وقد قامت وكالة التنمية الدولية التابعة للواليـات املتحـدة          - ٢٢٤

 ويف إطـار التعـاون مـع    “دوليةمؤسسة جون سنو ال   ” و   “وفري الدعم الالزم لربامج السكان    ت”
 ،وزارة السكان واحلماية االجتماعية وأوقـات الفـراغ وكـذلك وزارة الـصحة وتنظـيم األسـرة                

 وذلـك يف سـياق تنفيـذ برنـامج إعـادة تأهيـل              ،بالعمل مع رابطات املشتغالت يف حقـل اجلـنس        
 .الصعيد االجتماعي على البغايا
ومـن ناحيـة    .  بالقيام بأنـشطة مولـدة للـدخل        وقد كرست هلذه الرابطات أموال تتعلق      - ٢٢٥
االجتماعيـة للعـامالت يف      -  يوجد أطباء يتكفلـون بـاألمر ويقـدمون النـصائح النفـسية            ،أخرى

حقل اجلنس من املصابات باإلجيابية املـصلية أو حبـاالت مـن حـاالت األمـراض الـيت تنتقـل عـن          
 .طريق اجلنس

 مـن قبيـل املمارسـة       ،ية اجلنسية أثناء االحتفاالت    اليت تتطلب احلر   ، واملمارسة التقليدية  - ٢٢٦
 .البغاء على  من شأهنا أن حتث،سبيل املثال على “دونيا”املسماة 
 ، سـواء يف العاصـمة أم باملقاطعـات        ، ومن خالل تنظيم عدد كبري مـن حلقـات العمـل           - ٢٢٧

 : وذلك من قبيل،مت وضع خطط عمل وطنية
 يف  ٢٠٠٢ وذلـك يف هنايـة عـام         ، السياحة اجلنـسية   خطة العمل الوطنية املعنية مبكافحة     - 

  يب،- نوسي
يوليــه / يف متــوز،لــة األطفــالخطــة العمــل الوطنيــة املتــصلة مبكافحــة أســوأ أشــكال عما  - 

  يف أنتاناناريفو،٢٠٠٤
 ، مبـا يف االسـتغالل اجلنـسي      ،خطة العمل الوطنية اخلاصة مبكافحة العنف ضد األطفال        - 

ــ. ٢٠٠٥إبريــل /يف نيــسان ــة ومث  وهــي ، يف هــذا الــشأنة مــشكلة كــبرية تواجــه الدول
 . حيث ال تتوفر املوارد املالية الالزمة،هذه اخلطةمشكلة تنفيذ 



 

08-21993 59 
 

CEDAW/C/MDG/5  

 العنف ضد املرأة  
 مــن أعمــال العنــف  ، الالئــي يتعرضــن لالجتــار أو لالســتغالل اجلنــسي  ، تعــاين النــساء- ٢٢٨
 كما أهنـا متثـل      ،انتهاكا حلقوق اإلنسان   من االتفاقية تشكل     ٦واجلرائم الواردة يف املادة     . أيضا

 ، مــن قبيــل احلــبس ،وقــد يتخــذ العنــف أشــكاال متعــددة  . مــساسا بكرامــة اإلنــسان وســالمته 
 ، واإلثقال بالعمـل ، واحلرمان ، واإلمهال ، والركل ، والصفع ، والدفع بقوة  ،واجلرجرة من الشعر  

 .لبدنيةوإساءة املعاملة ا
مــسامهة يف معرفــة احلقــائق ”عــا أثنــاء دراســة عنواهنــا  وهــذه بعــض اآلراء الــيت مت جتمي- ٢٢٩

 حيـث   ،“املتعلقة باملرأة امللغاشية يف جماالت املعيشة األسرية والعنف ضـد املـرأة واحليـاة املدنيـة               
 : بشأن العنف، لدي السكان٢٠٠٤نوفمرب /أجريت هذه الدراسة يف شهر تشرين الثاين

ــاةأة إكــراهيعــين ارتكــاب العنــف ضــد املــر  ...”: االغتــصاب -  ــة   علــى  الفت ــان عالق إتي
 ،)جمموعة من الفتيات يف أنتاناناريفو( “جنسية

علـي  ”: ...يـة اجلنـسية   الرغبة املتعمـدة لـدى الرجـل يف إسـاءة معاملـة الفتـاة مـن الناح                 - 
وعنــدما .  ولكــين أريــد ببــساطة أن أضــاجعها، يل رفيقــة ال أحبــها كــثريا،ســبيل املثــال

جمموعـة   (“ املـرأة  وهذا هو ما يـسمى يف رأيـي العنـف ضـد           . أحقق رغبيت فإنين أمهلها   
 ،)تواماسينامن الفتيان يف 

. يكفـي أال تعجبـه وجبتـه الغذائيـة حـىت يقـوم بتوبيخـك       ”: النـساء اخلادمـات باملنـازل    - 
 ).جمموعة من الفتيات يف تواماسينا (“رع إىل ضربك حىت وإن مل يكن مثالوهو يسا

اجلـدول الـوارد أدنـاه عـدد النـساء مـن ضـحايا العنـف يف          يـبني  ، وعلي سبيل اإليـضاح    -٢٣٠
 .٢٠٠٢-٢٠٠١العامني  فترة
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 فرقـة شـرطة اآلداب      ىتوزيع اجلرائم وحاالت العنف املرتكبـة ضـد املـرأة واملـسجلة لـد              -٢٤اجلدول 
 ٢٠٠٢ و ٢٠٠١بأنتاناناريفو يف عامي 

 
 عدد النساء الضحايا 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ طبيعة الفعل

 ٩٣ ٣٥ ت متعمدةضربات وإصابا
 ١٩ ١١ حاالت قتل طوعية وغري طوعية

 ٠٦ ٥ حاالت اغتصاب
 ٨ ٤ تليها اغتصابات اعتداءات

 ٢ ١ خدش احلياء
 ٢ ١ حترش جنسي
 ٤ ٣ تشنيع علين
 ٢ صفر اختطاف

 ٤٠ ٣٢ هتديدات شفوية بالقتل
 ٥ صفر انتهاك حرمة املسكن
 ٤ ١ أفعال ووسائل عتيقة

 ١٨٤ ٩٣ اجملموع
 

 . ٢٠٠٢نوفمرب /الثاين  تشرين-يناير/ كانون الثاين، أنتاناناريفو،املديرية العامة للشرطة الوطنية: صدرامل
 وينبغي أن يراعى أن هذه البيانات ال تعكس مجيع احلـاالت الـيت تعرضـت هلـا النـساء                    - ٢٣١

ري هلمـا تـأثري كـب    مـا زال  فاخلوف من تقدمي شكوى ما واإلحساس بـاخلزي . من ضحايا العنف 
 .يف هذا الشأن

.  والقضاة يف غاية التشدد فيما يتصل بتطبيق القوانني املتعلقة حبماية املـرأة مـن العنـف                - ٢٣٢
 .وأوامر االعتقال تصدر بانتظام بشان مرتكيب جرمية العنف ضد املرأة

 ).٢١-٢٠٠٠القانون رقم ( صدر قانون لقمع العنف ضد املرأة ،٢٠٠٠ ويف عام - ٢٣٣
 .املنحىزارة العدل بتنظيم اجتماعات للتعميم والتثقيف يف هذا  وتقوم و- ٢٣٤
 : اضطلعت املنظمات غري احلكومية باإلجراءات التالية، ويف هذا اجملال- ٢٣٥
 حلقات عمل من أجل التوعية، - 
 مؤمترات للخرباء، - 

 :من قبيل 
لنـساء صـانعات    ا”): احتـاد رابطـات النـساء والتنميـة       (املنظمة غري احلكوميـة     : ماجونغا * 

 “السالم
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ء سـو ”): االحتاد الكونفدرايل لرابطات النـساء والتنميـة      (املنظمة غري احلكومية    : توليار * 
 “املعاملة وأعمال العنف باملرتل

 اإلبالغ على عمليات احلث ‐ 
 منرب حقوق اإلنسان يف مدغشقر: من قبيل 

شـكل مـن أشـكال      مشروع عمـل للـدفاع يف جمـال تعزيـز نـوع اجلـنس ومكافحـة أي                   - 
ــات والطفــالت    ــرأة والبن ــف ضــد امل ــسان لتحــالف    ،العن ــوق اإلن ــرب حق ــشروع من  وم

الرابطات النسائية يف فيانارانتسووا بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية التابعـة للواليـات     
 "املتحدة يف إطار مشروع ميسونغا

 التقدم بالشهادات - 
 ارانتسووامنابر ماجونغا وتواماسينا وفيان: من قبيل 

 ،عمليات بث إذاعي - 
 ،عمليات بث تلفزيوين أسبوعية - 

قيــام رئــيس احملكمــة بتوعيــة النــساء بــشأن حقــوقهن وخمتلــف        : حالــة ماجونغــا : مــن قبيــل  
 .اإلجراءات املتصلة حباالت هجر األسرة وعمليات إساءة املعاملة والعنف العائلي

  إليهنجلسات قضائية لالستماع للضحايا وتقدمي النصح - 
 :من قبيل 

 ،إدخال البغايا القاصرات مبراكز االستقبال يف أنتاناناريفو وتواماسينا * 
 وقـد أنـشئ هـذا املركـز بالتعـاون           ،يوجد مركز لالستماع وتقدمي النـصح     : أنتاناناريفو * 

ــراغ     ــات الف ــة وأوق ــة االجتماعي ــسكان واحلماي ــع وزارة ال ــن   ،م ــه م ــت إدارت  وإن كان
 ،“هيئة إنقاذ ضحايا انعدام احلقوق”احلكومية اختصاص املنظمة غري 

كان واحلمايــة االجتماعيــة  يوجــد مركــز ثــان مــن إنــشاء وزارة الــس     : فيانارانتــسووا * 
ــراغوأوقــــات  ــة  ،الفــ ــة غــــري احلكوميــ ــة نــــساء ” وهــــو خيــــضع إلدارة املنظمــ رابطــ

دبلــوم التعلــيم العــايل ومركــز االســتماع املقــام مــن     علــى  احلاصــالت“فيانارانتــسووا
ــسائية يف فيانارانتــسووا   ج  وذلــك ،انــب منــرب حقــوق اإلنــسان لتحــالف الرابطــات الن

 ،لصاحل النساء من ضحايا كافة أشكال العنف
مركز االسـتماع وتقـدمي النـصح فيمـا يتـصل بالبنـات القاصـرات واألوالد                : ماهاجانغا * 

ــة   ــات مــن ضــحايا ســوء املعامل ــة حقــ   ،والفتي ــة محاي ــويل إدارة هــذا املركــز جلن وق  وتت
 .األطفال
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 الصعيد الوطين على املساواة يف احلياة السياسية والعامة: ٧املادة   
 :يلي ما على  قامت مدغشقر بالتصديق- ٢٣٦
 ،١٩٧١يونيه / حزيران٢١ يف ،الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية العهد - 
ــا     -  ــاص بـ ــدويل اخلـ ــد الـ ــاري للعهـ ــول االختيـ ــسي الربوتوكـ ــة والـ  يف ،اسيةحلقوق املدنيـ

 ،١٩٧١يونيه /حزيران ٢١
 ، حلقوق اإلنسان والشعوباألفريقيامليثاق  - 
 .الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان - 

 تدابري دستورية وتشريعية
 ال يوجد يف الدستور أو النصوص التشريعية مبدغشقر ما يقيد من املساواة بني اجلنـسني                - ٢٣٧

 يالحــظ أن ،مــشاركة الرجــال إىل  وبالقيــاس،هــذاومــع . فيمــا يتــصل باحليــاة الــسياسية والعامــة
 وترجـع أســباب ذلـك بـصفة خاصــة إىل    ،زالـت يف غايــة الـضآلة يف الواقـع    املـشاركة النـسائية ال  

 . مما يتضمن عدم كفاية املوارد االقتصادية لدى املرأة،نواح اجتماعية وثقافية تقليدية
 احلـق يف التـصويت واألهليـة      ،١٩٥٩ يف مدغـشقر منـذ عـام         ، ومن املعترف به للمرأة    - ٢٣٨

 .لالنتخاب
 يكفـــل للمـــواطنني مـــن اجلنـــسني كافـــة احلقـــوق  ١٩٩٢ والدســـتور امللغاشـــي لعـــام - ٢٣٩

 : وخاصة احلق يف التصويت واحلق يف التقدم لالنتخابات،األساسية والضرورية
حملميـة   وحيظون بنفس احلريات األساسـية ا ،املواطنون متساوون يف احلقوق”: ٨ املادة  - ٢٤٠

 “...نوع اجلنس على مبوجب القانون دون متييز بناء
 يف رابطــات ، دون إذن مــسبق،يتــويل املواطنــون تنظــيم أنفــسهم حبريــة  ”: ١٤ املــادة - ٢٤١

 “...وأحزاب سياسية
التبعيـة أو عـدم التبعيـة حلـزب      علـى   دون متييـز قـائم  ،لكـل مـواطن احلـق    ”: ١٥ املادة   - ٢٤٢
ات املنـصوص   أن يتقـدم بالترشـيح يف االنتخابـ   ، بالعمل السياسي  مدى التزامه  على    أو ،سياسي

 “عليها يف هذا الدستور
 تتوافق التدابري املتخذة من جانب احلكومة يف هذا الشأن مع إجـراء انتخابـات دوريـة                 - ٢٤٣

 تـسمح احلكومـة   ،ويف هذا السياق. تتسم بالرتاهة يف إطار اقتراع عام منصف وتصويت سري    
 .د مراقبني وطنيني ودوليني من أجل مراقبة مدي انتظام وسالمة االنتخاباتامللغاشية بتواج
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 يالحـظ أن القـانون      ، وبغية املضي يف كفالة قيام الناخبني باإلعراب عن رغبتهم حبرية          - ٢٤٤
ومثة تعديالت قد أدخلت يف هذا الـشأن يف األعـوام           . االنتخايب يتطور وفق خمتلف االنتخابات    

 .٢٠٠٢و  ١٩٩٦ و ١٩٩٢
املـشاركة االنتخابيـة أو املـسامهة        علـى   ومل يكن هناك أي قيد بأي حال من األحـوال          - ٢٤٥

 فــإن النــساء يــشاركن حبريــة يف االنتخابــات ،ومــن مث. يف مراكــز االنتخابــات مــن قبــل النــساء
 .واالستفتاءات

أغـسطس  / آب ١٤ املـؤرخ    ٢٠١٤ وتنظم االنتخابات مبوجب القانون األساسي رقم        - ٢٤٦
 لذي يتعلق بقانون االنتخابات ا٢٠٠٤
النـاخبني هـم مجيـع املـواطنني امللغاشـيني دون           ”: هذا القانون توضح أن    من   ٢ واملادة   - ٢٤٧

  وممـن يقيمـون يف    ، سـنة كاملـة يف تـاريخ االقتـراع         ١٨بلغوا سن     ممن ،متييز بسبب نوع اجلنس   
 .“ةاإلقليم الوطين مع متتعهم حبقوقهم املدنية والسياسي

 ، دون متييـز بـسبب نـوع اجلـنس         ،حيظـي باألهليـة الالزمـة     ”:  تقضي مبا يلـي    ٤ادة   وامل - ٢٤٨
ــاخبني      ــة بالن ــشروط املتعلق ــيهم ال ــوفر ف ــذين تت ــواطنني امللغاشــيني ال ــع امل  إىل جانــب تلــك  ،مجي

 االنـــدراج يف قائمـــة ال ســـيما و،الـــشروط الـــواردة يف النـــصوص اخلاصـــة بكـــل فئـــة انتخابيـــة
طلوبـة مبوجـب القـانون فيمـا يتـصل بـذلك القـانون املتعلـق بكـل                   وبلـوغ الـسن امل     ،االنتخابات

 .“ عدم سبق اإلدانة جبرمية أو جنحة مع،عملية انتخابية
.  ال يوجـد أي متييـز قـانوين        ، وفيما خيص مشاركة املرأة يف الوظائف العامة االنتخابيـة         - ٢٤٩

 وتــرد أدنــاه بعــض  ميكــن للنــساء أن يتنافــسن عــل بعــض املواقــع االنتخابيــة؛ ،ويف هــذا الــصدد
 :األرقام ذات الصلة

 ،١٩٩٠ يف املائة يف عام ٧,٢با أو  نائ١٣٨ نساء من بني ١٠ - 
 يف املائــة يف ٦و ١٩٩٣ يف املائــة يف عــام ٥,٧ ممــا ميثــل ، نائبــا١٣٨ نــساء مــن بــني ٨ - 

 ،١٩٩٨ عام
 ،٢٠٠٢يف عام )  يف املائة٦,٢٥(با  نائ١٦٠ نساء من بني ١٠ - 
 ،)٢٠٠١مت انتخاهبم يف عام (٩٠ني نساء من ب١٠: شيوخأعضاء جملس ال - 
 ،)٢٠٠٣مت انتخاهبم يف عام  (١٥١٠  امرأة من بني٦٢: العمد - 
 ،١٩٩٨النتخابات التشريعية يف عام  من املرشحات يف ا٣ ٠٠٠أكثر من  - 
 . كانت من النساء١٩٩٨ يف املائة من أعضاء اجملالس البلدية يف عام ١,٥ونسبة  - 
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ــة     و- ٢٥٠ ــال االنتخابي ــزل عــن األعم ــسن مبع ــساء ل ــذا ،الن ــع ه ــدد   ، وم ــإهنن ضــئيالت الع  ف
 هنـاك امـرأة واحـدة تتـرأس حزبـا           ،وعلـى سـبيل املثـال     . يتصل بتـويل الوظـائف االنتخابيـة       فيما

