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املق ّدمة
 -1حترص احلكومة على حتقيق املثل العليا اليت تنشددها مدغشدقر ،وهد  :احدرتام حقدوق اإلنسدان
ومحايته ددا وإعماهل ددا ،وض ددمان التماس د الجتم دداع  ،ل س دديما ابلتص دددي الفع ددال للمش ددك ت احلامس ددة
األمهية اليت تشمل انعددام املسداواة ،والفقدر ،والبطالدة ،وأخدريا صدون السد م .وقدد أحدرزت مدغشدقر ،يف
ه ددذا الص دددد ،تق دددم ا كبد دريا يف النه ددوض حبق ددوق اإلنس ددان ومحايته ددا واحرتامه ددا مس ددتعينةا إبط ددار معي دداري
ومؤسس حمكم من السياسات والربامج.
 -2وتق ّدر مدغشقر أميا تقدير مشداركة اجملتمدع الددوي البنداءة يف اجلدولتني األوليدني يف عدام 2010
وتود أن تشكر بوجه خاص برانمج األمم املتحدة اإلمنائ  ،ومفوضدية األمدم املتحددة السدامية
وّ ،2014
حلقوق اإلنسان (مفوضية حقوق اإلنسان) ،واملنظمة الدولية للفرنكوفونية.
-3

وجيسد إعداد هذا التقرير وتقدميه اآلن التز َامها الدوي ابلنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها.

أوالً -منهجية وعملية إعداد التقرير
-4

بعد استعراض اجلولة الثانية ،الذي أجري يف عام  ،2014نُظّمت حلقات عمل للقيام مبا يل :

•

نشر التوصيات اليت قبلت؛

•

إعددداد واعتمدداد خطددة عمددل لتنفيددذ توصدديات الفريددق العامددل املعددين ابلسددتعراض الدددوري
الشامل ،وهيئات املعاهدات ،واملقررين اخلاصني لألمم املتحدة ،يف عام .2015

 -5وتبددني هددذه اخلطددة األهدددا العامددة واحملددددة ،واإلجدراءات الواجد اختاذهددا ،والنتددائج املتوخدداة
جممعةا يف  13موضوع ا رئيسي ا .وتبني أيض ا الوزارات املعنية وآجال تنفيذ التوصيات.
ّ

 -6وتوخيد د ا ملزي ددد م ددن الفعالي ددة ،وس ددع القد درار رق ددم  ،2017/28775امل ددؤر  21تشد درين الث دداين/
نوفمرب  ،2017املتعلدق بتعدديل القدرار املشدرت بدني الدوزارات رقدم  ،2003/18600املدؤر  30تشدرين
داق وليدة
األول/أكتدوبر  ،2003بشدنن إنشداء جلندة صدياغة تقددارير حقدوق اإلنسدان األوليدة والدوريدة ،نط َ
تل د اللجنددة فكلفه ددا مبهمددة متابعددة التنفي ددذ .وتت دنلف هددذه اللجن ددة مددن  54تقني دا م ددن الددوزارات املعني ددة
واملؤسسات الربملانية ومنظمات اجملتمع املدين.
دات التنسدديق واخل درباءُ مددن الكيدداانت املعنيددة ،مبشدداركة
 -7وقددد سددامهت يف إعددداد هددذا التقريددر جهد ُ
فاعلة من ممثل رائسة الوزراء ،واللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان ،ومنظمات اجملتمع املدين.
األولني من تنفيذ التوصيات من خ ل
 -8وأجريت عمليات تقييم اإلجراءات املتخذة يف العامني ّ
إعداد تقرير منتصف املدة ،الذي ق ّدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام .2017
 -9وعم د د ا بق د درار اجلمعيد ددة العامد ددة لألم ددم املتحد دددة  ،251/60املد ددؤر  15آذار/مد ددار ،2006
املنشدئ جمللدس حقدوق اإلنسدان ،يسدتعرض هدذا التقريدر حالدة حقدوق اإلنسدان يف مدغشدقر خد ل الفددرتة
قيددد السددتعراض (مددن  2014إىل  ،)2019ول سدديما مددا أحددرز مددن تقد ّدم يف تنفيددذ التوصدديات ال د159
اليت قُبلت خ ل استعراض عام .2014
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 -10وقددد أُعددد هددذا التقريددر وفق دا لعمليددة شدداملة وتشدداركية تولددت تنسدديقها مديريددة حقددوق اإلنسددان
والع قات الدولية يف وزارة العدل بدعم فين وماي مدن مفوضدية حقدوق اإلنسدان وبدرانمج األمدم املتحددة
اإلمنددائ  .ونُظم دت ،يف هددذا الصدددد ،أربددع حلقددات عمددل خ د ل عددام  2019مت خ هلددا مجددع البيدداانت
وجتميعهدا وصدياغة التقريدر .و ُعقددت أيضدا مدع خدرباء املنظمدة الدوليدة للفرنكوفونيدة حلقدة عمدل للمواكبددة
التقنية لوضع التقرير يف صيغته النهائية يف حزيران/يونيه .2019

اثنياً -تنفيذ توصيات عملييت االستعراض السابقتني

()1

ألف -التعاون مع اآلليات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان

()2

 -11يندرج تقدمي التقارير املنتظمدة واملشداركة يف عمليدات اسدتعراض خمتلدف التقدارير الوطنيدة حلقدوق
اإلنسددان( )3يف مقدمددة أولددوايت مدغشددقر الدديت تسددعى إىل الوفدداء ابلتزاماهتددا الدوليددة وحتسددني تعاوهنددا مددع
جملددس حقددوق اإلنسددان ،ومفوضددية حقددوق اإلنسددان ،وهيئددات املعاهدددات ،واآلليددات اإلقليميددة واملسددتقلة
بدعم من وكالت منظومة األمم املتحدة.
-12

رحبت مدغشقر ابرتياح بزايرات اخلرباء الدوليني التالني:
وقد ّ

•

ممثلو جلنة اخلرباء األفريقية املعنية ابمليثاق األفريق حلقوق الطفل ورفاهه ،يف عام 2018؛

•

املقرر اخلاص املعين مبسنلة التزامات حقوق اإلنسدان املتعلقدة بوسدائل السدتفادة مدن بيئدة
ّ
آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة ،يف عام 2016؛

•

خرباء مركز احلقوق املدنية والسياسية ،وهو منظمة غري حكومية ،يف عام .2018

 -13وتؤكددد مدغشددقر مددن جديددد اسددتعدادها ملواصددلة ع قددات تعاوهندا مددع هيئددات املعاهدددات
وغريها من اهليئات التابعة لألمم املتحدة واهليئات األفريقية املعنية حبقوق اإلنسان.
 -14وتؤكد مدغشقر من جديدد أيضدا التزامهدا بتلبيدة الددعوة الدائمدة املوجهدة إىل املكلفدني بدولايت
يف إطددار اإلجدراءات اخلاصددة ،يف  26آب/أغسددطس  ،2011وبتلقد كددل مددا يددرد مددن طلبددات الدزايرات
واملعلومدات مددن األمددم املتحدددة ومدن اهليئددات األفريقيددة املعنيددة حبقدوق اإلنسددان والنظددر يف تلد الطلبددات.
ومددن املزمددع أن جيددري املقددرر اخلدداص املعددين حبددق كددل إنسددان يف التمتددع أبعلددى مسددتوى ممكددن مددن الصددحة
البدنية والعقلية زايرة يف الربع األخري من عام  ،2019واملقررة اخلاصة املعنية مبسنلة العنف ضد املرأة يف
النصف الثاين من عام .2019
-15
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وقد استجابت مدغشقر يف عام  2019لستبياانت املقررين اخلاصني املعين كل منهم:

•

مبسنلة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة ابلتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛

•

بي ددع األطف ددال واس ددتغ هلم جنس ددي ا ،مب ددا يف ذلد د بغ دداء األطف ددال واس ددتغ ل األطف ددال يف
املواد اإلابحية؛

•

الشعوب األصلية.
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ابء -قبول القواعد الدولية
 -16واصددلت مدغشددقر ،خد ل الفددرتة قيددد السددتعراض ،بددذل اجلهددود للوفدداء ابلتزاماهتدا الدوليددة مددن
خ ل التصديق على الصكو التالية(:)4
•

الربوتوكددول الختيدداري الثدداين امللحددق ابلعهددد الدددوي اخلدداص ابحلقددوق املدنيددة والسياسددية،
اهلاد إىل إلغاء عقوبة اإلعدام  ،يف  21أيلول/سبتمرب )5(2017؛

•

الربوتوكول الختياري لتفاقية مناهضة التعذي  ،يف  21أيلول/سبتمرب )6(2017؛

•

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،يف  12حزيران/يونيه )7(2015؛

•

التفاقي ددة الدولي ددة حلماي ددة حق ددوق مجي ددع العم ددال امله دداجرين وأف دراد أس ددرهم ،يف  13أاير/
مايو .)8(2015

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

()9

التطور الدستوري
 -17ج دداء دس ددتور مجهوري ددة مدغش ددقر الرابع ددة مبس ددتجد غ ددري مس ددبوق إذ أرس ددى نظام د ا ش ددبه رائس د
مبوج د املددادة  54مندده ،الدديت تددن علددى أن يعددني رئدديس اجلمهوريددة رئدديس الددوزراء الددذي يقرتحدده حددزب
األغلبية أو جمموعة أحزاب األغلبية يف اجلمعية الوطنية.

اإلطار التشريع
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عززت احلكومة ترسانتها القانونية بسن النصوص التشريعية التالية:
ّ

القوانني التنظيمية:
•

دتمم ألحكددام معينددة مددن
رقددم  002-2019املددؤر  15شددبا /فرباير  2019املعد ّدل واملد ّ
الق ددانون التنظيم د رق ددم  010-2018امل ددؤر  11أاير/م ددايو  2018املتعل ددق ابنتخ دداب
أعضاء اجلمعية الوطنية؛

•

رقم  010-2018املؤر  11أاير/مايو  2018املتعلق ابنتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية؛

•

رقم  009-2018املؤر  11أاير/مايو  2018املتعلق ابنتخاب رئيس اجلمهورية؛

•

رق ددم  008-2018امل ددؤر  11أاير/م ددايو  2018املتعل ددق ابلنظ ددام الع ددام ل نتخ دداابت
والستفتاءات.

