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 قّدمةامل  
 اإلنسدان حقدوق احدرتام :وهد  ،مدغشدقر تنشددها اليت العليا املثل حتقيق على احلكومة حترص -1

 احلامسدددة للمشدددك ت الفعدددال ابلتصددددي سددديما ل الجتمددداع ، التماسددد  وضدددمان وإعماهلدددا، ومحايتهدددا
 يف مدغشدقر، أحدرزت وقدد السد م. صدوناا وأخدري  ،البطالدةو  ،والفقدر ،املسداواة انعددام تشمل اليت األمهية
 معيدددداري طددددارإب مسددددتعينةا  هدددداواحرتام تهدددداومحاي اإلنسددددان قددددوقحب النهددددوض يف كبددددرياا   تقدددددماا  ،الصدددددد هددددذا

 ربامج.الو  سياساتال من حمكم ومؤسس 
 2010 عدام  يف األوليدني اجلدولتني يف البنداءة الددوي جملتمدعا مشداركة تقدير أميا مدغشقر روتقدّ  -2
 السدامية املتحددة األمدم ومفوضدية اإلمنائ ، املتحدة األمم برانمج خاص بوجه تشكر أن وتودّ  ،2014و

 للفرنكوفونية. الدولية واملنظمة اإلنسان(، حقوق )مفوضية اإلنسان حلقوق
 ومحايتها. اإلنسان قوقحب ابلنهوض الدوي التزاَمها اآلن وتقدميه التقرير هذا إعداد وجيسد -3

 التقرير إعداد وعملية منهجية -أوالً  
 :يل  مبا للقيام عمل حلقات تمظّ نُ  ،2014 عام يف أجري الذي ،الثانية اجلولة استعراض بعد -4

 ؛قبلت اليت توصياتال نشر •
 الدددوري ابلسددتعراض املعددين العامددل الفريددق توصدديات تنفيددذل عمددل خطددة واعتمدداد إعددداد •

 .2015 عام يف ،املتحدة لألمم اخلاصني واملقررين ،املعاهدات وهيئات الشامل،
 ةوخددااملت والنتددائج اختاذهددا، الواجدد  واإلجددراءات واحملددددة، العامددة ألهدددا ا اخلطددة هددذه بددنيتو  -5

 التوصيات. تنفيذ آجالو  املعنية لوزاراتااا أيض وتبني .رئيسياا  موضوعاا  13 يف جمّمعةا 
 الثدددداين/ تشددددرين 21 املددددؤر  ،28775/2017 رقددددم القددددرار وسددددع الفعاليددددة، مددددن زيدددددملاا وتوخيدددد -6

 تشدرين 30 املدؤر  ،18600/2003 رقدم الدوزارات بدني املشدرت  القدرار بتعدديل املتعلدق ،2017 نوفمرب
 ةوليدد نطداقَ  ،والدوريدة األوليدة اإلنسدان حقدوق تقددارير صدياغة جلندة إنشداء بشدنن ،2003 أكتدوبراألول/
 املعنيدددة الدددوزارات مدددن تقنيددداا  54 مدددن اللجندددة هدددذه نلفتتدددو  التنفيدددذ. متابعدددة همدددةمب فكلفهدددا اللجندددة تلددد 

 املدين. اجملتمع ومنظمات الربملانية واملؤسسات
 مبشددداركة ،املعنيددة الكيدداانت مدددن اخلددرباءُ و  التنسدديق جهددداتُ  التقريددر هددذا إعدددداد يف سددامهت وقددد -7

  املدين. اجملتمع ومنظمات ،اإلنسان حلقوق املستقلة الوطنية واللجنة ،الوزراء رائسة ممثل  من فاعلة
 خ ل من التوصيات تنفيذ من لنياألوّ  العامني يف املتخذة اإلجراءات تقييم عمليات وأجريت -8

 .2017 عام يف اإلنسان حقوق جملس إىل قّدم الذي ،املدة منتصف تقرير إعداد
 ،2006 مددددار آذار/ 15 املددددؤر  ،60/251 املتحدددددة لألمددددم العامددددة اجلمعيددددة قددددرارب وعمدددد ا  -9

 الفددرتة خد ل مدغشدقر يف اإلنسدان حقدوق حالدة التقريدر هدذا يسدتعرض ،اإلنسدان حقدوق جمللدس ئاملنشد
 159الددد اتتوصدديال تنفيددذ يف متقدددّ  مددن أحددرز مددا سدديما ول (،2019 إىل 2014 )مددن السددتعراض قيددد
 .2014 عام استعراض خ ل قُبلت اليت
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 اإلنسدددان حقددوق مديريددة تنسدديقها تولددت وتشدداركية شددداملة عمليددةلاا وفقدد التقريددر هددذا أُعددد وقددد -10
 املتحددة األمدم وبدرانمج اإلنسدان حقدوق مفوضدية مدن وماي فين بدعم العدل وزارة يف الدولية والع قات
 البيدداانت مجددع خ هلددا مت 2019 عددام خدد ل عمددل حلقددات أربددع الصدددد، هددذا يف ت،ظمددنُ و  اإلمنددائ .
 للمواكبددة عمدل حلقدة للفرنكوفونيدة الدوليدة املنظمدة خدرباء مدعاا أيضد تقددعُ و  التقريدر. ةوصدياغ وجتميعهدا
  .2019 هيونيحزيران/ يف النهائية صيغته يف التقرير لوضع التقنية

 (1)تنيالسابق االستعراض يتعملي توصيات تنفيذ -اثنياً  
 (2)اإلنسان حلقوق واإلقليمية الدولية اآلليات مع التعاون -ألف 

 حلقدوق الوطنيدة التقدارير خمتلدف اسدتعراض عمليدات يف املشداركةو  املنتظمدة التقارير تقدمي يندرج -11
 مددع تعاوهنددا وحتسددني الدوليددة ابلتزاماهتددا الوفدداء إىل تسددعى الدديت مدغشددقر أولددوايت مقدمددة يف (3)اإلنسددان
 سددتقلةاملو  قليميددةاإل ليدداتواآل املعاهدددات، وهيئددات اإلنسددان، حقددوق ومفوضددية ،اإلنسددان حقددوق جملددس
 املتحدة. األمم منظومة وكالت من بدعم
  :التالني الدوليني اخلرباء بزايرات ابرتياح مدغشقر بترحّ  وقد -12
 ؛2018 عام يف ،ورفاهه الطفل حلقوق األفريق  ابمليثاق املعنية األفريقية اخلرباء جلنة وممثل •
 بيئدة مدن السدتفادة بوسدائل املتعلقدة اإلنسدان حقوق التزامات مبسنلة املعين اخلاص املقّرر •

 ؛2016 عام يف ،ومستدامة وصحية ونظيفة آمنة
 .2018 عام يف ،حكومية غري منظمة وهو ،والسياسية املدنية احلقوق مركز خرباء •
 اتاملعاهددد هيئددات مددع اتعاوهندد ع قددات ملواصددلة اسددتعدادها جديددد مددن مدغشددقر ؤكدددتو  -13
 .اإلنسان حبقوق املعنية األفريقية اهليئاتو  املتحدة ألممل التابعة اهليئات من غريهاو 

 بدولايت املكلفدني إىل املوجهدة الدائمدة الددعوة بتلبيدة التزامهدااا أيضد جديدد من مدغشقر تؤكدو  -14
 الددزايرات طلبددات مددن يددرد مددا كددل   تلقددبو  ،2011 آب/أغسددطس 26 يف ،اخلاصددة اإلجددراءات إطددار يف

 .الطلبددات تلدد  يف والنظددر اإلنسددان قدوقحب املعنيددة األفريقيددة اهليئددات مدنو  املتحدددة األمددم مددن واملعلومدات
 الصددحة مددن ممكددن مسددتوى أبعلددى التمتددع يف إنسددان كددل  حبددق املعددين اخلدداص املقددرر جيددري أن املزمددع مددنو 

 يف املرأة ضد العنف مبسنلة املعنية اخلاصة املقررةو  ،2019 عام من األخري الربع يف زايرة والعقلية البدنية
 .2019 عام من الثاين النصف
 :منهم كل  املعين اخلاصني املقررين لستبياانت 2019 عام يف مدغشقر استجابت وقد -15
 ومستدامة؛ وصحية ونظيفة آمنة ببيئة ابلتمتع املتعلقة اإلنسان حقوق التزامات مبسنلة •
 يف األطفددددال واسددددتغ ل األطفدددال بغدددداء ذلددد  يف مبددددا جنسددددياا، واسدددتغ هلم األطفددددال بيدددع •

 اإلابحية؛ املواد
 األصلية. الشعوب •
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 الدولية القواعد قبول -ابء 
 مددن الدوليددة اتزاماهتددلاب للوفدداء هددوداجل بددذل السددتعراض، قيددد الفددرتة خدد ل ،مدغشددقر واصددلت -16

 :(4)التالية الصكو  على التصديق خ ل
 والسياسددية، املدنيددة ابحلقددوق اخلدداص الدددوي ابلعهددد امللحددق الثدداين الختيدداري الربوتوكددول •

  ؛(5)2017 سبتمربأيلول/ 21 يف ، اإلعدام عقوبة إلغاء إىل اهلاد 
 ؛(6)2017 سبتمربأيلول/ 21 يف ،التعذي  مناهضة لتفاقية الختياري الربوتوكول •
  ؛(7)2015 هيونيحزيران/ 12 يف ،اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقية •
 أاير/ 13 يف ،أسدددرهم وأفدددراد املهددداجرين العمدددال مجيدددع حقدددوق حلمايدددة الدوليدددة التفاقيدددة •

  .(8)2015 مايو

 الوطين الصعيد على اإلنسان حقوق حلماية العام اإلطار –جيم 
 (9)املعياري اإلطار -1 

 الدستوري التطور  

 رائسددد  شدددبهاا نظامددد أرسدددى إذ مسدددبوق غدددري مبسدددتجد الرابعدددة مدغشدددقر مجهوريدددة دسدددتور جددداء -17
 حددزب يقرتحدده الددذي الددوزراء رئدديس اجلمهوريددة رئدديس يعددني أن علددى تددن  الدديت ،مندده 54 املددادة مبوجدد 
 الوطنية. اجلمعية يف األغلبية أحزاب جمموعة أو األغلبية

 التشريع  اإلطار  

 التالية: يةالتشريع النصوص بسن القانونية ترسانتها احلكومة زتعزّ  -18

 :التنظيمية القوانني  

 مددن معينددة ألحكددام واملددتمّ م لاملعدددّ   2019 فربايرشددبا / 15 املددؤر  002-2019 رقددم •
 نتخددداباب املتعلدددق 2018 مدددايوأاير/ 11 املدددؤر  010-2018 رقدددم التنظيمددد  القدددانون
 الوطنية؛ اجلمعية أعضاء

 الوطنية؛ اجلمعية أعضاء نتخاباب املتعلق 2018 مايوأاير/ 11 املؤر  010-2018 رقم •
 اجلمهورية؛ رئيس نتخاباب املتعلق 2018 مايوأاير/ 11 املؤر  009-2018 رقم •
 ل نتخدددداابت العددددام لنظدددداماب املتعلددددق 2018 مددددايوأاير/ 11 املددددؤر  008-2018 رقددددم •

 .والستفتاءات

 العادية: القوانني  

 األمددددوال غسددددل مكافحددددة بشددددنن 2019 فربايرشددددبا / 13 املددددؤر  043-2018 رقددددم •
 اإلرهاب؛ ومتويل
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 املدنية؛ ابألحوال املتعلق 2019 فربايرشبا / 8 املؤر  027-2018 رقم •
 األحكدددام إصددددار بشدددنن 2017 ديسدددمرباألول/ كدددانون  26 املدددؤر  022-2017 رقدددم •

 يف والبددالغني للمواليددد رجعد  أبثددر التسدجيل إطددار يف األطفددال مدي د وشددهادة التكميليدة،
 ؛الوطنية اهلوية بطاقة عملية إطار

 قددددددانون ألحكددددددام تمّ مواملدددددد لاملعدددددددّ   2017 هيوليددددددمتوز/ 26 بتدددددداري  013-2017 رقددددددم •
 الحتيداط  والحتجداز ،األوي والتحقيدق ،الطدرفني عدن ابلددفا  املتعلقدة اجلنائية اإلجراءات

 والتحقيق؛ املقاضاة أثناء
 الفساد؛ مكافحة أقطاب بشنن 2016 أغسطسآب/ 22 املؤر  021-2016 رقم •
 الفساد؛ مكافحة بشنن 2016 أغسطسآب/ 22 بتاري  020-2016 رقم •
 واإلجددددددراءات التدددددددابري بشددددددنن 2016 أغسددددددطسآب/ 22 املددددددؤر  018-2016 رقددددددم •

