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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والعشرون
جنيف 51- 4 ،أيار/مايو 5151

مووز عددهوول المفو وية السووامية لحقوووق اإلنسوانف وًقواق للفقوورة (51ج)
مو مرًوق اورار مجلوس حقوووق اإلنسوان  5/1والفقورة  1مو مرًوق اورار
المجلس 15/51
مالوي
هذا التقرير هو موجز للمعلومات( )5املقدمة من  55جهة معنية إىل عملية االستعراض
الدوري الشامل .وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان
يف مقرره  .551/51وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقرتاحات من جانب
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات
حمدَّدة .وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،
كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري .وعمالً بقرار اجمللس ،55/51
خيصص ،حسب مقتضى احلال ،فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد التام مببادئ باريس .وتتاح على
املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة .وقد
روعيت يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفرتة.
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عوالق -المعلوم ووام المقدم ووة مو و الم سس ووة الونني ووة لحق وووق اإلنس ووان للدول ووة
مو وع االستعراض والمعتمدة بناء دلى التقيد التام بمبادئ باريس
 -5أشاارت جلنااة ماالوي حلقااوق اإلنساان إىل أن مااالوي قبلات التوصاايات املتعلقاة ب صااالح
القااانون( )5واملقدمااة ماان الفرياام العاماال املعااض باالسااتعراض الاادوري الشااامل ملااالوي التااابع جمللااس
حق ا ااوق اإلنس ا ااان يف  5تشا ا ارين الو ا ااا /نوفم ( 5151اس ا ااتعراض ع ا ااام  .)3()5151ويف ه ا ااذا
السااياقُ ،ع ا ودل ق ااانون التعل اايم القااانو واملهني ااى الق ااانونيى م ااا أفضااى إىل إنش اااء معه ااد للتعل اايم
وعا ا ودل ق ااانون املس اااعدة القانوني ااة م ااا أفض ااى إىل إص ااالح نظ ااام
الق ااانو لكنا ا م يشا اغول بع ا ُادق ُ
املساعدة القانونياة وإنشااء مكتاب للمسااعدة القانونياة ،لكان هاذا املكتاب م يشاغول بع ُاد بكامال
طاقتا ق ود اال قااانون املساااواة بااى اجلنسااى لعااام  5153حيااز النفاااذ يف  5آذار/مااار .5154
وأفاادت اللجنااة الوطنياة حلقااوق اإلنساان بااقن مشاروع قااانون الازواال والطااالق والعالقاات األسارية،
الذي صيغ يف عام  ،5111ال يزال معروضااً علاى جلناة القاوانى ملراجعتا  .وتاق رت مراجعاة جلناة
السااحر لعااام  5155بساابب عاادم تااوفر امل اوارد املاليااة ،يف حااى
القاوانى لقااانون مكافحااة أعمااال و
()4
جي ااري حاليا ااً مراجع ااة ق ااانون الس ااجون  .وم يس ا وان بع ا ُاد مش ااروع ق ااانون الوص ااول إىل املعلوم ااات
ومشروع القانون املتعلم بفريو نقص املناعة البشرية واإليدز(.)1
بعد دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان.
توج مالوي ُ
 -5وم و
 -3وذكرت جلناة ماالوي حلقاوق اإلنساان باقن ماالوي تلقات االل اساتعراض عاام 5151
توصية بشقن دمات الشرطة( .)1وأشارت إىل وجود طط جلعل وحدة الشؤون الدا لية لدائرة
الشاارطة ذات طااابع ال مركاازي لتيسااري التحقياام يف الشااكاوم املقدمااة ضااد أفاراد الشاارطة .ااري أن
اللجنااة املسااتقلة لتلقااي الشااكاوم املنشااقة مبوجااب املااادة  551ماان قااانون الشاارطة لعااام 5111
بعد .وأفادت جلنة مالوي حلقوق اإلنسان بقن دليل تدريب أفاراد الشارطة املالوياة علاى
م تشغول ُ
()1
حقوق اإلنسان أعيدت صيا ت لزيادة الرتكيز على احرتام حقوق اإلنسان .
 -4وأش ااارت جلن ااة م ااالوي حلق ااوق اإلنس ااان إىل ع اادم س اان الظ اارو يف الس ااجون من ااذ
استعراض عام  .5151فالسجون ال تزال مكتظة ومرافقها املتعلقة باإلصحاح والصحة سيئة(.)1
 -1وأشااارت جلنااة مااالوي حلقااوق اإلنسااان إىل أن الدولااة الطاار وضااعت ،يف إطااار تااقمى
املساعدة الدولية للتخفياف مان الفقار ،اسارتاتيجية للتعااون اإل اائي .و واول الرتكياز يف إطاار هاذه
االسرتاتيجية من املعونة إىل الفعالية اإل ائية .ويف عاام  ،5155أعادت احلكوماة ورقاة اسارتاتيجية
للحد من الفقر هبد قيم تطلعاات ماالوي اإل ائياة علاى املادم الطويال كماا تشاري إليهاا ر ياة
ع ااام  .5151ووض ااعت أيض ااً ط ااة اس ارتاتيجية وطني ااة بش ااقن املس ااائل اجلنس ااانية .ويف حزي اران/
يوني  ،5154تعهادت احلكوماة بباذل املزياد مان اجلهاود فيماا يتعلام باالنمو االقتصاادي املساتدام
يف الزراعااة واألماان الغااذائي ماان ااالل املضااي يف تنفيااذ برنااام إعانااات املااد الت الزراعيااة مااع
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إد ااال إصااالحات عليا  .كمااا تعهاادت احلكومااة ببااذل املزيااد ماان اجلهااود فيمااا يتعلاام بتطااوير ري
احلزام األ ضر بغية قيم األمن يف جمايل الغذاء والد ل(.)1
 -1وأف ااادت جلن ااة م ااالوي حلق ااوق اإلنس ااان ب ااقن ال مل ااان س اان ق ااانون رعاي ااة الطف اال و ايت ا
وقضائ لعام  5151الذي ينص على أمور من بينها جترمي االجتار باألطفال واساتغالمم و ساى
نظااام عدالااة األطفااال .ومااع ذلااك ،فقااد أُحاارز القلياال ماان التقاادم فيمااا يتعلاام بوضااع طااة عماال
وطنية لألطفال(.)51
 -1وأش ااارت جلن ااة م ااالوي حلق ااوق اإلنس ااان إىل أن مع اادل وفي ااات األمه ااات يظ اال مرتفع ااً.