ومثة امرأة واحدة فقـط أيـضا تـشارك يف االنتخابـات            ). مافانا( وهو حزب    ،نشطا يف مدغشقر  
 .وهي السيدة رفني تسريانانا ابنة الرئيس السابق تسريانانا. الرئاسية باجلزيرة الكربى

 : والعوامل اليت تشكل عقبات فعلية أمام تساوي املرأة يف األهلية تتمثل فيما يلي- ٢٥١
تتعرض عمليات الترشيح النسائية للتثبيط مبوجب الشروط املفروضـة داخـل األحـزاب         - 

 حـىت مـن   ،املرشحات لعدم انتخـاهبن وكراهية .  وهي شروط مواتية للرجال    ،السياسية
  جتعلهن أيضا يترددن يف التقدم لترشيح أنفسهن؛،قبل النساء

 كانت مثة غلبة دائمـة للرجـال فيمـا يتـصل بعمليـات الترشـيح للمواقـع                  ،ويف مدغشقر  - 
ــة التقــدم  علــى حتفــز املــرأةوهنــاك عوامــل عديــدة ال  . مجيــع األصــعدة علــى االنتخابي
 خابات؛يف شيت االنتللترشيح 

 مواقف الرجال املتسلطة داخل األحزاب؛ - 
 دم تقبل النساء لفكرة عدم اختيارهن حىت من جانب النساء؛ع - 
 ومجــع ،أعمــال جلــب امليــاه(عــدم التواجــد إزاء الواجبــات الزوجيــة واألعبــاء املرتليــة   - 

م  وتعلـي  ، واملطـبخ  ، واملهام األسـرية   ، وغسل املالبس  ، وتنظيف األوعية  ،خشب الوقود 
 ).األطفال

 مـن قبيـل     ، تـشارك النـساء بنـشاط يف املناسـبات االنتخابيـة           ، وعلى النقـيض مـن ذلـك       - ٢٥٢
 واحلركـات   ، ولقـاءات أعـضاء مكاتـب التـصويت لـدي األحيـاء            ، وجلان الدعاية  ،االجتماعات

 .٢٠٠٢ و ١٩٩١ يف عامي ، من بني أمور أخري،الشعبية
هياكـل أو سياسـات مـن شـأهنا أن حتـث املـرأة               ال توجد بالدولة     ، وباإلضافة إىل ذلك   - ٢٥٣

والتوعيـة الالزمـة   . تفهم مغزى وأمهية احلق يف التصويت وممارسة هـذا احلـق   على بصفة خاصة 
 :حنو عام من قبل على بشأن هذا األمر جتري

 نظمة غري حكومية، وهي م،اللجنة الوطنية للمراقبة االنتخابية - 
 عليم األساسي،املكتب الوطين للت - 
العدالـة  ” من قبيل الرابطـة املليـة الكاثوليكيـة          منظمات غري حكومية ورابطات أخرى،     - 

 .“والسالم
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 وقد وضـعت مدغـشقر سياسـات وطنيـة وتـدابري أخـري إلزالـة العقبـات يف اجملـاالت                     - ٢٥٤
 :التالية
 :حمو األمية وتعليم اللغة - 

حملـو   النـسائية بـشن محلـة        كان واحلالـة  قامـت وزارة الـس    : يف حالة التعليم غري النظـامي      
 األمية لدي الكبار؛

 تباع سياسة وطنية تتضمن جمانية وإلزامية التعليم االبتدائي؛ا: التعليم النظامي • 
 اللغتني الفرنسية واالنكليزية منذ املرحلة االبتدائية؛ على تعزيز التدرب • 
الـة النـسائية منـذ عـام       عملية بطاقة اهلوية الوطنية اليت شرعت فيها وزارة الـسكان واحل           • 

١٩٩٥. 
 :الفقر - 
 إقامة جتمع املصاحل االقتصادية؛ • 
 مساندة الرابطات النسائية الرائدة اليت هتيئ أنشطة لتوليد الدخل؛ • 
 التمويـل يف إطـار تـوفري       حتصل التجمعات النسائية عـل متـويالت مـا           ،١٩٩٨منذ عام    • 

 .نطاق صغري على
 :احلركات النسائية - 
 ،عباء األسريةاأل • 
 ،الزوج • 
 .األحزاب السياسية والرابطات تضع عقبات أمام منو احلركات النسائية • 
 : اختذت التدابري الالزمة للقيام مبا يلي، وبغية معاجلة املشاكل ذات الصلة- ٢٥٥
 حمو األمية، - 
 .توعية املنظمات غري احلكومية بشأن املسؤولية املدنية - 
 مبساعدة النساء يف ممارسة حقهن يف التـصويت والتقـدم لالنتخـاب عـن                وتقوم الدولة  - ٢٥٦

 :طريق ما يلي
 صعيد القوائم االنتخابية، على دادالتع - 
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ــة والتثقيــف املــدين وعقــد اجتماعــات        -  ــل حمــو األمي ــدابري غــري مباشــرة مــن قبي اختــاذ ت
 .لألحياء

 املشاركة يف وضع سياسة الدولة
ون والنظـام الـسياسي مبدغـشقر يعترفـان باملـساواة بـني املـرأة               الرغم مـن أن القـان      على   - ٢٥٧

 فـإن تـأثري تقاليـد وعـادات الـسكان      ،والرجل يف جمال الوصول إىل املشاركة يف هياكل السلطة  
 .يفضي إىل إدامة سلوك متييزي

ــال الدارجــة مبدغــشقر - ٢٥٨  شــؤون املــرأة، واملــرأة   ال يعــد اختــاذ القــرار مــن ، ووفقــا لألمث
 .زمام السلطةمتلك  ال

ــك، - ٢٥٩ ــد   وباإلضــافة إىل ذل ــادات والتقالي ــأثريات الع  يالحــظ أن اجملتمــع  ، وإىل جانــب ت
ومـن احلـري    . الرجل على   امللغاشي يوكل إىل املرأة مهمة وصورة تتسمان بالدونية وباالعتماد        

 .زال قائما يف يومنا هذا وهذا االنطباع ما. باملرأة أن تكون زينة األسرة
الـرغم مـن أن مـشاركة        علـى ،   فـإن احلالـة ذات الـصلة تتجـه حنـو التحـسن             هذا، ومع   - ٢٦٠

 .املرأة يف وضع سياسة الدولة قد ظلت متسمة بالضعف
 أما مشاركة الرجال والنساء يف احليـاة اجملتمعيـة فإهنـا ختتلـف وفقـا ملـا إذا كـان األمـر                       - ٢٦١

 .ق احملليةصعيد املناط على يتعلق باجتماعات الختاذ القرار أم بأعمال
ت احملليـــة  يراعـــى أن االجتماعـــات الكـــبرية ألعـــضاء اجلماعـــا، ويف معظـــم احلـــاالت- ٢٦٢

. ، ال النـساء    غالبـا مـا تـتم برئاسـة هـؤالء الرجـال            ، الرجـال  “مهارات” اليت تتطلب    ،األساسية
ات  فإنه توجد اجتماعات من هذا القبيل تتعلق باملؤمترات اجلماعية أو إعداد االنتخابـ             وبالتايل،

 ، تشارك النـساء يف مهـام املـساعدة والتـضامن          ،وعلى هذا الصعيد  . أو حتضري األعمال اجملتمعية   
 أو ،وخاصــة عنــد االضــطالع بــإجراءات مــشتركة لتــوفري املعونــة لــضحايا الكــوارث الطبيعيــة  

مــن قبيــل الطــاعون (القيــام بأعمــال مــن أعمــال التنظيــف مــن أجــل منــع انتــشار مــرض وبــائي  
 ).إليهما والكولريا وما

سـيما إذا كانـت هـذه         وال ، وتشارك النساء كذلك يف األعمال اجملتمعية يف حد ذاهتـا          - ٢٦٣
هـذه   أما مشاركة الرجـال فإهنـا تكـون أكثـر بـروزا عنـدما تكـون         . األعمال من النوع الطوعي   

ــيه    ــة مفروضــة عل ــال اجملتمعي ــال ذات األجــر  األعم ــن األعم ــال   ويف إ. م أو م ــذه األعم ــار ه ط
 . يالحظ أن مشاركة النساء تصبح استجابة ملطلب الشركاء التقنيني واملاليني،املأجورة
 أما احلصة املتعلقة باملساواة بـني الرجـل واملـرأة يف هيئـات اختـاذ القـرار فإهنـا واردة يف         - ٢٦٤

 .ستراتيجية املتصلة بنوع اجلنس والتنميةالاحملاور ا
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جيري تعـيني النـساء يف املناصـب الرفيعـة           ، ويف سياق املشاركة يف وضع سياسة الدولة       - ٢٦٥
 .بالوزارات واإلدارات وباهليئات االستشارية احلكومية أيضااملستوى 

 
 معدل متثيل النساء يف الوظائف ذات املسؤولية - ٢٥اجلدول 
 

  نوع اجلنس 
 اجملموع النساء الرجال النشاط

 ١٠٠,٠ ٨,٠ ٩٢,٠ النسبة املئوية يف التمثيل الربملاين
 ١٠٠,٠ ٥,٦ ٩٤,٤ النسبة املئوية يف التمثيل احلكومي

 ١٠٠,٠ ٢٨,٩ ٧١,١ النسبة املئوية يف وظائف املديرين والكوادر الرفيعة
 ١٠٠,٠ ٣٦,٣ ٦٣,٧ النسبة املئوية يف صفوف املوظفني والتقنيني

 . TBS/املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر
 

 الوظائف العامة إىل الوصول
 :يلي  مبا٢٨  و٢٧  و٨اد  تقضي املو- ٢٦٦
املواطنون متساوون يف احلقـوق ويتمتعـون بـنفس احلريـات األساسـية الـيت               ”: ٨ املادة   - ٢٦٧

التعلــيم أو الثــروة أو  مــستوى أســاس نــوع اجلــنس أو علــىحتظــى حبمايــة القــانون دون أي متييز
 .“املنشأ أو العنصر أو االعتقاد الديين أو الرأي

. العمـل والتـدريب املهـين حقـا وواجبـا بالنـسبة جلميـع املـواطنني               يشكل  ”: ٢٧ املادة   - ٢٦٨
 .“ميع دون شرط سوى القدرة والكفاءةوالوصول إىل الوظائف العامة متاح للج

ال جيوز املساس بأي شخص يف عمله أو وظيفته بـسبب نـوع جنـسه أو               ”: ٢٨ املادة   - ٢٦٩
 .“رائه أو أصله أو عقائده السياسيةسنه أو دينه أو آ

 يعزز حـق املـرأة يف       ذي يتناول املركز العام للموظفني،     ال ،١١-٢٠٠٣ والقانون رقم    - ٢٧٠
وهــذا القــانون يتــضمن شــروط املــساواة بــني  . التمتــع باألهليــة الالزمــة لتــويل الوظــائف العامــة 

ــرأة فيمــا يتــصل بــ    ــة الرجــل وامل ــدابري اخلاصــة  ومــع هــذا، . شغل تلــك الوظــائف العام ــإن الت  ف
 . ليست واردة فيهبالتساوي يف احلصص

الوظـائف   إىل حنـو مطـرد بالوصـول     علـى     يالحظ أن النساء يقمن    ، ويف الوقت الراهن   - ٢٧١
 .الرجال على العامة واملناصب العليا بالدولة واملراكز اليت كانت قاصرة عادة
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 متثيل النساء يف صفوف كبار موظفي الدولة -٢٦اجلدول 
 
 )يف املائة(متثيل النساء  املنصب

 ١١,٤ إدارة وزارة
 ١٣,٥ رئيس حمكمة أو دار قضائية أو مدع عام

 ٣٨,١ النظام القضائي/رئيس دائرة
  

  :اهليئات العليا
  مفتش عمل
  مدير مدين

  مفتش ميداين
  قاض

  )١٩٩٨إحصاءات عام (

 املناصب اإلدارية والوظائف التقنية
, ات ســنو١٠التقريــر الــوطين عــن مــؤمتر بــيجني بعــد   (١/٣

 )٢٠٠٥يناير /كانون الثاين
 ٢٢ من ٢ رئيس منطقة

 )وزير العدل (١ وزير
 )٢٠٠٥إحصاءات عام ( من األطباء العسكريني ٩ ضابط باجليش
 مل جتر أية دراسة الوظائف العامة

 
اصــب ذات مــسؤولية يف  يالحــظ وجــود نــساء يــشغلن من ، وعلــي الــصعيد القطــاعي - ٢٧٢

 . والصحة وتنظيم األسرة،طين والبحث العلمي والتعليم الووزارات العدل،
ــى  اليوجــد ســوى منــصبني إداريــني فقــط مــشغولني بالرجــال   ، ويف وزارة العــدل- ٢٧٣  عل

 .الصعيد املركزي
 توجـد  ،٩١ الذين يبلغ عـددهم  ، ومن بني موظفي مدرسة فيليربت تسريانانا مباجونغا   - ٢٧٤
 . امرأة٦٤
 ، حاليــا وظــائف رئيــسية يف إدارة اهليئــات العامــة تــشغل النــساء، وباإلضــافة إىل ذلــك- ٢٧٥

 .كما أنه جيري استدعاؤهن كمعاونات بالوزارات احلكومية
 . ومثة امرأة تشغل منصب رئاسة اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد- ٢٧٦
 ال يوجــد إال عــدد ضــئيل مــن النــساء يف الوظــائف التقنيــة   وعلــى النقــيض مــن ذلــك،- ٢٧٧

 .والعلمية
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 جـيم يف مدرسـة فيليـربت تـسريانانا، البـالغ             بني تالميـذ الـسنة النهائيـة باجملموعـة          ومن - ٢٧٨
 . بنات فقط٦ ال توجد سوى ،٤٦عددهم 
 . فتيات بكل دفعة٦ ال توجد سوى ، ويف املدرسة الوطنية للتعليم البحري- ٢٧٩
ني يف امل ولــيس مثــة أي متييــز جيــري االضــطالع بــه فيمــا يتــصل بتعــيني املــوظفني والعــ  - ٢٨٠

 فإن الرجال وحدهم هم الذين ميكن هلم أن يعملـوا يف قـوات الـدرك        ومع هذا، . اخلدمة العامة 
 .واجليش
 ومثـة   فتح أبوابه أمام النـساء الطبيبـات،       يقوم اجليش ب   ،٢٠٠٣ ومنذ عام    ، ورغم ذلك  - ٢٨١
 . من هؤالء الطبيبات قد مت تعيينهن باجليش١٠

 
 تدابري ذات طابع قضائي  

 وآخـرين ضـد شـركة مدغـشقر         ، املولودة باسم توفونـدريين جـاكلني      ،ضية ديغان  يف ق  - ٢٨٢
مجيـع أشـكال التمييـز ضـد         على أحكام اتفاقية القضاء   على  بناء ، قامت احملكمة العليا   ،للطريان

 حكــم حمكمــة االســتئناف الــيت  بــنقض،١١١املــرأة ومــواد اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 
 طـابع متييـزي أم ال فيمـا يتـصل باالتفاقيـة اجلماعيـة لـشركة مـن         تبحث عمـا إذا كـان هنـاك     مل

عامـا   ٥٠شركات الطريان سبق هلا أن حددت وقف نشاط موظف الطريان التجـاري يف سـن                
 . عاما بالنسبة للنساء٤٥ بالنسبة للرجال و

تـوخى   ال ي، وبشأن املساواة يف متثيل املرأة والرجـل يف احليـاة الـسياسية والعامـة بالبلـد             - ٢٨٣
 .الصعيد القانوين على أي تدبري مؤقت خاص يف هذا املنحى

 وهـو  ،٢٠٠٣ مل يكـن هنـاك أي إعـالن للنوايـا حـىت عـام                ،الـسياسي املـستوى    وعلى   - ٢٨٤
 يالحـظ أن هـذه   ،ورغم هذا ومنذ ذلـك العـام    . ستراتيجية للحد من الفقر   العام وضع الوثيقة ا   

 علـى   حيث يتوفر تشجيع للمـرأة     ،يع نوع اجلنس  ستراتيجية تشج الالوثيقة تتوخى يف حماورها ا    
 .املشاركة بنشاط من خالل السياسة الوطنية لتعزيز املرأة

 
 املشاركة يف املنظمات والرابطات غري احلكومية  

تــسلم الدولــة حبــق مجيــع العــاملني يف  ”: منــه مبــا يلــي  ٣١ يقــضي الدســتور يف املــادة  - ٢٨٥
 ويف ســياق حريــة تأســيس النقابــات بــصفة  ،قــايبالــدفاع عــن مــصاحلهم عــن طريــق العمــل الن 