 للقانون؛ املخالفني األطفال على املطبقة
 مدن معيندة حكامأل واملتمّ م لاملعدّ   2016 أغسطسآب/ 22 املؤر  017-2016 رقم •

 مدغشقر؛ يف اجلنائية اإلجراءات قانون
 ابلبشر؛ الجتار مكافحة بشنن 2015 الثاين/يناير كانون  20 املؤر  040-2014 رقم •
 الشخصية؛ البياانت محاية بشنن 2015 ينايرالثاين/ كانون  9 املؤر  038-2014 رقم •
 اإلعدام؛ عقوبة إلغاء بشنن 2015 ينايرالثاين/ كانون  9 املؤر  035-2014 رقم •
 031-2016 رقددم لقددانوناب واملددتم م املعددد ل 2014 هيوليددمتوز/ 17 املددؤر  006-2014 رقددم •

 اإللكرتونية؛ ميةاجلر  مكافحة بشنن 2016 أغسطسآب/ 23 املؤر 
 واجلرميددددة اإلرهدددداب مبكافحددددة املتعلدددق 2014 هيوليددددمتوز/ 17 املددددؤر  005-2014 رقدددم •

 .للحدود العابرة املنظمة
 التالية: املعّدلة قواننيال عليها، تقصدّ  يتال ل تفاقيات امتثالا  مدغشقر، أصدرتو  -19

 التبين؛ بشنن 2017 هيونيحزيران/ 30 املؤر  014-2017 رقم •
 أحكدام بعضلد واملدتمّ م لعددّ  امل 2017 يندايرالثاين/ كدانون  25 املؤر  039-2016 رقم •

 مدغشقر؛ يف املدنية اإلجراءات قانون
 أحكدام لدبعض تمّ مواملد لاملعددّ   2017 يندايرالثاين/ كدانون  25 املؤر  038-2016 رقم •

 ؛امللغاشية نسيةاجل قانون بشنن 1960 هيوليمتوز/ 22 املؤر  064-60 رقم املرسوم
 ؛اإلع م  التصال قانون بشنن 2016 أغسطسآب/ 24 املؤر  029-2016 رقم •
 الفساد؛ مكافحة بشنن 2016 أغسطسآب/ 22 بتاري  020-2016 رقم •
 واإلجددددددراءات التدددددددابري بشددددددنن 2016 أغسددددددطسآب/ 22 املددددددؤر  018-2016 رقددددددم •

 للقانون؛ املخالفني األطفال على املطبقة
 ابلبشر. الجتار مكافحة بشنن 2015 ينايرالثاين/ كانون  20 املؤر  040-2014 رقم •



A/HRC/WG.6/34/MDG/1 

7 GE.19-14210 

 وآاثرها. التشريعية اإلص حات هذه فحوى بيان التقرير هذا من املناسبة األقسام يف ويرد -20

 الدستوري اإلطار -2 

 القانون وسيادة الدميقراطية عن للدفا  األعلى اجمللس  

 القانون مبوج  أنشئت مستقلة   مؤسسة   القانون وسيادة الدميقراطية عن للدفا  األعلى اجمللس -21
 والدميقراطيدة األخد ق احدرتام برصدد مكلفة   وه  ،2015 فربايرشبا / 12 املؤر  ،001-2015 رقم

 .ومحايتها اإلنسان حقوق تعزيز ومراقبة القانون وسيادة
 نو قددان ضددمن مدرجددة مسددتقلة ميزانيددة ولدده ،2018 أبريلنيسددان/ 27 منددذ اجمللددس هددذا ويعمددل -22
 .2019 لعام املالية

 (10)اإلنسان حلقوق املستقلة الوطنية اللجنة  

 اإلنسددان حقددوق عددن للدددفا  مسددتقلة   وطنيددة   مؤسسددة   اإلنسددان حلقددوق املسددتقلة الوطنيددة اللجنددة -23
 تعمدلو  .2014 هيوليدمتوز/ 22 املدؤر  007-2014 رقم القانون مبوج  ئتأنش ابريس، ملبادئاا وفق
 املاليدة، قدانون ضدمن مدرجدة مستقلة ميزانية لديهاو  ،2016 أكتوبراألول/ تشرين 13 منذ اللجنة هذه
 هنا  ،11 عددهم البالغ اللجنة، هذه أعضاء بني منو  واملوظفني. واملعدات التحتية ابلبنية جمهزة ه و 

 صدددوت إل لددده فلددديس التنفيذيدددة للسدددلطة الوحيدددد املمثدددل أمدددا املددددين. اجملتمدددع منظمدددات إىل ينتمدددون سدددبعة
 مدددن عددنهم يصدددر مددا بسددب  حمدداكمتهم أو احتجددازهم أو اللجنددة أعضدداء مقاضدداة جيددوز لو  استشدداري.
 ألعضاء.ا من مسبق إبذنو املشهود اجلرم حالة يف إل واجباهتم ئهمأدا خ ل أفعال أو خيارات
 تفاقيددةل الختيدداري الربوتوكدول مبوجدد  التعدذي  ملنددع وطنيددة آليدة ابعتبارهددا اللجندة ُعّينددت وقدد -24

 .(11)التعذي  مناهضة
 يل : مبااا رمسي إنشائها بعد اللجنة وقامت -25

 ؛مقاطعات 5و منطقة 16 يف وتوعوية إع مية مهمات إجراء •
 ؛(12)مدن 3 يف الحتجاز فقمرا زايرة •
 ؛كاوإي كا  وماانجناري بريكافيل يف األراض  على النزاعات يف التحقيق •
 واعتقدال ماانجنداري، يف التعسدف  القتدل مثدل ،اإلنسدان حقدوق انتهدا  حالت يف التحقيق •

 ،ريابانتساكا يف الغوغاء وعدالة ،وسجنهم نيناماماهااسو  يف البيئة عن املدافعني املتظاهرين
 ؛وراليفا رازافيمالل كلوفيس  البيئة عن املدافعني حقوق انتهاكات عن فض ا 

 اإلنسان. حقوق جمال يف التوعية أبنشطة الضط   •

 العليا العدل حمكمة  

 القددددانون مبوجدددد  أنشددددئت ،الدسددددتور يف عليهددددا منصددددوص   قضددددائية   هيئددددة   العليددددا العدددددل حمكمددددة -26
 :حاكمةمب خمتصة ه و  ،2015 ينايرالثاين/ كانون  9 املؤر  043-2014 رقم التنظيم 
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 للدسددددتور املتكددددررة أو اجلسدددديمة هاكدددداتلنتوا العظمدددى ابخليانددددة املتهمددددني ةالدولدددد رؤسددداء •
 وظائفهم؛ مع يتعارض مبا واجباهتم داءأب خ لواإل

 العليدا الدسدتورية احملكمدة رئديس كدذاو  ،احلكومدة وأعضاء ،الوزراء رئيسو  ،غرفتنيال  رئيس •
 .اارتكاهب إابناا جنح أو جرائم تعدّ  واليت ،واجباهتم أبداء الصلة ذات األعمال بسب 

 الدولة. ميزانية ضمن العليا العدل حمكمة عملل ال زمة األموال وتدرج -27

 (13)مدغشقر يف الوطنية املصاحلة جملس  

 037-2016 رقدددددم القدددددانون مبوجددددد  أنشدددددئ الدددددذي مدغشدددددقر، يف الوطنيدددددة املصددددداحلة جملدددددس -28
 مهامددده مدددنو  الوطنيدددة. املصددداحلة عمليدددة قيدددادة عدددن ة  مسدددؤول ة  وطنيددد هيئدددة   ،2017 فربايرشدددبا / 2 املدددؤر 
 الوطين. التماس  واستعادة الدورية السياسية األزمات ملنع هادئ سياس  منا  هتيئة يف املسامهة

 السياسية التدابري -دال 
 والتبسيط والتوعية اإلعالم -1 

 خمتلدددف جتريهدددا الددديت ،واحرتامهدددا ومحايتهدددا اإلنسدددان حقدددوق تعزيدددز أعمدددال مدغشدددقر ضددداعفت -29
 ايمألاب الحتفدددالو  اجملتمعيدددة، احلدددواراتو  ،(14)التوعيدددة محددد ت :شدددى أبشدددكال املصدددلحة ذات اجلهدددات
 والفعاليات. املعارض تنظيمو  ،(16)املواد إنتاجو  ،(15)يةاملواضيع

 (17)والتعليم التدريب -2 

 مؤسسددددات صددددعيد علدددى األوي التدددددري  منددداهج يف اإلنسددددان قددددوقحب متعلقدددة وحدددددات تددددرج -30
 بددددني والدددددر  الشددددرطة قطدددداع  يف 235 :تكميليددددة تدريبيددددة دورات تددددوفري مت وقددددد .(18)املهددددين التدددددري 
 2019و 2017 عدام  بدني العدالدة قطدا  يف 3و اا،شخصد 20 114 فائدةل 2019و 2015 عام 

 .احملكمة وقلم للقضاء الوطنية املدرسة يفاا شخص 172 فائدةل
 إلدارة الوطنيدددددة واملدرسدددددة مدغشدددددقر يف لددددد دارة الوطنيدددددة املدرسدددددة يف األوي التددددددري   لوخددددد -31

 مدددن اإلنسدددان حقدددوق جمدددال يف تددددريبات متتاليدددة دفعدددات 4 يف خترجدددوااا طالبددد 1 331 تلقدددى ،السدددجون
  .2018 عام إىل 2014 عام
 املسددتمر التدددري  دورات مددن القددانون إنفدداذ مددوظف  مددن 1 010 اسددتفاد ،2015 عددام منددذو  -32
 اإلنسان. حقوق جمال يف

 (19)اإلنسان حقوق ع  واملدافعني الدولة بني احلوار ع  -3 

 ند ّ  صدياغة هبدد  املددين اجملتمدع ومنظمدات الدولدة بدني حوار 2018 سبتمربأيلول/ يف مظّ نُ  -33
  اإلنسان. حقوق عن املدافعني وضع ينظم
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 التمييز وعدم املساواة -هاء 
 (20)اجلنسني بني املساواة لضمان املتخذة التدابري -1 

 (21)اجلنسية مسنلة يف  

 أطفاهلدددا إىل جنسددديتها نقددل إمكانيدددة امللغاشدددية ملددرأةا 2017 لعدددام اجلديدددد اجلنسددية قدددانون ميددن  -34
 الزوجية. حالتها عن النظر بغض

 (22)األراض  مسنلة يف  

 يفاا مجيعددد الندددا  إشدددرا  إىل ،2015 عدددام يف اعتمددددت يتالددد األراضددد ، سياسدددة رسدددالة د هتددد -35
 ومواردهم. رهماعمأو  جنسهم عن النظر بغض املشروعة، همحقوق كفالةو   ضااألر  إىل الوصول عملية

 (23)الضارة الثقافية املمارسات مكافحة -2 

 2008 عدام مندذاا تددرجيي تندثر ووصمهم ملاانجناري مائالتو  األطفال عن التخل  ثقافة أخذت -36
 .إجراءات من اختذ ما إثر على املمارسة هذه إبلغاء والدينية التقليدية السلطات التزام بفضل
 لسددلطاتا هبددا تقددوم الدديت التوعيددة محدد ت تواصددلت ،“رتيمددولي” ممارسددة مكافحددة وخبصددوص -37
 .2015 عام حى املدين اجملتمع منظمات وأعضاء نو واملدرس نيو الدين والزعماء نيو التقليد والزعماء احمللية
 هتدد  (2024-2018) األطفدال زواج ملكافحدة وطنيدة اسرتاتيجية 2016 عام يف وأعّدت -38
 ،سدددددنوات سددددبع خددددد ل املائددددة يف 21.2 إىل املائددددة يف 41.2 مدددددن األطفددددال زواج انتشدددددار مددددن احلددددد إىل

 ع مدة علدى القدرى مجيدع حصدول إىل األجل الطويل اهلد  هذا من ويرمى .2018 عام يف واعُتمدت
 .“األطفال زواج من حمّررة قرية”

 شخصه على ناماألو  احلياة يف الفرد حق -واو 
 (24)ابألشخاص االجتار -1 

 يل : مبا ابألشخاص الجتار مكافحة جهود سمتت -39
 يتصدل مداو  ابلبشر الجتار على بصرامة يعاق  الذي اجلديد، 2014 عام قانون اعتماد •

 جرائم؛ من به
 خاضعة ةوطني هيئة وهو .2015 عام يف ابلبشر الجتار ملكافحة الوطين املكت  إنشاء •