القوانني العادية:
•

GE.19-14210

رق ددم  043-2018امل ددؤر  13ش ددبا /فرباير  2019بش ددنن مكافح ددة غس ددل األم د دوال
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•

رقم  027-2018املؤر  8شبا /فرباير  2019املتعلق ابألحوال املدنية؛

•

رقددم  022-2017املددؤر  26كددانون األول/ديسددمرب  2017بشددنن إصدددار األحكددام
التكميليدة ،وشددهادة مدي د األطفددال يف إطددار التسدجيل أبثددر رجعد للمواليددد والبددالغني يف
إطار عملية بطاقة اهلوية الوطنية؛

•

تمم ألحك د ددام ق د ددانون
رق د ددم  013-2017بت د دداري  26متوز/يوليد د ده  2017املعد د د ّدل واملد د د ّ
اإلجراءات اجلنائية املتعلقدة ابلددفا عدن الطدرفني ،والتحقيدق األوي ،والحتجداز الحتيداط
أثناء املقاضاة والتحقيق؛

•

رقم  021-2016املؤر  22آب/أغسطس  2016بشنن أقطاب مكافحة الفساد؛

•

رقم  020-2016بتاري  22آب/أغسطس  2016بشنن مكافحة الفساد؛

•

رق د ددم  018-2016امل د ددؤر  22آب/أغس د ددطس  2016بش د ددنن الت د دددابري واإلجد د دراءات
املطبقة على األطفال املخالفني للقانون؛

•

املتمم ألحكام معيندة مدن
رقم  017-2016املؤر  22آب/أغسطس  2016املع ّدل و ّ
قانون اإلجراءات اجلنائية يف مدغشقر؛

•

رقم  040-2014املؤر  20كانون الثاين/يناير  2015بشنن مكافحة الجتار ابلبشر؛

•

رقم  038-2014املؤر  9كانون الثاين/يناير  2015بشنن محاية البياانت الشخصية؛

•

رقم  035-2014املؤر  9كانون الثاين/يناير  2015بشنن إلغاء عقوبة اإلعدام؛

•

رقددم  006-2014املددؤر  17متوز/يوليده  2014املعدددل واملددتمم ابلقددانون رقددم 031-2016
املؤر  23آب/أغسطس  2016بشنن مكافحة اجلرمية اإللكرتونية؛

•

رق ددم  005-2014امل ددؤر  17متوز/يوليد ده  2014املتعل ددق مبكافح ددة اإلره دداب واجلرمي ددة
املنظمة العابرة للحدود.
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وأصدرت مدغشقر ،امتثالا ل تفاقيات اليت ص ّدقت عليها ،القوانني املع ّدلة التالية:

•

رقم  014-2017املؤر  30حزيران/يونيه  2017بشنن التبين؛

•

دتمم لدبعض أحكدام
رقم  039-2016املؤر  25كدانون الثاين/ينداير  2017املعد ّدل وامل ّ
قانون اإلجراءات املدنية يف مدغشقر؛

•

تمم لدبعض أحكدام
رقم  038-2016املؤر  25كدانون الثاين/ينداير  2017املعد ّدل واملد ّ
املرسوم رقم  064-60املؤر  22متوز/يوليه  1960بشنن قانون اجلنسية امللغاشية؛

•

رقم  029-2016املؤر  24آب/أغسطس  2016بشنن قانون التصال اإلع م ؛

•

رقم  020-2016بتاري  22آب/أغسطس  2016بشنن مكافحة الفساد؛

•

رق د ددم  018-2016امل د ددؤر  22آب/أغس د ددطس  2016بش د ددنن الت د دددابري واإلجد د دراءات
املطبقة على األطفال املخالفني للقانون؛

•

رقم  040-2014املؤر  20كانون الثاين/يناير  2015بشنن مكافحة الجتار ابلبشر.
GE.19-14210
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ويرد يف األقسام املناسبة من هذا التقرير بيان فحوى هذه اإلص حات التشريعية وآاثرها.

 -2اإلطار الدستوري

اجمللس األعلى للدفا عن الدميقراطية وسيادة القانون
 -21اجمللس األعلى للدفا عن الدميقراطية وسيادة القانون مؤسسة مستقلة أنشئت مبوج القانون
رقم  ،001-2015املؤر  12شبا /فرباير  ،2015وه مكلفة برصدد احدرتام األخد ق والدميقراطيدة
وسيادة القانون ومراقبة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
 -22ويعمددل هددذا اجمللددس منددذ  27نيسددان/أبريل  ،2018ولدده ميزانيددة مسددتقلة مدرجددة ضددمن قددانون
املالية لعام .2019

اللجنة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان

()10

 -23اللجنددة الوطنيددة املسددتقلة حلقددوق اإلنسددان مؤسسددة وطنيددة مسددتقلة للدددفا عددن حقددوق اإلنسددان
وفقا ملبادئ ابريس ،أنشئت مبوج القانون رقم  007-2014املدؤر  22متوز/يوليده  .2014وتعمدل
هذه اللجنة منذ  13تشرين األول/أكتوبر  ،2016ولديها ميزانية مستقلة مدرجدة ضدمن قدانون املاليدة،
وه جمهزة ابلبنية التحتية واملعدات واملوظفني .ومن بني أعضاء هذه اللجنة ،البالغ عددهم  ،11هنا
سددبعة ينتمددون إىل منظمددات اجملتمددع املدددين .أمددا املمثددل الوحيددد للسددلطة التنفيذيددة فلدديس لدده إل صددوت
استشدداري .ول جيددوز مقاضدداة أعضدداء اللجنددة أو احتجددازهم أو حمدداكمتهم بسددب مددا يصدددر عددنهم مددن
خيارات أو أفعال خ ل أدائهم واجباهتم إل يف حالة اجلرم املشهود وإبذن مسبق من األعضاء.
 -24وقدد ُعيّنددت اللجندة ابعتبارهددا آليدة وطنيددة ملنددع التعدذي مبوجد الربوتوكدول الختيدداري لتفاقيددة
مناهضة التعذي (.)11
-25

وقامت اللجنة بعد إنشائها رمسيا مبا يل :

•

إجراء مهمات إع مية وتوعوية يف  16منطقة و 5مقاطعات؛

•

زايرة مرافق الحتجاز يف  3مدن()12؛

•

التحقيق يف النزاعات على األراض يف بريكافيل وماانجناري وإي كاكا؛

•

التحقيق يف حالت انتهدا حقدوق اإلنسدان ،مثدل القتدل التعسدف يف ماانجنداري ،واعتقدال
املتظاهرين املدافعني عن البيئة يف سواماهامانينا وسجنهم ،وعدالة الغوغاء يف انتساكاابري،
فض ا عن انتهاكات حقوق املدافعني عن البيئة كلوفيس رازافيمالل وراليفا؛

•

الضط

أبنشطة التوعية يف جمال حقوق اإلنسان.

حمكمة العدل العليا
 -26حمكم ددة الع دددل العلي ددا هيئ ددة قض ددائية منص ددوص عليه ددا يف الدس ددتور ،أنش ددئت مبوجد د الق ددانون
التنظيم رقم  043-2014املؤر  9كانون الثاين/يناير  ،2015وه خمتصة مبحاكمة:
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•

رؤس دداء الدولد دة املتهم ددني ابخليان ددة العظم ددى والنتهاك ددات اجلس دديمة أو املتك ددررة للدس ددتور
واإلخ ل أبداء واجباهتم مبا يتعارض مع وظائفهم؛

• رئيس الغرفتني ،ورئيس الوزراء ،وأعضاء احلكومدة ،وكدذا رئديس احملكمدة الدسدتورية العليدا
بسب األعمال ذات الصلة أبداء واجباهتم ،واليت تع ّد جرائم أو جنح ا إابن ارتكاهبا.
 -27وتدرج األموال ال زمة لعمل حمكمة العدل العليا ضمن ميزانية الدولة.

جملس املصاحلة الوطنية يف مدغشقر

()13

 -28جملد ددس املصد دداحلة الوطنيد ددة يف مدغشد ددقر ،الد ددذي أنشد ددئ مبوج د د القد ددانون رقد ددم 037-2016
املددؤر  2شددبا /فرباير  ،2017هيئددة وطني دة مسددؤولة عددن قيددادة عمليددة املصدداحلة الوطنيددة .ومددن مهامدده
املسامهة يف هتيئة منا سياس هادئ ملنع األزمات السياسية الدورية واستعادة التماس الوطين.

دال -التدابري السياسية
 -1اإلعالم والتوعية والتبسيط
 -29ض دداعفت مدغش ددقر أعم ددال تعزي ددز حق ددوق اإلنس ددان ومحايته ددا واحرتامه ددا ،ال دديت جتريه ددا خمتل ددف
اجله ددات ذات املص ددلحة أبش ددكال ش ددى :محد د ت التوعي ددة( ،)14واحل دوارات اجملتمعي ددة ،والحتف ددال ابألايم
املواضيعية( ،)15وإنتاج املواد( ،)16وتنظيم املعارض والفعاليات.

 -2التدريب والتعليم

()17

 -30ت دددرج وح دددات متعلق ددة حبق ددوق اإلنس ددان يف من دداهج الت دددري األوي عل ددى ص ددعيد مؤسس ددات
الت دددري امله ددين( .)18وق ددد مت ت ددوفري دورات تدريبي ددة تكميلي ددة 235 :يف قط دداع الش ددرطة وال دددر ب ددني
عام  2015و 2019لفائدة  20 114شخصدا ،و 3يف قطدا العدالدة بدني عدام  2017و2019
لفائدة  172شخص ا يف املدرسة الوطنية للقضاء وقلم احملكمة.
 -31وخ د د ل التد دددري األوي يف املدرسد ددة الوطنيد ددة ل د د دارة يف مدغشد ددقر واملدرسد ددة الوطنيد ددة إلدارة
السددجون ،تلقددى  1 331طالب د ا خترج دوا يف  4دفعددات متتاليددة تدددريبات يف جمددال حقددوق اإلنسددان مددن
عام  2014إىل عام .2018
 -32ومنددذ عددام  ،2015اسددتفاد  1 010مددن مددوظف إنفدداذ القددانون مددن دورات التدددري املسددتمر
يف جمال حقوق اإلنسان.

 -3ع احلوار بني الدولة واملدافعني ع حقوق اإلنسان

()19

 -33نُظّم يف أيلول/سبتمرب  2018حوار بدني الدولدة ومنظمدات اجملتمدع املددين هبدد صدياغة ند ّ
ينظم وضع املدافعني عن حقوق اإلنسان.
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هاء -املساواة وعدم التمييز
 -1التدابري املتخذة لضمان املساواة بني اجلنسني

يف مسنلة اجلنسية

()20

()21

 -34ميددن قددانون اجلنسددية اجلديددد لعددام  2017امل درأة امللغاشددية إمكانيددة نقددل جنسدديتها إىل أطفاهلددا
بغض النظر عن حالتها الزوجية.

يف مسنلة األراض

()22

 -35هت دد رسددالة سياسددة األراض د  ،ال ديت اعتمدددت يف عددام  ،2015إىل إش درا النددا مجيع د ا يف
عملية الوصول إىل األراض وكفالة حقوقهم املشروعة ،بغض النظر عن جنسهم وأعمارهم ومواردهم.