 .“حرية أيضا يف االنضمام لنقابة ماومثة . خاصة
ملركــز العــام للمــوظفني تتــضمن أنــه  بــشأن ا١١-٢٠٠٣ مــن القــانون رقــم ٥ واملــادة - ٢٨٦

نـوع اجلـنس     علـى     ال جيوز أن يكون هناك أي متييز بنـاء         ،فيما يتصل بتطبيق املركز احلايل    ...”
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و الــرأي أو املنــشأ أو القرابــة أو الثــروة أو العقيــدة الــسياسية أو التبعيــة أليــة منظمــة  أو الــدين أ
 .“نقابية
 والــذي يتنـاول النظــام  ،١٤/٨/١٩٩٧ املـؤرخ  ٣٠-٩٦ مــن القـانون رقــم  ٢ واملـادة  - ٢٨٧

املنظمـة غـري احلكوميـة متثـل مبوجـب          ”:  تقول بـأن   ،اخلاص للمنظمات غري احلكومية مبدغشقر    
 بــصورة مـستقلة وخاصــة ومنظمـة ومعلنــة   ، جتمعــا ألشـخاص مــاديني أو معنـويني  هـذا القـانون  

 واالضــطالع ،اســتهداف عــدم الرحبيــة والتوجــه حنــو األغــراض اإلنــسانية  مــع،ومعتمــدة قانونــا
تثقيفـي   ‐ اقتـصادي واجتمـاعي   ‐ بشكل مهين ودائـم بأنـشطة ذات طـابع خـريي واجتمـاعي          

ت ترمــي إىل التنميــة البــشرية املــستدامة والتعزيــز   وذلــك يف قالــب تقــدمي خــدما ،وثقــايف أيــضا
 .“ فضال عن محاية البيئة،اجملتمعي الذايت 

 ".واملنظمة غري احلكومية متارس أنشطتها وفقا ملبدأ التطوعية - ٢٨٨
سـيما ميـدان حقـوق        وال ، والرابطات واهليئات غري احلكومية تظهر يف ميـادين خمتلفـة          - ٢٨٩

 .ن هذه الرابطاتومثة نساء يترأس. اإلنسان
املنظمـات غـري احلكوميـة       علـى     بوصـفها الـوزارة الوصـية      ، وقد قامـت وزارة الـسكان      - ٢٩٠

 وذلــك هبــدف أساســي ،االنــضمام إليهــا علــى  بتــشجيع النــساء،١٩٩٤ منــذ عــام ،والرابطـات 
 فيمــا يتــصل بتعزيــز القــدرات مــن أجــل متكينــها مــن املــشاركة يف أنــشطة  ،يتمثــل يف توجيههــا

 .التنمية
 : وعلي سبيل املثال- ٢٩١
 انتخبت امرأة هذا العام رئيسة للمنابر الوطنية ملنظمات اجملتمع املدين مبدغشقر؛ - 
 االحتــاد الــوطين امللغاشــي مــن بــني الرؤســاء املــشاركني الــذي انتخبــوا مــؤخرا لرئاســة   - 

  توجد أربع نساء؛،٥ والبالغ عددهم ،اإلنسانحلقوق 
 توجـد  ، من حيث العـدد ٦ وهم ،بر اإلقليمية حلقوق اإلنسانوفيما يتصل برؤساء املنا   - 

 : نساء٣
 ،جلنة اإلعالم والتوجيه يف ميدان حقوق اإلنسان بتواماسينا • 
 ،حتالف الرابطات النسائية يف فيانارانتسووا • 
 .الف املنظمات غري احلكومية بشأن تشجيع حقوق اإلنسان يف توليارحت • 
 ية بأولوية حقوق اإلنسان؛رابطة القانونيات املعن - 
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 رابطة الصحفيات مبدغشقر؛ - 
 رابطة املشتغالت باألعمال احلرة مبدغشقر؛ - 
األوليـة والدوريـة املتـصلة حبقـوق         امرأة حتظـي بعـضوية جلنـة صـياغة التقـارير             ١٥ومثة   - 

 .اإلنسان
 . وجتري مشاورة هذه املنظمات النسائية لدي تنفيذ السياسة احلكومية- ٢٩٢
 : ومن أمثلة ذلك- ٢٩٣
 اإلستراتيجية للحد من الفقر، يقةوضع الوث - 
 .صوغ التقارير األولية والدورية بشأن حقوق اإلنسان - 
.  ومــن املالحــظ أن مثــة متثــيال ضــئيال للنــساء بــاألحزاب الــسياسية وجمــالس اإلدارات   - ٢٩٤

 .وأسباب هذا النقص يف التمثيل ترجع إىل تأثري التقاليد
 يراعى أن العاملني هبـذه اهليئـات   ،ا يتصل بالنقابات واملنظمات والرابطات املهنية      وفيم - ٢٩٥

وهـذا هـو نفـس      .  مما يعـد أمـرا منطقيـا       ،والنساء يتمتعن باألغلبية يف النقابات    . احلرة من النساء  
 .الوضع يف النقابات الزراعية

 فـإن مثـة نـساء       ،اومـع هـذ   .  ويف ميادين أخري يالحظ أن النساء يتسمن بضآلة العـدد          - ٢٩٦
 .رئيسات للنقابات يف فيانارانتسووا وديغو وتواماسينا
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  الصعيد الدويلعلىاملساواة يف احلياة السياسية والعامة : ٨املادة   
 وأهنـم حيظـون بـنفس    ، يقضي الدسـتور امللغاشـي بـأن املـواطنني متـساوون يف احلقـوق            - ٢٩٧

الـتعلم   مـستوى    ي متييز بسبب نوع اجلـنس أو      احلريات األساسية احملمية مبوجب القانون دون أ      
 .أو الثروة أو املنشأ أو العنصر أو العقيدة الدينية أو الرأي

 علـى   فإن مدغشقر تعترف باملساواة بني الرجال والنساء يف جمال متثيـل البلـد  ، ومن مث  - ٢٩٨
 .الصعيد الدويل

ــسياسة األمــم املتحــدة الــيت تت   - ٢٩٩ ــة ل ــة امللغاشــية ممتثل ــذ الترشــيحات    والدول جــه حنــو حتبي
 .النسائية
 يالحـظ  ،١٩٩٤ وبشأن التوصية اليت قدمتها اللجنة عنـد عـرض التقريـر األخـري لعـام               - ٣٠٠

 .أن مثة حتسنا ملموسا يف الوضع القائم
 : ميكن ذكر ما يلي، وعلي صعيد متثيل احلكومة يف امليدان السياسي- ٣٠١
 ،الدولية لروانداتوجد قاضية واحدة يف احملكمة اجلنائية  - 
 ،توجد قاضية واحدة يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة - 
 ،توجد سفرية بالسنغال - 
 .توجد مستشارة للسفارة تضطلع بأعمال القنصل يف باريس - 
 : ومن ذلك، ومثة نساء ملغاشيات يشغلن مناصب رفيعة باهليئات الدولية- ٣٠٢
 ،األفريقية لشرق إفريقيا واجلنوب لعدل لدى السوق املشتركتوجد قاضية مبحكمة ا - 
 ،ومثة امرأة ملغاشية تعمل كمنسقة ملشروع هذه السوق املشتركة - 
 .ومندوب مدغشقر لدي منظمة التجارة العاملية من النساء - 
 جتــري تــسمية نــساء مــن قبــل خمتلــف اإلدارات احلكوميــة كــي  ، وباإلضــافة إىل ذلــك- ٣٠٣

 .ارج يف املؤمترات الدولية أو احللقات الدراسية أو حلقات العملمتثلهن باخل
ــرام نظــام       - ٣٠٤ ــاة احت ــع مراع ــاءة واخلــربة م ــستند إىل الكف ــسمية ت ــايري وإجــراءات الت  ومع

 .اهليئات األجنبية فيما يتصل بترشيح النساء للوظائف الشاغرة
نطـاق واسـع بنـشر املعلومـات         ىعل  ال توجد تدابري متخذة للقيام     ، وفيما يتعلق باملرأة   - ٣٠٥

 فــإن وزارة ،ومــع هــذا. الــصعيد الــدويل علــى املتــصلة بااللتزامــات الــيت تعهــدت هبــا احلكومــة 
 لتعمـيم النـصوص الـسارية واإلصـالحات         “اإلنترنـت ”شـبكة    علـى  العدل لديها بالفعل موقـع    

 .املزمعة إزاء املرأة
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 املساواة أمام القانون املتعلق باجلنسية: ٩املادة   
 والـذي يتنــاول قــانون  ،١٩٦٠يوليــه / متــوز٢٢ املـؤرخ  ٦٤-٦٠ يتـضمن األمــر رقــم  - ٣٠٦
 . حتديد الشروط اليت تعطى فيها اجلنسية أو اليت ميكن اكتساهبا يف إطارها،اجلنسية
 . واجلنسية امللغاشية من جنسيات البنوة- ٣٠٧
 : تدخل يف نطاق اجلنسية امللغاشية١١  و١٠  و٩ واملواد - ٣٠٨
 الطفل الشرعي املولود ألب ملغاشي؛ - 
 الطفل الشرعي املولود ألم ملغاشية وأب عدمي اجلنسية أو غري معروف اجلنسية؛ - 
 الطفل املولود خارج نطاق الزواج عندما تكون األم ملغاشية؛ - 
ري معروفــة الطفــل املولــود خــارج نطــاق الــزواج عنــدما تكــون األم غــري معروفــة أو غــ  - 

 كان األب ملغاشيا؛ وإن ،اجلنسية
األقــل مــن  علــى  افتــراض أن أحــدمهاالطفـل املولــود مبدغــشقر مــن أبــوين جمهــولني مــع  - 

 .امللغشايني
 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على  من اتفاقية القضاء٩ وهذه املواد ختالف املادة - ٣٠٩
حالـة أسـرة   علـى    يكتسب الطفـل جنـسيته بنـاء     ، وحبكم القانون امللغاشي   ، ويف الواقع  - ٣١٠
 .والديه
وتكتسب هذه اجلنـسية    .  واملرأة املتزوجة ال تستطيع أن تنقل اجلنسية امللغاشية لطفلها         - ٣١١

وليس بوسع املرأة امللغاشية أن تنقل جنـسيتها إال إذا كـان األب مـن جنـسية                 . عن طريق األب  
 .غري معروفة أو عدمي اجلنسية

 ألم ملغاشــية وأب ذي جنــسية أجنبيــة ال يعــد ذلــك أن الطفــل املولــود علــى  ويترتــب- ٣١٢
 أمـا  ، وعليـه أن يعلـن جنـسيته إذا مـا كـان قاصـرا      ،وهذا الطفل ال حتق له جنسية أمـه  . ملغاشيا

 .اجلنسية على إذا كان راشدا فإنه ملتزم باللجوء إىل إجراءات احلصول
روفـة غـري     والطفل املولود خـارج نطـاق الـزواج ألب ملغاشـي وامـرأة مـن جنـسية مع                  - ٣١٣

 ،اجلنـسية امللغاشـية    علـى    ملغاشية ال يكتسب أيضا اجلنسية امللغاشية؛ وحىت حيصل هـذا الطفـل           
 .البد لألم أن تكون من جنسية غري معروفة أو أن تكون عدمية اجلنسية

 يالحظ أن الطفل املولود خارج نطـاق الـزواج ألم ملغاشـية             ، وعلى النقيض من ذلك    - ٣١٤
 . فالبنوة تتحدد دائما حسب األم جملرد قيامها بالوالدة،ميكتسب دائما جنسية األ
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ــى  وعــالوة- ٣١٥ ــذا عل ــادة ،ه ــسيتها إذا    ،٤٧ووفقا للم ــد جن ــرأة امللغاشــية لفق  تتعــرض امل
 ال يوجـد أي نـص يتعلـق    ،وعلي عكس ذلـك . اختارت أن تبارح البلد بعد زواجها من أجنيب    

 .نبيةبالرجل امللغاشي الذي يترك بلده عقب اقترانه بأج
 أنــشئت خليــة تقنيــة داخــل املديريــة العامــة      ، وبغيــة إصــالح قــانون األســرة واملــرأة    - ٣١٦

ومثــة مــشروع قــانون يتنــاول تعــديل أحكــام . للدراســات واإلصــالحات التابعــة لــوزارة العــدل
  وسـوف حيـال    ، وهو معـروض يف الوقـت الـراهن أمـام تلـك اخلليـة التقنيـة                ،قانون اجلنسية هذه  

 .السلطات املختصة من أجل اعتمادهالفور إىل على 
 وهــذا املــشروع األويل للقــانون يكفــل املــساواة بــني الرجــال والنــساء فيمــا خيــص          - ٣١٧

 ملـسألة نقـل     ،ذلـك  علـى     عـالوة  ،وهـو يتعـرض   . اكتساب اجلنسية أو تغيريهـا يف حالـة الـزواج         
 .اجلنسية جملرد كون أحد األبوين ملغاشيا
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 ن التعليماملساواة يف ميدا: ١٠املادة   
 مـن   ٢٤  و ٢٣  و ٢٢ املساواة يف أمكانية الوصول إىل التعليم مكرسة مبوجـب املـواد             - ٣١٨

 .الدستور
تبــذل الدولــة اجلهــود الالزمــة الختــاذ التــدابري الــضرورية لكفالــة التنميــة  ”: ٢٢ املــادة - ٣١٩

 .“من قدراتالفكرية لكل فرد دون أي قيد سوي ما لديه 
طفل احلق يف التعلم والتربيـة يف ظـل مـسؤولية األبـوين مـع مراعـاة                 لكل  ”: ٢٣ املادة   - ٣٢٠

 .“حرية االختيار لديهما
 .“املراهقة احلق يف التدريب املهينلكل صيب يف سن ” - ٣٢١
والتعلـيم  . تنظم الدولة تعليما عاما جمانيا وميـسور الوصـول أمـام اجلميـع          ”: ٢٤ املادة   - ٣٢٢

 .“االبتدائي إلزامي بالنسبة للكافة
يوليـه  / متـوز  ٢٦ املـؤرخ    ٤-٢٠٠٤ يالحظ أن القانون رقم      ، وعلي الصعيد التشريعي   - ٣٢٣

 يقضي يف املـادة     ، الذي يتناول التوجيه العام لنظام التربية والتعليم والتدريب مبدغشقر         ،٢٠٠٤
 أطفاال كـانوا أم مـراهقني أم راشـدين          ‐تسلم مجهورية مدغشقر حبق اجلميع      ”:  منه مبا يلي   ٢
 وذلــك وفقــا للحقــوق والواجبــات االقتــصادية واالجتماعيــة ،تربيــة والتعلــيم والتــدريب يف ال‐

. “التعهــدات الدوليــة للــشعب امللغاشــي والثقافيــة الــواردة يف الدســتور ومــن منطلــق االلتــزام ب  
قــدم  علــى ،وعلــى هــذا النحــو ال يوجــد أي نــص قــانوين مــن شــأنه أن يعــوق وصــول البنــات  

 .ام التربوي مبدغشقر للنظ،املساواة مع األوالد
 : واجلداول الواردة أدناه توضح مدي فعالية هذا املبدأ- ٣٢٤

 ٢٠٠٥عام  إىل ١٩٩٠تطور أعداد تالميذ املدارس االبتدائية حسب نوع اجلنس من عام  -٢٧اجلدول 
 

 ١٩٩٨‐١٩٩٧ ١٩٩٧‐١٩٩٦ ١٩٩٥‐١٩٩٤  ١٩٩٤‐١٩٩٣ ١٩٩٣‐١٩٩٢ ١٩٩٢‐١٩٩١ ١٩٩١‐١٩٩٠ السنوات

 ٩٤٣ ٨٩٢ ١ ٥١٦ ٧٤٠ ١ ٨٦٣ ٥١١ ١ ٦٦٨ ٥٠٤ ١ ٣١٧ ٤٩٠ ١ ٨٤٥ ٤٩٦ ١ ٧٢١ ٥٧٠ ١ موعاجمل

 ٤٩٢ ٩٦٥ ٨٦٠ ٨٨٥ ٦٤٣ ٧٤٣ ٠٢٧ ٧٦٧ ٩٠٥ ٧٦٣ ٥١٧ ٧٨٣ ٩٢٥ ٧٩٦ األوالد

 ٤٥١ ٩٢٧ ٦٥٦ ٨٥٤ ٢٢٠ ٧٦٨ ٦٤١ ٧٣٧ ٤١٢ ٧٢٦ ٣٢٨ ٧١٣ ٧٩٦ ٧٧٣ البنات
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 ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ ٢٠٠١‐٢٠٠٠ ٢٠٠٠‐١٩٩٩ ١٩٩٩‐١٩٩٨ السنوات