 ضدددحااي محايدددةو  الوقايدددة تددددابري وتنسددديق مواءمدددة الرئيسدددية امهمتهددد الدددوزراء، رئددديس لسدددلطة
 ؛ابألشخاص الجتار

 حمدددداور أربعددددة علددددى تقددددوم الدددديت ،2019-2015 للفددددرتة الوطنيددددة العمددددل خطددددة اعتمدددداد •
 والشراكة. القضائية، وامل حقة ،واحلماية ،الوقاية اسرتاتيجية:
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 تنفيددذ يف احملددرز التقدددم قيددا  أاتح لتقيدديم 2019 هيونيددحزيران/ يف اخلطددة هددذه خضددعت وقددد -40
 اخلطددة تنفيددذ اعرتضددت الدديت والصددعوابت ،التقدددم ذلدد  أوجدده وحتديددد ابلبشددر، الجتددار مكافحددة أنشددطة
 جديدة. خطة إعداد يف التقييم هذا يساهموس املعنية. الفرتة خ ل
 (25)حدالت تسدجيلو  ،ابألشدخاص جتدارال شدبكات تفكيد  مت لقدانون،ا بده يقضد  ملااا ووفق -41

 مندددذاا شخصددد 75لدددد أنتددداانانريفو يف البتدائيدددة احملكمدددة إداندددة عدددن اجلنددداة مقاضددداة أسدددفرت وقدددد الجتدددار.
 .2015 عام
 قطدد  إىل للحدددود العددابرة اجلددرائم قضددااي يف الختصدداص نقددل مت ،2018 هيونيددحزيران/ منددذو  -42

 عكدفيُ  أنتداانانريفو، يف الفسداد مكافحدة قطد  كتابة  يف ةمسجل قضية 17 بني منو  الفساد. مكافحة
 الثدداين/ كددانون  حدى ةواحددد قضددية يف احلكدم وصدددر الددواوين، مسددتوى علددى قضدااي 8 يف التحقيددق علدى
 .الجتار جبرائم ،امرأة 31 منهم اا،شخص 47 وأدين .2019 يناير
 :يل  مبا احلكومة قامت هذه، الوطنية العمل طةخلاا تنفيذو  -43

 ابألشددخاص الجتددار ضددحااي مددنهم حمندة، يف يعيشددون مدغشددقر مددواطين مددن 118 إعدادة •
 ؛2019 عام يف ،الستغ ل أشكال من غريه أو

 ،أنتداانانريفو يف ،“ميتسدينجو” اسدم عليه أطلق ومساعدهتم، لضحاايا ستقبالل مركز إنشاء •
 ؛2018 عام يف

 ؛2017 عام يف ،ورعايتهم الضحااي هوية لتحديد ودليل القضائية ل جراءات دليل إعداد •
 واملددددددوظفني ،العمددددددل ومفتشدددددد  ،اجلنائيددددددة العدالددددددة جمددددددال يف الفاعلددددددة اجلهددددددات تدددددددري  •

 ؛2016 عام منذ ،الجتماعيني والعاملني واألخصائيني ،والقنصليني الدبلوماسيني
 .2015 عام منذ ،النصوص وتبسيط السكان توعية مح ت تنظيم •
 مدددن للحددددود العدددابر الجتدددار ضدددحااي مدددن 198 اسدددتفاد ،2019 عدددام إىل 2015 عدددام ومدددن -44
 احلكومة. من ماملقدّ  والقتصادي والطيب والجتماع  النفس  الدعم

 (26)اإلعدام عقوبة -2 

 إىل اإلعددام أحكدام فّفدوخت .2014 عدام مندذ القدانون حبكدم اإلعددام عقوبدة مدغشدقر ألغت -45
 يف العقدددددوابت قدددددانون علدددددى أجدددددري الدددددذي تعدددددديلال مبوجددددد  احليددددداة مددددددى الشددددداقة ابألشدددددغال أحكدددددام
 .2017 عام

 (27)املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب م  وغريه التعذيب -3 

 القاسدددددية العقوبدددددة أو املعاملدددددة ضدددددروب مدددددن وغدددددريه للتعدددددذي  املطلدددددق احلظدددددر الدسدددددتور يكفدددددل -46
 املهينة. أو ال إنسانية أو
 أعددّ  روبدن، جلزيدرة التوجيهية واملبادئ التعذي  مناهضة اتفاقية مع التساق ضمان إىلاا وسعي -47

 التعددديل هددذا يركددزو  عتمددده.ي كد ل الربملددان علددى عرضوسددي ،2008 عددام قدانون بدده يعددد ل قددانون مشدرو 
 على:اا أساس
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 املعاملة؛ سوء على عقوابت إدراج •
 التقادم؛ فرتة متديد •
 عاديون؛ال شخاصاأل يرتكبها اليت التعذي  أعمال ليشمل القانون تطبيق نطاق توسيع •
 التحقيقات؛ لبدء والفوري اإللزام  الطابع •
 التعذي ؛ أعمال جترمي •
 القسرية. اإلعادة عدم مبدأ احرتام •
 بدددرامج ذتنف دددو  .السددديئة املعاملدددة ضدددروب مدددن وغدددريه التعدددذي  ظدددرحب توعيدددةلل محددد ت مدددتنُظّ و  -48

 الضددماانت ابحددرتام املتعلقددة األدوات فعيددلت 2019 مددايوأاير/ 13 منددذ ويددتم الفاعلددة، اجلهددات تدددري 
 احلرية. من احلرمان من األوىل الساعات خ ل األساسية

 أثنددداء السددديئة املعاملدددة ضدددروب مدددن غدددريه أو التعدددذي  ومرتكبددد ابنتظدددام القضددداء أمدددام وي حدددق -49
 يف سدنوات 5 ملددة ابلسدجن ُحكدم فقدد وأتديبيدة. جنائيدة عقدوابت حقهم يف وتصدر القضائ  التحقيق

 السرقة. بسب  قلاعتُ اا شخص بعذّ  شرطة ضابط على 2015 عام

 السجون وإدارة القضاء إدارة يف اإلنسان حقوق احرتام -ايز  
 (28)القضاء إدارة إصالح -1 

 التالية: الرئيسية اإلص حات أجريت ،منصفة عدالة وضمان العدالة إىل الوصول لتحسني -50
 مهمدة تتمثدلو  .2017 عدام يف السدجنية واملؤسسدات احملداكم ومراقبدة تنسيق مكت  إنشاء •

 ؛احملكمة قلمو  للقضاء الوطنية واملدرسة احملاكم يف العمل سري مراقبة يف املكت  هذا
 ؛2018 عام يف واحدة وثيقة يف اجلنائية اإلجراءات وقانون العقوابت قانون مجع •
 ؛املواطنني من العدالة لتقري  2018 عام يف ابتدائيتني حمكمتني بناء •
 ؛2018 عام يف أنتاانانريفو يف الطفل حملكمة خمّص  جديد مبىن تشييد •
 املكلدددف ،2017 عدددام يف أنتددداانانريفو يف البتدائيدددة احملكمدددة يف الواحدددد الشدددبا  إنشددداء •

 القضائية؛ الواثئق تسجيلب
 العدالة؛ ملستخدم  واملعلومات الستقبال أكشا  إعداد •
 القضائية؛ الشرطة ضبا  ومجيع القضائ  التحقيق اتوحد رؤساء ومجيع القضاة قدرات بناء •
 التجريبيددة العددام املددع  مكاتدد  صددعيد علدى “الفعلدد  الوقددت يف املعاجلدة” بددرانمج تنفيدذ •

 واهليئددات احملدداكم مسددتوى علددى اخلدمددة معددايري وتطبيددق القضددااي معاجلددة وتبسدديط لتسددريع
 عدالدة لضدمان 2012 عدام مندذ القضدائية اهليئدات لرؤسداء سدنوي يدوم تنظيمو  القضائية؛

 ؛الستثمارات وتؤمّ ن اإلنسان حقوق حترتم ونزيهة جمّدة
 التجارية؛ واحملكمة املالية واحملكمة اإلدارية واحملكمة اجلنائية السلسلة ملفات معاجلة حوسبة •
 .2018 عام يف “القضائية الضماانت” مسمى حتت فنية جلنة إنشاء •
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 (29)السجون إدارة إصالح -2 

 السجون إدارة صعيد على  

 يةمسدؤولاا أيضد ،أعد ه ذكدره واردالد السدجنية، واملؤسسدات احملداكم ومراقبدة تنسيق مكت  يتوىل -51
 السجون. إلدارة الوطنية واملدرسة السجون إدارة عمل سري على اإلشرا 

 .2016 عام منذ النصوص لتبسيط خاصة خدمة أنشئت ذل ، إىل وابإلضافة -52

 السجنية البيئة يف  

 الحتجاز ظرو   

 .2019 لعام السجناء تغذية ميزانية تضاعفت -53
 املخدددزوانت وحالدددة شدددهرايا  التغذيدددة حالدددة رصدددد 2016 عدددام يف الغذائيدددة املراقبدددة إنشددداء وأاتح -54

 مؤسسة. 43 عددها البالغ السجنية املؤسسات يف الغذائية
 .للسجناء الغذائية احلص  حتسني يف السجون حقول فعيلت يساهمو  -55
 ةمتنوعددد تغذيدددة مدددن يتكدددون السدددجون يف جديدددد غدددذائ  نظدددام تطبيدددق تميددد ،2019 عدددام مندددذو  -56

 مددن منتجاهتددا وأتيت السددجنية، املؤسسددات مجيددع يف سددجني لكددل اليددوم يف حراريددة سددعرة 2 000 قوامهددا
 .السجنية احلقولو  السجون حدائق
 السجون: إدارة فإن الصحية، الرعاية على ابحلصول يتعلق ما يفو  -57

 أدىن؛ كحد  عام وطبي اا ممرض سجنية مؤسسة كل  رهن وضعت •
 للسجناء؛ الصحية احلالة معرفة تتي  وابئية مراقبة ،2018 عام منذ ،رتوفّ  •
 املؤسسدددددات زويدددددت عدددددن مسددددؤولة العددددددل وزارة يف مركزيددددة صددددديدلية ،2017 عددددام يف أنشددددنت، •

  الوابئية. الطوارئ حلالت ستجابةال وتنسيق أفضل جودة ذات أدوية لتوفري ألدويةاب السجنية

 السجون اكتظاظ  

 :السجون يف الكتظاظ من للحد التالية التدابري تذاختُ  -58
 مددددن علدددديهم احملكددددوم نسددددبة لعكددددس 2019 عددددام يف السددددرتاتيجية املراقبددددة وحدددددة إنشدددداء •

 األظناء؛ من يف املائة 45و عليهم احملكوم من يف املائة 55 إىل األظناء
 القضااي؛ معاجلة لتسريع النقض حمكمة مستوى على أوحد شبا  إنشاء •
 ؛سجنية مؤسسات أربع بناء •
 الدوليددددة اللجنددددة مددددن مدعومددددة مؤسسددددة 32 منهددددا ،سددددجنية مؤسسددددة 47 أتهيددددل إعددددادة •

 للنوم؛ املخصصة ماكناأل يف زايدة مع ،األمحر للصلي 
 يسدتلزم الذي اجلنائية اإلجراءات قانون إص ح خ ل من ةاملنهجي التوقيف مذكرة إلغاء •

 به. الصلة ذات القرارات مجيع تسويغ
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 األحداث أقسام فصل  

 تددؤوي الدديت السددجنية املؤسسددات بددني مددن سددجنية مؤسسددة 30 يف للبنددني منفصددل قسددم يوجددد -59
  .42 عددها البالغو  قاصرين،

 والسياسية املدنية احلقوق -حاء 
 (30)والرأي التعبري حرية -1 

 اهليئددة وإنشدداء الصددحفية املخالفددات جتددرمي إلغدداء خدد ل مددن الصددحافة ملهنددة املواتيددة البيئددة ُتكفدل -60
 اجلديد. القانون يف عليها املنصوص اإلع م ، التصال لتنظيم الوطنية
 قطدددا  أنشدددطة تنظددديم عدددن مسدددؤولة مسدددتقلة هيئدددة اإلع مددد  التصدددال لتنظددديم الوطنيدددة اهليئدددةو  -61

 .اإلع م  التصال

 الدميقراطية احلرية -2 

 لنتخاابت:ا ميعجل الرتش  يف احلق الدستور يكفل -62
 أجريددددت الدددديت التشددددريعية  نتخدددداابتل ترّشدددد  طلدددد  855 بددددني مددددن 803 (31)قبددددول مت •

 ؛2019 مايوأاير/ 27 يف
 تشددرين 7 يف أجريددت الدديت الرائسددية ل نتخدداابت ترّشدد  طلدد  46 بددني مددن 36 قبددول مت •

