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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

) ج(١٥حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدَّته املفوضية السامية         
  ٥/١ مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان من

  *مالوي    

ـ  من أصـحاب  ٨ مة من املقدَّ )١(للمعلومات موجز هذا التقرير    صلحة إىل عمليـة  امل
بع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس         يتَّهو  و. االستعراض الدوري الشامل  

 مـن جانـب      نظر أو اقتراحـاتٍ     أو وجهاتِ  ن التقرير أي آراءٍ   تضمَّوال ي . حقوق اإلنسان 
. دة يتـصالن مبطالبـات حمـدَّ       أو استنتاجٍ  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكمٍ      

 منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه             وذُكرت بصورةٍ 
 وقد ُيعزى االفتقار إىل معلومـاتٍ . النصوص األصليةعلى   تغيرييدخل أي   بقدر املستطاع مل    

 ذات صلة هبذه    معلوماتدة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة       مسائل حمدَّ على  أو إىل التركيز    
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص         . نهااملسائل بعيْ 

وقد أعد هذا التقرير بشكل يراعي أن وتـرية         . الواردةاليت تتضمن مجيع املعلومات     الكاملة  
  . االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

  . ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل  *  
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  اخللفية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية   - ألف  
الربوتوكـول   أوصت املنظمة الدولية للرؤية العاملية مالوي بالتعجيل بالتصديق على          -١

كمـا  .  بِشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة      االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل    
 على مجيع الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان أو االنضمام          بالتصديق مالوي أوصت
  .)٢(وضمان الوفاء مبتطلبات االمتثال والتنفيذ وتقدمي التقارير إليها

  اإلطاران املؤسسي والتشريعي  - باء  
 اًألن مالوي وإن كانت طرف    عن قلقه   ة التأهيل   أعرب مركز حقوق اإلنسان وإعاد      -٢

هنا مل تدمج هذه املعاهدات يف القوانني احمللية مـن خـالل            إالّ أ يف معاهدات دولية متعددة     
 الورقة  ومع ذلك، أضافت  . )٣( مما جيعلها غري قابلة للتطبيق يف احملاكم       ،إصدار مراسيم تشريعية  

قبـل  فإن االتفاقيات اليت دخلت حيز النفاذ       ،  ر من الدستو  ٢١١أنه وفقاً للمادة     ٣املشتركة  
وتكـون  تطبيقها لمحاكم احمللية ل من القانون، وميكن ، هي وحدها تشكل جزءاً    ١٩٩٤عام  

عد ذلك التاريخ قانون حمدد من الربملان يدمج األحكام املنصوص عليهـا         بملزمة ما مل يصدر     
   .)٤( يف التشريعات احملليةيف االتفاقيات

بكفالة االعتماد السريع للتوصـيات      نظمة الدولية للرؤية العاملية مالوي    أوصت امل و  -٣
   .)٥(الصادرة عن عملية املراجعة الدستورية لوضع تعريف للطفل وفقاً التفاقية حقوق الطفل

 باختاذ مجيع اخلطوات الالزمة ملواءمة      أوصت املنظمة الدولية للرؤية العاملية مالوي     و  -٤
بالتعجيل بعملية اعتمـاد     يف ذلك الدستور، مع اتفاقية حقوق الطفل و        التشريعات احلالية، مبا  

 مشروع قانون الطفلسيما  والمع إعطاء األولوية للقوانني املتعلقة بالطفل،       ،  مشاريع القوانني 
ومشروع قانون التسجيل الوطين ومشروع قانون تركة املتـوىف         ) الرعاية واحلماية والعدالة  (
، ومشروع قانون الزواج والطالق والعالقات األسرية، ومشروع        )يةالوصية واملرياث واحلما  (

   .)٦(التعليم ومراجعة قانونواألدلة اجلنائية املنقح، ومشروع قانون اإلجراءات قانون العقوبات 

  التدابري السياساتية  - جيم  
خطة عمـل وطنيـة شـاملة        أنه نظراً النعدام     املنظمة الدولية للرؤية العاملية   أبلغت    -٥
ألطفال، فإنه ال توجد هيئة وطنية واحدة هلا صالحية واضحة وميكن مساءلتها عن مجيـع               ل

ولذلك أوصت مالوي بوضع الصيغة النهائية خلطة عمـل وطنيـة           . القضايا املتعلقة بالطفل  
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شاملة لألطفال لضمان رصد املوارد مباشرة لربامج حقوق الطفـل بـدالً مـن دجمهـا يف                 
  .)٧(أخرى سياسات

مالوي قد نفذت خطة العمـل الوطنيـة         أن   املنظمة الدولية للرؤية العاملية    وأبلغت  -٦
  والصحة والتغذية   هبدف حتسني وصوهلم إىل التعليم     لليتامى وغريهم من األطفال املستضعفني    

وفضالً عن ذلك، مت العمل بنظام لتسجيل اليتامى        . املياه والصرف الصحي وتسجيل املواليد    و
   .)٨(تضعفني لتحديد أوضاعهم والنظر فيهاوغريهم من األطفال املس

مالوي بأن تعزز نظمها جلمع البيانات املتعلقة        املنظمة الدولية للرؤية العاملية   وأوصت    -٧
املعلومات اليت يتم مجعها بيانات حمدثة مـصنفة حبـسب اجلـنس           تضمني  باألطفال وتكفل   

   .)٩(واملناطق اجلغرافية عن طائفة واسعة من اجملموعات املستضعفة
 مالوي بأن تشرع يف تطبيق برامج خاصة إلصالح نظام ٣الورقة املشتركة   وأوصت  -٨

ثنـاء االحتجـاز    أن تبذل جهوداً حلماية احلق يف الكرامـة         أفراد الشرطة و  أالشرطة ولتعليم   
  .)١٠(واالستجوابالتحقيق و

