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 مقدمة

و  هنايععة العمليععة   .2015خضعععت مععالوي للععدورة اللانيععة لالسععتعراض الععدوري الشععامل   عععام  -1
وتعلقت التوصعيات العيت قتلتهعا التعاالت التاليعةو احلقعوق املدنيعة والسياسعية   .ُقدمت توصيات إىل مالوي

وحقوق املرأة واملسعاواة بعني اجلنسعني  وحقعوق الطفعل  وحقعوق األوعخاإل اوي اإلعاقعة  وحقعوق الفئعات 
 . الضعيفة  والصناعات االستخراجية وحقوق اإلنسان  وحقوق اإلنسان ومؤسسات احلوكمة

تنفيعععععذ تنسعععععي  قسعععععم حقعععععوق اإلنسعععععان   وزارة الععععععدل والشعععععؤون الدسعععععتورية علععععع   عكععععع وي -2
وتعععرض الععدورة اللاللععة  .التوصععيات مععن خععالل فرقععة العمععل الوطنيععة املعنيععة الالسععتعراض الععدوري الشععامل

ملالوي اإلجنازات اليت حتققعت   تنفيعذ التوصعيات  فضعال  ععن معلومعات مسعتجّدة بشعأن احلالعة العامعة 
 .2020و 2015إلنسان   مالوي   الفرتة بني عامي حلقوق ا

وقععد أدعععدت هععذا التقريععر الععوطين فرقععة العمععل الوطنيععة املعنيععة الالسععتعراض الععدوري الشععامل بر سععة  -3
وتضععععم فرقععععة العمععععل وزارات وإدارات ووكععععاالت حكوميععععة  ومؤسسععععات  .وزارة العععععدل والشععععؤون الدسععععتورية

 .1املراق والقائمة الكاملة أبعضاء فرقة العمل مرفقة طيه بوصفها  .حوكمة  ومنظمات من اتتمع املدين

 عملية جتميع التقرير  

 .أجرت وزارة العدل والشؤون الدستورية مشاورات وعملية مجع بياانت   املناط  األربع للتلد -4
نطقععععة ثعععالق مقاطععععات   املنطقععععة الشعععمالية  وثعععالق   امل)وأجعععرت املشعععاورات   مقاطععععات  تععععارة 

وُتوجت كل عملية تشاور إقليمية بعقد  .(الوسط   وثالق   املنطقة الشرقية  وأربع   املنطقة اجلنوبية
والإلضعافة إىل الع    .ونتيجعة لعذل   ُعقعدت أربعع حلقعات عمعل إقليميعة .دورة عمل تشعاورية إقليميعة

ت عمعععل دوريعععة لفرقعععة دأب قسعععم حقعععوق اإلنسعععان   وزارة الععععدل والشعععؤون الدسعععتورية علععع  عقعععد دورا
واسُتخدمت تلع  العدورات لتحعدين تنفيعذ  .2015العمل املعنية الالستعراض الدوري الشامل منذ عام 

وقمنععا أيضععا  بتعمععيم اسععتتياانت علعع   تلعع   .2020وكععذل  التحضععق لتقريععر عععام  2015توصععيات عععام 
 .2020أصحاب املصلحة للحصول عل  آرائهم بشأن تقرير عام 

ومعلومينينينينا  عامينينينينة مسينينينينتود ة  شينينينين ن حقينينينينوق  2015تنفيينينينينص تو ينينينينيا  عينينينيناو   
 2015اإلنسان منص عاو 

وتتععني احلالععة التوصععيات الععيت  .2015الععذي يتععني حالععة تنفيععذ توصععيات عععام  2املراينينق يععرد طيععه  -5
ولقععد جععري تقيععيم حالععة التنفيععذ  .فععذت  والتوصععيات الععيت نُفععذت جائيععا   والتوصععيات الععيت   تنفععذ بعععدنُ 

حتععت إروععاد فرقععة العمععل الوطنيععة املعنيععة الالسععتعراض الععدوري الشععامل  اللتشععاور مععع  تلعع  أصععحاب 
 .املصلحة   جمال احلقوق

حالعععة املشعععهد التعععاروي والدسعععتوري  ونشعععق إىل الوثيقعععة األساسعععية املوحعععدة ملعععالوي العععيت تقعععدم -6
 .والدميغرا  ملالوي
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 التطورا  السياسية  

  أجععععرت مععععالوي انتخاالةععععا العامععععة اللالثيععععة اللانيععععة  حيععععن انتختععععت 2019أاير/مععععايو  21   -7
وأُعلععععن فععععوز الربوفيسععععور آرثععععر بيععععرت مو ريكععععا  .الععععرئيس وأعضععععاء الربملععععان وأعضععععاء جمععععالس احلكععععم احمللععععي

 .له للمرة األوىل   اتريخ مالوي كما انتخب الربملان امرأة رئيسة    .الالنتخاالت

 اإلطار الدستوري والتشريعي  

  سععّنت مععالوي تشععريعات رئيسعية اات صععلة بتعايععا حقععوق اإلنسععان و ايتهععا 2015منعذ عععام  -8
 عل  النحو التايلو هاوعّدلت

  2017عام   سنة 18إىل  16التعديل الدستوري لرفع سن الطفل من  (أ) 

  2017عام   قانون احلصول عل  املعلومات (ب) 

  2018عام   (تهفقوس نقص املناعة التشرية/اإليدز وإدار  من الوقاية)قانون  (ج) 

  2015عام   قانون االجتار الألوخاإل (د) 

  2015عام   قانون الاواج والطالق والعالقات األسرية (هع) 

  2017عام   قانون جلنة التخطيط الوطين (و) 

  2016عام   قانون املعامالت اإللكرتونية واألمن السيرباين (ز) 

  2016عام   قانون تعديل احملاكم (ح) 

  2016عام   قانون األراضي (ط) 

  2016لعام   قانون األراضي العرفية (ي) 

  2016عام   قانون التخطيط العمراين (ك) 

  2016عام   قانون مسح األراضي (ل) 

  2018عام   قانون األحااب السياسية (م) 

  2018عام   قانون دائرة االستختارات الوطنية (ن) 

  2019عام   قانون تعديل نظام اجلنسية (س) 

  2019عام   قانون املناجم واملعادن (ع) 

 .2019عام   قانون اللجنة الوطنية للطفل (ف) 

 إطار السياسا   

 لقد اعُتمدت خطط العمل التالية املتعلقة اللسياسات وحقوق اإلنسان خالل الفرتة املشمولة اللتقريرو -9

  2015عام   السياسة اللقافية الوطنية (أ) 

  (2020-2016)  خطة تنفيذ ورصد قانون املساواة بني اجلنسني (ب) 

  2016عام   السياسة الوطنية للغاالت (ج) 
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  2016عام   السياسة الوطنية للاراعة (د) 

  2018عام   اخلطة الوطنية لالستلمار الاراعي (ه) 

  2016عام   السياسة الوطنية ملصائد األمساك وتربية األحياء املائية (و) 

  (2022-2017)  اسرتاتيجية مالوي للنمو والتنمية (ز) 

  (2020-2018)  خطة العمل الوطنية بشأن األوخاإل املصابني المله  (ح) 

دليعععل احملققععععني واملعععدعني العععععامني والقضعععاة بشععععأن اجلعععرائم املرتكتععععة ضعععد األوععععخاإل  (ط) 
 املصابني الملهد  

  2017عام   السياسة الوطنية للسالم (ي) 

والدميقراطيعععة التشعععاركية معععن أجعععل التنميعععة للجميعععع التعجيعععل الحلكعععم احمللعععي الشعععامل  (ك) 
  (2023-2017)  االقتصادية االجتماعية الفعالة

  2017عام   اسرتاتيجية التنمية الريفية املتكاملة (ل) 

  (2022-2017)  خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار اللتشر (م) 

  (2022-2018)  تعددة القطاعات بشأن التغذيةالسياسة الوطنية امل (ن) 

  (2022-2017)  اخلطة االسرتاتيجية اللانية لقطاع الصحة (س) 

  (2030-2018)  السياسة الوطنية للصحة (ع) 

  (2022-2018)  االسرتاتيجية الوطنية للمراهقات والشاالت (ف) 

  (2022-2018)  االسرتاتيجية الوطنية إلهناء زواج األطفال (إل) 

  2016عام   السياسة الوطنية لكتار السن (ق) 

  (2020-2016)  عيجمشامل للاالسرتاتيجية الوطنية بشأن التعليم ال (ر) 

  (2022-2018)  السياسة الوطنية إلصالحات القطاع العام (ش) 

  (2022-2018)  سياسة إدارة اخلدمة العامة (ت) 

  (2025-2019)  األطفالخطة العمل الوطنية بشأن عمل  (ق) 

  2018عام   السياسة الوطنية للتوظي  والعمالة (خ) 

 .(2023-2017)  السياسة الوطنية للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية (ا) 

  مقّسعمة 2015وفيما يلي معلومات مستجّدة عن حالة حقوق اإلنسعان   معالوي منعذ ععام  -10
 .إىل جماالت مواضيعية

 احلقوق املدنية والسياسية  

 احلصول على املعلوما   

ومععن وععأن سععّن هععذا  .2016ديسععمرب /صععدر قععانون احلصععول علعع  املعلومععات   كععانون األول -11
ولقد قامت جلنة مالوي حلقوق اإلنسان  .كانية احلصول عل  املعلوماتالقانون أن حيّسن الشفافية وإم
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حعععآل ابن بتوجيعععه وتععععدريب أصعععحاب املصعععلحة  عععععا فعععيهم وسعععائط اإلعععععالم ومنظمعععات اتتمعععع املععععدين 
وفضعععال  ععععن الععع   سعععتجري بعععرام   .والاعمعععاء التقليعععديون ومعععديرو وررسعععاء اإلدارات   اخلدمعععة املدنيعععة

بر اإلعالميععة ومسععحا  جلميععع أصععحاب املعلومععات أل ععراض إنشععاء قاعععدة بيععاانت توعيععة علعع  مجيععع املنععا
 .وعقب تفعيل قاعدة التياانت  سينفَّذ القانون مع إعالن اتريخ التدء .واملة

ووقعت  .وعالوة عل  ال   فإن املعلومات العامة متاحة للمالويني عن طري  حمطات اإلااعة -12
التنظيمية لإلعالم   مالوي قعد منحعت تعراخيص تشعغيل لععست عشعرة إعداد هذا التقرير  كانت اهليئة 

حمطعععة إااعيعععة خاصعععة  وإحعععدي وعشعععرين حمطعععة إااعيعععة للمجتمعععع احمللعععي  واثنعععني وعشعععرين حمطعععة إااعيعععة 
 .عات اات االهتمام املشرتكمو للمج

 حرية التومع وتكوي  اجلمعيا   

ويعنص قععانون  .التجمعع وحع  الشععب   التظعاهريكفعل دسعتور معالوي وقعانون الشعرطة حريععة  -13
 .ووكاالت إنفاا القانون اتّتاعها أثناء املظاهراتتظاهرين الشرطة عل  إجراءات يتعني عل  املنظمني وامل

عددا  من املظاهرات نظمتها منظمات اتتمع املعدين وكانعت سعلمية إىل  2018و 2017 ولقد وهد عاما  
وعلع  العر م معن  .كانعت عنيفعة  2019بيد أن املظاهرات اليت جرت بعد انتخعاالت أاير/معايو  .حد كتق

ال   تؤكد مالوي جمددا  التاامها بضمان حرية مواطنيها   التعتق عن أنفسهم  من خالل التجمعات 
ولكععن منظمععي تلعع  املناسععتات واملشععاركني فيهععا ملامععون بضععمان احععرتام القععانون  .السععلميةواملظععاهرات 

 .وحقوق املواطنني واملشاركني ابخرين

وحيمععي اإلطععار الدسععتوري والتشععريعي ملععالوي مجيععع املالويععني  ايععة كافيععة  عععن فععيهم املععدافعون  -14
 ععق أن حكومععة  .عني عععن حقععوق اإلنسععانوال توجععد قععوانني حمععددة حلمايععة املععداف .عععن حقععوق اإلنسععان

مالوي تؤكد جمددا  التاامها بضمان أن حيظ  املدافعون عن حقوق اإلنسان الحلماية الكاملة وأن يعملوا 
ولألس   خالل الفرتة املشمولة اللتقرير  وقعت عدة حوادق اعتداء عل  املدافعني عن  .  بيئة مواتية

 .حقوق اإلنسان

 وإدارة االنتخااب  حالة الدميقراطية   

وينظم هعذا القعانون تسعجيل األحعااب  .قانون األحااب السياسية 2018سّنت مالوي   عام  -15
االنتماء إىل وق  ويكفل حرية كل وخص   تكوين حاب سياسي  و  .السياسية ومتويلها وسق عملها