 .2018 نوفمربالثاين/
 قدددددوائم يف املدددددواطنني تسدددددجيل ابنتظدددددام احلكومدددددة تكفدددددل التصدددددويت، يف ابحلدددددق يتعلدددددق مدددددا ويف -63

 وبعدددها. النتخدداابت قبددل واألمددن السددلم تضددمنو  ،مبطاقدداهت وتوزيددع ،إلدديهم اتدعو الدد توجيددهو  الندداخبني،
 حصددر مت ،2019 مددايوأاير/ يفو  .فوكونتدداين املسددماة التقليديددة القددرى يف الندداخبني أعددداد إحصدداء يددتمو 

 النتخداابت يف مسدجلني كدانوااا  انخبد 9 913 599 مقابدلاا انخبد 10 154 639 يف النداخبني قائمة
 .2018 نوفمربالثاين/ تشرين 7 يف أجريت اليت الرائسية

 (32)الفساد مكافحة -3 

 األصددول ابسددرتداد املتعلددق القددانون ندد  ،2019 حزيران/يونيدده 28 يف ،الددوزراء جملددس اعتمددد -64
 املشروعة. غري
 2004 سدددبتمربأيلول/ 9 املدددؤر  030-2004 رقدددم القدددانون تعدددديل (33)2016 عدددام يف متو  -56

  .2014 عام يف أجري الذي التقييم توصيات فيه روعيت تعدي ا  ،الفساد كافحةمب املتعلق
ددذت -66  واخلدمددة واألمددن العدالددة مددن الفسدداد، ملكافحددة الوطنيددة ل سددرتاتيجية وفقدداا  ،احلكومددة واخت 
 النزاهة. ثقافة وتطوير الفساد عن للكشف أولوية ذات قطاعات العامة
 شدددبا / يف لفسددداداب املتعلدددق “اا مطلقددد التسدددام  عددددم” بعندددوان اجلمهوريدددة رئددديس بيدددان يؤكددددو  -67
 والشفافية. واملساءلة النزاهة وتعزيز الفساد حماربة أولوية جديد من 2019 فرباير
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 ،الفسداد ملكافحة اجلنائية السلسلة عن استعيض فقد ،القائمة الفساد مكافحة آليات لتعزيزو  -68
 .(34)الفساد مكافحة أبقطاب ،2004 عام يف أنشئت اليت
 التالية: التدابري املختلفة، اإلص حات هذه إثر على واخُتذت، -69
 تظلدددددم منصدددددة وهدددددو ،2019 هيونيددددد/حزيران 7 يف I-Toroka ربانمجلددددد الرمسددددد  اإلطددددد ق •

 املطلقددددة السددددرية يضددددمن الددددذي احلاسددددوي الددددربانمج هددددذا يتددددي و  اإلنرتنددددت. عددددرب جديدددددة
 الفساد؛ ملكافحة املستقل املكت  ق حمقّ  مع والتفاعل الفساد عن اإلب غ للمواطنني

 ،“فسدداد بدددون عدالددة” رؤيددة ضددمن “اإللكرتونيددة اإلدارة” مشددرو  العدددل وزارة إطدد ق •
 ؛2019 أبريلنيسان/ يف

 شدددبا / يف لفسددداداب املتعلدددق “اا مطلقددد التسدددام  عددددم” بعندددوان اجلمهوريدددة رئددديس إعددد ن •
 واملسدداءلة النزاهددة وتعزيددز الفسدداد مكافحددة أولويددة جديددد مددن يؤكددد الددذي ،2019 فربايددر

  والشفافية؛
 ؛األقاليم عواصم مستوى على الفساد مكافحة ألقطاب 2018 عام منذ التدرجي  التنفيذ •
 ؛2017 عام يفاا متاح غدا الذي ،الفساد ملكافحة الربملانيني عمل دليل إعداد •
 .2025-2015 للفرتة الفساد ملكافحة الوطنية السرتاتيجية تنفيذ •
 2014 عدددام مندددذ ُوّقعدددت اإلداريدددة، تبدددارايامل تنظددديم يف الفسددداد أشدددكال مجيدددع علدددى لقضددداءول -70

 املسدتقل واملكتد  ة،الجتماعيد نيانو والقد العموميدة الوظيفدةو  والعمدل التشدغيل وزارة بدني شدراكة اتفاقيات
  مة.املنظّ   والوزارات الفساد، حملاربة

 (35)اوخدماهت املدنية األحوال ووقائع ،املواليد تسجيل -4 

 يل : ما على املدنية األحوال بسج ت املتعلق 2019 لعام اجلديد القانون ين  -71
 األوىل؛ املي د شهادة وتسليم التسجيل جمانية تفعيل •
 املواليد؛ تإع ان تلق  سلطة األحياء رؤساء من  •
 املدنية؛ األحوال سج ت إدارة رقمنة •
 اا؛يوم 30 إىل اتلولداب خطاراإل فرتة متديد •
 القانون؛ هذا ألحكام المتثال بعدم املتعلقة العقوابت •
  .ةدنيامل لألحوال حملية ومراكز وطين مركز إنشاء •
 ةاملدنيددددد األحدددددوال نظدددددم تحسدددددنيب املكلفدددددة الوطنيدددددة التنسددددديق جلندددددة 2014 عدددددام يف أنشدددددئتو  -72

 يف احلكومددة سياسددة توجهددات تنفيددذ يف اللجنددة هددذه مددن الغددرض يتمثددلو  .املدنيددة حددوالاأل وإحصدداءات
 .املواطنني من اخلدمات لتقري  املدنية األحوال جمال
 حتسددني وتددرية تسددريع بددرانمج إطددار يف اسددرتاتيجية خطددة ،2018 عددام يف ،احلكومددة اعتمدددتو  -73

 لوقدائع األولوية اخلطة وتوي أفريقيا. يف املدين السجل إحصاءات وإنشاء املدنية األحوال وقائع تسجيل



A/HRC/WG.6/34/MDG/1 

15 GE.19-14210 

 وأطفدددال ،املهددداجرين أطفدددال ذلددد  يف مبدددا الضدددعيفة، الفئدددات أطفدددال ولدات وتسدددجيل املدنيدددة األحدددوال
 النائية. املناطق يف يعيشون الذين األطفالو  ،الشوار 
 جلسددات أثنداء تكميلدد  قضدائ  حبكدم املددي د شدهادات إصددار تعزيددز مت ذلد ، إىل وابإلضدافة -74

 املتنقلة. احملكمة
 شدهادات تسدليم لتيسري “Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy” أو EKA مشرو  تنفيذ ويتواصل -75

 املي د.

 (36)والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -طاء 
 (37)الصحة يف احلق -1 

 الطفل صحة جمال يف الوطنية السياسة )أ( 

 ،2005 عددام يف املعتمدددة ،الطفددل لبقدداء الوطنيددة السياسددة جتديددد مت ،2019 فربايرشددبا / يف -76
 بدني والوفداة املدرض معددل مدن كبري  بشكل احلد يف منها الغرض يتمثلو  .2024 إىل 2019 من للفرتة

 اخلامسة. سن دون األطفال
 وخطدددة ،2015-2012 للفدددرتة للتغذيدددة الوطنيدددة العمدددل خطدددة تركدددز السياسدددة، هلدددذه وتطبيقددداا  -77

 يعدانون مدن ورعايدة األطفدال تغذيدة سدوء أشدكال مجيع من الوقاية على ،2021-2017 للفرتة التغذية
 .2018 عام يف 898 إىل 2014 عام يف 665 من الرعاية ملراكز اإلمجاي العدد وارتفع .منها

 األساسدية الصدحية اخلددمات علدى اجلميدع حصدول لضمان الصح  النظام يف الستثمارات زايدة )ب( 
 معقولة وأبسعار

 يف املائة يف 7.8 إىل 2014 عام يف املائة يف 6.7 من الصحة لقطا  املخصصة امليزانية زادت -78
 .2019 عام

 الشاملة الصحية التغطية  

 هددددددذه هماوتسددددد .2015 عدددددام يف الشددددداملة الصددددددحية للتغطيدددددة الوطنيدددددة السدددددرتاتيجية أعددددددت -79
 وبصددفة ،الصددحية اخلدددمات علددى حبصددوهلم املرتبطددة املاليددة املخدداطر مددن السددكان محايددة يف السددرتاتيجية

 وقد والصحية. الجتماعية لحمايةل مرتكز إىل والوصول واجليدة، الفعالة الصحية خلدماتا توفر أخ 
 مقاطعات. 10 يف السرتاتيجية هذه ذينفت يف ،2017 عام منذ احلكومة، شرعت
 ؤهأعضدا يسدتفيد للصدحة وطدين تضدامن صدندوق 2017 عدام يف أنشدئ ذلد ، إىل ابإلضافةو  -80
 9 000 السدددنوية الرسددوم تبلدددغ احلاليددة، الرعايدددة سددلة إىلاا اسددتنادو  الطبيدددة. التغطيددة مدددن األدىن احلددد مددن

 التشدددغيل رسدددومو  واألدويدددة املدفوعدددة اخلددددمات رسدددوم السدددداد معددددل ويشدددمل الواحدددد، للشدددخ  أرايري
 الس مة. هوامشو 
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 الوابئية األمراض  

 يف مدغشدددقر يف اسدددتفح  اللدددذين (39)واحلصدددبة (38)الطددداعون وابئددد  علدددى القضددداء خبصدددوص -81
 الصددددحيني العدددداملني قدددددرة زتوعددددزّ  اجملدددداين لعدددد جاب احلكومددددة تكفلددددت فقددددد ،2018و 2017 عددددام 

 .احمللية واجملتمعات نياحمللي والعاملني
 إىل 2018 عددام مددن للفددرتة املدد راي ملكافحددة السددرتاتيجية اخلطددة هتددد  ذلدد ، إىل وابإلضددافة -82
 مرحلدة بلغدت الديت املقاطعدات عددد خفدضو  الصدفر، إىل ابمل راي املرتبطة الوفيات معدل خفض إىل 2022 عام
 .13 إىل 5 من عليها القضاء مرحلة بلغت اليت املقاطعات وعدد 64 إىل 3 من امل راي على القضاء قبل ما

 (40)ةيالصح الرعاية على احلصول  

 يل : مبا ،2014 عام منذ احلكومة، قامت ة،يالصح الرعاية على احلصول يف احلق لضمان -83
 ؛الصحية التحتية البنية مرافق مناا مرفق 288 أتهيل وإعادةاا صحياا مرفق 165 بناء •
 ؛القيصرية للعمليات وقسم اجلراحية عملياتلل غرفةباا صحياا مرفق 17 تزويد •
 جدراح 90واا عامداا طبيبد 631و اا،متخصصاا طبيب 233 منهم اا،موظف 4 344 توظيف •

 ؛دعم وموظف إدارايا اا موظف 894واا طبياا سعفم 2 496و أسنان
 الدذين املرضدى ألطفدالل والعد ج وقايدةال خددمات تقددمي علدىاا حمليد عام ا  35 213 تدري  •

 واإلسهال(؛ وامل راي احلادة التنفسية لعدوىاب املصابني) سنوات 5 عن أعمارهم تقل
 الفقراء؛ لرعاية املساواة صندوقب الستعانة مواصلة •
 العامة. ةيالصح رافقامل مجيع يف كافية  بكمية اجليدة الصحية املدخ ت توافر استمرار ضمان •

 والطفل األم صحة  

 وتنظديم اإلجنابيدة الصدحة 2018 الثاين/ينداير كانون  25 املؤر  043-2017 رقم القانون ينظم -84
 التنمية.و  والرفاهية القتصادي النمو لتحقيق السكان منو وإبطاء األمهات وفيات من للحد األسرة
 يل : ما اعتماد مت القانون، ذاهلاا تطبيقو  -85
 ؛2020-2018 للفرتة للمراهقني اإلجنابية للصحة الوطنية السرتاتيجية اخلطة •
 اإلجنابيددددددة لصددددددحةا منتجددددددات وسدددددد مة األسددددددرة لتنظدددددديم املتكاملددددددة السددددددرتاتيجية اخلطددددددة •

 ؛2020-2016 للفرتة
 .2019-2015 للفرتة واألطفال األمهات وفيات من للحد الطريق خارطة •
 يف األسدددرة تنظددديم صدددعيد علدددى األداء حتسدددني مدددن الطريدددق وخارطدددة اخلطتدددني تنفيدددذ مّكدددن وقدددد -86

 .2018 عام يف املائة يف 31.94 إىل 2014 عام يف املائة يف 27.10 من مدغشقر
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 التعليم يف احلق -2 

