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تقييم اللجنة:

يلزم تقديم معلومات إض ا ا ا ا ااافية بشا ا ا ا ا ا

الفقرات [8ألف]،

و[باء] ،و[14جيم][باء] ،و[30باء][جيم]

الفقرة  :8اللجنة الوطنية المستتتتتتتقلة المعنية بحقوق اإلنستتتتتتان ىالمجلا اععلا للدفاا عن الد مقراطية
ىسيادة القانون
تشتتتتتتجن اللجنة الدىلة الىرا علا الميام بما ما أل ت ديم تقد م ميمانية مستتتتتتتقلة ى ا ية ،ف

يقرب ىقت ممكن إلا اللجنة الوطنية المستتقلة المعنية بحقوق اإلنستان لتمكين ا من تنفيذ ىالأت ا تنفيذاً
كامالً؛ ىدبم ضتمان امتاال ا للمااد المتعلقة بمر م المسستستات الوطنية لتعميم ىحما ة حقوق اإلنستان
دماتاد باييام من الال الدتدء برجراء االعتمتاد ف يقرب ىقت ممكن؛ ىدجم تستتتتتتتتترين عمليتة إنشتتتتتتتتتاء

مجلا يعلا للدفاا عن الد مقراطية ىستتتيادة القانون ىضتتتمان استتتتقاللية المسستتتستتتة المذ وية بمنح ا
االستقال المال ىالموايد الكا ية لتمكين ا من تنفيذ ىالأت ا تنفيذاً امالً.

يد الدىلة الىرا
ملخص ّ
(أ)

ُقدمت إلى اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق اإلنسا الميزانية الالزمة في عام 2018

مما م ّكنها من العمل بكامل طاقاتها؛

نص القانو رقم  )2014( 007-2014على إنشاء اللجنة .وُقدم في شباط/فبراير 2018
(ب)
ّ
طلب اعتماد إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسا ؛
__________
*

اعتمدته اللجنة في دورتها  12( 130تشرين األول/أكتوبر  6 -تشرين الثاني/نوفمبر .)2020
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استهل المجلس األعلى ،الذي أنشئ بموجب القانو رقم  ،)2015( 001-2015عمله منذ
(ج)
ّ
نيسا /أبريل  .2018والمجلس األعلى هيئة دستورية مستقلة تتمتع باالستقالل اإلداري والمالي .وينص قانو

المالية لعام  2019على مضاعفة الميزانية التي ُخصصت له في عام .2018
معلومات ىايدة من منظمات غير حكومية

التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسا
في  27تش ارين الثاني/نوفمبر ُ ،2019منحت المؤس اسااة الوطنية لحقوق اإلنسااا (اللجنة الوطنية
المستقلة المعنية بحقوق اإلنسا ) في الدولة الطرف مركز االعتماد "ألف".
تقييم اللجنة
[يلف]( :ب)
ترحب اللجنة بنجاح الدولة الطرف في بدء إجراء االعتماد المتعلق بمؤس ا ا ا اس ا ا ا ااتها الوطنية لحقوق

اإلنساا  ،وهي اللجنة الوطنية المساتقلة المعنية بحقوق اإلنساا  ،وبالمركز "ألف" الذي ُمن لها ،مما يعكس
امتثاال المؤسا ا ا ا ا ا اسا ا ا ا ا ا ااة للمباادن المتعلقاة بمركز المؤسا ا ا ا ا ا اسا ا ا ا ا ا ااات الوطنياة لتعزيز وحمااياة حقوق اإلنسا ا ا ا ا ا ااا

(مبادن باريس).

[باء]( :أ) ،و(ج)
ترحب اللجنة بالميزانية التي ُقدمت إلى اللجنة الوطنية المس ا ا ا ا ا ااتقلة المعنية بحقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااا في
عااام  .2018وتطلااب معلومااات عمااا إذا كاااناات الميزانيااة المش ا ا ا ا ا ا ااار إليهااا كااافيااة ل ي تنفااذ اللجنااة واليتهااا
بال امل وبكفاءة.

وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة إلنشا اااء المجلس األعلى للدفا عن الديمقراطية وسا اايادة القانو .

وتطلب معلومات عما إذا كا المجلس يعمل بكامل طاقاته وعما إذا كانت الميزانية المخص ا اص ا ااة له كافية

ل ي يؤدي مهامه.