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع   - ثانياً  

   آليات حقوق اإلنسانالتعاون مع  - ألف  

  التعاون مع اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات    
تقـارير  لالتراكم اهلائـل    أعرب مركز حقوق اإلنسان وإعادة التأهيل عن قلقه إزاء            -٩

  .)١١(ة مبوجب معاهداتأاهليئات املنشتأخر تقدميها إىل الدول اليت 

  نااللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنساتنفيذ   - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أن املرأة ال متلك إال قدرات حمـدودة للـسيطرة علـى             ٣ الورقة املشتركة    ذكرت  -١٠

صحتها اجلنسية واإلجنابية بسبب معايري تتعلق بنوع اجلنس والعالقات اجلنسانية اليت ال تقوم             
 عن  ىتغاضت اجلنسية و   يف ثقافة تعزز سيطرة الرجل يف العالقات       اًعلى املساواة واملترسخة متام   

   .)١٢(ضارةالذكور واالستغالل اجلنسي للمرأة من خالل ممارسات ثقافية جمون 
نـشر  وبأن متنع قانوناً ممارسة رهاب املثلـيني     مالوي ٣وأوصت الرسالة املشتركة      -١١

كما أوصى مركز حقوق اإلنـسان وإعـادة   . )١٣(دعاية معادية للمثليني وخطابات الكراهية    
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الوي بأن تضع حداً للتحريض على التمييز أو العداء أو العنف ضد األفراد باالستناد           التأهيل م 
   .)١٤(إىل ميوهلم اجلنسية

أن حكومة مالوي أصدرت، من خالل وزارة اإلعـالم         السكان  وأبلغ مركز تنمية      -١٢
 أجل حقـوق بياناً صحفياً أدانت فيه املثلية اجلنسية واملنظمات اليت تكافح من         والتربية املدنية   

رير أن وسائط اإلعـالم روجـت      كما تفيد التقا  . الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال     
  .)١٥(هذا الذي يشوه صورة املثليني واملثليياترهاب املثليني 

وأبلغت املنظمة الدولية للرؤية العاملية عن عدم تقدمي بيانات شاملة عـن أشـكال                -١٣
 املعنية باألطفال ذوي اإلعاقة وعـدم قـدرة أي          اإلعاقة وكذلك عن نقص عدد املؤسسات     

وال يزال  . مؤسسة منها على تقدمي الرعاية بصفة خاصة إىل األطفال املصابني بأمراض عقلية           
العمل مطلوباً للقضاء على التمييز باالستناد إىل اإلعاقة ألن جذور املواقف التقليديـة الـيت               

   .)١٦(ائدةترفض األطفال ذوي اإلعاقة ال تزال متغلغلة وس
طبيق  ت ٢٠٠٩ديسمرب  /أنه مت ألول مرة يف كانون األول      السكان  وأبلغ مركز تنمية      -١٤

وشـيمباالنغا  موجنيزا  من قانون العقوبات عندما مت احتجاز رجلني مها        ١٥٦ و ١٥٣املادتني  
وقد أجربا على   . بعد مرور يومني على إجراء الطقوس التقليدية للخطبة قبل الزواج يف بالنتري           

على دليل على ممارستهما لعالقات جنسية مـع رجـال ومت            إجراء فحوص طبية للحصول   
   .)١٧(إخضاعهما لفحص نفساين دون رضامها

  هشخصعلى ن ااألميف يف احلياة ويف احلرية والفرد حق   -٢  
أشار مركز حقوق اإلنسان وإعادة التأهيل إىل أن حاالت التعـذيب وغـريه مـن       -١٥

سيما يف أمـاكن     استخدام القوة املفرطة ضد اجملرمني املزعومني، وال      أشكال سوء املعاملة و   
ومـع  . حتجاز، هي حاالت شائعة ويتم اإلبالغ عنها على نطاق واسع يف وسائل اإلعالم       الا

املعاملة أو العقوبـة     و ذلك، فإن الدستور يكفل عدم املساس بكرامة اإلنسان وحيظر التعذيب         
وأعرب مركز حقوق اإلنسان وإعادة التأهيل عن القلق        . )١٨(نةالقاسية أو الالإنسانية أو املهي    

وأضاف أنه على   . إزاء إفالت ضباط الشرطة املتهمني بارتكاب مثل هذه اجلرائم من العقاب          
 عقوبات إدارية، فإن عدد الذين أحيلـوا إىل القـضاء           نواجهويالرغم من أن بعض الضباط      

بوضع واعتماد تدابري ملنع ومالحقـة ومعاقبـة        وأوصى املركز مالوي    . )١٩(منهم قليل للغاية  
إنفاذ القوانني والقيام فوراً بإنشاء جلنة معنية  أفعال التعذيب وسوء املعاملة من جانب وكاالت

   .)٢٠(بتقدمي شكاوى ضد الشرطة عمالً مبا هو منصوص عليه يف قانون شرطة مالوي
زاء التـدابري الراميـة إىل   وأعرب جملس حقوق اإلنسان وإعادة التأهيل عن قلقـه إ          -١٦

وهناك ادعاءات على نطاق واسع تفيد بأن ضباط الشرطة         . اجلنسجمال  اضطهاد العاملني يف    
اجلنس على ممارسة اجلنس معهم لكي يغضوا النظر عن ممارسـتهم           جمال  جيربون العاملني يف    

  . )٢١(للبغاء ألهنا تعترب جرمية
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يل عن القلق إزاء ظـروف املعيـشة يف         وأعرب مركز حقوق اإلنسان وإعادة التأه       -١٧
السجون اليت ال تزال رديئة على الرغم من النداءات املتكررة ملفتشية السجون اليت تطالـب               

 ، إىل أن أكرب سجن يف البالد      ٢وأشارت الرسالة املشتركة    . )٢٢(احلكومة باختاذ إجراء فوري   
سجناء فيـه بلـغ يف      لكن عدد ال  ،   سجني ٨٠٠يستوعب رمسياً   املركزي  وهو سجن زومبا    