 (41)التعليم على احلصول فرص يف املساواة )أ( 

 مددن السددتعراض قيددد الفددرتة خدد لاا تدددرجيي التعلدديم علددى احلصددول إباتحددة مدغشددقر التددزامُ  حتقددق -87
 لتعلددددديمل القطاعيدددددة اخلطدددددة اعتمددددددهتا الددددديت 2015-2013 للفدددددرتة املؤقتدددددة التعلددددديم خطدددددة تنفيدددددذ خددددد ل
  .2022-2018 للفرتة
 يف البتدددددائ  التعلدددديم يف الدراسددددية الرسددددوم إلغدددداء ومواصددددلة البتدددددائ  التعلدددديم جمانيددددة ضددددمانول -88
 سيما: ول ،اآلابء عاتق عن األعباء لتخفيف تدابري ذتاختُ  ،2013 عام
 ؛“املدرس  الصندوق” خمصصات توفري •
 Fikambanan’ny Ray Aman-drenin’ny) الت ميدذ آابء مجعيدة عيندتهماا معلمد 63 940 دعدم •

Mpianatra - FRAM) ؛2015 عام منذ 
 10 000 مبعددل مددنيني مدوظفني ليصدبحوا الت ميدذ آابء مجعيدة ملعلم اا تدرجيي احلكومة تعيني •

 ؛2015 عام منذ سنةال يف مدر 
 .2008 عام منذ العمومية البتدائية املدار  ط ب على املدرسية الُعدد توزيع استمرار •
 امللتحقدددني غدددري ألطفدددالا لتسدددجيل وإقليميدددة وطنيدددة محددد ت ،2014 عدددام مندددذ نُظمدددت، وقدددد -89

 سنة. 11و 7 بني أعمارهم ترتاوح الذين ابملدار ،
 .2014 عام منذ مدرسة 1 503 وأصلحت مدرسياا  مرفقاا  3 260 احلكومة أنشنتو  -90
 عدددددد يف املائددددة يف 8.8 نسددددبتها زايدة التدددددابري هددددذه جممددددو  تنفيددددذ خدددد ل مددددن حتققددددت وقددددد -91

 طفلدة، 654 465 مدنهم اا،تلميدذ 1 326 577 مدن البتددائ : التعلديم من األوىل السنة يف املسجلني
 .2017 عام يف طفلة 714 632 منهم اا،تلميذ 1 455 108 إىل 2013 عام يف

  للتعليم املخصصة امليزانية  

 يف 16.74 قددرها إمجاليدة زايدة ،2017 عدام إىل 2013 عدام مدن ،املؤقتدة التعليم خطة تنفيذ مثرأ -92
 للتعليم. املخصصة امليزانية من املائة

 (42)اإللزامية التمدر  سن  

 وابلتداي ،سنوات 9 مدته جبعل األساس  التعليم على تعدي ا  للتعليم القطاعية اخلطة تأدخل -93
  .عشرة اخلامسة سن حى املدار  يف الت ميذ واستبقاء اإللزام  التعليم مدة يف سنوات 4 زايدة متت

 التعليم جودة )ب( 

 :للتعليم القطاعية اخلطة تنفيذ إطار يف التالية اإلجراءات تنفذ التعليم، جودة لتحسني -94
 التعليم؛ مستوايت جلميع الدراسية املناهج إص ح •
 ؛(43)املعلمني تدري  مواصلة •
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 ؛(44)واملقاعد التعليمية الوسائل توفري يف الستمرار •
 اا؛تدرجيي الرقمية املكتبات إنشاء •
 واملهين. املدرس  التوجيه نظام إص ح •

 املدار  يف الت ميذ استبقاء )ج( 

 والتغذيددددة للصددددحة وطنيددددة محدددد ت نُظمددددت ، املدرسدددد درواهلدددد الدراسددددة عددددن التغيدددد  ملكافحددددة -95
 .2016 عام يفاا تلميذ 1 131 353و 2015 عام يفاا تلميذ 1 112 056 فائدةل

 بدددء منددذاا مقصددف 985 قدددرها زايدةبدد اا،مدرسددياا مقصددف 1 261 أنشددئ ذلدد ، إىل ابإلضددافةو  -96
 .2005 عام يف الربانمج تنفيذ
 مدرسة. كل  مستوى على للدراسة مكّملة أنشطةو  مدرسية شبه أنشطة نظّمتو  -97

 العمال حقوق محاية -3 

 جتيدز 2018 عدام يف قوانني إبصدار العمال حقوق محاية بتعزيز مدغشقر حكومة التزام جتلى -98
 بشنن: الدولية العمل ملنظمة القانونية الصكو  على التصديق

 (؛143 رقم )التفاقية نياملهاجر  العمال •
 (؛151 رقم )التفاقية العمومية الوظيفة يف العمل ع قات •
 (؛154 رقم )التفاقية اجلماع  فاوضتال •
 (؛189 رقم )التفاقية املنزليون والعمال املنزليات عام تال •
 (.29 رقم ابلتفاقية امللحق )الربوتوكول السخرة •
 حزيدران/ 11 يف الدوليدة العمدل منظمة لدى التفاقيات هذه على التصديق صكو  أودعتو  -99
  .2019 هيوني

 (45)األطفال تشغيل أشكال أسوأ مكافحة -4 

 خددد ل مدددن الفانيليدددا إنتددداج قطدددا  يف األطفدددال تشدددغيل أشدددكال أسدددوأ مكافحدددة جهدددود تتكثدددف -100
 .2020-2016 للفرتة الدولية العمل ومنظمة املتحدة الولايت حكومة متوله الذي ،SAVABE مشرو 
 الثاين/ كانون  11 املؤر  009-2018 رقم املرسوم املشرو ، هذا تنفيذ إثر على اعُتمد، وقد -101
 2007 متوز/يوليده 3 املدؤر  563-2007 رقدم املرسدوم أحكدام بعدض ممّ توي ليعدّ  الذي 2018 يناير
 .(46)األطفال بتشغيل املتعلق

 الالئق العمل يف احلق -5 

 تعزيدز بقصدد 2019-2015 للفدرتة ال ئدق للعمدل طدريالقُ  الدربانمج بتنفيدذ مدغشقر التزمت -102
 األمسدا  وصديد والتعددين الزراعدة يف اإلعاقدة، ذوو األشدخاص فديهم مبن ،والعام ت للعاملني ال ئق العمل

 .ال ئق للعمل الُقطري الربانمج من ةالثاني املرحلة إعداد علىاا حالي ويعكف .النظام  غري والقتصاد
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 :التاليتني تنيولوياأل مدغشقر دتحدّ  وقد -103
 تنشدددديطو  للتشددددغيل قابليتهددددا تعزيددددز طريددددق عددددن العمددددل لددددىع الضددددعيفة الفئددددات صددددولح •

 للعمل؛ املنشئة قطاعاتال
 يف األساسدية واحلقدوق واملبدادئ الجتماع  احلوار تعزيز طريق عن العمل إنتاجية حتسني •

 الجتماعية. واحلماية العمل
 ،2017 سدبتمربأيلول/ يف تفعيلهدا أعيدد واحلدوار تشداورلل ث ثية هيئة عمللل الوطين لساجمل ويعدّ  -104
 ال ئق. العمل جمال يف الوطنية السياسة مراقبة ضمان خ ل من سيما ول

اا ونشدر اا إنتاجد ،2018 عدام يف ،والتددري  للتوظيدف الدوطين املكتد  تنظيم إعادة أاتحت وقد -105
 يل : امل منتظمني

 املهين؛ والندماج العمالة لتعزيز ال زمة املعلومات •
 يف الفاعلددة اجلهددات جلميددع مسددتقبل  حتليددل إعدددادو  القددرار اختدداذ علددى املسدداعدة دواتاأل •

 القتصادية. التنمية

 (47)الفقر حماربة -6 

 شددبا / يف عليهددا فصددادق الربملددان إىل دولددةلل العامددة سياسددةال متدّ قُدد الفقددر، حماربددة إطددار يف -106
 وتتدوز  ة،تضدامنمو  ومزدهدرة قويدة أمة بناءل الصعود حتقيق أهدا  السياسة هذه وتصف .2019 فرباير
 :اسرتاتيجياا  جمالا  13 على األهدا  هذه
 واألمن؛ السلم •
 للجميع؛ واملياه الطاقة •
 الفساد؛ حماربة •
 للجميع؛ التعليم •
 الصحة؛ •
 للجميع؛ ال ئق العمل •
 التصنيع؛ •
 السياحة؛ صناعة •
 الغذاء؛ من الذايت الكتفاء •
 يها؛عل واحلفاظ الطبيعية لمواردل املستدامة اإلدارة •
 والتحديث؛ اإلسكان تشجيع •
 تها؛ومسؤولي ال مركزية اإلقليمية اجملتمعات استق لية •
 والثقافات. ةالرايض •
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 املهين والتدري  التشغيل جمال يف الوطنية السياسة 2016 عام يف مدتاعتُ  العمل، جمال يفو  -107
 يف املهددين اندددماجهم وتيسددري ،2020 عددام حبلددول اا،وكبددار  شددباابا  ،السددكان مجيددع مهددارات تطددوير هبددد 

 وتكنولوجيدددا ،السدددرتاتيجية واملدددوارد ،العامدددة واألشدددغال والبنددداء ،واملطددداعم ،والفندددادق ،السدددياحة قطاعدددات
 الريفية. والتنمية ،واإلكسسوارات ،وامل بس ،واملنسوجات ،والتصالت املعلومات
 علدى القائمدة غدري الجتماعية للحماية الوطنية السرتاتيجية دجتسّ  الجتماع ، الصعيد علىو  -108

 للحمايدددددة الوطنيدددددة السياسدددددة تنفيدددددذ ،2019 عدددددام يف املعتمددددددة ،2023-2019 للفدددددرتة الشدددددرتاكات
 15 نسدبتهم البالغدة ،والضدعفاء املددقع الفقدر مدن يعدانون الذين السكان محاية إىل منها يرمىو  الجتماعية.

 وتعزيدز ،الجتمداع  األمدان شدبكات إىل وصدوهلم فدرص سدنيوحت التكيدف، على هتمقدر  وزايدة املائة، يف
 نسانية.اإلو  جتماعيةالو  قتصاديةال للتنمية أفضل ظرو  إىل وصوهلم
 البنددد  مدددن بددددعم ،(48)الجتمددداع  األمدددان اتشدددبكل مشدددرو    تنفيدددذ 2015 عدددام مندددذ تمويددد -109
 إىل األمددوال وحتويددل املنددتج، لعمددلا مقابددل املددال سدديما ل ،شددى بددرامج خدد ل مددن واليونيسدديف، الدددوي
 الكوارث. بعد ما وبرانمج البشرية، التنمية
 الشدددركاء مدددن دعمبدددو  لصددددمات.ل صدددديللت قدددائمال الجتماعيدددة احلمايدددة بدددرانمج نطددداق وُوّسدددع -110

 ،العددامل  غدذاءال بددرانمجو  اليونيسديف،و  الددوي، )البندد  واإلنسدانية الجتماعيدة احلمايددة جمدال يف عداملنيال
 التابعدة بيلوهدا قاطعدةم يف مرة ألول الربانمج اهذ إط ق مت (،والكوارث املخاطر إلدارة الوطين املكت و 
 مقددددار زايدة أو املسدددتفيدين عددددد زايدة إىل ىيُرمدددو  .2018 نوفمربالثددداين/ تشدددرين مندددذ يأنددددرو  نطقدددةمل

 هنايدة يف املصدلحة، أصدحاب مجيدع وقدّرر أسرة. 11 000 عددها البالغ ،املستفيدة لألسر املقّدم الدعم
 الوطين. الصعيد على الربانمج اهذ تطبيق تعميم األوىل، املبادرة هذه

 األصغر التمويل مؤسسات إىل الوصول  

 يف املعتمددددة ،2017-2014 للفدددرتة للجميدددع الشدددامل للتمويدددل الوطنيدددة السدددرتاتيجية هتدددد  -111
 والقروض. املالية اخلدمات إىل اجلميع وصول وتعزيز تيسري إىل ،2014 أغسطسآب/

 (49)الصحي الصرف وخدمات الشرب مياه على احلصول -7 

 الشرب مياه على احلصول  

 والنظافددة الصددح  والصددر  للميدداه الوطنيددة السددرتاتيجية ،2013 عددام يف احلكومددة، اعتمدددت -112
 .2018-2013 للفرتة الصحية
 اجلندوب إمدداد مشدرو  إطار يف العمومية الصنابري تشييد لزايدة تدابري الصدد هذا يف ذتواختُ  -113
 .(50)الكبري اجلنوب مناطق يف هاإمدادو  املياه توزيع ضمانو  التنمية لتحقيق ملياهاب