 -2مكافحة املمارسات الثقافية الضارة

()23

 -36أخذت ثقافة التخل عن األطفال التوائم ملاانجناري ووصمهم تندثر تددرجييا مندذ عدام 2008
بفضل التزام السلطات التقليدية والدينية إبلغاء هذه املمارسة على إثر ما اختذ من إجراءات.
 -37وخبصددوص مكافحددة ممارسددة ”م دوليرتي“ ،تواصددلت مح د ت التوعيددة الدديت تقددوم هبددا السددلطات
احمللية والزعماء التقليديون والزعماء الدينيون واملدرسون وأعضاء منظمات اجملتمع املدين حى عام .2015
 -38وأع ّدت يف عام  2016اسرتاتيجية وطنيدة ملكافحدة زواج األطفدال ( )2024-2018هتدد
إىل احلد ددد مد ددن انتشد ددار زواج األطفد ددال مد ددن  41.2يف املائد ددة إىل  21.2يف املائد ددة خ د د ل سد ددبع سد ددنوات،
واعتُمدت يف عام  .2018ويرمى من هذا اهلد الطويل األجل إىل حصدول مجيدع القدرى علدى ع مدة
حمررة من زواج األطفال“.
”قرية ّ

واو -حق الفرد يف احلياة واألمان على شخصه
 -1االجتار ابألشخاص
-39
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()24

تتسم جهود مكافحة الجتار ابألشخاص مبا يل :

•

اعتماد قانون عام  2014اجلديد ،الذي يعاق بصرامة على الجتار ابلبشر ومدا يتصدل
به من جرائم؛

•

إنشاء املكت الوطين ملكافحة الجتار ابلبشر يف عام  .2015وهو هيئة وطنية خاضعة
لسددلطة رئدديس الددوزراء ،مهمته دا الرئيسددية مواءمددة وتنسدديق تدددابري الوقايددة ومحايددة ضددحااي
الجتار ابألشخاص؛

•

اعتم دداد خطد ددة العمد ددل الوطنيد ددة للفد ددرتة  ،2019-2015الد دديت تقد ددوم علد ددى أربعد ددة حمد دداور
اسرتاتيجية :الوقاية ،واحلماية ،وامل حقة القضائية ،والشراكة.
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 -40وقددد خضددعت هددذه اخلطددة يف حزيران/يوني ده  2019لتقيدديم أاتح قيددا التقدددم احملددرز يف تنفيددذ
أنشددطة مكافحددة الجتددار ابلبشددر ،وحتديددد أوجدده ذل د التقدددم ،والصددعوابت الدديت اعرتضددت تنفيددذ اخلطددة
خ ل الفرتة املعنية .وسيساهم هذا التقييم يف إعداد خطة جديدة.
()25

 -41ووفق ا ملا يقضد بده القدانون ،مت تفكيد شدبكات الجتدار ابألشدخاص ،وتسدجيل حدالت
الجتددار .وقددد أسددفرت مقاضدداة اجلندداة عددن إدانددة احملكمددة البتدائيددة يف أنتدداانانريفو لد د 75شخص د ا من ددذ
عام .2015
 -42ومنددذ حزيران/يونيده  ،2018مت نقددل الختصدداص يف قضددااي اجلدرائم العددابرة للحدددود إىل قطد
مكافحة الفساد .ومن بني  17قضية مسجلة يف كتابة قطد مكافحدة الفسداد يف أنتداانانريفو ،يُعكدف
علدى التحقيددق يف  8قضدااي علددى مسددتوى الددواوين ،وصدددر احلكدم يف قضددية واحدددة حدى كددانون الثدداين/
يناير  .2019وأدين  47شخص ا ،منهم  31امرأة ،جبرائم الجتار.
-43

وتنفيذا خلطة العمل الوطنية هذه ،قامت احلكومة مبا يل :

•

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

•

إنشاء مركز لستقبال الضحااي ومساعدهتم ،أطلق عليه اسدم ”ميتسدينجو“ ،يف أنتداانانريفو،
يف عام 2018؛

•

إعداد دليل ل جراءات القضائية ودليل لتحديد هوية الضحااي ورعايتهم ،يف عام 2017؛

•

تد د دددري اجلهد د ددات الفاعلد د ددة يف جمد د ددال العدالد د ددة اجلنائيد د ددة ،ومفتش د د د العمد د ددل ،واملد د ددوظفني
الدبلوماسيني والقنصليني ،واألخصائيني والعاملني الجتماعيني ،منذ عام 2016؛

•

تنظيم مح ت توعية السكان وتبسيط النصوص ،منذ عام .2015

 -44ومددن عددام  2015إىل عددام  ،2019اسددتفاد  198م ددن ضددحااي الجتددار العددابر للحدددود م ددن
الدعم النفس والجتماع والطيب والقتصادي املق ّدم من احلكومة.

 -2عقوبة اإلعدام

()26

 -45ألغت مدغشدقر عقوبدة اإلعددام حبكدم القدانون مندذ عدام  .2014وخت ّفدف أحكدام اإلعددام إىل
أحك د ددام ابألش د ددغال الش د دداقة م د دددى احلي د دداة مبوجد د د التع د ددديل ال د ددذي أج د ددري عل د ددى ق د ددانون العق د ددوابت يف
عام .2017

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

()27

 -46يكفد ددل الدسد ددتور احلظد ددر املطلد ددق للتعد ددذي وغد ددريه مد ددن ضد ددروب املعاملد ددة أو العقوبد ددة القاسد ددية
أو ال إنسانية أو املهينة.
 -47وسعيا إىل ضمان التساق مع اتفاقية مناهضة التعذي واملبادئ التوجيهية جلزيدرة روبدن ،أعد ّد
مشدرو قددانون يعدددل بدده قدانون عددام  ،2008وسدديعرض علددى الربملددان لكد يعتمددده .ويركددز هددذا التعددديل
أساس ا على:
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•

إدراج عقوابت على سوء املعاملة؛

•

متديد فرتة التقادم؛

•

توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل أعمال التعذي اليت يرتكبها األشخاص العاديون؛

•

الطابع اإللزام والفوري لبدء التحقيقات؛

•

جترمي أعمال التعذي ؛

•

احرتام مبدأ عدم اإلعادة القسرية.

 -48ونُظّمددت مح د ت للتوعي ددة حبظ ددر التع ددذي وغ ددريه م ددن ض ددروب املعامل ددة الس دديئة .وتنف دذ ب درامج
تدددري اجلهددات الفاعلددة ،ويددتم منددذ  13أاير/مددايو  2019تفعيددل األدوات املتعلقددة ابحدرتام الضددماانت
األساسية خ ل الساعات األوىل من احلرمان من احلرية.
 -49وي ح ددق أم ددام القض دداء ابنتظ ددام مرتكب دو التع ددذي أو غ ددريه م ددن ض ددروب املعامل ددة الس دديئة أثن دداء
التحقيق القضائ وتصدر يف حقهم عقدوابت جنائيدة وأتديبيدة .فقدد ُحكدم ابلسدجن ملددة  5سدنوات يف
عام  2015على ضابط شرطة ع ّذب شخص ا اعتُقل بسب السرقة.

زاي -احرتام حقوق اإلنسان يف إدارة القضاء وإدارة السجون
 -1إصالح إدارة القضاء
-50

لتحسني الوصول إىل العدالة وضمان عدالة منصفة ،أجريت اإلص حات الرئيسية التالية:

•

إنشاء مكت تنسيق ومراقبدة احملداكم واملؤسسدات السدجنية يف عدام  .2017وتتمثدل مهمدة
هذا املكت يف مراقبة سري العمل يف احملاكم واملدرسة الوطنية للقضاء وقلم احملكمة؛

•

مجع قانون العقوابت وقانون اإلجراءات اجلنائية يف وثيقة واحدة يف عام 2018؛

•

بناء حمكمتني ابتدائيتني يف عام  2018لتقري العدالة من املواطنني؛

•

خمص
تشييد مبىن جديد ّ
إنش دداء الش ددبا الواح ددد يف احملكم ددة البتدائي ددة يف أنت دداانانريفو يف ع ددام  ،2017املكل ددف
بتسجيل الواثئق القضائية؛

•

إعداد أكشا الستقبال واملعلومات ملستخدم العدالة؛

•

بناء قدرات القضاة ومجيع رؤساء وحدات التحقيق القضائ ومجيع ضبا الشرطة القضائية؛

•

تنفيدذ بدرانمج ”املعاجلدة يف الوقددت الفعلد “ علدى صددعيد مكاتد املددع العددام التجريبيددة
لتسدريع وتبسدديط معاجلددة القضددااي وتطبيددق معددايري اخلدمددة علددى مسددتوى احملدداكم واهليئددات
القضائية؛ وتنظيم يدوم سدنوي لرؤسداء اهليئدات القضدائية مندذ عدام  2012لضدمان عدالدة
وتؤمن الستثمارات؛
جم ّدة ونزيهة حترتم حقوق اإلنسان ّ
حوسبة معاجلة ملفات السلسلة اجلنائية واحملكمة اإلدارية واحملكمة املالية واحملكمة التجارية؛

•

إنشاء جلنة فنية حتت مسمى ”الضماانت القضائية“ يف عام .2018

•

•

GE.19-14210
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حملكمة الطفل يف أنتاانانريفو يف عام 2018؛
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 -2إصالح إدارة السجون

()29

على صعيد إدارة السجون
 -51يتوىل مكت تنسيق ومراقبدة احملداكم واملؤسسدات السدجنية ،الدوارد ذكدره أعد ه ،أيضد ا مسدؤولية
اإلشرا على سري عمل إدارة السجون واملدرسة الوطنية إلدارة السجون.
-52

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

يف البيئة السجنية
ظرو الحتجاز
-53

تضاعفت ميزانية تغذية السجناء لعام .2019

 -54وأاتح إنش دداء املراقب ددة الغذائي ددة يف ع ددام  2016رص ددد حال ددة التغذي ددة ش ددهرايا وحال ددة املخ ددزوانت
الغذائية يف املؤسسات السجنية البالغ عددها  43مؤسسة.
-55

ويساهم تفعيل حقول السجون يف حتسني احلص

الغذائية للسجناء.

 -56ومنددذ عددام  ،2019ي دتم تطبيددق نظددام غددذائ جديددد يف السددجون يتكددون مددن تغذيددة متنوع دة
قوامهددا  2 000سددعرة حراريددة يف اليددوم لكددل سددجني يف مجيددع املؤسسددات السددجنية ،وأتيت منتجاهتددا مددن
حدائق السجون واحلقول السجنية.
-57

ويف ما يتعلق ابحلصول على الرعاية الصحية ،فإن إدارة السجون:

•

وضعت رهن كل مؤسسة سجنية ممرضا وطبي عام كحد أدىن؛

•

توفّر ،منذ عام  ،2018مراقبة وابئية تتي معرفة احلالة الصحية للسجناء؛

•

أنشد ددنت ،يف عد ددام  ،2017صد دديدلية مركزيد ددة يف وزارة العد دددل مسد ددؤولة عد ددن تزويد ددد املؤسسد ددات
السجنية ابألدوية لتوفري أدوية ذات جودة أفضل وتنسيق الستجابة حلالت الطوارئ الوابئية.

