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  املنهجية وعملية التشاور  -أوالً   
التقرير الوطين بشأن حقوق اإلنسان نتاج عملية تشاورية بـشأن حالـة حقـوق                -١

ونسَّق املشاورات وجتميع هذا التقرير فريٌق من املـسؤولني مـن وزارة            . اإلنسان يف مالوي  
خلارجية، ومشلت املؤسسات اليت شاركت يف هذه العملية الوزارات         العدل ووزارة الشؤون ا   

 واجلمعية الوطنيـة وأمـني املظـامل        ةواللجنة املالوية حلقوق اإلنسان وجلنة القانون املالوي      
  .ومنظمات غري حكومية

  معلومات أساسية عن البلد  -ثانياً   
نيا مشـاال وزامبيـا     وحتده ترتا . مالوي بلد غري ساحلي يقع يف جنوب شرق أفريقيا          -٢

ته مـساح تبلـغ  و. وموزامبيق جنوبا ومن جهيت اجلنوب الشرقي واجلنوب الغريب     غربا
 يف املائة منها حبريةُ مالوي اليت تقـارب         ٢٠ كيلومترا مربعا، حتتل     ١١٨ ٤٨٤حوايل  

وهي حبرية عذبة املياه تشكل بال منـازع أبـرز مسـة    .  كيلومتر مربع٢٤ ٤٠٠مساحتها  
، ٢٠٠٨وقُدِّر عدد سكان مالوي، لدى إجراء آِخر تعداد للسكان يف عام            . بلدتوبوغرافية لل 
  . مليون نسمة١٣,١مبا جمموعه 

  التاريخ واهليكل السياسيان  -ألف   
ويف . ١٨٩١حصلت مالوي على صفة حمميـة اسـتعمارية بريطانيـة يف عـام                -٣
ديـسيا ونياسـالند،    ، انضمت نياسالند، كما كانت ُتعَرف آنذاك، إىل احتاد رو         ١٩٥٣ عام

. ونياسالند) زامبيا(وروديسيا الشمالية   ) زميبابوي(الذي كان يشمل أقاليم روديسيا اجلنوبية       
 ١٩٦٣، وحتقق احلكم الـذايت يف عـام         ١٩٦٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١وُحلَّ االحتاد يف    

ي وأصبح البلد دولة مالو   . حيث صار الدكتور هاستينجس كاموزو باندا أول رئيس وزراء        
  . مع إبقاء ملك بريطانيا على رأس الدولة١٩٦٤يوليه / متوز٦املستقلة يف 

 الدستور  غري أن . حقوق اإلنسان كفلت   شرعة حقوق    ١٩٦٤دستور عام   وتضمن    -٤
 وأصبح الـدكتور هاشـينجس      ١٩٦٦اجلديد الذي اعتمد عند حتوهلا إىل مجهورية يف عام          

وق وأنشأ أيضا دولة احلزب الواحد، حيث       ألغى شرعة احلق  قد  كاموزو باندا رئيس الدولة،     
  .صار احلزب احلاكم حينئذ، أي حزب املؤمتر املالوي، احلزب الوحيد املعترف به قانونا

متعـدد األحـزاب     حكم   قر شعب مالوي، عرب استفتاء، نظام     ، أ ١٩٩٣ويف عام     -٥
الذي دام    ُحكم الدكتور هاستينجس كاموزو باندا     ١٩٩٤وأهنت االنتخابات العامة يف عام      

 مع شرعة   ١٩٩٤واكتمل التحول السياسي ملالوي بإقرار دستور جديد يف عام          . ثالثة عقود 
  .حقوق كاملة األركان
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أحكام الدسـتور سـعيا ملنـع       هيمنة الرئيس بسيادة     ١٩٩٤دستور عام   ستبدل  وا  -٦
ـ . االستبداد باإلرادة السياسية املتجسدة يف عمل السلطة التنفيذية أو التشريعية          ة ثالثـة   ومث

  :أجهزة للحكم وهي

  اجلهاز التنفيذي  -١  
يرأس اجلهاَز التنفيذي رئيُس اجلمهورية الذي يرأس الدولة واحلكومة وجيوز لـه أن               -٧

 من  ٧وينص البند   . مخس سنوات ما  منهواحدة  فترة أقصاها واليتان مدة كل      يتوىل املنصب   
  .ت والقواننيالدستور على أن اجلهاز التنفيذي مسؤول عن صياغة السياسا

  اجلهاز التشريعي  -٢  
 عضواً ينتخبهم الشعب املالوي     ١٩٣ جملس واحد يضم     يتألف اجلهاز التشريعي من     -٨

 اجلهاز التشريعي حيث ينص على       من الدستور مسؤوليات   ٨ويتناول البند   . باالقتراع املباشر 
ب املـالوي   مصاحل كافة الـشع   تعكس  جلهاز التشريعي، لدى سن القوانني،      مداوالت ا "أن  
وقد سن اجلهاز التـشريعي     ." عزز القيم اجملسدة بشكل صريح أو ضمين يف هذا الدستور         تو

  .عدة قوانني تعاجل بشكل مباشر مسأليت محاية حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد

  اجلهاز القضائي  -٣  
هاز ودور اجل . يشمل اجلهاز القضائي احملكمة العليا واحملكمة العالية واحملاكم الفرعية          -٩