أ ععدم التمييعا كمعا يععاز متعد  .حاب سياسي وحظر إكراه أي وخص علع  االنتمعاء إىل حعاب سياسعي
وععععالوة علععع  الععع   يعععدعم احلقعععوق املدنيعععة  .  التمتعععع ققعععوق وامتيعععازات العضعععوية   حعععاب سياسعععي

 .والسياسية للمرأة إبلقاء الضوء عل  مراعاة متدأ املساواة بني اجلنسني   متليل األحااب السياسية

دون تععدخل  ععق ن مععويكفععل هععذا القععانون كععذل  احلعع    حريععة تكععوين األحععااب السياسععية  -16
 .قانوين من الدولة أو أحااب سياسية أخري أو أي وخص

حصعول إمكانيعة ويعاز هذا القعانون أيضعا  احلع    احلصعول علع  املعلومعات معن خعالل كفالعة  -17
ل األحعااب السياسعية ل األحعااب  .أي وخص عل  املعلومات اليت يتلقاها مسعجّل ويعمعل مكتعب مسعجّل

 .ن تدخل أو توجيه أي وخص آخر أو سلطة أخريع  استقاللية السياسية 

ويعؤدي ععدم التقيعد  عذا  .وجيّرم هذا القانون تقدمي األحعااب السياسعية حعوافا نقديعة للنعاختني -18
  .ملدة مخس سنوات تسكواوا مالوية واحل  10 000 000احلكم إىل فرض  رامة قدرها 
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التماسعععا   20  قُعععدم  عععو 2019أاير/معععايو  21وبععععد االنتخعععاالت العامعععة اللالثيعععة العععيت جعععرت    -19
وألغت  .وطعن مروحان   االنتخاالت الر سية .طعن   النتائ  الربملانية إىل احملكمة العليا   مالويت

 21  اليت جرت لر سية   نتائ  االنتخاالت ا2020وتاط/فرباير  3  قرارها الصادر     احملكمة العليا
 .أاير/مايو  وأمرت إبجراء انتخاالت جديدة    ضون مائة ومخسني يوما  

 حقوق الطفل  

وُسعّن التععديل قيعن  .سعنة 18إىل  16لرفعع سعن الطفعل معن  2017مت تعديل الدستور   عام  -20
صعيات االسعتعراض العدوري وتو   يتقيد التفاقية حقوق الطفل  وامليلاق األفريقعي حلقعوق الطفعل ورفاهيتعه

وعقب ال  التعديل   دت عملية مواءمعة مجيعع القعوانني املتعلقعة بسعن الطفعل    .2015الشامل لعام 
وتتعععوىل قيعععادة هعععذه العمليعععة فرقعععة عمعععل بر سعععة وزارة الععععدل والشعععؤون الدسعععتورية ووزارة  .مرحلعععة متقدمعععة

تسعوية وفاء  اللأييت هذا التعديل أيضا   و .اعيةالشؤون اجلنسانية ووؤون الطفل واإلعاقة والرعاية االجتم
وّديععة لقضععية معهععد حقععوق اإلنسععان والتنميععة   أفريقيععا ضععد مععالوي أمععام جلنععة اخلععرباء األفريقيععة املعنيععة ال

 .ققوق الطفل ورفاهيته

  واصعععلت معععالوي جهودهعععا فيمعععا يتعلععع  ققعععوق الطفعععل  وال سعععيما   جمعععال 2015ومنعععذ ععععام  -21
 .زواج األطفال  واالجتار الألطفال  وعمل األطفال القضاء عل املواليد  و تسجيل 

 تسويل املواليد  

  انتقلععععت مععععالوي مععععن التسععععجيل االختيععععاري للمواليععععد إىل التسععععجيل 2015  آب/أ سععععطس  -22
ومكتععب التسععجيل  .اإللاامععي الشععامل للمواليععد علعع  النحععو املنصععوإل عليععه   قععانون التسععجيل الععوطين

ولقعد أبععدت حكومعة معالوي التاامهععا اللتسعجيل اإللاامععي  .هعو اجلهععة املكلفعة إبدارة هعذا القععانون العوطين
معععن خعععالل إدراج مكتعععب التسعععجيل العععوطين   برانجمهعععا اإلصعععالحي  حيعععن ضعععمت إصعععدار وعععهادات 

 .قائمة األولوايت اليت يتعني الوفاء  ا ىلإامليالد 

تععب التسععجيل الععوطين تسععجيل املواليععد واألطفععال   أسععند مك2018ومنععذ تشععرين األول/أكتععوبر  -23
وتضعطلع مكاتععب تسعجيل املقاطعععات  .دون سعن السادسعة عشععرة إىل مجيعع جمععالس املقاطععات   التلععد

الكائنععععة   مكاتععععب مفوضععععي املقاطعععععات  ععععذه املهمععععة مععععن خععععالل اهلياكععععل الالمركايععععة علعععع  مسععععتوي 
كعون لألطفعال توسعيكفل تسعجيل األطفعال أن  .ةوجيري تسعجيل املواليعد   املراكعا الصعحي .املقاطعات

هويععة  فضععال  عععن إثتععات رمسععي لسععنهم ىععا سيسععاعد علعع   ععايتهم مععن الععاواج املتكععر  واالجتععار  وجتنيععد 
وميتلعععل  .القاصعععرين   القعععوات املسعععلحة  ومااولعععة العمعععل  وحمعععاكمتهم واحلكعععم علعععيهم علععع  أهنعععم اللغعععون

قععوق الطفععل وامليلععاق األفريقععي حلقععوق الطفععل ورفاهيتععه اللععذين تسععجيل األطفععال عنععد الععوالدة التفاقيععة ح
 .يعرتفان ق  كل طفل   أن يسجَّل بعد والدته

وهنعععاك  عععالت وطنيعععة واسععععة النطعععاق معععن خعععالل اإلااععععات وحمطعععات التلفايعععون والصعععح   -24
  .واتالت ومكربات الصوت واالجتماعات العامة لتوعية اجلماهق أبمهية تسجيل املواليد

 زواج األطفال  

 16سععنة عوضععا  عععن سععن  18  الععذي حععدد سععن الطفععل  2017عععاز التعععديل الدسععتوري لعععام  -25
وعععالوة علعع  العع   اعتمععدت مععالوي قععانون الععاواج والطععالق  .سععنة التععاام مععالوي إبهنععاء زواج األطفععال

وعلعع   .سععنة 18الععذي حيظععر زواج األوععخاإل الععذين تقععل أعمععارهم عععن  2015والعالقععات األسععرية لعععام 
صعععيد السياسعععات  اعتمععدت وزارة الشعععؤون اجلنسعععانية واإلعاقععة والرعايعععة االجتماعيععة اسعععرتاتيجية وطنيعععة 
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  كان عدد األطفال املتاوجني 2018وقلول كانون األول/ديسمرب  .(2022-2018)إلهناء زواج األطفال 
طفعععال  قعععد  1 678وتشعععق السعععجالت إىل أن  .طفعععال   4 228سعععنة  14و 12العععذين تعععرتاوح أعمعععارهم بعععني 

طفعال   1 213طفعال  قعد تاوجعوا   سعن اللاللعة عشعرة  و 1 337تاوجوا لدي بلو هم سن اللانيعة عشعرة  و
 .رابعة عشرةقد تاوجوا   سن ال

 االجتار ابألطفال  

وهععذا احلكععم معععاز  .  الععرق والعتوديععة والعمععل اجلععربي27حيظععر دسععتور مععالوي  عوجععب املععادة  -26
فهععو حيمععي األطفععال مععن االسععتغالل  .2015أيضععا  عوجععب قععانون االجتععار الألوععخاإل الصععادر   عععام 
ومتشيا  مع هذا القانون  اعتمدت  .  األفعالواإليذاء والرق والعتودية والعمل اجلربي عن طري  جترمي تل

وزارة الشععؤون اجلنسععانية واإلعاقععة والرعايععة االجتماعيععة خطععة العمععل الوطنيععة بشععأن االجتععار الألوععخاإل 
 .اليت حتدد اإلجراءات اات األولوية ملكافحة االجتار الألوخاإل (2017-2022)

وعالوة عل  ال   يؤدي جهعاز الشعرطة املعالوي  معن خعالل قسعم  ايعة الطفعل التعابع لعه    -27
  أنقعذ 2017و  ععام  .ضتط األمن  دورا  حامسعا     ايعة األطفعال معن االجتعارلدمات اتتمعية اخلفرع 

 .طفال   35ومن بني هذا العدد  كان هناك  .ضحية من ضحااي االجتار 121ي جهاز الشرطة املالو 

ضتط األمن بدور حيوي أيضا     لياكل اتتمعية اهلويقوم الاعماء التقليديون وأفراد اجلمهور و  -28
وترد حمافظتا فالوميب ومشينجي معن بعني املقاطععات العيت توجعد  .مرتكيب االجتار وإنقاا الضحااي كش 
 .هياكل جمتمعية معّازة لضتط األمن تساعد   كتح االجتار الألوخاإلفيها 

آليعات للتععاون وتتعادل املعلومعات معع التلعدان احلدوديعة  وهنعاك منتعدي سعنوي  أيضا  أنشئت و  -29
 .للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي جتتمع فيعه التلعدان لتتعادل املعلومعات املتعلقعة الالجتعار الألوعخاإل

از الشعععرطة املعععالوي أيضعععا  آليعععات ملععل منظمعععة التععععاون اإلقليمعععي بعععني ررسعععاء الشعععرطة   ويسععتخدم جهععع
وقد اضطلعت اإلنرتبول بعدور حاسعم    .(اإلنرتبول)اجلنوب األفريقي واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

 .إنقاا الضحااي وإلقاء القتض عل  اجلناة خارج مالوي

 عمل األطفال  

سعيا  إىل حتديد مدي انتشار عمل األطفال  تعاقعدت احلكومعة  معن خعالل وزارة العمعل واملهعارات  -30
  معععع (األساسعععية ملنظمعععة العمعععل الدوليعععةفعععرع املتعععادو واحلقعععوق )واالبتكعععار  بعععدعم معععن منظمعععة العمعععل الدوليعععة 

الععععيت أجنععععات   بشععععأن عمععععل األطفععععال  الوطنيععععةاملكتععععب اإلحصععععائي الععععوطين إلجععععراء الدراسععععة االستقصععععائية 
وكشععفت الدراسععة االستقصععائية عععن أن نسععتة عمععل األطفععال  .2017ونشععرت نتائجهععا   عععام  2015 عععام

 .  املائة (مثانية وثالثني) 38الذين ترتاوح أعمارهم بني مخس سنوات وستع عشرة سنة يتلغ مداها 

و  إطععار اجلهععود الععيت تتععذهلا حكومععة مععالوي للقضععاء علعع  عمععل األطفععال  اعُتمععدت خطععة  -31
ولقد نشرها الشركاء واعتمدوها عل   .(2017-2012)العمل الوطنية األوىل للقضاء عل  عمل األطفال 

 ق أهنا انطوت عل  حتدايت  ال سيما نقص  .ونُفذت عدة برام  الستخدام هذه اخلطة .نطاق واسع
واعُتمعععععدت خطعععععة عمعععععل وطنيعععععة منقحعععععة    .التمويعععععل العععععذي اسعععععتلام اسعععععتعراض خطعععععة العمعععععل الوطنيعععععة

ومشلعععت خطعععة العمعععل الوطنيعععة  .2025إىل ععععام  2019معععن ععععام  تنفيعععذها  وسعععوف متتعععد فعععرتة 2019 ععععام
 .م اإلجيار  واالجتاراملنقحة جماالت ملل األمراض املامنة  وعمل األطفال  ونظا

وهععععذا  .2019تفاقيععععة العمعععل اجلععععربي   عععععام ال 2014وصعععدقت مععععالوي علعععع  بروتوكعععول عععععام  -32
الربوتوكول ص  جديد ملام قانوان  يتطلب من مالوي اعتماد تعدابق تتعلع  بوقايعة األوعخاإل و عايتهم 
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  مععالوي الععذي تتملععل  وتسععتعرض مععالوي حاليععا  الععربانم  القطععري للعمععل الالئعع  .مععن العمععل اجلععربي
ويشعععجع  .إحعععدي دعائمعععه   القضعععاء علععع  عمعععل األطفعععال  واحلقعععوق   العمعععل  واحلمايعععة االجتماعيعععة

العععربانم  القطعععري للعمععععل الالئععع    معععالوي العمععععل الالئععع  للتععععالغني حعععآل يتمكنعععوا مععععن إعالعععة أطفععععاهلم 
وسعععيتدأ  .أوعععكال عمعععل األطفعععاللتحقعععني الملعععدارس وجتنعععب املشعععاركة   األنشعععطة العععيت قعععد تعتعععرب معععن امل

  وسعوف ميتعد 2020مشروع خلفا  ملشروع القضاء عل  عمل األطفال من أجل التغيق احلقيقي   ععام 
 .عل  فرتة أربع سنوات بتمويل من مؤسسة القضاء عل  عمل األطفال   زراعة التتغ