فالوصااول إىل اادمات الرعايااة التوليديااة الطارئااة األساسااية ضااعيف ،إذ ينحصاار تقااد ها يف  5يف
املائااة ماان املرافاام الصااحية .وأثاار نقااص التجهي ازات واألدويااة واإلماادادات ساالباً يف نوعيااة الرعايااة
الصااحية لألمهااات واملواليااد .ولعكااس هااذا االجتاااه ،اعتماادت احلكومااة مبااادرات تشاامل ريطااة
طريم بشقن احلد السريع من وفيات األمهاات واملوالياد ( )5151-5155واالسارتاتيجية الوطنياة
للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية ( .)5151-5155وسامهت عمليات اإلجهاض ري اآلمن
مسامهةً كبريةً يف ارتفاع وفيات األمهات وجيري حالياً مراجعة قوانى اإلجهاض(.)55

 -1وأفااادت جلنااة مااالوي حلقااوق اإلنسااان بااقن ماالوي رفضاات توصااية بشااقن جعاال التعلاايم
االبت اادائي إلزامي ا ااً( )55لكنه ااا س اانت قانون ا ااً يف ع ااام  5153يض اامن التعل اايم االبت اادائي اإللزاما ااي
والشامل واجملا (.)53

ثانياق -معلومام مقدمة م عصحاب مصلحة آخري
علف -الخلفية واإلنار
 -5نطاق االلت امام الدولية
 -1أوصت الورقة املشارتكة  5ماالوي باقن تصادق علاى ال وتوكاول اال تيااري الواا امللحام
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية(.)54
 -1اإلنار الدستوري والتشريعي
 -51أش ااارت هيوم ااان راي ااتس ووت ااغ إىل أن ا ينبغ ااي مل ااالوي أن ت اادرال نظ ااام روم ااا األساس ااي
للمحكمة اجلنائية الدولية يف التشريعات الوطنية ،بطرق منها إدراال أحكام بشقن التعاون الساريع
والكاماال مااع حمكمااة العاادل الدوليااةق والتحقياام يف أعمااال اإلبااادة واجلارائم ضااد اإلنسااانية وجارائم
احلرب ومالحقة املتورطى فيها أمام احملاكم الوطنية وفقاً للقانون الدويل(.)51
 -55وأشااارت هيومااان رايااتس ووتااغ إىل أن مااالوي أعرب ات يف اسااتعراض عااام  5151عاان
التزامها بسن مشروع قانون الزواال والطالق والعالقات األسرية الذي سيوفور اية أكا مان زواال
األطفال والزواال القسري وسيجعل سان الازواال الادنيا  51سانة .اري أن مشاروع القاانون م يس وان
GE.15-02293
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بعد( .)51وأوصت هيومان رايتس ووتغ مالوي باقن تتخاذ التادابري التشاريعية الضارورية لسانو (.)51
ُ
وق ا ودم مركااز احلقااوق اإلجنابيااة توصااية مشاااهبة وأوصااى أيض ااً بتعااديل الدسااتور ليحاادد ساان الوامنااة
كسن دنيا للزواال(.)51
عشرة و
 -55وأفاد مركز احلقوق اإلجنابية بقن اال تصاب الزوجي ال يعت جر ة()51ق وأوصى يف مجلة
أمااور أ اارم بااقن يع ا ودل قااانون العنااف املناازيل ليشاامل اال تصاااب الزوجااي كجر ااة يعاقااب عليهااا
القانون(.)51
 -53وأش ااارت الورق ااة املش اارتكة  3إىل أن ق ااانون رعاي ااة الطف اال و ايت ا وقض ااائ لع ااام 5151
يع ا وار الطف اال عل ااى أنا ا الش ااخص ال ااذي م يبل ااغ س اان السادس ااة عش اارة .وال يتمت ااع األش ااخاص
املرتاوحة أعمارهم بى  51و 51سنة باحلقوق واحلماية املمنوحة لألطفال(.)55
 -54وأشا ااارت الورقا ااة املشا اارتكة  4إىل أن اجلمعيا ااة الوطنيا ااة م تنظا اار بعا ا ُاد يف مشا ااروع قا ااانون
الوصااول إىل املعلومااات املصااام يف عااام  .)55(5113وأوصاات بااقن يُسا وان مشااروع القااانون املااذكور
دون املزيد من التق ري(.)53
 -51وأشااارت الورقااة املشاارتكة  1إىل أن املااادة ( 11نوايااا التح اريى علااى الفتنااة) واملااادة 15
(جارائم التحاريى علااى الفتنااة) ماان قااانون العقوبااات تقياادان احلاام يف حريااة التعبااري( .)54وطالباات
الورقة بتعديل هاتى املادتى من قانون العقوبات(.)51
 -51وذكاارت الورقااة املشاارتكة  1أن القااذ يشااكل جر ااة جنائيااة مبوجااب املااادة  511ماان
قانون العقوبات ترتتب عليها عقوبة بالسجن مدة أقصاها سنتان( .)51وأوصت الورقة املشرتكة 1
بنزع صفة اجلرم عن القذ والتشهري(.)51
 -3اإلنار الم سسي والبنية األساسية لحقوق اإلنسان وهدابير السياسة العامة
 -51أشارت الورقاة املشارتكة  3إىل وضاع طاط عمال وطنياة تركاز علاى جمااالت حماددة ذات
صاالة باألطفااال ،مواال طااة العماال الوطنيااة اخلاصااة باأليتااام واألطفااال الضااعفاء .ااري أن طااط
العماال الوطنيااة الفرديااة هااذه ال تساامت بتنساايم عمليااة تنفيااذ اتفاقيااة حقااوق الطفاال و ريهااا ماان
الصكوك ذات الصلة تنسيقاً شامالً وجامعاً ويغطي كل القطاعات(.)51
 -51وأشارت الورقة املشرتكة  4إىل أن اللجنة املستقلة للشكاوم املنشقة مبوجب املادة 551
بعد( .)51وأوصت الورقة املشرتكة  4مالوي بقن تضامن
من قانون الشرطة لعام  5151م تشغول ُ
تشغيل اللجنة يف وقت زماض معقاولق وباقن ُحانت اللجناة املاوارد املالياة الالزماة لتمكينهاا مان إجنااز
وظائفها بصورة فعالة وناجعة(.)31
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باء -التعاون مع آليام حقوق اإلنسان
التعاون مع اإلزراءام الخاصة
 -51أوصت الورقة املشرتكة  5ماالوي باقن توجا دعاوة دائماة إىل املكلفاى بوالياات يف إطاار
اإلجاراءات اخلاصااة ،وتاادعو املقاارر اخلاااص املعااض باملاادافعى عاان حقااوق اإلنسااان واملقاارر اخلاااص
املعض حبرية التعبري واملقرر اخلاص املعض حبرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات(.)35

زيم -هنفيذ االلت امام الدوليوة لحقووق اإلنسوانف موع مرادواة القوانون اإلنسواني الودولي
الوازب التطبيق
 -5المساواة وددم التميي
 -51أش ااارت الورق ااة املش اارتكة  4إىل التوص ااية  )35(51-515باخت اااذ ت اادابري م اان بينه ااا وض ااع
تشاريعات لضاامان املساااواة للنساااء ،وأفااادت بااقن اعتماااد مشااروع قااانون املساااواة بااى اجلنسااى يف
شباط/ف اير  5153يشكل إجنازاً هامااً يف هاذا الصادد .ويتضامن هاذا التشاريع أحكامااً تدرجيياة
ستغري ،عندما تنفذ بالكامل ،حالة حكى النساء(.)33
 -55وذكاارت هيومااان رايااتس ووتااغ أن مااالوي واختااذت بعااى اخلط اوات اإلجيابيااة إزاء الوفاااء
بالتزاماهتا املقدمة بشقن املساواة بى اجلنسى يف استعراض عام  ،5151لكنها م تف مبعظمهاا.