 ٧٣١ ٥٩٧ ٣ ٤٦٢ ٣٦٦ ٣ ٤٨٠ ٨٥٦ ٢ ٠٨٢ ٤٠٩ ٢ ٣١٤ ٣٠٧ ٢ ٣٢١ ٢٠٨ ٢ ٧٠٧ ٠١٨ ٢ اجملموع

 ٢٥١ ٨٣٨ ١ ٦٣١ ٧١٨ ١ ٣٤٠ ٤٥٨ ١ ٢١٠ ٢٢٨ ١ ١٢٨ ١٧٦ ١ ٣٠٩ ١٢٦ ١ ٣٤٣ ٠٢٧ ١ األوالد

 ٤٨٠ ٧٥٩ ١ ٨٣١ ٦٤٧ ١ ١٤٠ ٣٩٨ ١ ٨٧٢ ١٨٠ ١ ٢٤٢ ١٣١ ١ ٠١٢ ٠٨٢ ١ ٣٦٤ ٩٩١ البنات

 وزارة التعليم الوطين والبحث العلمي: املصدر  
 

  ٢٠٠٥عام  إىل ١٩٩١أعداد تالميذ املدارس اإلعدادية حسب نوع اجلنس من عام  تطور -٢٨اجلدول   
 ١٩٩٨‐١٩٩٧ ١٩٩٧‐١٩٩٦ ١٩٩٦‐١٩٩٥ ١٩٩٥‐١٩٩٤ ١٩٩٤‐١٩٩٣ ١٩٩٣‐١٩٩٢ ١٩٩٢‐١٩٩١ السنوات

 ١٨٥ ٢٦٤ ٠٠٢ ٢٦١ ٨١٧ ٢٣٢ ٧٦٦ ٢٣٥ ٩٠٩ ٢٣٧ ٧٠٥ ٢٤٣ ٣٢٢ ٢٣٥ اجملموع

 ٧٧٣ ١٣٤ ٦١٩ ١٣٠ ٥٠٣ ١١٨ ١٥٩ ١١٨ ٢٨٩ ١١٨ ٤٤٩ ١٢٣ ٣٥٩ ١١٨ األوالد

 ٤١٢ ١٢٩ ٣٨٣ ١٣٠ ٣١٣ ١١٤ ٦٠٧ ١١٧ ٦٢٠ ١١٩ ٢٥٦ ١٢٠ ٩٦٣ ١١٦ البنات
 

 ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ ٢٠٠١‐٢٠٠٠ ٢٠٠٠‐١٩٩٩ ١٩٩٩‐١٩٩٨ السنوات

 ٢٣٩ ٤٨٦ ٥٩٢ ٤٢٠ ٩٧٣ ٣٥٦ ٩٣٧ ٣٤٣ ٣٨٤ ٣١٦ ٨٧٣ ٢٨٧ ٦١٣ ٢٧٣ اجملموع

 ٥٩٠ ٢٤٤ ٨٤١ ٢١١ ٦٩٨ ١٧٩ ٤٥٩ ١٧٣ ٦٥٢ ١٥٩ ٧٧٩ ١٤٥ ٠٧٠ ١٣٨ األوالد

 ٦٤٩ ٢٤١ ٧٥١ ٢٠٨ ٢٧٥ ١٧٧ ٤٧٨ ١٧٠ ٧٣٢ ١٥٦ ٠٩٤ ١٤٢ ٥٤٣ ١٣٥ البنات

  .وزارة التعليم الوطين والبحث العلمي: املصدر 
  ٢٠٠٥عام  إىل ١٩٩١تطور أعداد تالميذ املدارس الثانوية حسب نوع اجلنس من عام  -٢٩دول اجل 
 ١٩٩٨‐١٩٩٧ ١٩٩٧‐١٩٩٦ ١٩٩٦‐١٩٩٥ ١٩٩٥‐١٩٩٤ ١٩٩٤‐١٩٩٣ ١٩٩٣‐١٩٩٢ ١٩٩٢‐١٩٩١ السنوات

 ١١٢ ٦١ ٢٣٢ ٥٦ ٣١٦ ٥٤ ٨١٣ ٥٧ ٣٥٧ ٦٠ ٧٣٤ ٦٠ ٣٩٩ ٥٨ اجملموع

 ٩١٩ ٣٠ ٢٧٩ ٢٨ ٢١٢ ٢٧ ٩٦٤ ٢٨ ٠٧٧ ٣٠ ٦٨٥ ٢٩ ٤٧٩ ٢٩ األوالد

 ١٩٣ ٣٠ ٩٥٣ ٢٧ ١٠٤ ٢٧ ٨٤٩ ٢٨ ٢٨٠ ٣٠ ٠٤٩ ٣١ ٩٢٠ ٢٨ البنات
 

 ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ ٢٠٠١‐٢٠٠٠ ٢٠٠٠‐١٩٩٩ ١٩٩٩‐١٩٩٨ السنوات

 ٥٩٥ ١٠٦ ٨٥٧ ٨٨ ٢٣٨ ٧٩ ٦٥٥ ٧٧ ٨١١ ٦٥ ٣٨١ ٦٦ ٥٧٩ ٦٠ اجملموع

 ٧٢٥ ٥٢ ٢٢٤ ٤٥ ٧٦٦ ٣٩ ٨٣٥ ٣٩ ٨٦٩ ٣٢ ٩٢٦ ٣٢ ٥٨٠ ٣٠ األوالد

 ٨٧٠ ٤٣ ٦٣٣ ٤٣ ٤٧٢ ٣٩ ٨٢٠ ٣٧ ٩٤٢ ٣٢ ٤٥٥ ٣٣ ٠١٧ ٣٠ البنات

 .وزارة التعليم الوطين والبحث العلمي: املصدر 
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  ٢٠٠٥عام  إىل ١٩٨٧تطور أعداد طلبة التعليم العايل حسب نوع اجلنس من عام  -٣٠اجلدول  

 ١٩٨٨‐١٩٨٧ السنوات
١٩٨٨‐
١٩٨٩ 

١٩٨٩‐
١٩٩٠ 

١٩٩٠‐
١٩٩١ 

١٩٩٢‐
١٩٩٣ 

١٩٩٣‐
١٩٩٤ 

١٩٩٤‐
١٩٩٥ 

١٩٩٥‐
١٩٩٧‐١٩٩٦ ١٩٩٦ 

 ٩٧١ ١٨ ٨٠٨ ٢٠ ٩٩٧ ٢١ ٩٣٧ ٢٦ ٢٠٢ ٣٣ ٨٢٤ ٣٥ ٠٤٦ ٣٧ ٠٩٥ ٣٧ ٠,٩٩ اجملموع

 ١٠٢٨٠ ١١٣١٣ ١١٦٧٨ ١٤٨٨٣ ١٨٣٣٦ ١٩٧٤٥ ٢٠٩٠٧ ٢٣١٧٠ ٢١١٠٤ الذكور

٢١ ١٠٤,٩٩ اإلناث  ٦٩١ ٨ ٤٩٥ ٩ ٣١٩ ١٠ ٠٥٤ ١٢ ٨٦٦ ١٤ ٠٧٩ ١٦ ١٣٩ ١٦ ٩٢٥ ١٣ 

 ٤٥,٨١ ٤٥,٦٣ ٤٦,٩١ ٤٤,٧٤ ٤٤,٧٧ ٤٤,٨٨ ٤٣,٥٦ ٣٧,٥٣ ٤١,٨١ النسبة املئوية لإلناث
 

 السنوات
١٩٩٧‐
١٩٩٨ 

١٩٩٨‐
١٩٩٩ 

١٩٩٩‐
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠‐
٢٠٠١ 

٢٠٠١‐
٢٠٠٢ 

٢٠٠٢‐
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥ 

٢٦ ٣١٥ ٦٠٧ ٢٢ ٥٩٩ ٢١ ٧٨١ ٢١ ٠١٨ ٢١ ٨٨٩ ٢٠ اجملموع  ٠,٨ ٦٧٥ ٣١ 
١٣ ٩٦٤ ١٢٤٠٠ ١١٧٤٦ ١١٥٢٩ ١١٠٨٧ ١١١٦٧ الذكور  ١٨٥٤٧ ١٦٧٧٠ 

 18547.8 ٩٠٥ ١٤ 1317 ٢٠٧ ١٠ ٨٥٣ ٩ ٢٥٢ ١٠ ٩٣١ ٩ ١١١٦٧ اإلناث

 ٤٦,٦٢ ٤٧,٠٥ ٤٦,٩٣ ٤٥,١٤ ٤٥,٦١ ٤٧,٠٦ ٤٧,٢٤ ٤٦,٦٧ النسبة املئوية لإلناث

  .ايلوزارة التعليم الع: املصدر 
   ووفقا للوسط ونوع اجلنس،التعليم مستوى توزيع السكان حسب -٣١اجلدول  

  نوع اجلنس الوسط 
 اجملموع اإلناث الذكور الوسط الريفي الوسط احلضري 

 ٣٥,٢ ٣٧,٣ ٣٣,٢ ٣٨,٩ ٢٢,٧ بدون تعليم
 ٥١,٦ ٥٠,٦ ٥٢,٥ ٥٢,٥ ٤٨,٥ تعليم ابتدائي

 ١٠,٥ ٩,٨ ١١,٣ ٧,٥ ٢١,١ ثانويتعليم 
 ٢,٧ ٢,٣ ٣,٠ ١,٢ ٧,٨ تعليم عال
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع
الدراسة االستقصائية الدائمة لألسر /مديرية اإلحصاءات واألسر املعيشية/اجمللس الوطين لإلحصاء: املصدر

 .٢٠٠٤املعيشية لعام 
 

س حــسب نــوع اجلــنس   واجلــدول املتعلــق بتطــور املعــدل اإلمجــايل لاللتحــاق باملــدار   - ٣٢٥
 ميثـل اسـتجابة للمالحظـات الـيت         ، والـوارد أدنـاه    ،واملقاطعة وفيما يتصل بالتعليم العام واخلاص     

 ومــن الواضــح أن املعــدالت ذات ،١٩٩٤أبــدهتا اللجنــة لــدى عــرض التقريــر األخــري يف عــام  
 .الصلة تتسم بالتساوي
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  يف املائة: الوحدة - ٢٠٠٤ و٢٠٠١ التعليم فيما بني عامي مستوىحسب  ، اإلمجايل والصايف،معدل االلتحاق باملدارس -٣٢اجلدول  
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 التعليم االبتدائي
 ١٢٢,٣ ١٢٢,٨ ١١٢,٣ املعدل اإلمجايل
 ٨٥,٦ ٧٢,١ ٦٤,٩ املعدل الصايف

 التعليم الثانوي من املرحلة األويل

 ٣٠,٥ ٣٦,٢ ٣٢,٠ املعدل اإلمجايل
 ١٦,٥ ١٦,٣ ١١,٩ املعدل الصايف

 التعليم الثانوي من املرحلة الثانية

 ١٣,٠ ٢١,٨ ١٤,٨ املعدل اإلمجايل
 ٤,٩ ٦,٥ ٤,١ املعدل الصايف

لألسر  الدراسة االستقصائية الدائمة/مديرية اإلحصاءات واألسر املعيشية/املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر
 ٢٠٠٤املعيشية لعام 

 
 من أجـل زيـادة معـدل االلتحـاق          ، يف الوسط الريفي    سيما ال و ، ومثة جهود قد بذلتها الدولة     - ٣٢٦

 ، وتقليــل الفــارق يف معــدل االلتحــاق بالنــسبة للوســط احلــضري ، وتغــيري املواقــف النمطيــة،باملــدارس
 :ومكافحة ترك الدراسة قبل األوان

 :زيادة قابلية نظام التعليم لالستقبال - 
 هبـدف التقريـب     ،٢٠٠٦عـام   إىل   ٢٠٠٤ من قاعات الفصول كل سنة مـن عـام           ٢٣٠بناء   • 

 ،بني مدارس اجملتمعات احمللية القروية
ــدريب القائ  ٣١إصــالح  •  ــالزم   ،مــة مركــزا مــن مراكــز الت ــة املكــان ال لتمــرين  مــن أجــل هتيئ

 .التعليم كل عام على  من املتدربني١٧٠٠
 ،٢٠٠٦ إىل عـام  ٢٠٠٤التعلـيم سـنويا مـن عـام      علـى   مـن املتـدربني   ١ ٧٠٠تعيني ومتـرين     - 

 ؛٢٠٠٥ و٢٠٠٤وذلك فيما يتصل بعامي 
 من املعلمني الذين كـانوا يتلقـون أجـورهم فيمـا مـضى مـن                ٢٠٠٠تنظيم احلالة املالية بشأن      - 

 رابطات آباء التالميذ؛
 :ختفيف أعباء الوالدين - 
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 إلغاء رسوم التسجيل؛ • 
 باء التالميذ؛رواتبهم من رابطات آ على التكفل بأمر املعلمني الذين كانوا حيصلون • 
 مجيع تالميذ املدارس االبتدائية العامة واخلاصة؛ على توزيع حوافظ مدرسية • 
 .أبناء األسر احملرومة على توزيع لوازم دراسية • 
 تشجع الدولـة مبـادرات الـشركاء الثنـائيني لـصاحل قيـد البنـات باملـداس                  ، وباإلضافة إىل ذلك   - ٣٢٧

 املنح الدراسية اليت تقـدمها الواليـات املتحـدة مـن أجـل بنـات            غرار آالف  على    وذلك ،وإبقائهن فيها 
 .مقاطعات فيانارانتسووا وأنتاناناريفو وتواماسينا

 مـن ناحيـة     ، وإيل جانب التدابري املتخذة لتطبيق النهج املتعلق بنوع اجلنس يف النظام التعليمي            - ٣٢٨
مـع منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة       يالحظ أن الدولة قد اضطلعت مبـشاريع يف إطـار املـشاركة        ،أوىل

 :من أجل مكافحة انقطاع البنات عن الدراسة
 وضع برامج تعاقدية؛ - 
ــاء املــصروفات املدرســية        -  ــون حتمــل أعب ــوجيهي هبــدف أجيــاد مــن يكفل االضــطالع بنظــام ت

 الالزمة للبنات؛
 .إعداد دليل جيري توزيعه يف مجيع املدارس - 
ــة أخــرى  - ٣٢٩ ــن ناحي ــدت، وم ــم       اعتم ــات مبوجــب املرســوم رق ــيم البن ــة لتعل ــل وطني ــة عم   خط
 . وذلك وفقا لألهداف اإلستراتيجية ملؤمتر بيجني،١٠/١٠/١٩٩٥ املؤرخ ٤٦٥-٩٥

 : ومن بني أهداف خطة العمل الوطنية هذه املتعلقة بتعليم البنات- ٣٣٠
 توعية وتنبيه املعلمني بشأن املشاكل اخلاصة بالبنات؛ - 
 ح للبنات متابعة نفس الدراسات اليت يقوم هبا األوالد؛هتيئة أحوال تتي - 
جمـال  م واملواطنـة والعنـصر الفاعـل يف          من قبيل دور الزوجـة واأل      ،إعداد البنات لشيت األدوار    - 

 التفتح واالزدهار؛ على التنمية والعامل املشجع
 الفوارق بني األوالد والبنات حيثما كانت ال تزال باقية؛ على القضاء - 
 .خلق أحوال مواتية لإلتيان بتعليم متنوع ومتناسق لكال اجلنسني - 
 ، قـد تـذكر  ، ومن بني االستراتيجيات واإلجراءات اليت طبقت ملكافحة االنقطاع عن الدراسة         -٣٣١

 هبـدف مكافحـة     ،٢٠٠١منـذ عـام     " البنـات مـن أجـل البنـات       " جتربـة إسـتراتيجية      ،من بني مجلة أمور   
 .ع عنهاالرسوب يف املدارس واالنقطا
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 :ثالثة مواقع لتنفيذ هذه الطرق على  وقد وقع االختيار-٣٣٢
 ، ومها منطقتان سياحيتان هامتان،يب-ماري ونوسي-سانت - 
 . بسبب كثرة حاالت عمل األطفال هبذه الدائرة،فاندريانا - 
 :فقد اضطلع هبا يف البلدات التالية" البنات من أجل البنات" أما إستراتيجية - ٣٣٣
 ،٢٠٠٢جناكاندريانا يف عام ما - 
 ،٢٠٠٢فاندريانا يف عام  - 
 .٢٠٠٥يب وموروندافا يف عام -ماري ونوسي-دوفان وسانت-فورت - 
ــدريانا  - ٣٣٤ ــصل مباجناكان ــا يت ــل يف    ، وفيم ــان مثــة اضــطالع بالعم ــن جممــوع   ٢١٥ ك ــة م  مدرس

 .٢٣٩املدارس املوجودة هبذه الدائرة والبالغ 
 يالحـظ أن مراكـز   ، وصول البنـات إىل خمتلـف مراكـز التـدريب املهـين          وفيما يتصل بإمكانية   - ٣٣٥

وهــذه املــدارس قــد . التــدريب العــسكرية وشــبه العــسكرية هــي الــيت تكتنفهــا قيــود مــا يف هــذا الــشأن
 .شرعت بالفعل يف فتح أبواهبا أمام البنات

كرية باعتبـارهن   باألكادميية العـس ٢٠٠٣ جرى قبول ثالث نساء يف عام    ، وعلى سبيل املثال   - ٣٣٦
 .ضابطات متدربات