وأشار املركز إىل أن سـلطات الـسجون        . )٢٣(سجني ٢ ٣٠٠  قرابة ٢٠١٠أبريل  /نيسان
أوضحت أن هذا الوضع حصل نتيجة زيادة عدد السجناء بسبب ارتفاع معدالت اجلـرائم              
وحاالت التأخري يف املالحقات اجلنائية يف احملاكم، وانعدام القدرات البشرية واملالية، والنقص            

وأضاف املركز أن مشروع قانون الـسجون       . السجون وتدهور البنية األساسية واملعدات    يف  
ومشروع قانون املساعدة القانونية رمبا يؤديان إىل حتسني هذه األوضاع يف حالـة موافقـة               

  .)٢٤(اجلمعية الوطنية عليهما
انون اجلنائي  وأبلغت املنظمة الدولية للرؤية العاملية أنه على الرغم من أن مشروع الق             -١٨

 اإلناث من االعتداء اجلنسي، فإن احلاالت       ،يرمي إىل تعزيز محاية األطفال وال سيما األطفال       
املبلغ عنها لالعتداء واالستغالل اجلنسيني للمرأة والطفل مستمرة يف االزدياد حىت أهنا بلغت             

رفـاههم وبقـائهم     مما يطرح حتديات فيما يتعلق حبماية األطفال و        ،أعداداً مل يسبق هلا مثيل    
 وكذلك عـدم    ، مشروع القانون عدم كفاية املوارد املالية والبشرية       ذَوقد أعاق تنفي  . ومنوهم

  .)٢٥(وجود مستشارين مدربني
سة ضد األطفال إىل    روأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية املما          -١٩

اجلسدية عقوبة  ال من الدستور فرض     ١٩ملادة  وحتظر ا . أن العقوبة اجلسدية مشروعة يف املرتل     
وكتدبري تأدييب داخل املؤسسات العقابية، وكذلك يف املـدارس ويف          كعقوبة ملرتكب اجلرمية    

إىل العقوبة  أ  ومع ذلك، ال يوجد تشريع حمدد عن هذا املوضوع وُيلج         . أوساط الرعاية البديلة  
من شأن مشروع قانون العقوبـات      و. اجلسدية على نطاق واسع يف املدارس حبسب التقارير       

أن حيظرا بصورة صرحية العقوبـة      ) الرعاية واحلماية والعدالة  (املنقح ومشروع قانون الطفل     
 ٢٠٠٩قد أوصـت يف عـام       وكانت احلكومة   . مبوجب القضاء واللوائح التأديبية   اجلسدية  

وأوصـت  . مبراجعة قانون التعليم لكي يشمل احلظر الصريح على ممارسة العقوبة اجلـسدية           
املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية املمارسة ضد األطفال مـالوي بإصـدار              

  .)٢٦(لعقوبة اجلسديةلوتنفيذ تشريع لضمان احلظر الكامل 
من سن السادسة،    وال سيما الذكور     ، أن أطفال مالوي   ١وأبلغت الرسالة املشتركة      -٢٠

وأضـافت الرسـالة    . جماورة ويتم استغالهلم اقتـصادياً    جيندون للعمل يف الزراعة يف بلدان       
ومالحقة مرتكيب هذا   باألوالد   أن القانون ال ينص على أي حكم لتجرمي االجتار           ١املشتركة  

أما . الفعل قضائياً وأن قانون العقوبات ال جيرم إال اختطاف الفتيات دون سن السادسة عشرة
ى موافقة جملس الوزراء قبل تقدميه إىل الربملـان         مشروع قانون االجتار، فإنه مل حيصل بعد عل       

 مالوي بسد الثغرة يف القوانني احمللية؛ وبالقيـام         ١وأوصت الرسالة املشتركة    . )٢٧(إلصداره
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بصورة فعالة ويف الوقت املناسب بالتحقيق يف االجتار باألشـخاص ومالحقـة ومقاضـاة              
التعاون مع البلدان اجملاورة للتخفيـف      تقدمي محاية كافية للضحايا؛ والتنسيق و     املسؤولني عن   

  .)٢٨(من حدة العوامل املتعلقة باالجتار بالبشر
وأشارت املنظمة الدولية للرؤية العاملية إىل حوادث االجتار بالفتيـات الـصغريات              -٢١

  .)٢٩(ألغراض االستغالل اجلنسي

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
املية إىل أن التحول اإلجيايب يف تركيز املؤسـسات         أشارت املنظمة الدولية للرؤية الع      -٢٢

اإلصالحية من العقاب إىل اإلصالح وإعادة التأهيل قد تأثرت بشكل سليب بسبب التمويـل              
  .)٣٠(غري املنتظم وعدم كفاية العاملني املدربني وعدم كفاية مواد التدريب

ة تتعلق بـاحلق يف      أن الدستور ينص على أحكام متنوع      ٢وأبلغت الرسالة املشتركة      -٢٣
االعتراض على قانونية احتجاز شخص ما، واحلق يف إطالق سراح شخص من االحتجـاز              
بدفع كفالة أو بدون، واحلق يف إعالم الشخص فوراً بسبب احتجازه، وحق الشخص يف أن               
يتشاور بصفة سرية مع حمام قانوين من اختياره، ويف احلصول على خدمات حمام قانوين تعينه               

 أن عدم كفاية ٢والحظت الرسالة املشتركة  . )٣١(العدالة عندما تقتضي ذلك مصلحة      الدولة،
الوصول إىل مساعدة قانونية ذات نوعية جيدة هو مـشكلة مزمنـة ومنتـشرة يواجههـا                