وتظل حقوق املرأة مقيدة إىل حد كبري(.)34
 -55وأشارت الورقة املشرتكة  3إىل أن األطفال ال يسجلون عند الوالدة وهو ما رحارمهم مان
هويتهم الوطنية وجيعل منهم أفراداً عد ي اجلنسية ورحرمهم من حقوقهم األساسية(.)31
 -1حق الفرد ًي الحياة والحرية واألمان دلى شخصل
تذرعت بالرأي العام لت يار اساتمرارها يف فارض
-53
أشارت)31الورقة املشرتكة  5إىل أن مالوي و
(
عقوب اة اإلعاادام  .وأوصاات الورقااة املشاارتكة  5مااالوي بااقن تلغااي عقوبااة اإلعاادام وتفاارض وقف ااً
مؤقتا ااً عل ااى تنفي ااذهاق وختف ااف عقوب ااات اإلع اادام احلالي ااة إىل عقوب ااات عادل ااة ومناس اابة ومراعي ااة
للمعايري الدولية حلقوق اإلنسانق وتعيد جلسات حماكمة مجيع األشخاص املعنيى(.)31
 -54وأشااارت الورقاة املشاارتكة  4إىل التوصااية  )31(55-515املتعلقااة بقفعااال التعااذيب وسااوء
املعاملة واالساتخدام املفارط للقاوة مان جاناب ماوظفي إنفااذ القاانون ،وذكارت أن ماالوي اختاذت
عدداً من التدابري لتنفيذ هذه التوصية ،مول تدريب املوظفى املعنيى ب نفاذ القانون وإنشاء وحادة
الش ا ااؤون الدا ليا ا ااة يف دائا ا اارة الشا ا اارطة املالويا ا ااة ودائ ا اارة السا ا ااجون املالويا ا ااة ،وإصا ا ااالح الق ا ا اوانى
والسياسات(.)31
 -51وأشارت الورقة املشرتكة  4إىل أن مالوي طار يف اتفاقياة مناهضاة التعاذيب و اريه مان
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،ري أن التعذيب ،ر م حظره بصاورة
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عاما ا ة يف الدس ااتور ،ال يعتا ا جر ااة .ويف ح ااى ك اان مالحق ااة األش ااخاص املتهم ااى بالتع ااذيب
مبوجااب أحكااام أ اارم ماان قااانون العقوبااات ،يشااكل التعااذيب جر ااة أ طاار ماان هتديااد احلياااة أو
الص ااحة أو االعت ااداء الفعل ااي ،وينبغ ااي أن تف اارض بش ااقن عقوب ااات منفص االة( .)41وأوص اات الورق ااة
املشرتكة  4باعتبار التعذيب جر ة منفصلة(.)45
 -51وأشااارت الورقااة املشاارتكة  4إىل أن دائاارة الشاارطة املالويااة اسااتخدمت يف حوز/يولي ا 5155
القااوة املفرطااة واملميتااة ضااد أشااخاص كااانوا يتظاااهرون بصااورة ساالمية ضااد االنتهاكااات اخلطاارية
حلقوق اإلنسان ،واالعتداء على املدافعى عن حقاوق اإلنساان ،ونقاص الوقاود والعملاة األجنبياة،
و ااالء املعيشااة .وقُتاال عشاارون متظاااهراً برصاااص أف اراد الشاارطة .وأجاارت جلنااة حقااوق اإلنسااان
وإحاادم جلااان التقصااي قيقااات لصاات ضاامن مجلااة أمااور أ اارم إىل أن الشاارطة اسااتخدمت
القااوة املفرطااة ضااد متظاااهرين عا وازل( .)45وأفااادت الورقااة املشاارتكة  1بقن ا ينبغااي ملااالوي التعجي ال
مبالحقة املتهمى بانتهاك حقوق اإلنسان ،وال سيما أولئك الذين ددهم جلنة التقصي(.)43
 -51وأشا ا ا ا ااارت الورقا ا ا ا ااة املشا ا ا ا اارتكة  4إىل التوصا ا ا ا اايات  5-515و 51-515و34-515
و )44(31-515املتعلقااة ب ااالظرو يف الس ااجون وبنظ ااام الس ااجون ،وأش ااادت ه ااود م ااالوي يف
سبيل سى هذه الظرو ( .)41ري أن االكتظا يف السجون يظل يشكل دياً .وارتفااع عادد
الس ااجناء م تواكبا ا زي ااادة يف املا اوارد املالي ااة املخصص ااة لنظ ااام الس ااجون .وم يُش اارع بع ا ُاد يف بن اااء
السجون اجلديدة املقرتحة(.)41
 -51وذكاارت الورقااة املشاارتكة  5أن ظاارو عاايغ السااجناء احملكااوم علاايهم باإلعاادام تشااكل
معامل ااة قاس ااية وال إنس ااانية .ورح ااتف مي ااع احملك ااوم عل اايهم باإلع اادام يف س ااجن زومب ااا املرك اازي.