بـدأ  وقد استعاض الدستور عـن م     . القضائي حاسم يف إقرار احلكم الرشيد وسيادة القانون       
أحكام الدستور مربزاً بـذلك دور احملـاكم يف مـالوي           سيادة  السلطة الربملانية مببدأ    هيمنة  

. اجلديدة بوصفها اجلهات الرئيسية احلامية للدستور وصاحبة احلكم الفيصل يف تفسري أحكامه
 من الدستور على أن اجلهاز القضائي لديه مسؤولية تفسري هـذا الدسـتور              ٩لبند  وينص ا 

 يقـيم وزنـاً     أالّومحايته وإنفاذ أحكامه ومجيع القوانني املواِفقة له باستقاللية وحيادية على           
  .للوقائع ذات الصلة القانونية وما يقتضيه القانون إالّ
ات لتدعيم سيادة الدستور ولفـرض      وميلك اجلهاز القضائي ما يكفي من الصالحي        -١٠

  .احترام حقوق اإلنسان وإلبطال القوانني وغريها من اإلجراءات احلكومية وإلغائها
من الدستور احملكمة العليا يف األصل اختصاصات مراجعة أي         ) ٢(١٠٨ومينح البند     -١١

  .أحكام الدستورجلعلها متوافقة مع قانون أو إجراء أو قرار للحكومة 

  ٢٠٢٠مالوي ورؤية عام التنمية يف ط خط  -باء   
، الـيت   ٢٠٢٠يف أواخر التسعينات من القرن املاضي، وضعت مالوي رؤية عـام              -١٢

. الطويل للبلد على األمد   التنمية  خطط  وحيدد هذا اإلطار للسياسات     . ٢٠٠٠أُطلقت يف عام    
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ـ    ٢٠٢٠ورؤية مالوي، بوصفها أمة ختاف اهللا، أن تكون، حبلول عـام             جة ، آمنـة وناض
بيئيا ومعتمدة على الذات وضامنة لتكافؤ الفـرص واملـشاركة النـشيطة    سليمة دميقراطيا و 

اقتـصاد متوسـط الـدخل      فاعلـة و  للجميع وذات خدمات اجتماعية وقيم ثقافية ودينية        
  .التكنولوجيا حتفِّزه
وإطارا السياسات الرئيسيان اللذان تنفذ مالوي من خالهلما تدابري حتقيق األهداف             -١٣
، واستراتيجية ٢٠٠٢إلمنائية لأللفية ُهما ورقة استراتيجية احلد من الفقر، اليت أُطلقت يف عام ا

واستراتيجية مالوي للنمو والتنمية هي . ٢٠٠٤النمو االقتصادي ملالوي، اليت أُطلقت يف عام 
لول استراتيجية شاملة متوسطة األجل لتحقيق التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي للدولة حب          

 وذلك بإنتاج الثروة من خالل النمو االقتصادي املستدام وتنمية اهلياكل األساسية  ٢٠٢٠عام  
  .بوصف ذلك وسيلة لتحقيق هدف احلد من الفقر

من خالل ميزانية احلكومة، وفقـا إلطـار        استراتيجية مالوي للنمو والتنمية     وُتنفَّذ    -١٤
وأحد التحديات املطروحة جلميـع     . ملعنيةاإلنفاق املتوسط األجل ومبشاركة مجيع اجلهات ا      

  .املالويني هو اعتناق هذه الفكرة واملشاركة فيها بنشاط مبساعدة كاملة من احلكومة

  األولويات الوطنية  -ثالثاً   
وعموما، تعترف  . ترِد األولويات الوطنية للبلد يف استراتيجية مالوي للنمو والتنمية          -١٥

إلنسان يف سياق احلكم الرشيد والدميقراطية وبوصفها جزءاً        االستراتيجية بأمهية حقوق ا   هذه  
وقد ُحددت تسعة جماالت رئيسية ذات أولوية       . ال يتجزأ من املخطط اإلمجايل الوطين للتنمية      

الزراعة واألمن الغذائي؛ وري احلزام    : لضمان املنافع االقتصادية املباشرة لشعب مالوي، وهي      
والتعليم والعلوم والتكنولوجيا؛ واهلياكل األساسية للنقل وميناء       األخضر وتنمية املوارد املائية؛     

نساجني العاملي الداخلي؛ وتغري املناخ واملوارد الطبيعية وإدارة الشؤون البيئية؛ والتنمية الريفية            
واملرافق الصحية وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز؛  املتكاملة؛ وإدارة شؤون الصحة العامة

  .ب ومتكينهم؛ والطاقة والتعدين والتنمية الصناعيةومناء الشبا
 إذا أريـد     فـوري  ومثة مخسة جماالت مواضيعية شاسعة تتطلب أن ُيحَرز فيها تقدم           -١٦

النمـو االقتـصادي املـستدام، والرعايـة        : لالستراتيجية اإلمجالية أن حتقق النجاح، وهي     
وتتمثـل  . سية، وتعزيـز احلوكمـة    االجتماعية، والتنمية االجتماعية، وتنمية اهلياكل األسا     