ام املفرط األشخاص الذين توجه إليهم هتمة اإلجرام وال سيما بسبب انعدام احملامني واالستخد    
يف  و .وحـصول ذلـك بـشكل اعتبـاطي يف أحيـان كـثرية             ،لالحتجاز قبل احملاكمة  

) يف املائة  ٢٢نسبة  (قبل احملاكمة يشكلون قرابة ربع       كان احملتجزون    )٣٢(٢٠١٠ مارس/آذار
  .عدد السجناء يف مالوي

 بأن مالوي كانت قد اعترفت أنه يف حال حمدوديـة           ٢وذكّرت الرسالة املشتركة      -٢٤
فإن بإمكان منظمات  للتصدي حلقوق احملتجزين قبل احملاكمة،املوارد البشرية واملالية لدولة ما      

لذي يؤكـد عليـه     اجملتمع املدين أن تؤدي دوراً رئيسياً يف محاية هذه احلقوق، على النحو ا            
وي بشأن احلصول على املساعدة القانونية يف نظام القضاء اجلنـائي يف            بوضوح إعالن ليلونغ  

أن الشرطة واحملاكم واملهن القانونية تعترف بصورة       ومع ذلك، وعلى الرغم من      . )٣٣(أفريقيا
متزايدة بعمل املنظمات شبه القانونية، فإن مركز هذه املنظمات ووضعها القانوين يف مالوي             

أو مبوجب   ومبا أن دور هذه املنظمات ليس حمدداً يف نظام القضاء اجلنائي          . ال يزاالن حرجني  
  .)٣٤(دور إعالمي أساساً القانون، فإنه

 مالوي بإصدار مشروع قانون تعديل قانون التعليم يف         ٢وأوصت الرسالة املشتركة      -٢٥
جمال القانون وتعليم ممارسي القانون حبيث ينص على أحكام تتعلق خبدمات املؤسسات شبه             
القانونية ويسعى إىل إضفاء الطابع الرمسي على دور املؤسسات شبه القانونية وإصدار مشروع  

قانونية الذي يسعى إىل منح الصالحية لدائرة املساعدة القانونية لكي تتعاقد           قانون املساعدة ال  
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كمـا أوصـت    . )٣٥(مع منظمات شبه قانونية تقوم على اجملتمع املدين ألداء بعض خدماهتا          
 مالوي باختاذ خطوات إضافية للتصدي لعدم كفاية خدمات املـساعدة           ٢الرسالة املشتركة   

هم املعوزين، مبا يف ذلك من خالل زيادة أعداد احملامني العاملني           القانونية املقدمة للمدعى علي   
  .)٣٦(لدى دائرة املساعدة القانونية

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
إعادة التأهيل عن قلقه إزاء قانون الشرطة الـذي مت          وأعرب مركز حقوق اإلنسان       -٢٦

ت إجراء عمليات حبث دون احلصول على أمـر      اعتماده مؤخراً والذي مينح الشرطة صالحيا     
وأوصى املركز مالوي . )٣٧(الدستورحق يكفله احلق يف اخلصوصية أن بذلك، على الرغم من  

بالنظر يف إجراء تعديالت على هذا القـانون بغيـة ضـمان اتـساقه مـع املمارسـات                  
  .)٣٨(للشرطة الدولية
كل دم وجود سن دنيا للزواج وإىل أن        وأشارت املنظمة الدولية للرؤية العاملية إىل ع        -٢٧

األمـر الـذي    وال ميكنها أن متنعه،     التشجيع على الزواج    ما بوسع الدولة أن تفعله هو عدم        
  .)٣٩(قسرية ومبكرةحاالت زواج يفسر حدوث 

أن من شأن مشروع قانون التسجيل الـوطين        وأبلغت املنظمة الدولية للرؤية العاملية        -٢٨
وأن ينص علـى    حاالت الوالدة والوفاة والزواج إلزامياً      يل مجيع   حال صدوره أن جيعل تسج    

 عاماً فما فوق ولألجانـب      ١٦إصدار بطاقات هوية ألهايل مالوي الذين يبلغون من العمر          
  .)٤٠(املقيمني فيها

املوضوع واخللفية الدينية والثقافيـة     أن قلة إدراك     إىل   ٣وأشارت الرسالة املشتركة      -٢٩
العداء والكراهية احلـاليني إزاء    تفسران  يف إطارها حقوق اإلنسان يف البالد،       القوية اليت تقبل    

  .)٤١( اهلوية اجلنسيةي اجلنسني ومغايرياملثلييات واملثليني ومشته
ممارسة اجلنس وأكد مركز تنمية الشعب أن أحكام قانون العقوبات اليت جترم أنشطة           -٣٠

ر الذي يكفل احلق يف احلرية والكرامة       أحكام ختالف الدستو  مع شخص ما لنفس اجلنس هي       
والعمل وحيظر التمييز على مجيع األسس وحيمي احلق يف اخلصوصية وكذلك أحكام امليثـاق             

ممارسة اجلـنس   " أن   ٣وأضافت الرسالة املشتركة    . )٤٢(األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب   
نون العقوبات، تفسر    من قا  ١٥٣على النحو املنصوص عليه يف املادة       " بشكل خيالف الطبيعة  

  .)٤٣(على أهنا تشمل نشاط املثليني واملثليات وبعض أنشطة مشتهوا اجلنس اآلخر
 مالوي بإلغاء األحكام املنصوص عليهـا يف قـانون          ٣وأوصت الرسالة املشتركة      -٣١

. )٤٤(املثليني واملثليـات  /نفس اجلنس األشخاص من   العقوبات اليت جترم العالقات اجلنسية بني       
صى مركز حقوق اإلنسان وإعادة التأهيل مالوي مبراجعة تشريعاهتا اليت تـؤدي إىل             كما أو 

التمييز ضد األشخاص جملرد ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنـسانية، ومالحقتـهم قـضائياً              
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لذين مت احتجازهم على هذه ومعاقبتهم، وأن تطلق فوراً وبدون شروط سراح مجيع السجناء ا   
  .)٤٥( غريهااألسس دون

