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  اإلقليم� أوالً
  بيانات جغرافية �ألف 

تقع مدغشقر، اليت تلقَّب باجلزيرة احلمراء بسبب لون تربتها الوعنية، يف املنطقة املدارية من نصف الكرة                 -١
  درجة ٤٣ جنوباً وخطي الطول     دقيقة ٣٠و درجة ٢٥ دقيقة و  ٥٧ درجة و  ١١اجلـنويب، ما بني خطي العرض       

ويفصل مدغشقر، اليت تقع على جانيب مدار اجلدي، جنوب غريب      . شرقاً دقيقة ٢٧و درجـة  ٥٠و دقـيقة  ١٤و
 .احمليط اهلندي، عن الساحل اجلنويب الشرقي للقارة األفريقية ممر موزامبيق

 كيلومتراً مربعاً وحتتل املركز الرابع بني جزر العامل، بعد غرينالند           ٥٨٧ ٠٥١ومدغشـقر الـيت تبلغ مساحتها        -٢
 ١ ٦٠٠ومتتد اجلزيرة على مسافة     .  تعترب شبه قارة، من حيث حجمها وطابعها اجلزري        يووغينـيا اجلديدة وبورن   

 كيلومتراً يف أعرض ٥٧٠ ماري جنوباً ورأس عنرب يف أقصى الشمال، وعلى حوايل      �كيلومـتر بني رأس سانت      
 . احمليط اهلندي كيلومتر من السواحل، حيدها غرباً ممر موزامبيق وشرقا٥ً ٠٠٠وملدغشقر أكثر من . جزء منها

توليارا، وماهاجانغا، وفيانارانتسوا، وتواماسينا، : وأهم املدن الكربى األخرى هي. وعاصمتها أنتاناناريفو -٣
 .وأنتسريانانا، وتاوالغنارو، وأنتسرياب وموروندافا

  التنظيم اإلداري-باء 

ى إىل عدة واليات، وواليات     وينقسـم البلد إىل ست مقاطعات تتمتع باحلكم الذايت، تنقسم هي األخر            -٤
 .وتتألف تلك البلديات من عدة أحياء تنقسم هي األخرى إىل دوائر. فرعية، وبلديات حضرية وريفية

  ١اجلدول 
 مساحة كل مقاطعة ومعلومات إدارية عنها

 عدد

 ناطقامل الواليات الفرعية البلديات
املساحة بالكيلومتر 

 املربع
املقاطعات اليت تتمتع 

 باحلكم الذايت

 أنتسريانانا ٤٣ ٠٥٦ ٢ ٩ ١٤٠
 أنتاناناريفو ٥٨ ٢٨٣ ٦ ١٩ ٢٩٦
 تواماسينا ٧١ ٩١١ ٥ ١٨ ٢٢٣
 فيانارانتسووا ١٠٢ ٣٧٣ ٧ ٢٣ ٣٩٧
 ماهاجانغا ١٥٠ ٠٢٣ ٤ ٢١ ٢٣٠
 توليارا ١٦١ ٤٠٥ ٤ ٢١ ٢٧٢
 مدغشقر ٥٨٧ ٠٥١ ٢٨ ١١١ ١ ٥٥٨

  السكان�ثانياً 

  حملة تارخيية�ألف 

وانتقل هؤالء من الساحل إىل وسط اجلزيرة عقب وصول مهاجرين          . د األوائل هم الفازميبا   سـكان البل   -٥
أفارقة من شرق أفريقيا   (، أو من القارة األفريقية      )إندونيسيون وماليزيون (جـدد قـادمني مـن القارة اآلسيوية         

وقبل وصول  ). بيوناهلنود والصينيون واألورو  (وقدمت جمموعات أخرى من السكان يف مرحلة الحقة         ). وعرب



HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1 
Page 4 

 

. األوروبيني إىل مدغشقر أُقيمت العديد من املمالك خالل الفترة الواقعة بني القرنني السادس عشر والتاسع عشر               
 .، وهي سنة استقالل مدغشقر١٩٦٠ واحتلتها حىت عام ١٨٩٦واستعمرت فرنسا اجلزيرة عام 

  اجلماعات اإلثنية واللغة�باء 

من العديد من اجلماعات اإلثنية اليت توحدها لغة رمسية واحدة، هي امللغاشية،            يتألف السكان امللغاشيون     -٦
 .مع وجود تشكيلة متنوعة من اللهجات حيددها املوقع اجلغرايف، والتاريخ واخللفيات الثقافية

؛ )جنوب شرق ماناكارا  (؛ األنتيمورو   )فارافانغانا(األنتيفاسي  :  الرئيسـية هـي    ١٨واجلماعـات اإلثنـية ال         -٧
أقصى (؛ واألنتاندروي   )ماناجناري(؛ واألنتمباهواكا   )أمبيلويب، أنتسريانانا (؛ واألنتاكارانا   )اجلنوب الشرقي (واألنتيسـاكا   

؛ )جنوب هنر مانيا وماتسياترا(؛ والبتسيليو )من إيهوسي إىل ماندايب (؛ والبارا   )تاوالغنارو(؛ واألنتانوسـي    )اجلـنوب 
؛ ) منطقة مانغورو  �مورامانغا  (؛ والبيزانوزانو   ) الساحل الشرقي  �ىل ماهانورو   مـن أنتاالها إ   (والبيتسيميسـاراكا   

؛ والسيهاناكا  )من مورومبيه إىل أناالالفا   (؛ والساكاالفا   )مقاطعة أنتاناناريفو (؛ واملريينا   )أمبانيهي، بيتيوكي (واملاهافـايل   
 ).توليارا(؛ والفيزو )ال صوفيا(؛ والتسيميهييت )ا الكورمن إيفاناديانا إىل(؛ والتاناال أو أنتاناال )حبرية أالوترا(

؛ وامليكيا  )لدى الفيزو (؛ والسارا   )لدى املاهافايل (التاناالنا  : وتضم بعض اجملموعات اإلثنية، جمموعات فرعية مثل       -٨
 ).لدى األنتيساكا(؛ والزافيسورو )لدى البيتسيميساراكا(؛ والبيتانيمينا )لدى التاناال(؛ والزافيمانريي )لدى املاسيكورو(

  اجلاليات األجنبية�جيم 

يوجد يف مدغشقر أيضاً عدد من اجلاليات األجنبية، وهي اجلاليات الفرنسية واإليطالية واألملانية واليونانية  -٩
 . الباكستانية واألفريقية والعربية واملوريشية والقمرية-والنروجيية والربيطانية والصينية والكورية واهلندية 

  الدميوغرافيا� ثالثاً

  اخلصائص الدميوغرافية الرئيسية�ألف 

 نسمة يف بداية القرن العشرين، ومل تتجاوز نسبة منو      ٢ ٢٤٢ ٠٠٠قُـدِّر عدد سكان اجلزيرة الكربى ب           -١٠
وبالتايل فإن تزايد معدالت الزيادة الطبيعية يف عدد السكان يف مدغشقر           . ١٩٥٠ يف املائة حىت عام      ١السـكان   

 .١٩٧٥ يف املائة عام ٢,٧ و١٩٦٦ يف املائة عام ٢,٢وبلغت تلك الزيادة . حديثة نسبياًظاهرة 

وبسـبب الطابع اجلزري ملدغشقر وموقعها اجلغرايف البعيد عن تيارات اهلجرة العاملية الكبرية، ال يشهد                -١١
 .كروتكاد ظواهر اهلجرة الدولية ال تذ. البلد سوى تبادل حمدود جداً للسكان مع اخلارج

، ١٩٧٥ عام   ٧ ٦٠٣ ٧٩٠ و ١٩٦٦ نسمة عام    ٦ ٤٦٢ ٠٠٠وارتفع عدد امللغاشيني، الذي كان يبلغ        -١٢
واستناداً إىل إسقاطات املعهد    . ١٩٩٣ نسـمة حسب آخر تعداد عام للسكان واملوئل لعام           ١٢ ٢٣٨ ٩١٤إىل  

 . نسمة١٦ ٤٤١ ٠٠٠ ب  ٢٠٠٣الوطين لإلحصاء ُيقدَّر عدد السكان عام 
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 وزيع اجلغرايف للسكان الت�باء 

 يف املائة عام    ١٦يف باب احلديث عن التوزيع اجلغرايف للسكان، كانت نسبة السكان احلضريني يف البلد               -١٣
 .وتعيش أغلبية السكان يف الريف رغم ذلك. ١٩٩٣ يف املائة عام ٢٣، وبلغت ١٩٧٥

 نسمة يف   ٢١وسط الكثافة السكانية    ، بلغ مت  ١٩٩٣واسـتناداً إىل الـتعداد العام للسكان واملوئل لعام           -١٤
 نسمة ٦٢ذلك أن الكثافات السكانية تتفاوت بني : وُيخفي هذا الرقم تفاوتاً شديداً بني املناطق. الكيلومتر املربع

 . سكان يف الكيلومتر املربع يف مقاطعة ماهاجانغا٩يف الكيلومتر املربع يف مقاطعة أنتاناناريفو و

 ٢اجلدول 
  نوع اجلنس ومكان اإلقامة استناداً إىل اإلسقاط باستخدامتوزيع السكان حسب

 باآلالف) ١٩٩٣إسقاطات عام (املتغري املتوسط 
 )أ()باآلالف(عدد السكان سنوياً 

١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ 

 مكان اإلقامة

 مدغشقر ١٢ ٢٣٩ ١٢ ٥٩٦ ١٢ ٩٩٠ ١٣ ٣٩٣ ١٣ ٨٠٣ ١٤ ٢٢٢ ١٤ ٦٥٠ ١٥ ٠٨٥ ١٥ ٥٢٩ ١٥ ٩٨١ ١٦ ٤٤١

 إناث ٦ ١٥١ ٦ ٣٢٧ ٦ ٥٢٢ ٦ ٧٢١ ٦ ٩٢٤ ٧ ٣٤٣ ٧ ٥٥٩ ٧ ٧٧٨ ٨ ٠٠٣ ٨ ٢١١ ٧ ١٣٢

 ذكور ٦ ٠٨٨ ٦ ٢٦٩ ٦ ٤٦٨ ٦ ٦٧٢ ٦ ٨٧٩ ٧ ٣٠٦ ٧ ٥٢٦ ٧ ٧٥٠ ٧ ٩٧٨ ٨ ٢٣٠ ٧ ٠٩١

املــــناطق  ٢ ٨٠٠ ٢ ٩٣٠ ٣ ٠٧٧ ٣ ٢٣٠ ٣ ٣٩١ ٣ ٥٦٢ ٣ ٧٤١ ٣ ٩٢٧ ٤ ١٢٢ ٤ ٣٢٧ ٤ ٥٤٤
 احلضرية

 إناث ١ ٤٣٢ ١ ٤٩٧ ١ ٥٧١ ١ ٦٤٩ ١ ٧٣٠ ١ ٩٠٧ ٢ ٠٠١ ٢ ١٠٠ ٢ ٢٠٣ ٢ ٣١٣ ١ ٨١٧

 ذكور ١ ٣٦٩ ١ ٤٣٣ ١ ٥٠٥ ١ ٥٨١ ١ ٦٦١ ١ ٨٣٤ ١ ٩٢٦ ٢ ٠٢٢ ٢ ١٢٤ ٢ ٢٣١ ١ ٧٤٥

 الريفيةاملناطق  ٩ ٤٣٩ ٩ ٦٦٦ ٩ ٩١٣ ١٠ ١٦٣ ١٠ ٤١٢ ١٠ ٦٦١ ١٠ ٩٠٩ ١١ ١٥٨ ١١ ٤٠٧ ١١ ٦٥٣ ١١ ٨٩٧