الفقرة  :14التحقيق ف انت اكات حقوق اإلنسان المرتكاة بين عام  2009ى 2013ىعملية المصالحة الوطنية
أناغ للدىلة الىرا تستتتترين عملية المصتتتتالحة الوطنية ،بىرق ،من ات ديم التحقيق ف جمين

االدعاءات المتعلقة بأفعا التعذأب ىاالالتفاء القستت ترإل ىاإلعدام الايج نىاق القوتتتتاء ى رجراءات موجمة،

ى فالة يال مر يإل انت اك الىير لحقوق اإلنستتتان مرتكب ف الماضت ت دىن عقاب؛ ىدبم تفعيل مجلا

المصالحة الملغاش ىالصندىق الوطن للتعويض ىالجدر من الال تمىيدهما بالموايد الكا ية.
يد الدىلة الىرا
ملخص ّ
(أ)

ال تتوافر بعد معلومات موثوقة عن التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسا ؛

(ب)

اتهل عمله منذ تش ا ارين األول/أكتوبر ،2017
ورث مجلس المص ا ااالحة المل اش ا ااي ،الذي اس ا ا ّ

الميزانية التي كانت مخصصة ل ا ا ا ا االمجلس  Filankevitry ny Fampihavanana Malagasyبموجب

قانو تعديل الميزانية لعام  .2018وفي آب/أغس ا ا ااطس  ،2018بدأ المجلس عقد جلس ا ا ااات اس ا ا ااتما تتعلق

باألحداث التي وقعت بين عام  2002ونهاية الفترة االنتقالية .وفيما يتعلق بجبر األضا ا ا ا ا ارار الواقعة ،يجري

حالياً النظر في  1 233طلباً للحصااول على تعويضااات .وأجرم المجلس عدداً من التحقيقات بالشاراكة مع
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الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .ولضاما فعالية عمل المجلس ،يجري حالياً إعداد مشارو مرساوم تنفيذي
يتعلق بصندوق التضامن الوطني .ولم ُينش بعد صندوق وطني للتعويض والجبر.
تقييم اللجنة
[جيم]( :أ)
ت سف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التحقيقات الواجب إجراؤها في االدعاءات المتعلقة ب فعال

التعذيب واالختفاء القسري واإلعدام بإجراءات موجزة واإلعدام خارج نطاق القضاء ،وت رر توصيتها.
[باء]( :ب)
ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة التي تفيد ب

مجلس المصا ا ااالحة المل اشا ا ااي قد اسا ا ااتهل عمله،

ل نها ت س ا ااف لعدم إنش ا اااء ص ا ااندوق وطني للتعويض والجبر .وتطلب معلومات عن الميزانية المخصا ا اص ا ااة
للمجلس وعما إذا كانت ت في ليؤدي مهامه .وت رر اللجنة توصيتها.

الفقرة  :30حظر التعذأب ىسوء المعاملة
أناغ للتتدىلتتة الىرا الميتتام بمتتا أل ت ديم مراجعتتة القتتانون يقم  008-2008ف يقرب ىقتتت

لوتتتمان ين أنص علا فرق عقو ات ف حاالت ستتتوء المعاملة ،ىعلا مددي عدم ستتتقول يفعا التعذأب

بتتالتقتتادم ىعتتدم قدو االعترافتتات المنتمعتتة تحتتت اإلك ار يى التعتتذأتتب دليالً يمتتام المحتتاكم؛ ىدبم إجراء
التعتدأالت الالممتة بحيتظ تظ ر يحكتام القتانون يقم  008-2008ف القتانون الجنتا ىقتانون اإلجراءات

الجنا ية؛ ىدجم ضمان إجراء تحميقات شاملة ف ادعاءات حاالت التعذأب ىسوء المعاملة الت ايتكدت ا
قوات الشترطة ىاعمن ىالحرا علا مقاضتاة المستسىلين عن تلأل اعفعا ىمعاقدت م بعقو ات تتناستب من

يفعال م إذا ثدت ين م مذندون؛ ىددم ضتتتتتتتمان حصتتتتتتتو الوتتتتتتتحا ا علا التعويض المال م ىاقت ار تدابير
إلعادة تأهيل م؛ ىدهم إنشتاء للية مستتقلة مكلفة بالتحقيق ف الشتكاىل المتعلقة بحاالت التعذأب ىستوء

المعاملة الت أرتكد ا يفراد قوات الشرطة ىاعمن.
يد الدىلة الىرا
ملخص ّ

يجري حااليااً االنتهااء من تعاديال القاانو رقم  008-2008الاذي يحظر التعاذياب وغير
(أ)
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛
(ب)

لن تادرج أحكاام هاذا القاانو في القاانو الجناا ي .ول ن جرم تعاديال بعض أحكاام قاانو

اإلجراءات الجنا ية واسا ا ا اات مالها بالقانو رقم  017-2016من أجل تيسا ا ا ااير تنفيذ القانو الجنا ي ،بما في

ذلك القوانين المناهضة للتعذيب؛
(ج)

جرم في العاص ا ا ا ا ا اامة ،بالتعاو مع رابطة منع التعذيب التي تتخذ من جني

مق اًر لها،

تنظيم أنشااطة لتوةية القضاااة وضااباط الشاارطة القضااا ية ترمي إلى تحسااين تنفيذ الضاامانات اإلج ار ية أثناء

االحتجاااز لاادم الشا ا ا ا ا ا اارطااة .وفي عااامي  2017و ،2018تلقى أفراد من قوات الاادفااا واألمن في المناااطق