اكتظاظ السجون
-58

12

ُاختذت التدابري التالية للحد من الكتظاظ يف السجون:

•

إنش دداء وح دددة املراقب ددة السد درتاتيجية يف ع ددام  2019لعك ددس نس ددبة احملك ددوم عل دديهم م ددن
األظناء إىل  55يف املائة من احملكوم عليهم و 45يف املائة من األظناء؛

•

إنشاء شبا أوحد على مستوى حمكمة النقض لتسريع معاجلة القضااي؛

•

بناء أربع مؤسسات سجنية؛

•

إع ددادة أتهي ددل  47مؤسس ددة س ددجنية ،منه ددا  32مؤسس ددة مدعوم ددة م ددن اللجن ددة الدولي ددة
للصلي األمحر ،مع زايدة يف األماكن املخصصة للنوم؛

•

إلغاء مذكرة التوقيف املنهجية من خ ل إص ح قانون اإلجراءات اجلنائية الذي يسدتلزم
تسويغ مجيع القرارات ذات الصلة به.
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فصل أقسام األحداث
 -59يوجددد قسددم منفصددل للبنددني يف  30مؤسسددة سددجنية مددن بددني املؤسسددات السددجنية الدديت تددؤوي
قاصرين ،والبالغ عددها .42

حاء -احلقوق املدنية والسياسية
 -1حرية التعبري والرأي

()30

 -60تُكفدل البيئددة املواتيددة ملهنددة الصددحافة مددن خد ل إلغدداء جتددرمي املخالفددات الصددحفية وإنشدداء اهليئددة
الوطنية لتنظيم التصال اإلع م  ،املنصوص عليها يف القانون اجلديد.
 -61واهليئ ددة الوطني ددة لتنظ دديم التص ددال اإلع م د هيئ ددة مس ددتقلة مس ددؤولة ع ددن تنظ دديم أنش ددطة قط ددا
التصال اإلع م .

 -2احلرية الدميقراطية
-62

يكفل الدستور احلق يف الرتش جلميع النتخاابت:

•

مت قب ددول( 803 )31م ددن ب ددني  855طل د د تر ّش د د ل نتخ دداابت التش د دريعية ال دديت أجري ددت
يف  27أاير/مايو 2019؛

•

مت قبددول  36مددن بددني  46طلد تر ّشد ل نتخدداابت الرائسددية الدديت أجريددت يف  7تشدرين
الثاين/نوفمرب .2018

 -63ويف مد ددا يتعلد ددق ابحلد ددق يف التصد ددويت ،تكف د ددل احلكومد ددة ابنتظد ددام تسد ددجيل امل د دواطنني يف ق د دوائم
الندداخبني ،وتوجيدده الددعوات إلدديهم ،وتوزيددع بطاقدداهتم ،وتضددمن السددلم واألمددن قبددل النتخدداابت وبعدددها.
ويددتم إحصدداء أعددداد الندداخبني يف القددرى التقليديددة املسددماة فوكونتدداين .ويف أاير/مددايو  ،2019مت حصددر
قائمة النداخبني يف  10 154 639انخبد ا مقابدل  9 913 599انخبد ا كدانوا مسدجلني يف النتخداابت
الرائسية اليت أجريت يف  7تشرين الثاين/نوفمرب .2018

 -3مكافحة الفساد

()32

 -64اعتمددد جملددس الددوزراء ،يف  28حزيران/يونيدده  ،2019ن د
غري املشروعة.

القددانون املتعلددق ابسددرتداد األصددول

 -65ومت يف عددام  )33(2016تع ددديل القددانون رق ددم  030-2004املددؤر  9أيلول/س ددبتمرب 2004
املتعلق مبكافحة الفساد ،تعدي ا روعيت فيه توصيات التقييم الذي أجري يف عام .2014
 -66واختددذت احلكومددة ،وفق دا ل سدرتاتيجية الوطنيددة ملكافحددة الفسدداد ،مددن العدالددة واألمددن واخلدمددة
العامة قطاعات ذات أولوية للكشف عن الفساد وتطوير ثقافة النزاهة.
 -67ويؤك ددد بي ددان رئ دديس اجلمهوري ددة بعن دوان ”ع دددم التس ددام مطلق دا“ املتعل ددق ابلفس دداد يف ش ددبا /
فرباير  2019من جديد أولوية حماربة الفساد وتعزيز النزاهة واملساءلة والشفافية.
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 -68ولتعزيز آليات مكافحة الفساد القائمة ،فقد استعيض عن السلسلة اجلنائية ملكافحة الفسداد،
اليت أنشئت يف عام  ،2004أبقطاب مكافحة الفساد(.)34

 -69و ُاختذت ،على إثر هذه اإلص حات املختلفة ،التدابري التالية:
•

اإلط د د ق الرمس د د ل د دربانمج  I-Torokaيف  7حزيران/يوني د ده  ،2019وه د ددو منص د ددة تظل د ددم
جدي دددة ع ددرب اإلنرتن ددت .ويت ددي ه ددذا ال ددربانمج احلاس ددوي ال ددذي يض ددمن السد درية املطلق ددة
للمواطنني اإلب غ عن الفساد والتفاعل مع حم ّقق املكت املستقل ملكافحة الفساد؛

•

إطد ق وزارة العدددل مشددرو ”اإلدارة اإللكرتونيددة“ ضددمن رؤيددة ”عدالددة بدددون فسدداد“،
يف نيسان/أبريل 2019؛

•

إع د ن رئ دديس اجلمهوري ددة بعن دوان ”ع دددم التس ددام مطلق دا“ املتعل ددق ابلفس دداد يف ش ددبا /
فربايددر  ،2019الددذي يؤكددد مددن جديددد أولويددة مكافحددة الفسدداد وتعزيددز النزاهددة واملسدداءلة
والشفافية؛

•

التنفيذ التدرجي منذ عام  2018ألقطاب مكافحة الفساد على مستوى عواصم األقاليم؛

•

إعداد دليل عمل الربملانيني ملكافحة الفساد ،الذي غدا متاحا يف عام 2017؛

•

تنفيذ السرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد للفرتة .2025-2015

 -70وللقضدداء علددى مجيددع أشددكال الفسدداد يف تنظدديم املبددارايت اإلداريددةُ ،وقّعددت منددذ عددام 2014
اتفاقيات شدراكة بدني وزارة التشدغيل والعمدل والوظيفدة العموميدة والقدوانني الجتماعيدة ،واملكتد املسدتقل
حملاربة الفساد ،والوزارات املنظّمة.

 -4تسجيل املواليد ،ووقائع األحوال املدنية وخدماهتا
-71

ين

()35

القانون اجلديد لعام  2019املتعلق بسج ت األحوال املدنية على ما يل :

•

تفعيل جمانية التسجيل وتسليم شهادة املي د األوىل؛

•

من رؤساء األحياء سلطة تلق إع انت املواليد؛

•

رقمنة إدارة سج ت األحوال املدنية؛

•

متديد فرتة اإلخطار ابلولدات إىل  30يوم ا؛

•

العقوابت املتعلقة بعدم المتثال ألحكام هذا القانون؛

•

إنشاء مركز وطين ومراكز حملية لألحوال املدنية.

 -72وأنش د ددئت يف ع د ددام  2014جلن د ددة التنس د دديق الوطني د ددة املكلف د ددة بتحس د ددني نظ د ددم األح د دوال املدنيد د دة
وإحصدداءات األحدوال املدنيددة .ويتمثددل الغددرض مددن هددذه اللجنددة يف تنفيددذ توجهددات سياسددة احلكومددة يف
جمال األحوال املدنية لتقري اخلدمات من املواطنني.
 -73واعتمدددت احلكومددة ،يف عددام  ،2018خطددة اسدرتاتيجية يف إطددار بدرانمج تسدريع وتددرية حتسددني
تسجيل وقائع األحوال املدنية وإنشاء إحصاءات السجل املدين يف أفريقيا .وتوي اخلطة األولوية لوقدائع
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األح دوال املدنيددة وتسددجيل ولدات أطف ددال الفئددات الضددعيفة ،مبددا يف ذل د أطفددال املهدداجرين ،وأطف ددال
الشوار  ،واألطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية.
 -74وابإلضدافة إىل ذلد  ،مت تعزيددز إصددار شدهادات املددي د حبكدم قضدائ تكميلد أثنداء جلسددات
احملكمة املتنقلة.
-75
املي د.

ويتواصل تنفيذ مشرو  EKAأو ” “Ezaka Kopia ho an’ny Ankizyلتيسري تسدليم شدهادات

طاء -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1احلق يف الصحة

()36

()37

(أ) السياسة الوطنية يف جمال صحة الطفل
 -76يف شددبا /فرباير  ،2019مت جتديددد السياسددة الوطنيددة لبقدداء الطفددل ،املعتمدددة يف عددام ،2005
للفرتة من  2019إىل  .2024ويتمثل الغرض منها يف احلد بشكل كبري مدن معددل املدرض والوفداة بدني
األطفال دون سن اخلامسة.
 -77وتطبيق د ا هلددذه السياسددة ،تركددز خطددة العمددل الوطنيددة للتغذيددة للفددرتة  ،2015-2012وخط ددة
التغذية للفرتة  ،2021-2017على الوقاية من مجيع أشدكال سدوء تغذيدة األطفدال ورعايدة مدن يعدانون
منها .وارتفع العدد اإلمجاي ملراكز الرعاية من  665يف عام  2014إىل  898يف عام .2018

(ب) زايدة الستثمارات يف النظام الصح لضمان حصدول اجلميدع علدى اخلددمات الصدحية األساسدية
وأبسعار معقولة
 -78زادت امليزانية املخصصة لقطا الصحة من  6.7يف املائة يف عام  2014إىل  7.8يف املائة يف
عام .2019