يضطر السجناء إىل النوم على األرض بالتناوب ويف صفو (.)41
وبسبب االكتظا  ،و
 -51وذكرت الورقة املشرتكة  5أن الظرو ري الصحية وعادم النظافاة ونقاص الغاذاء عوامال
تسافر عاان حاادوا وفيااات وانتشااار األماراض يف السااجون .وترتفااع معاادالت اإلصااابة بااداء الساال
وفريو نقص املناعة البشرية وااللتهاب الرئوي يف صفو السجناء(.)41
 -31وأشاارت الورقااة املشاارتكة  1إىل التوصااية  )41(51-515بتنظايم مح لااة توعيااة عامااة علااى
أعلااى مسااتوم سياسااي لتعزيااز تنفيااذ قااانون الوقايااة ماان العنااف املناازيل لعااام 5111مح ،وذكاارت أن
احلكومااة نظماات ااالت توعيااة عامااة ،ال ساايما ااالل احلملااة الساانوية مح 51يوم ااً ماان العماال
النشااط ملكافحااة العنااف اجلنسااا مح .ااري أن هااذه احلمااالت م تشاامل القااادة علااى أعلااى مسااتوم
سياسي(.)11
 -35وأش ااارت الورق ااة املش اارتكة  1إىل التوص ااية  )15(51-515ال اايت دع اات إىل اخت اااذ محت اادابري
فعالة ملعاجلة مشكلة اإلفالت من العقاب والعنف ضد النساء والفتياتمح ،وأفادت بقنا ال توجاد
مول هذه التدابري(.)15
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 -35وأشااارت الورقااة املشاارتكة  1إىل ضااعف تنفيااذ قااانون الوقايااة ماان العنااف املناازيل .وتشااهد
مالوي تفشي العنف ضد املرأة واملواقف والقوالب النمطية املكرسة للممارسات التمييزية(.)13
 -33وأشااار مركااز احلقااوق اإلجنابيااة إىل انتشااار العنااف ضااد امل ارأة ونقااص اخلاادمات واحلمايااة
املتاحة للضحايا(.)14
 -34وأفاادت هيومااان رايااتس ووتااغ بااقن ضاحايا زواال األطفااال تعرتضااهم عراقياال عدياادة يف
احلصول على مساعدة السالطات .وجتهال العدياد مان الفتياات والنسااء حبقاوقهن .وال يعارفن ان
يلتمساان املساااعدة ويتااوجهن إىل أساارهن أو الساالطات التقليديااة الاايت الب ااً مااا ختااذمن .و ياااب
تشاريعات واضااحة يعاض أن معظاام املساائل املتصاالة بااالزواال والطاالق والنفقااة والعناف املناازيل تعااا
عن طريم اإلجراءات العرفياة الايت حياز ضاد النسااء وال تاوفر مان ا اإلنصاا املناساب للناجياات
ماان العنااف اجلنسااا ( .)11وأوصاات هيومااان رايااتس ووتااغ مااالوي بااقن تضااع طااة عماال وطنيااة
ملكافحااة زواال األطفااال ،مبسااامهة املاادافعى عاان حقااوق املارأة والطفاال ،ومهنيااي القطاااع الصااحي،
ينسام تنفياذ اخلطاة باى مجياع الاوزارات املعنياة .وينبغاي
و ريهم من مقدمي اخلادمات .وينبغاي أن و
أن تضامن ماالوي ختصايص املاوارد الكافياة لتنفياذ اخلطاة .وأوصات هيوماان راياتس ووتاغ كاذلك
ب ا جراء تاادريب منااتظم للشاارطة واملاادعى العااامى بشااقن مسااؤوليتهم يف القيااام ،مبوجااب القااانون
الواجااب التطبياام ،بااالتحقيم يف أعمااال العنااف ضااد املارأة ،مبااا يف ذلااك زواال األطفااال ،ومالحقااة
املتورطى فيها(.)11
 -31وأفااادت املبااادرة العامليااة للقضاااء علااى مجيااع أشااكال العقاااب البااد بااقن مااالوي تلقاات
ااالل اسااتعراض عااام  5151توصااية تشاامل محساان قااانون لضاامان حظاار العقاااب البااد حظااراً
تاماًمح( .)11ري أن مالوي م تستجب مذا اجلزء من التوصية( .)11وأشارت املباادرة العاملياة إىل أن
القااانون نااع العقاااب البااد لألطفااال يف املاادار والسااجون وأوساااط الرعايااة البديلااة واحلضااانات
التابعة للقطاع العام ،لكن ال رحظره يف املنازل وأوسااط الرعاياة البديلاة واحلضاانات التابعاة للقطااع
اخلاص(.)11
 -31وأشااارت املبااادرة العامليااة إىل أن مااالوي ساانت منااذ اسااتعراض عااام  5151قااانون رعايااة
الطفل و ايت وقضائ لعام  5151لكن هذا القانون م رحظار العقااب الباد  .وأضاافت املباادرة
العاملية أن مالوي ذكرت يف تقريرها املقدم إىل اللجناة املعنياة حبقاوق اإلنساان يف عاام  5154أن
املادة  51مان الدساتور ظار العقااب الباد  ،مباا يف ذلاك يف املنازل وأوسااط الرعاياة البديلاة(.)11
بيا ااد أن ها ااذا احلكا اام رحظا اار بالتحديا ااد العقا اااب البا ااد محيف إطا ااار أي إج ا اراءات قضا ااائية أو أي
إجراءات أ رم تباشرها أي هيئة تابعة للدولةمح .وأفادت املبادرة العاملية بقن من الصعب يف رأيها
تفسااري املااادة  51ماان الدسااتور علااى أهناا ظاار العقاااب البااد يف سااياق تربيااة الوالاادين لألطفااال
ويف ريها من أشكال الرعاية اخلاصة و ري احلكومية(.)15
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 -31وأشااارت املبااادرة العامليااة إىل أن قااانون الاازواال والطااالق والعالقااات األسارية قيااد املناقشااة
وهو ما يتيت فرصاً مباشرة لضمان اية األطفال بالقانون من العقاب البد يف مجيع األوساط،
مبا فيها املنزل(.)15
 -31وذكاارت الورقااة املشاارتكة  3أن األطفااال يتعرضااون لالجتااار دا اال مااالوي وبلاادان جماااورة
أل اراض عماال األطفااال والبغاااء .ويف مااالوي ،يتااقثر االجتااار بالبشاار بالطلااب علااى اليااد العاملااة
الر يصة يف املزارع والبيوت(.)13
 -31وأشا ا ااارت الورقا ا ااة املش ا ا اارتكة  4إىل التوصا ا اايتى  )14(35-515و )11(35-515اللت ا ا ااى