االثنتين والعشا ا ارين ،بالشا ا اراكة مع برنامت األمم المتحدة اإلنما ي ومفوض ا ااية األمم المتحدة الس ا ااامية لحقوق

اإلنسا  ،تدريباً في مجال حقوق اإلنسا يشمل حظر التعذيب وسوء المعاملة؛

التعويضات الواجب منحها لضحايا التعذيب؛

(د)

ال تتوافر بعد معلومات بش

(ها)

إ اللجنة الوطنية المس ا ااتقلة المعنية بحقوق اإلنس ا ااا آلية مس ا ااتقلة مخولة بالتحقيق في

ادعاءات التعذيب أو ساوء المعاملة التي يرت بها أفراد الشارطة أو قوات األمن .ومن أجل تعزيز دور اللجنة
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في هااذا المجااال ،ينص القااانو رقم  )2019( 028-2018على تعيين اللجنااة بوصا ا ا ا ا ا اافهااا ا ليااة الوقااا يااة

الوطنية المس ا ا ااؤولة عن القيام بزيارات غير معلنة إلى أماكن االحتجاز ،وفقاً للبروتوكول االختياري التفاقية
مناهضا ا ااة التعذيب وغير من ضا ا ااروب المعاملة أو العقوبة القاسا ا ااية أو الالإنسا ا ااانية أو المهينة ،الذي جرم
التصديق عليه في عام .2017

تقييم اللجنة
[باء]( :أ) ،و(ج)( ،ه)
ترحاب اللجناة باالمعلوماات المقادماة التي تفياد باإتماام تعاديال القاانو رقم  008-2008الص ا ا ا ا ا ا ااادر

في  25حزي ار /يونيااه  2008الااذي يحظر التعااذيااب وغير من ضا ا ا ا ا ا ااروب المعاااملااة أو العقوبااة القاااسا ا ا ا ا ا ايااة

أو الالإنس ا ا ااانية أو المهينة .وتطلب معلومات عن محتوم التعديل ،بما في ذلك ما إذا كا يمتثل لتوص ا ا ااية
اللجنة وما إذا كا قد اعتمد.

وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة بشا ا ا

التدريب الذي أجري .وتطلب معلومات عما اتنخذ ،منذ

اعتماد اللجنة مالحظاتها الختامية ،من تدابير تض اامن إجراء تحقيقات ش اااملة في ادعاءات حاالت التعذيب

وسا ا ا ااوء المعاملة التي ارت بتها قوات الشا ا ا اارطة واألمن ،ومقاضا ا ا اااة المسا ا ا ااؤولين المزعومين عن تلك األفعال

ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم إذا ثبت أنهم مذنبو .

وترحااب اللجنااة بااالقااانو رقم  028-2018لعااام  ،2019الااذي ينص على تعيين اللجنااة الوطنيااة

المسا ااتقلة المعنية بحقوق اإلنسا ااا بوصا اافها ا لية الوقا ية الوطنية المسا ااؤولة عن القيام بزيارات غير معلنة

إلى أماكن االحتجاز ،وفقاً للبروتوكول االختياري التفاقية مناهض ا ا ا ااة التعذيب وغير من ض ا ا ا ااروب المعاملة
أو العقوبة القاس ا ا ا ا ااية أو الالإنس ا ا ا ا ااانية أو المهينة .كما تحيط علماً بالمعلومات التي تفيد ب اللجنة الوطنية
المس ااتقلة المعنية بحقوق اإلنس ااا هي آلية مس ااتقلة مخولة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب أو س ااوء المعاملة
التي يرت بهاا أفراد الشا ا ا ا ا ا اارطة أو قوات األمن .وتطلاب اللجناة مزيداً من المعلومات بشا ا ا ا ا ا ا
تجريها اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق اإلنسا .

التحقيقاات التي

[جيم]( :ب) ،و(د)
تحيط اللجناة علمااً باالمعلوماات التي قادمتهاا الادولاة الطرف ،ول نهاا تطلاب معلوماات ع ّماا اتنخاذ مناذ
اعتماد اللجنة لمالحظاتها الختامية من تدابير تضمن تنفيذ األحكام الجديدة للقانو رقم  008-2008وعدم
تعارضها مع القانو الجنا ي وقانو اإلجراءات الجنا ية.

وت سا ا ا ا ا ااف اللجنة أل الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لضا ا ا ا ا ااما حصا ا ا ا ا ااول

الضحايا على التعويض المال م وتلقيهم خدمات إعادة الت هيل .وت رر اللجنة توصياتها.

اإلجراء الموصتتا ب  :ينب ي توجيه رس ااالة إلى الدولة الطرف إلبالغها بوقف إجراء المتابعة .وينب ي إدراج

المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التاييخ المقري للتقرير الدىيإل المقدل 28 :تموز/يوليه .2021
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