 تددعمها مبدادرة ووهد اا.رمسيد “Rano Wash” مشدرو  أُطلق ،2018 آب/أغسطس 17 ويف -114
 سدن دون األطفدال ومنهم املستضعفني، ألشخاصا وصول فرص لزايدة الدولية للتنمية األمريكية الوكالة
  الشرب. مياه إىل ،اخلامسة
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 مضددخة 459 (51)مسددتهدفة مندداطق سددتة اجلمهوريددة رئدديس مددن  ،2019 أبريلنيسدان/ 8 يفو  -115
 يف 70 فائددةلاا اجتماعيد مقبدول بسعر الشرب مياه توفري إىل الرام  احلكومة برانمج تنفيذ هبد  يدوية
 .2023 عام حبلول السكان من املائة
 رتددوفّ  آابر حفددر خدد ل مددن (52)ملنطقتددني الشددرب ميدداه لتددوفري عاجلددة تدددابري احلكومددة اختددذتو  -116
  .املياه من مكع  مرت 100 إىل يصل ما

 الصح  الصر   

 الفعدال الوصدول أيضداا  الصدحية والنظافدة الصدح  والصدر  للميداه الوطنيدة السدرتاتيجية كفدلت -117
 مجيع يفاا مرحاض 1 764 477 بناء مت لذل ، ونتيجة الصح . للصر  األساسية البىن إىل واملستدام
 .2017 عام إىل 2016 عام من مدغشقر مناطق
 .هاواستخدام املراحيض وتبين السكان سلو  يف تغيري إحداث إىل منها يرمى توعية أعمال ونُظّمت -118
 22 يف العدراء يف التغدو  ممارسدة علدى لقضاءا غايته الصح  الصر  لدعم صندوق   وُخّص  -119
 1 191 تدوفري إمكانيدة املؤقتدة التعلديم خطدة تنفيدذ أاتح فقدد املددار ، يف أمدا .2016 عدام مندذ منطقة
 مرحاضاا. 1 380و ماء نقطة

 (53)ابلبيئة املتصلة املسائل -8 

 املتعلقددددة (54)الرئيسددددية الدوليددددة التفاقيددددات علددددى التصددددديق البيئددددة حبمايددددة احلكومددددة التددددزام مثددددرأ -120
 فض ا  ،وطنية خطط واعتماد تشريعية نصوص إصدار التفاقيات هذه تنفيذ عن نتجيو  البيئية. ابملسائل

 دة.حمدّ  تدابري اختاذ عن
 يل : ما منها صدر فقد التشريعية، النصوص أما -121
 صددددياغة عددددادةإب املتعلددددق 2015 فربايرشددددبا / 26 املددددؤر  005-2015 رقددددم القددددانون •

 احملمية؛ املناطق إدارة قانون
 امللغاشية. البيئة يثاقمب املتعلق 2015 فربايرشبا / 19 املؤر  003-2015 رقم القانون •
 يل : ما منها اعُتمد فقد السرتاتيجية، الواثئق وأما -122
 ؛2017 عام يف الوطنية الغابوية السياسة حتديث •
 ؛2015 عامل املستدامة لتنميةا أجل من الوطنية البيئية السياسة •
 ؛2018 عام يف الطاقة خش  إلمدادات الوطنية السرتاتيجية •
 ؛2018 عام يف وتدهورها الغاابت إزالة عن الناجتة النبعااثت من للحد الوطنية السرتاتيجية •
 يف مدغشدددقر يف اخلضدددراء التحتيدددة والبدددىن الغابويددة املنددداظر إلصددد ح الوطنيدددة السددرتاتيجية •

 ؛2017 عام
 .2015 عام يف البيولوج  لتنو ا بشنن الوطنية العمل وخطط السرتاتيجية •

 مدغشقر: أنشنت فقد احلرجية، املوارد حبماية املتعلقة احملددة ابلتدابري يتعلق ما يف أما -123
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 إدارة يف واخلدددمات الدددعم لتقدددمي 2017 عددام يف الغدداابت فنيدد  لتدددري  الددوطين ركددزامل •
 ؛الغابوية واردامل

 هبد  الوزارات بني التنسيق لضمان 2017 عام يف الوزارات بني املشرتكة ةيالبيئ لجنةال •
 للبيئة؛ املستدامة اإلدارة يف شاركةامل على القطاعات مجيع تشجيع

 القددددددانون مبوجدددددد  ،األبنددددددو  و/أو الددددددورد خشددددد  هتريدددددد  ملكافحددددددة اخلاصددددددة السلسدددددلة •
 ؛2016 فربايرشبا / 3 يف الصادر 056-2015 رقم

 األبندو  وخشد  الدورد خشد  صناعة تطهري عن املسؤولة الوزارات بني املشرتكة اللجنة •
 .إجراءات من الوزارية اإلدارات تتخذه ما يف تآزرالو  التناغم لتعزيز 2014 عام يف

اا مركددز  2015 عددام يف مدغشددقر أنشددنت ،البحددار يف والسدد مة لألمددن العامليددة للمبددادرةاا وفقددو  -124
 بكافدددة البحدددر طريدددق عدددن التهريددد  مكافحدددة يف املركدددز هدددذا تشدددغيل ويسددداهم البحريدددة. املعلومدددات دمجلددد

 الورد. خش  هتري  ذل  يف مبا أنواعه،

 (55)معينة فئات حقوق -ايء 
 (56)الطفل -1 

 يل : ما على للقانون املخالفني األطفال جراءاتإب املتعلق 2016 عام قانون ين  -125
 نظدددام األطفدددال دخدددول دون لحيلولدددةل الصدددل  إمكانيدددة سددديما ل بديلدددة، تددددابري اعتمددداد •

 اجلنائية؛ العدالة
 ؛احملل  اجملتمع مبساعدة اجلرائم تسوية إىل السع  •
 وإنسانية؛ عادلة معاملة اجلنائية العدالة بنظام املتصلني ألطفالا معاملة ضمان •
 الجتماعية. احلياة يف الندماج وإعادة ،اإلدماج وإعادة ،احلماية •
 مؤسسددات ثدد ث يف املراقبددة حتددت اإلبقدداء مددع اإلفددراج تدددابري القددانون، هلددذااا وفقدد اخُتددذت، وقددد -126

 لألحداث.
 وضددبا  األطفددال قضدداة قدددرات بندداء بددرامج تددوفري 2017 عددام منددذ تميدد ذلدد ، إىل ابإلضددافةو  -127
 السجون. على واملشرفني املتخصصني واملربني القضائية الشرطة
 لألحدداث الشدرطة احتجداز مدة فضخب 2016 عامل اجلنائية اإلجراءات قانون تعديل يتعلقو  -128
 اا.عام 13 سن دون األطفال إيدا  وحظر ساعة 24 إىل

 يُعدر  اجلنسد ، العندف ضدحااي لألطفدال متكامدل رعايدة نظدام أنشدئ األطفال، مايةحلاا تعزيز و  -129
 والطبيدة والجتماعيدة النفسدية الرعايدة عاملة مراكز أربعة رتوفّ  ،2015 عام منذو  .“فوجن  مركز” ابسم

 لضحااي.ا طفالألل والقضائية
 لاطفاأل محاية عن وطنية بياانت قاعدة ،اليونيسيف مع ابلشراكة ،أُنشئت ،2016 عام يفو  -130
 محايدة تستهد  تشغيلية ةاسرتاتيجي تصميم لدعم ال زمة ابألدوات الوطين الربانمج لتزويد مدغشقر يف

 مدغشقر. يف الطفل
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 ل سدددرا  البتدائيدددة احملددداكم يف ابألحدددداث اخلاصدددة والنمددداذج للسدددج ت خددداص نظدددام أنشدددئو  -131
 وغريهم العنف وضحااي للقانون املخالفني األطفال عن إحصائية بياانت على حلصولاو  القضااي مبعاجلة
 .2016 عام منذ
 تنظددددديم خددددد ل مدددددن األطفدددددال حلمايدددددة الوطنيدددددة اللجندددددة فعيدددددلت ،2016 عدددددام مندددددذ ويتواصدددددل، -132

 الطفل. حلماية الوطنية السياسة عدادإل دورية اجتماعات
 أي عددن اإلبدد غ إىل مندده يرمددى (www.arozaza.mg) إلكددرتوين موقددع 2016 عددام يف وأنشدئ -133
 يسدتخدمو  .“We Protect Children Online” برانمج إطار يف األطفال، ضد العنف أشكال من شكل
 إدانة إىل األصل يفاا خمصص كان  أن بعد ،املشورة وتقدمي املعلومات لتلق  “147” اجملاين اهلاتف  الرقم

 عنها. واإلب غ ألطفالل السيئة عاملةامل حالت
 يف خمتصدة العامدة واآلداب األطفدال حلماية دائرة   الدر  مستوى على 2016 عام يف أنشئتو  -134

  أطفال. فيها املتّدَهم قضاايال
 هياكدددل ،2018 وعدددام 2017 عدددام يف التدددواي علدددى والددددر ، الشدددرطة صدددعيد علدددى وأنشدددئت -135
 أطفال. على تنطوي اليت اإلنرتنت جبرائم املتعلقة القضااي عن مسؤولة

 (57)املرأة -2 

 والشدددددؤون السدددددكان وزارة اسدددددم بتغيدددددري ومحايتهدددددا املدددددرأة حقدددددوق بتعزيدددددز مدغشدددددقر التدددددزام يتسدددددم -136
 2014 عدام يف أنشدئت الصددد، هدذا يفو  املرأة. وتعزيز الجتماعية واحلماية السكان وزارة إىل الجتماعية

 اجلنس. ونو  ابملرأة ابلنهوض املتعلقة األنشطة وتقييم رصدب مكلفة عامة مديرية
 :يل  مبا ،اختصاصاهتا ممارسة إطار يف ،ابملرأة للنهوض العامة املديرية قامت وقد -137
 املرأة؛ قوقحب توعيةلل منتظمة وإقليمية وطنية مح ت تنظيم •
 القدرات؛ بناء (58)برامج تنفيذ •
 اقتصادايا؛ املرأة لتمكني ومعدات مواد توفري •
 8 بيددوم الددوطين الحتفددال لنقددل الرمسدد  التنظدديم خدد ل مددن مهيددةاأل مددن أكددرب قدددر إيدد ء •

 يف ومشداركتها املدرأة حقدوق حدول تتمحدور مواضديع علدى فيده الرتكيز ينص  الذي مار 
 والسياسية. والقتصادية الجتماعية احلياة

 (59)للمرأة القتصادي التمكني )أ( 

 لتسددهيل واملعدددات املدواد تددوفريو  القدددرات بنداء مواصددلة يف للمددرأة القتصدادي التمكددني يتجسدد -138
 .للدخل مدرة أنشطة جيادوإ والفتيات للنساء الذايت التشغيل
 toekarena-araVehivavy mizaka tena” تسمى سنوية (60)مسابقة تنظيم 2017 عام منذ ويتم -139

(61)“ 
 على األوىل 18الد اجلمعيات حتصل عام، كل  ويف والفتيات. للنساء القتصادي التمكني مشاريع لتعزيز
 .مشاريعها لتنفيذ (62)منحة شكل يف جائزة

http://www.arozaza.mg/
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 السياسية احلياة يف املشاركة )ب( 

 فقدد .مدغشدقر يف ومكفول به معرت  السياسية الشؤون يف النشطة املشاركة يف املرأة حق إن -140
 أاير/ 27 يف أجريددددت الدددديت التشددددريعية ل نتخدددداابت املرشددددحني بددددني مددددن امددددرأة 120 النسدددداء عدددددد بلددددغ
 الثدددداين/ تشدددرين 7 يف أجريددددت الددديت الرائسدددية لنتخدددداابتا يف أمدددا .803 عددددددهم البدددالغ ،2019 مدددايو
 اا.مرشح 36 بني من مرشحات مخس هنا  كان  فقد ،2018 نوفمرب
 67و ،الشيو  جملس يف امرأة 14و ،انئبة 29 إحصاء مت التقرير، ذاهب املشمولة الفرتة خ لو  -141
 .ةوزير  29و بلدية، رئيسة
 يف الشددديو  جملدددس يفاا وعضدددو  الربملدددان يف انئبدددة 43 تضدددم الددديت ،الربملانيدددات شدددبكة اسدددتفادتو  -142

 مدددن سلسدددلة مدددن واملددداليني، التقنيدددني الشدددركاء مدددن دعمبددد ،2018 عدددام إىل 2016 عدددام مدددن مدغشدددقر،
 الربملددانيني. وأدوار ،القيددادةو  والدميقراطيددة، الرشدديد ابحلكددم يتعلددق مددا يف القدددرات بندداءل التدريبيددة الدددورات