التغطية الصحية الشاملة
 -79أع د دددت السد د درتاتيجية الوطني د ددة للتغطي د ددة الص د ددحية الش د دداملة يف ع د ددام  .2015وتسد د داهم ه د ددذه
الس درتاتيجية يف محايددة السددكان مددن املخدداطر املاليددة املرتبطددة حبص دوهلم علددى اخلدددمات الصددحية ،وبصددفة
أخ توفر اخلدمات الصحية الفعالة واجليدة ،والوصول إىل مرتكز للحماية الجتماعية والصحية .وقد
شرعت احلكومة ،منذ عام  ،2017يف تنفيذ هذه السرتاتيجية يف  10مقاطعات.
 -80وابإلضافة إىل ذلد  ،أنشدئ يف عدام  2017صدندوق تضدامن وطدين للصدحة يسدتفيد أعضداؤه
مددن احلددد األدىن مددن التغطيددة الطبيددة .واسددتنادا إىل سددلة الرعايددة احلاليددة ،تبلددغ الرسددوم السددنوية 9 000
أرايري للشددخ الواحددد ،ويشددمل معدددل السددداد رسددوم اخلدددمات املدفوعددة واألدويددة ورسددوم التشددغيل
وهوامش الس مة.
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األمراض الوابئية
 -81خبص ددوص القض دداء عل ددى وابئ د الط دداعون( )38واحلص ددبة( )39الل ددذين اس ددتفح يف مدغش ددقر يف
ع ددام  2017و ،2018فق ددد تكفل ددت احلكوم ددة ابلع د د ج اجمل دداين وع د ّدززت ق دددرة الع دداملني الصد ددحيني
والعاملني احملليني واجملتمعات احمللية.
 -82وابإلضددافة إىل ذلد  ،هتددد اخلطددة السدرتاتيجية ملكافحددة املد راي للفددرتة مددن عددام  2018إىل
عام  2022إىل خفض معدل الوفيات املرتبطة ابمل راي إىل الصدفر ،وخفدض عددد املقاطعدات الديت بلغدت مرحلدة
ما قبل القضاء على امل راي من  3إىل  64وعدد املقاطعات اليت بلغت مرحلة القضاء عليها من  5إىل .13

احلصول على الرعاية الصحية
-83

()40

لضمان احلق يف احلصول على الرعاية الصحية ،قامت احلكومة ،منذ عام  ،2014مبا يل :

•

بناء  165مرفق ا صحي ا وإعادة أتهيل  288مرفق ا من مرافق البنية التحتية الصحية؛

•

تزويد  17مرفقا صحيا بغرفة للعمليات اجلراحية وقسم للعمليات القيصرية؛

•

توظيف  4 344موظفا ،منهم  233طبيبا متخصصا ،و 631طبيبدا عامدا و 90جدراح
أسنان و 2 496مسعفا طبيا و 894موظفا إدارايا وموظف دعم؛

•

تدري  35 213عام ا حمليدا علدى تقددمي خددمات الوقايدة والعد ج لألطفدال املرضدى الدذين
تقل أعمارهم عن  5سنوات (املصابني ابلعدوى التنفسية احلادة وامل راي واإلسهال)؛

•

مواصلة الستعانة بصندوق املساواة لرعاية الفقراء؛

•

ضمان استمرار توافر املدخ ت الصحية اجليدة بكمية كافية يف مجيع املرافق الصحية العامة.

صحة األم والطفل
 -84ينظم القانون رقم  043-2017املؤر  25كانون الثاين/ينداير  2018الصدحة اإلجنابيدة وتنظديم
األسرة للحد من وفيات األمهات وإبطاء منو السكان لتحقيق النمو القتصادي والرفاهية والتنمية.
-85

وتطبيقا هلذا القانون ،مت اعتماد ما يل :

•

اخلطة السرتاتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية للمراهقني للفرتة 2020-2018؛

•

اخلط د ددة السد د درتاتيجية املتكامل د ددة لتنظ د دديم األس د ددرة وسد د د مة منتج د ددات الص د ددحة اإلجنابي د ددة
للفرتة 2020-2016؛

•

خارطة الطريق للحد من وفيات األمهات واألطفال للفرتة .2019-2015

 -86وقددد م ّكددن تنفيددذ اخلطتددني وخارطددة الطريددق مددن حتسددني األداء علددى صددعيد تنظدديم األسددرة يف
مدغشقر من  27.10يف املائة يف عام  2014إىل  31.94يف املائة يف عام .2018
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 -2احلق يف التعليم

(أ) املساواة يف فرص احلصول على التعليم

()41

 -87حتقددق التدز ُام مدغشددقر إباتحددة احلصددول علددى التعلدديم تدددرجيي ا خد ل الفددرتة قيددد السددتعراض مددن
خ د د ل تنفيد ددذ خطد ددة التعلد دديم املؤقتد ددة للفد ددرتة  2015-2013الد دديت اعتمد دددهتا اخلطد ددة القطاعيد ددة للتعلد دديم
للفرتة .2022-2018
 -88ولض ددمان جماني ددة التعل دديم البت دددائ ومواص ددلة إلغ دداء الرس ددوم الدراس ددية يف التعل دديم البت دددائ يف
عام ُ ،2013اختذت تدابري لتخفيف األعباء عن عاتق اآلابء ،ول سيما:
•

توفري خمصصات ”الصندوق املدرس “؛

•

دعدم  63 940معلمد ا عيندتهم مجعيدة آابء الت ميدذ (
 )Mpianatra - FRAMمنذ عام 2015؛

•

تعيني احلكومة تدرجيي ا ملعلم مجعيدة آابء الت ميدذ ليصدبحوا مدوظفني مددنيني مبعددل 10 000
مدر يف السنة منذ عام 2015؛

•

العدد املدرسية على ط ب املدار البتدائية العمومية منذ عام .2008
استمرار توزيع ُ

Fikambanan’ny Ray Aman-drenin’ny

 -89وقددد نُظمددت ،منددذ عددام  ،2014مح د ت وطنيددة وإقليميددة لتسددجيل األطفددال غددري امللتحقددني
ابملدار  ،الذين ترتاوح أعمارهم بني  7و 11سنة.
-90

وأنشنت احلكومة  3 260مرفق ا مدرسي ا وأصلحت  1 503مدرسة منذ عام .2014

 -91وق ددد حتقق ددت م ددن خ د د ل تنفي ددذ جمم ددو ه ددذه الت دددابري زايدة نس ددبتها  8.8يف املائ ددة يف ع دددد
املسجلني يف السنة األوىل من التعلديم البتددائ  :مدن  1 326 577تلميدذا ،مدنهم  654 465طفلدة،
يف عام  2013إىل  1 455 108تلميذا ،منهم  714 632طفلة يف عام .2017

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

سن التمدر اإللزامية

()42

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

(ب) جودة التعليم
-94

GE.19-14210

لتحسني جودة التعليم ،نفذت اإلجراءات التالية يف إطار تنفيذ اخلطة القطاعية للتعليم:

•

إص ح املناهج الدراسية جلميع مستوايت التعليم؛

•

مواصلة تدري املعلمني()43؛
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•

الستمرار يف توفري الوسائل التعليمية واملقاعد()44؛

•

إنشاء املكتبات الرقمية تدرجييا؛

•

إص ح نظام التوجيه املدرس واملهين.

(ج) استبقاء الت ميذ يف املدار
 -95ملكافح ددة التغيد د ع ددن الدراس ددة واهلد ددر املدرسد د  ،نُظم ددت محد د ت وطني ددة للص ددحة والتغذي ددة
لفائدة  1 112 056تلميذا يف عام  2015و 1 131 353تلميذا يف عام .2016
 -96وابإلضددافة إىل ذلد  ،أنشددئ  1 261مقصددفا مدرسدديا ،بدزايدة قدددرها  985مقصددفا منددذ بدددء
تنفيذ الربانمج يف عام .2005
-97

مكملة للدراسة على مستوى كل مدرسة.
وتنظّم أنشطة شبه مدرسية وأنشطة ّ

 -3محاية حقوق العمال
 -98جتلى التزام حكومة مدغشقر بتعزيز محاية حقوق العمال إبصدار قوانني يف عدام  2018جتيدز
التصديق على الصكو القانونية ملنظمة العمل الدولية بشنن:
•

العمال املهاجرين (التفاقية رقم )143؛

•

ع قات العمل يف الوظيفة العمومية (التفاقية رقم )151؛

•

التفاوض اجلماع (التفاقية رقم )154؛

•

العام ت املنزليات والعمال املنزليون (التفاقية رقم )189؛

•

السخرة (الربوتوكول امللحق ابلتفاقية رقم .)29

 -99وأودعت صكو التصديق على هذه التفاقيات لدى منظمة العمدل الدوليدة يف  11حزيدران/
يونيه .2019

 -4مكافحة أسوأ أشكال تشغيل األطفال

()45

 -100تتكثددف جهددود مكافحددة أس دوأ أشددكال تشددغيل األطفددال يف قطددا إنتدداج الفانيليددا مددن خ د ل
مشرو  ،SAVABEالذي متوله حكومة الولايت املتحدة ومنظمة العمل الدولية للفرتة .2020-2016
 -101وقد اعتُمد ،على إثر تنفيذ هذا املشرو  ،املرسوم رقم  009-2018املؤر  11كانون الثاين/
يناير  2018الذي يع ّدل ويت ّمم بعدض أحكدام املرسدوم رقدم  563-2007املدؤر  3متوز/يوليده 2007
املتعلق بتشغيل األطفال(.)46

 -5احلق يف العمل الالئق
 -102التزمت مدغشقر بتنفيدذ الدربانمج ال ُقطدري للعمدل ال ئدق للفدرتة  2019-2015بقصدد تعزيدز
العمل ال ئق للعاملني والعام ت ،مبن فديهم األشدخاص ذوو اإلعاقدة ،يف الزراعدة والتعددين وصديد األمسدا
والقتصاد غري النظام  .ويعكف حالي ا على إعداد املرحلة الثانية من الربانمج ال ُقطري للعمل ال ئق.
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 -103وقد ح ّددت مدغشقر األولويتني التاليتني:
•

حص ددول الفئد ددات الض ددعيفة علد ددى العم ددل عد ددن طري ددق تعزيد ددز قابليته ددا للتشد ددغيل وتنشد دديط
القطاعات املنشئة للعمل؛

•

حتسني إنتاجية العمل عن طريق تعزيز احلوار الجتماع واملبدادئ واحلقدوق األساسدية يف
العمل واحلماية الجتماعية.

 -104ويع ّد اجمللس الوطين للعمل هيئة ث ثية للتشداور واحلدوار أعيدد تفعيلهدا يف أيلول/سدبتمرب ،2017
ول سيما من خ ل ضمان مراقبة السياسة الوطنية يف جمال العمل ال ئق.
 -105وقد أاتحت إعادة تنظيم املكتد الدوطين للتوظيدف والتددري  ،يف عدام  ،2018إنتاجدا ونشدرا
منتظمني ملا يل :
•

املعلومات ال زمة لتعزيز العمالة والندماج املهين؛

•

األدوات املسدداعدة علددى اختدداذ القدرار وإعددداد حتليددل مسددتقبل جلميددع اجلهددات الفاعلددة يف
التنمية القتصادية.