 املساواة  ني اجلنسني وحقوق املرأة  

رة الشؤون اجلنسانية واإلعاقة والرعاية االجتماعية جهودها     الوقت الذي واصلت فيه وزا -33
  أطلقععت 2018فععي عععام ف .تنفيععذ قععانون املسععاواة بععني اجلنسععني  وضعععت الععوزارة عععدة سياسععات وبععرام 

ويتملل اهلدف من هذه االسرتاتيجية  .(2022-2018)الوزارة االسرتاتيجية الوطنية للمراهقات والشاالت 
وينتغعي  .راهقات والشعاالت   معالوي و عايتهن معن مجيعع أوعكال العنع  والتمييعا  ضمان سالمة امل

متكععني املراهقععات والشععاالت مععن املطالتععة ققععوقهن اإلجنابيععة اجلنسععية  وانععاا اخليععارات املسععتنقة اخلاصععة 
 .من زواج األطفال تهنكما ينتغي أن تتاح هلن إمكانية احلصول عل  تعليم جيد النوعية و اي  . ن

تملعل يو  .(2020-2016)وأطلقت الوزارة أيضا  خطة تنفيذ ورصد قانون املسعاواة بعني اجلنسعني  -34
والفععرإل   اهلععدف مععن اخلطععة   تععوفق املسععاواة بععني اجلنسععني  والتكامععل  والتععأثق  والتمكععني  والكرامععة

 وهيووتتضمن اخلطة مخسة جماالت مواضيعية   .للرجال والنساء   مجيع وظائ  اتتمع

 املساواة بني اجلنسني   التعليم والتدريب  •

 اجلنساين   اخلدمات الصحية وحقوق الصحة اإلجنابية اجلنسية مراعاة املنظور  •

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين   قطاعات التنمية  •

 اجلنساين   احلوكمة وحقوق اإلنسان مراعاة املنظور  •

 .جلنسانيةقدرة ابلية الوطنية للشؤون ا •

 احلقوق االاتصادية واالجتماعية للمرأة  

ويكفععل  .قطعععت مععالوي وععوطا  كتععقا   ععو ضععمان متتععع املععرأة ققوقهععا االقتصععادية االجتماعيععة -35
نفعس املركعا القعانوين واحلقعوق العيت يتمتعع  عا الرجعل  وال جيعوز   24عوجعب املعادة   للمرأة دستور مالوي

التمييععا ضععدها علعع  أسععاس نععوع اجلععنس أو احلالععة الاوجيععة  عععا   العع    جمععايل الصععحة والتعلععيم و  
 .أماكن العمل

ووفقا  لتعداد مالوي لإلسكان والسكان  يتلعغ جممعوع ععدد النسعاء امللمعات اللقعراءة والكتابعة    -36
وبلعغ جممعوع امللتحقعات اللتعلعيم  .امعرأة 2 647 088امرأة    حني يتلغ عدد األميعات  5 108 766الوي م

أنلع   والعاليت وصعلن مرحلعة التعلعيم  55 934امرأة  والعاليت وصعلن مرحلعة التعلعيم اللعانوي  23 075اجلامعي 
 .أنل  237 134درسي أنل   والاليت   يتعدين مرحلة التعليم ما قتل امل 298 181االبتدائي 

إىل أن عدد النساء   مناصعب صعنع القعرار    2019لعام املساواة بني اجلنسني ويشق موجا  -37
  املائة  33ويشق املوجا إىل أن النساء يشغلن  .مؤسسات اخلدمة املدنية والرقابة أقل من عدد الرجال

ويتععني  .  املائععة علعع  مسععتوي نععواب الررسععاء 8  ودمععة املدنيععةاخل  مععن املناصععب علعع  مسععتوي ررسععاء 
  املائعة علع  مسعتوي كتعار  30  املائعة معن املناصعب علع  مسعتوي املعديرين و 33أيضا  أن املرأة تشغل 
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اجلنسعععاين   مناصععب صعععنع القعععرار وععععدم لتنمعععيط املتعلقعععني ال 2و 1اجلععدولني  3ويتعععني املرفععع   .املععوظفني
 .2019نية ومؤسسات الرقابة اعتتارا  من آاار/مارس صنع القرار   جمال اخلدمة املد

وفيمعععععا يتعلععععع  ققعععععوق املعععععرأة   املسعععععائل املتعلقعععععة الألراضعععععي  يعععععنص قعععععانون األراضعععععي العرفيعععععة  -38
وتتععوىل جلععان األراضععي العرفيععة مسععؤولية إدارة األراضععي  .علعع  إوععراك املععرأة   جلععان األراضععي 2016 لعععام

حيععل حمععل النظععام السععاب  الععذي كععان فيععه الاعمععاء التقليععديون علابععة  وهععذا إطععار مؤسسععي جديععد .العرفيععة
مصععاا املععرأة علعع   ععو كععافك   ملععل تلعع  اللجععان  تععنص بععروز ولضععمان  .أمنععاء علعع  األراضععي العرفيععة

معععن القعععانون علععع  ضعععرورة أن يكعععون ثالثعععة علععع  األقعععل معععن أعضعععاء اللجنعععة السعععتة معععن  (ب()2)5املععادة 
وال  تقتضععي عضععوية حمععاكم األراضععي العرفيععة أن يكععون ثالثععة علعع  األقععل مععن وعلعع  نفععس املنعع .النسععاء

 .األعضاء الستة من النساء

 حقوق الفئا  الضعيفة  

 األشخاص ذوو اإلعااة  

الدولعة العتمعاد سياسعات وتشعريعات لتعايعا كرامعة   (ز)13يُلام دستور معالوي  عوجعب املعادة  -39
األوخاإل اوي اإلعاقة ونوعية حياةم من خالل متكينهم من الوصول إىل األماكن العامة بصورة كافية 

 .  التوظي   وأقص  مشاركة ىكنة   مجيع جماالت اتتمع املالويهلم ومناستة  وإاتحة فرإل عادلة 
ر الععيت تععنص علعع  احلعع    التنميععة علعع  أنععه ينتغععي إيععالء اهتمععام خععاإل مععن الدسععتو  (1)30وتععنص املععادة 

 .هذا احل  إعمالللنساء واألوخاإل اوي اإلعاقة بوجه أخص عند 

مععن األوععخاإل  1 556 670  يوجععد   مععالوي مععا جمموعععه 2018ووفقععا  للتعععداد الععوطين لعععام  -40
مععن السععكان التععالغني  (مععن عشععرة   املائععة عشععرة وأربعععة)  املائععة  10,4أن حععوايل تتععني و  .اوي اإلعاقععة

وكانععت  .مععن العمععر مخععس سععنوات فمععا فععوق   مععالوي يعععانون مععن نععوع واحععد علعع  األقععل مععن اإلعاقععة
 .من اإلانق (إحدي عشرة   املائة)  املائة  11منهم من الذكور و (عشرة   املائة)  املائة  10نستة 

تسععة )  املائعة  49وخصا  يعانون من صعوبة واحدة عل  األقل  يعاين  1 556 670وتتني أنه من بني 
من صععوبة   السعمع   (أربعة وعشرون   املائة)  املائة  24من صعوبة   الررية  و (وأربعون   املائة

ة من صعوب (تسعة   املائة)  املائة  9من صعوبة   املشي  و (ستعة وعشرون   املائة)  املائة  27و
مععععن األوععععخاإل اوي اإلعاقععععة يعععععانون مععععن  (سععععتة عشععععرة   املائععععة)  املائععععة  16أن تتععععني و  .  الكععععالم

معععن مشعععاكل تتعلععع   (مثانيعععة ومخسعععة معععن عشعععرة   املائعععة)  املائعععة  8,5صععععوالت اهنيعععة   حعععني يععععاين 
املصععابني  أيضععا  معلومععات عععن األوععخاإل 2018ومجّععع تعععداد اإلسععكان والسععكان لعععام  .اللرعايععة ابمنععة

دهد 
 .من جمموع السكان معن األوعخاإل املصعابني الملهع  (134 636)  املائة  0,8أن حوايل  تتنيو  .المل

 .مايدا  من التفاصيل 4املراق ويقدم 

وهو قعانون وعامل يتعلع  ققعوق األوعخاإل  .2012ولقد سنت مالوي قانون اإلعاقة   عام  -41
وهو يهدف إىل حتقي  تكافؤ الفرإل لألوخاإل اوي اإلعاقة من خالل تعايعا حقعوقهم  .اوي اإلعاقة

وينص هذا القانون علع  إنشعاء الصعندوق االسعتئماين لإلعاقعة العذي يتملعل هدفعه الرئيسعي    .و ايتها
وقد التامعت حكومعة معالوي  .ألوخاإل اوي اإلعاقةمجيع افائدة دعم تنفيذ برام  وخدمات اإلعاقة ل
وجيعععري حاليعععا  اسعععتعراض قعععانون اإلعاقعععة معععن أجعععل تفعيعععل  .2022بتفعيعععل الععع  الصعععندوق قلعععول ععععام 

الصععندوق فضععال  عععن إدمععاج أحكععام اتفاقيععة األمععم املتحععدة حلقععوق األوععخاإل اوي اإلعاقععة   القععوانني 
وي بصعععدد انعععاا خطعععوات للتصعععدي  علععع  الربوتوكعععول ووقعععت إععععداد هعععذا التقريعععر  كانعععت معععال .احملليعععة



A/HRC/WG.6/36/MWI/1 

11 GE.20-03326 

األفريقععي لإلعاقععة  وتسععتعد إلجععراء مشععاورات مععن أجععل التصععدي  علعع  الربوتوكععول االختيععاري التفاقيععة 
 .حقوق األوخاإل اوي اإلعاقة

من قانون اإلعاقة علع  أنعه ال جيعوز اسعتتعاد األوعخاإل اوي اإلعاقعة ععن  (أ)10وتنص املادة  -42
وزارة الشعععؤون اجلنسعععانية  عكععع وإلنفعععاا هعععذا احلكعععم  ت .يمعععي الععععام علععع  مجيعععع املسعععتوايتالنظعععام التعل

تنفيعذ بعرام  علع  واإلعاقة والرعاية االجتماعية حاليا   الالورتاك مع وزارة التعليم والعلعوم والتكنولوجيعا  
ن بعععني ومععع .وسياسعععات لضعععمان التعلعععيم الشعععامل للجميعععع   املعععدارس العامعععة واخلاصعععة علععع  حعععد سعععواء

اليت تسع  إىل تعايا تكافؤ  للجميع  السياسات املعمول  ا   الوقت الراهن اسرتاتيجية التعليم الشامل
فعععرإل احلصعععول علععع  نوعيعععة جيعععدة معععن النمعععاء   مرحلعععة الطفولعععة املتكعععرة  والتعلعععيم االبتعععدائي واللعععانوي 

 .واجلامعي والعايل

وععخاإل اوي اإلعاقععة   احلصععول علعع  احلمايععة مععن قععانون اإلعاقععة قعع  األ 14وتعععرتف املععادة  -43
و  هععذا الصععدد  تتععاح هلععم إمكانيععة الوصععول إىل بععرانم  التحععويالت النقديععة االجتماعيععة  .االجتماعيععة

وعلععععع  العععععر م معععععن أن العععععربانم   .العععععذي تعععععديره وزارة الشعععععؤون اجلنسعععععانية واإلعاقعععععة والرعايعععععة االجتماعيعععععة
ه التحديعد  فعإهنم معدرجون كفئعة معن فئعات األوععخاإل يسعتهدف األوعخاإل اوي اإلعاقعة علع  وجع ال

ةععدف إىل تيسععق  (2023-2018)ووضعععت مععالوي أيضععا  سياسععة وطنيععة للععدعم االجتمععاعي  .الضعععفاء
تنفيذ الربام  اليت من وأهنا إاتحة حتويالت الدخل أو االستهالك للفقراء  و اية الضعفاء من املخاطر 

وتععذُكر السياسععة أن األوععخاإل  .املهمشععني ووضعععهم االجتمععاعياملتعلقععة بسععتل العععيز  وتعايععا حقععوق 
 .اوي اإلعاقة هم من بني الضعفاء

عامععة وععالوة علع  الع   تقعوم وزارة الشعؤون اجلنسعانية واإلعاقعة والرعايعة االجتماعيعة بتلقيع   -44
 الإلعاقة   مالوي.اجلماهق بشأن حقوق األوخاإل اوي اإلعاقة  اللتعاون مع احتاد املنظمات املعنية 

ويساعد الشركاء املتعاونون أيضا  حكومة مالوي عل  ضمان إعمال حقوق األوعخاإل اوي  -45
 768 666وقعععدمت إدارة التنميعععة الدوليعععة  معععن خععالل صعععندوقها الععععاملي ملكافحعععة الفقعععر  متلعععغ  .اإلعاقععة