استراتيجية احلكومة يف أن يشكل النمو السريع واملستدام حمور التركيز الرئيسي مع إمجـال              
وبـإحراز  . اخلطوات الكفيلة بضمان التنمية االجتماعية واحلكم الرشيد واالستدامة البيئيـة         

  .يةاألهداف اإلمنائية لأللفالتقدم يف هذه اجملاالت، سيتحقق االزدهار واحلد من الفقر وإجناز 
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  إطار حقوق اإلنسان  -رابعاً   
وينص على احلماية التامة حلقوق اإلنسان والتمتع       . الدستور هو أمسى قانون يف البلد       -١٧

ويتضمن شرعة للحقوق مستلَهمة من الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان،          . الكامل هبا 
سان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       مبا يف ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلن      

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك امليثاق األفريقـي           
وحيتل املوقَع البارَز يف شرعة احلقوق احلقُّ يف احليـاة وحظـُر            . حلقوق اإلنسان والشعوب  

بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وجمموعةٌ مـن         التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقو      
  .احلقوق املتعلقة باحملاكمة العادلة

الدستور، وفقا للصكوك الدولية البارزة حلقوق اإلنسان، تعليق االلتزامـات          جييز  و  -١٨
كما . املتعلقة حبرية التعبري وحرية اإلعالم وحرية التنقل وحرية التجمع أثناء حاالت الطوارئ           

غـري أن   . للتعليق احلقُّ يف املثول على الفور أمام حمكمة وعدم االحتجاز دون حماكمة           خيضع  
وباإلضافة . هذا التعليق ينبغي أن يكون منسجماً مع التزامات مالوي مبوجب القانون الدويل           

 إىل ذلك، جتري مجيع تدابري التعليق، من قبيل احتجاز املشتبه هبـم دون حماكمـة، رهنـاً                
  .الطعون اليت ُينظَر فيها يف احملكمة العاليةبااللتماسات و

ويعزز الدستور مكانة القانون الدويل من حيث تطبيقه على الصعيد احمللي، وهـذا               -١٩
على أن القانون الدويل العريف     ) ٣(٢١١وينص البند   . ١٩٦٦عنصر كان ينقص دستور عام      
 للقـانون الـدويل العـام       وتراعي احملاكم املعايري احلاليـة    . يشكل جزءاً من قانون مالوي    

ولدى اجلهاز القضائي مـا     . واالجتهادات القضائية األجنبية املماثلة لدى تفسريها للدستور      
  .يكفي من الصالحيات لتطبيق املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

وقد أنشأ الدستور عدة مؤسسات مستقلة حلقوق اإلنسان تتوىل مهمة تعزيز حقوق              -٢٠
  :وتشمل هذه املؤسسات ما يلي. ايتها ورصد مستوى التمتع هبااإلنسان واحلريات ومح

  جلنة حقوق اإلنسان  -ألف   
وتتمثل  من الدستور،    ١٢٩جلنة حقوق اإلنسان هيئة مستقلة أنشئت مبقتضى البند           -٢١

إجراء التحقيقات وتقدمي ما َيلزم حبكم منطق العقل من التوصيات لتعزيز حقـوق        واليتها يف   
وتتمتع بصالحية دراسة القوانني والقرارات القضائية واألحكـام اإلداريـة          . اإلنسان بفعالية 

ومشاريع القوانني واملقترحات اإلدارية، وذلك حرصاً على أن تكـون مطابِقـة للمبـادئ              
ويف إطار أدائها هلذه الوالية، تتلقى شكاوى وجتـري حتقيقـات           . األساسية حلقوق اإلنسان  

  .بقضايا انتهاكات حقوق اإلنسانوتعقد جلسات استماع فيما يتعلق 
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  ديوان املظامل  -باء   
وال خيضع للتدخل أو يتلقـى      .  من الدستور  ١٢٠أنشئَ ديوان املظامل مبوجب البند        -٢٢

وميلك صالحيات التحقيق يف أي حالة ُيـزَعم        . األوامر من أي شخص وُيساءل من الربملان      
 لالنتصاف مبباشرة إجـراءات يف      فيها أن شخصا تعرض للظلم ويبدو أنه ال يوجد أي سبيل          

احملاكم أو بتقدمي التماس استئناف من حمكمة أو يف احلاالت اليت ال يوجد فيهـا أي سـبيل                  
قراراتـه  وال تلغي سلطات أمني املظامل اختصاصات احملاكم وختـضع          . انتصاف آخر صاحل  

امـرأة يف منـصب   وقد ُعيِّنت ألول مرة يف تاريخ البلـد      . للمراجعة من قبل احملكمة العالية    
  .املظامل أمني

  جلنة القانون  -جيم   
 من الدستور ملراجعة قوانني مـالوي مـن         ١٣٢أنشئت جلنة القانون مبقتضى البند        -٢٣

وتشمل أهدافها حتديث القوانني وتنقيحها     . حيث مطابقتها للدستور وللقانون الدويل املنطبق     
صال بالسياسات، وتبسيط القـانون     من أي شوائب، أكان طابعها إجرائيا أم موضوعيا أم مت         

حبيث ُينظَّم اجملتمع وُيحكَم ضمن إطار تشريعي مناسب يضمن سيادة القانون واحلكم الرشيد   
  .واحترام حقوق اإلنسان