 إناث ٤ ٧١٩ ٤ ٨٣٠ ٤ ٩٥١ ٥ ٠٧٢ ٥ ١٩٤ ٥ ٤٣٦ ٥ ٥٥٨ ٥ ٦٧٩ ٥ ٧٩٩ ٥ ٩١٧ ٥ ٣١٥

 ذكور ٤ ٧٢٠ ٤ ٨٣٦ ٤ ٩٦٣ ٥ ٠٩٠ ٥ ٢١٨ ٥ ٤٧٣ ٥ ٦٠٠ ٥ ٧٢٨ ٥ ٨٥٤ ٥ ٩٨٠ ٥ ٣٤٦

 املعهد الوطين  / مديرية الدميوغرافيا واإلحصاءات االجتماعية    � ١٩٩٣التعداد العام للسكان واملوئل لعام      : املصدر
 لإلحصاء

 هو التعداد العام للسكان واملوئل، أما بيانات السنوات األخرى فهي           ١٩٩٣م  مصـدر بـيانات عـا      )أ( 
 .إسقاطات



 

 

 
 ٣اجلدول 

 ٢٠٠٣-١٩٩٣الفترة ) املتغري املتوسط(توزيع السكان حسب املقاطعة ونوع واجلنس وفقاً إلسقاط 
 السكان عدد السكان حسب األعوام

١٩٩٣ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣  

 أنتاناناريفو

 اجملموع ٣ ٦٠١ ١٢٧ ٣ ٧٠٥ ٠٠٠ ٣ ٨٢١ ٠٠٠ ٣ ٩٤٠ ٠٠٠ ٤ ٠٦٣ ٠٠٠ ٤ ٣١٨ ٠٠٠ ٤ ٤٥٠ ٠٠٠ ٤ ٥٨٥ ٠٠٠ ٤ ٧٢٣ ٠٠٠ ٤ ٨٦٢ ٠٠٠

 الرجال ١ ٨٠٣ ٤٨٣ ١ ٨٥٥ ٠٠٠ ١ ٩١٤ ٠٠٠ ١ ٩٧٤ ٠٠٠ ٢ ٠٣٦ ٠٠٠ ٢ ١٦٤ ٠٠٠ ٢ ٢٣١ ٠٠٠ ٢ ٢٩٩ ٠٠٠ ٢ ٣٦٨ ٠٠٠ ٢ ٤٣٩ ٠٠٠

 النساء ١ ٧٩٧ ٦٤٤ ١ ٨٤٩ ٠٠٠ ١ ٩٠٧ ٠٠٠ ١ ٩٦٦ ٠٠٠ ٢ ٠٢٧ ٠٠٠ ٢ ١٥٤ ٠٠٠ ٢ ٢١٩ ٠٠٠ ٢ ٢٨٦ ٠٠٠ ٢ ٣٥٤ ٠٠٠ ٢ ٤٢٤ ٠٠٠

 أنتسريانانا

 اجملموع ٩٥٤ ٧٣٣ ٩٧٩ ٠٠٠ ١ ٠٠٦ ٠٠٠ ١ ٠٣٤ ٠٠٠ ١ ٠٦٣ ٠٠٠ ١ ١٢٤ ٠٠٠ ١ ١٥٦ ٠٠٠ ١ ١٨٩ ٠٠٠ ١ ٢٢٢ ٠٠٠ ١ ٢٥٦ ٠٠٠

 الرجال ٤٧١ ٤٠٩ ٤٨٤ ٠٠٠ ٤٩٧ ٠٠٠ ٥١١ ٠٠٠ ٥٢٦ ٠٠٠ ٥٥٧ ٠٠٠ ٥٧٣ ٠٠٠ ٥٨٩ ٠٠٠ ٦٠٦ ٠٠٠ ٦٢٣ ٠٠٠

 النساء ٤٨٣ ٣٢٨ ٤٩٥ ٠٠٠ ٥٠٩ ٠٠٠ ٥٢٣ ٠٠٠ ٥٣٧ ٠٠٠ ٥٦٨ ٠٠٠ ٥٨٣ ٠٠٠ ٦٠٠ ٠٠٠ ٦١٦ ٠٠٠ ٦٣٣ ٠٠٠

      فيانارانتسوا     
 اجملموع ٢ ٥٥٠ ١٩٠ ٢ ٦٣٦ ٠٠٠ ٢ ٧٣١ ٠٠٠ ٢ ٨٣٠ ٠٠٠ ٢ ٩٣١ ٠٠٠ ٣ ١٤٤ ٠٠٠ ٣ ٢٥٥ ٠٠٠ ٣ ٣٦٩ ٠٠٠ ٣ ٤٨٦ ٠٠٠ ٣ ٦٠٦ ٠٠٠

 الرجال ١ ٢٦١ ٦٤٠ ١ ٣٠٥ ٠٠٠ ١ ٣٥٣ ٠٠٠ ١ ٤٠٢ ٠٠٠ ١ ٤٥٣ ٠٠٠ ١ ٥٦٠ ٠٠٠ ١ ٦١٦ ٠٠٠ ١ ٦٧٤ ٠٠٠ ١ ٧٣٣ ٠٠٠ ١ ٧٩٤ ٠٠٠

 النساء ١ ٢٨٨ ٥٥٠ ١ ٣٣١ ٠٠٠ ١ ٣٧٩ ٠٠٠ ١ ٤٢٨ ٠٠٠ ١ ٤٧٨ ٠٠٠ ١ ٥٨٤ ٠٠٠ ١ ٦٣٩ ٠٠٠ ١ ٦٩٥ ٠٠٠ ١ ٧٥٣ ٠٠٠ ١ ٨١٣ ٠٠٠

 ماهاجانغا

 اجملموع ١ ٣٦٤ ٧٩٣ ١ ٤٠٤ ٠٠٠ ١ ٤٤٧ ٠٠٠ ١ ٤٩٢ ٠٠٠ ١ ٥٣٨ ٠٠٠ ١ ٦٣٤ ٠٠٠ ١ ٦٨٣ ٠٠٠ ١ ٧٣٤ ٠٠٠ ١ ٧٨٧ ٠٠٠ ١ ٨٤١ ٠٠٠

 الرجال ٦٨١ ٧٦٤ ٧٠١ ٠٠٠ ٧٢٣ ٠٠٠ ٧٤٦ ٠٠٠ ٧٦٨ ٠٠٠ ٨١٦ ٠٠٠ ٨٤١ ٠٠٠ ٨٦٧ ٠٠٠  ٨٩٣ ٠٠٠ ٩٢١ ٠٠٠

 اءالنس ٦٨٣ ٠٢٩ ٧٠٣ ٠٠٠ ٧٢٤ ٠٠٠ ٧٤٧ ٠٠٠ ٧٦٩ ٠٠٠ ٨١٧ ٠٠٠ ٨٤٢ ٠٠٠  ٨٦٧ ٠٠٠ ٨٩٣ ٠٠٠ ٩٢٠ ٠٠٠

 تواماسينا

 اجملموع ١ ٩٩٥ ٤٦١ ٢ ٠٥٩ ٠٠٠ ٢ ١٢٩ ٠٠٠ ٢ ٢٠٢ ٠٠٠ ٢ ٢٧٦ ٠٠٠ ٢ ٤٣١ ٠٠٠ ٢ ٥١٢ ٠٠٠ ٢ ٥٩٥ ٠٠٠ ٢ ٦٨٠ ٠٠٠ ٢ ٧٦٧ ٠٠٠

 الرجال ٩٩٥ ٩٤٣ ١ ٠٢٨ ٠٠٠ ١ ٠٦٣ ٠٠٠ ١ ٠٩٩ ٠٠٠ ١ ١٣٧ ٠٠٠ ١ ٢١٥ ٠٠٠ ١ ٢١٥ ٠٠٠ ١ ٢٩٧ ٠٠٠ ١ ٣٤٠ ٠٠٠ ١ ٣٨٤ ٠٠٠

 النساء ٩٩٩ ٥١٨ ١ ٠٣١ ٠٠٠ ١ ٠٦٦ ٠٠٠ ١ ١٠٢ ٠٠٠ ١ ١٣٩ ٠٠٠ ١ ٢١٧ ٠٠٠ ١ ٢٥٧ ٠٠٠ ١ ٢٩٨ ٠٠٠ ١ ٣٤٠ ٠٠٠ ١ ٣٨٣ ٠٠٠

 تولياري

 اجملموع ١ ٧٧٢ ٦١٠ ١ ٨٢٠ ٠٠٠ ١ ٨٧٤ ٠٠٠ ١ ٩٢٩ ٠٠٠ ١ ٩٨٦ ٠٠٠ ٢ ١٠٥ ٠٠٠ ٢ ١٦٧ ٠٠٠ ٢ ٢٣٠ ٠٠٠ ٢ ٢٩٥ ٠٠٠ ٢ ٣٦٢ ٠٠٠

 الرجال ٨٧٣ ٨٧٨ ٨٩٨ ٠٠٠ ٩٢٥ ٠٠٠ ٩٥٢ ٠٠٠ ٩٨١ ٠٠٠ ١ ٠٤٠ ٠٠٠ ١ ٠٧١ ٠٠٠ ١ ١٠٣ ٠٠٠ ١ ١٣٦ ٠٠٠ ١ ١٧٠ ٠٠٠

 النساء ٨٩٨ ٧٣٢ ٩٢٣ ٠٠٠ ٩٤٩ ٠٠٠ ٩٧٧ ٠٠٠ ١ ٠٠٥ ٠٠٠ ١ ٠٦٤ ٠٠٠ ١ ٠٩٥ ٠٠٠ ١ ١٢٧ ٠٠٠ ١ ١٥٩ ٠٠٠ ١ ١٩٢ ٠٠٠

 .املعهد الوطين لإلحصاء/ مديرية الدميوغرافيا واإلحصاءات االجتماعية� ١٩٩٣التعداد العام للسكان واملوئل لعام :  املصدر

H
R

I/
C

O
R

E
/1

/A
dd

.3
1/

R
ev

.1
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
P

ag
e 

6 
 



HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1 
Page 7 

 