صعندوق مشعروعا  يسعتهدف بععض وميعّول ال .‘‘موتيفيشن’’جنيها  اسرتلينيا  إىل الصندوق اخلقي جلمعية 
 1 000طفعل مصعاب اللشعلل العدما ي  و 1 000أفقر الفئات وأكلرهعا ةميشعا    معالوي  ععا   الع  

ويهععدف املشععروع إىل متكععني  .مععن النسععاء والرجععال اوي اإلعاقععة 2 000مععن األمهات/مقععدمي الرعايععة  و
ونتيجعععة  .إجيعععاد فعععرإل لتوليعععد العععدخل ىلإعلععع   عععو أكلعععر فعاليعععة والسععععي  ناألمهعععات معععن رعايعععة أطفعععاهل

التنقعععل واالسععععتقالل معععن خععععالل خععععدمات  علعععع  قععععدرد ألعععذل   يصععععتح األطفعععال اوو اإلعاقععععة والتعععالغون 
الكراسععي املتحركععة املسععتدامة  واملععدارس الععيت يسععهل الوصععول إليهععا  ودعععم األقععران  ىععا يععؤدي إىل زايدة 

 .معدالت االلتحاق الملدارس  واخنفاض معدالت الوفيات

وفيما يتعل  الألوخاإل املصعابني الملهع   اعتمعدت وزارة الشعؤون اجلنسعانية واإلعاقعة والرعايعة  -46
وتعوفر خطعة العمعل  .(2020-2018)االجتماعية خطة العمل الوطنية بشأن األوخاإل املصابني الملهع  

 . ططا  وامال  إلهناء العن  ضد األوخاإل املصابني الملهد  وضمان متتعهم ققوقهم عل  قدم املساواة

ولقععد سععجلت مععالوي حععاالت اعتععداء علعع  أوععخاإل مصععابني الملهعع  علعع  مععدي السععنوات  -47
عل  أعضاء من  ومت ال    وكل عمليات اختطاف وقتل واستخراج رفاةم للحصول .األربع املاضية

وكمعا اكعر أععاله  يكفعل دسعتور معالوي صعراحة  ايعة األوعخاإل اوي اإلعاقعة  ععن فعيهم  .أجسادهم
تدابق قوية ترمي إىل وضع حد لتل  االعتداءات اليت أصتحت وصمة باخلطة  خذوأت .املصابون الملهد 

 .عار عل  ضمقان اجلمعي
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املععدعني الععامني والقضعاة بشععأن اجلعرائم املرتكتععة والإلضعافة إىل الع   أُطلعع  دليعل للمحققعني و  -48
عع    ععدف تعايععا االسععتجابة القانونيععة للجععرائم املرتكتععة ضععد األوععخاإل  ضععد األوععخاإل املصععابني الملهد

ععع  حيعععدد الععع  العععدليل  العععذي يسعععتند إىل األحكعععام اات الصعععلة   قعععانون العقعععوالت  و  .املصعععابني الملهد
و ايتععه وقضعاء األحععداق  وقععانون االجتععار الألوععخاإل  وقععانون  وقعانون التشععريح  وقععانون رعايععة الطفععل

حر    وكل متسط مجيع اجلرائم اليت حيتمل أن ترتكب ضد األوخاإل املصابني المله   .السل

االسعععرتاتيجية وخطعععة بعععدورها أطلقعععت وزارة الشعععؤون اجلنسعععانية واإلعاقعععة والرعايعععة االجتماعيعععة و  -49
وحتعععدد االسعععرتاتيجية اتعععاالت الرئيسعععية العععيت  .(2023-2018)اإلعاقعععة  التنفيعععذ العععوطنيتني لتعمعععيم مراععععاة

اإلعاقعععة عععععا يتماوعععع  مععععع السياسعععات واالسععععرتاتيجيات الوطنيععععة والدوليععععة قضععععااي تتطلعععب تعمععععيم مراعععععاة 
وتتملععععععل اتععععععاالت الرئيسععععععية   الصععععععحة والتعلععععععيم وسععععععتل العععععععيز والعمالععععععة وسععععععتل اإلدمععععععاج  .األخعععععري

اإلعاقععة   اتععاالت الشععاملة قضععااي سععرتاتيجية الضععوء أيضععا  علعع  تعمععيم مراعععاة وتسععلط اال .االجتمععاعي
وسععععععتتطلب  .احليويعععععة ملععععععل فعععععقوس نقععععععص املناععععععة التشععععععرية واإليعععععدز  واملسععععععائل اجلنسعععععانية  والتحععععععوق

االسععععرتاتيجية أيضععععا  مععععن مؤسسععععات القطععععاعني العععععام واخلععععاإل علعععع  السععععواء أن يكععععون لععععديها موظفععععون 
 .اإلعاقةمسؤولون عن وؤون 

 الشباب  

فمعععععن ضعععععمن  .  خطعععععة التنميعععععة القطريعععععةقعععععد مُهعععععز   السعععععاب  تعععععدرك معععععالوي أن الشعععععتاب  -50
يتسععم أبنععه االسععرتاتيجيات الععيت اسععتخدمت لضععمان إدمععاج الشععتاب  مت وضععع بععرانم  للتنميععة احلضععرية 

العععيت اعتمعععدةا وزارة األراضعععي  2019ويعععرد الععع    السياسعععة احلضعععرية الوطنيعععة لععععام  .وعععامل اجتماعيعععا  
معععن العععربانم   (سعععتعة) 7ولقعععد أُدرج الشعععتاب   اتعععال اي األولويعععة رقعععم  .واإلسعععكان والتنميعععة احلضعععرية

 .ريةالعتتارهم من الفئات الضعيفة العيت جعري ةميشعها اجتماعيعا  والتمييعا ضعدها   جمعال التنميعة احلضع
وسععيعاز هعععذا اتعععال او األولويعععة اإلدمعععاج االجتمعععاعي معععن خعععالل توسعععيع نطعععاق بعععرام  املشعععاركة املدنيعععة 

هدفها مع مراعاة وجود أحكام خاصة للشعتاب  وتعوفق مسعاحات وأمعاكن للعربام  االجتماعيعة حتديد و 
السياسعععة وسعععتعاز هعععذه  .والصعععحية والتعليميعععة  وتصعععميم حضعععري يلعععيب االحتياجعععات اخلاصعععة للشعععتاب

 .مشاركة الشتاب   صيا ة برام  التنمية احلضرية وتنفيذها

 كبار الس     

مععععن الدسععععتور الدولععععة العتمععععاد سياسععععات وتشععععريعات حتععععرتم كتععععار السععععن  (ي)13تلععععام املععععادة  -51
  2016و  عععام  .وتععدعمهم مععن خععالل تععوفق اخلععدمات اتتمعيععة وتشععجيع مشععاركتهم   حيععاة اتتمععع

وتتس  تل  السياسة مع األهداف االسعرتاتيجية للسياسعة  .سياسة وطنية لكتار السناعتمدت مالوي 
ومن خالل تل  السياسة  تعتام احلكومة حتقي  أهدافها الوطنية املتمللة    .الوطنية للدعم االجتماعي

 ضعععمان احلقعععوق األساسعععية و عععق القابلعععة للتصعععرف لكتعععار السعععن و ايتهعععا  وتعايعععا اسعععتقالهلم ورععععايتهم
علعع  أسععاس السععن الععذي يواجهونععه    لئععيمومشععاركتهم وحتقيعع  ااةععم وكععرامتهم  و ععايتهم مععن التمييععا ال

حصععوهلم علعع  خععدمات الععدعم االقتصععادي واالجتمععاعي  و ععايتهم مععن اإليععذاء التععدين والنفسععي الععذي 
 .يتعرضون له نتيجة للتحياات اتتمعية

املتعلعع  إبنشععاء جلععان جمتمعيععة لكتععار السععن تكععون ومععن السععمات التععارزة هلععذه السياسععة احلكععم  -52
تنسعي  وزارة الشعؤون حتعت مسؤولة عن تنفيذ السياسعة الالتصعال معع مجيعع أصعحاب املصعلحة ابخعرين 

وستتقيد عضوية اللجان العتتارات املساواة بني اجلنسني والسن  .اجلنسانية واإلعاقة والرعاية االجتماعية
وتكفععل تلعع  السياسععة  مععن  .أوععخاإل مععن كتععار السععن 10ملععا ال يايععد علعع   ةعععن طريعع  إاتحععة العضععوي
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خعععالل ملعععل الععع  التمليعععل   اللجعععان  أن يكعععون تصعععميم العععربام  وتنفيعععذها مراعيعععا  للسعععن ولالعتتعععارات 
 .للجميع اجلنسانية ووامال  

فذه وزارة والإلضافة إىل ال   يشمل الربانم  الوطين للتحويالت النقدية االجتماعية الذي تن -53
الشعؤون اجلنسعانية واإلعاقعة والرعايعة االجتماعيععة أيضعا  الفقعراء املعدقعني وكتععار السعن معن الرجعال والنسععاء 

 .العملأو وته العاجاين عن عاجاين ال

و  أعقعععاب التطععععورات الععععيت أصعععدرةا اللجنععععة األفريقيععععة حلقعععوق اإلنسععععان والشعععععوب  انععععذت  -54
 .والتصععدي  علعع  الربوتوكععول امللحعع  المليلععاق األفريقععي لكتععار السععن معالوي خطععوات إجيابيععة  ععو التوقيععع

وتؤكد حكومة مالوي جمددا  التاامها قماية حقوق كتار السن وتعاياها فضال  عن حتسني نوعية حيعاةم 
 .بوجه عام

 األرامل  

سعععات معععن ىارد   سععععيا  حلمايعععة حقعععوق الاوجعععات التاقيعععات علععع  قيعععد احليعععاة  وال سعععيما األرامعععل -55
 (الوصعععااي واملعععقاق واحلمايعععة)املعععقاق التمييايعععة و عععق القانونيعععة  أصعععدرت معععالوي قعععانون تركعععات املتعععو  

واملالحقعة القضعائية   وإدارة تركعات املتعو   وينص ال  القانون عل   ايعة تركعات املتعوفني .2011 لعام
الوصعية  جيعوز لألرملعة أن تقعدم طلتعا  إىل وفيما يتعل  الملقاق بناء عل   .للجرائم املتعلقة برتكات املتو 

 .املتععععو  إاا   حيسععععب حسععععا ا   الوصععععية بصععععورة كافيععععة ةاحملكمععععة إلعععععادة النظععععر   حصععععتها مععععن تركعععع
 . ايته حقوق ملكية األرامل واألطفال  خاإل عل   و واتضحت جدوي ال  القانون 

قععانون متععادو لتوزيععع املمتلكععات و  احلععاالت الععيت ال يععرتك فيهععا الشععخص وصععية  يتضععمن ال -56
  قلّعص 3وعوجعب املعادة  .تنص بصفة خاصة عل  أن لاوجة املتو  احل    وراثة أي ىتلكات للمتعو 

ولقععد  .إىل األسععرة املتاوععرة  أي الاوجععة واألطفععال القععانون عععدد املسععتفيدين الرئيسععيني مععن تركععات املتععو 
  املتعو  و  حعاالت تععدد زوجعات .ساعد ال  عل  تعايا  ايعة ملكيعة املعرأة بوصعفها معوردا  اقتصعاداي  

حيمي القانون األرامل التاقيات عل  قيد احلياة ععن طريع  تاويعد كعل أرملعة بنصعيب معن ىتلكعات املتعو  
أوالدهعا أن تطالعب أبي حصعة معن وال جيعوز ألي أرملعة و  .الذي   يرتك وصية   منطقتها وفقا  للقانون

الععذي وإاا تععرك املتععو   .ىتلكععات املتععو  الععذي   يععرتك وصععية   املكععان الععذي تعععيز فيععه أرملععة أخععري
  نفس املنطقة  حي  لكل أرملة وأطفاهلا من املتو   نرتك وصية أكلر من أرملة واحدة مجيعهن يعشي  

 وعالوة علع  الع   فعإن القعانون .يتناسب مع مسامهتهمأن حيصلوا عل  حصة من ىتلكات املتو  عا 
 تركعةيعد ينطت  عل  توزيع  االستيالء عل  املمتلكات    ياب وصية  عن  ذي يعترب مسؤوال  ال العر 

ويضععمن العع   ايععة  .املتععو   بععل يتتععع توزيععع املمتلكععات متععادود اإلنصععاف املنصععوإل عليهععا   القععانون
 .فهذا القانون جيرم أيضا  االستيالء عل  املمتلكات .املمتلكات األرامل من االستيالء عل 

 الصناعا  االستخراجية وحقوق اإلنسان  

معععن  3وتعععربز املعععادة  .التنقيعععب ععععن املععععادن   معععالوي (2019)يعععنظم قعععانون املنعععاجم واملععععادن  -57
 ل ما يليوالقانون أمهية التقيد عتادو التنمية عند القيام اللتنقيب عن املعادن من أج