اإليـدز أن   /وأبلغت الشبكة القانونية الكندية لشؤون فريوس نقص املناعة البـشرية           -٣٢
 بطريقة حترم املرأة من ملكيتـها  ١٨٨٢حماكم مالوي تفسر قانون ملكية املرأة املتزوجة لعام     

ماليـة يف إطـار     دمه املرأة من مسامهة غري      ما تق  الزوجية مبجرد فسخ الزواج ألهنا ترى أن      
أمر يضفي طابع الشرعية علـى الالمـساواة القائمـة علـى            در قيمته، وهذا    تقالزواج ال   

  .)٤٦(اجلنس نوع

التجمع الـسلمي واملـشاركة يف   حرية  وواحلرية النقابيةحرية الدين أو املعتقد أو التعبري        -٥  
  احلياة العامة والسياسية

د على احلق يف    أعرب مركز حقوق اإلنسان وإعادة التأهيل عن قلقه إزاء زيادة القيو            -٣٣
حرية التعبري واحلرية النقابية وحرية التجمع يف حماولة إلمخاد األصوات اليت تنتقد رئيس الدولة      

خالل السنوات الثالث املاضية، إىل إلقاء القـبض علـى مؤيـدي             أدى ذلك،  و .واحلكومة
لة على املعارضة واملدافعني عن حقوق اإلنسان وسوء معاملتهم وتعرضهم للمضايقة، وقدم أمث

 وأبلغ املركز عن فرض حظر على تظاهرات سلمية عديدة قـام بتنظيمهـا              .)٤٧(ه الرتعة هذ
كما أن القانون ينص علـى أن  . أولئك الذين يعتربون أهنم من املعارضني لسياسات احلكومة     

ومـع ذلـك، فـإن      . التظاهرقبل   ساعة   ٤٨خيرب منظمو التظاهرات الشرطة عن تظاهراهتم       
بنية إعالن عدم شرعية  يف أن الشرطة ال تستجيب ملثل هذه املطالبات         مثل  تتاملمارسة السائدة   

  .)٤٨(أي مظاهرات قد تنظم
أن دور وسائط اإلعالم أصبحت هدفاً منتظماً للمضايقة من جانـب           بوأبلغ املركز     -٣٤

ـ ، تفيد التقـارير     ومن جهة أخرى  . احلكومة واملسؤولني يف احلزب احلاكم     أن املـذيعني   ب
 يف مالوي يتعرضـون منـذ فتـرة طويلـة           احلكوميني يف شركة البث اإلذاعي والتلفزيوين     

 .)٤٩(يف التحرير اليت عادة ما تؤيد األحزاب السياسية يف السلطة          لالنتقادات بسبب سياستهم  
 حبق الوصـول إىل     تعلقكما أبلغ مركز حقوق اإلنسان وإعادة التأهيل عن التشريع اجلديد امل          

 وأوصـى   .)٥٠(هذا احلق على الصحفيني   سيقتصر  اعتماده، والذي   الذي سيتم   واملعلومات،  
املركز مالوي باعتماد خطوات لضمان استقاللية وسائط اإلعالم وعدم تعرضها للتخويـف            

   .)٥١( مبا يف ذلك من خالل إصدار مشروع قانون الوصول إىل املعلومات،والقمع

  اتيةؤعمل ويف ظروف عمل عادلة وماحلق يف ال  -٦  
أبلغت املنظمة الدولية للرؤية العاملية أنه على الرغم من أن قانون العمل يلغي بالفعل                -٣٥

 ١٤مجيع أشكال العمل القسري، وعمل األطفال، ويقضي بأن السن الدنيا لالستخدام هي             
غل فيما يتعلق باألطفـال     سنة وحيظر التمييز فيما يتعلق باالستخدام، فإنه ال تزال هناك شوا          

 وأضافت املنظمة الدولية للرؤية العاملية أن مالوي تعمل مـن           .)٥٢(العاملني يف قطاع الزراعة   



A/HRC/WG.6/9/MWI/3 

9 GE.10-15358 

العدالـة  (شروع قانون يتعلـق باألطفـال       أجل حظر استخدام األطفال من خالل اقتراح م       
ان حتديات  ومع ذلك، تواجه اللج.وكذلك تدريب جلان الرصد واملفتشني) والرعاية واحلماية

فيما يتعلق بعدم كفاية املوارد وعدم تعاون اآلباء واألمهات أو األوصياء واألشخاص املشتبه             
وانتشار الفقر بني معظم األشخاص هو عامل يسهم يف زيـادة         . يف أهنم يستخدمون األطفال   

  .)٥٣(االستغالل االقتصادي لألطفال

  احلق يف األمن االجتماعي ومستوى معيشي مناسب  -٧  
، مبا يف ذلك املاء الصاحل أن انعدام االحتياجات األساسية ب ١أبلغت الرسالة املشتركة      -٣٦

 ، ومرافق وخدمات الرعاية الصحية معقولة التكلفة والكهرباء واملرافق الصحية النظيفة للشرب
  .)٥٤( وال سيما يف املناطق الريفية،أدى إىل استمرار تدهور مستوى املعيشة

ن البالد تعاين من انعـدام األمـن الغـذائي          أة الدولية للرؤية العاملية     وأبلغت املنظم   -٣٧
وارتفاع معدالت سوء التغذية نتيجة اخنفاض دخل األسرة وأن األوضاع التغذوية لألطفـال             

  .)٥٥(يف مالوي مل تتحسن بصورة جوهرية
 وأشار مركز حقوق اإلنسان وإعادة التأهيل إىل أن دستور مالوي ال ينص صراحة              -٣٨