 وقدانون األسدرة وتنظديم اإلجنابيدة الصدحة قدانون صياغة منها أمور مجلة يف بنشا  الشبكة هذه سامهتو 
 امللغاشية. اجلنسية
 الشدددؤون وإدارة القيدددادة علدددى تددددري  منُظّددد القدددرار، اختددداذ هيئدددات يف املدددرأة مشددداركة وخبصدددوص -143

 مستشدارةو  بلديدة رئيسدة 280 لفائدة 2015 األول/ديسمرب كانون  - الثاين/نوفمرب تشرين يف اجملتمعية
 اإلمنائ . املتحدة األمم برانمج من بدعم منطقة 22 يف تبلداياحمللية/ال اجملالس يف

 امرأة. مدغشقر عاصمة عمدة أن إىل اإلشارة وجتدر -144

 (63)املرأة ضد العنف مكافحة )ج( 

 التالية: التدابري اختاذ يف اجلنساين العنف مبكافحة الثابت مدغشقر التزام تجسدي -145
 يف لغتصدابا يعددّ  اجلنسداين العندف كافحدةمباا حتديدد يعدىن 2018 عام يف قانون إعداد •

 على العدل لوزارة التابعة اجلنائ  النظام إص ح جلنة عكفتو  جنائية. جرمية الزواج إطار
  ؛الربملان على عرضه قبل احلكومة جملس إىل تقدميه وسيتم هذا، القانون مشرو  فح 

 ملسدداعدةا هبددد  2016 عددام يف اجلنسدداين العنددف كافحددةمل الوطنيددة السددرتاتيجية عدددادإ •
 منددع هدد  ،اسددرتاتيجية حمدداور مخسددة السددرتاتيجية هددذه شددملتو  .هانتشددار  مددن احلددد علددى
 الجتمدداع  جا دمداإل وإعدادة والجتماعيدة، والقانونيددة الطبيدة والسدتجابة العندف، أعمدال

 للجناة. والجتماع  النفس  لدعما تقدميو  للناجني، والقتصادي
 القضدائية واهليئدات احملداكم يف اجلنسداين العندف راقبدةمل خاصدة لس سدل تددرجي ال نشاءاإل •

 ؛2019 أاير/مايو منذ
 اجلنساين؛ العنف ضحااي لرعاية اهلياكل خمتلف بني لتعاونا تعزيز يف الستمرار •
 اجلنساين؛ العنف من الناجيات لفائدة للدخل املدرة األنشطة لربانمج املنتظم التطوير •
 املرأة. ضد العنف أشكال كافحةمب للتوعيةاا يوم 16 هتامد ةسنوي مح ت تنظيم •
 استدامة ااهتصاصتخاو  عملها وسري وتنظيمها القانونية العيادات وضع حيدد ن  إعداد وميثل -146

 القائمة. التسع القانونية لعياداتل
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 منطقة. 13 يف احلالية القانونية واملشورة الستما  مراكز تعملو  -147
 مددددن شخصدددداا  40 147 اسددددتفاد ،2018 عددددام إىل 2014 عددددام مددددن املمتدددددة الفددددرتة خدددد لو  -148
 مراكدز مدن املقدمدة والتوجيهدات واملشدورة املساعدة من اجلنساين، العنف ضحااي منهم الضعيفة، الفئات

 واقتصادايا. اجتماعياا  إدماجهم عادةإلاا تيسري  القانونية واملشورة الستما 
 اجلنساين. العنف حالت عن بياانتال ومعاجلة جلمع بياانت قاعدة 2016 عام يف وأنشئت -149
 مندع لتعزيدز الوطنيدة الشدرطة سل  داخل النساء من مؤلف   قرب   لواء أُنشئ ،2017 عام ويف -150
 اجلنساين. العنف
 والتدابري: الربامج من العديد 2018 عام منذ اخُتذ وقد -151
 العنددف حددالت مددعاا حتديددد للتعامددل الددوطين للدددر  اإلقليميددة الوحدددات يف يدداتدرك تعدني   •

 اجلنساين؛
 الضحااي؛ ودعم اجلنساين العنف منع هبد  والدر  الشرطة موظف  قدرات لبناء برانمج أُعدّ  •
 الشرطة؛ ط ب تدري  مناهج يف املرأة وحقوق اجلنساين العنف مكافحة وحدة درجتأُ  •
 السددرتاتيجية الركددائز مددن اجلنسدداين العنددف ومكافحددة املستضددعفني األشددخاص محايددة عدددّ تُ  •

 العام. األمن وزارة عمل لربانمج

 (64)اإلعاقة ذوو األشخاص -3 

 ذوي األشخاص قوقحب املتعلق 1998 فربايرشبا / 2 املؤر  044-97 رقم القانون يزال ل -152
 التصدديق مت اإلعاقدة، ذوي األشخاص حلقوق الدولية التفاقية ألحكام امتثالا و  املفعول. ساري اإلعاقة

 .1997 عام قانون لتعديل ن  مشرو  صياغة علىاا حالي ويعكف ،2015 عام يف التفاقية هذه ىعل
 أمور مجلة 2019-2015 للفرتة اإلعاقة ذوي األشخاص إلدماج الوطنية اخلطة تنفيذ أاتحو  -153
 يل : ما منها
 اإلعاقة؛ ذوي األشخاص قوقحب والتعريف واإلع م لتوعيةل مح ت تنظيم •
 ذوي لألشدخاص احملدددة الحتياجدات تلديب الديت املعددات لتدوفري جمانيدة استشارات تقدمي •

 اإلعاقة؛
 التدري ؛ أو التعليم جمال يف الدعم توفري •
 .للدخل املدرة األنشطة دعم •

 اإلعاقة ذوي األشخاص هتميش حماربة  

 .(65)النافذة للتشريعاتاا وفق التوظيف يف هتميش أي من اإلعاقة ذوو األشخاص عايني ل -154
 األشدخاص صدولح علدى املهدين والتددري  التشدغيل جمدال يف الوطنية السياسة مشرو  يشجعو  -155
 لئقة. عمل فرص إجيادو  التعلم أدوات وتوفري التدري  خ ل من العمل على اإلعاقة ذوي
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 ذوي األشدددخاص تهمددديشل للتصددددي 2012 عدددام مندددذ اجملتمعددد  التنهيدددل مواقدددع إحيددداء ويعددداد -156
 .احمللية اجملتمعات يف اإلعاقة
 ذوي األطفدال ظدرو  احلسبان يف 2009 عام يف املعتمدة الشاملة التعليمية السياسة أتخذو -157
 .مواحتياجاهت اإلعاقة
 لتسدددهيل للمعدددايرياا حدددديث منشدددنا اا دراسدددي فصددد ا  3 260 مطابقدددة متدددت السياسدددة، هلدددذهاا وفقدددو  -158
 .2017 عام إىل 2014 عام من البتدائية املدار  إىل اإلعاقة ذوي األطفال وصول
 :التالية تدابريال لصاحلهم اختذت الرمسية، المتحاانت يف اإلعاقة ذوي األطفال مشاركة لتعزيزو  -159
 ؛الكبرية ابألحر  أو برايل بطريقة الختبارات مواضيع طبع •
 ؛مرافقني إىل حيتاجون الذين لمرشحنيل نيرافقمب السماح •
 الختبارات؛ مدة متديد •
 .اإلجاابت بنس  ألشخاص السماح •
 ذوي ألشدددخاصا وصددول إمكانيددة لتدددوفري مبمددرات مستشددفى 79 جتهيدددز مت الصددحة، جمددال ويف -160
 .إليها احلركة على احملدودة القدرة

 الوطنية االلتزامات يف والنظر واملبادرات األولوايت -اثلثاً  
 خد ل مدن ومحايتهدا وتعزيزهدا اإلنسدان حقدوق ابحدرتام خداص بوجده مدغشدقر حكومدة تلتزما -161
 يل : ما إبراز
 يف األمددن قطددا  إصدد ح دعددم مشددرو  تنفيددذ خدد ل مددن ةكمددو واحل القددانون سدديادة تعزيددز •

 لتعزيددددز املتحددددة األمددددم صدددندوق مدددن مدددداي بددددعم 2016 سددددبتمربأيلول/ مندددذ مدغشدددقر
 سدلطة وجدود ضدمان إىل املشرو  هذا من ويُرمى اإلمنائ . املتحدة األمم وبرانمج السلم،
 نطدداق خددارج اإلعدددام عمليددات ومنددع واحلضددرية الريفيددة املندداطق يف القددانون إلنفدداذ فعالددة
 حماكمة؛ دون واإلعدام القضاء

 العمالة وتشجيع والتصنيع، الستثمار وأتمني ،التيسري أنشطة خ ل من الفقر مكافحة •
 ،التحتيددة البنيددة وإنشدداء ،اإلعاقددة ذوو واألشددخاص والنسدداء الشددباب سدديما ول للجميددع،
 املتجددة؛ اتوالطاق املياه قطا  يف خاصة

 الكتفاء لتحقيق فعالة سياسات اعتماد خ ل من متييزية غري اجتماعية سياسات تنفيذ •
 ؛الغذاء من الذايت

 ال ئق؛ السكن وتشجيع مدغشقر مدن حتديث •
 للشباب؛ واإللزام  الكايف التدري  لضمان التعليم إص ح •
 مكافحددةو  نطداقال الواسدعة التشدجري أنشدطة تكثيددف خد ل مدن احلرجد  الغطداء اسدتعادة •

 الغاابت. حرائق
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 التدزام خد ل مدن 2024-2019 اجلديددة للدولدة العامة السياسة أولوايت تنفيذ ضمان يتمو  -162
 .2019 هيوليمتوز/ يف تقييم إجراء إىل ابإلضافة ابألداء، احلكومة أعضاء جان  من تعاقدي

 للدولة العامة السياسة أولوايت ضم  ندرجةامل األربعة املواضيع  
 القسري والعمل الشرعية غري واهلجرة ابلبشر االجتار مكافحة  

 جديددة دبلوماسدية ع قدات إقامدة طريدق عن الدبلوماسية شبكتها توسيع إىل مدغشقر تسعى -163
 يف (66)الشددراكة اتفاقدات وتنشديط إنشدداء علدى تعمدل كمددا  األخدرى. البلددان مددع التعداون اتفاقدات وتعزيدز
 القضائية. واملسائل العمل جمال
 املندددافع مثدددار جددينو  التنميدددة جهددود تسدددريعل عاجلددة جهدددود بددذل يف منهدددا رغبددة مدغشدددقر، وتعدددّ  -164

 البلددان مناا واحد األطفال، تشغيلو  احلديث رقوال القسري العمل على القضاء من املتنتية القتصادية
 تشدرين يف تفاعليدة عمدل حلقدة تنظمد وهكدذا، .املسدتدامة التنميدة أهددا  بشدنن 8.7 لتحدالف الرائدة
 لوضددع تنفيددذها يتعددني الدديت واإلجددراءات والددربامج واألولددوايت التحدددايت لتحديددد 2018 أكتددوبراألول/
 املمارسات. هلذه حد

 اجلنساين العنف أشكال حماربة  

 مكافحددة يف مدغشددقر لرغبددةاا جتسدديد اجلنسدداين العنددف حماربددة بقيددادة األوىل السدديدة التددزام يعدددّ  -165
 نيسدددان/ 12 يف ،األوىل السددديدة للسدددكان املتحددددة األمدددم صدددندوق عدددني وقدددد الوحشدددية. األعمدددال هدددذه
 لألطفال. القسري و/أو املبكر والزواج اجلنساين العنف ملكافحة سفرية ،2019 أبريل
 التسددام  عددم” ثقافدة يعدزز اجلنسداين ابلعندف خدداص (67)قدانون اعتمداداا أيضد األولدوايت ومدن -166
 اجلنساين. العنف ضحااي ورعاية لوقايةل آليات ويضع “مطلقاا 

 الوطنية اإلحصاءات  

 إلعددداد سدديما ول وموثوقددة، حمدثددة اقتصددادية - واجتماعيددة دميوغرافيددة بيدداانت علددى لحصددولل -167
 وتنظديم ترتيد  مدغشدقر حكومدة أعادت ،رصدها/تقييمهاو  هاوتنفيذ الفقر من للحد وطنية اسرتاتيجية
 .2018 أبريلنيسددددان/ 18 املددددؤر  004-2018 رقددددم اجلديددددد القددددانون عتمدددداداب اإلحصددددائية األنشددددطة