 ٤اجلدول 
  حسب نوع اجلنس والسن٢٠٠٣توزيع السكان عام 

 السن اجملموع رجال نساء
 ٤-صفر ٢ ٨٦٤ ٠٨١ ١ ٤٥١ ٢٢١ ١ ٤١٢ ٨٦٠
٤-٥ ٢ ٥٠٩ ٢٢٤ ١ ٢٧٣ ٠٤٠ ١ ٢٣٦ ١٨٤ 
١٤-١٠ ١ ٩١٨ ١٥٥ ٩٦٢ ٢٩٧ ٩٥٥ ٨٥٨ 
١٩-١٥ ١ ٥٨٢ ٨٧٩ ٧٩٩ ١٩٢ ٧٨٣ ٦٨٧ 
٢٤-٢٠ ١ ٤٦٥ ٢٢٦ ٧٤٠ ٢٠٠ ٧٢٥ ٠٢٦ 
٢٩-٢٥ ١ ٣١٥ ٠٠٧ ٦٤٥ ٢٤٩ ٦٦٩ ٧٥٨ 
٣٤-٣٠ ١ ٠٦٥ ٠٦٣ ٥١٧ ٩٢٦ ٥٤٧ ١٣٧ 
٣٩-٣٥ ٨٥٣ ٧٤٢ ٤١٤ ٨٧٦ ٤٣٨ ٨٦٦ 
٤٤-٤٠ ٧٤٠ ٣٤٢ ٣٦٥ ٣١٩ ٣٧٥ ٠٢٣ 
٤٩-٤٥ ٥٨٤ ٦٢٦ ٢٩٥ ١٧٥ ٢٨٩ ٤٥١ 
٥٤-٥٠ ٤٤٤ ٢٤٨ ٢٢٢ ٠٢٤ ٢٢٢ ٢٢٤ 
٥٩-٥٥ ٢٩٤ ٨١٨ ١٤٠ ٩٦٧ ١٥٣ ٨٥١ 
٦٤-٦٠ ٢٦١ ٩٣١ ١٢٣ ٥٤٠ ١٣٨ ٣٩١ 
٦٩-٦٥ ٢٠٠ ٩٧٣ ٩٥ ٠٨٩ ١٠٥ ٨٨٤ 
٧٤-٧٠ ١٦٢ ٠٥٨ ٧٧ ٤٠٨ ٨٤ ٦٥٠ 
٧٩-٧٥ ٩٤ ٢٩٦ ٤٦ ٤٩٤ ٤٧ ٨٠٢ 
 فما فوق ٨٠ ٨٤ ١٢٨ ٤٠ ٨٣١ ٤٣ ٢٩٧
 اجملموع ١٦ ٤٤٠ ٧٩٧ ٨ ٢١٠ ٨٤٨ ٨ ٢٢٩ ٩٤٩

 مديـرية الدميوغرافيا واإلحصاءات     � ١٩٩٣الـتعداد العـام للسـكان واملوئـل لعـام            :املصدر
 .املعهد الوطين لإلحصاء/االجتماعية

 ٥اجلدول 
  حسب نوع اجلنس٢٠٠٣توزيع كربى جمموعات السكان عام 

 النسب املئوية
 السن وعاجملم رجال نساء
 ١٤-صفر ٤٤,٣ ٢٢,٤ ٢١,٩
٦٤-١٥ ٥٢,٤ ٢٥,٩ ٢٦,٤ 
  فما فوق٦٥ ٣,٣ ١,٦ ١,٧
 اجملموع ١٠٠,٠ ٤٩,٩ ٥٠,١

املعهد / مديرية الدميوغرافيا واإلحصاءات االجتماعية� ١٩٩٣التعداد العام للسكان واملوئل لعام  :املصدر
 .الوطين لإلحصاء

: متوسط سن السكان  ( عاماً   ٢٠ن أكثر من نصف السكان عن       ويتسم امللغاشيون حبداثة سنهم، حيث يقل س       -١٥
 ). أعوام١٦,٣
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  املؤشرات الدميوغرافية الرئيسية�جيم 

  الوالدات ومعدل اخلصوبة والوفيات�١

 والدراسة االستقصائية الوطنية    ١٩٩٣تشـري خمـتلف مصادر البيانات وهي التعداد العام للسكان واملوئل لعام              -١٦
، إىل وجود خصوبة مرتفعة ١٩٩٧ والدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية لعام ١٩٩٢حية لعام   الدميوغرافـية والص  

أعمارهن بني   ومثة نسبة هامة من املراهقات الالئي تتراوح         ٦ذلك أن الرقم القياسي الكلي للخصوبة يبلغ        . ومـبكرة يف مدغشقر   
 .)١٩٩٧ للدراسة االستقصائية الدميوغرافية والصحية لعام  يف املائة وفقا٣٠ً( عاماً قد دخلن مرحلة اإلجناب ١٩ و١٥

 يف األلف   ٩٣وقّدر هذا املعدل ب       . ١٩٧٠ و ١٩٥٠ولوحظ اخنفاض يف معدل الوفيات خالل الفترة بني          -١٧
، والتعداد العام للسكان    ١٩٩٢الدراسة االستقصائية الوطنية الدميوغرافية والصحية لعام       (وفقاً آلخر الدراسات    

، والدراسة االستقصائية   ١٩٩٥، والدراسة االستقصائية لتجمعات املؤشرات املتعددة لعام        ١٩٩٣ئـل لعام    واملو
 .٢٠٠٠، والدراسة االستقصائية لتجمعات املؤشرات املتعددة لعام ١٩٩٧الدميوغرافية والصحية لعام 

 ٦اجلدول 
 املؤشرات الدميوغرافية الرئيسية

 م الذايتاملقاطعات اليت تتمتع باحلك

 املؤشرات أنتسريانانا فيانارانتسوا ماهاجانغا تواماسينا أنتاناناريفو توليارا مدغشقر

 السكان ١ ١٥٦ ٠٠٠ ٣ ٢٥٥ ٠٠٠ ١ ٦٨٣ ٠٠٠ ٢ ٥١٢ ٠٠٠ ٤ ٤٥٠ ٠٠٠ ٢ ١٦٦ ٠٠٠ ١٥ ٠٨٥ ٠٠٠
 )٢٠٠٠إسقاطات عام ( 

عــدد(الكــثافة الســكانية  ٢٦,٨٥ ٣١,٨٦ ١١,٢٢ ٣٤,٩٣ ٧٦,٣٥ ١٣,٤٢ ٢٥,٧١
 )كيلومتر مربع/انالسك 

 نسبة الذكورة ٩٨,٢٨ ٩٨,٦ ٩٩,٨٨ ٩٩,٨٤ ١٠٠,٥٤ ٩٧,٨١ ٩٩,٥٦
معـدل انتشـار وسـائل منع       ١٠,٨ ٥,١ ٥,٣ ٩,٤ ١٥,٩ ٥,٤ ٩,٧

 )نسبة مئوية(احلمل احلديثة  
سن األم عند وضع الوليد األول      ١٨,٦ ١٩ ١٨,٤ ١٩,٩ ٢٠,٤ ١٩ ١٩,٥

 )أعوام( 
السن عند أول اتصال جنسي     ١٦,١ ١٦,٦ ١٦ ١٧,٣ ١٨,٣ ١٥,٤ ١٦,٩

 )باألعوام( 
ــلي  ٥,٢١ ٦,٨٧ ٦,٦١ ٥,٦١ ٥,٣٧ ٦,١٨ ٥,٩٧ ــي الك ــرقم القياس ال

 للخصوبة  
العدد(معدل وفيات األطفال     ٧٢,٩ ١٢٠,٩ ١١٢,٤ ١٠٤,١ ٧٢ ١١٤,٤ ٩٩,٣

 )يف األلف 
نسبة(معـدل منـو السكان       ٢,٥ ٣,٢ ٢,٧ ٣ ٢,٨ ٢,٦ ٢,٧

 )مئوية 

 إسقاطات املعهد الوطين لإلحصاء،. ١٩٩٧ستقصائية الوطنية الدميوغرافية والصحية لعام      الدراسـة اال   :املصادر
 الدراسة  املعهد الوطين لإلحصاء،  . ٢٠٠٠،  )الـتعداد العام للسكان واملوئل    (وتوقعـات دميوغرافـية     

 .املديرية العامة للتخطيط). ١٩٩٩(االستقصائية لسكان فيفوندرونانا 
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  متوسط العمر املتوقع-٢

  أكثر ارتفاعاً لدى النساء    ١٩٩٣كـان متوسـط العمر املتوقع عند الوالدة جلميع سكان مدغشقر عام              -١٨
 .ويتفاوت هذا املؤشر حسب املقاطعات).  عاما٥١,٣ً(منه لدى الرجال )  عاما٥٣,٣ً(

 ٧اجلدول 
 العمر املتوقع عند الوالدة حسب املقاطعة ونوع اجلنس

 نوع اجلنس

 فاريتاين رذكو إناث

 أنتاناناريفو ٥٦,٦٨ ٥٩,٩٩
 أنتسريانانا ٥٢,٨٤ ٥٦,٤٨
 فيانارانتسوا ٤٣,٧ ٤٤,٦٢
 ماهاجانغا ٥٢,٢٤ ٥٤,٨٥
 تواماسينا ٥٢,٠٢ ٥٣,٠٢
 تولياري ٥١,٩ ٥٣,٤٥
 مدغشقر ٥١,٣ ٥٣,٣

مديـرية الدميوغرافـيا واإلحصاءات االجتماعية، التعداد العام للسكان واملوئل لعام            :املصادر
 .املعهد الوطين لإلحصاء، ١٩٩٣

  اهلياكل األساسية�رابعاً 

 :تعرضت اهلياكل األساسية لالتصاالت للتدهور غري أن البعض منها قد أُصلح -١٩

 ؛)١٩٩٥مطارات مدغشقر، منذ عام (املطارات الرئيسية اليت أُسندت إدارهتا إىل شركة خاصة  )أ( 

 وق صيانة الطرق، أي من املوارد املالية اخلاصة للدولة امللغاشية؛الطرق الوطنية الرئيسية اليت تستفيد من صند )ب( 

اخلط الرابط بني فيانارانتسوا والساحل الشرقي الذي استفاد من         : شـبكة السـكك احلديدية     )ج( 
 ؛١٩٦٠التعاون مع شركاء تقنيني وماليني، غري أنه مل يصل إىل مستوى االستغالل الذي كان عليه عام 

 . أُصلحت جزئياً وُجدد جزء من املركبات: ولة املرفئيةمعدات املنا )د( 

أما فيما يتعلق بالشبكة    . وتتواصـل مشاريع إعادة بناء الطرق، غري أنه ال يزال هناك الكثري الذي ينتظر اإلجناز               -٢٠
ل اجلزء  الوطنـية للسـكك احلديدية ملدغشقر، اليت تعاين من الشلل شبه الكامل منذ عقد مضى، فقد منح امتياز استغال                  

واقتصرت أنشطتها على نقل معدين الكروميت والغرافيت حنو        . ٢٠٠٣يوليه  /الشـمايل مـنها لشركة ماداراي منذ متوز       
 .ومثة سعي إلعادة العمل بنقل البضائع الثقيلة على اخلط الفاصل بني تاناناريف والساحل الشرقي. تواماسينا
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على نفقة املعهد امللغاشي لالبتكارات؛ غري أن القناة تظل         ) ممر شبه مالحي  (وتستمر صيانة قناة بنغاالن      -٢١
 .مستغلة دون إمكاناهتا

 ٨اجلدول 
 شبكة الطرق امللغاشية

 مستويات اخلدمات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 
الطول حسب التصنيف 

 التصنيف اإلداري )بالكيلومتر(

 طرق وطنية رئيسية ٢ ٥٦٠ ٢ ٥٦٠     
 طنية ثانويةطرق و ٤ ٦٨٥  ٣ ٠٨٨ ١ ٢٧٩ ١٨١ ١١٥ ٢٢
 طرق وطنية مؤقتة ٤ ٤٧٩  ١ ٢٠١ ١ ١٥٧ ١ ٠٤٣ ٩٠٨ ١٧٠
 طرق حملية  ٩ ٦٥١   ١٢٦ ٢٢٠ ١ ٩٤٠ ٧ ٣٦٥
 طرق غري مصنفة ١٠ ٠٢٤    ١٤ ٥١٠ ٩ ٥٠٠
 اجملموع ٣١ ٣٩٩ ٢ ٥٦٠ ٤ ٢٨٩ ٢ ٥٦٢ ١ ٤٥٨ ٣ ٤٧٣ ١٧ ٠٥٧