 إفادة االقتصاد وتعايا النمو االقتصادي   مالوي  •

  اية رفاهية مواطين مالوي احلاليني واملقتلني والنهوض  ا  •

 توفق بيئة جذابة ومواتية لالستلمار   قطاع التعدين  •
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احلد من االخنفاضات االقتصادية املرتتطة برتاجع نشاط التعدين أو منعع حعدوثها ععن  •
أسععععاس للمسععععتقتل  والتمكععععني االقتصععععادي االجتمععععاعي  ورفععععع مسععععتوي طريعععع  وضععععع 

 .اتتمعات احمللية واملناط  املتأثرة اللتعدين وتنميتها

مععن دسععتور مععالوي   20عوجععب املععادة  (عععدم التمييععا)ويعععاز القععانون أيضععا  احلعع    املسععاواة  -58
طلتا  للقيام بعمليات التنقيعب  جيوز ألي وخص أن يقدم ...’’عل  أنه  43حين ينص عوجب املادة 

معن القعانون  يقعوم أي وعخص يعتعام  43وعوجب املعادة  .‘‘أو االستطالع أو االستكشاف أو التعدين
وفقعععععا  للطريقعععععة  طلعععععب القيعععععام بعمليعععععات التنقيعععععب أو االسعععععتطالع أو االستكشعععععاف أو التععععععدين بتقعععععدمي

منح الرتاخيص  وجيوز الطعن   قراراةا عوجعب  وتتوىل جلنة املوارد املعدنية .املنصوإل عليها   القانون
 .من القانون 53املادة 

معععععن قعععععانون املنعععععاجم واملعععععادن متعععععدأ حقعععععوق اإلنسعععععان املتملعععععل   املسعععععاءلة  56وترّسععععخ املعععععادة  -59
وتتملل العقوبة عل  انتهاك هعذا احلكعم   دفعع  رامعة كتعقة  .والشفافية من خالل جترمي الفساد والرووة

 .سنوات 10كواوا مالوية والسجن ملدة   30 000 000قدرها 

معن قعانون التععدين واملنعاجم احلع    النشعاط االقتصعادي  56والإلضافة إىل ال   تعاز املادة  -60
منطقعة حمميعة أي جعاء معن  يكعون من دستور مالوي  حين تنص عل  أن 29املنصوإل عليه   املادة 

وتشععرف جلنععة املععوارد املعدنيععة علعع  عمليععة  .لتلقععي عطععاءات تنافسععية ا  متاحعع لمسععح اجليولععوجي صصععة ل
وجيععوز للجنععة أن توافعع  علعع  عمليعععة  .املعععادن كشعععافمنععاط  استطععرح العطععاءات التنافسععية السععتئجار 

طقعة منتقع داخل اليت  املعادن كشافمناط  استبعض  صص لإلجيارنُ أن عطاءات تنافسية من أجل 
يعؤثر أو يسعع  إىل   أي وخص  ععا   الع  أي موظع  عمعوميو  .وجيلمسح اجليول صصة لحممية 

عطععاءات تنافسععية  يكععون قععد ارتكععب جرميععة  وحيكععم عليععه بعععد إدانتععه ة تقععدمي التععأثق علعع  نتيجععة عمليعع
 .سنوات (عشر) 10بدفع  رامة والسجن ملدة 

من  43ليه   املادة عل  إقامة العدل اإلداري املنصوإل ع أيضا  ينص قانون التعدين واملناجم و  -61
ويسععهم هععذا  .الدسععتور ألي وععخص متضععرر مععن قععرار انععذه موظعع  عمععومي   إدارة أحكععام القععانون

مععن أهععداف التنميععة املسععتدامة املتعلعع  اللصععناعة واالبتكععار والتعع   9القععانون أيضععا    حتقيعع  اهلععدف رقععم 
ي الوارد   اسرتاتيجية مالوي اللاللة للنمعو التحتية  واتال اي األولوية املتعل  بتعايا الصناعة   مالو 

وركة الستكشاف  211 لعولقد مسح هذا القانون إبجياد فرإل عمل من خالل منح الرتاخيص  .والتنمية
 .املعادن والتعدين   مالوي

 حقوق اإلنسان ومؤسسا  احلوكمة  

وزارة الععععععدل والشععععععؤون   أجعععععري املكتععععععب اإلحصعععععائي العععععوطين  اللتعععععععاون معععععع 2018  ععععععام  -62
الدستورية  دراسة استقصائية للعدالة واملساءلة الدميقراطية لتقييم أثعر أهعداف واسعرتاتيجيات السياسعات 
القطاعيععة علعع  زايدة إمكانيععة الوصععول إىل العدالععة وحتسععني املسععاءلة وتتتععع التقععدم احملععرز بشععأن جمموعععة 

 .قطاع احلوكمة الدميقراطية املؤورات الواردة   إطار رصد وتقييم اسرتاتيجية

  املائعة معن مجيعع اتيتعني  90,7وعل  الصعيد الوطين  تظهعر نتعائ  الدراسعة االستقصعائية أن  -63
وتكشع  النتعائ  كعذل  أن نسعتة أفعراد اجلمهعور العذين  .يدركون حقوقهم وحعرايةم اإلنسعانية األساسعية

السعنوات السعتع املاضعية  حيعن ارتفععت معن  يدركون حقوق اإلنسعان واحلعرايت قعد تضعاعفت تقريتعا   
  املائعة  90,7  إىل نسعتة 2011لعدالعة   معالوي لععام ا  املائة املتلغ عنها   خط أساس  45,8نستة 

وىعععا يععععاز األدلعععة علععع  ارتفعععاع مسعععتوايت العععوعي ققعععوق  .املتلعععغ عنهعععا   الدراسعععة االستقصعععائية احلاليعععة
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النتعائ  العيت توصعلت إليهعا مناقشعات جمموععات الرتكيعا العيت عكسعت  اإلنسان واحلعرايت املعذكورة أععاله
أيضا  مستوايت مرتفعة للغاية معن العوعي الععام ققعوق اإلنسعان بوجعه ععام   مجيعع األقعاليم و  املنعاط  

 .الريفية واحلضرية عل  حد سواء

لغعذاء هعو أهعم حع  معن   املائة من اتيتني اكروا أن احلع    ا 79,8وتتني النتائ  كذل  أن  -64
  املائعة أن احلع   21,1  املائعة إىل أن احلع    احليعاة هعو األهعم  واكعر  69,9حقوق اإلنسان  وأوعار 

  املائععة    حععني كععان أقععل حعع  اُكععر هععو  23,6وبلععغ احلعع    التعلععيم   احلريععة الشخصععية هععو األهععم  
 .  املائة فقط 28,5احل    السكن إا اقتصرت نستة اكره عل  

  املائعة معن اتيتعني تعرضعوا  13,0وفيما يتعل  النتهاك حقوق اإلنسان  يتعني االسعتطالع أن  -65
 11,0    حعني تععرض   املائة معنهم انتهكعت حقعوقهم لفظيعا   12,6ألوكال مادية من االنتهاك  وأن 

 .  املائة آخرين ألوكال جنسية من االنتهاك 2,5  املائة منهم ألوكال نفسية لالنتهاك  و

وفيمععا يتعلعع  ققععوق اتتمعععات احملليععة   املنععاط  اتععاورة ملواقععع مشععاريع التعععدين  فععإن معظععم  -66
ارعني وهنعاك ععدد قليعل معن الععاملني السكان احملليني القاطنني حول مواقع مشعاريع التععدين هعم معن املعا 

وتعععرتاوح  .  املعععدارس واملراكعععا الصعععحية الطتيعععة احمليطعععة  معععن بعععني مؤسسعععات أخعععري تقعععدم فعععرإل عمعععل
 .الاايدات السكانية   اتتمعات احمللية بني العشرات وابالف

وتشعععمل تلععع   .وتضعععم معععالوي ععععدة مؤسسعععات تعععؤدي أدوارا  هامعععة    ايعععة حقعععوق اإلنسعععان -67
  (جلنعععة معععالوي حلقعععوق اإلنسعععان)وجلنعععة حقعععوق اإلنسعععان  :ؤسسعععات وزارة الععععدل والشعععؤون الدسعععتوريةامل

وخععععالل الفععععرتة املشععععمولة اللتقريععععر األخععععق  كانععععت وزارة العععععدل  .ومكتععععب أمععععني املظععععا   وجلنععععة القععععانون
وق والشعععؤون الدسعععتورية وجلنعععة معععالوي حلقعععوق اإلنسعععان تقعععودان عمليعععة صعععيا ة خطعععة عمعععل وطنيعععة حلقععع

وواصعلت وزارة  .خطة العمل وستطل  بعد موافقة جملس الوزراء عليهعااستكملت صيا ة وقد  .اإلنسان
وخععالل الفععرتة  .الطععرف ةالعععدل والشععؤون الدسععتورية االضععطالع بععدورها   تنسععي  جتميععع تقععارير الدولعع

األفريقي حلقوق اإلنسان  يلاقاملشمولة اللتقرير  قدمت مالوي تقارير عن اتفاقية مناهضة التعذيب  وامل
لعهعد العدويل اخلعاإل املتعلقعني الصعيا ة التقريعرين  أيضعا  ولقعد اسعُتكملت  .والشععوب  وبروتوكعول معابوتو

لععع  مجيعععع أوعععكال التمييعععا العنصعععري  وسعععيتم الحلقعععوق املدنيعععة والسياسعععية واالتفاقيعععة الدوليعععة للقضعععاء ع
وحععآل وقععت حتريععر هععذا التقريععر  كانععت التقععارير قيععد الصععيا ة هععي تلعع  املتعلقععة التفاقيععة  .تقععدميهما قريتععا  

 .القضاء عل  مجيع أوكال التمييا ضد املرأة وامليلاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه

معععن أجعععل تعايعععا املمارسعععات اإلداريعععة اجليعععدة  واخنعععرط مكتعععب أمعععني املظعععا    أنشعععطة متععععددة  -68
وتعلع  أبعرز قعرار ألمعني املظعا  اللطريقعة العيت  .وسيادة القانون  واحلكعم الروعيد  واحعرتام حقعوق اإلنسعان

اوعرتت  ععا السعلطة التنفيذيععة واجلمعيععة الوطنيعة جععرارات مت اقتنارهعا السععتخدام خععط ائتمعان مععن مصععرف 
والر من دوالرات الوالايت املتحدة األمريكية وتعاملت  ا مع هذه د 50 000 000,00هندي بلغ قدره 

وخلعععص أمعععني املظعععا  إىل معععا يلعععي  ينتغعععي أال وضعععع أي مشعععروع قعععانون لعععإلان بعقعععد قعععروض  .اجلعععرارات
لإلعفععاء مععن اإلوععععار دون إجععراء معععداوالت حععذرة بشععأن املعععربرات املقدمععة  وينتغعععي أن تكععون مشعععاريع 

ض حمعععددة معععن حيعععن التفاصعععيل  وينتغعععي لألمنعععاء الرئيسعععيني لعععوزارة املاليعععة ووزارة قعععوانني اإلان بعقعععد قعععرو 
وقعد أيعدت  .الاراعة أن يعتذروا للمالويني عن وراء مععدات اات تكنولوجيعا أكعل عليهعا العدهر ووعرب

 Ombudsman (Exparte Principal Secretaryالع  حمكمعة االسعتئناف العليعا   معالوي   قضعية 

for Finance) MSCA Civil Appeal No. 24 of 2017 [Being High Court, Lilongwe 

Registry, JR Cause Number 152 of 2016]. 
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ومن  .  أصدر أمني املظا  ما جمموعه اثين عشر قرارا  بعد إجراء حتقيقات عامة2015و  عام  -69
ومن بني القضااي الناجحة  مت  .بني تل  القرارات  رُفضت قضية واحدة وجنحت إحدي عشرة وكوي

  سععجل مكتععب 2016و  عععام  .األخععرياالمتلععال ألربععع قضععااي  و  يععتم االمتلععال بعععد للقضععااي السععتع 
   9,2دة بنسعتة ملفا  وفتحها  ىعا ميلعل زاي 219  تلق  املكتب 2017و  عام  .قضية 200أمني املظا  

قضية بعد فحصها  25ومن بني ملفات القضااي املذكورة  رُفضت  .2016املائة عن عبء القضااي لعام 
ألسععتاب  تلفععة ملععل افتقارهععا إىل األسععس املوضععوعية  وعععدم االختصععاإل  وُأحيععل بعضععها إىل جهععات 

ملفعا   56لفا  منهعا اللعمعل وركعا م 139ملفا   تعل   219ومن بني امللفات املفتوحة التالغ عددها  .أخري
وععكوي  214وععكوي منهععا  563  أ لعع  مكتععب أمععني املظععا  2018وخععالل عععام  .علعع  تقععدمي اخلععدمات

 22وععععكوي مععععن ليلونغععععوي  و 71وععععكوي مععععن املقععععّر  و 81وععععكوي مععععن مععععاوزو  و 175مععععن بالنتععععق  و
 .وكوي من مكتب الالكا