  حالة تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان  -خامساً  

  احلقوق املدنية والسياسية  -ألف   

  احلق يف احلياة  -١  
 ُيحَرم منها تعـسفاً     الّص له احلق يف احلياة وينبغي أ      خينص الدستور على أن كل ش       -٢٤

. وعلى أن تنفيذ عقوبة اإلعدام اليت حتكم هبا حمكمة خمتصة ال ُيعترب حرمانا تعسفيا من احلياة               
وقد قضت حمكمة مالوي العالية يف قضية اجلمهورية ضد كامفانتاييين بأن مبدأ إلزامية احلكم           

وقد نتج عـن حكـم      .  تلك العقوبة ينتهك احلق يف احلياة      باإلعدام يف اجلرائم اليت تستحق    
وأُدِمج هذا التفسري بالفعـل يف مـشروع قـانون          . احملكمة أن عقوبة اإلعدام مل تعد إلزامية      

  .العقوبات الذي سيعتمده الربملان عما قريب
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  احلق يف احلرية وحرية التنقل والدين وتشكيل اجلمعيات  -٢  
وقد فرضت احملاكم مراعاة هذا احلق ومثـة        .  الشخصية لكل شخص احلق يف احلرية      -٢٥

 مـن   ٣٩كما يكفـل البنـد      . عدة حاالت أمرت فيها احملاكم بالتعويض عن احلبس خطأً        
  .الدستور حرية التنقل واإلقامة جلميع من يوجدون داخل حدود مالوي

. دمييةولكل شخص احلق يف حرية الوجدان والدين واملعتقد والفكر ويف احلرية األكا             -٢٦
ومل تعد . ويدل على التمتع هبذا احلق اجملموعة املتنوعة من املمارسات الدينية املوجودة يف البلد   

وتعترف احلكومة . طائفة شهود يهوى حمظورة كما كان األمر قبل إقرار نظام تعدد األحزاب    
س آراءها  بالرابطات الدينية وتشركها يف كثري من األحيان يف العديد من ميادين عملها وتلتم            

  .يف بعض عمليات صياغة السياسات

  حرية التجمع وتشكيل اجلمعيات  -٣  
.  من الدستور على التوايل   ٣٢ و ٣٨يضمن حريةَ التجمع وتشكيل اجلمعيات البندان         -٢٧

فيجوز لكل شخص يف البلد التجمع حبريـة وتـشكيل مجعيـة مـع أي شـخص آخـر           
  .مشروعة ألغراض

قراطي، جيوز تقييد هذه احلقوق مراعاةً ملصاحل األمن        وكما هو الشأن يف أي بلد دمي        -٢٨
  .الوطين أو السالمة العامة أو النظام العام أو اآلداب أو الصحة

  احلق يف احملاكمة العادلة  -٤  
وإلعماهلا، اتُِّخذت  . ينص الدستور على جمموعة من احلقوق املتعلقة باحملاكمة العادلة          -٢٩

جراءات واألدلة اجلنائية الذي ينص على حدود مـدة         عدة خطوات تشمل تعديل قانون اإل     
  .الحتجاز املطول قبل احملاكمةتعرض املشتبه هبم لاحلبس االحتياطي ملنع 

وتساهم احلكومة اآلن يف متويل إجراءات قضايا حوادث القتل اليت كـان يتحمـل                -٣٠
ـ      . تكاليفها من قَبلُ شركاء متعاونون     يس فقـط يف    واختذت احلكومة مبادرة ضخ األموال ل

. مديرية مكاتب املدعني العامني وإمنا كذلك يف اجلهاز القضائي وإدارة املساعدة القـضائية            
احملتجـزين  قضايا حوادث القتل وعدد     ملفات  ويرمي هذا اإلجراء إىل تقليص ما تراكم من         

 وتوفر إدارة املساعدة القضائية التمثيل القانوين جلميع املتـهمني بارتكـاب          . رهن احملاكمة 
  .اجلرائم اليت ُيعاقَب عليها باإلعدام

  التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  -٥  
 من الدستور على أن كرامة أي شخص هلا حرمة وأنه ينبغي عـدم              ١٩ينص البند     -٣١

تعريض أي شخص للتعذيب من أي نوع أو للمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية         
  .املهينة أو
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ومالوي طرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة               -٣٢
كما حيظر مبوجب قوانني مالوي العقاُب البدين يف إطار أي          . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

  .إجراءات قضائية أو أي إجراءات أخرى تباشرها أي هيئة تابعة للدولة

  مييز العنصري وكفالة املساواة بني اجلنسنيالقضاء على الت  -٦  
حيظر الدستور التمييز بأي شكل وتضمن كل القوانني جلميع األشـخاص احلمايـة          -٣٣

املتساوية والفعالة من التمييز على أسس الِعرق أو لون البشرة أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين 
ثين أو االجتماعي أو اإلعاقـة أو       أو الرأي السياسي وغري السياسي أو اجلنسية أو األصل اإل         

غري أن الدستور يبيح التمييز اإلجيايب ملعاجلة أوجه        . اِمللكية أو املولد أو غري ذلك من احلاالت       
وقد يواجه أي شخص يـشيع  . عدم املساواة يف اجملتمع وحيظر املمارسات التمييزية وإشاعتها 