 .وزارة األشغال العامة :املصدر
 ٩اجلدول 

 السكك احلديديةاهلياكل األساسية لشبكة 

 تانا مورامانغا مورامانغا فوهيدياال تانا فيانارانتسوا
 مورامانغا تواماسينا أمباتوسوراترا مورارانو فينانينكارينا ماناكارا

 

  الطول اإلمجايل للسكك احلديدية-١      
 الرئيسية ١٢٣ ٢٥٠ ١٦٨ ١٩ ١٦٩,٣ ١٦٣,٤

 الثانوية      
 )التقاطع(      
 : املنشآت-٢      
 األنفاق      
 العدد ٢٨  -  ٧ ٥٥

 )باألمتار(الطول  ٢ ٧٣٦,٤٥  -  ١ ٠٢٧,١١ ٥ ٦٧٦,٠٥
  املنشأة من اخلرسانة املسلحةاجلسور      
 العدد ١٥  ١٤  ١٧ ٥٨

 الطول   ٢٩٧  ١ ٨٧٦,٣٥ ١ ٧١٥,٤
 اجلسور املعدنية       
 العدد ٧٠  ٦٣  ٨ ١
 )باألمتار(طول ال ١ ٩٢٥,٤٥  ٥٩٥,٧  ٥٥ ١٢
 مصارف وقنوات      

 العدد ٨٩٨  ٤٢٥  ٢٥٢ ٨٩٣
 )باألمتار(الطول  ١١ ٦٦١,٧٧  ٤ ٨٣٥,٥٨  ٣ ٢٢٠,٦ ١١ ٥١٩,٧

  الصيانة واإلصالح-٣      
 )باألمتار(حتسني اخلطوط       ٣٥ ٦٦٥

 نوفمرب /تشرين الثاين MTM/SG/SSTالشركة الوطنية خلطوط السكك احلديدية امللغاشية /إدارة الدراسات: املصدر
   ٢٠٠٢ 
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 مرافئ ثانوية منها مرفأ جتاري دويل       ٩ مرافئ رئيسية و   ٤وتـتألف من    : اهلـياكل األساسـية املرفئـية      -٢٢
 ).أنتسريانانا(، وترسانة تستخدم كقاعدة عسكرية )تواماسينا(

دولية تستقبل طائرات  مطارات ٦ مطاراً جمهزا مبمرات معبدة منها ٢٩وتتألف من  : شـبكة املطـارات    -٢٣
 .الشركات اإلقليمية، باستثناء مطار أنتاناناريفو، الذي يستقبل طائرات الشركات الدولية

  البنية السياسية العامة�خامساً 

، تغريات هامة يف اجملال السياسي متثلت يف التخلي         )١٩٩٣(شهدت مدغشقر، منذ إعداد التقرير األخري        -٢٤
ة، واالعتراف بتعددية األحزاب السياسية، وإلغاء الرقابة، وقيام اجلمهورية الثالثة          عـن اإليديولوجـيا االشتراكي    

 .املستندة إىل النظام الربملاين، قبل استعادة نظام رئاسي قوي

 من الفصل الثالث من الدستور فيما يتعلق بتنظيم الدولة على أن مؤسساهتا هي رئيس               ٤١وحالياً، تنص املادة     -٢٥
 الوظيفة �ووظائف الدولة الثالث . كومة، واجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ، واحملكمة الدستورية العليااجلمهورية، واحل

  . متارسها هذه املؤسسات إىل جانب أجهزة مستقلة�التنفيذية والوظيفة التشريعية والوظيفة القضائية 

افة إىل حمكمة العدل العليا يف الوظيفة       وتشـارك احملكمـة العليا وحماكم االستئناف واهليئات املرتبطة هبا إض           -٢٦
 مبدأ الفصل الوظيفي بدالً من فصل السلطات التقليدي الذي كّرسه           ١٩٩٨ويكرس تنقيح الدستور لعام     . القضـائية 
 .ويفسر ذلك بأن التنفيذ الفعلي للسلطة القضائية أثار جداالً كبرياً قبل إقصاء الدستور املنقح لـه. ١٩٩٢تنقيح عام 

مدغشقر، متارس الرقابة على احلرية وعلى الطابع الدميقراطي لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية ويف  -٢٧
وتتجلى مشاركة أفراد اجملتمع املدين يف      . احملكمـة الدستورية العليا واحملكمة االنتخابية واجمللس الوطين االنتخايب        

وتقبل مدغشقر دون قيد أو شرط      . اقيب االنتخابات مراقـبة شرعية ونزاهة ممارسة حق التصويت بوجود جلنة مر         
 .مشاركة مراقبني دوليني لرصد سري العملية االنتخابية

  اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان�سادساً 

  الدستور�ألف 

 يف ديباجته الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان وامليثاق        ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨راعـى دسـتور      -٢٨
ريقي حلقوق اإلنسان والشعوب واالتفاقيتني املتعلقتني حبقوق املرأة وحقوق الطفل، اليت ُتعترب مجيعها جزءاً ال               األف

تؤمن الدولة بإنشاء هيئات متخصصة     " من الدستور ذاته بأن      ٤٠ من القانون    ٢وتقضي الفقرة   . يتجزأ من قانونه  
.  أيضاً محاية احلقوق والواجبات وممارستها دون متييز       ١٦ و ٨وتكفل املادتان   ". النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها   

 .وال حيد تلك احلماية إال احترام حرية اآلخرين وصون النظام العام
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  السلطات القضائية واإلدارية وغريها من السلطات املختصة يف جمال حقوق اإلنسان�باء 

  السلطات القضائية�١

 . ق اإلنسانللمحاكم صالحية النظر يف انتهاكات حقو -٢٩

  السلطات اإلدارية�٢

وتقضي املادة  . تلتزم السلطات اإلدارية املكلَّفة بصون األمن باحترام حقوق اإلنسان أثناء أدائها ملهامها            -٣٠
يعاقب أي موظف عام أو موظف أو مسؤول حكومي يفرض أو يرتكب " من قانون العقوبات امللغاشي بأن ١١٤

لفردية أو باحلقوق املدنية ملواطن أو لعدد من املواطنني، أو بالدستور، باحلرمان من أي فعل تعسفي أو خمل باحلرية ا
 ".احلقوق املدنية

   اهليئات األخرى املختصة يف جمال حقوق اإلنسان-٣

 ٢٩ املؤرخ ٩٢/٠١٢ هيئة الوساطة مبوجب القانون `١`: توجد هيئتان خمتصتان يف جمال حقوق اإلنسان -٣١
 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان املنشأة      `٢`الذي ينشئ وظيفة الوسيط املدافع عن الشعب و        ١٩٩٢أبريل  /نيسان

 .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ١٢٨٢-٩٦مبوجب املرسوم رقم 

  سبل االنتصاف�جيم 

  سبل االنتصاف-١

اليت صدقت عليها    مـن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري            ٦وفقـاً لـلمادة      -٣٢
مدغشقر، كدولة طرف، تؤمن الدولة احلماية لكل شخص خيضع لواليتها وذلك بإدراج التدابري الرامية إىل حتقيق         

 على إمكانية الطعن يف أي      ١٩٩٢ من دستور عام     ١٤ و ١٠ و ٨وتنص املواد   . تلـك احلماية يف قانوهنا الوضعي     
 .انتهاك من انتهاكات حقوق اإلنسان

 حلصول على تعويض احلق يف ا-٢

 .جيوز لكل شخص انتهكت حقوقه وتعرض للضرر أن يطلب تعويضاً أمام اهليئة القضائية املختصة -٣٣

 ؛١٩٩٢أُدجمت خمتلف الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف دستور عام  )أ( 

 اليت صدقت عليها؛تسعى الدولة امللغاشية لُتطاِبق تشريعاهتا مع أحكام االتفاقيات واملعاهدات  )ب( 

جيـوز لضـحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أن حيتجوا هبذه االنتهاكات أمام اهليئات القضائية               )ج( 
 .واإلدارية وتعترف السلطات املختصة هبا
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  اإلعالم والدعاية�دال 

يات ومعاهدات  ُترمجت خمتلف الصكوك الدولية إىل اللغة الوطنية لتحسني اإلملام باألهداف الواردة يف اتفاق             -٣٤
 .وتسهم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف صياغة التقارير الدورية بالتعاون مع وزارة العدل. حقوق اإلنسان

، ١٩٩٣يوليه  / اليت أعدت يف متوز    HRI/CORE/1/Add.31هـذه الوثيقة األساسية، اليت تكمل وتعدل الوثيقة          -٣٥
 واملقترن هبا، تولت    (CERD/C/476/Add.1)ء على التمييز العنصري     والـتقرير الـدوري ملدغشقر املقدم إىل جلنة القضا        

 جلنة مشتركة بني ممثلني عن الدولة، وممثلني عن املنظمات غري احلكومية العاملة             ٢٠٠٣ديسمرب  /إعدادمها يف كانون األول   
 .ضعهما يف صيغتهما النهائيةوقد ناقشهما أعضاء اللجنة بإسهاب قبل و. يف جمال حقوق اإلنسان وممثلني عن اجملتمع املدين

  املؤشرات االقتصادية واالجتماعية�سابعاً 

يشهد القطاع االقتصادي منذ سنوات عديدة تغريات هامة جتلت يف حترير االقتصاد الذي تلته تدابري ختلي  -٣٦
جلزئية للقطاعات  اخلصخصة الكاملة أو ا   : وميكن اإلشارة، على سبيل املثال، إىل ما يلي       . الدولة عن القطاع املنتج   

 ).النفط والنسيج والتجارة والنقل واالتصاالت السلكية والالسلكية واملصارف(الثانوية وقطاعات اخلدمات 

وألول مرة منذ عقد مضى، سجل . ١٩٩٧وبدأت هذه اإلصالحات االقتصادية تؤيت مثارها بداية من عام  -٣٧
ورافق . ي اإلمجايل إضافة إىل اخنفاض هام يف معدل التضخم        البلد ارتفاعاً يف متوسط نصيب الفرد من الناتج احملل        

فقد اخنفضت نسبة امللغاشيني    . االنتعاش االقتصادي الكلي اخنفاض متواضع يف مستوى الفقر على الصعيد الوطين          
 الذي ُحدِّد مبستوى النفقات اإلمجالية اليت متكن من شراء سلة دنيا حتتوي على -الذيـن يعيشون حتت خط الفقر   

املعهد الوطين  : املصدر (١٩٩٩ و ١٩٩٧ يف املائة يف الفترة بني       ٢ بنسبة   - سعرة حرارية للفرد الواحد      ٢ ١٠٠
 .(INSTAT/DSM))مديرية اإلحصاء املعنية باألسر املعيشية /لإلحصاء

. وباملقابل، فإن مستوى الفقر وعمقه، ما انفكا يرتفعان يف الريف         . ويظل التحسن أساساً قضية حضرية     -٣٨
 . يف املائة من فقراء مدغشقر يعيشون اليوم يف املناطق الريفية٨٤ولذلك فإن أكثر من 

  املؤشرات االقتصادية�ألف 

ورغم .  يف املائة من القوة العاملة     ٨٠حيتل القطاع األويل مكانة أساسية يف االقتصاد امللغاشي إذ يشّغل            -٣٩
 . يف املائة٣٠ايل ال تتجاوز ذلك فإن مسامهة هذا القطاع يف الناتج احمللي اإلمج
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 ١٠اجلدول 