 يراعــى أن مدغــشقر عــضو يف اللجنــة  ، وعلــى صــعيد األلعــاب الرياضــية ، ويف هنايــة املطــاف- ٣٣٧
 .األوملبية وأهنا حتترم أحكام امليثاق األومليب
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 املساواة يف جمايل العمالة والعمل: ١١املادة   
 ٢٧ وذلـك يف املـواد       ، من أي نوع كان     دون متييز  ، احلق يف العمل مكفول مبوجب الدستور      - ٣٣٨

 .٢٩  و٢٨ و
  .“ين حقا وواجبا بالنسبة لكل مواطنالعمل والتدريب امله يشكل” ٢٧ ووفقا للمادة - ٣٣٩
 بـسبب نـوع     ، فيمـا يتـصل بعملـه أو وظيفتـه         ،ال جيوز إيذاء أي شـخص     ” ٢٨ وطبقا للمادة    - ٣٤٠

 .“نيةعقائد الدياجلنس أو السن أو الدين أو اآلراء أو ال
نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٣٠ املــؤرخ ٢١-٢٠٠٠ فــإن القــانون رقــم   ،ذلــك علــى  وعــالوة- ٣٤١

 حيظر التحـرش اجلنـسي   ، من قانون العقوبات امللغاشي  )ب (٣٣٣ الذي ورد ذكره يف املادة       ،٢٠٠٠
 وهــي مـساواة قــد حييـق هبــا اخلطـر عنــد تعـرض املــرأة     ، هبــدف كفالـة املــساواة يف العمالـة  ،حظـرا باتـا  

 .نوع اجلنس يف مكان العمل على لعنف القائمل
 علـى   أن حيـصل ، وفقـا لنوعيـة ونتيجـة عملـه    ،حيق لكـل مـواطن  ":  تقضي مبا يلي٢٩ واملادة   - ٣٤٢

 طبقـا التفاقيـة     ، معيـشة تليـق بالكرامـة اإلنـسانية        ، وألسـرته أيـضا    ،أجر عـادل مـن شـأنه أن يكفـل لـه           
 فيمـا يتـصل باملـساواة    ،١٩٦٤ مدغـشقر يف عـام    اليت صـدقت عليهـا  ١١٨منظمة العمل الدولية رقم   

 ".صعيد الضمان االجتماعي على يف معاملة املواطنني وغري املواطنني
 والــذي ،٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٣ املــؤرخ ١١-٢٠٠٣ فــإن القــانون ، وباإلضــافة إىل ذلــك- ٣٤٣

 .ىل الوظائف العامة يشترط احترام مبدأ املساواة يف جمال الوصول إ،يتناول املركز العام للموظفني
ــسني   ،املهــين مبدغــشقر - ويف اهليكــل االجتمــاعي - ٣٤٤ ــا كــل مــن اجلن ــا  ، يوجــد دائم  وذلــك وفق

 :للجدول الوارد أدناه
 املهنية - هيكل األنشطة النسائية حسب الفئة االجتماعية - ٣٣اجلدول 

 اجملموع النساء الرجال  املهنية‐الفئة االجتماعية 

 ٢,٨ ١,٦ ٣,٩ ون من املرتبتني العليا واملتوسطةاإلداري الفرنسيون
 ١٠,٦ ٨,٣ ١٢,٧ املوظفون والعمال

 ٣,٨ ٢,٩ ٤,٧ اليد العاملة غري املؤهلة
 ٤٠,٨ ٣٠,٩ ٥٠,٠ العاملون على حنو مستقل وأصحاب األعمال

 ٤٢,٠ ٥٦,٢ ٢٨,٧ املساعدون األسريون
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع

الدائمــة لألســر  الدراســة االستقــصائية/مديريــة إحــصاءات األســر املعيــشية/حــصاءاملعهــد الــوطين لإل: املــصدر
 .٢٠٠١املعيشية لعام 
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أية أعمال متييزيـة     على    من قانون العمل امللغاشي تتوخى فرض عقوبات       ٢٦١ واملادة   - ٣٤٥
 .تستند إىل العنصر أو الدين أو املنشأ أو نوع اجلنس

 مـن قـانون العمـل هـذا مكـرس ملـسألة             ١من الفـرع     والباب الثالث من الفصل األول       - ٣٤٦
 .حتديد األجور

يكـون األجـر متـساويا      ...وعنـد التـساوي يف املـؤهالت      ” : يرد ما يلـي    ٥٣ ويف املادة    - ٣٤٧
 .“...بصرف النظر عن نوع جنسهم...بالنسبة جلميع العاملني

 .االجتماعي من هذه املادة يتصل باحلقوق يف الضمان ١ من الفقرة “ـه” والبند - ٣٤٨
 ال تتعلـق إال بالعـاملني       ، شأهنا شأن مجيع مبـادئ الـضمان االجتمـاعي         ، وهذه احلقوق  - ٣٤٩
 وذلك وفقا لالتفاقيـة     ، وهي تنطبق أيضا دون أي متييز بسبب نوع اجلنس         ،القطاع النظامي  يف

 . ملنظمة العمل الدولية١١٨رقم 
 يف املائـة مـن      ٨٠ثلـون أكثـر مـن        والعاملون بالقطاع غري النظـامي بـالريف واحلـضر مي          - ٣٥٠

 .جمموع العاملني
 والعاملون بالقطاع غري الرمسي وزوجاهتم خيضعون للشروط العامة املتعلقـة بالوصـول             - ٣٥١

ستوصفات دور االستـشفاء واملـ    : إىل العناية واملعاجلة يف املؤسسات الطبية واملستشفيات العامـة        
 .ومراكز رعاية األمومة

 .ماعي املعمم مل يتحقق بكامله بعد والضمان االجت- ٣٥٢
 والنساء العامالت وزوجـات مـوظفي القطـاع الرمسـي يـستفدن مـن رعايـة املنظمـات                   - ٣٥٣

 واليت جيري متويلـها عـن طريـق اشـتراكات أصـحاب األعمـال              ،الطبية املشتركة بني املؤسسات   
 .والعاملني أيضا

 أنــصاف املرتبــات الــيت يــدفعها  ويتــويل الــصندوق الــوطين للرعايــة االجتماعيــة إكمــال- ٣٥٤
وتتكفــل احلكومــة بتــوفري العنايــة الالزمــة للنــساء . أصــحاب األعمــال يف حالــة إجــازة األمومــة

 .املوظفات وزوجات العاملني بالدولة
 يالحـظ أن القـانون رقـم        ، وفيما يتصل بالتمييز ضد املـرأة بـسبب الـزواج أو األمومـة             - ٣٥٥
 منـه بـأن املـرأة    ٩٤مـن قـوانني العمـل يقـضي يف املـادة       ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٢٨ املؤرخ   ٢٠٠٣

وحالة احلمل ال جيـوز هلـا أن تؤخـذ يف           . محلها املرشحة لوظيفة ما ليست ملزمة باإلفصاح عن      
 تتـضمن أنـه     ٩٥واملـادة   . االعتبار فيما يتـصل بفـسخ عقـد مـن عقـود العمـل يف فتـرة االختبـار                  

بإلغاء عقد عمـل مـا ملوظفـة ثبـت محلـها عـن       ليس من اجلائز ألي من أرباب األعمال أن يقوم       
 .طريق إجراء كشف طيب
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 من نفس القانون بأنـه حيـق أليـة امـرأة أن             ٩٧ تصرح املادة    ، وبشأن إجازات األمومة   - ٣٥٦
 مبناسبة والدهتا ويف إطار عدم جواز اعتبار انقطاعها عن العمل مبثابة سـبب لفـسخ عقـد      ،تقوم
. عة عشر أسبوعا متتالية مع جعل مثانية منـها الحقـة للـوالدة             بتعليق عملها هذا ملدة أرب     ،عملها

 .وخالل هذه الفترة ال جيوز لصاحب العمل أن يضطلع بفصلها
  بأنـه حيـق لـألم أن حتـصل    ٩٨ تقـضي املـادة      ، وبشأن وقت الراحة مـن أجـل الرضـاعة         - ٣٥٧
 مولـد   وذلـك ملـدة مخـسة عـشر شـهرا اعتبـارا مـن             ،أوقـات للراحـة حـىت تقـوم باإلرضـاع         على  
 والـيت يـدفع أجرهـا كمـا لـو كانـت مـن أوقـات           ،واملدة اإلمجالية ألوقات الراحـة هـذه      . الطفل
وبوسـع املـرأة أثنـاء هـذه        .  ال يصح هلا أن تتجاوز ساعة واحدة من ساعات يوم العمـل            ،العمل

املدة أن تنهي عقد عملها دون إشعار مـسبق ودون أن تلـزم مـن جـراء هـذا بـدفع تعـويض مـا                         
 .اعها عن العملإزاء انقط
 وبشأن التباينات املتعلقة بإجازة األمومة واليت الحظتها اللجنة عنـد نظرهـا يف التقريـر     - ٣٥٨
ــؤالء        ،األخــري ــات وأزواج ه ــساء املوظف ــصل بالن ــا يت ــذه التوضــيحات فيم ــذكر ه ــتعني أن ت  ي

 ق هلـم   أمـا أزواجهـن فإنـه حتـ        ،حتق للنساء املوظفات ثالثة أشهر من إجـازة األمومـة         : املوظفات
 . يوما من إجازة األبوة١٥
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 املساواة يف جمال الوصول للخدمات الصحية: ١٢املادة   
 : اختذت التدابري التالية، فيما يتعلق بالوصول إىل شيت اخلدمات الصحية- ٣٥٩
وضع السياسة الوطنية للصحة الـيت تتـضمن تنفيـذ تلـك االسـتراتيجيات الـشاملة اخلاصـة                  : أوال

النساء احلوامـل واألطفـال     ( اجلماعات والطبقات األكثر ضعفا      ال سيما ن و حبماية صحة السكا  
واألمر يتعلق بتدابري إجيابيـة حلمايـة صـحة النـساء الالئـي      ). الذين يقل سنهم عن مخس سنوات  

يف معـــدل وفيـــات األمهـــات يف كـــل  ومثـــة تبـــاين ،تكتـــنفهن حـــاالت مـــن حـــاالت الـــضعف
 . من الوالدات احلية١٠٠ ٠٠٠
 ،٥٩٦: ١٩٩٢ االستقصائية الوطنية الدميغرافية والصحية لعام الدراسة - 
 ،٤٨٨: ١٩٩٧الدراسة الدميغرافية والصحية لعام  - 
 .٤٦٩: ٢٠٠٣/٢٠٠٤الدراسة الدميغرافية والصحية للفترة  - 
 يف املائــة إىل حــاالت ٣٢,٤ ومــن اجلــدير بالــذكر أن وفيــات األمهــات ترجــع بنــسبة  - ٣٦٠

 . يف املائة حلاالت اإلجهاض٤٠سبة  وبن،احلمل وتعقيداهتا
 .وضع السياسة الوطنية للصحة اإلجنابية هبدف حتسني رفاه السكان: ثانيا
 : كان مثة إعداد للهياكل التالية، ولدى تطبيق اخلدمات اجملتمعية- ٣٦١
 ،٢٠٠٠ يف عام ١١١ واليت كان يبلغ عددها ،صعيد الدوائر على اخلدمات الصحية - 
 .٢٠٠٤يات اإلقليمية للصحة وتنظيم األسرة منذ عام  من املدير٢٢ - 
 من مواقع تنظيم األسرة بكافـة أحنـاء البلـد يف عـام       ٧٥٢ أقيمت   ، وباإلضافة إىل ذلك   - ٣٦٢
ــام . ١٩٩٨ ــغ    ،٢٠٠٠ويف ع ــا يبل ــشغيل مل ــة ت ــة واخلاصــة   ٢ ٠٠٠ كــان مث ــع العام ــن املواق  م

 .بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية
 ولقــد ،تقليــل وفيــات األمهـات واملواليــد  إىل  ممــا يهـدف ،ع خريطـة الطريــق وضــع وتوقيــ: ثالثـا 

 وهـي وثيقـة     ، بوضـع وتوقيـع خريطـة الطريـق        ٢٠٠٥بريل  أ/قامت احلكومة امللغاشية يف نيسان    
 علـى  تربز رغبة الدولة يف توفري وتيـسري أعمـال رعايـة األمهـات واملواليـد ذات النوعيـة الرفيعـة               

 يف املائة مـن اهلياكـل الـصحية مـن اآلن وحـىت عـام          ٧٠وذلك يف    ،مجيع أصعدة النظم الصحية   
٢٠١٥. 
 ،)الــسيدا(اعتمــاد وتطبيــق الــسياسة الوطنيــة ملكافحــة متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب  : رابعــا

 :وهذه السياسة تشمل
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 : وهي تتألف من،٢٠٠٣تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة السيدا يف عام  - 
 ، يف عواصم املقاطعات الست-فحة السيدا اللجان اإلقليمية ملكا )أ( 
 .واحلضرية من النواحي الريفية ١٥٣٢ يف -اللجان احمللية ملكافحة السيدا  )ب( 
 وهذه اللجان مسئولة عـن مجيـع اإلجـراءات الوقائيـة الـيت تتـألف مـن توعيـة الـسكان                      - ٣٦٣

 .مرض السيدا/بشأن احتماالت العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية
 علـى   مت القيـام ،٢٠٠٤ ويف عـام  ،الطفـل  إىل يئة الوقاية من انتقـال اإلصـابة مـن األم       هت - 

 مـن خـدمات الـصحة       ١١ األساسـية يف      من مراكز الـصحة    ٢١صعيد اجلزيرة باختيار    
 احمللية؛

 امرأة أن ختترب بـشأن فـريوس        ٣ ٠٥١ حيث قبلت    ،إنشاء مراكز لالختبارات الطوعية    - 
 .نقص املناعة

 ويتمثـل اهلـدف     ،حنـو سـريع    علـى    لتدابري قد أتاحت وقف تفـشي هـذا املـرض          وهذه ا  - ٣٦٤
 .أقل ارتفاعا من معدل االنتشار مستوى املنشود يف االحتفاظ ب

وضع برنامج وطين بـشأن مكافحـة املالريـا مـن خـالل تـشجيع اسـتخدام ناموسـيات                   : خامسا
 :اخلامسةمعاجلة مببيد حشري فيما يتصل بالنساء احلوامل واألطفال دون سن 

 ١٩٩٧ يف عـــام ٨١٠٠: توزيـــع الناموســـيات باجملـــان يف مراكـــز الـــصحة األساســـية  - 
 ؛١٩٩٩ يف عام ٢٢ ٤٠٠ و١٩٩٨ يف عام ٩٣٠٠و

غــري احلكوميــة واملؤســسات يف كافــة أو توزيــع ناموســيات مــن قبــل املنظمــات /بيــع و - 
 .٤٩٥ ٤٨٤: ٢٠٠٤ حىت عام ٢٠٠١أحناء اجلزيرة من عام 

انية حيازة النساء ملعـارف قانونيـة أساسـية مـن أجـل الـتمكن مـن الـدفاع                    وبشأن إمك  - ٣٦٥
خاصـة  /يد شراكة عامـة    على    أقيمت مراكز لالستماع وتقدمي املشورة     ،عن حقوقهن بأنفسهن  

ومثـة ثـالث مـن عواصـم املقاطعـات مـزودة هبـذه املراكـز                . أو منظمات غري حكومية ورابطات    
 .اليوم
ــام ببــث اإلرشــادات ا  - ٣٦٦ ــة والقي ــات     ،لعام ــدل مــن خــالل عملي ــذي تنظمــه وزارة الع  ال

 وذلــك هبــدف تعمــيم  ، يكمــل التــدابري الــوارد وصــفها أعــاله ،اإلرســال اإلذاعيــة والتلفزيونيــة 
 .املعارف املتصلة بالقانون لصاحل املرأة
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 التمويل والضمان االجتماعي: ١٣املادة   
 وذلــك ،وجــب الدســتور امللغاشــي املــساواة يف احلقــوق بــني الرجــل واملــرأة مكفولــة مب- ٣٦٧

فيمــا يتــصل باالســتحقاقات األســرية وإمكانــات الوصــول إل االئتمــان واملــشاركة يف األنــشطة 
 .الثقافية والرياضية

 وكل عامل من الرجال أو النساء يقوم مبمارسة عمله يف القطاع النظامي يستفيد مـن                - ٣٦٨
يف ضوء ما هو ملزم به من تبعية كل عامـل            وذلك   ،ذات املزايا املتعلقة باالستحقاقات األسرية    

للصندوق الوطين للرعاية االجتماعية مع تكفل صاحب العمل باالضطالع جبزء من التكـاليف             
 ، تقـوم املؤسـسات امللغاشـية بتنظـيم نفـسها بـشأن القيـام              ،وعلي الصعيد الـصحي   . ذات الصلة 

ت الرعايـة الطبيـة للعـاملني     بالنهوض بعمليـا ،داخل املنظمات الصحية املشتركة بني املؤسسات  
 تـضطلع كـل مؤسـسة بإنـشاء هيكلـها      ،ويف ضوء عدم التمكن من دمج هذا اهليكـل    . وأسرهم
 .اخلاص هبا

 يــستفيد املوظفــون مــن نفــس املزايــا بــدون متييــز بــسبب نــوع    ، ويف الوظــائف العامــة- ٣٦٩
 .اجلنس
ني املـصرفية امللغاشـية تتـيح     يراعـى أن القـوان  ،االئتمان إىل  وبشأن املساواة يف الوصول  - ٣٧٠