  .ممارسات متييزية عقوبات جنائية أمام احملاكم
دقت مالوي على االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري واتفاقية القضاء           وص  -٣٤

ويف ضوء التباينات القائمة بني ما يـرد يف الدسـتور           . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
والصكوك الدولية السارية املفعول وما حيصل على أرض الواقع، تعتمد احلكومة، بتوصـيات   

تدمي مالوي، سياسات حتظر املمارسات االجتماعية والثقافية الضارة اليت           يف من جلنة القانون  
العامالت يف الوظائف    تقل نسبة    بأالّوتوصي  . العالقات اجلنسية االستغاللية  وخضوع املرأة   

 يف املائة وبأن تسود املساواة يف احلصول على التعليم والتدريب،           ٤٠يف أي إدارة عن     العامة  
تكفل االلتحاق مبؤسسات التعليم    فعالة  كما توصي باختاذ تدابري     .  الدراسية مبا يف ذلك اِملَنح   

يف مشروع قـانون     وسُتدَمج هذه التوصيات  .  يف املائة لكال اجلنسني    ٤٠العايل بنسبة أدناها    
  .للمساواة بني اجلنسني سينظر فيه جملس الوزراء قبل عرضه للنقاش يف الربملان

ائل وأيضا، كسياسة حكومية، باستعمال اللغات احمللية يف        وُيسَمح بالتزاوج بني القب     -٣٥
املدارس االبتدائية إىل أن يبلغ التالميذ املستوى الثالـث حيـث تـصبح اإلنكليزيـة لغـة                 

  .الرمسية التدريس

  حرية التنقل  -٧  
وينطبق هذا على مجيع مواطين مالوي      . لكل شخص احلق يف حرية التنقل والتجمع        -٣٦

ويعيش الالجئون حصرا يف خميمات مـا مل        . إقامة سليمة املني لوثائق   األجانب احل وكذلك  
وتفرض مالوي هذا الشرط بشكل صارم مبا أهنا سجلت أيضا حتفظاً           . ُيمَنحوا رخصة إقامة  

  . املتعلقة بوضع الالجئني١٩٥١ من اتفاقية عام ٢٦على املادة 

  إصالح نظام السجون  -٨  
وبالتايل، . ق يف التمتع حبقوق اإلنسان األساسية     تعترف احلكومة بأن السجني له احل       -٣٧

وجيري بناء سجون جديـدة     . باشرت عدة برامج ترمي إىل إصالح خدمة السجون يف البلد         
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لتقليص االكتظاظ وإغالق تلك اليت ال تستويف املعايري الدولية فيما يتعلق باملرافق الـصحية              
املوارد البشرية  بسبب قلة    السجون   وأكرب حتدي للبلد هو االكتظاظ وسوء أحوال      . والنظافة
وُتبذَل جهود لتخفيف حدة هذا الوضع بتشجيع أمناط بديلة إلنفاذ أحكام العدالـة             . واملالية

  .البلد يف
وشددت احملكمة العالية يف قضية غابل ماسانغانو وآخرين ضد املدعي العام علـى               -٣٨

مة تدابري تشمل مـشروع     واستجابةً لذلك، اختذت احلكو   . ضرورة حتسني أحوال السجون   
قانون للسجون حيل حمل قانون السجون احلايل وباشرت برامج ترمي إىل التحـسني العـام               

  .وُبين سجن منوذجي يف مزميبا الواقعة يف مشال مالوي. ألحوال السجون

   جهاز الشرطةإصالح  -٩  
يات دائرة   إطارا قانونيا جديدا لعمل    ٢٠٠٩ينشئ قانون الشرطة الذي اعُتِمد يف عام          -٣٩

تحقيق يف الشكاوى   تتوىل ال وينشئ القانون مكتب جلنة مستقلة للشكاوى       . الشرطة املالوية 
كمـا ينـشئ    . املتعلقة بالتعرض للمعاملة الوحشية أو الوفاة أو اإلساءة على أيدي الشرطة          

 فريق من السكان احملليني يف كل مركـز      شكل مواطنني عاديني يف  برناجماً للتفتيش يتألف من     
  .االحتجاز يف مراكز الشرطةظروف رطة توكَل إليه مهمة مراقبة ش

  احلكم الرشيد والفساد  -١٠  
 مكتـب   ، يف سياق جهودها ملكافحـة الفـساد       ،١٩٩٨أنشأت احلكومة يف عام       -٤٠

وتتمثل واليته يف التحقيق يف حاالت الفساد    . مكافحة الفساد، وهو هيئة مستقلة تابعة للدولة      
صب وغري ذلك من القضايا اجلنائية املتصلة بالفساد ومالحقـة اجلنـاة            وإساءة استخدام املن  

  .ومثة عدة حاالت لوِحقت فيها شخصيات بارزة بدعوى الفساد. قضائيا

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -باء   

  احلق يف التنمية  -١  
 التنميـة   على أنه جلميع األشخاص والشعوب احلـق يف       ٣٠ينص الدستور يف البند       -٤١

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويف التمتع هبذه التنمية، وتوىل املرأة والطفـل واملعوقـون             
ولضمان التمتع هبذا احلق، صاغت احلكومـة سياسـات   . اهتماما خاصا يف التمتع هبذا احلق 