 الناتج احمللي اإلمجايل بالقيم االمسية واحلقيقية ومعدل التضخم

التضخم 
 )نسبة مئوية(

 النمو
 )نسبة مئوية(

الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 
مبليارات الفرنكات امللغاشية (

 )١٩٨٤لعام 

 الناتج احمللي اإلمجايل 
 )امللغاشيةمبليارات الفرنكات (

 السنوات

١٩٨٩ ٤ ٠٠٥,٤ ١ ٩٠٣,٦ ٤,١   ١٢,٠ 

١٩٩٠ ٤ ٦٠٤,١ ١ ٩٦٣,٢ ٣,١   ١١,٥ 

١٩٩١ ٤ ٨٦٩,٤ ١ ٨٣٩,٣ ٦,٣- ١٢,٩ 

١٩٩٢ ٥ ٦٣٧,٤ ١ ٨٦١,١ ١,٢   ١٤,٤ 

١٩٩٣ ٦ ٤٥٠,٩ ١ ٩٠٠,١ ٢,١   ١٢,١ 

١٩٩٤ ٩ ١٣١,٤ ١ ٨٩٨,٨ ٠,١- ٤١,٧ 

١٩٩٥ ١٣ ٤٧٨,٧ ١ ٩٣١    ١,٧   ٤٥,١ 

١٩٩٦ ١٦ ٢٢٤,٤ ١ ٩٧٣    ٢,١   ١٧,٨ 

١٩٩٧ ١٨ ٠٥٠,٨ ٢ ٠٤٥,٦ ٣,٧   ٧,٣ 

١٩٩٨ ٢٠ ٣٤٩,٥ ٢ ١٢٦,١ ٣,٩   ٨,٥ 

١٩٩٩ ٢٣ ٣٥٢,٧ ٢ ٢٢٥,١ ٤,٧   ٩,٧ 

٢٠٠٠ ٢٦ ٨٨٢,٧ ٢ ٣٣٢,٣ ٤,٨   ٩,٨ 

٢٠٠١ ٢٩ ٨٤٢    ٢ ٤٧١    ٦,٠   ٧,٣ 

٢٠٠٢ *٣٠ ٠٥٨    *٢ ١٥٧    *١٢,٧- *١٥,٤ 

 .اسات التوليفية االقتصادية، املعهد الوطين لإلحصاءمديرية الدر :املصدر

 .إسقاط * 

  تطور االقتصاد-١

 ثالث سياسات اقتصادية مميزة تتوازى وثالث فترات        ١٩٦٠شهد التاريخ االقتصادي امللغاشي منذ عام        -٤٠
لة على  ، وفترة سيطرة الدو   )١٩٧١-١٩٦٠(وهي الفترة اليت كانت فيها مدغشقر ضمن منطقة الفرنك          . كربى

 ).١٩٨٢بداية من عام (وفترة التكييف اهليكلي ) ١٩٨١-١٩٧٢(االقتصاد 

 انطالق اقتصاد اجلمهورية اجلديدة: ١٩٧١-١٩٦٠ )أ( 

 .وتظهر املؤشرات االقتصادية الكلية للبلد حالة اقتصادية أفضل. كانت مدغشقر عندئذ يف منطقة الفرنك -٤١
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 امللغاشيمتلّك الدولة لالقتصاد : ١٩٨١-١٩٧٢ )ب( 

 تأميم مجيع كربى الشركات تقريباً `١`وهي الفترة اليت اتسمت بتدخل هام للدولة وشهدت باخلصوص  -٤٢
 احتكار الدولة لتسويق املنتجات     `٢`، و )وخباصـة الشـركات ذات الطابع االستعماري أو متعددة اجلنسيات         (

 برنامج االستثمارات الصناعية املباشرة     `٤`و حتديد الدولة لألسعار ودعم املنتجات األساسية،        `٣`األساسية، و 
 .للدولة، اليت وصفت باالستثمارات املفرطة يف الثمانينات

ونتج عن ذلك   . وأدت تلك السياسة إىل ركود األنشطة االقتصادية بل إىل اهنيارها، وإىل تضخم مرتفع             -٤٣
متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي وبلغ معدل النمو السنوي يف . تدهور مستمر وسريع ملستوى معيشة السكان

 .وأدى فشل االستثمارات املفرطة إىل أزمة ميزان الدفوعات.  يف املائة١,٦-اإلمجايل خالل تلك الفترة 

 العودة إىل النظام الليربايل وإنعاش االقتصاد: ١٩٨٢بداية من عام  )ج( 

 إلنعاش االقتصاد ختللتها أزمتان     وضـعت مدغشـقر، بدعـم من الشركاء التقنيني واملاليني، سياسات           -٤٤
 .٢٠٠٢ واألزمة األخرية عام ١٩٩١ومها أزمة عام : سياسيتان رئيسيتان

 ١١اجلدول 

 أداء الفترات الفرعية

جمموع الفترات 
 الفرعية

التكيف اهليكلي 
 اجلديد

التجميد : الصدمة
 اإلداري

آثار عمليات 
 التكيف

مرحلة التكيف 
 اهليكلي

١٩٨٧-١٩٨٢ ١٩٩٠-١٩٨٧ ١٩٩١-١٩٩٠ ٢٠٠١-١٩٩١ ٢٠٠١-١٩٨٢ 

 الفترات الفرعية

متوسـط الزيادة يف     ٪١,٤ ٪٣,٥ ٪٦,٣- ٪٢,٩ ٪٢,١
 الناتج احمللي اإلمجايل

 .٢٠٠٣مديرية الدراسات التوليفية االقتصادية، /املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

تدخل الدولة، وإصالح شؤون املالية    حترير األسعار، ووقف    : وتـتعلق هذه الفترة بوضع أسس التنمية االقتصادية       
 .العامة وختفيض سعر العملة الوطنية

وكانت آثار تلك الربامج . ١٩٨٢وأثر تطبيق تدابري برامج التكيف اهليكلي يف االقتصاد امللغاشي منذ عام  -٤٥
 :كما يلي

  اإلدارية؛تباطؤ األداء اإلداري بسبب جتميد تعيني املوظفني والتأخري يف إدخال اإلصالحات `١` 

الـبطالة الناجتة عن ختفيض عدد العاملني يف إطار إصالح املشاريع املزمع خصخصتها وتصفية               `٢`
 الشركات العامة غري القادرة على املنافسة؛

 االرتفاع السريع يف تكاليف املعيشة بسبب حترير االقتصاد؛ `٣` 
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 ترك املدارس واهنيارها بسبب فقر اآلباء؛ `٤` 

 شي األمراض املعدية، مثل املالريا، نتيجة اخنفاض الواردات من األدوية؛زيادة تف `٥` 

 .التخفيضات املتتالية لسعر العملة امللغاشية مما أدى إىل تطبيق نظام التعومي النقدي `٦` 

 .٢٠٠٣مديرية الدراسات التوليفية االقتصادية، /املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر 

  احلالة االقتصادية-٢

 ١٢ول اجلد

 ثقل القطاعات يف الناتج احمللي اإلمجايل
 مسامهة القطاع يف الناتج احمللي اإلمجايل

 األويل الثانوي اخلدمات
 السنوات

١٩٩٧ ٢٩,٢ ١٢,٤ ٥٢,٠ 
١٩٩٨ ٢٨,١ ١٢,٥ ٥٢,٥ 
١٩٩٩ ٢٧,٢ ١٢,٥ ٥٢,٤ 
٢٠٠٠ ٣١,٨ ١٢,٥ ٤٨,٩ 
٢٠٠١ ٢٥,٧ ١٣,٥ ٥٣,٨ 

 ٢٠٠٢ *٢٩,٨  *١٣,٥  *٥١,٤ 

 .مديرية الدراسات التوليفية االقتصادية، املعهد الوطين لإلحصاء :راملصد

 .إسقاط * 

EVOLUTION DU P IB (aux prix constants) ET DU TAUX DE CROISSANCE  
DE 1960 A 2003
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 ٢٠٠٣  إىل١٩٦٠ومعدل النمو خالل الفترة من ) باألسعار الثابتة(تطور الناتج احمللي اإلمجايل 

 النمو
 الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة
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 ١٣اجلدول 
 توزيع القوة العاملة حسب قطاع األنشطة يف النشاط الرئيسي

 )النسبة املئوية لكل شرحية(

  املناطق احلضرية الثانوية املناطق الريفية اجملموع

  قطاع زراعي�أجري  ١,٦ ٢,٠ ١,٨

  قطاع غري زراعي�أجري  ٢٣,٠ ٧,٦ ١٢,٩
  قطاع زراعي�غري أجري  ٥٣,١ ٨٠,٢ ٧٠,٩
  قطاع غري زراعي�غري أجري  ٢٢,٣ ١٠,٣ ١٤,٤

 اجملموع ١٠٠    ١٠٠    ١٠٠   

مديرية /، املعهد الوطين لإلحصاء   ٢٠٠١حسـابات قـاعدة الدراسـة االستقصائية لألسر املعيشية لعام           : املصدر
 .األسر املعيشيةاإلحصاءات املتعلقة ب

 ١٤اجلدول 
 اجملاميع الكربى لالقتصاد الكلي

  الوحدات ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
 معدل الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة نسبة مئوية ٤,٧ ٤,٧ ٦,٠
 معامل خفض التضخم يف الناتج احمللي اإلمجايل نسبة مئوية ٩,٨ ٧,١ ٧,٣

كات مبلـيارات الفرن   ٢ ٢٢٥,٧ ٢ ٣٣١,١ ٢ ٤٧٠,٧
 امللغاشية

أسعار (الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة      
 )١٩٨٤عام 

مبلــيارات الفــرنكات  ٢٣ ٣٨٣,٩ ٢٦ ٢٤٢,١ ٢٩ ٨٤٣,٠
 امللغاشية

 الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية

حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار        فرنكات ملغاشية ١ ٥٩٦ ١٦٨ ١ ٧٣٩ ٦١٧ ١ ٩٢١ ٧٦١
 الفرنكات اجلارية

حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار        فرنكات ملغاشية ١ ٨٣٥ ٠٣٩ ١ ٨٦٦ ٥٤٦ ١ ٩٢١ ٧٦١
 ٢٠٠١عام 

 معدل الزيادة يف حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل نسبة مئوية ١,٨ ١,٧ ٣,٠
بــدوالرات الواليــات  ٢٥٤,٠ ٢٥٧,٠ ٢٩١,٧

 املتحدة
 احمللي اإلمجايلحصة الفرد من الناتج 

 )نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(اهليكل     
 جمموع االستهالك  نسبة مئوية ٩٣,١ ٩١,٤ ٨٩,٢
 القطاع اخلاص نسبة مئوية ٨٥,٧ ٨٣,٥ ٨٠,٤
 القطاع العام نسبة مئوية ٧,٥ ٧,٩ ٨,٨
 جمموع االستثمار نسبة مئوية ١٤,٤ ١٦,٢ ١٧,٩
 القطاع اخلاص نسبة مئوية ٨,٠ ١٠,٠ ١١,٢
 القطاع العام نسبة مئوية ٦,٤ ٦,٢ ٦,٧

 .املعهد الوطين لإلحصاء/مديرية الدراسات التوليفية االقتصادية :املصدر
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 إىل بطء عام يف األنشطة االقتصادية، جتلى يف ارتفاع          ٢٠٠٢وأدت األزمـة السياسية اليت اندلعت عام         -٤٦
، بفضل جهود الدولة،    ٢٠٠٣نفت األنشطة منوها تدرجيياً عام      واستأ. كـبري يف معدالت البطالة وتضخم جامح      