 .تقععدمي اخلعدمات خعالل الفععرتة املشعمولة اللتقريععرووعهد اجلهعاز القضععائي   معالوي حتسعنا     -70
وتشععمل تلعع  اخلععدمات اسععتحداق ُوعععب متخصصععة   احملععاكم العليععا  وإدخععال نظععام إلكععرتوين إلدارة 
القضااي  وتطوير قدرات مسؤويل القضاء وأعضائه وال سيما قدرات القضاة   جماالت من قتيل املنظور 

ة األحكععام القضععائية العيت   يتععت فيهعا بعععد  والتعجيعل بعمليععة إقععرار اجلنسعاين  وإنشععاء جلنعة معنيععة ععاجلع
القضععااي اجلنائيععة مععن حمععاكم الصععلح  وحتععدين جلسععات احملععاكم داخععل السععجون  وتيسععق إنشععاء معهععد 

  تنفيذ اخلطة االسعرتاتيجية  ؤسسةوسعيا  للتصدي للتحدايت اليت واجهتها امل .مالوي للتعليم القانوين
ويتملعل اهلعدف  .2024-2019  اعتمعدت السعلطة القضعائية خطعة اسعرتاتيجية للفعرتة 2017-2011للفرتة 

وتنظععر اخلطعة االسععرتاتيجية أيضععا     .الشعامل   حتقيعع  عدالععة موسععة ووععاملة ومتاحععة وسعريعة للجميععع
 .تفعيل احملاكم احمللية لتمكني األوخاإل   املناط  الريفية من الوصول إىل العدالة

  أدخل مكتب املعونة القانونية جلان املعونة القانونيعة علع  مسعتوي املقاطععات 2017 و  عام -71
كما فتح مكتب   .واملستويني اإلقليمي والوطين كهيئات تنسيقية جلميع مقدمي خدمات املعونة القانونية

 .املعونة القانونية مكاتب للمقاطعات   املنطقتني الشرقية والوسط  من التلد

نعععة معععالوي حلقعععوق اإلنسعععان بواليعععة  ايعععة حقعععوق اإلنسعععان والتحقيععع    انتهاكعععات وتتمتعععع جل -72
ولقد ُأسندت إىل اللجنة مؤخرا  والايت إضافية تتعل  بتنفيذ وإنفاا قانون املساواة بني  .حقوق اإلنسان

واضعطلعت اللجنعة أيضعا  بعدور حيعوي   وضعع خطعة العمعل  .اجلنسني وقانون احلصول علع  املعلومعات
طنيععة بشععأن املهعع   وسياسعععة إعععادة القتععول  واالسععرتاتيجية الوطنيعععة لتعمععيم مراعععاة اإلعاقععة واملصعععادقة الو 

كمعععا سعععامهت اللجنعععة   اسعععتعراض مشعععاريع قعععوانني وقعععوانني برملانيعععة ملعععل دمععع  قعععانون   .عليهعععا وإطالقهعععا
 139سعيما املعادتني  ( معا   وقعانون العقعوالت )وال1971( وقانون األوخاإل اوي اإلعاقة )2012اإلعاقة )

 ومشروع قانون اللجنة الوطنية للطفولة.  أل (  ومشروع قانون )تعديل( املنظمات  ق احلكومية 155و

واسععتكملت جلنععة القععوانني   مععالوي اسععتعراض القععوانني االنتخابيععة وقععانون السععجون وقععانون  -73
واسعتكملت أيضععا  وضعع تشعريعات بشععأن املتعادو التوجيهيعة إلصععدار األحكعام والتشععريعات  .اإلجهعاض

وأكملعت اللجنعة قعانون  .ويقوم جملس الوزراء حاليا  اللنظر   تلع  التقعارير .املتعلقة الإلداانت املنقضية
ععحر جاريععة  وال تععاال عمليععة اسععتعراض قععانون ال .اجلنسععية ولكنهععا   تنشععر تقريععرا  بعععد عععن االسععتعراض سل
عندما تقدم اللجنة اسعتنتاجاةا وتوصعياةا إىل  2020ومن املتوقع إمتام تل  العملية قلول منتص  عام 

 .احلكومة من خالل سّن القانون
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 الو ول إىل العدالة  

ولقععد سععاعد هععذا  .2018سععنت مععالوي قععانون التعلععيم القععانوين واملمارسععني القععانونيني   عععام  -74
حة التمليل القانوين عن طري  تكلي  مجيع احملاميني بتوفق اخلدمات اتانية كشرط مست  القانون   إات

 .للحصول عل  ترخيص مااولة املهنة

ومتععارس اللجنععة حاليععا   .2017وأنشععأت السععلطة القضععائية جلنععة تنسععي  العدالععة اجلنائيععة   عععام  -75
لعدالة الرمسي و ق الرمسي بغية إاتحة التمليل ضغوطا  من أجل إدخال املساعدين القانونيني   نظامي ا

 .القانوين للفئات الضعيفة

وجيري حاليا  استعراض قانون اهلجرة قين يراعي املسائل املتصعلة اللتعامعل معع املهعاجرين  عق  -76
 .الشرعيني واإلجراءات الواجب اتتاعها عند احتجازهم أو ملوهلم أمام احملاكم

 اتصاديةاحلقوق االجتماعية اال  

خطت مالوي خطوات كتقة   تعايا و اية احلقوق االقتصادية واالجتماعية واللقافية جلميع  -77
الناس  عن فيهم األطفال واألوخاإل اوي اإلعاقعة والنسعاء والشعتاب وكتعار السعن و عقهم معن الفئعات 

ولقد ست  تسليط الضوء أعاله عل  بعض التدابق اليت اعتمدةا مالوي   إعمعال  .الضعيفة واملهمشة
 .احلقوق االجتماعية واالقتصادية

 التعليم  

اعتمدت وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا معايق التعليم الوطين من أجل حتسني نوعية التعليم  -78
وهي تتملل   ستة وعشرين معيارا  حتدد النتعائ   .لانويةوإمكانية احلصول عليه   املدارس االبتدائية وال

كمعا أهنعا   .لطالب اليت يتععني علع  مجيعع مقعدمي التعلعيم   املؤسسعات العامعة واخلاصعة توفقهعالاملتوقعة 
ويتتعع نظعام التعلعيم الرمسعي    .حتدد عمليات القيادة واإلدارة والتعليم اليت تعترب أساسية لتحقي  النتائ 

 4سععععنوات مععععن التعلععععيم اللععععانوي  و 4سععععنوات مععععن التعلععععيم االبتععععدائي  و 8أي  :4-4-8مععععالوي اهليكععععل 
ملؤسسات التعليمية عا   ال  كليات وتُقدم التعليم اجلامعي جمموعة من ا .سنوات من التعليم اجلامعي

املراحععععل االبتدائيععععة واللانويععععة  ومععععدارس التعلععععيم والتععععدريب   اتععععالني التقععععين واملهععععين   درسععععيتععععدريب م
  يشعععرتط احلصعععول علععع  درسعععنيولاللتحعععاق الجلامععععات العامعععة وكليعععات تعععدريب امل .والكليعععات اجلامعيعععة

التعلععععيم معععدارس السععععاعات املعتمعععدة    حعععني أن مععععع ععععدد حمعععدد معععن للرتبيعععة معععالوي  ةوعععهادة مدرسععع
مدرسععة والتععدريب   اتععالني التقععين واملهععين تسععتقتل الطععالب حععاملي إمععا وععهادة اإلعداديععة أو وععهادة  

 .للرتبية مالوي

من حين احلصول  2018موجاا  حلالة التعليم   مالوي   عام  5املراق من  4ويتني اجلدول  -79
 .وكفاءته واإلنصاف وإعداد مياانيات اإلنفاقعل  التعليم ونوعيته 

 احلق يف الصحة  

ويعنص هعذا  .2018  ععام  (تعهوإدار )نقعص املناععة التشعرية/اإليدز  (معنالوقايعة )اعُتمد قعانون  -80
القععانون علعع  الوقايععة مععن فععقوس نقععص املناععععة التشععرية واإليععدز وإدارةمععا مععع كفالععة حقععوق والتاامعععات 

كمعا ينشعه هعذا القعانون اللجنعة   .األوخاإل املصابني بفقوس نقص املناعة التشرية أو املصابني الإليعدز
وحتظععر  .املناعععة التشععرية/اإليدزالوطنيععة لإليععدز الععيت تشععرف علعع  مجيععع املسععائل املتعلقععة بفععقوس نقععص 

معععن هعععذا القعععانون املمارسعععات اللقافيعععة الضعععارة العععيت قعععد تعععؤدي إىل انتقعععال فعععقوس نقعععص املناععععة  4املعععادة 
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منععه التمييععا ضععد أي وععخص علعع  أسععاس حالععة فععقوس نقععص املناعععة التشععرية  6وحتظععر املععادة  .التشععرية
الشععععخص املصععععاب احلععععع     9متععععنح املععععادة والإلضععععافة إىل العععع    .واإليععععدز واإلصععععاالت اات الصععععلة

عل  صاحب العمل أن  26اخلصوصية والسرية فيما يتعل  الملعلومات املتعلقة بوضعه  بينما حتظر املادة 
 .يطلب من أي وخص اخلضوع الختتار فقوس نقص املناعة التشرية كشرط مست  للتوظي 

ععدة سياسعات معن خعالل وزارة  2015وعالوة عل  ال   اعتمدت حكومة مالوي منذ ععام  -81
وةدف  .2022-2017 -فاعتمدت الوزارة اخلطة االسرتاتيجية اللانية لقطاع الصحة  .الصحة والسكان

هذه اخلطة إىل زايدة حتسني نتائ  قطعاع الصعحة معن خعالل تعوفق جمموععة منقحعة معن التعدابق الصعحية 
وعلع   .ال تقدمي التدابق الصحية األساسعيةاألساسية وتعايا نظم الصحة من أجل حتقي  الفعالية   جم

وجه التحديد  حتدد اخلطة االسرتاتيجية اللانية لقطاع الصعحة مثانيعة أهعداف اسعرتاتيجية لقطعاع الصعحة 
 .2022تنفيذها قلول عام يتعني لكل منها اسرتاتيجيات و اايت  -  مالوي 

 تقدمي اخلدمات الصحية  

يسعععتند هعععذا  .خعععدمات الرعايعععة الصعععحية وحتسعععني نوعيتهعععا زايدة فعععرإل احلصعععول الععععادل علععع  -82
اهلدف إىل جناحات جمموعة التدابق الصحية األساسية  اليت حددت تدخالت الرعاية الصعحية املتاحعة 

واهلدف من الع   .2004عند نقطة الوصول إىل موقع اخلدمة  منذ عام  يةجمانبصورة جلميع املالويني  
 عل  جمموعة تدابق صحية أساسية منقحة جيدة النوعية  بغض النظر هو حتقي  حصول مجيع املالويني

 .عن قدرةم عل  الدفع

 احملددات االجتماعية االقتصادية  

يركا هذا اهلعدف  .احلد من عوامل اخلطر التيئية واالجتماعية اليت هلا أتثق متاور عل  الصحة -83
علعع  االسععرتاتيجيات العععيت تعععاخل عوامعععل اخلطععر التيئيعععة واالجتماعيععة ملعععل أمنععاط احليعععاة  وامليععاه والصعععرف 
الصحي  واخلعدمات الغذائيعة والتغذويعة  واإلسعكان  وظعروف املعيشعة والعمعل العيت تعؤثر علع  متطلتعات 

 .واسع عل  مستوي اتتمع احمللي وسينفذ هذا اهلدف عل  نطاق .الرعاية الصحية والنتائ  الصحية

 التنية التحتية واملعدات الطتية  

يسع  هذا اهلدف إىل ضمان أن  .حتسني توافر ونوعية التنية التحتية الصحية واملعدات الطتية -84
ة تكون املراف  الصحية القائمة اات نوعية كافية وجمهاة جتهياا  مناستا  لتلتية احتياجاةا احملددة من الرعاي

 .كيلومرتات من مرف  صحي  8الصحية وزايدة نستة سكان مالوي الذين يعيشون   نوم 

 املوارد التشرية  

تقععععدمي معععن أجعععل وحفاهعععا  ئهعععاوأدا ئهاحتسعععني تعععوافر املعععوارد التشعععرية   جمعععال الصععععحة واسعععتتقا -85
واسععتتقاء  يركععا هععذا اهلععدف علعع  حتسععني معععدل اسععتيعاب .اخلععدمات الصععحية بفعاليععة وكفععاءة وإنصععاف

 .العاملني   قطاع الصحة العامة مع حتقي  توزيع عادل   الوقت نفسه

 األدوية واللوازم الطتية  

يركعععا هعععذا اهلعععدف علععع  حتسعععني   .حتسعععني تعععوافر األدويعععة واللعععوازم الطتيعععة ونوعيتهعععا واسعععتخدامها -86
 .بق الصحية األساسيةالتدا كفاءة سلسلة اإلمداد الألدوية واللوازم الطتية لضمان توافر جمموعة
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 نظم معلومات الصحة  