ــضمانات    ،االقتــراض علــى لكــل شــخص أن يتعاقــد   وذلــك بــشرط واحــد يتمثــل يف تقــدمي ال
 مــن األشــخاص ٣٠٠ ٠٠٠ فإنــه ال يوجــد ســوى ،ومــع هــذا. الــضرورية املتــصلة باالســترداد

 كـان مثـة منـو سـريع يف جمـال إقامــة      ،ويف األوقـات األخـرية  . الـذين يتـوفر هلـم حـساب مـصريف     
 ممــا ،نطــاق صــغري  علــى وذلــك للعمــل يف حقــل التمويــل،الــصعيد اجملتمعي علــى ل ماليــةهياكــ

 اللــذين ٣٠-٩٦  و٣٠-٩٥القيــام يف وقــت متــأخر بتعــديل القــانونني   علــى شــجع احلكومــة
 .ينظمان قطاع التمويل الصغري النطاق

يت حتظـي    الـ  ، فرابطة فوالماهاسـوا   ، ومثة نشاط من قبل مؤسسات مالية تعاونية عديدة        - ٣٧١
 .املرأة يف مدينة توليارا على  تركز،بدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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 املرأة الريفية: ١٤املادة   
 وهـن يـشغلن مكانـة كـبرية يف جمـال            ، يف املائة مـن الـسكان      ٣٦ متثل النساء الريفيات     - ٣٧٢

 .بقاء أسرهن
وضـع وتنفيـذ خطـط التنميـة     حنـو فعـال يف    على  والنساء الريفيات امللغاشيات يسهمن    - ٣٧٣
 وهـي  ،ومشاركتهن هذه تتخذ صيغة صـنع القـرار عـن طريـق هنـج تـصاعدية ومتكاملـة            . احمللية

 . متتد لتشمل صياغة خطط عمل إقليمية بشأن نوع اجلنس والتنمية
 قـد مت وضـعها      ، تسمي الربنامج الوطين لنوع اجلنس والتنميـة       ، ومثة خطة عمل أخرى    - ٣٧٤

 .٢٠٠٨-٢٠٠٤ء يف هذا النهج التصاعدي خالل الفترة هبدف مساعدة النسا
 وتــساهم النــساء الريفيــات يف الوقــت الــراهن يف عمليــة وضــع اإلســتراتيجية الوطنيــة    - ٣٧٥

 .وهن يستفدن من تدابري للحماية االجتماعية من قبيل األمن الغذائي. للحماية االجتماعية
 علـى   تتـصرف  ،انـت أم إسـتراتيجية     مرحليـة ك   ، واجلهات الشريكة املقدمة للخـدمات     - ٣٧٦

 فـضال عـن   ،حنو من شأنه أن يشرك النساء مباشرة يف عملية وضع وتنفيذ خطط جمتمعية إمنائية     
 .مشروع دعم التنمية الريفية

 
 صحة املرأة الريفية

 ، ميكـن للنـساء أن يـستفدن مـن مجيـع اهلياكـل األساسـية القائمـة                ، فيما يتعلق بالصحة   - ٣٧٧
 فإنـه ال تـزال      ،ومـع هـذا   . يـات العنايـة املقدمـة يف مؤسـسات القطـاع العـام            وأن يصلن إىل عمل   

-هنــاك تباينــات كــبرية ترجــع إىل وســط اإلقامــة ودرجــة التعلــيم واملــستويات االجتماعيــة          
 .االقتصادية

 يف املائة: الوحدة -  معدل اإلملام بوسائل منع احلمل وفترة اخلصوبة لدي املرأة-٣٤اجلدول 
 

 ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ ١٩٩٧ ١٩٩٢ 

 ٨٤ ٦٩ ٦٢ وسائل منع احلمل احلديثة
 ٤٢ ٢٤ ٢٨ فترة اخلصوبة

 
الدراســـة االستقـــصائية /مديريـــة الـــدميغرافيا واإلحـــصاءات االجتماعيـــة/املعهـــد الـــوطين لإلحـــصاء: املـــصدر

 .الدميغرافية والصحية مبدغشقر
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املـستوى   التعلـيم و   اختالف معدل انتشار وسـائل منـع احلمـل حـسب وسـط اإلقامـة ودرجـة                 -٣الشكل  
 االقتصادي - االجتماعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فـإن مثـة   ،ومـع هـذا  .  ومدغشقر مل تضع حىت اليوم نظام برنـامج الـضمان االجتمـاعي      - ٣٧٨
برناجما للحماية االجتماعية ميرمبرحلة االعتماد يف الوقت الراهن بعد املوافقـة عليـه وتأييـده مـن                 

 .جانب الشركاء التقنيني واملاليني
 
 ليم النساء الريفياتتع

مـر   يف املائـة مـن الـسكان البـالغني مـن الع            ٣٥,٢ مت حصر نسبة تبلغ      ،٢٠٠٤ يف عام    - ٣٧٩
حدوث حتسن طفيف بالقياس لعـام       على   وهذا يدل . سنوات أو أكثر باعتبارها بدون تعليم      ٦

هنـاك تنـاقض    مـا زال   فإنـه  ،ومـع هـذا   .  يف املائـة   ٤٥,٧ حيث كانت هذه النسبة تبلـغ        ٢٠٠٢
 يف املائـة مـن الـسكان        ٩٠ يالحـظ أن أكثـر مـن         ،ويف الواقـع  . بني الوسطني احلضري والريفـي    

وليــست مثــة تفرقــة ملحوظــة حــسب نــوع   . التعلــيم االبتــدائي مــستوى الــريفيني مل يتجــاوزوا
 يف املائـة عـن الرجـال يف فئـة مـن مل              ٤ تزيـد النـساء بنـسبة        ،وبـصفة عامـة    . رغم ذلـك   ،اجلنس

 .)٧(يتلقوا تعليما ما

__________ 
 .٢٠٠٤الدراسة االستقصائية الدائمة لألسر املعيشية لعام : املصدر )٧( 
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 الـيت  ، تلتـزم مدغـشقر بتنفيـذ الـربامج ذات الـصلة     ، ويف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية - ٣٨٠
 . يف برنامج توفري التعليم للجميع، يف هذا الصدد،تتمثل
 ومثة إجراءات مشتركة يضطلع هبا من قبل احلكومة مع منظومة األمم املتحدة هبـدف               - ٣٨١

 .“فاريتاين” كل صعيد على تكثيف التعليم غري النظامي
 . موقعا١٥٠ وهذه اإلجراءات تستهدف الشباب والناضجني من اجلنسني يف - ٣٨٢
 ومثــة برنــامج واســع النطــاق للقيــد باملــدارس تــضطلع بــه احلكومــة امللغاشــية مــن أجــل - ٣٨٣

 . وهو خيص البنات واألوالد دون متييز،مجيع األطفال
ضطلع هبـا مـن قبـل املنظمـات غـري احلكوميـة        تلك اإلجراءات املـ ، ومن اجلدير بالذكر  - ٣٨٤

 ومـن أمههـا معهـد التعـاون الـدويل لالحتـاد األملـاين        ،الريفية والكنائس يف ميدان التعليم باملناطق   
 جلمعيـة الكتـاب   “السعداء هـم مـن يقـرؤون ويكتبـون    ” ومشروع ،املعين بتوفري التعليم للكبار   

 .“قراءة والكتابةيئة بيئة ملمة بالهت على العمل” ومشروع ،املقدس
 وحمو األمية الوظيفية املكثف من أجـل التنميـة وبعـض مـن اخليـارات البديلـة األخـري                    - ٣٨٥

 وذلـك يف حـني أن وزارة التعلـيم حتبـذ            ،تشكل منهجيات حمو األمية الرئيـسية قيـد االسـتخدام         
 .الكفاءات على األخذ بذلك النهج القائم

 وذلـك   ،اقتصادي - م بطابع جغرايف واجتماعي    واالختالفات يف مستوى التعليم تتس     - ٣٨٦
يف ضــوء اتــصاف املنــاطق الريفيــة مبعــدل إملــام بــالقراءة والكتابــة دون املعــدل املتــصل باملنــاطق   

 كــان معــدل اإلملــام  ، ســنة أو أكثــر١٥وبالنــسبة حلالــة األفــراد البــالغني مــن العمــر   . احلــضرية
 يف املائــة ٧٨ ممــا يتــضمن معــدل ،٢٠٠٤  يف املائــة يف عــام٥٩,٢بــالقراءة والكتابــة يــصل إىل 

 يالحـظ أن  ،ومـن بـني املقاطعـات الـست    .  يف الوسـط الريفـي  ٥٣,٢باملناطق احلضرية ومعدل  
 علـى   مقاطعات أنتاناناريفو وأنتسريانانا وتواماسـينا كانـت تتميـز كـذلك مبعـدل أكثـر ارتفاعـا                

 .)٨(حنو كبري بالقياس إىل املعدل السائد يف سائر املقاطعات
 
 امللكية العقارية إىل لوصولا

وإنـشاء مكتـب    .  يراعي أنه كان مثة تبسيط يف إجراءات التسجيل اجلماعي لألراضـي           - ٣٨٧
 .جمتمعي خمول لتقدمي شهادة مبلكية جمتمعية قد يسر بالفعل من حيازة النساء لألراضي

__________ 
 .٢٠٠٤الدراسة االستقصائية الدائمة لألسر املعيشية لعام : املصدر )٨( 
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واألمـر  . عقاريـة امللكيـة ال   إىل    اليوجد أي متييز بشأن وصول املـرأة       ، ويف التشريع القائم   -٣٨٨
 يـسلم   ، الذي يتصل بالنظام العقـاري     ،١٩٦٠أكتوبر  / تشرين األول  ٣ املؤرخ   ١٤٦-٦٠رقم  
 .أساس من املساواة على  الرجل واملرأة يف الوصول إىل امللكيات العقاريةكل منحبق 
 ختــضع حيــازة األراضــي لقواعــد عرفيــة صــارمة تنطــوي ، ويف غالبيــة اجملتمعــات احملليــة- ٣٨٩
 .استبعاد املرأة يف بعض املناطق باجلنوبلى  عضمنا
 فـإن املمارسـة   ، أنـه يف حالـة جتمـع النـساء يف تعاونيـات مـا      ، رغـم هـذا  ، ومن املشاهد  - ٣٩٠

 .التمييزية العرفية تصبح أقل شأنا
 

 نطاق صغري على االئتمان إىل الوصول
 وهــي تقــدم . تتــسم املــصارف العاملــة يف مدغــشقر باجتاهــات جتاريــة بــصفة أساســية  - ٣٩١

ــة   ــا إلجــراءات تتطلــب بعــضا مــن    ،قروضــا ذات آجــال قــصرية ومتوســطة وطويل  وذلــك وفق
 فـإن   ، وبـالرغم مـن االجتـاه حنـو متويـل القطاعـات االقتـصادية              ،وعلى هـذا النحـو    . الثقافة املالية 

 علـى   والنـساء ،حنـو عـام   علـى  النواتج اليت يعرضها املصرفيون بعيدة عن تناول صـغار املـشغلني        
وباســتثناء مــصرف .  مــن جــراء مــا تتــضمنه مــن شــروط تتعلــق بإمكانيــة الوصــول،اصحنــو خــ
 الذي كان يعرف سابقا باسم املصرف املعين بالتنمية الريفيـة والـذي يتـدخل يف متويـل                  ،إفريقيا

 . ال يوجد مبدغشقر أي مصرف آخر يتميز بالتخصص يف االئتمان الريفي،القطاع الريفي
 إىل جانـب عـدم كفايـة        ،وبات الوصول للنظام املصريف الرمسي    صع على    وبغية التغلب  - ٣٩٢

 وذلـك  ،١٩٩٣ أنـشئت احتـادات لالدخـار واالئتمـان يف عـام        ،متويل عامل الريف بصفة خاصة    
 حيث تضطلع رابطة تنميـة احلركـة التعاونيـة    ،يف إطار مشروع املساعدة التقنية للتمويل الريفي     

وتوجـد اليـوم مؤسـسات عديـدة تعمـل يف حقـل             . يـة لالدخار واالئتمـان بـدور الوكالـة التنفيذ       
وهـي تتـدخل بوصـفها مـن منظمـات االدخـار واالئتمـان أو التوزيـع                 . االئتمان الصغري النطـاق   

وكـثريا مـا حتظـى هـذه املؤسـسات بـدعم املـاحنني        .  مع اتسامها بذاتية اإلدارة   ،املباشر للقروض 
ــة  ــري احلكوميـ ــات غـ ــشطة يف . واملنظمـ ــسية النـ ــل الرئيـ ــي واهلياكـ ــدان هـ ــة  :  امليـ ــة املهنيـ الرابطـ
 ، الـيت تتـألف مـن مؤسـسة االئتمـان االدخـاري واإلغاثـة التعاونيـة                ،للمؤسسات املالية التعاونية  

 ورابطــة عمليــات االدخــار واالئتمــان ذات  ،ومؤســسة القــروض التعاونيــة االدخاريــة واإلغاثــة 
ــة ــاوين   ،اإلدارة الذاتي ــشاريع   ، وصــندوق االدخــار واالئتمــان الزراعــي التع ــشجيع امل ورابطــة ت

 ومؤسـسة العمـل والتنميـة مـن         ، ومجعية االستثمارات املعنية بتعزيز املشاريع باجلزيرة      ،مبدغشقر
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 وصـــندوق ، ومؤســـسة االضـــطالع باألعمـــال يف مدغـــشقر،أجـــل متويـــل املـــشاريع الـــصغرية
 .)٩(االستثمار من أجل التنمية

 
 تدابري أخري حلماية املرأة الريفية

د مواقف تقليدية توكل للمرأة الريفية دورا ثانويـا قـد تعـرض للتـصويب مـن                  إن وجو  - ٣٩٣
 .خالل اختاذ تدابري متنوعة

 والفتيـــات الريفيـــات يتعرضـــن بـــصفة خاصـــة للوقـــوع ضـــحية للعنـــف واالســـتغالل  - ٣٩٤
.  وذلــك عنــد تــركهن للريــف مــن أجــل التمــاس العمــل أو مواصــلة الدراســة باملدينــة ،اجلنــسي

تصلة حبماية النساء والفتيات مـن التعـرض للعنـف قـد أصـبحت نافـذة املفعـول                  وهذه التدابري امل  
 ٢١-٢٠٠٠ اعتمـد القـانون رقـم    ،ويف هـذا الـشأن  . من خالل اعتماد شىت النصوص القانونية  

 الذي يعدل ويكمـل بعـض أحكـام قـانون العقوبـات      ،٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨املؤرخ  
 . املبادئ األخالقيةاملتصلة بالعنف ضد املرأة وبانتهاك

يوقـع  ": التـوايل  علـى     مكرر من هذا القانون تقضيان مبـا يلـي         ٣١٢  و ٣١٢ واملادتان   - ٣٩٥
كل من يقوم عمدا بإحداث إصابات أو توجيه لكمـات فيمـا يتـصل بـأب             على   العقاب الالزم 

مـن  ويعاقب كـل     "،" أو زوج  ، أو أجداد شرعيني آخرين    ،أو أم شرعيني أو طبيعيني أو متبنيني      
 ". أو يوجه لكمات إليها،حيدث إصابات بامرأة حامل مع معرفته حبالة محلها

ــاير / كــانون الثــاين٢٥ املــؤرخ ٢٤-٩٨ ومثــة تعزيــز للقــانون رقــم  - ٣٩٦  الــذي ،١٩٩٩ين
 ٣٣٤ وذلك مبقتضي قانون العقوبـات يف املـادة          ،يتضمن رمسيا حظر القوادة والسياحة اجلنسية     

 .ي كال من املرأة احلضرية والريفيةوالنصوص ذات الصلة حتم. منه

__________ 
 .٢٠٠٠أكتوبر /أة، تشرين األولوهو يعمل يف حقل السياسة الوطنية لتشجيع املر )٩( 
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  املساواة أمام القانون-١٥املادة   
 ،املـــواطنني متـــساوون يف احلقـــوق”:  أن١٩٩٢ مـــن دســـتور عـــام ٨ تـــذكر املـــادة - ٣٩٧

نـوع   علـى    وذلـك دون متييـز بنـاء       ،وحيظون بنفس احلريـات األساسـية احملميـة مبوجـب القـانون           
 . “املنشأ أو العنصر أو العقيدة الدينية أو الرأياجلنس أو درجة التعلم أو الثروة أو 

ــز بــسبب نــوع اجلــنس مــن حيــث    ، ويف الوظــائف العامــة امللغاشــية - ٣٩٨  ال يوجــد أي متيي
إمكانيـة   علـى  ونفس الوضع ينطبق. “فالتساوي يف الشهادة يعين التساوي يف الراتب ” ،األجر

 .الوظائف العامة إىل الوصول
 بشأن املـساواة يف     ١٠٠اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ى   عل  وقد صدقت مدغشقر   - ٣٩٩