 -6حماربة الفقر

()47

 -106يف إطددار حماربددة الفقددر ،قُد ّدمت السياسددة العامددة للدولددة إىل الربملددان فصددادق عليهددا يف شددبا /
فرباير  .2019وتصف هذه السياسة أهدا حتقيق الصعود لبناء أمة قويدة ومزدهدرة ومتضدامنة ،وتتدوز
هذه األهدا على  13جمالا اسرتاتيجيا:

GE.19-14210

•

السلم واألمن؛

•

الطاقة واملياه للجميع؛

•

حماربة الفساد؛

•

التعليم للجميع؛

•

الصحة؛

•

العمل ال ئق للجميع؛

•

التصنيع؛

•

صناعة السياحة؛

•

الكتفاء الذايت من الغذاء؛

•

اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية واحلفاظ عليها؛

•

تشجيع اإلسكان والتحديث؛

•

استق لية اجملتمعات اإلقليمية ال مركزية ومسؤوليتها؛

•

الرايضة والثقافات.
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 -107ويف جمال العمل ،اعتُمدت يف عام  2016السياسة الوطنية يف جمال التشغيل والتدري املهين
هبددد تطددوير مهددارات مجيددع السددكان ،شددباابا وكبددارا ،حبلددول عددام  ،2020وتيسددري اندددماجهم املهددين يف
قطاعددات السددياحة ،والفنددادق ،واملطدداعم ،والبندداء واألشددغال العامددة ،وامل دوارد الس درتاتيجية ،وتكنولوجيددا
املعلومات والتصالت ،واملنسوجات ،وامل بس ،واإلكسسوارات ،والتنمية الريفية.
جتسد السرتاتيجية الوطنية للحماية الجتماعية غدري القائمدة علدى
 -108وعلى الصعيد الجتماع ّ ،
الش د درتاكات للف د ددرتة  ،2023-2019املعتم د دددة يف ع د ددام  ،2019تنفي د ددذ السياس د ددة الوطني د ددة للحماي د ددة
الجتماعية .ويرمى منها إىل محاية السكان الذين يعدانون مدن الفقدر املددقع والضدعفاء ،البالغدة نسدبتهم 15
يف املائة ،وزايدة قدرهتم على التكيدف ،وحتسدني فدرص وصدوهلم إىل شدبكات األمدان الجتمداع  ،وتعزيدز
وصوهلم إىل ظرو أفضل للتنمية القتصادية والجتماعية واإلنسانية.
 -109وي دتم من ددذ ع ددام  2015تنفي ددذ مش ددرو لش ددبكات األم ددان الجتم دداع ( ،)48ب دددعم م ددن البند د
الدددوي واليونيسدديف ،مددن خ د ل ب درامج شددى ،ل سدديما املددال مقابددل العمددل املنددتج ،وحتويددل األم دوال إىل
التنمية البشرية ،وبرانمج ما بعد الكوارث.
وو ّسددع نطدداق ب درانمج احلمايددة الجتماعي ددة القددائم للتص دددي للصدددمات .وب ددعم مددن الش ددركاء
ُ -110
العداملني يف جمدال احلمايددة الجتماعيدة واإلنسدانية (البند الددوي ،واليونيسديف ،وبدرانمج الغدذاء العددامل ،
واملكت الوطين إلدارة املخاطر والكوارث) ،مت إط ق هذا الربانمج ألول مرة يف مقاطعدة بيلوهدا التابعدة
ملنطقددة أندددروي من ددذ تش درين الثدداين/نوفمرب  .2018ويُرم دى إىل زايدة عدددد املسددتفيدين أو زايدة مق دددار
الدعم املق ّدم لألسر املستفيدة ،البالغ عددها  11 000أسرة .وق ّدرر مجيدع أصدحاب املصدلحة ،يف هنايدة
هذه املبادرة األوىل ،تعميم تطبيق هذا الربانمج على الصعيد الوطين.

الوصول إىل مؤسسات التمويل األصغر
 -111هتددد الس درتاتيجية الوطنيددة للتمويددل الشددامل للجميددع للفددرتة  ،2017-2014املعتمدددة يف
آب/أغسطس  ،2014إىل تيسري وتعزيز وصول اجلميع إىل اخلدمات املالية والقروض.

 -7احلصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي

()49

احلصول على مياه الشرب
 -112اعتمدددت احلكومددة ،يف عددام  ،2013السدرتاتيجية الوطنيددة للميدداه والصددر الصددح والنظافددة
الصحية للفرتة .2018-2013
 -113و ُاختذت يف هذا الصدد تدابري لزايدة تشييد الصنابري العمومية يف إطار مشدرو إمدداد اجلندوب
ابملياه لتحقيق التنمية وضمان توزيع املياه وإمدادها يف مناطق اجلنوب الكبري(.)50
 -114ويف  17آب/أغسطس  ،2018أُطلق مشدرو ” “Rano Washرمسيد ا .وهدو مبدادرة تددعمها
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لزايدة فرص وصول األشخاص املستضعفني ،ومنهم األطفدال دون سدن
اخلامسة ،إىل مياه الشرب.
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 -115ويف  8نيسدان/أبريل  ،2019مددن رئدديس اجلمهوريددة سددتة مندداطق مسددتهدفة( 459 )51مضددخة
يدوية هبد تنفيذ برانمج احلكومة الرام إىل توفري مياه الشرب بسعر مقبدول اجتماعيد ا لفائددة  70يف
املائة من السكان حبلول عام .2023
 -116واختددذت احلكومددة تدددابري عاجلددة لتددوفري ميدداه الشددرب ملنطقتددني( )52مددن خد ل حفددر آابر تددوفّر
ما يصل إىل  100مرت مكع من املياه.

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

 -8املسائل املتصلة ابلبيئة

()53

 -120أمث ددر التد دزام احلكوم ددة حبماي ددة البيئ ددة التص ددديق عل ددى التفاقي ددات الدولي ددة الرئيس ددية( )54املتعلق ددة
ابملسائل البيئية .وينتج عن تنفيذ هذه التفاقيات إصدار نصوص تشريعية واعتماد خطط وطنية ،فض ا
عن اختاذ تدابري حم ّددة.
 -121أما النصوص التشريعية ،فقد صدر منها ما يل :
•

الق ددانون رقد ددم  005-2015املد ددؤر  26ش ددبا /فرباير  2015املتعلد ددق إبعد ددادة صد ددياغة
قانون إدارة املناطق احملمية؛

•

القانون رقم  003-2015املؤر  19شبا /فرباير  2015املتعلق مبيثاق البيئة امللغاشية.

 -122وأما الواثئق السرتاتيجية ،فقد اعتُمد منها ما يل :
•

حتديث السياسة الغابوية الوطنية يف عام 2017؛

•

السياسة البيئية الوطنية من أجل التنمية املستدامة لعام 2015؛

•

السرتاتيجية الوطنية إلمدادات خش الطاقة يف عام 2018؛

•

السرتاتيجية الوطنية للحد من النبعااثت الناجتة عن إزالة الغاابت وتدهورها يف عام 2018؛

•

الس درتاتيجية الوطنيددة إلص د ح املندداظر الغابويددة والبددىن التحتيددة اخلض دراء يف مدغشددقر يف
عام 2017؛

•

السرتاتيجية وخطط العمل الوطنية بشنن التنو البيولوج يف عام .2015

 -123أما يف ما يتعلق ابلتدابري احملددة املتعلقة حبماية املوارد احلرجية ،فقد أنشنت مدغشقر:
GE.19-14210
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•

املركددز الددوطين لتدددري فني د الغدداابت يف عددام  2017لتقدددمي الدددعم واخلدددمات يف إدارة
املوارد الغابوية؛

•

اللجنة البيئية املشرتكة بني الوزارات يف عام  2017لضمان التنسيق بني الوزارات هبد
تشجيع مجيع القطاعات على املشاركة يف اإلدارة املستدامة للبيئة؛

•

السلس د ددلة اخلاص د ددة ملكافح د ددة هتريد د د خشد د د ال د ددورد و/أو األبن د ددو  ،مبوجد د د الق د ددانون
رقم  056-2015الصادر يف  3شبا /فرباير 2016؛

•

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

 -124ووفق دا للمبددادرة العامليددة لألمددن والس د مة يف البحددار ،أنشددنت مدغشددقر يف عددام  2015مركددزا
ل ددمج املعلومددات البحريددة .ويسدداهم تشددغيل هددذا املركددز يف مكافحددة التهري د عددن طريددق البحددر بكافددة
أنواعه ،مبا يف ذل هتري خش الورد.

ايء -حقوق فئات معينة
 -1الطفل

()55

()56

 -125ين

قانون عام  2016املتعلق إبجراءات األطفال املخالفني للقانون على ما يل :

•

اعتم دداد ت دددابري بديل ددة ،ل س دديما إمكاني ددة الص ددل للحيلول ددة دون دخ ددول األطف ددال نظ ددام
العدالة اجلنائية؛

•

السع إىل تسوية اجلرائم مبساعدة اجملتمع احملل ؛

•

ضمان معاملة األطفال املتصلني بنظام العدالة اجلنائية معاملة عادلة وإنسانية؛

•

احلماية ،وإعادة اإلدماج ،وإعادة الندماج يف احلياة الجتماعية.

 -126وقددد ُاختددذت ،وفقدا هلددذا القددانون ،تدددابري اإلفدراج مددع اإلبقدداء حتددت املراقبددة يف ثد ث مؤسسددات
لألحداث.
 -127وابإلضددافة إىل ذلد  ،يدتم منددذ عددام  2017تددوفري بدرامج بندداء قدددرات قضدداة األطفددال وضددبا
الشرطة القضائية واملربني املتخصصني واملشرفني على السجون.
 -128ويتعلق تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية لعام  2016خبفض مدة احتجداز الشدرطة لألحدداث
إىل  24ساعة وحظر إيدا األطفال دون سن  13عام ا.
 -129وتعزيزا حلماية األطفال ،أنشدئ نظدام رعايدة متكامدل لألطفدال ضدحااي العندف اجلنسد  ،يُعدر
ابسم ”مركز فوجن “ .ومنذ عام  ،2015توفّر أربعة مراكز عاملة الرعايدة النفسدية والجتماعيدة والطبيدة
والقضائية لألطفال الضحااي.
 -130ويف عام  ،2016أُنشئت ،ابلشراكة مع اليونيسيف ،قاعدة بياانت وطنية عن محاية األطفال
يف مدغشقر لتزويد الربانمج الوطين ابألدوات ال زمة لدعم تصميم اسرتاتيجية تشغيلية تستهد محايدة
الطفل يف مدغشقر.
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 -131وأنشددئ نظددام خدداص للسددج ت والنمدداذج اخلاصددة ابألحددداث يف احملدداكم البتدائيددة ل س درا
مبعاجلة القضااي واحلصول على بياانت إحصائية عن األطفال املخالفني للقانون وضحااي العنف وغريهم
منذ عام .2016
 -132ويتواصد ددل ،مند ددذ عد ددام  ،2016تفعيد ددل اللجند ددة الوطنيد ددة حلمايد ددة األطفد ددال مد ددن خ د د ل تنظد دديم
اجتماعات دورية إلعداد السياسة الوطنية حلماية الطفل.
 -133وأنشدئ يف عددام  2016موقددع إلكددرتوين ( )www.arozaza.mgيرمددى مندده إىل اإلبد غ عددن أي
شكل من أشكال العنف ضد األطفال ،يف إطار برانمج ” .“We Protect Children Onlineويسدتخدم
الرقم اهلاتف اجملاين ” “147لتلق املعلومات وتقدمي املشورة ،بعد أن كان خمصصا يف األصل إىل إدانة
حالت املعاملة السيئة لألطفال واإلب غ عنها.
 -134وأنشئت يف عام  2016على مستوى الدر دائرة حلماية األطفدال واآلداب العامدة خمتصدة يف
القضااي املتّد َهم فيها أطفال.
 -135وأنشددئت علددى صددعيد الشددرطة والدددر  ،علددى الت دواي يف عددام  2017وعددام  ،2018هياكددل
مسؤولة عن القضااي املتعلقة جبرائم اإلنرتنت اليت تنطوي على أطفال.