توليععد معلومعععات جيعععدة وإاتحتهعععا جلميعععع املسععتعملني املسعععتهدفني لتمكيعععنهم معععن انعععاا قعععرارات  -87
يركعا هعذا اهلعدف علع  حتسععني  .قائمعة علع  األدلعة  معن خعالل أدوات موحعدة ومتسعقة   مجيعع العربام 

ايت نظام الصحة  من خالل حتسني قدرات تكنولوجيعا ومواءمة مجع التياانت وإدارةا عل  مجيع مستو 
 .املعلومات واالتصاالت  وبروتوكوالت التياانت  والروابط بني  تل  املستوايت

 احلوكمة  

حتسععني القيعععادة واحلوكمعععة علعع  نطعععاق قطعععاع الصععحة أبكملعععه وعلععع  مجيععع مسعععتوايت منظومعععة  -88
يركا هذا اهلدف عل  حتسني االتصال وتعايا تنسي  اخلطة االسرتاتيجية اللانيعة لقطعاع  .الرعاية الصحية

 .الصحة ال سيما داخل قطاع الصحة   دف احلد من االزدواجية والتجار   قطاع الصحة

 متويل الصحة  

كعا هعذا ير  .زايدة املوارد املالية لقطاع الصحة وحتسني الكفاءة   نصعيص املعوارد واسعتخدامها -89
اهلدف عل  حماوالت زايدة التمويل املستدام املتعاح لقطعاع الصعحة معن خعالل زايدة اإليعرادات ووفعورات 

 .الكفاءة عل  حد سواء

السياسة الوطنية املتعددة القطاعات  2018وعالوة عل  ال   اعتمدت وزارة الصحة   عام  -90
ة املتععععععددة القطاععععععات بشعععععأن التغذيعععععة وةعععععدف السياسعععععة الوطنيععععع .2022-2018بشعععععأن التغذيعععععة للفعععععرتة 

إىل توفق إطار توجيهي لتنفيذ االستجابة الوطنيعة للتغذيعة بنجعاح  ومعاجلعة املسعائل  2022-2018 للفرتة
 .الوطنية والعاملية القائمة والناوئة  واللتايل  دعم التاام احلكومة اللقضاء عل  مجيع أوكال سوء التغذية

 .2022-2018اا من خالل اخلطة االسرتاتيجية الوطنية للتغذية للفرتة وستدخل هذه السياسة حيا النف
وستوضعععع اسعععرتاتيجيات ومتعععادو توجيهيعععة تنفيذيعععة داعمعععة إضعععافية ملواصعععلة ترمجعععة التطلعععع إىل  -91

وينتغعععي أن يكعععون معععن بينهعععا االسعععرتاتيجيات واملتعععادو التوجيهيعععة التاليعععةو التلقيععع   .إجعععراءات ملموسعععة
تغذيعة الرضعع واألطفعال الصعغار  واملغعذايت الدقيقعة  و لتغذية عل  الصعيد العوطين  واالتصال   جمال ا

وتغذيععة املععراهقني  والصععحة والتغذيععة   املععدارس  والنمععاء   مرحلععة الطفولععة املتكععرة  واإلدارة اتتمعيععة 
ق املعدية املتصلة لسوء التغذية احلاد  والدعم والعالج   جمال الرعاية التغذوية  والوقاية من األمراض  

 .اللتغذية وعالجها

 ولقد حددت هذه السياسة مثانية جماالت اات أولوية تشمل ما يليو -92

 الوقاية من نقص التغذية  •

 املساواة بني اجلنسني واإلنصاف واحلماية واملشاركة والتمكني من أجل حتسني التغذية  •

  تهعالج سوء التغذية احلاد ومكافح •

 اللوزن الاائد والتغذية وإدارةا  صلة األمراض  ق املعدية املتوالوقاية من  •

 التلقي  التغذوي  والتعتئة االجتماعية  والتغيق السلوكي اإلجيايب   •

 التغذية   حاالت الطوارو   •

 ةيئة بيئة مواتية للتغذية  •

 .الرصد والتقييم والتحن واملراقتة   جمال التغذية •
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 .ضا  خطة تنفيذ وإطارا  للرصد والتقييموتتضمن هذه السياسة أي -93

وتععوفر  .(2030-2018)وعععالوة علعع  العع   اعتمععدت الععوزارة أيضععا  السياسععة الوطنيععة للصععحة  -94
 .الضعرورية لتطعوير نظعام الصعحة وأدائعه   مععالوياهلامععة هعذه السياسعة توجيهعا  سياسعاتيا  بشعأن املسعائل 

بتععوفق ’’ة مععالوي الععذي يععنص علعع  أن الدولععة ملامععة ولقععد ُوضعععت هععذه السياسععة وفقععا  لدسععتور مجهوريعع
عععا يتناسععب مععع االحتياجععات الصععحية للمجتمععع املععالوي واملعععايق الدوليععة للرعايععة   رعايععة صععحية كافيععة

و  هذا الصدد  يكفل الدستور جلميع املالويعني أعلع  مسعتوايت اجلعودة   جمعال خعدمات  .‘‘الصحية
 .احملدودة املتاحة الرعاية الصحية   نطاق املوارد

ولقد ُوضعت هذه السياسة أيضا  وفقا  السرتاتيجية معالوي اللاللعة للنمعو والتنميعة  وهعي خطعة  -95
إمنائيععة وععاملة ملععالوي تعععرتف أبن وجععود سععكان أصععحاء ومتعلمععني أمععر أساسععي إاا مععا أريععد ملععالوي أن 

 .أيضععا  مععع أهععداف التنميععة املسععتدامة وتتماوعع  هععذه السياسععة .حتقعع  منععوا  اجتماعيععا  اقتصععاداي  مسععتداما  
 أن تستخدمه احلكومة لتحقي  أهداف قطاع الصحة  وهيو تعنيوحتدد هذه السياسة هنجا  منسقا  ي

 حتسني الوضع الصحي جلميع املالويني  •

 ضمان رضا السكان عن اخلدمات الصحية اليت يتلقوهنا  •

واجتماعيعععة ميكعععن جتنتهعععا خعععالل عمليعععة ضعععمان ععععدم تععععرض السعععكان ملخعععاطر ماليعععة  •
حصوهلم عل  الرعاية الصحية عل  أي مسعتوي معن مسعتوايت منظومعة تقعدمي الرعايعة 

 .الصحية

وسععتنفَّذ السياسععة الوطنيععة للصععحة مععن خععالل اتععاالت التاليععة اات األولويععةو تقععدمي اخلععدمات  -96
يعادة واحلوكمعة  ومتويعل الصعحة  واملععوارد الصعحية  والصعحة الوقائيعة واحملعددات االجتماعيعة للصععحة  والق

التشعععرية   جمعععال الصعععحة  واألدويعععة واللعععوازم الطتيعععة واملععععدات الطتيعععة والتنيعععة التحتيعععة  وإدارة السعععكان  
ملواءمتها معع فعرتة تنفيعذ  2030و 2018وستنفذ هذه السياسة بني عامي  .واملعلومات والتحوق الصحية

 .استعراضها كل مخس سنواتأهداف التنمية املستدامة  وسيجري 

وسعععيتم تعععوفق  .  أطلقعععت معععالوي أول لقعععاح للمعععالراي   الععععا  كعععربانم  جتعععرييب2017و  ععععام  -97
وقد أثتت اللقاح اللفعل أنه يستطيع أن يقلل  .لألطفال حآل سن اللانية RTS,Sاللقاح املعروف السم 

ارب السععريرية  ُوجععد أن العع  اللقععاح يقععي و  التجعع .إىل حععد كتععق مععن اإلصععابة الملععالراي لععدي األطفععال
حعاالت معن املعالراي احلعادة املهعددة  10من كل  3حاالت من املالراي  عا   ال   10من كل  4حوايل 
ويُتوقع من الربانم  التجرييب أن يولد األدلعة واخلعربات الالزمعة إلروعاد توصعيات منظمعة الصعحة  .للحياة

وسعينظر العربانم    أوجعه  .تخدام لقعاح املعالراي علع  نطعاق أوسععالعاملية   جمال السياسات بشأن اسع
اخنفععاض وفيععات األطفععال  وتنععاول اللقععاح  عععا   العع  مععا إاا كععان ابالء حيضععرون أطفععاهلم   الوقععت 

إن ال  اللقاح هو و  .احملدد للجرعات األربع املطلوبة  وسالمة اللقاحات   سياق االستخدام الروتيين
تضعاف إىل جمموععة التعدابق األساسعية العيت أوصعت  عا منظمعة الصعحة  -ملكافحة املعالراي أداة تكميلية 

طفعل سعنواي   360 000ويهعدف بعرانم  لقعاح املعالراي إىل الوصعول إىل حعوايل  .العاملية للوقاية معن املعالراي
وإىل جانعععب اللقعععاح  تشعععق وزارة الصعععحة والسعععكان إىل أنعععه قلعععول  .  ثالثعععة بلعععدان  ععععا فيهعععا معععالوي

  املائة من األطفال ينعامون حتعت انموسعية معاجلعة  ىعا أسعهم   اخنفعاض انتشعار  68  كان 2017 عام
 .املالراي بني صفوف األطفال

انعت مولعود حعي  وك 100 000لكعل  439  كان معدل الوفيات النفاسية 2016-2015و  الفرتة  -98
مولعععود حعععي    حعععني متللعععت  100 000حالعععة لكعععل  380هعععي أن يصعععل الععع  العععرقم إىل  2018 ايعععة ععععام 

 2016-2015اخلصععب   الفععرتة جممععوع وبلععغ  .مولععود حععي 100 000حالععة لكععل  345   2020عععام   ايععة
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 3,5   2020أطفعال لكعل امعرأة  وععام  4,0   2018ل لكل امعرأة  ومتللعت  ايعة ععام اطفأ 4,4 معدل
  املائعععة معععن النسعععاء العععاليت تعععرتاوح أعمعععارهن  50  تلقعععت 2016-2015و  الفعععرتة  .أطفعععال لكعععل امعععرأة

سنة والاليت وضعن مولودا  حيا    العامني املاضيني الرعايعة السعابقة للعوالدة أربعع معرات أو  49و 15 بني
  كان 2015و  عام  .  املائة 60   2020 املائة  و اية عام   55   2018أكلر  ومتللت  اية عام 

 2020و 2018الغايععة لعععامي كانععت و  .نسععمة 100 000حالععة لكععل  121عععدد حععاالت السععل املكتشععفة 
  سععععجل تعععععداد مععععالوي لإلسععععكان والسععععكان 2018و  عععععام  .نسععععمة 100 000حالععععة لكععععل  196 هععععي
حالععة وفععاة ألطفععال بععني سععن  11 362ىل    حععني ُسععجلت طفععال  قتععل بلععو هم السععنة األو  12 586 وفععاة

 6املراق ويقدم  .نفاسيةوفيات  - 2 709ما جمموعه  2018وُسجل   عام  .سنة واحدة وأربع سنوات
 .2018اعتتارا  من عام  نفاسيةوفيات الالمايدا  من التفاصيل عن وفيات األطفال و 

وتسعععليما  أبمهيعععة الصعععحة اتتمعيعععة وفرصعععة التصعععدي لتلععع  التحعععدايت  وضععععت وزارة الصعععحة  -99
ولقد قاد قسم خعدمات  .2022-2017للفرتة   التلد والسكان أول اسرتاتيجية وطنية للصحة اتتمعية 

ية وترتتط هذه االسعرتاتيج .الصحة اتتمعية ال  العمل اللتنسي  مع إدارة التخطيط ووضع السياسات
الخلطععة االسععرتاتيجية اللانيععة لقطععاع الصععحة الععيت تؤكععد علعع  الرعايععة الصععحية األوليععة واملشععاركة اتتمعيععة 

ولقععععد اسرتوععععدت عمليععععة وضععععع االسععععرتاتيجية الوطنيععععة للصععععحة اتتمعيععععة  .بوصععععفهما متععععدأين أساسععععيني
أبسععره   مععن أصععحاب املصععلحة علعع  نطععاق النظععام الصععحي 500وسععاعد أكلععر مععن  .عشععاورات مكلفععة

واحلكومة احمللية  واتتمعات احمللية عل  تسليط الضوء عل  معواطن القعوة والتحعدايت  وحتديعد املسعائل 
 .واألنشطة الرئيسية وترتيتها حسب األولوية  ووضع خطة التنفيذ

وتتملعععل رريعععة االسعععرتاتيجية الوطنيعععة للصعععحة اتتمعيعععة   حتسعععني سعععتل ععععيز مجيعععع النعععاس    -100
تملعععل هعععذه املهمعععة   ضعععمان جعععودة خعععدمات الصعععحة اتتمعيعععة املتكاملعععة أبسععععار ميسعععورة  وت .معععالوي