 ،١٩٩٤أغـــسطس / آب٢٥ املـــؤرخ ٢٩-٩٤ والقـــانون رقـــم ،األجـــر عنـــد تـــساوي العمـــل
 . يؤكد من جديد تساوي األجر لدى تساوي العمل واملؤهل،واملتعلق بقانون العمل

: رأة والرجـل أمـام القـانون   منـه باملـساواة بـني املـ    ٩ والدستور امللغاشي يـسلم يف املـادة        - ٤٠٠
 .“حلقوق الفردية واحلريات األساسيةينظم القانون ممارسة ومحاية ا”

 مـــن الدســـتور لكـــل مـــن املـــرأة والرجـــل بـــالتمتع بـــنفس احلقـــوق  ١٧ وتقـــر املـــادة - ٤٠١
تنظم الدولة ممارسة احلقـوق     ”: قدم املساواة  على   ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية وممارستها   

ــيت ت ــه الشخــصية   ال ــرد ســالمته و كرامت ــل للف ــا    ،كف ــدنيا وفكري ــاره ب ــل ازده  إىل جانــب كام
 .“ومعنويا
: النحـو التـايل    علـى     وذلـك  ، مـن الدسـتور احلـق يف امللكيـة الفرديـة           ٣٤ وتؤكد املـادة     - ٤٠٢

الدولة احلق يف امللكية الفردية؛ وليس من اجلـائز أن حيـرم أي شـخص منـها إال لـسبب        تكفل”
 .“مة وبشرط سداد تعويض عادل ومسبقة العايتعلق باملنفع

 الـــذي يتعلـــق بالتركـــات ،١٩٦٨يوليـــه / متـــوز٤ املـــؤرخ ١٢-٦٨ والقـــانون رقـــم - ٤٠٣
ــات  ــرأة  ،والوصــايا واهلب ــساواة بــني الرجــل وامل ــى  يكــرس امل ــرغم مــن  عل ــد   ال أن بعــض التقالي

 ).غشقروهذا هو حال املرأة يف جنوب مد(واألعراف تستثين املرأة من هذه احلقوق 
 ميكـــن للنـــساء الريفيـــات أن يـــستفدن مـــن محايـــة تتـــصل  ، ويف إطـــار نظـــام الـــزواج- ٤٠٤

 مـن القـانون   ٣٩واملـادة  .  سـنوات ٦باالحتفاظ بإدارة منشأة زراعية أو حرفية أو صناعية ملدة       
  املعـــدل مبوجـــب القـــانون رقـــم ،١٩٦٦ديـــسمرب /كـــانون الثـــاين١٨ املـــؤرخ ٣٠-٦٧رقـــم 
 وعندما توجـد مـن      ،يف نفس احلالة  ":  تشترط ما يلي   ،١٩٩٠يوليه  / متوز ٢٠ املؤرخ   ١٤-٩٠

 ، متثـل وحـدة اقتـصادية   ،بني املمتلكات املشتركة منشأة زراعية أو حرفية أو صـناعية أو جتاريـة          
 والـذي يـسكن يف ذات مكـان املنـشأة أو الـذي يـضطلع        ،قيـد احليـاة    علـى    ميكن للزوج البـاقي   
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 أن يطالـب يف سـاحة       ،املنـشأة  يقـة فعالـة يف تنميـة هـذه        باالستثمار بنفسه أو الذي يـشارك بطر      
 ".القضاء ببقائها دون تقسيم لفترة متتد ستة أعوام أو أكثر

ــت   - ٤٠٥ ــد أدخلـ ــديالت قـ ــة تعـ ــى  ومثـ ــم   علـ ــانون رقـ ــؤرخ ٣٠-٦٧القـ ــانون ١٨ املـ  كـ
 وذلـك مبوجـب القـانون رقـم         ، واملتـصل بـنظم الزوجيـة وصـيغ الوصـايا          ١٩٦٧ديسمرب  /األول
١٤-٩٠.  

الزوجني يقومان معا بإدارة ممتلكاهتمـا      ” اجلديدة أن    ٢٢ تذكر املادة    ، ويف هذا الشأن   - ٤٠٦
 .الزوج على  كان هذا احلق قاصرا،ويف املاضي. “املشتركة
الـزوجني ال حيـق هلمـا أن يتـصرفا يف املمتلكـات             ” اجلديـدة أن     ٢٣ وقد جاء يف املادة      - ٤٠٧

 .“ي منهما املنقولة دون موافقة أاملنقولة أو غري
الــزوج ” املتــصل بــالزواج تقــول بــأن  ٨٠-٦٢ اجلديــدة مــن األمــر رقــم  ٥٣ واملــادة - ٤٠٨

 .“الصعيدين املعنوي واملادي على والزوجة يتعاونان مع بعضهما يف إدارة شؤون األسرة
االعتـراف بـأن املـرأة تتمتـع بأهليـة قانونيـة             علـى     قيـد   والتشريع امللغاشـي ال يـضع أي       - ٤٠٩

 .هلية الرجلمماثلة أل
 فإنــه جيـوز للمــرأة  ، ويف حالـة التقليـل مــن شـأن األهليــة القانونيـة الــواردة يف االتفاقيـة     - ٤١٠

الضحية أن تطالب أمام القضاء مباشرة ببطالن هذا األمر مبوجـب االتفاقيـة الـيت تـشكل جـزءا                   
 .ال يتجزأ من القانون الوضعي امللغاشي

ــة بالفعــل  - ٤١١ ــق االتفاقي ــة تطبي ــشورة   أ، وبغي ــى قيمــت مراكــز لالســتماع وامل ــصعيد  عل ال
 .القانوين من أجل تعميم القانون عموما

وعمليــة التعمــيم هــذه جيــري نقلــها مــن خــالل البــث اإلذاعــي والتلفزيــوين باحملطــات    - ٤١٢
 .الوطنية واخلاصة

 يالحظ أن مدغشقر تـسلم باملـساواة بـني          ، وعن طريق هذه التدابري التشريعية املختلفة      - ٤١٣
 . وهي تتويل محاية هذا الوضع،لرجل واملرأة أمام القانون ويف ساحة القضاءا

ــضا يف الفقــرة   - ٤١٤ ــادة  ٦ وقــد ورد هــذا التــسليم أي  الــيت تتعلــق باملــساواة يف  ،١٣ مــن امل
 ،العدالـة  علـى  القـانون يؤكـد حـق اجلميـع يف احلـصول          ” حيث جاء فيها أن      ،الساحة القضائية 

 .“وارد أن تكون عقبة يف هذا السبيلفاية املوأنه ليس من اجلائز لعدم ك
 . أوامر توجيهية أخرى، باإلضافة إىل ذلك، ومن اجلدير بالذكر- ٤١٥
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جيــوز لكــل ” وقــانون اإلجــراءات املدنيــة امللغاشــي يــصرح يف املــادة األوىل منــه بأنــه    - ٤١٦
 أو  ،الزماالعتـراف الـ    علـى    شخص أن يتخذ اإلجراءات القانونية الضرورية من أجل احلـصول         

 .“ عند االقتضاء ،محاية حقه
ــادة - ٤١٧ ــة   ”: ٢١ امل ــوم باملرافع ــة حيــق لكــل طــرف أن يق   وأن حيــضر لالضــطالع ،الالزم

 .“بنفسه بالدفاع عن حقوقه الشخصية
أكتـوبر  / تـشرين األول ١ املـؤرخ  ١٢٠-٦٠ يالحظ أن األمر رقـم  ، وعلى هذا النحو  - ٤١٨
املـرأة  ” يقـر بـأن      ، الواليات القضائية املتـصلة بالعمـل       الذي حيدد اإلجراءات املتبعة يف     ،١٩٦٠

 .“افعة واملصاحلة أمام حمكمة العملاملتزوجة حيق هلا أن تقوم باملر
 الـذي  ،١٩٦٦يوليـه  / متـوز  ٢ املـؤرخ    ٣-٦٦ فـإن القـانون رقـم        ،ذلـك  علـى     وعالوة - ٤١٩

  كـل شـخص أن يتعاقـد       بوسـع ”:  منه بأنه  ٦٥ يأمر يف املادة     ،يتعلق بالنظرية العامة لاللتزامات   
 .“ذلك مبوجب القانون على حنو سليم مادام ال يعد غري قادرعلى 
 يراعــي أن هــذا احلــق معتــرف بــه دون متييــز بــسبب نــوع    ، وبــشأن احلريــة يف التنقــل - ٤٢٠

حنــو واضــح بأنــه  علــى  القــول، منــه١٢ يف املــادة ، يتــويل الدســتور،ومــن هــذا املنطلــق. اجلـنس 
أن يغادر اإلقليم الـوطين وأن يعـود إليـه يف سـياق الـشروط احملـددة       حيق لكل مواطن ملغاشي  ”

ومن اجلائز لكل فرد أن يتنقل وأن يستقر حبرية يف كافة أحناء إقلـيم اجلمهوريـة يف                 . يف القانون 
 .“رين والشروط الواردة يف القانونحدود احترام حقوق اآلخ

ه وســرية خص ومــسكنحرمــة كــل شــ ”:  مــن هــذا الدســتور تقــول بــأن  ١٣ واملــادة - ٤٢١
 .“مراسالته مكفولة للجميع

الـزوجني  ” تقـول يف هنايـة املطـاف بـأن       ٨٩-٦٢ مـن األمـر رقـم        ٥٤ واملادة اجلديدة    - ٤٢٢
 .“مة املشترك من خالل اتفاق متبادلحيددان مكان اإلقا

 أن التـشريع يـضيف أنـه إذا         ، ومما يعرب عـن املـساواة يف حتديـد مكـان اإلقامـة املـشترك               - ٤٢٣
 بعبـارة   ،وبوسـع املـرأة   .  فإن الزوج األكثر نشاطا ميكن له أن خيطر القضاء         ،يتحقق اتفاق ما   مل

 . أن تضطلع مببادرة اإلبالغ هذه يف حالة تأزم األمر بسبب تعذر االتفاق،أخرى
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 املساواة يف احلقوق األسرية: ١٦املادة   
 : يكفل الدستور امللغاشي محاية األسرة- ٤٢٤
للمجتمــع حتظــى  إن األســرة الــيت تــشكل العنــصر الطبيعــي واألساســي  ”: ٢٠ املــادة - ٤٢٥

تلكاتـه الشخـصية عـن طريـق        أن يكـون أسـرة وأن ينقـل مم         ومـن حـق كـل فـرد       . حبماية الدولـة  
 .“املرياث
 ،الزواج لدي بلوغهمـا الـسن املطلوبـة        على    واملرأة والرجل هلما نفس احلق يف التعاقد       - ٤٢٦

ــادة  ،ومــع ذلــك  ــإن امل ــم   مــن ا٣ ف ــزوج قبــل ســن     ال ٨٩-٦٢ألمــر رق ــأن تت ــاة ب تــسمح للفت
ــل ســن    ١٤ ــالزواج قب ــشاب ب ــادة .  ســنة١٧ســنة وال لل ــه  ٣وامل ــر تقــضي بأن :  مــن هــذا األم
ــباب خطــرية      ” ــق عليــه ألس ــن الــسن املتف ــتثناء اإلعفــاء م ــى باس ــيس احملكمــة ذات    عل يــد رئ

ن قبـل رجـل قبـل إكمالـه     الزواج م على   ال يصح التعاقد   ،االختصاص مبكان االحتفال بالزواج   
 .“ سنة كاملة١٤سن لسن السابعة عشر ومن قبل امرأة قبل بلوغها 

 يالحــظ أن مدغــشقر بــصدد القيــام بإصــالح يــستهدف إدمــاج   ، ويف الوقــت الــراهن- ٤٢٧
 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على أحكام االتفاقيات الدولية املتصلة باتفاقية القضاء

واحلـد  . د يرمي إىل رفع سن الزواج ملنـع حـدوث زواج قبـل األوان              واإلصالح املنشو  - ٤٢٨
 .األدىن للسن سوف حيدد من اآلن فصاعدا بثمانية عشر عاما دون متييز بني اجلنسني

ــادة - ٤٢٩ ــودة املــرأة إىل        ٨ وامل ــصل بع ــا يت ــرأة فيم ــضي بتمييــز إزاء امل ــالزواج تق ــة ب  املتعلق
 . أشهر٦فترة العدة اليت متتد  مما ال يصح له أن يتم قبل مرور ،الزواج
 : يوجد نوعان من الزواج حيظيان باعتراف القانون، ويف مدغشقر- ٤٣٠
 ،الزواج القانوين - 
 .الزواج العريف - 
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  احلالة الزوجية لرؤساء األسر املعيشية حسب نوع اجلنس-٣٥اجلدول 
 اجملموع النساء الرجال احلالة الزوجية

 ٣٢,٤ ٤,٤ ٣٩,٦ زواج قانوين
 ٣٦,٣ ٥,٩ ٤٤,١ زواج عريف بزوجة واحدة

 ٠,٩ ٠,٠ ١,١ زواج عريف مع تعدد الزوجات
 ٦,١ ٢,٤ ٧,٠ ارتباط حر بشريكة واحدة

 ٠,٣ ٠,١ ٠,٤ ارتباط حر مع تعدد الشريكات
 ١,٦ ٧,٠ ٠,٣ الطالق

 ٧,٨ ٢٧,١ ٢,٩ االنفصال
 ١٠,٠ ٣٨,٦ ٢,٦ الترمل
 ٤,٦ ١٤,٥ ٢,١ العزوبية
 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ اجملموع

 .٢٠٠٢ ،مديرية إحصاءات األسر املعيشية/املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر

ــادة    - ٤٣١ ــزوج مكرســة مبوجــب امل ــار ال ــة اختي ــم ٢ وحري ــؤرخ ٨٩-٦٢  مــن األمــر رق  امل
حيـدث الـزواج لـدي قيـام رجـل وامـرأة            ”:  الـيت تقـضي بأنـه      ،١٩٦٢أكتـوبر   /تشرين األول  ١

 .“... مع تلقي املسجل ملوافقتهما املتبادلة،ال املدنية هبدف الزواجباملثول أمام مسجل األحو
 وخاصــة لــدى تقــدمي شــيت  ، ويــربم الــزواج العــريف مبجــرد إجنــاز الــشكليات التقليديــة  - ٤٣٢

 .اهلبات مبختلف أنواعها
واألمـر يتمثـل يف جمـرد       . االرتيـاح  علـى    الـزواج العـريف ال يبعـث       على    وتطبيق القانون  - ٤٣٣

 . الواقعمعاشرة يف
التعمــيم والتوعيــة مــن أجــل تنظــيم احلــاالت الزوجيــة غــري  :  وقــد اختــذ بعــض التــدابري- ٤٣٤
 .الرمسية
 فـضال عـن حـدوث       ،حنو طوعي  على    ووجود زواج عريف أو القيام بالزواج مرة ثانية        - ٤٣٥

اإلطــالق حــق املــرأة امللغاشــية يف   علــى  ال يلغيــان،زواج مــدبر أو زواج لتحقيــق مــصلحة مــا 
 بطريقـة مـدبرة مـن       ، يف بعض مناطق البلـد     ،الرغم من إمتام الزواج    على    وذلك ،ختيار زوجها ا

 .جانب الوالدين مع أخذ موافقة من ستتزوج يف االعتبار
 ومثة جمموعة من األحكام والتنظيمات تكفـل نفـس احلقـوق وذات املـسؤوليات أثنـاء                 - ٤٣٦

 . الزواج وعند فسخه
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 وذلك وفقا للمـادة     ،لم للزوجني باجملان كتيب عن األسرة      يس ، ولدي تسجيل الزواج   - ٤٣٧
 املعــدل مبوجــب ١٩٦١أكتــوبر / تــشرين األول٩ املــؤرخ ٩٥-٦١ اجلديــدة مــن القــانون ٦٠

 .١٩٦٦يوليه / متوز٥ املؤرخ ١٧-٦٦القانون 
الـــزوج ”:  بـــأن، اجلديـــدتني منـــه٥٤  و٥٣ يف املـــادتني ، واألمـــر ذو الـــصلة يقـــضي- ٤٣٨

ويف حالـة مـا إذا      . ن معا يف إدارة شؤون األسرة من النـاحيتني املعنويـة واملاديـة            والزوجة يتعاونا 
أنـه قـام طواعيـة      أو،كان الزوج معيب السلوك أو مصابا بعجز ما أو معرضا لـبعض املعوقـات            

 .“د يف اجلملة السابقة من اختصاصات فإن املرأة متارس وحدها ما ور،هبجر احلياة املشتركة
باإلضــافة إىل ) ٢٠/٧/١٩٩٠ املــؤرخ ١٣-٩٠القــانون رقــم   (٥٤دة  وتوضــح املــا - ٤٣٩

ــع بعــضهما   ”ذلــك أن  ــشة م ــان باملعي ــزوجني يلتزم ــسكن    . ال ــادل امل ــاق متب ومهــا حيــددان باتف
 يف حالــة حــدوث خــالف بــني الــزوجني بــشأن اختيــار مــسكنهما    ،ومــع هــذا فإنــه . املــشترك
 اخلـالف إىل قاضـي الـدائرة     أن يبلغ هـذا  فإن الزوج األكثر سرعة ميكنه   ، أثناء الزواج  ،املشترك
 .“املختص
ال جيوز للزوجني أن يتصرفا يف املمتلكات املنقولة وغري املنقولـة           ”:  اجلديدة ٢٣ املادة   - ٤٤٠