 .)٥٦(ذات األولويةعلى احلق يف الصحة يف شرعة احلقوق بل أنه يعتربه مبدأ من مبادئ الدولة        
والحظ املركز أن مالوي أحرزت تقدماً يف ضمان الوصول إىل اخلدمات الصحية ويف زيادة              

ومع ذلك، ال يزال املركز يشعر بالقلق إزاء ارتفـاع معـدالت            . املوارد املخصصة للصحة  
ويف هذا الصدد، . ت الذي يعود يف جزء منه إىل النقص يف العاملني ويف التمويل  وفيات األمها 

تقدم زماالت دراسية إىل الطالب يف التمريض ممـا          أعرب املركز عن قلقه ألنه احلكومة مل      
كما أعرب املركز عن قلقه إزاء ختصيص أكثر من ثلثي          . مدارس التمريض ترك  أجربهم على   

لصحة خلدمات الرعاية على املستويني الثاين والثالث، األمر الـذي أدى         املوارد املالية لوزارة ا   
الواقع إىل التمييز   يف  ، مما أدى    إىل حرمان مستوى الرعاية الصحية األويل بشكل غري متناسب        

  .)٥٧(ضد غالبية املالويني الذين يعيشون يف املناطق الريفية
اإلنفـاق    مـن  نصيب الفـرد  فاض  وأشارت املنظمة الدولية للرؤية العاملية إىل اخن        -٣٩

 وإىل أن هذا اإلنفاق أقل من املبلغ املقـدر الـالزم لتقـدمي              ، على الرعاية الصحية   احلكومي
اجملموعة الصحية األساسية اليت ينبغي تقدميها جماناً يف مجيع مرافق الصحة العامـة يف إطـار                

  .)٥٨(الظروف هذه
ملناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعـة     أن فريوس نقص ا    ١وأبلغت الرسالة املشتركة      -٤٠

اإليدز أديا إىل تفاقم عدد اليتامى الذين يعيشون يف ظل ظروف قاسية دون محايـة      /املكتسب
 مبن فيهم األطفال إىل العقـاقري  ،فإمكانية وصول املصابني واملتأثرين. تقدمها احلكومةمالئمة  
ضالً عن ذلك، أدى نظام الرعايـة        وف .كاٍفحمدودة وال حيصلون على غذاء      الكايف  والغذاء  
إىل احلد بشكل كبري من فرص الوقاية والعالج، مبا يف ذلك الوقاية من انتقال              املتردية  الصحية  
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 أن إطار العمل الوطين املتعلـق       ١ وأضافت الرسالة املشتركة     .)٥٩(املرض من األم إىل الطفل    
تراتيجية املوارد البشرية يف     واس ٢٠٠٩-٢٠٠٥بفريوس نقص املناعة البشري واإليدز للفترة       

على النحـو املناسـب،      ،لقة بالعاملني الصحيني مل يعاجلا     املتع ٢٠٠٦حاالت الطوارئ لعام    
 مـالوي   ١ وأوصت الرسالة املشتركة     .)٦٠(التنفيذ والتنسيق الفعالني لتحقيق استجابة شاملة     

 لفريوسات النسخ   تقدمي العالج املضاد  متاحة وميسورة ل  بتوسيع نطاق ما لديها من خدمات       
  .)٦١(مبا يف ذلك يف املناطق الريفية والنائية، العكسي

وأبلغت املنظمة الدولية للرؤية العاملية أن الوقاية والتثقيف يف جمال فـريوس نقـص                -٤١
ومع ذلك، فإن النساء يف هذه الفئـة    .  يف صفوف املراهقني، يف حتسن     ،اإليدز/املناعة البشرية 

ويعـود   .رجح، لإلصابة هبذا املرض أكثر من الرجال بأربع مرات        على األ  ، يتعرضن العمرية
العدد الكبري للغاية من املصابني اجلدد بفريوس نقص املناعة البشرية يف مالوي، كل سنة، إىل               

  .)٦٢(انتقال العدوى من األم إىل الطفل
ملناعـة  متالزمة نقص ا  /وأشارت الشبكة الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية         -٤٢

قـانون  المـشروع  يف هتنئة مالوي على التزامها وال بد من أنه وإن كان  ) اإليدز(املكتسب  
العالج اجملـاين  بشأن فريوس نقص املناعة البشرية مبنع التمييز ذي الصلة هبذا الفريوس وتقدمي       

وتـؤدي إىل  قد حتد من فعاليته للمصابني، فإن هناك أوجه نقص أساسية يف مشروع القانون        
   .)٦٣(حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان

متالزمة نقص املناعـة    /وأبلغت الشبكة الكندية املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية         -٤٣
أن مشروع قانون فريوس نقص املناعة البشرية ينص على محايـة حـق             ) اإليدز(املكتسب  

، لكنـه يـسمح     املصابني بالفريوس يف اخلصوصية والسرية فيما يتعلق باملعلومات الـصحية         
للمرافق الصحية اليت تقدم العالج باإلفصاح، يف ظروف حمددة، عن حالة الـشخص فيمـا               

وقدمت الشبكة الكندية توصيات تتعلق بـشروط اإلفـصاح         . )٦٤(يتعلق بإصابته بالفريوس  
  .)٦٥(املعلومات عن
كما أبلغت الشبكة الكندية عن أن مشروع قانون فريوس نقص املناعـة البـشرية                -٤٤
اجلـنس  جمـال  وصي بالفحص اإلجباري لألشخاص املتهمني جبرائم اجلنس والعـاملني يف       ي

 يف النشاط   تعدد الزوجات، والنساء احلوامل وشركائهن    واألشخاص الذين يعيشون يف إطار      
وأوصت الـشبكة الكنديـة بإلغـاء       . )٦٦(اجلنسي أو أزواجهن، واملتربعني بالدم وباألنسجة     

  .)٦٧(من مشروع قانون فريوس نقص املناعة البشريةاري اإلجباالستثناء من الفحص 
 من مشروع قانون فـريوس      ٤٥ و ٤٤ و ٤٣وأشارت الشبكة الكندية إىل أن املواد         -٤٥