قبلتهما مالوي بشقن االجتار بالبشر( ،)11وأفادت بقن م يوضع بع ُاد قاانون شاامل بشاقن االجتاار
بالبشر .وم تنظُر اجلمعية الوطنية بع ُاد يف مشاروع قاانون االجتاار بالبشار .ويتنااول مشاروع القاانون
هاتى التوصيتى بصورة شاملة(.)11
 -3إاامة العدلف بما ًي ذلك اإلًالم م العقابف وسيادة القانون
 -41ذكاارت الورقااة املشاارتكة  5أن احلاابس االحتياااطي طوياال بصااورة مفرطااة ورحاارم األشااخاص
احملتجازين ماان احلاام يف احملاكمااة ااالل فاارتة زمنيااة معقولااة( .)11وال يوجااد عاادد كااا ماان املاادعى
العااامى والقضاااة ،مااا يساااهم يف إبطاااء العمليااة القضااائية وت اراكم القضااايا( .)11أمااا الوصااول إىل
التمويال القااانو املناسااب فهااو حماادود بساابب نقااص حمااامي الاادفاع العااام واملساااعدة القانونيااة(.)11
وتقاادم املس اااعدة القانوني ااة إىل الفق اراء ال ااذين رحاااكمون بتهم ااة القت اال ،ااري أن احمل ااامى تنقص ااهم
التجربة للرتافع يف مول هذه القضايا وال لكون ما يكفي من الوقت لتحضاريها بسابب انشاغامم
بقضااايا كواارية .كمااا يوجااد نقااص يف م اوارد املساااعدة القانونيااة املخصصااة إلج اراء قيقااات قباال
احملاكمة ،وال ختصص أي موارد مالية لتحديد هوية ومكان الشهود املمكنى ومجع األدلة(.)15
 -45وأشااارت الورقااة املشاارتكة  4أن مااالوي اختااذت تاادابري تش اريعية للحااد ماان ماادة احلاابس
االحتياطي للمشتب فيهم .وناص قاانون (تعاديل) قاانون اإلجاراءات اجلنائياة واألدلاة ،علاى حادود
زمنياة للحاابس االحتياااطي تارتاوح بااى  31يومااً و 11يومااً كحااد أقصااى بالنسابة للجارائم اخلطاارية
جداً مول اخليانة والقتل .ري أن العدياد مان املتهماى ال يادركون أن مان حقهام إطاالق ساراحهم
عنااد انتهاااء فاارتة احلاابس االحتياااطي القانونيااة مااا م تالحقهاام الساالطات قضااائياً .ويتع ا وذر علااى
العدياد ماان املتهمااى دفااع أتعاااب مهنيااى قااانونى اصااى ،كمااا أن مكتااب املساااعدة القانونيااة م
بعد(.)15
يشغول ُ
 -45وأش ا ااارت الورق ا ااة املش ا اارتكة  3إىل ع ا اادم تنفي ا ااذ ق ا ااانون رعاي ا ااة الطف ا اال و ايتا ا ا وقض ا ااائ
فعاالً يف مجيع أرجاء البلد .و لك عدد قليل فقط من العاملى يف مؤسسات
لعام  5151تنفيذاً و
قضاااء األطفااال ،مواال أف اراد الشاارطة ومااوظفي الرعايااة االجتماعيااة والقضاااة ،املعااار واملهااارات
الالزم ااة إلنف اااذ الق ااانون .ور اام وج ااود قض اااة معني ااى باألطف ااال ،تتن اااول حم اااكم عادي ااة يف بع ااى
احلاالت قضايا معروضة على احملاكم اخلاصة باألطفال(.)13
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 -43وأفاادت الورقااة املشارتكة  3بقنا علااى الار م ماان وجاود نظااام شااامل لقضااء األطفااال ماان
الل املنتدم الوطض لقضاء األطفال ،يظل القضاء املتعلم مبساائل األطفاال وال ادياً .وتوجاد
أوج قصور ملحوظة تشمل التق و ر يف البت يف احلاالت( .)14وذكرت الورقة املشرتكة  3أن إنفاذ
القانون ضعيف وأن العديد من حاالت العنف ضد األطفال املبلوغ عنهاا م يُبات فيهاا بع ُاد .كماا
أن املتهمى رحصلون بسهولة على اإلفراال بكفالة(.)11
 -44وذكاارت الورقااة املشاارتكة  3أن ساان العاشاارة هااو الساان الاادنيا ملسااؤولية األطفااال اجلنائيااة
وهو ما ال يتوافم مع املعايري الدولية واإلقليمية(.)11
 -4الحق ًي الخصوصية
 -41ذكاارت هيومااان رايااتس ووتااغ أن قااانون العقوبااات جيا وارم الساالوك اجلنسااي القااائم علااى
الرتاضي بى بالغى من جنس واحد وينتهك احلم يف اخلصوصية واحلام يف عادم التميياز ويف اريه
من احلقوق مبوجب القاانون الادويل( .)11وأشاارت الورقاة املشارتكة  4إىل أن األحكاام ذات الصالة
من قاانون العقوباات أحيلات إىل جلناة القاوانى ملراجعتهاا لكان اللجناة م تتخاذ بع ُاد أي إجاراءات
مهمة إللغاء هذه األحكام( .)11وأوصات هيوماان راياتس ووتاغ ماالوي باقن تلغاي أحكاام قاانون
العقوبااات الاايت جتا وارم الساالوك اجلنسااي القااائم علااى الرتاضااي بااى بااالغى ماان جاانس واحااد وتقاادم
احلماي ااة املناس اابة إىل املولي ااات واملولي ااى ومزدوج ااي املي اال اجلنس ااي ومغ ااايري اموي ااة اجلنس ااانية(.)11
وأوصت الورقة املشرتكة  4مالوي بقن تتخذ تدابري يف سبيل أن تعرت قوانينها صراحة باملولياات
واملوليااى ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري امويااة اجلنسااانية وتااوفر ماام احلمايااة ماان التمييااز علااى
أسا اموية اجلنسانية أو امليل اجلنسي احلقيقي أو املتصور(.)11
 -1حرية التعبيرف وهكوي الجمعيامف والتجمع السلمي والحق ًي المشاركة ًي الحيواة العاموة
والسياسية
 -41ذكاارت الورقااة املشاارتكة  1أن مااالوي قبلاات التوصاايتى  41-515و 45-515بشااقن
مواءمااة ارساااهتا وتش اريعاهتا الوطنيااة مااع االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة حبريااة التعبااري ،وأن احلكومااة
اختااذت عاادداً ماان اإلجاراءات اإلجيابيااة لتااوفري ضاامانات للحاام يف حريااة التعبااري( ،)15بطاارق منهااا
خيول وزير اإلعاالم حظار الصاحف( .)15اري
إلغاء املادة  41من قانون العقوبات (املع ودل) الذي و