 . ومساعدة تقنية ومالية قدمتها اجلهات املاحنة، وأداء اإلدارة الضريبية

  عبء الدين اخلارجي-٣
، مل حيدث أي    ١٩٨١رغم االتفاقات املتتالية إلعادة جدولة الديون اخلارجية لدى نادي باريس منذ عام              -٤٧

واستناداً إىل املصرف املركزي، فإن االلتزامات املستحقة االمسية للدين اخلارجي .  مديونية مدغشقرتغيري يف مشكلة
 . مليارات وحدة من وحدات حقوق السحب اخلاصة٣، حنو ٢٠٠٢بلغت، يف هناية عام 

 ١٥اجلدول 
 ٢٠٠٠ إىل عام ١٩٩٥عبء الدين اخلارجي وخدمته خالل الفترة من عام 

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠  

 عبء الدين اخلارجي       

مباليـني الوحدات من حقوق السحب       ٢ ٨٨٧ ٣ ٠٨٣ ٢ ٨٥٨ ٢ ٨٢٩ ٢ ٩٤٩ ٢ ٩٥٩
 اخلاصة

 مبليارات الفرنكات امللغاشية ١٨ ٦٩٤ ١٨ ١٣٤ ٢٠ ٠٥٤ ٢٠ ٨٨٧ ٢٥ ٣١٦ ٢٦ ٤٣٦
 خدمة الدين اخلارجي      
السحب مباليـني الوحدات من حقوق       ٢٦٣ ٢٣٢ ١٢٢ ١٣٤ ٨٣ ٩٩

 اخلاصة
 مبليارات الفرنكات امللغاشية ١ ٧٠٤ ١ ٣٦٨ ٨٥٦ ٩٩٢ ٦٨٢ ٨٨١

 الناتج احمللي اإلمجايل      
مباليـني الوحدات من حقوق السحب       ٢ ٠٨٢ ٢ ٧٥٨ ٢ ٥٧٣ ٢ ٧٥٥ ٢ ٧٢٣ ٣ ٠٠٢

 اخلاصة
 مبليارات الفرنكات امللغاشية ١٣ ٤٧٩ ١٦ ٢٢٤ ١٨ ٠٥١ ٢٠ ٣٤٣ ٢٣ ٣٩٠ ٢٦ ٢٤٢

دارت من السلع واخلدمات غري     الصـا       
 املرتبطة بعوامل اإلنتاج

مباليـني الوحدات من حقوق السحب       ٥٠٢ ٥٦٥ ٥٦١ ٥٩٠ ٦٦٤ ٨٩٤
 اخلاصة

 مبليارات الفرنكات امللغاشية ٣ ٢٥١ ٣ ٣٢٦ ٣ ٩٣٨ ٤ ٣٥٨ ٥ ٧٠٣ ٧ ٩٨٤
 االيرادات الضريبية      

حب مباليـني الوحـدات من حقوق الس       ١٧٣ ٢٣٤ ٢٤١ ٢٦٩ ٣٠١ ٣٣٣
 اخلاصة

 مبليارات الفرنكات امللغاشية ١ ١٢١ ١ ٣٧٤ ١ ٦٨٨ ١ ٩٨٤ ٢ ٥٨٠ ٢ ٩٧٢
 عبء الدين اخلارجي      

 النسبة املئوية من الصادرات ٥٧٥ ٥٤٥ ٥٠٩ ٤٧٩ ٤٤٤ ٣٣١
 النسبة املئوية من اإليرادات الضريبية ١ ٦٦٨ ١ ٣٢٠ ١ ١٨٨ ١ ٠٥٣ ٩٨١ ٨٨٩
 ئوية من الناتج احمللي اإلمجايلالنسبة امل ١٣٩ ١١٢ ١١١ ١٠٣ ١٠٨ ١٠٠

 خدمة الدين اخلارجي      
 النسبة املئوية من الصادرات ٥٢,٤ ٤١,١ ٢١,٧ ٢٢,٧ ١٢,٤ ١١,٠
 النسبة املئوية من االيرادات الضريبية ١٥٢ ٩٩,١ ٥٠,٦ ٤٩,٨ ٢٧,٤ ٢٩,٧
 النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل ١٢,٦ ٨,٤ ٤,٧ ٤,٩ ٣,٠ ٣,٣
سـعر صـرف الفرنك امللغاشي مقابل        ٦ ٤٧٤ ٥ ٨٨٢ ٧ ٠١٦ ٧ ٣٨٣ ٨ ٥٨٦ ٨ ٩٣٤

 الوحدة من حقوق السحب اخلاصة

 .املصرف املركزي ملدغشقر :املصدر
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  املؤشرات االجتماعية�باء 

  خصائص األسر املعيشية-١

 . مخسة أفراد٢٠٠٢بلغ متوسط عدد أفراد األسرة املعيشية امللغاشية عام  -٤٨

 ١٦اجلدول 

 سط حجم األسر املعيشيةمتو

  ٢٠٠٢جمموع عام  ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 أنتاناناريفو ٤,٩ ٤,٦ ٤,٨
 فيانارانتسوا ٥,١ ٥,٢ ٥,٢
 تواماسينا ٤,٨ ٤,٧ ٤,٨
 ماهاجانغا ٥,٠ ٤,٨ ٤,٩
 توليارا ٥,٦ ٤,٩ ٥,٥
 أنتسريانانا ٤,٤ ٤,٤ ٤,٥
 مدغشقر ٥,٠ ٤,٨ ٤,٩

 .٢٠٠٢ءات املتعلقة باألسر املعيشية، مديرية اإلحصا/املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

منها أي   يف املائة    ٨١ يف املائة من األسر املعيشية أي أثاث وال متلك نسبة            ٢٣يف املـناطق الريفية، ال متلك نسبة        
 يف املائة فقط يف     ٧ أسر جهازاً تلفزيونياً مقابل      ٥ أسر معيشية من كل      ٣ويف العاصمة، متلك    . جهـاز كهـربائي مرتيل    

املعهد : املصدر( أفراد مركبة بعجلتني ١٠ يف املائة سيارة وميلك فرد من كل ١ويف اجملموع، ميلك أقل من .  الريفيةاملناطق
 ).٢٠٠١(الدراسة االستقصائية الدائمة لألسر املعيشية /مديرية اإلحصاءات املتعلقة باألسر املعيشية/الوطين لإلحصاء

  خصائص أرباب األسر املعيشية-٢

 . يف املائة من األسر املعيشية١٥) املطلقات أو املنفصالت عن أزواجهن أو األرامل(لنساء تعيل ا -٤٩

 ١٧اجلدول 

 توزيع أرباب األسر املعيشية حسب نوع اجلنس

 نوع اجلنس نسبة مئوية
 الذكور ٨٤,٩
 اإلناث ١٥,١

مديرية اإلحصاءات /املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر
 .٢٠٠١املتعلقة باألسر املعيشية، 
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 ١٨اجلدول 
 أنشطة أرباب األسر املعيشية

 الفئة االقتصادية واالجتماعية النسبة املئوية
 الفالحون ٦٢,٧
 الصيادون/مربو املاشية ٢,٣
 منظمو املشاريع الزراعية ٢,٩
 موردو اخلدمات/التجار ٥,٩
 العمال األجراء ٥,٠
 العمال ١٣,٥
 العمال الريفيون غري املهرة ٢,٤
 عمال احلضريون غري املهرةال ١,٣
 فئات أخرى  ٤,٠

 .٢٠٠١مديرية اإلحصاءات املتعلقة باألسر املعيشية، /املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر

 ٩١١ ٠٠٠ عدد املشاريع غري الزراعية ب         ٢٠٠١وقـدَّرت الدراسـة االستقصـائية الدائمة لألسر املعيشية عام           
ويقدر . وربعها يف القطاع الزراعي ومخسها يف القطاع الصناعي       ويعمل نصفها يف القطاع التجاري،      . مشـروع 

 . سنوات٨,٧متوسط عمر املشاريع غري الزراعية ب  

  القوى العاملة-٣

 يف املائة يف املناطق احلضرية وأكثر       ٥٥وتصل إىل   .  يف املائة من عدد السكان     ٦٦,٥متثل القوى العاملة     -٥٠
 يف املائة   ٦٨ يف املائة مقابل     ٦٢وتبلغ نسبة اندماج املرأة يف سوق العمل        .  يف املائـة يف املناطق الريفية      ٧٠مـن   

 باملعىن الدقيق املتعارف عليه لدى مكتب العمل الدويل ضعيفة نسبياً يف            )١(ونسبة البطالة . بالنسـبة إىل الـرجال    
وهي ). ألسر املعيشية مديرية اإلحصاءات املتعلقة با   /املعهد الوطين لإلحصاء   (٢٠٠١ يف املائة عام     ٣,٦: مدغشقر

 . يف املائة١٢ظاهرة حضرية أساساً حيث تتجاوز النسبة 

 ـــــــــــــ

العاطل عن العمل هو الفرد الذي يستويف الشروط األربعة التالية خالل           : العـاطل عـن العمل     )١( 
 ):باملعىن املتعارف عليه لدى مكتب العمل الدويل(السبعة أيام السابقة للدراسة االستقصائية 

 مل ميارس نشاطاً مهنياً؛ )أ( 

 يبحث عن عمل؛ )ب( 

 يقوم مبساٍع للبحث عن عمل؛ )ج( 

 .مستعد لشغل وظيفة )د( 
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 ١٩اجلدول 
 معدل البطالة يف املراكز احلضرية الكبرية 
 نوع اجلنس

 الرجال النساء
٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

 املراكز احلضرية الكبرية

 أنتاناناريفو ٥,١ ٥,٠ ٤,٧ ٣,٩
 أنتسرياب ٧,٠ ٥,٧ ٧,٥ ٤,٥
 أنتسريانانا ٥,٤ ٩,٧ ١١,٣ ١٦,٥
 فيانارانتسوا ٨,٦ ٥,٠ ٥,٧ ٤,٢
 ماهاجانغا ٤,٥ ٥,٧ ٢,٢ ٥,٥
 تواماسينا ٧,١ ٣,٨ ١٠,٠ ١٢,٤
 توليارا ١٢,٨ ٨,٥ ١٠,٤ ٧,١
 اجملموع ٦,٠ ٥,٣ ٥,٧ ٥,٤

 .٢٠٠١، ٢٠٠٠الدراسة االستقصائية للعمالة احلضرية  :املصدر

 الفقر -٤

فقد . ، مع اخنفاض طفيف يف مستوى الفقر الوطين       ١٩٩٧تزامن االنتعاش االقتصادي، الذي انطلق عام        -٥١
وتتباين آثار  . ١٩٩٩ و ١٩٩٧ يف املائة بني عامي      ٢اخنفضـت نسبة امللغاشيني الذين يعيشون حتت خط الفقر ب             

ينا وأنتاناناريفو أكرب معدل تراجع يف عدد حيث شهدت مقاطعات توليارا وتواماس. التقدم املسجل حسب املناطق
 شهدت ارتفاعاً يف عدد الفقراء � وهي فيانارانتسوا وماهاجانغا وأنتسريانانا �لكن أشد املقاطعات فقراً . الفقراء