وترى الشبكة الكندية أنه على الـرغم       . ض للفريوس أو نقله   ينقص املناعة البشرية ّجيرم التعر    
انون فريوس نقص املناعة البـشرية      من أحكام القانون اجلنائي املنصوص عليها يف مشروع ق        

قومان على حسن النية حلماية املرأة واالستجابة لـشواغل         يكانت قد وضعت بدافع ورغبة      
جادة بشأن االنتشار السريع املستمر للفريوس يف مالوي، فإن تطبيق القانون اجلنائي علـى              
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 العنف القـائم علـى   ض للفريوس أو نقله مل ينجح مطلقاً يف التصدي للوباء املتمثل يف   يالتعر
يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت      املتجذرة  الالمساواة  أوجه  نوع اجلنس أو    

وأوصت الشركة الكندية مالوي    . )٦٨(الفريوسسرعة تأثر النساء والفتيات ب    هي أصل تفاوت    
بشرية الـيت جتـرم     بإلغاء األحكام الواردة يف مشروع القانون املتعلق بفريوس نقص املناعة ال          

  . )٦٩(ض للفريوس أو نقلهيبصورة عامة التعر
بوضع اللمسات األخـرية     دون تأخري،    بالقيام مالوي   ١وأوصت الرسالة املشتركة      -٤٦

) اإليـدز (متالزمة نقص املناعة املكتـسب      /مشروع قانون فريوس نقص املناعة البشرية     على  
، لتـوفري   ن فيهم منظمات اجملتمع املدين    وضمان املشاركة الفعالة جلميع أصحاب املصلحة، مب      

لذين يعيشون مع الفريوس واإليـدز      املزيد من احلماية والرعاية وحقوق اإلنسان لألشخاص ا       
  .)٧٠(ماواملتأثرين هب

 كشفت النقاب   ٢٠٠٨ أن الدراسة اليت أجريت يف عام        وأبلغ مركز تنمية السكان     -٤٧
 من أكثر اجملموعات تعرضاً خلطر اإلصابة       برجال هم  عن أن الرجال الذين هلم اتصال جنسي      

يف جمال حقوق اإلنسان، وهو أمر اعترفـت بـه          للتجاوزات  بفريوس نقص املناعة البشرية     
حكومة مالوي يف التقارير وحاولـت دجمـه يف االسـتجابة لفـريوس نقـص املناعـة                 

وشـيمبالنغا  أن إلقاء القبض على مـوجنيزا       السكان  ويعتقد مركز تنمية    . )٧١(اإليدز/البشرية
 تأثرياً سلبياً على التوعيـة والتثقيـف يف جمـال فـريوس نقـص املناعـة         اًوحماكمتهما أثر 

. اإليدز يف صفوف املتأثرين به من سكان الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال            /البشرية
اء اإليدز تدعو إىل إنش/كما أكد املركز على أن السياسة الوطنية لفريوس نقص املناعة البشرية       

آليات لضمان وصول اجلميع دون متييز إىل خدمات الوقاية والعـالج والرعايـة والـدعم               
مع أشخاص من وختفيف حدة املرض، مبا يف ذلك األشخاص الذين ميارسون عالقات جنسية         

وفضالً عن ذلك، تضمنت اإلستراتيجية الوطنية للوقايـة يف مـالوي للفتـرة    . نفس اجلنس 
اجلنسي بني الرجال على أهنم اجملموعة املـستهدفة الـيت           موضوع االتصال    ٢٠١٣-٢٠٠٩

ومع ذلك، أبلغ املركز عن أن إدراج مالوي ملؤشرات تتعلق . ينبغي إيصال برامج الوقاية إليها
باالتصال اجلنسي بني الرجال يف التقرير املقدم إىل الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة                

اك املزيد الواجب القيام به لتمكني الرجال الذين        هناحلقيقة على أرض الواقع، وأن      يعكس   ال
ميارسون اجلنس مع الرجال من الوصول إىل الرعاية الصحية واملعلومات املتعلقـة بفـريوس              

رغم ذلك، ممارسة تتمثـل      ، أن هناك  ٣أكدت الرسالة املشتركة    و. )٧٢(نقص املناعة البشرية  
ا يتعلق حبماية األشخاص الذين هلم عالقـة         يف السياسة العامة والقانون فيم     التزام الصمت يف  

جنسية مع نفس اجلنس، نظراً ألن هذه العالقة غري قانونية وينبغي عدم التشجيع عليها بشكل            
  .)٧٣(أو بآخر

 إىل أن انتشار فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز          ١وأشارت الرسالة املشتركة      -٤٨
  .)٧٤(دل العمر املتوقع عند الوالدة لدى السكان األمر الذي أدى إىل اخنفاض معازداد تفاقماً
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  احلق يف التعليم  -٨  
 لكنه مل يصبح    ١٩٩٤ أنه مت األخذ بالتعليم اجملاين يف عام         ١أبلغت الرسالة املشتركة      -٤٩

وارتفـاع  ،  ضغوط الدميغرافية يتأثر بال  التعليم االبتدائي كما أشارت إىل أن     . حىت اآلن إلزامياً  
اإليدز، والفقر املروع، واالخنفاض الشديد يف      /وس نقص املناعة البشرية   معدالت اإلصابة بفري  

 مالوي بأن جتعـل التعلـيم       ١وأوصت الرسالة املشتركة    . )٧٥(التنمية البشرية واالجتماعية  
ملناهج الدراسية وأن تشجع    ؛ وأن تدرج حقوق اإلنسان وحقوق الطفل يف ا        إلزامياًاالبتدائي  
  .)٧٦( التدريب لتخفيف حدة آثار التسرب من الدراسةعليم املهين وفرصتوتعزز ال