 -2املرأة

()57

 -136يتسد ددم الت د دزام مدغشد ددقر بتعزيد ددز حقد ددوق امل د درأة ومحايتهد ددا بتغيد ددري اسد ددم وزارة السد ددكان والشد ددؤون
الجتماعية إىل وزارة السكان واحلماية الجتماعية وتعزيز املرأة .ويف هدذا الصددد ،أنشدئت يف عدام 2014
مديرية عامة مكلفة برصد وتقييم األنشطة املتعلقة ابلنهوض ابملرأة ونو اجلنس.
 -137وقد قامت املديرية العامة للنهوض ابملرأة ،يف إطار ممارسة اختصاصاهتا ،مبا يل :
•

تنظيم مح ت وطنية وإقليمية منتظمة للتوعية حبقوق املرأة؛

•

تنفيذ برامج( )58بناء القدرات؛

•

توفري مواد ومعدات لتمكني املرأة اقتصادايا؛

•

إي د ء قدددر أكددرب مددن األمهيددة مددن خ د ل التنظدديم الرمس د لنقددل الحتفددال الددوطين بيددوم 8
مار الذي ينص الرتكيز فيده علدى مواضديع تتمحدور حدول حقدوق املدرأة ومشداركتها يف
احلياة الجتماعية والقتصادية والسياسية.

(أ) التمكني القتصادي للمرأة

()59

 -138يتجسدد التمكددني القتصدادي للمدرأة يف مواصددلة بنداء القدددرات وتددوفري املدواد واملعدددات لتسددهيل
التشغيل الذايت للنساء والفتيات وإجياد أنشطة مدرة للدخل.
 -139ويتم منذ عام  2017تنظيم مسابقة( )60سنوية تسمى ”“)61(Vehivavy mizaka tena ara-toekarena
لتعزيز مشاريع التمكني القتصادي للنساء والفتيات .ويف كل عام ،حتصل اجلمعيات الد 18األوىل على
جائزة يف شكل منحة( )62لتنفيذ مشاريعها.
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(ب) املشاركة يف احلياة السياسية
 -140إن حق املرأة يف املشاركة النشطة يف الشؤون السياسية معرت به ومكفول يف مدغشدقر .فقدد
بل ددغ ع دددد النس دداء  120ام د درأة م ددن ب ددني املرش ددحني ل نتخ دداابت التش د دريعية ال دديت أجري ددت يف  27أاير/
م ددايو  ،2019الب ددالغ ع ددددهم  .803أم ددا يف النتخ دداابت الرائس ددية ال دديت أجري ددت يف  7تشد درين الث دداين/
نوفمرب  ،2018فقد كان هنا مخس مرشحات من بني  36مرشحا.
 -141وخ ل الفرتة املشمولة هبذا التقرير ،مت إحصاء  29انئبة ،و 14امرأة يف جملس الشيو  ،و67
رئيسة بلدية ،و 29وزيرة.
 -142واسددتفادت شددبكة الربملانيددات ،الدديت تضددم  43انئبددة يف الربملددان وعضددوا يف جملددس الشدديو يف
مدغشددقر ،مددن عددام  2016إىل عددام  ،2018ب ددعم مددن الشددركاء التقنيددني واملدداليني ،مددن سلسددلة مددن
الدددورات التدريبيددة لبندداء القدددرات يف مددا يتعلددق ابحلكددم الرشدديد والدميقراطيددة ،والقيددادة ،وأدوار الربملددانيني.
وسامهت هذه الشبكة بنشا يف مجلة أمور منها صياغة قدانون الصدحة اإلجنابيدة وتنظديم األسدرة وقدانون
اجلنسية امللغاشية.
 -143وخبص ددوص مش دداركة امل درأة يف هيئ ددات اخت دداذ الق درار ،نُظّ دم ت دددري عل ددى القي ددادة وإدارة الش ددؤون
اجملتمعية يف تشرين الثاين/نوفمرب  -كانون األول/ديسمرب  2015لفائدة  280رئيسدة بلديدة ومستشدارة
يف اجملالس احمللية/البلدايت يف  22منطقة بدعم من برانمج األمم املتحدة اإلمنائ .
 -144وجتدر اإلشارة إىل أن عمدة عاصمة مدغشقر امرأة.

(ج) مكافحة العنف ضد املرأة

()63

 -145يتجسد التزام مدغشقر الثابت مبكافحة العنف اجلنساين يف اختاذ التدابري التالية:
•

إعداد قانون يف عام  2018يعدىن حتديددا مبكافحدة العندف اجلنسداين يعد ّد الغتصداب يف
إطار الزواج جرمية جنائية .وتعكف جلنة إص ح النظام اجلنائ التابعة لوزارة العدل على
فح مشرو القانون هذا ،وسيتم تقدميه إىل جملس احلكومة قبل عرضه على الربملان؛

•

إعددداد السدرتاتيجية الوطنيددة ملكافحددة العنددف اجلنسدداين يف عددام  2016هبددد املسدداعدة
علددى احلددد مددن انتشدداره .وتشددمل هددذه الس درتاتيجية مخسددة حمدداور اس درتاتيجية ،ه د منددع
أعمدال العندف ،والسدتجابة الطبيدة والقانونيددة والجتماعيدة ،وإعدادة اإلدمداج الجتمدداع
والقتصادي للناجني ،وتقدمي الدعم النفس والجتماع للجناة.

•

اإلنشاء التددرجي لس سدل خاصدة ملراقبدة العندف اجلنسداين يف احملداكم واهليئدات القضدائية
منذ أاير/مايو 2019؛

•

الستمرار يف تعزيز التعاون بني خمتلف اهلياكل لرعاية ضحااي العنف اجلنساين؛

•

التطوير املنتظم لربانمج األنشطة املدرة للدخل لفائدة الناجيات من العنف اجلنساين؛

•

تنظيم مح ت سنوية مدهتا  16يوم ا للتوعية مبكافحة أشكال العنف ضد املرأة.

 -146وميثل إعداد ن حيدد وضع العيادات القانونية وتنظيمها وسري عملها واختصاصاهتا استدامة
للعيادات القانونية التسع القائمة.
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 -147وتعمل مراكز الستما واملشورة القانونية احلالية يف  13منطقة.
 -148وخد د ل الف ددرتة املمت دددة م ددن ع ددام  2014إىل ع ددام  ،2018اس ددتفاد  40 147شخصد دا م ددن
الفئات الضعيفة ،منهم ضحااي العنف اجلنساين ،من املساعدة واملشدورة والتوجيهدات املقدمدة مدن مراكدز
الستما واملشورة القانونية تيسريا إلعادة إدماجهم اجتماعي ا واقتصادايا.
 -149وأنشئت يف عام  2016قاعدة بياانت جلمع ومعاجلة البياانت عن حالت العنف اجلنساين.
 -150ويف عام  ،2017أُنشئ لواء قرب مؤلف من النساء داخل سل الشدرطة الوطنيدة لتعزيدز مندع
العنف اجلنساين.
 -151وقد ُاختذ منذ عام  2018العديد من الربامج والتدابري:
•

تعدني دركيددات يف الوحدددات اإلقليميددة للدددر الددوطين للتعامددل حتديدددا مددع حددالت العنددف
اجلنساين؛

•

أُع ّد برانمج لبناء قدرات موظف الشرطة والدر هبد منع العنف اجلنساين ودعم الضحااي؛

•
•

أُدرجت وحدة مكافحة العنف اجلنساين وحقوق املرأة يف مناهج تدري ط ب الشرطة؛

تُعد ّد محايددة األشددخاص املستضددعفني ومكافحددة العنددف اجلنسدداين مددن الركددائز السدرتاتيجية
لربانمج عمل وزارة األمن العام.

 -3األشخاص ذوو اإلعاقة

()64

 -152ل يزال القانون رقم  044-97املؤر  2شبا /فرباير  1998املتعلق حبقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ساري املفعول .وامتثالا ألحكام التفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقدة ،مت التصدديق
على هذه التفاقية يف عام  ،2015ويعكف حالي ا على صياغة مشرو ن لتعديل قانون عام .1997
 -153وأاتح تنفيذ اخلطة الوطنية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة للفرتة  2019-2015مجلة أمور
منها ما يل :
•

تنظيم مح ت للتوعية واإلع م والتعريف حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛

•

تقدمي استشارات جمانيدة لتدوفري املعددات الديت تلديب الحتياجدات احملدددة لألشدخاص ذوي
اإلعاقة؛

•

توفري الدعم يف جمال التعليم أو التدري ؛

•

دعم األنشطة املدرة للدخل.

حماربة هتميش األشخاص ذوي اإلعاقة
 -154ل يعاين األشخاص ذوو اإلعاقة من أي هتميش يف التوظيف وفقا للتشريعات النافذة(.)65
 -155ويشجع مشرو السياسة الوطنية يف جمدال التشدغيل والتددري املهدين علدى حصدول األشدخاص
ذوي اإلعاقة على العمل من خ ل التدري وتوفري أدوات التعلم وإجياد فرص عمل لئقة.
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 -156ويعدداد إحيدداء مواقددع التنهيددل اجملتمع د منددذ عددام  2012للتصدددي لتهمدديش األشددخاص ذوي
اإلعاقة يف اجملتمعات احمللية.
 -157وأتخذ السياسة التعليمية الشاملة املعتمدة يف عام  2009يف احلسبان ظدرو األطفدال ذوي
اإلعاقة واحتياجاهتم.
 -158ووفق دا هل ددذه السياس ددة ،مت ددت مطابق ددة  3 260فصد د ا دراس دديا منش دنا ح ددديثا للمع ددايري لتس ددهيل
وصول األطفال ذوي اإلعاقة إىل املدار البتدائية من عام  2014إىل عام .2017
 -159ولتعزيز مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة يف المتحاانت الرمسية ،اختذت لصاحلهم التدابري التالية:
•

طبع مواضيع الختبارات بطريقة برايل أو ابألحر الكبرية؛

•

السماح مبرافقني للمرشحني الذين حيتاجون إىل مرافقني؛

•

متديد مدة الختبارات؛

•

السماح ألشخاص بنس اإلجاابت.