ويشمل ذلك برنامج دعم أسـعار      . واختذت خطوات لرفع مستويات عيش الشعب املالوي      
  . ومشروع احلزام األخضراألمسدة
اجلنسانية وشؤون الطفل وتنمية اجملتمعات يف تعزيـز        الشؤون  وتتمثل والية وزارة      -٤٢

ويف هـذا  . رفاه ومحاية املرأة والطفل اللذين يشكالن الركيزة األساسية يف قـضايا التنميـة        
 إىل  وللوصـول . الصدد، توفر احلكومة خمصصات لنماء الطفل ورفاهه ولتنمية اجملتمعـات         
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جمموعة واسعة من املواطنني واإلشراك الكامل للمستفيدين املستهدفني، جيري تنفيذ املشاريع           
غري أن هذه املشاريع تواجه عوائق فيما       . يف هذه اجملاالت عموما على صعيد اجملتمعات احمللية       

  .يتعلق باملوارد وحتديات مالية ومادية وبشرية

  احلق يف التعليم  -٢  
ومة نظام التعليم االبتدائي اجملاين لتمكني مجيع األطفال من االلتحـاق         اعتمدت احلك   -٤٣

، حصل ارتفاع مطرد يف عدد األطفال املسجلني        ١٩٩٤ومنذ عام   . بالتعليم االبتدائي وإمتامه  
  .يف املدارس االبتدائية

وُتمَنح الرَُّخص للمدارس اخلاصة واملؤسسات اخلاصة األخرى للتعليم العايل شريطة            -٤٤
.  تكون هذه املدارس أو املؤسسات مسجلة وأن متتثل للشروط القانونية يف قطاع التعلـيم            أن

 تكون معايري املدارس أو املؤسسات اخلاصة أدىن من         أالّوتقع على احلكومة مسؤولية كفالة      
  .املعايري الرمسية املعتمدة يف مدارس الدولة

وحيصل الطالب علـى ِمـَنح      . ومةويتلقى التعليم اجلامعي دعما ماليا قويا من احلك         -٤٥
وأكرب التحديات الـيت تواجـه حكومتنـا هـي العوائـق            . يسددوهنا بعد إمتام دراستهم   

  .والبشرية املالية

  احلق يف الصحة  -٣  
رعاية يف حتسني حالة املالويني بتوفري      تتمثل رؤية احلكومة من خالل وزارة الصحة          -٤٦

  .لسالمةتتسم بالكفاءة واصحية فعالة و
ويتضمن هذا الربنـامج  . وُيعَمل احلق يف الصحة من خالل برنامج الصحة األساسية        -٤٧

أولويات الوزارة اليت تعاجل األسباب الرئيسية لألمراض والوفيات اليت متـس بـشكل غـري               
وُتقدَّم خدماته يف سـياق النـهج الـشامل    . متناسب الفقراء وأشد الفئات ضعفاً يف اجملتمع   

ا النهج، تنفذ مجيع اجلهات املعنية يف قطاع الصحة برناجما موحدا،           ويف إطار هذ  . للقطاعات
ولكن أحد املبادئ اليت تشكل صميم برنامج الصحة األساسية هو التكافؤ يف فرص احلصول              

  .دمات واالستفادة منها بني األفراد املتساوين يف احلاجة إليهااخلعلى 
 حتظى بأولوية احلكومة يف رؤيتـها       واحلق يف الصحة من بني اجملاالت الرئيسية اليت         -٤٨
، وتنفذ احلكومة حاليا سياسـة لتـوفري الرعايـة الـصحية باجملـان جلميـع                ٢٠٢٠ لعام

  .املالويني املواطنني
وتشمل اجملاالت ذات األولوية يف ميدان الصحة تقليص نسبة وفيـات األمهـات               -٤٩

  .وحتسني الصحة اإلجنابية لكل امرأة حامل
ومة حقوق اإلنسان يف سياساهتا واستراتيجياهتا على النحو الـوارد  كما أدجمت احلك   -٥٠

يف السياسة الوطنية للصحة والصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية اليت متنح جلميـع املالويـني        
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إمكانية احلصول على الرعاية الصحية دون متييز على أساس األصل اإلثين أو نوع اجلنس أو               
 السياسي أو احلالة االقتصادية أو الظروف االجتماعية أو املوقـع           اإلعاقة أو الدين أو االنتماء    

وقد اعُتِمد ميثاق حلقـوق املرضـى جيـري تطبيقـه يف مجيـع املستـشفيات                . اجلغرايف
  .الرئيسية احلكومية

فالة أن يكون املوظفون الطبيون واملرضى على حد سواء      املتمثل يف ك   ويبقى التحدي   -٥١
وال تزال احلكومة تبذل جهودا إلدماج حقوق اإلنسان يف . اهتمعلى وعي تام حبقوقهم وواجب    

  .القطاع الصحي

  احلق يف العمل  -٤  
كل شخص احلق يف ممارسات عمل عادلة       ل منه على أن     ٣١ينص الدستور يف البند       -٥٢

وجيوز بالتايل ألي شخص مزاولة أي عمل ولـه أيـضا احلريـة يف              . وسليمة وأجر منصف  
  .مام إليهاتشكيل النقابات واالنض