 أن ارتفاع معدالت التسرب من الدراسة، وال سيما يف          ١وأبلغت الرسالة املشتركة      -٥٠
وأن املواقـف الـسلبية   . صفوف السكان الفقراء يف األرياف يعود بالدرجة األوىل إىل الفقر       

طويلة اليت يتعني على األطفال مشيها للوصول زاء التعليم واملسافات ال   إلبعض اجملتمعات احمللية    
لتعلم األطفال واخنفاض األموال املخصـصة يف امليزانيـة         املالئمة  إىل املدارس؛ وانعدام البيئة     

 إىل ارتفـاع نـسبة      ١وأشارت الرسالة املشتركة    . للتعليم هي عوامل أخرى ينبغي مراعاهتا     
ات الواردة يف خطة قطاع التعليم الوطنيـة  إىل أن االقتراح والطالب إىل املعلمني بشكل كبري   

 مل تستند إىل أية     ٢٠١٣-٢٠٠٩فترة  ل وخطة التنفيذ لقطاع التعليم ل     ٢٠١٧-٢٠٠٨للفترة  
  .)٧٧(تقييمات سليمة لالحتياجات أو إىل إسقاطات تتعلق بااللتحاق باملدارس

رس  أن عدد الذكور واإلناث يف كل صـف يف املـدا           ١وأبلغت الرسالة املشتركة      -٥١
ومتيل الفتيات إىل التسرب من الدراسة عند       . االبتدائية متساو إىل حد ما حىت الصف اخلامس       

 ويزداد هذا التفاوت يف     ،الوصول إىل آخر صف يف املرحلة االبتدائية بأعداد أكرب من الذكور          
 مالوي على إيالء األولوية لتدابري وبـرامج        ١وحثت الرسالة املشتركة    . كل مرحلة الحقة  

ة يف خطة التنفيذ لقطاع التعليم لتعزيز تشجيع الفتيـات علـى البقـاء يف املـدارس      مصمم
وأضـافت  . )٧٨(والتصدي لقضايا املساواة بني اجلنسني فيما بني املعلمني واجملتمعات احملليـة          

املدارس الناجم عن عوامـل اجتماعيـة        أن عدم املساواة يف االلتحاق ب      ١ الرسالة املشتركة 
ئياً إىل الالمساوة يف األموال العامة املرصودة للتعليم وأوصـت مـالوي            اقتصادية يعود جز  

الفقراء والفتيـات واألطفـال     (بضمان إتاحة فرص متساوية يف التعليم جلميع شرائح اجملتمع          
  .)٧٩()ذوي اإلعاقة

 أن نوعية التعليم هي رديئة ومستمرة يف التـدهور وأن           ١وأبلغت الرسالة املشتركة      -٥٢
 .يف موضوعي القراءة واحلساب كانت سيئة للغايـة        ٢٠٠٤حانات العامة يف عام     نتائج االمت 

 مل يتم التخطيط هلـا      يت، ال ١٩٩٤ويعود هذا التدهور، جزئياً، إىل سياسة التعليم اجملاين لعام          
وأشارت الرسالة إىل نقص شديد يف عدد املدرسني الذي زاد من حدته نظام             . بشكل صحيح 

نقص شديد يف مواد التعليم والـتعلم يف          متجانسة إىل حد ما وإىل     نشر املعلمني بصورة غري   
 مالوي بتحسني نوعية التعليم من خالل حتـسني         ١وأوصت الرسالة املشتركة    . )٨٠(املدارس
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نسب املعلمني إىل الطالب ومن خالل توفري معلمني مدربني بصورة صحيحة ومؤهلني تأهيالً     
  .)٨١(اً مرحيةكامالً ويتلقون أجور

 أن الكفاءة الداخلية لنظام التعليم ضعيفة وذلك يعود إىل ١وأبلغت الرسالة املشتركة    -٥٣
حد كبري إىل معدالت الرسوب العالية للغاية، وال سيما يف الصفوف من األول إىل الرابع يف                

وأوصت . وفضالً عن ذلك، ال يوجد نظام لتقييم املدرسني بصورة منتظمة         . املرحلة االبتدائية 
 مبـا يف ذلـك      ، مالوي بتعزيز نظم الرصد والتقييم داخل وزارة التعليم        ١ املشتركة   الرسالة
  .)٨٢(املعلمني تقييم

  ءاملهاجرون والالجئون وملتمسو اللجو  -٩  
أشارت املنظمة الدولية للرؤية العاملية إىل عدم وجود أحكام دستورية بشأن األطفال              -٥٤

  .)٨٣(املهاجرين وال بيانات عن هذا املوضوع

  وأفضل املمارسات والتحديات والقيوداإلجنازات   -ثالثاً   
ف  إىل أن وباء فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز خلّ         ١أشارت الرسالة املشتركة      -٥٥

أن العديد من األسر املعيشية يترأسها األجداد واألطفال الصغار          و ،العديد من األطفال اليتامى   
 الفتيات بصورة أساسـية ال يـستطيعون مواصـلة          وأن هؤالء األطفال وهم من    . يف السن 
لدراسـة دون   للفتيات الصغريات   ترك ا  وأن هذا الوضع أدى إىل ارتفاع معدالت         ،دراستهم

  .)٨٤(حصوهلن على محاية ودعم كافيني من احلكومة

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية   -رابعاً   
  ال توجد

  واملساعدة التقنيةبناء القدرات   -خامساً  
 مالوي بإيالء األولوية لتنمية اهلياكل ١فيما يتعلق بالتعليم، أوصت الرسالة املشتركة    -٥٦

األساسية وبطلب املساعدة التقنية واملالية، عند االقتضاء، من منظمات دولية مثـل منظمـة              
 )اليونيسيف(للطفولة  ومنظمة األمم املتحدة    ) اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      

  .)٨٥(وزيادة مستوى متويل التعليم
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