 املؤسسدد  اإلطددار بددنّي يو  العامددة، اإلحصددائية األنشددطة نظمتدد الدديت األساسددية املبددادئ القددانون هددذا دحيدددّ و 
 .وجنائية إدارية عقوابت من به يتصل وما وطين إحصائ  نظام إنشاء مع ،اجلديد
 ،1993 عدام يف أجدري قدد واملساكن للسكان واألخري الثاين العام التعداد كان  ملا ذل ، على ع وةو  -168
 .2018 هيونيحزيران/ - مايوأاير/ يف (68)واملساكن للسكان الثالث التعداد احلكومة أجرت فقد

 الس  كبار  

 وهكذا، ابلعمر. املرتبطة والوصم التهميش أشكال مجيع من السن كبار  حبماية مدغشقر تلتزم -169
 األساسددية الجتماعيددة اخلدددمات علددى احلصددول تيسددري بشددنن قددانون مشددرو  إعددداد علددىاا حاليدد يعكددف
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 كبددار  أصدددقاء نددوادي تُنشددن كمددا  .ابلشدديخوخة املرتبطددة ألمددراضا مددن العدد ج تددوفري علددى ويددن  والعدالددة
 للمسنني. املتكاملة الرعاية لضمان اإلقليم  الصعيد على الستقبال ومراكز السن

 الرؤى -رابعاً  
 تنفيدذ ،2019 الثداين/نوفمرب تشدرين يف الثالدث الستعراض حبلول تواصل، أن مدغشقر تعتزم -170

 .نّفذتُ  امل أو منها جزء نُدّفذ واليت 2014 عام يف وردت اليت التوصيات

 عنها املعرب التوقعات -خامساً  
 مجيدددع تعزيدددز إىل الراميدددة التددددابري تنفيدددذ علدددى املسددداعدة تلقددد  يف رغبتهدددا عدددن مدغشدددقر تعدددرب -171
 :يل  مبا األول املقام يف األمر ويتعلق .ومحايتها اإلنسان حقوق
 اإلنسان؛ حقوق حلماية واإلقليمية الدولية اآلليات على احلكومة وأعضاء الربملانيني تدري  •
 ومحايتها؛ اإلنسان حقوق تعزيز يف نياملشارك نيالفاعل جلميع القدرات بناء برامج إعداد •
 واللتزامددات التوصدديات تنفيددذ رصددد يف التقددارير صددياغة جلنددة ألعضدداء الفددين الدددعم تددوفري •

 احلكومة. هبا تعهدت اليت الدولية

 اخلامتة  
 حقدددوق حالددة لتحسددني جهودهددا تكثددف أن السدددابق، السددتعراض منددذ مدغشددقر، اسددتطاعت -172

 ،والقضائية واإلدارية والتنظيمية التشريعية التدابري تاختذو  البلد. يف معينة فئات وحقوقاا عموم اإلنسان
 للدولة. املالية القدرة مراعاة مع والقطاعية الوطنية والربامج السياسات تاعتمدو 

 دعم على للحصول مدغشقر تسعى لذل  ،إضافية موارد تستلزم صعوابت مثة تزال ل أنه إل -173
 الشددددامل الدددددوري السددددتعراض مبوجدددد  الدوليددددة للتزامدددداتاب اإليفدددداء مددددن لتمكينهددددا الدددددوي اجملتمددددع مددددن

 األخرى. واآلليات
 مع تعاوهنا زيزلتع استعدادها وتؤكد ،واحرتامها اإلنسان حقوق بتعزيز التزامها مدغشقر تكررو  -174
 فيها. عضواا  مدغشقر تعدّ  اليت اإلقليمية دون واملنظمات األفريق  والحتاد املتحدة األمم منظومة

Notes 

1 Recommandation n°108.46. 
2 Recommandation n° 108.57. 
3 Rapport unique valant 5e et 6e rapports périodiques sur l’application de la CDE et 2e Rapports 

périodiques sur l’application de ses deux protocoles facultatifs soumis en 2019 ;  

  -Rapport initial sur l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous 

les travailleurs migrants et des membres de leur famille examiné en 2018 ; 

  -4ème rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

examiné en 2017. 
4 Recommandation n° 109.2. 
5 Recommandations n° 108.4, 108.6, 108.9, 108.13, 108.21, 108.22, 108.32, 108.34, 108.35, 108.113. 
6 Recommandations n° 108.1, 108.3, 108.11, 108.17, 108.19, 108.20, 108.23, 108.38. 
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7 Recommandations n° 108.1, 108.2, 108.15, 108.26, 108.30, 108.36. 
8 Recommandations n° 108.1, 108.8, 108.39. 
9 Recommandation n° 108.40. 

10 Recommandations n° 108.42, 43, 44. 
11 Recommandations n° 108.1, 108.3, 108.11, 108.17, 108.19, 108.20, 108.23 et 108.38. 
12 Fort-Dauphin, Port-Berger et Mahajanga. 
13 Recommandation n° 108.53. 
14 Campagne de lutte contre le mariage des enfants (juin-décembre 2015) qui a abouti à l’adoption et la 

mise en œuvre de Stratégie Nationale et Régionale de Lutte contre le Mariage des Enfants, renforçant 

l’engagement de la communauté, des acteurs, des leaders traditionnels et des autorités dans la lutte 

contre le mariage des enfants. La mise en œuvre de cette stratégie s’accompagne d’un guide pour les 

autorités et les acteurs de proximité. 
15 Sensibilisation de 126 Chefs de Juridiction et des Chefs de Cour sur la traite des personnes en 2016, 

sur la torture en 2017 et sur l’application des instruments internationaux relatifs aux Droits de 

l’Homme en 2018. 
16 Vulgarisation de la loi n° 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des personnes 

auprès de l’École Supérieure de la Gendarmerie Nationale : 217 stagiaires bénéficiaires en 2015. 
17 Recommandation : 108.119. 
18 École Nationale des Inspecteurs et Agents de Police Antsirabe, École Nationale Supérieure de Police, 

École Nationale de la Magistrature et des Greffes, École Nationale d’Administration de Madagascar, 

École de la Gendarmerie Nationale, École Supérieure de la Gendarmerie Nationale, Académie 

Militaire, École Nationale de l’Administration Pénitentiaire. 
19 Recommandation n° 109.7. 
20 Recommandation n° 108.110. 
21 Recommandations n° 108.63, 108.66. 
22 Recommandation n° 108.65. 
23 Recommandations n° 108.58, 108.59, 108.64, 108.70, 108.74, 108.78, 108.86, 108.93, 108.95, 

108.103, 108.105, 108.106, 108.109. 
24 Recommandations n° 108.61, 108.68, 108.77, 108.80, 108.82, 108.99, 108.102, 108.107. 
25 Cf. Statistiques en annexe 1, Tableau 5 page ii. 
26 Recommandations n° 108.34, 108.72, 108.76, 108.85, 108.89, 108.92, 108.98, 108.113. 
27 Recommandations n° 108.38, 108.112. 
28 Recommandations n° 108.115, 108.117, 108.118. 
29 Recommandations n° 108.91, 108.117 et 109.4. 
30 Recommandations n° 109.5, 109.6, 109.8, 109.9. 
31 Source CENI. 
32 Recommandations n° 108.114, 108.116. 
33 Loi n° 2016-020 du 22 août 2016. 
34 Loi n° 2016-021 du 22 août 2016 portant création du PAC. 
35 Recommandation n° 108.62. 
36 Recommandations n° 108.52 et 108.54. 
37 Recommandation n° 109.3. 
38 Sur les 107 cas confirmés de peste du 1er août 2018 au 15 mars 2019, 31 sont décédés et 76 traités. 
39 Sur 122 840 cas de rougeole recensés du 3 septembre 2018 au 3 avril 2019, 640 décès ont été 

enregistrés dans les formations sanitaires et 191 décès signalés par les agents communautaires. 
40 Recommandations n° 109.12 et 109.13. 
41 Recommandations n° 108.127–138, 109.3 et 109.16–19. 
42 Recommandation n° 109.14. 
43 975 élèves enseignants formés en 2016 et 1 750 en 2018. 1 000 enseignants non fonctionnaires en 

exercice formés à distance. 
44 Kits scolaires distribués : 2 047 025 au niveau de 12 régions en 2015-2016 et 3 362 273 au niveau de 

17 régions en 2016–2017. 

  Dotation de manuels scolaires auprès des écoles primaires : 6 943 423 en 2014 et 7 354 694 en 2018. 

  Dotation de manuels scolaires auprès des collèges : 452 556 en 2014 et 483 628 en 2018. 
45 Recommandations n° 108.90, 108.111. 
46 L’article 10 dudit décret, les enfants de moins de 18 ans de l’un ou de l’autre sexe ne peuvent être 

employés à des travaux immoraux, des travaux excédant leur force et des travaux forcés. Sont 

considérés comme Pires Formes de Travail des Enfants (PFTE) : les travaux dans les mines et les 

carrières, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le travail domestique ayant un 

caractère dangereux et abusif susceptibles de nuire à la santé et au développement physique, mental 

et moral de l’enfant et les travaux dangereux ou insalubres en milieu urbain et rural. 
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47 Recommandations n° 108.54, 108.121–126. 
48 Le Projet FSS concerne : 

  -39 000 ménages dans le cadre du transfert monétaire de développement humain conditionnel 

(TMDH) ;  

  -32 500 ménages, Argent Contre Travail-Productif (ACT-P) ; 

  -6 000 ménages, « Let Us Learn » (Transfert conditionnel) ; 

  -70 000 ménages, « Fiavota » (Transfert monétaire non conditionnel) ; 

  -1 400 ménages, « Fiarovagnajaja » (transfert périodique) ; 

  -11 000 ménages, Travaux communautaires (ACT et transfert en nature). 
49 Recommandations n° 109.10 et 109.11. 
50 Régions du Grand Sud : Anosy, Androy, Atsimo Andrefana. 
51 Six régions cibles : Analanjirofo – Boeny – Atsimo Andrefana – Anosy – Androy – Atsimo 

Atsinanana. 
52 Deux régions : Analamanga – Atsinanana. 
53 Recommandation n° 108.139. 
54 Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale ratifiée en 1998, 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ratifiée en 1989, Convention de la CITES 

ratifiée en 1975. 
55 Recommandations n° 108.84 et 108.97. 
56 Recommandations n° 108.50, 108.75, 108.78, 108.81, 108.86, 108.96, 108.102, 108.111. 
57 Recommandations n° 108.60, 108.66. 
58 Depuis 2015, formation des jeunes filles en vue de leur autonomisation économique au niveau de 

deux régions. En 2018, en partenariat avec l’UNESCO, réalisation d’un projet d’autonomisation en 

faveur de 152 femmes en situation de handicap, en situation de précarité et de vulnérabilité par des 

Activités Génératrices de Revenus au niveau de quatre régions à savoir : Analamanga, 

Vakinankaratra, Haute Matsiatra et Boeny. 
59 Recommandations n° 108.48, 108.120. 
60 De 2017 à 2019, 1 048 associations ont participé aux concours. 
61 Femmes autonomes sur le plan économique. 
62 Premier prix Ar 20 000 000, deuxième prix : Ar 10 000 000, troisième prix : Ar 5 000 000, à partir 

du 4ème jusqu’au 15ème rang : Ar 1 000 000 (valeur du taux de change en date du 12 juin 2019, 1 

USD = Ar 3 612,46 Source : Banque Centrale de Madagascar). 
63 Recommandations n° 108.67, 108.69, 108.71, 108.73, 108.81, 108.83, 108.87, 108.88, 108.94, 

108.97, 108.100, 108.101, 108.104, 108.108, 108.110. 
64 Recommandations n° 109.120, 109.121. 
65 Code du Travail, art. 104 à 109 
66 -Maurice : Accord de coopération sur l’entraide judiciaire, signée en mars 2019, Accord bilatéral de 

travail élaboré en 2019, Accord de coopération en matière pénale sur l’extradition élaboré en 2019 ; 

  -Maroc : Accord de coopération dans le domaine social pour un accès des jeunes malagasy aux 

formations universitaires professionnelles de qualité en 2019 ; 

  -Koweït, Liban, Arabie Saoudite et Maurice : Trois Projets d’accords bilatéraux de travail élaborés 

en 2019 ; 

  -Chine : Accord de coopération technique pour la mise à disposition de la population 

d’infrastructures de base de qualité ;  

  -Comores : renouvellement de l’accord cadre en 2016. 
67 Cf. paragraphe n° 144 : loi spécifique sur les VBG. 
68 Le RGPH-3 a bénéficié de l’appui technique et financier de l’UNFPA, de la Banque Mondiale, du 

PNUD, de l’Union Européenne et de l’USAID. 

    