 -160ويف جمددال الصددحة ،مت جتهيددز  79مستشددفى مبم درات لتددوفري إمكانيددة وصددول األشددخاص ذوي
القدرة احملدودة على احلركة إليها.

اثلثاً -األولوايت واملبادرات والنظر يف االلتزامات الوطنية
 -161التزمت حكومدة مدغشدقر بوجده خداص ابحدرتام حقدوق اإلنسدان وتعزيزهدا ومحايتهدا مدن خد ل
إبراز ما يل :
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•

تعزيددز سدديادة القددانون واحلوكم دة مددن خ د ل تنفيددذ مشددرو دعددم إص د ح قطددا األمددن يف
مدغش ددقر من ددذ أيلول/س ددبتمرب  2016ب دددعم م دداي م ددن ص ددندوق األم ددم املتح دددة لتعزي ددز
السلم ،وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائ  .ويُرمى من هذا املشرو إىل ضدمان وجدود سدلطة
فعالددة إلنفدداذ القددانون يف املندداطق الريفيددة واحلض درية ومنددع عمليددات اإلعدددام خددارج نطدداق
القضاء واإلعدام دون حماكمة؛

•

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

•

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

•

حتديث مدن مدغشقر وتشجيع السكن ال ئق؛

•

إص ح التعليم لضمان التدري الكايف واإللزام للشباب؛

•

اسدتعادة الغطداء احلرجد مدن خد ل تكثيددف أنشدطة التشدجري الواسدعة النطداق ومكافحددة
حرائق الغاابت.
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 -162ويتم ضمان تنفيذ أولوايت السياسة العامة للدولدة اجلديددة  2024-2019مدن خد ل التدزام
تعاقدي من جان أعضاء احلكومة ابألداء ،ابإلضافة إىل إجراء تقييم يف متوز/يوليه .2019

املواضيع األربعة املندرجة ضم أولوايت السياسة العامة للدولة
مكافحة االجتار ابلبشر واهلجرة غري الشرعية والعمل القسري
 -163تسعى مدغشقر إىل توسيع شبكتها الدبلوماسية عن طريدق إقامدة ع قدات دبلوماسدية جديددة
وتعزيدز اتفاقدات التعداون مددع البلددان األخدرى .كمددا تعمدل علدى إنشدداء وتنشديط اتفاقدات الشدراكة( )66يف
جمال العمل واملسائل القضائية.
 -164وتع د ّد مدغشددقر ،رغبددة منهددا يف بددذل جهددود عاجلددة لتس دريع جهددود التنميددة وجددين مثددار املنددافع
القتصادية املتنتية من القضاء على العمل القسري والرق احلديث وتشغيل األطفال ،واحدا من البلددان
الرائدة لتحدالف  8.7بشدنن أهددا التنميدة املسدتدامة .وهكدذا ،نظمدت حلقدة عمدل تفاعليدة يف تشدرين
األول/أكتددوبر  2018لتحديددد التحدددايت واألولددوايت والدربامج واإلجدراءات الدديت يتعددني تنفيددذها لوضددع
حد هلذه املمارسات.

حماربة أشكال العنف اجلنساين
 -165يعد ّد الت دزام السدديدة األوىل بقيددادة حماربددة العنددف اجلنسدداين جتسدديدا لرغبددة مدغشددقر يف مكافحددة
هددذه األعم ددال الوحشددية .وق ددد ع ددني صددندوق األم ددم املتح دددة للسددكان الس دديدة األوىل ،يف  12نيس ددان/
أبريل  ،2019سفرية ملكافحة العنف اجلنساين والزواج املبكر و/أو القسري لألطفال.
 -166ومدن األولدوايت أيضدا اعتمداد قدانون( )67خدداص ابلعندف اجلنسداين يعدزز ثقافدة ”عددم التسددام
مطلقا“ ويضع آليات للوقاية ورعاية ضحااي العنف اجلنساين.

اإلحصاءات الوطنية
 -167للحصددول علددى بيدداانت دميوغرافيددة واجتماعيددة  -اقتصددادية حمدثددة وموثوقددة ،ول سدديما إلعددداد
اسرتاتيجية وطنية للحد من الفقر وتنفيذها ورصدها/تقييمها ،أعادت حكومدة مدغشدقر ترتيد وتنظديم
األنش ددطة اإلحص ددائية ابعتم دداد الق ددانون اجلدي ددد رق ددم  004-2018امل ددؤر  18نيس ددان/أبريل .2018
وحي د ّدد هددذا القددانون املبددادئ األساسددية الدديت ت دنظم األنشددطة اإلحصددائية العامددة ،ويبد ّدني اإلطددار املؤسس د
اجلديد ،مع إنشاء نظام إحصائ وطين وما يتصل به من عقوابت إدارية وجنائية.
 -168وع وة على ذل  ،ملا كان التعداد العام الثاين واألخري للسكان واملساكن قدد أجدري يف عدام ،1993
فقد أجرت احلكومة التعداد الثالث للسكان واملساكن( )68يف أاير/مايو  -حزيران/يونيه .2018

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

رابعاً -الرؤى
 -170تعتزم مدغشقر أن تواصل ،حبلول الستعراض الثالدث يف تشدرين الثداين/نوفمرب  ،2019تنفيدذ
التوصيات اليت وردت يف عام  2014واليت ندُ ّفذ جزء منها أو ملا تُن ّفذ.

خامساً -التوقعات املعرب عنها
 -171تعددرب مدغش ددقر ع ددن رغبته ددا يف تلق د املس دداعدة عل ددى تنفي ددذ الت دددابري الرامي ددة إىل تعزي ددز مجي ددع
حقوق اإلنسان ومحايتها .ويتعلق األمر يف املقام األول مبا يل :
•

تدري الربملانيني وأعضاء احلكومة على اآلليات الدولية واإلقليمية حلماية حقوق اإلنسان؛

•

إعداد برامج بناء القدرات جلميع الفاعلني املشاركني يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

•

تددوفري الدددعم الفددين ألعضدداء جلنددة صددياغة التقددارير يف رصددد تنفيددذ التوصدديات واللتزامددات
الدولية اليت تعهدت هبا احلكومة.

اخلامتة
 -172اسددتطاعت مدغشددقر ،منددذ السددتعراض السددابق ،أن تكثددف جهودهددا لتحسددني حالددة حقددوق
اإلنسان عموم ا وحقوق فئات معينة يف البلد .واختذت التدابري التشريعية والتنظيمية واإلدارية والقضائية،
واعتمدت السياسات والربامج الوطنية والقطاعية مع مراعاة القدرة املالية للدولة.
 -173إل أنه ل تزال مثة صعوابت تستلزم موارد إضافية ،لذل تسعى مدغشقر للحصول على دعم
م ددن اجملتم ددع ال دددوي لتمكينه ددا م ددن اإليف دداء ابللتزام ددات الدولي ددة مبوجد د الس ددتعراض ال دددوري الش ددامل
واآلليات األخرى.
 -174وتكرر مدغشقر التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان واحرتامها ،وتؤكد استعدادها لتعزيز تعاوهنا مع
منظومة األمم املتحدة والحتاد األفريق واملنظمات دون اإلقليمية اليت تع ّد مدغشقر عضوا فيها.
Notes
Recommandation n°108.46.
Recommandation n° 108.57.
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.
Recommandation n° 109.2.
Recommandations n° 108.4, 108.6, 108.9, 108.13, 108.21, 108.22, 108.32, 108.34, 108.35, 108.113.
Recommandations n° 108.1, 108.3, 108.11, 108.17, 108.19, 108.20, 108.23, 108.38.
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Recommandations n° 108.1, 108.2, 108.15, 108.26, 108.30, 108.36.
Recommandations n° 108.1, 108.8, 108.39.
Recommandation n° 108.40.
Recommandations n° 108.42, 43, 44.
Recommandations n° 108.1, 108.3, 108.11, 108.17, 108.19, 108.20, 108.23 et 108.38.
Fort-Dauphin, Port-Berger et Mahajanga.
Recommandation n° 108.53.
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.
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.
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.
Recommandation : 108.119.
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.
Recommandation n° 109.7.
Recommandation n° 108.110.
Recommandations n° 108.63, 108.66.
Recommandation n° 108.65.
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.
Recommandations n° 108.61, 108.68, 108.77, 108.80, 108.82, 108.99, 108.102, 108.107.
Cf. Statistiques en annexe 1, Tableau 5 page ii.
Recommandations n° 108.34, 108.72, 108.76, 108.85, 108.89, 108.92, 108.98, 108.113.
Recommandations n° 108.38, 108.112.
Recommandations n° 108.115, 108.117, 108.118.
Recommandations n° 108.91, 108.117 et 109.4.
Recommandations n° 109.5, 109.6, 109.8, 109.9.
Source CENI.
Recommandations n° 108.114, 108.116.
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016.
Loi n° 2016-021 du 22 août 2016 portant création du PAC.
Recommandation n° 108.62.
Recommandations n° 108.52 et 108.54.
Recommandation n° 109.3.
Sur les 107 cas confirmés de peste du 1er août 2018 au 15 mars 2019, 31 sont décédés et 76 traités.
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.
Recommandations n° 109.12 et 109.13.
Recommandations n° 108.127–138, 109.3 et 109.16–19.
Recommandation n° 109.14.
975 élèves enseignants formés en 2016 et 1 750 en 2018. 1 000 enseignants non fonctionnaires en
exercice formés à distance.
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.
Recommandations n° 108.90, 108.111.
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.

GE.19-14210

A/HRC/WG.6/34/MDG/1
47
48

49
50
51

52
53
54

55
56
57
58

59
60
61
62

63

64
65
66

67
68

GE.19-14210

Recommandations n° 108.54, 108.121–126.
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).
Recommandations n° 109.10 et 109.11.
Régions du Grand Sud : Anosy, Androy, Atsimo Andrefana.
Six régions cibles : Analanjirofo – Boeny – Atsimo Andrefana – Anosy – Androy – Atsimo
Atsinanana.
Deux régions : Analamanga – Atsinanana.
Recommandation n° 108.139.
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.
Recommandations n° 108.84 et 108.97.
Recommandations n° 108.50, 108.75, 108.78, 108.81, 108.86, 108.96, 108.102, 108.111.
Recommandations n° 108.60, 108.66.
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.
Recommandations n° 108.48, 108.120.
De 2017 à 2019, 1 048 associations ont participé aux concours.
Femmes autonomes sur le plan économique.
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).
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.
Recommandations n° 109.120, 109.121.
Code du Travail, art. 104 à 109
-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.
Cf. paragraphe n° 144 : loi spécifique sur les VBG.
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.
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