أن الش اوا ل املتعلق ااة حبري ااة التعب ااري تظ اال قائم ااة ب ااالنظر إىل تواص اال مض ااايقة الص ااحفيى ،وت ااق و ر
اعتماد مشروع قاانون الوصاول إىل املعلوماات ،وإمكانياة احلاد مان حرياة التعباري عان طريام اعتمااد
مشااروع قااانون االسااتخدام اإللكاارتو (املادتااان  1و )51واميمنااة علااى التغطيااة اإلعالميااة وتااق و ر
العمليات القضائية(.)13
 -41وأشارت الورقاة املشارتكة  4إىل التوصاية  )14(41-515املتعلقاة حبرياة الصاحافة وذكارت
أن مااالوي ب ااذلت جه ااوداً يف س اابيل ض اامان اح ارتام حري ااة الص ااحافة( .)11وينبغ ااي أيض ااً اإلش ااادة
مبالوي العتمادها سياسة بشقن الوصول إىل املعلومات يف كانون الوا /يناير .)11(5154
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 -41وأشارت الورقة املشرتكة  5إىل أن قوانى من قبيل قانون الرايات والرموز واألمسااء احملمياة
( )5111وق ا ااانون املطبوع ا ااات ( )5141تقي ا ااد حري ا ااة الا ا ارأي والتعب ا ااري وتس ا ااتعمل الس ا ااتهدا
الصحفيى()11ق وذكرت عدداً من احلاالت يف هذا الصدد(.)11
 -41وأفادت الورقة املشرتكة  1بقن الوصول إىل املعلومات احلكومية يظل يشاكل ادياً كبارياً
بالنسبة للصحفيى( .)11ودعات ماالوي إىل تساريع اعتمااد مشاروع قاانون الوصاول إىل املعلوماات
وضامان توافاام أحكاما وأحكااام محقااانون االسااتخدام اإللكاارتو مح مااع التزامااات مااالوي الدوليااة يف
جمااال حقااوق اإلنسااان ،مبااا يف ذلااك االلتزامااات مبوجااب العهااد الاادويل اخلاااص باااحلقوق املدنيااة
والسياسية(.)11
 -11وأفااادت الورقااة املشاارتكة  1بااقن  51فاارداً ،كااانوا قااد قاادموا تقااارير بشااقن حالااة حقااوق
اإلنس ا ااان يف م ا ااالوي ا ااالل ال ا اادورة السادس ا ااة عش ا اارة جملل ا ااس حق ا ااوق اإلنس ا ااان املعق ا ااودة يف 1
آذار/مااار  ،5155تلق اوا هتدياادات باالنتقااام لتعاااوهنم مااع األماام املتحاادة( .)15وقاادمت الورقااة
املشاارتكة  1كااذلك تفاصاايل عاان أحااداا أ اارم تعاارض فيهااا الصااحفيون واملاادافعون عاان حقااوق
اإلنسا ااان للمضا ااايقة والرتهي ا ااب( .)15ودعا اات الورقا ااة املش ا اارتكة  1ما ااالوي إىل ايا ااة الص ا ااحفيى
واملدافعى عن حقوق اإلنسان من املضاايقات واالعتقاال التعسافي ،ومالحقاة املاذنبى ،وتعاويى
الضحايا(.)13
 -15وأشارت الورقاة املشارتكة  1إىل ماا انتاهباا مان قلام ااص إزاء االدعااءات الايت تفياد باقن
احلكومة تراقب حسابات املاواطنى علاى الشابكة االجتماعياة لرصاد البياناات الايت تعاادي الارئيس
وتش ا واهر با ا ( .)14وقال اات إن عل ااى م ااالوي ض اامان أن تك ااون مراقب ااة االتص اااالت عملي ااة قانوني ااة
وضرورية ومتناسبة ،كما جيب عليها ،يف الوقت ذات  ،اية احلم يف اخلصوصية(.)11
 -15وأعرباات الورقااة املشاارتكة  5عاان قلقهااا إزاء البيئااة الاايت يعماال فيهااا املاادافعون عاان حقااوق
اإلنسان ونشطاء اجملتمع املد والصاحفيون ،ال سايما مناذ اساتعراض عاام  .5151وأشاارت إىل
أن املا اادافعى عا اان حقا ااوق اإلنسا ااان ونشا ااطاء اجملتما ااع املا ااد والصا ااحفيى املنتقا اادين لسياسا ااات
احلكومااة وإجراءاهت ااا تعرض اوا للرتهي ااب والتهدي ااد وقتل اوا يف بع ااى األحي ااان ،مش اارية إىل ع اادد م اان
()11
ووج ا املسااؤولون يف احلاازب احلاااكم ااذيرات عامااة إىل الناشااطى
احل اوادا يف هااذا الصاادد  .و
والصحفيى للكف عن انتقاد احلكوماة أو التعارض ألعماال انتقامياة .ويف أجاواء يساودها اخلاو
والرتهيااب ،جل ااق بع ااى الصااحفيى ،ولاص ااة أولئ ااك العاااملى يف وس ااائط اإلع ااالم احلكومي ااة ،إىل
الرقابة الذاتية وفاً من االنتقام( .)11وأوصت الورقاة املشارتكة  5با جراء قيقاات شااملة يف مجياع
حااالت هتدياد ولاي اجملتمااع املاد واملادافعى عان حقااوق اإلنساان وتارهيبهم ومضاايقتهم هبااد
حماكمااة املااذنبى .وأوصاات أيض ااً الساالطات بضاامان السااالمة اجلساادية والنفسااية جلميااع نشااطاء
اجملتمااع املااد واملاادافعى عاان حقااوق اإلنسااانق وضاامان التقيااد بقحكااام إعااالن األماام املتحاادة
املتعل اام حب اام ومس ااؤولية األفا اراد واجلماع ااات وهيئ ااات اجملتم ااع يف تعزي ااز و اي ااة حق ااوق اإلنس ااان
واحلريااات األساسااية املعاارت هبااا عامليااً ،وال ساايما املااادة 55ق وأيضااً ضاامان حريااة املاادافعى عاان
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حق ااوق اإلنس ااان يف تق اادمي معلوم ااات ع اان حال ااة حق ااوق اإلنس ااان إىل هيئ ااات حق ااوق اإلنس ااان
واملش اااركة يف عملي ااات اإلج ا اراءات اخلاص ااة لألم اام املتح اادة دون اخل ااو م اان التع اارض لرتهي ااب
احلكومة ومضايقاهتا(.)11
 -13وأعرباات الورقااة املشاارتكة  5عاان قلقهااا إزاء تقييااد حريااة التجمااع ومواجهااة االحتجاجااات
الس االمية ب ااالعنف .وتعرض اات حري ااة التجم ااع لتهدي ااد اااص ااالل االحتجاج ااات عل ااى فش اال
ضت االحتجاجات بعنف ا أسفر عن مقتل  51حمتجااً
احلكومة وأزمة الوقود لعام  .5155وفُ و
()11
املقررة بقمر من أعضاء احلزب احلاكم  .وأفادت
وإصابات كوريين آ رينُ .