وتتوىل وزارة العمل مسؤولية ضمان العدالة االجتماعية والسلم وتقيـيم املهـارات              -٥٣
  .بوصف ذلك شرطا أساسيا للحد من الفقر وحتقيق النمو االقتصادي يف البلد

  .والبلد طرف يف اتفاقيات دولية عديدة بشأن العمل  -٥٤
 املسائل املتعلقة بالعمل ومتتثـل      وأنشئت حمكمة العالقات الصناعية للفصل يف مجيع        -٥٥

  .ملعايري منظمة العمل الدولية يف تنفيذ قانون العمل والعمالة

  حقوق الطفل  -٥  
ينص الدستور على أن مجيع األطفال، بصرف النظر عن ظروف مولدهم، هلم احلق               -٥٦

قتصادي أو أي ومن حقهم التمتع باحلماية من االستغالل اال. يف املعاملة املتساوية أمام القانون
معاملة أو عمل أو عقوبة قد تكون خطرية أو متنع تعليمهم أو تضر بـصحتهم أو بنمـوهم                  

  .البدين أو العقلي أو الروحي أو االجتماعي
ومالوي طرف يف اتفاقية حقوق الطفل وصدقت أيضا على بروتوكوهلا االختياري             -٥٧

ا االختياري املتعلق ببيع األطفـال      املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وبروتوكوهل      
  .املواد اإلباحية األطفال واستغالل األطفال يف وبغاء
كما اعتمدت احلكومة عدة سياسات وتدابري ترمي إىل محاية األطفال األيتام ألهنـم        -٥٨

اجلنسانية وشؤون الطفل وتنمية     الشؤون   وأنشأت احلكومة وزارة  . أفراد اجملتمع املستضعفون  
وتعزز الوزارة من خالل إدارة مناء الطفل ورفاهه        .  لتعزيز رفاه ومحاية املرأة والطفل     اجملتمعات

قدرة األسر واجملتمعات على توفري الدعم والرعاية واحلماية لألطفال املستضعفني وللمـسنني            
  .اإليدز/واألسر املهمشة واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
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كومة تدرك أنه ال تزال التحديات كـثرية مبـا أن           ورغم كل هذه اجلهود، فإن احل       -٥٩
وال تزال الدروس ُتستخلَص ليتسىن اختاذ تدابري       . انتهاك حقوق الطفل يتواصل على ما يبدو      

وعلى سبيل املثال، أُلغي قانون الطفـل وصـغار       . فعالة للحد من هذا املشكل والقضاء عليه      
نظرا للتطورات احلاصلة يف جمال قـضاء  رأت جلنة القانون أنه أصبح قدمي العهد     السن، الذي   

 لرعاية الطفل ومحايته وقضائه الذي يعزز قـانون         ٢٠١٠واستعيض عنه بقانون عام     . الطفل
إذ ينص على مجلة أمور ويتوخى هذا القانون حتسني نظم رعاية الطفل ومحايته . شؤون الطفل

  .باء ومسؤولياهتم إزاء أبنائهمواجبات اآلمنها 
ية حقوق الطفل من االنتهاك، ينشئ القانون حماكم شؤون الطفل الـيت            ولكفالة محا   -٦٠

تعمل بنشاط على الفصل يف املسائل املتعلقة بالطفل ويشجع حتويـل العقوبـات وحيظـر               
  .االحتجاز غري الضروري لألطفال

  حقوق املرأة  -٦  
وعلى قدم  ينص الدستور على أن املرأة هلا احلق يف التمتع حبماية القانون بشكل تام                -٦١

املساواة واحلق يف عدم التعرض للتمييز على أساس جنسها وحالتها االجتماعية، ويشمل ذلك           
  .منحها احلقوق ذاهتا اليت يتمتع هبا الرجل يف القانون املدين

وعلى سبيل  . ووضعت احلكومة سياسة لزيادة عدد النساء يف مواقع السلطة والنفوذ           -٦٢
ا من املناصب الرفيعة املستوى من قبيل منصب نائب رئـيس           املثال، تشغل النساء عددا كبري    

الربملـان ومفـوض    ورئيس  اجلمهورية واملدعي العام ورئيس جلنة االنتخابات وأمني املظامل         
ويبلغ جممـوع أعـضاء     . القانون وكبري مستشاري اجمللس التشريعي ومدير الشؤون العامة       

  .١٩٣ من أصل ٤٣الربملان من اإلناث 
نة القانون القوانني اليت رأت أهنا ال تراعي احلساسية اجلنسانية وتنطوي           وراجعت جل   -٦٣

وأفضت هذه املراجعـة إىل وضـع مـشروع قـانون الـزواج والطـالق               . على التمييز 
  .األسرية والعالقات

  الثقافة  -٧  
 على أن كل شخص له احلق يف استعمال اللغة اليت حتلو            ٢٦ينص الدستور يف البند       -٦٤

ومالوي بلد ذو ثقافة وقيم غنية ومتنوعة، مـا         . ة يف النشاط الثقايف الذي خيتاره     له واملشارك 
ورغم أنه توجد عدة قبائل، فإهنا تتعايش يف وئام ومل يعان           . جيعل كل قبيلة متميزة عن غريها     