 .“دون موافقة أي منهما
ــادة - ٤٤١ ــم   ٢٢ امل ــانون رق ــدة مــن الق ــؤرخ ٣٠-٦٧ اجلدي ــسمرب / كــانون األول١٨ امل دي
 يديران معـا املمتلكـات   الزوجني”: جية وصيغ الوصايا تقول بأنالزو اليت تتعلق بنظم  ،١٩٦٧
 .“املشتركة
الـزوجني أن يتـساندا مـع بعـضهما يف إدارة أسـرهتما ومـا لـديهما                  علـى     ومن الواجب  - ٤٤٢

وإن كان بوسع املرأة يف حـاالت األزمـات أن تأخـذ بزمـام إدارة األسـرة املعيـشية                    ،من مرياث 
 .دهاوأن تدبر أمر املمتلكات مبفر

 تـصرح  ١٩٦٢أكتـوبر  / تـشرين األول ١ املـؤرخ  ٨٩-٦٢ من األمر رقـم  ٥٣ واملادة   - ٤٤٣
؛ ومثة إصالح قيد النظر يف الوقت الراهن يتجه حنو إلغـاء هـذا              “الزوج هو رئيس األسرة   ” بأن

 .النص باعتباره يهيئ عالقة تتضمن خضوع املرأة للرجل
 ،ة ومالحظة اللجنـة بـشأن التقريـر الـسابق     يف ضوء مراعاة توصي  ، ومن اجلدير بالذكر   - ٤٤٤

ــة   ١٩٩٦أغــسطس / آب٩ املــؤرخ ٩-٩٦أن القــانون  ــة يف حال ــع نفــس العقوب  يطالــب بتوقي
 .ارتكاب جرمية الزنا

 املـــــؤرخ ٢١-٢٠٠٠القـــــانون رقـــــم  ( مـــــن قـــــانون العقوبـــــات   ٣١٢ واملـــــادة - ٤٤٥
وجيه لكمـات   مبجازاة كل من يقوم طواعية بإحداث إصابات أو ت        ”تقضي  ) ٢٨/١١/٢٠٠٠
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الطبيعــيني أو املتبنــيني أو أحــد أســالفه الــشرعيني أو      فيمــا يتــصل بأبيــه أو أمــه الــشرعيني أو    
 .“زوجه
ــادة - ٤٤٦ ــم  ٥٦ واملـ ــر رقـ ــن األمـ ــؤرخ ٨٩-٦٢ مـ ــشرين األول١ املـ ــوبر / تـ  ،١٩٦٢أكتـ

 املـؤرخ   ٢٣-٩٨ والقانون رقم    ٢٠/٧/١٩٩٠ املؤرخ   ١٣-٩٠واملعدلة مبوجب القانون رقم     
 : تصرح مبا يلي،١٩٩٩يناير / الثاين كانون٢٣

 .“زواج باألهلية القانونية للزوجنيال يضري ال” - ٤٤٧
ــم   - ٤٤٨ ــر رق ــي يف األم ــا يل ــد ورد م ــؤرخ٨٩-٦٢ وق ــشرين األول١  امل ــوبر /ت  ١٩٦٢أكت

 :واملتصل بالزواج
 يف حالة حدوث إغفال خطري من قبل أحد الزوجني لاللتزامـات املترتبـة            ”: ٦٦ املادة   - ٤٤٩
 مــع تعــذر املــضي يف ،للقواعــد التقليديــة احملــددة للواجبــات املتبادلــة للــزوجني  الــزواج أولــى ع

 أمـام    يـصبح بوسـع الـزوج اآلخـر أن يطلـب الطـالق             ،احلياة املشتركة مـن جـراء هـذا اإلغفـال         
 .“احملكمة املختصة

ــادة - ٤٥٠ ــم    ٤٠ وامل ــر رق ــن األم ــدة م ــؤرخ ٣٠-٦٧ اجلدي ــانون األول١٨ امل ــسمرب / ك دي
:  تــشترط مــا يلــي،١٩٩٠يوليــه / متــوز٢٠ املــؤرخ ١٤-٩٠ واملعــدل بالقــانون رقــم ،١٩٦٧

 بتقاسم جممـوع الرصـيد احلـر        ،أساس املناصفة  على   ،يقوم الزوجان اخلاضعان للنظام القانوين    ”
 .“وأية أحكام خمالفة لذلك تعترب الغيه. من املمتلكات املشتركة

 حالـة مـن حـاالت عـدم املـساواة بـشأن              تعكـس  ٨٩-٦٢ من األمـر رقـم       ٧٩ واملادة   - ٤٥١
 .صالحية احملكمة

 ٢٩-٩٠اتفاقيــة حقــوق الطفــل مبوجــب القــانون رقــم  علــى  وقــد صــدقت مدغــشقر- ٤٥٢
 . الذي جييز هذا التصديق١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٩املؤرخ 
يتعهــد ” -٦٢املــادة : ١٩٦٢أكتــوبر / تــشرين األول١ املــؤرخ ٨٩-٦٢ األمــر رقــم - ٤٥٣

ــاالزوجــان ــاء، مع ــة وحــدها  علــى  بن ــيم   ،رابطــة الزوجي ــة وتعل ــة وتربي ــة وإعال ــا بتغذي  أن يلتزم
 .“أطفاهلما
حيــصل عىــي التعلــيم والتثقيــف حتــت    حيــق لكــل طفــل أن ” -٢٣املــادة :  الدســتور- ٤٥٤

 .“مسؤولية أبويه يف إطار احترام حريتهما يف االختيار
صـالح تـستهدف األخـذ مبفهـوم         ويضطلع يف الوقـت الـراهن بعمليـة مـن عمليـات اإل             - ٤٥٥

 .سلطة الوالدين بصرف النظر عن حالتهما الزوجية
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 يعــد ضــمنا يف حكــم ، واملتعلــق بتنظــيم األســرة،١٩٢٠ والقــانون االســتعماري لعــام - ٤٥٦
مجيـع أشـكال     علـى    اتفاقيـة القـضاء    على    وذلك من منطلق القيام دون حتفظ بالتصديق       ،اإللغاء

 علـى  وبنـاء . ثل مبوجب الدستور جزءا ال يتجزأ مـن القـانون الوضـعي    اليت مت  ،التمييز ضد املرأة  
ــانون عــام   ،هــذا ــد     ١٩٢٠ يراعــى أن أحكــام ق ــع احلمــل ق ــة املناهــضة ملن ــشأن حظــر الدعاي  ب

وال تطبق يف هذا الشأن سـوى األحكـام املنـصوص عليهـا يف القـانون                . أصبحت أحكاما ملغاة  
 . اخلاص بالسياسة الوطنية للسكان١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٣٠-٩٠رقم 
 واملتعلقـة بـالفترة     ، ووفقا للدراسة االستقصائية الدميغرافية الثالثـة للـصحة يف مدغـشقر           - ٤٥٧
 طفــال يف هنايــة فتــرة ٥,٢ يراعــى أن النــساء امللغاشــيات يــضعن يف املتوســط  ،٢٠٠٤-٢٠٠٣
 .ية فيما يتصل بتحديد النسلوهذا يشكل تطورا عمليا محيدا بالنسبة للمرأة امللغاش. اخلصوبة
 .“لكل فرد احلق يف املعلومات” -١١املادة .  الدستور- ٤٥٨
 . واملعلومات بكافة صيغها ال ختضع ألي شرط مسبق- ٤٥٩
 . والعمل والتدريب املهين ميثالن حقا وواجبا بالنسبة لكل مواطن-٢٧ املادة - ٤٦٠
 .ي شروط سوي القدرة واملهارة والوصول للوظائف العامة متاح للجميع دون أ- ٤٦١
ــه مــن جــراء نــوع     ” -٢٨ املــادة - ٤٦٢ ــه أو وظيفت ال جيــوز اإلضــرار بــأي شــخص يف عمل

اجلنس أو السن أو الدين أو الرأي أو املنشأ أو التبعية ألية منظمة نقابيـة أو اإلميـان بأيـة عقائـد                      
 .“سياسية
أجـر عـادل    علـى   أن حيـصل   ،ه وفقا لنوعية و نتيجة عملـ      ،حيق لكل فرد  ” -٢٩ املادة   - ٤٦٣

 .“ه معيشة تليق بالكرامة اإلنسانيةمن شأنه أن يكفل له وألسرت
 ،١٩٦٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١ املؤرخ   ٨٩-٦٢ من األمر رقم     ٥٦ويف سياق املادة     - ٤٦٤

 فـإن املـرأة ميكـن هلـا أن متـارس            ،ومـن مث  . “ال يصح للزواج أن ميس األهلية القانونية للـزوجني        ”
 .مبشروع صغري  من قبيل االضطالع،ل نشاطا جتاريا بدون موافقة زوجهاوأن تواص

هنـاك   مـا زال   يالحظ أنـه ،١٩٦٨يوليه / متوز٤ املؤرخ ١٢-٦٨ ووفقا للقانون رقم   - ٤٦٥
 حليازة احلقوق واملمتلكات عـن      ،حنو متساو  على ،استمرار فيما يتصل بصالحية الرجل واملرأة     

 .ةطريق الوراثة أو الوصية أو اهلب
ــان - ٤٦٦ ــا عرضــة للتجاهــل مــن   ،١٤٦-٦٠ مــن األمــر رقــم  ٢٩ و٢٤ واملادت  اللــتني كانت

 تعـدان يف  ،جانب عدد كبري من السكان قبـل ذلـك التعمـيم الـذي اضـطلعت بـه وزارة العـدل            
واألمـر يتمثـل يف هـذا الـشأن يف مـسائل تتـصل              . غاية األمهية فيما يتصل حبماية ممتلكات املـرأة       
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ــات ــ بالرهون ــع    ،ةالعقاري ــن شــأهنا أن تفــضي يف الواق ــل ممارســة م ــيت متث ــوق   إىل  ال ضــمان حق
 والوفــاء بــثمن ممتلكــات املــرأة الــيت مت التــصرف فيهــا يف ، وتعــويض التزامــات الــزوج،الزوجيــة

 .حالة سوء إدارة الزوج
نه يف نطـاق     ينبغي أن يقال إ    ، وبشأن التعليق اخلتامي املتصل مبشكلة تشريعات الوراثة       - ٤٦٧
  يالحظ أن احلـق يف الوراثـة ينطبـق بالنـسبة لكـل مـن الـر جـل واملـرأة                     ،يف باملرتبة الثامنة  التصن
 . وليس مثة متييز يف هذا املنحى،حد سواءعلى 
 الـذي يتعلـق بالتركـات والوصـايا     ١٩٦٨يوليه / متوز٤ املؤرخ  ١٢-٦٨ القانون رقم    - ٤٦٨

 :واهلبات
 التركات يف حالة عدم وجود وصي: اجلزء األول

ــادة - ٤٦٩ ــا  ” - ١٦ امل ــة عــدم وجــود وصــية م ــا إذا كانــت التركــة   ،يف حال ــة م  أو يف حال
 جيري استدعاء الورثـة حـسب الترتيـب التـايل دون تفرقـة بـسبب نـوع                  ،مشمولة بوصية جزئية  
 :اجلنس أو بكورة املولد

 األوالد؛: الفئة األوىل ‐ 
 األحفاد؛: الفئة الثانية ‐ 
 األب واألم؛: الفئة الثالثة ‐ 
 اإلخوة واألخوات؛: الفئة الرابعة ‐ 
 أبناء اإلخوة واألخوات؛: الفئة اخلامسة ‐ 
 األعمام والعمات؛: الفئة السادسة ‐ 
 بنات العم الشقيقات وأبناء العم األشقاء؛: الفئة السابعة ‐ 
 قيد احلياة؛ على الزوج الباقي: الفئة الثامنة ‐ 
 .الدولة: الفئة التاسعة ‐ 
وريـث مـن فئـة مفـضلة يـستبعد بقيـة الـو رثـاء مـن الفئـة األقـل رتبـة إال يف                ووجود  ” - ٤٧٠

 .“حالة التمثيل
 وعـدم نـص     ،يقصد باألبناء من ولدوا للمتوىف مـع ثبـوت بنـوهتم شـرعا            ” -١٧ املادة   - ٤٧١
 .“حرماهنم من وراثة أبيهم على القانون
لوراثيـة الـيت حيظـى هبـا األبنـاء          واألبناء املتبنني قانونا هلم نفس احلقوق ا      ” - ١٨ املادة   - ٤٧٢

 .“املولودون للمتوىف
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 املرفق
  النسبة املئوية للرجال والنساء جبميع فئات الوظائف العامة -٣٦اجلدول 

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 
 اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء 
 % % % % % % % % % % % % % % % الفئة

 ١٠٠ ٢٤,٥٧٥,٥ ٧١,٦١٠٠ ٧٦,٩١٠٠٢٤,٠٧٦,٠١٠٠٢٤,٠٧٦,٠١٠٠٢٨,٤ ٢٣,١ الفئة األويل

 ١٠٠ ٤٦,٥٥٣,٥ ٥٣,١١٠٠ ٥٧,٦١٠٠٤٦,٤٥٣,٦١٠٠٤٦,٤٥٣,٦١٠٠٤٦,٩ ٤٢,٤ الفئة الثانية

 ١٠٠ ٤١,٠٥٩,٠ ٦٤,٠١٠٠ ٥٩,٤١٠٠٤٠,٩٥٩,١١٠٠٤٠,٩٥٩,١١٠٠٣٦,٠ ٤٠,٦ الفئة الثالثة

 ١٠٠ ٤٠,٨٥٩,٢ ٥٩,٦١٠٠ ٦٣,٢١٠٠٣٨,٢٦١,٨١٠٠٣٨,٧٦١,٣١٠٠٤٠,٤ ٣٦,٨ الفئة الرابعة

 ١٠٠ ٣١,٤٦٨,٦ ٧٣,١١٠٠ ٧٣,٤١٠٠٢٧,٦٧٢,٤١٠٠٢٨,٠٧٢,٠١٠٠٢٦,٩ ٢٦,٦ الفئة اخلامسة

 ١٠٠ ٤٢,٩٥٧,١ ٥٧,٥١٠٠ ٥٧,٦١٠٠٤٢,٤٥٧,٦١٠٠٤٢,٥٥٧,٥١٠٠٤٢,٥ ٤٢,٤ الفئة السادسة

 ١٠٠ ٢٠,٢٧٩,٨ ٨٠,٩١٠٠ ٧٦,٣١٠٠٢٢,٢٧٧,٨١٠٠٢٢,١٧٧,٩١٠٠١٩,١ ٢٣,٧ الفئة السابعة

 ١٠٠ ٣٠,٦٦٩,٤ ٦٨,٨١٠٠ ٧١,٢١٠٠٢٩,١٧٠,٩١٠٠٢٩,٥٧٠,٥١٠٠٣١,٢ ٢٨,٨ الفئة الثامنة

 ١٠٠ ٣٢,٦٦٧,٤ ٧٠,٤١٠٠ ٦٩,١١٠٠٣٢,٨٦٧,٢١٠٠٣٢,٧٦٧,٣١٠٠٢٩,٦ ٣٠,٩ الفئة التاسعة

 ١٠٠ ٢١,٥٧٨,٥ ٧٨,٥١٠٠ ٧١,٦١٠٠٢٢,٥٧٧,٥١٠٠٢١,١٧٨,٩١٠٠٢١,٥ ٢٨,٤ الفئة العاشرة

 ١٠٠ ٢٠,٠٨٠,٠ ٨٣,٣١٠٠ ١٠٠,٠١٠٠١١,١٨٨,٩١٠٠١٦,٧٨٣,٣١٠٠١٦,٧ ١٠,٠الوظائف الطويلة املدة 

 ١٠٠ ٦,١٩٣,٩ ٩٤,١١٠٠ ٨٧,٥١٠٠٧,٣٩٢,٧١٠٠٧,١٩٢,٩١٠٠٥,٩ ٢١٢,٥ملدة الوظائف الطويلة ا

 ١٠٠ ٨,٢٩١,٨ ٩١,١١٠٠ ٨٩,٨١٠٠٩,٤٩٠,٦١٠٠٨,٦٩١,٤١٠٠٨,٩ ٣١٠,٢الوظائف الطويلة املدة 

 ١٠٠ ١٩,٩٨٠,١ ٧٩,٢١٠٠ ٧٨,٦١٠٠٢٠,٤٧٩,٦١٠٠٢٠,٥٧٩,٥١٠٠٢٠,٨ ٤٢١,٤الوظائف الطويلة املدة 

 ١٠٠ ١٩,٠٨١,٠ ٨١,١١٠٠ ٨٢,٨١٠٠١٧,٠٨٣,٠١٠٠١٨,٠٨٢,٠١٠٠١٨,٩ ١٧,٢ الوظائف العليا

 ١٠٠ ٣٨,٢٦١,٨ ٦١,٩١٠٠ ٦٥,٠١٠٠٣٧,٩٦٢,١١٠٠٣٨,٠٦٢,٠١٠٠٣٨,١ ٠ ٣٥ اجملموع

 