وحظرت املظاهرات و
()511
الورقااة املشاارتكة  5بااقن الساالطات تفااى االحتجاجااات الساالمية بصااورة منهجيااة  .وأوصاات
بتجهيااز ق اوات األماان املعنيااة مبراقبااة احلشااود بقساالحة ااري يتااة وتاادريبهم علااى الساابل اإلنسااانية
ملراقبة احلشود وعلى مبادئ األمم املتحدة األساسية بشقن استخدام القوة واألسلحة النارية(.)515
 -14وأشاارت الورقااة املشاارتكة  4إىل التوصااية  )515(43-515املتعلقاة بزيااادة حوياال النساااء يف
عملي ااات ص اانع الق ارار ،وأف ااادت بقن ا م يتحق اام الش اايء الكو ااري يف ه ااذا الص اادد .ويف اس ااتعراض
عام  ،5151أبلغت احلكومة عن وجود سياسة ترمي إىل زيادة عدد النسااء يف مناصاب السالطة
والنف ااوذ .كم ااا أش ااري إىل ع اادد م اان املناص ااب الرفيع ااة املس ااتوم ال اايت تش ااغلها نس اااء .ااري أن ه ااذه
املكاسااب أُهاادرت منااذ ذلااك الوقاات .وعلااى ساابيل املوااال ،أشااارت الورقااة املشاارتكة  4إىل تراجااع
عدد النساء ال ملانيات واملستشارات منذ استعراض عام .)513(5151
 -11وأفادت الورقة املشرتكة  1باقن تغطياة وساائط اإلعاالم احلكومياة ألنشاطة احلازب احلااكم
تتجاوز بكوري تغطيتها ألنشطة أحازاب املعارضاة( .)514وينبغاي أن تضامن ماالوي ،وفقااً للقاانون،
جلميااع األحازاب السياسااية تغطيااة إعالميااة متساااوية يف وسااائط اإلعااالم احلكوميااة ااالل الفارتات
االنتخابية( .)511وعالوة على ذلك ،جيب أن تكون اميئة املالوياة لتنظايم االتصااالت ،الايت حوماا
احلكومة ويديرها مسؤول يعين الرئيس( ،)511مستقلة يف عملها(.)511
 -1الحق ًي العمل وًي ظروف دمل دادلة ومواهية
 -11أفادت الورقة املشرتكة  1بقن الشرطة تسيء استعمال السلطة ضاد عماال اجلانس باسام
القااانون وبااقن عمااال اجلاانس يعيشااون يف ااو متواصاال ماان الشاارطة( .)511وأفااادت بقن ا ينبغااي
ملااالوي أن تلغااي احلكاام املتعلاام ب ا محالتشاارد والتسااكعمح ماان قااانون العقوبااات لتفااادي الصاايغ الباليااة
والفضفاضة اليت تفتت اجملال أمام الشرطة لتفسريه تفسرياً واسعاً وإساءة استعمال  .وينبغي ملالوي
أيضااً أن تضاامن ناازع صاافة اجلاارم عاان مجيااع جوانااب العماال اجلنسااي الطااوعي ،مبااا فيا محاالساارتزاق
من العمل يف اجلنسمح(.)511
 -7الحق ًي الصحة
 -11أفا ا اااد مركا ا ااز احلقا ا ااوق اإلجنابيا ا ااة أن ا ا ا علا ا ااى الا ا اار م ما ا اان اجلها ا ااود الا ا اايت تبا ا ااذما ما ا ااالوي
زادت نس اابة وفي ااات األمه ااات وارتفع اات م اان  411حال ااة وف اااة يف ع ااام  5151إىل  151وف اااة
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لكا اال  511 111مولا ااود حا ا واي يف عا ااام  ،5153وها ااي نسا اابة تتجا اااوز اما ااد الا ااذي حددت ا ا
األهاادا اإل ائيااة لأللفيااة با ا  511حالااة وفاااة( .)551والحظاات أن مااالوي تلقاات يف اسااتعراض
()555
عااام  5151توصااية بااقن محتكووااف التاادابري الراميااة إىل التص اادي ملشااكلة وفيااات األمه اااتمح
لكنها رفضتها(.)555
 -11وأفاااد مركااز احلقااوق اإلجنابيااة أن اإلجهاااض ااري اآلماان واال أحااد األسااباب الرئيسااية يف
وفياات األمهاات( .)553والحا أن مااالوي لاديها قاوانى تانص علااى تقيياد اإلجهااض ،وأفااد بااقن
مااالوي أقاارت باحلاجااة إىل حباات الق اوانى املتعلقااة باإلجهاااض يف إسااهاماهتا املقدمااة إىل اللجنااة
األفريقيااة املعنيااة حبقااوق اإلنسااان والشااعوب يف عااام  .)554(5153وص ا ودقت مااالوي أيض ااً علااى
بروتوكول مابوتو الاذي يضامن احلام يف إجهااض قاانو يف حااالت اال تصااب والسافاح والازواال
اجل ي ،وكذلك أل راض متصلة باحلياة والصحة .اري أن احلكوماة م حتوال ماذه االلتزاماات بعاد
عن طريم إصالح قوانى اإلجهاض(.)551
 -11وأثناات الورقااة املشاارتكة  1علااى احلكومااة لسااعيها إىل مراجعااة قااانون اإلجهاااض لكنهااا
الحظت أن معدالت الوفيات واإلصابات النامجة عن اإلجهاض ري اآلمن ستظل مرتفعاة ماا م
يراجع القانون( .)551وأفادت الورقة املشرتكة  1بضرورة أال يتضمن قانون مان وقت بشاقن اإلجهااض
عقب ااات ااول دون احلص ااول عل ااى إجه اااض آم اان .فالق ااانون املراج ااع جي ااب عل ااى اخلص ااوص أن
مدربااة ماان
(أ) ال رحااد ماان فئااات مقاادمي اادمات اإلجهاااض ،ألن ا كاان تقااد ها ماان قباال فئااة و
مقاادمي الرعايااة الصااحية ،مبااا يف ذلااك املمرض اات والقااابالتق و(ب) يراعااي نظااام تقاادمي الرعايااة
الص ااحية احل ااايل ويض اامن ع اادم اس ااتوناء املستوص اافات احمللي ااة م اان تق اادمي اادمات اإلجه اااضق
و(ال) يضمن للمراهقات إمكانية املوافقة على اإلجهاض السري ،دون إذن من الوالدين(.)551
 -11وأفاد مركز احلقوق اإلجنابياة باقن وفياات األمهاات تعازم إىل ضاعف الوصاول إىل الرعاياة
الص ااحية النفاس ااية ونق ااص معرف ااة اجلمه ااور ب اااألعراض الس ااابقة حل اادوا مش اااكل توليدي ااة(.)551
و اادا وفيااات األمهااات ااالل الااوالدة أو بُعياادها( .)551وأوصااى مركااز احلقااوق اإلجنابيااة مااالوي
ب ااقن تتخ ااذ ت اادابري إجيابي ااة للح ااد م اان وفي ااات ومراض ااة األمه ااات ،بط اارق منه ااا (أ) زي ااادة تا اوافر
اخلدمات املقدمة قبل الوالدة و الما وبعدها وتيسري احلصول على هذه اخلادمات ،ماع االهتماام
املهمش ااةق و(ب) زي ااادة ع اادد الع اااملى الص ااحيى امل اااهرين وت ااوفري ق ااابالت
باحتياج ااات الفئ ااات و
ماااهرات ،مبااا يف ذلااك يف املناااطم الريفيااةق و(ال) سااى عمليااة تعقااب ورصااد حاااالت وفيااات
ومراضة األمهات وأسباهبا(.)551
 -15وأفاااد مركااز احلقااوق اإلجنابيااة بقن ا يصااعب علااى الشااباب احلصااول علااى موانااع احلماال
بساابب الوصاام املتصاال باألنشااطة اجلنسااية املمارسااة ااارال إطااار الاازواال واالعتقااادات الشخصااية
ملقاادمي الرعايااة الصااحية( .)555وأوصااى املركااز مااالوي بااقن تااذكي الااوعي بوسااائل منااع احلماال وأن
تزيااد إمكانااات الوصااول إليهااا ،مبااا يف ذلااك موانااع احلماال يف حاااالت الط اوارئ ،مااع اسااتهدا
الفئات الضعيفة بالتحديد ،وأن توفر برام تدريبية ملقدمي الرعاية الصحية اإلجنابية(.)555
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 -15وأشارت الورقة املشرتكة  1إىل التوصية  )553(11-515املتعلقة محبابذل اجلهود يف سابيل
القضاء علاى فاريو نقاص املناعاة البشارية واإليادزمح ،وأفاادت باقن ماالوي عاززت اجلهاود يف هاذا
الصدد .واعتُمد هن متعدد القطاعات إزاء مجيع القطاعات (العاام واخلااص واجملتماع املاد ) الايت
ودعماات احلكومااة
تشااارك يف االسااتجابة الوطنيااة املتعلقااة بفااريو نقااص املناعااة البشارية واإلياادز .و
أيضاً اللجنة الوطنية لإليدز باعتبارها هيئة تنسيقية وطنية وحددت هيئة تنسيقية لكل قطاع على
حاادة لضاامان اسااتجابة وطنيااة حساانة التنساايم .واعتُماادت طااة اس ارتاتيجية وطنيااة و طااة رصااد
وتقي اايم وطني ااة لقي ااا أداء البل ااد يف االس ااتجابة الوطني ااة املتعلق ااة بف ااريو نق ااص املناع ااة البشا ارية
واإلياادز( .)554وأفااادت الورقااة املشاارتكة  1بااقن االسااتجابة املتعلقااة بفااريو نقااص املناعااة البش ارية
واإليدز ليست مستدامة على املدم الطويال ،مباا أن  11يف املائاة مان املاوارد مقدماة مان ماا ى.