 .١٩٩٩ و١٩٩٣خالل الفترة بني عامي 

 ٢٠اجلدول 
 تطور الفقر على الصعيد اإلقليمي

 التغري بالنسب املئوية املستوى

 ١٩٩٧-١٩٩٣ ١٩٩٩-١٩٩٧ )نسبة مئوية (١٩٩٩
 اطعةاملق

 فيانارانتسوا ٠,٩ ٦,٠ ٨١,١
 ماهاجانغا ٢٠,٦ ٢,٢ ٧٦,٠
 أنتسريانانا ٢,١ ١٠,٣ ٧٢,٦
 توليارا ٠,٩ ١٠,٤- ٧١,٦
 تواماسينا ١,٩ ٨,٥- ٧١,٣
 أنتاناناريفو ١,٦- ٤,٧- ٦١,٧

 .لقة باألسر املعيشيةاملعهد الوطين لإلحصاء، مديرية اإلحصاءات املتع :املصدر



HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1 
Page 22 

 

 ٢١اجلدول 
 مقارنة مؤشر التنمية البشرية يف مدغشقر باملؤشرات املناظرة لبلدن أخرى

نصيب الفرد من الناتج 
احمللي اإلمجايل احلقيقي 

 )معادل القوة الشرائية(
الترتيب من حيث 
 مؤشر التنمية البشرية

مؤشر التنمية البشرية 
 البلد )١٩٩٨(

 رويجالن ٠,٩٤٢ ١ ٢٩ ٩١٨
 السويد ٠,٩٤١ ٢ ٢٤ ٢٧٧
 كندا ٠,٩٤ ٣ ٢٧ ٨٤٠
 بلجيكا ٠,٩٣٩ ٤ ٢٧ ١٧٨
 أستراليا ٠,٩٣٩ ٥ ٢٥ ٦٩٣
 مدغشقر ٠,٤٦٩ ١٤٧ ٨٤٠
 بوروندي ٠,٣١٣ ١٧١ ٥٩١
 النيجر ٠,٢٧٧ ١٧٢ ٧٤٦
 سرياليون ٠,٢٧٥ ١٧٣ ٤٩٠
 العامل بأسره ٠,٧٢٢  ٧ ٤٤٦
منظمة التعاون والتنمية يف     ٠,٩٠٥  ٢٣ ٥٦٩

 مليدان االقتصاديا
 البلدان النامية ٠,٦٥٤  ٣ ٧٨٣
 أفريقيا جنوب الصحراء ٠,٤٧١  ١ ٦٩٠
 أقل البلدان منوا ٠,٤٤٥  ١ ٢١٦

 .٢٠٠٢التقرير العاملي للتنمية البشرية،  :املصدر
 ٢٢اجلدول 

 دينامية الفقر يف مدغشقر
 التغريات بالنسب املئوية املستوى

١٩٩٧-١٩٩٣ ١٩٩٩-١٩٩٧ ١٩٩٩ 

 

 املؤشرات االقتصادية الكلية   
حصـة الفـرد مـن الناتج احمللي اإلمجايل          ٠,٩- ١,٣ ١٥٤

 ) فرنك ملغاشي١ ٠٠٠(
 معدل التضخم ٢٤,٠ ٨,٥ ٩,٨

 )أ(معدل انتشار الفقر   

 على الصعيد الوطين ٣,٣ ٢,٠- ٪٧١,٣
 يف املناطق احلضرية ١٣,١ ١١,١ ٪٥٢,١
 يف املناطق الريفية ١,٥ ٠,٧ ٪٧٦,٧

 )ب(عمق الفقر   

 على الصعيد الوطين ٣,٣ ٠,٨- ٪٣٢,٨
 يف املناطق احلضرية ١٢,١ ٨,٢- ٪٢١,٤
 يف املناطق الريفية ١,٦ ١,٤ ٪٣٦,١

 .املعهد الوطين لإلحصاء، مديرية اإلحصاءات املتعلقة باألسر املعيشية :املصدر
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 . سعرة حرارية للفرد الواحد٢ ١٠٠ الفقراء هم أولئك الذين ال ميكّنهم جمموع نفقاهتم من شراء )أ( 

 .االرتفاع الالزم ملتوسط دخل الفقري حىت يفلح فقط يف اخلروج من حالة فقره )ب( 

 ٥٠ويطال الفقر .  يف املائة من الفقراء اليوم يف املناطق احلضرية١٦ يف املائة من السكان و٢٥يعيش زهاء  -٥٢
ذلك . قر احلضري ميثل نصف املستوى املسجل يف املناطق الريفية        غري أن عمق الف   . يف املائة من السكان احلضريني    

 .أن ظاهرة الفقر يف مدغشقر تزداد حدة يف املناطق الريفية والزراعية

 ٢٣اجلدول 
 ٢٠٠٢ و٢٠٠١تغريات مؤشرات الفقر بني عامي 

 ٢٠٠١الفقر عام  صفرفاء  ١فاء ٢فاء
 اجملموع ٦٩,٦ ٣٤,٨ ٢٠,٩
 احلضريةيف املناطق  ٤٤,٠ ١٨,٣ ٩,٩
 يف املناطق الريفية ٧٧,٢ ٣٩,٧ ٢٤,١

 ٢٠٠٢الفقر عام    
 اجملموع ٨٠,٧ ٤٧,٦ ٣٢,٥
 يف املناطق احلضرية ٦١,٦ ٢٩,٣ ١٧,٥
 يف املناطق الريفية ٨٦,٤ ٥٣,٠ ٣٦,٩

 ٢٠٠٢/٢٠٠١التغريات    
 اجملموع ١١,١ ١٢,٨ ١١,٦
 يف املناطق احلضرية ١٧,٦ ١١,٠ ٧,٦
 ملناطق الريفيةيف ا ٩,٢ ١٣,٣ ١٢,٨

 .مديرية اإلحصاءات املتعلقة باألسر املعيشية/املعهد الوطين لإلحصاء :املصدر

  الصحة-٥

 : تغيريين رئيسيني يف التوجه١٩٩٥أحدثت السياسة الصحية اليت بدأ العمل هبا عام  -٥٣

  دائرة صحية؛١١١حتقيق الالمركزية تدرجيياً يف خدمات الصحة اليت أصبحت إدارهتا جتري عن طريق  )أ( 

 .سياسة استرداد التكلفة أو سياسة املشاركة املالية للمستفيدين عن طريق رفع املصاريف )ب( 

وهي فترة العوز   (وتتضـاءل زيـارات الوحدات الصحية العامة بالنسبة للفقراء خالل الفترة االنتقالية              -٥٤
ويقلل املرضى من استعمال األدوية ويزيد      ). لتايلالفاصـلة بني استنفاد احتياطي املواد الغذائية وموسم احلصاد ا         

ذلك أنه منذ بدء العمل باملشاركة املالية، بات املرضى يكثرون          . اعتمادهم على املوارد البديلة للخدمات الصحية     
 .اللجوء إىل ممارسي الطب التقليدي ويعتمدون على التطبيب الذايت

ي املالريا، والسل، والبلهارسيا، وداء الكييسات املذنبة، واجلذام،        وأهـم األمراض اليت يعاين منها امللغاشيون ه        -٥٥
 .متالزمة نقص املناعة املكتسب/وفريوس نقص املناعة البشري) رغم تراجع نسبة اإلصابة هبا(والطاعون، والكولريا 
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 معهد ذلك أنه منذ اكتشاف. وأصبحت مشكلة متالزمة نقص املناعة املكتسب شاغالً وطنياً يف مدغشقر -٥٦
 يف  ٠,٠٥؛ و ١٩٨٥ يف املائة عام     ٠,٠٢(، شهد املرض منواً أُسيا      ١٩٨٤باستور أول حالة إجيابية املصل يف عام        

 يف ١,١ وتبلغ نسبة االنتشار حالياً ٢٠٠٠ يف املائة عام ٠,١٦؛ و١٩٩٥ يف املائة عام ٠,٠٧؛ و١٩٩٠املائة عام 
 ).املائة

  اإلسكان-٦

ويف املتوسط، تشغل األسرة املعيشية امللغاشية مسكناً . ر فئات املساكن انتشاراًيشكل السكن املستقل أكث -٥٧
 متراً  ٧٢(من الفيالت احلديثة    )  متراً مربعاً  ٢٨(وعادة ما تكون البيوت املستقلة أضيق       .  متراً مربعاً  ٣٢مساحته  
جرين يف العاصمة على سبيل     ذلك أن نسبة املستأ   . وتعاين املناطق احلضرية باخلصوص من قلة املساكن      ). مـربعاً 

 .٢٠٠١ و١٩٩٩ يف املائة خالل الفترة بني عامي ٣٩ يف املائة إىل ٣٦,١املثال ارتفعت من 

 احلصول على املياه )أ( 

 .ترد يف اجلدولني أدناه البيانات املتعلقة باحلصول على املياه لالحتياجات املرتلية حسب املنطقة واملقاطعة -٥٨

 ٢٤اجلدول 
 ةحسب املنطق

  املناطق احلضرية املناطق الريفية اجملموع
 املياه املعاجلة صناعياً -١   

 مرافق صحية داخلية  ١,١ ٠,٢ ٠,٥
 حنفية داخلية  ٩,٠ ٠,٤ ٣,٥
 بائع مياه  ٢,٦ ٠,٥ ١,٣
 حنفية اجلار  ١,٥ ٠,٤ ٠,٨
 حنفية خاصة خارجية  ٣,٥ ٠,٥ ١,٦
 حنفية عامة  ٢٣,٦ ١٠,٣ ١٥,٢

  يف حالتها الطبيعيةاملياه -٢   
 األهنر والبحريات وما سواها  ٢٥,٢ ٦٠,٩ ٤٧,٧
 مياه األمطار  ٤,٣ ٥,٧ ٥,٢
 آبار اجلريان  ٥,٥ ٤,٣ ٤,٨
 اآلبار اجملهزة مبضخات  ٣,١ ٢,٩ ٣,٠
 اآلبار غري اجملهزة مبضخات  ١٧,٩ ١٣,٢ ١٤,٩
 مصادر أخرى  ٢,٩ ٠,٨ ١,٦

 اجملموع  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠

 .٢٠٠١الدراسة االستقصائية لألسر املعيشية /مديرية اإلحصاءات املتعلقة باألسر املعيشية/املعهد الوطين لإلحصاء: راملصد
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 ٢٥اجلدول 
 حسب املقاطعة

  أنتاناناريفو فيانارانتسوا تواماسينا موهاجانغا توليارا أنتسريانانا اجملموع
 املياه املعاجلة صناعياً -١

 مرافق صحية داخلية ١,١ ٠,١ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٢ ٠,٧ ٠,٥
 حنفية داخلية ٧,٤ ١,٢ ١,٥ ٣,٣ ١,٦ ٤,١ ٣,٥
 بائع مياه ٣,٦ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٧ ٠,٢ ٠,١ ١,٣
 حنفية اجلار ١,٤ ٠,٤ ٠,٣ ١,٢ ٠,٩ ٠,٨ ٠,٨
 حنفية خاصة خارجية ١,٧ ٢,٤ ٠,٩ ١,٨ ١,٥ ٠,٩ ١,٦
 حنفية عامة ١٨,٦ ١٢,٧ ١٠,٠ ٢١,٣ ١٣,٨ ١٤,٧ ١٥,٢