  .البلد حىت اآلن من حروب قبلية، وهذا دليل على احترام املواطن حلقوق اآلخرين يف الثقافة
 ٢٦وينص الدستور يف البند     . احلكومة أن الثقافة هلا أثر هام على تنمية البلد        وتدرك    -٦٥

منه على أن كل شخص له احلق يف استعمال اللغة اليت حتلو له واملشاركة يف احلياة الثقافيـة                  
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ويدل على ذلك تشكيل رابطات عديـدة       . ويشجع البلد متتع مواطنيه بالثقافة    . اليت خيتارها 
  .التقليديك العديد من فرق الرقص هناتعزز تراثهم، و

الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وإدمـاج أحكـام املعاهـدات يف             -سادساً  
  احمللي القانون

تعري مالوي أمهية كربى لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بوصفها مبـادئ ومعـايري               -٦٦
سان وغريمها من   مشتركة عامليا مكرسة يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلن          

وقد صدقت مالوي على معاهدات حقوق اإلنـسان        . صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة    
  .الدولية املدرجة يف اجلدول ألف

.  جزء من قانوهنا١٩٩٤ومجيع االتفاقات الدولية اليت انضمت إليها مالوي قبل عام         -٦٧
 حتتاج إىل   ١٩٩٤ ولكن مجيع الصكوك الدولية األخرى اليت صدقت عليها مالوي منذ عام          

  .قانون يصدره الربملان إلدماجها يف القوانني املالوية

  التحديات والعوائق  -سابعاً   
رغم اجلهود املختلفة اليت بذلتها مالوي لكفالة إعمال حقوق اإلنسان ملواطنيهـا،              -٦٨

  .فإهنا ال تزال تواجه التحديات الرئيسية التالية

  الفقر  -ألف   
من السكان ه الفئة تم هذ هتو. حتت خط الفقر ويف مناطق ريفية     يعيش معظم السكان      -٦٩

أكثر حبقوق أساسية من قبيل احلق يف الغذاء على حساب حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية              
ن إوهلذا األمر أثر على مستويات حمو األمية يف البلـد حيـث             . أخرى، مثل احلق يف التعليم    

ع من آبـائهم ليبحثـوا عـن عمـل إلعالـة            عن الدراسة بتشجي  ينقطعون  بعض األطفال   
  .وأسرهم أنفسهم

  ضعف املؤسسات  -باء   
ويبقى التحدي الرئيسي يف هـذا      . ال يزال مثة حاجة إىل تعزيز املؤسسات احلكومية         -٧٠

وقد خلَّف هذا أثرا على استمرارية العمل       . اجملال عدم القدرة على االحتفاظ باملوارد البشرية      
  .وعلى إحراز التقدم فيه
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 غـري أن     إىل استشراء الفساد يف بعض املؤسـسات؛       تدين مستويات األجور  أدى  و  -٧١
  . ُيبلّغ عنهاأخذ جمراه يف احلاالت اليت يالقانون 

  نقص الوعي العام  -جيم   
اجملاالت الرئيسية اليت تثري القلق فيما يتعلق بالوعي حبقوق اإلنسان هـي حقـوق                -٧٢

وأدوار مؤسسات احلوكمة يف تعزيز حقـوق اإلنـسان          وسبل إعماهلا اجلماعات املستضعفة   
ويقوم هبذا العمـل املؤسـسات      . وال تزال ُتبذَل جهود لتوعية اجلماهري حبقوقها      . ومحايتها

  .احلكومية واجملتمع املدين على حد سواء

  خالصة  -ثامناً   
طين إن احلكومة املالوية ملتزمة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على الصعيدين الـو             -٧٣

وال يزال مثة كثري مما ينبغي القيام به لضمان التمتـع العملـي حبقـوق اإلنـسان                 . والدويل
  .املالويني جلميع
وتعترب مجهورية مالوي مشاركتها يف عملية االستعراض الدوري الـشامل فرصـة              -٧٤

للتفاعل مع مواطنينا وزمالئنا األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان وإطالعهم علـى إجنازاتنـا              
وترحب مجهوريـة مـالوي بـأي       . حتدياتنا ورؤيتنا للمستقبل فيما يتعلق حبقوق اإلنسان      و

مالحظات أو اقتراحات أو تعليقات أو توصيات من شأهنا أن تساعد البلد يف حتقيق مطاحمه               
  .يف جمال حقوق اإلنسان
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  اجلدول    
  :يرد فيما يلي بعض االتفاقيات اليت انضمت إليها مالوي  

  ق والربوتوكول املعدِّل هلا؛اتفاقية الر  -١
  االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق؛  -٢
  امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب؛  -٣
  الربوتوكول املتعلق بوضع الالجئني؛  -٤
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛  -٥
   اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛العهد الدويل  -٦
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية              -٧

  أو املهينة؛
  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛  -٨
بإشـراك األطفـال يف     الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل املتعلـق            -٩

  املسلحة؛ الرتاعات
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال             -١٠

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛  -١١
  اتفاقية حقوق الطفل؛  -١٢
  ق األشخاص ذوي اإلعاقة؛االتفاقية الدولية حلقو  -١٣
  امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب؛  -١٤
  امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه؛  -١٥
بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلـق بإنـشاء احملكمـة              -١٦

  األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب؛
  .سان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيابروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلن  -١٧

        