وبطرق مقتولة ثقافيا   ومناستة علميا   ومتاحة لكل أسرة معيشية من خالل املشاركة اتتمعية من أجعل 
 .تعايا الصحة واملسامهة   الوضع االجتماعي االقتصادي جلميع الناس   مالوي

    حتقيععع  2022إىل املسعععامهة  قلعععول ععععام  السعععرتاتيجية الوطنيعععة للصعععحة اتتمعيعععةوةعععدف ا -101
ان مع اخلطة االسرتاتيجية اللانية لقطاع الصحة  ومها خفعض ي ايتني من  اايت النتائ  الصحية تتماو

 1 000حالعة وفعاة لكعل  48إىل  64  املائعة  أي معن  25معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسعة بنسعتة 
حالة وفاة لكل  350إىل  439أي من     املائة 20بنستة  النفاسيةوفيات المولود حي  وخفض معدل 

ولتحقيعع  تلععع  األهععداف  حتععدد االسععرتاتيجية الوطنيعععة للصععحة اتتمعيععة نظامعععا   .مولععود حععي 100 000
الصعععحة اتتمعيعععة إىل جمموععععة معععن  و  إطعععار هعععذا النظعععام  تشعععق .جديعععدا  للصعععحة اتتمعيعععة   معععالوي

اخلدمات الصحية األساسية الوقائية والتحفياية والعالجية والتأهيلية والرقابية تقدم علع  مسعتوي اتتمعع 
وتتعععأل  هعععذه اتموععععة معععن العناصعععر  .وتوليهعععا زمعععام املتعععادرة احمللعععي عشعععاركة اتتمععععات الريفيعععة واحلضعععرية

ية األساسععية  علعع  النحععو احملععدد   اخلطععة االسععرتاتيجية اللانيععة لقطععاع اتتمعيععة تموعععة التععدابق الصععح
 .الصحة  وسيقدم العاملون   جمال الصحة اتتمعية تل  اخلدمات من خالل هن  متكامل

 التغصية  

إىل متعدأ  2022-2018تستند سياسة مالوي الوطنية املتعددة القطاعات بشعأن التغذيعة للفعرتة  -102
وهلعععذه  .ل علععع  أ ذيعععة مأمونعععة ومغذيعععة   مجيعععع األوقعععات  حعععآل   حعععاالت الطعععوارواحلععع    احلصعععو 

السياسة مثانية جماالت اات أولوية تشمل الوقاية من نقص التغذيعة معع الرتكيعا علع  األطفعال دون سعن 
اخلامسة  واملراهقات  واألطفال امللتحقني الملدارس  والفئات الضعيفة األخري  ومكافحة سوء التغذية 

ضعععع  واألوعععخاإل املصعععابني ااحلعععاد بعععني األطفعععال دون سعععن اخلامسعععة  واملعععراهقني  والنسعععاء احلوامعععل واملر 



A/HRC/WG.6/36/MWI/1 

GE.20-03326 22 

بععني د منععه بفععقوس نقععص املناعععة التشععرية  والفئععات الضعععيفة األخععري  وعععالج سععوء التغذيععة احلععاد واحلعع
 .صفوف األطفال دون سن اخلامسة

 احلق يف الغصاء  

اعيعععة الوطنيعععة لتمكعععني مجيعععع األسعععر املعيشعععية املالويعععة معععن تلتيعععة اعتمعععدت معععالوي السياسعععة الار  -103
ستل العيز  وراءر تاةا   الرخاء واألمن االقتصادي عل   و أفضل  سواء من خالل مواصلة السعي 

و  الوقت الراهن  يهيمن  .القائمة عل  الاراعة أو من خالل االخنراط   قطاعات أخري من االقتصاد
ذي ودم   املقام األول االحتياجات الغذائية ألسرة املاارع عل  األنشعطة الاراعيعة العيت إنتاج األ ذية ال

وتسععع  السياسععة الاراعيععة الوطنيععة إىل ضععمان أن يععتم العع  اإلنتععاج  .يضععطلع  ععا معظععم سععكان مععالوي
 .أبكرب قدر ىكن من الكفاءة

املائيععة برانجمععا  لععدعم مععدخالت املععادارع   مجيععع أ ععاء وتنفععذ وزارة الاراعععة والععري وتنميععة املععوارد  -104
 املالويععني املتفععر ني الععذين يعععانون مععن ضععع  نيعياار الك الععويسععتهدف العع  الععربانم  صععغار املعع .التلععد

 .املوارد من مجيع الفئات اجلنسانية

رئيسيا  عل  إىل أن األمن الغذائي يشكل وا ال   2015وتشق السياسة اجلنسانية الوطنية لعام  -105
و  معظععم  .مسععتوي األسععر املعيشععية وعلعع  الصعععيد الععوطين   املنععاط  الريفيععة واحلضععرية علعع  حععد سععواء

الدراسعة  وال سعيما ععن نقطعاع االويؤدي الع  إىل  .احلاالت  تتوىل املرأة جلب األ ذية إلطعام األسرة
تيجة املتاورة لنقص األ ذية هي والن .لإلانق من األطفال  لدعم جهود أمهاةن   التحن عن الغذاء

و  ضعععوء  .نفاسععيةلوفيععات اللسععوء التغذيععة  وال سععيما بععني النسععاء واألطفععال  ىعععا يشععكل سععتتا  رئيسععيا  
الع   تسعع  السياسعة الاراعيععة الوطنيعة إىل ضعمان وصعول النسععاء والفئعات الضععيفة األخعري إىل املععوارد 

لمحاصعععيل النقديعععة واألمعععن الغعععذائي والتغعععذوي والعععتحكم واألسعععواق الاراعيعععة ل تاإلنتاجيعععة والتكنولوجيعععا
 .وستكفل هذه السياسة أيضا  احلد من االضطراالت التغذوية بني مجيع الفئات اجلنسانية .فيها

 احلقوق البيئية  

واسعرتاتيجيات بشعأن إدارة  يةحتدد السياسة الوطنية للغاالت متادو توجيهيعة وبيعاانت سياسعات -106
وتتماو  هذه السياسة مع االتفاقعات واالتفاقيعات اللنائيعة والدوليعة ملعل إععالن ريعو   .الغاالت   التلد

واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشعأن تغعق املنعاخ  وبروتوكعول معونرتايل  واتفاقيعة األمعم املتحعدة ملكافحعة 
نععععوع التيولععععوجي  واتفاقيععععة األمععععم املتحععععدة لالجتععععار الععععدويل أبنععععواع التصععععحر  واتفاقيععععة األمععععم املتحععععدة للت

 .احليواانت والنتااتت الربية املهددة الالنقراض

ويتملل هدف السياسة الوطنية للغعاالت   حتسعني تعوفق السعلع واخلعدمات احلرجيعة للمسعامهة  -107
وتطمععح تلعع  السياسععة  .وحفظهععا   حتقيعع  التنميععة املسععتدامة ملععالوي مععن خععالل  ايععة املععوارد احلرجيععة

وهعي تععاز االسعرتاتيجيات العيت ستسعهم   زايدة الغطعاء احلرجعي  .مكافحعة إزالعة الغعاالت وتعدهورها إىل
  وحتقيعع  اإلدارة 2021  املائععة قلعول ععام  30و 28النسععتة احلاليعة املرتاوحعة بعني  علع   املائعة  2بنسعتة 

 .القائمةاملستدامة للموارد احلرجية 

وهي تسعتجيب  .وتنته  السياسة الوطنية للغاالت هنجا  وامال  إزاء اإلدارة املستدامة للغاالت -108
سععائل الغععاالت وامليععاه  وتغععق املنععاخ  واألمععن الغععذائي  وفععقوس نقععص املناعععة التشععرية ملعلعع   ععو كععافك 

لتيولوجي واملدفوعات مقابعل خعدمات واإليدز  والشؤون اجلنسانية واإلنصاف  وتكوين اللروة  والتنوع ا
 .وآليععات التنميععة النظيفععة  الععنظم اإليكولوجيععة  وخفععض االنتعععا ت النامجععة عععن إزالععة الغععاالت وتععدهورها

وتعرتف السياسة الوطنية للغاالت  من بني أمور أخري  أبمهية ةيئة بيئة متكينية ملشاركة مجيع أصحاب 
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واخلععاإل ومنظمععات اتتمععع املععدين واتتمعععات احملليععة واألوسععاط العععام  اناملصععلحة  عععا   العع  القطاععع
 .اللتعاون مع اتتمع الدويل   جمال إدارة املوارد احلرجية  األكادميية

ععععاخل اإلدارة املسعععتدامة للغعععاالت  فعععإن علععع  أهنعععا تالعديعععد معععن املسعععائل  اعتتعععارأنعععه ميكعععن معععع و  -109
ه السياسععة علعع  عشععرة جمععاالت اات أولويععة هععيو اإلدارة هلععذ م  تنفيععذهقكاون ها سععءاحلكومععة ووععركا

اتتمعيععععة للغععععاالت  والغععععاالت األصععععلية  وإدارة احملميععععات احلرجيععععة  والععععنظم اإليكولوجيععععة  وإدارة املععععاارع 
احلرجيععة  وتنظععيم احلراجععة ومراقتععة اجلععودة  واكتسععاب املعععارف احلرجيععة وإدارةععا  وبنععاء قععدرات  واحليععازات

وتنميعععة طاقعععة الكتلعععة األحيائيعععة  وتطعععوير الصعععناعات القائمعععة علععع  الغعععاالت  والتععععاون  القطعععاع احلرجعععي 
وستكفل اإلدارة املستدامة للغاالت استمرار توفق السلع واخلدمات  .اإلقليمي والدويل  وآليات التمويل

 .احلرجية  وزايدة الغطاء احلرجي  وإدارة تغق املناخ

ا  االستعراض الدوري الشينامل واليندعم التقينين التحداي  اليت تواجه تنفيص تو ي  
 الالزو

وحالعة حقعوق  2015أظهر التقرير التقدم اهلائعل العذي أحرزتعه معالوي   تنفيعذ توصعيات ععام  -110
بيععد أنععه ال تععاال  .وقععد أجنععات مععالوي إرسععاء احلقععوق املدنيععة والسياسععية إىل حععد كتععق .اإلنسععان عمومععا  

وتشعععمل التحعععدايت  .تعععع الحلقعععوق االجتماعيعععة واالقتصعععادية و ايتهعععاهنعععاك حتعععدايت كتعععقة   جمعععال التم
 العامة ما يليو

علعععع  الععععر م مععععن أن مععععالوي تفتخععععر بقععععوانني  -ضععععع  تنفيععععذ القععععوانني والسياسععععات  •
  وسياسات تقدمية للغاية  ال تاال هناك فجوة كتقة   التنفيذ

  ظل تنافس املصاا عل  املوارد    تتمكن الربام  املتعلقة ققوق  -املوارد  حمدودية •
وهكعذا  أثعر الع  علع  التقعدم احملععرز    .اإلنسعان دائمعا  معن تصعدر قائمعة األولعوايت

  تنفيذ الربام  املتصلة ققوق اإلنسان

يفععععرض النظععععام الدسععععتوري اجلديععععد   مععععالوي  -بععععطء وتععععقة اإلصععععالحات املؤسسععععية  •
ذرية حلقوق اإلنسعان علع  احلكومعة بوصعفها املعدافع الرئيسعي ععن حقعوق متطلتات ج

ولقد تطلب الع  معن مؤسسعات الدولعة إجعراء إصعالحات ععا يتماوع  معع  .اإلنسان
و  يعععتم اإلصعععالح املطلعععوب بسعععرعة كافيعععة  إا أثعععر الععع  علععع  وتعععقة  .امللعععل الدسعععتورية

  عماهلاالتمتع ققوق اإلنسان وإ

عل  الر م من التقدم احملرز   الوعي العام الحلقوق    -قوق نقص الوعي العام الحل •
 .احلقوقذه مالوي  ال ياال هناك نقص   الوعي  

ومن خالل إنشاء قسم حقعوق اإلنسعان  متكنعت وزارة الععدل والشعؤون الدسعتورية معن حتسعني   -111
 .الطعرف ةجانب الدولع تنسيقها ملسائل حقوق اإلنسان عل  نطاق واسع  وال سيما اإلبالغ منكتق ل

و  هذا الصدد  ستكون هناك حاجة  .ومع ال   تستدعي احلاجة وضع نظام ملتابعة تنفيذ التوصيات
والإلضعععافة إىل الععع   يسعععع  القسعععم إىل وضعععع نظعععام متعععني لإلبعععالغ معععن جانعععب  .إىل املسعععاعدة التقنيعععة

 .قدم   الوقت احملدديكفل أن تكون التقارير الالحقة اات جودة عالية وأن ت طرفال ةالدول

    