ودعت الورقة املشرتكة  1مالوي إىل زيادة حويلها الدا لي(.)551
 -13وأفااادت هيومااان رايااتس ووتااغ بااقن الق اوانى املناهضااة للموليااى ترتتااب عليهااا عواق ااب
شنيعة ،مبا يف ذلك تقييد الوصول إىل دمات الصحة( .)551وأوصت ماالوي باقن تضامن إدراال
املوليااات واملوليااى ومزدوجااي املياال اجلنسااي ومغااايري امويااة اجلنسااانية يف ال ا ام احلكوميااة للوقايااة
من فريو نقص املناعة البشرية ومعاجلت (.)551
 -14وأفادت الورقة املشرتكة  1باقن برناام مناع انتقاال فاريو نقاص املناعاة البشارية مان األم
إىل الطفاال ال يراعااي احتياجااات عااامالت اجلاانس والعازبااات( .)551وتتاادس نساابة مواظبااة عمااال
اجلنس على تلقي العالال مبضاادات الفريوساات القهقرياة لكوارة تانقلهم يف عملهام .وعاالوة علاى
ذلك ،ال يتل وقى عمال اجلنس عالجهم مبضادات الفريوساات القهقرياة عناد اعتقاامم واحتجاازهم
من قبل الشرطة(.)551
 -11وأفااادت الورقااة املشاارتكة  1بااقن العاااملى الصااحيى ينتهكااون حقااوق عمااال اجلاانس يف
املساواة وعدم التمييز والصحة بعدم معاملتهم معاملة قائمة علاى السارية واالحارتام وعادم التسارع
يف إصدار األحكام ،ومنعهم أحياناً بالفعل من اخلدمات الصحية( .)531وينبغاي ملاالوي أن تضاع
آلي ااات فعال ااة مو اال ت اادريب عم ااال الرعاي ااة الص ااحية عل ااى حق ااوق اإلنس ااان وك ااذا آلي ااات إلب ااداء
التعليقات ،لضمان تقادمي اخلادمات الصاحية العاماة علاى او يقاوم علاى السارية واالحارتام وعادم
التسرع يف إصدار األحكام(.)535
 -8الحق ًي التعليم
 -11أشا ااار املكتا ااب الا اادويل للتعلا اايم الكا اااثوليكي إىل التوصا ااية  )535(11-515الا اايت قبلتها ااا
مالوي فيما يتعلم عال محالتعلايم يف مقدماة األولويااتمح()533ق وأفااد باقن التعلايم م يصابت أولوياة
بع ُاد( .)534وال تازال ظاارو الاتعلوم ساايئة جا وداً ،ال ساايما يف املادار االبتدائيااة .فالكتااب املدرسااية
ري متوفرة مبا يكفي وآال التالميذ جيلساون علاى األرض لعادم وجاود ماا يكفاي مان الطااوالت
والكراسااي .وال يسااتطيع املعلمااون أداء عملهاام بصااورة فعليااة بساابب اكتظااا الفصااول املدرسااية.
أمااا الاازي املدرس ااي فباااه ال ااومن بالنساابة لألساار املتوس ااطة الااد ل( .)531وق اادم املكتااب ال اادويل
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للتعلاايم الكاااثوليكي توصاايات تشاامل زيااادة ميزانيااة التعلاايم لتموياال أدوات التعلاايم والااتعلوم وبناااء
 وأوصااى أيض ااً ب ش اراك.املزيااد ماان الفصااول املدرسااية وزيااادة عاادد املعلمااى وماانحهم أجااوراً الئقااة
مجيااع أصااحاب املصاالحة يف ختطاايط املناااه الدراسااية ووضااعهاق وإلغاااء شاارط الاازي املدرسااي يف
املدار االبتدائيةق وتوفري ما يكفي من الكتاب املدرساية يف مجياع املاوادق وزياادة املانت املقدماة إىل
.)531(املدار الوانوية ومدار األطفال الصم واملدار اخلاصة ري الرحبية
 ري أن هذا. باحلكومة العتمادها برنام التغذية يف املدرسة3  وأشادت الورقة املشرتكة-11
ال نااام م يعماام بعااد علااى مجيااع املاادار وم تتخااذ أي ط اوات لتخصاايص أم اوال كافيااة مااذا
.)531(الغرض يف امليزانية الوطنية
 الحقوق الثقاًية-9
 بوجاود العدياد مان اللغاات األصالية املساتخدمة يف ماالوي مان1  أفادت الورقة املشرتكة-11
 و ا واول قااانون.)531(بينهااا شيشاايوا وشاايتومبوكا وشاايياوو وشاايزينا وكيانغوناادي وشاايتونغا وشاايالمبيا
 وق وارر الاوزير أن تكاون اللغاة.)531(  وزير التعليم ا تيار لغة التعليم يف املادار5153 التعليم لعام
 م ااالوي إىل اخت اااذ ت اادابري يف مي اادان1  ودع اات الورق ااة املش اارتكة.اإلنكليزي ااة لغ ااة التعل اايم الوحي اادة
.)541(التعليم حلماية وتعزيز التنوع اللغوي وضمان حصول األطفال على فرصة التعليم باللغة األم
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