 التها الطبيعيةاملياه يف ح -٢
 مياه األمطار ٤,٠ ٢,٧ ٧,٦ ١٢,٣ ٥,٢ ٠,٥ ٥,٢
 آبار اجلريان ٤,٨ ٢,٣ ٤,١ ٨,٤ ٦,٦ ٤,٤ ٤,٨
 اآلبار اجملهزة مبضخات ١,٢ ٣,٠ ٤,٣ ٠,٢ ٧,١ ٢,٧ ٣,٠
 اآلبار غري اجملهزة مبضخات ١٧,٣ ١٠,١ ٤,١ ٢٠,٠ ٢٤,٥ ١٧,٣ ١٤,٩
 البحريات وما سواهااألهنر و ٣٤,٤ ٦٤,١ ٦٦,٣ ٣٠,٦ ٣٨,٣ ٥٣,٣ ٤٧,٧
 مصادر أخرى ٤,٧ ٠,٦ ٠,٣ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٦ ١,٦
 اجملموع  ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠

 .٢٠٠١الدراسة االستقصائية لألسر املعيشية /مديرية اإلحصاءات املتعلقة باألسر املعيشية/املعهد الوطين لإلحصاء: املصدر

 املرافق الصحية واإلنارة )ب( 
 .يرد فيما يلي بعض البيانات احملسوبة بالنسب املئوية واليت تتعلق هبذين العنصرين من عناصر رفاه األسر املعيشية -٥٩

 ٢٦اجلدول 
 املرافق الصحية واإلنارة

  نسبة السكان املئوية
 املرافق الصحية -١ ١٠٠   
 مرحاض دافق بسيفون   ٢,٥
 مرحاض حمفور  ٥٠,٣
 مرحاض دلوي  ٧,٢
 مراحيض أخرى  ١٥,٦
 بدون مراحيض  ٢٤,٤

 اإلنارة -٢ ١٠٠   
 شبكة الكهرباء  ١٣,٨
 مولد كهرباء مستقل  ١,٢
 نفط  ٧٤,٣
 مشوع  ٧,١
 مصادر إنارة أخرى  ٣,٦

 .٢٠٠١مديرية اإلحصاءات املتعلقة باألسر املعيشية، /املعهد الوطين لإلحصاء:  املصدر
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  التعليم-٧

تتالية دوماً التعليم قطاعاً حيظى باألولوية وخصصت لـه قسطاً هاماً من امليزانية            اعتـربت احلكومات امل    -٦٠
لكن بسبب حالة الفقر اليت يعاين منها البلد، مل تفلح اجلهود املبذولة يف مواجهة االحتياجات التعليمية         . الوطنـية 
، ال سيما يف املناطق النائية من  وهناك نقص على مستوى اهلياكل األساسية والوسائل واملوارد البشرية        . للسـكان 

 يف املائة من السكان     ٥٤وبصفة عامة، فإن    . الـبلد، رغـم الـتعاون النشط القائم بني الدولة والقطاع اخلاص           
 .امللغاشيني الذين تزيد أعمارهم على أربعة أعوام جييدون القراءة والكتابة

 :ويتألف النظام التعليمي مما يلي -٦١

 ؛) عاماً من الدراسة١٢( والتعليم الثانوي التعليم األساسي )أ( 

التدريـب الـتقين واملهـين الذي تشرف عليه وزارة التعليم الثانوي والتعليم األساسي، وست         )ب( 
  دائرة تعليمية؛١١١مديريات إقليمية و

 .التعليم العايل الذي تشرف عليه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي )ج( 

 سنوات ٥ سنوات ويشمل التعليم األساسي للمرحلة األوىل اليت تستمر          ٩ساسي لفترة   وميـتد التعليم األ    -٦٢
املدرسة ( سنوات،   ٤والتعليم األساسي للمرحلة الثانية اليت تدوم       ) الصف السابع إىل  الصف احلادي عشر    مـن   (

ملدرسة الثانوية، من   ا(أما التعليم الثانوي فيدوم ثالثة أعوام       ). الصف الثالث  إىل   الصف السادس اإلعداديـة من    
 ).الصف النهائي إىل الصف الثاين

 مكتب  ٢٠٠٢فقد أنشئ يف عام     . ١٩٩٢وأعـيد إدراج التربية املدنية يف مناهج التعليم بداية من عام             -٦٣
التعليم اجلماهريي واملدين، وهي هيئة تشرف عليها وزارة التعليم الثانوي والتعليم األساسي، هبدف تدريب وتوعية 

 . لسكان بصفة دائمة وباخلصوص األوساط التعليمية بأمهية احلس املدين واملواطنةمجيع ا

فكانت نسبة امللتحقني به خالل . ويشـكل التدريـب التقين واملهين أقل امليادين تطوراً يف قطاع التعليم         -٦٤
ويتألف التعليم  . نويةاإلعدادية و الثا   يف املائة من جمموع تالميذ املدارس        ٣,١٧ ال تتجاوز    ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفترة  

العـايل من اجلامعات العامة واملؤسسات اخلاصة للتعليم العايل املعتمدة من الدولة واملركز الوطين للتعليم من بعد                 
 .الذي جتري إعادة هيكلته يف الوقت احلاضر

ية الوطنية   عقب إنشاء املدير   ١٩٨٩وأصبحت الشراكة بني التعليم العام والتعليم اخلاص نظامية منذ عام            -٦٥
للتعلـيم اخلاص داخل وزارة التعليم الثانوي والتعليم األساسي وحتولت تلك املديرية لتصبح يف وقت الحق اهليئة           

 .الوطنية للتعليم اخلاص
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  الثقافة واالتصاالت-ثامناً

  الثقافة-ألف

كل هلجات إقليمية مع فوارق     وتنتشر يف املناطق يف ش    . امللغاشية هي اللغة األم واللغة الوطنية للملغاشيني       -٦٦
 .مسعية طفيفة، ال حتول دون فهم امللغاشيني بعضهم لبعض يف كامل اإلقليم الوطين

 :وتتمحور أنشطة مشاريع وزارة الثقافة أساساً حول تعزيز اهلوية الثقافية، وذلك جبملة أمور منها -٦٧

 ال بيوم األمم املتحدة؛تنظيم حوارات الثقافات بني املقاطعات الست يف إطار االحتف )أ( 

 النهوض بالتراث الثقايف اإلقليمي؛ )ب( 

 إنشاء اهليئة الوطنية للثقافة واملراكز احمللية للفنون والثقافة يف مراكز املقاطعات؛ )ج( 

 .إنشاء دوائر للثقافة والفنون يف مجيع البعثات الدبلوماسية اليت متثل مجهورية مدغشقر يف اخلارج )د( 

زارة الـثقافة يف االعتـبار البعد الثقايف للتنمية وتعكف على طبع وإعادة طبع كتب باللغة                وأخـذت و   -٦٨
واهلدف هو إبراز دور خمتلف الثقافات واحلضارات اليت جيب مراعاهتا يف إعداد . امللغاشية جلعلها يف متناول اجلميع

 .املناهج التعليمية وتطبيقها

  االتصاالت-باء

، بدور هام يف حياة امللغاشيني االجتماعية حيث        ١٩٩١ حتررت من قبضة الرقابة منذ عام        تقوم االتصاالت، اليت   -٦٩
التسامح والتعايش واالحترام املتبادل (جتعـل مـن القـيم األخالقية التقليدية املعترف هبا يف مجيع أحناء البلد واليت تشمل            

ومكنت مبادرات خاصة من . الطابع العنصري أو اإلثينرادعاً لالحنرافات االجتماعية وغريها من الظواهر ذات    ) والتضامن
 .إنشاء العديد من اإلذاعات احمللية يف مراكز الواليات الفرعية وشبكات تلفزيون خاصة يف املراكز احلضرية الكبرية

 ٢٧اجلدول 
 ٢٠٠١عدد حمطات اإلذاعة والتلفزيون اخلاصة حسب املقاطعة عام 
 املقاطعات حمطات اإلذاعة

 اناريفوأنتان ٢٣
 فيانارانتسوا ١٩
 أنتسريانانا ١٠
 ماهاجانغا ١١
 توليارا ١٨
 تواماسينا ١٨
 اجملموع ٩٩

 .وزارة االتصاالت: املصدر
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هي ؛  (TVM)وقناة التلفزيون امللغاشي    . تـرد فيما يلي أمساء أهم حمطات اإلذاعة والتلفزيون يف اجلزيرة           -٧٠
 .القنوات األخرى هي قنوات خاصةالقناة العامة الوحيدة، يف حني أن مجيع 

 تواماسينا
Radio Télé FMA Toamasina 
Radio Télévision Toamasina RTT 
MBS Toamasina 
 

 توليارا
Télévision SAY Toliary 
RTA Toliary 

 أنتاناناريفو
Télévision Malagasy (TVM) 

Télévision Fialamboly (TVF) 

Madagascar Télévision (Ma. TV) 
Océanie Télévision (OTV) 
Radio Télévision Analamanga (RTA) 
Télévision Record (RTR) 
Malagasy Broadcast System (MBS) 
Télévision Plus (TV Plus) 
Télévision Ravinala 

ماهاجانغا
Radio Télévision Kalizy 
M. 3TV/M.3FM 

 أنتيسرياب
Radio Télévision Antsirabe (RTVA) 

اناناأنتيسري
Top. TV 
Télé Canal "9" Antalaha 

 ارانتسوافان
Radio Télévision Manakara 
MBS Fianarantsoa 

وخـالل الفـترة االنتخابـية أو أحداث الشغب االجتماعية والسياسية، جتنح بعض حمطات اإلذاعة وشبكات                 -٧١
 يصدر عدد كبري من الصحف اليومية     ومن جهة أخرى  . الـتلفزيون إىل بـث تصـرحيات متيـيزية هتدد الوحدة الوطنية           

: وأهم اجلرائد اليوميـة هي   . واألسـبوعية بانـتظام يف العاصـمة وتنقل لبيعها يف املناطق وقد يتأخر وصوهلا عدة أيام               
Express de Madagascar وGazetikoو La Gazette de la Grande Ileو Madagascar Tribuneو Midi 

Madagasikaraو Ny Gazety Androany . ومـن العناوين الرئيسية األسبوعية :Dans les Médias Demain (DMD) 
 Revue de l'Océanو Lakroan'i Madagasikara وTelonohorefy و)وهي جريدة هزلية (Ngah وImongo Vaovaoو

Indienو Ny Vaovaontsika. 

 عامل االتصاالت واملواصالت السلكية  ومـن املفارقة أن انتشار وسائط اإلعالم وكذلك التقدم احلقيقي احملرز يف            -٧٢
ذلك أنه بالرغم من الطابع اجملتمعي لذلك الفيض من حمطات اإلذاعة وقنوات            . والالسـلكية، ال حيققـان النتائج املتوقعة      

 ويتأخر وصول اجلرائد اليومية ملدة يوم أو أكثر وقد يستغرق         . التلفزيون، فإن اإلعالم ال ينتشر بصورة كافية بني السكان        
 يف املائة من األسر     ٨١ويف املناطق الريفية، ال متلك نسبة       . أسبوعاً، حىت يف املراكز احلضرية الكبرية األخرى غري العاصمة        

: املصدر(املعيشـية مذياعاً أو جهاز تلفزيون؛ ويف حالة توافرمها، فإنه يتعذر عليها شراء البطاريات لتشغيل تلك األجهزة                  
وأدت اخلطوات الشاسعة اليت قُطعت يف جمال التقنيات احلديثة لإلعالم      ). ٢٠٠١املعيشية  الدراسـة االستقصـائية لألسر      

 .واالتصاالت إىل هتميش املناطق النائية أو احملصورة كلما توسعت املدن الكربى يف هذا اجملال
- - - - - 


