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مقدمة
خضعععت مععالوي للععدورة اللانيععة لالسععتعراض الععدوري الشععامل عععام  .2015و هنايععة العمليععة
-1
قُدمت توصيات إىل مالوي .وتعلقت التوصعيات العيت قتلتهعا التعاالت التاليعةو احلقعوق املدنيعة والسياسعية
وحقوق املرأة واملسعاواة بعني اجلنسعني وحقعوق الطفعل وحقعوق األوعخاإل اوي اإلعاقعة وحقعوق الفئعات
الضعيفة والصناعات االستخراجية وحقوق اإلنسان وحقوق اإلنسان ومؤسسات احلوكمة.
ويعك ع ع قس ع ععم حق ع ععوق اإلنس ع ععان وزارة الع ع ععدل والش ع ععؤون الدس ع ععتورية عل ع ع تنس ع ععي تنفي ع ععذ
-2
التوصععيات مععن خععالل فرقععة العمععل الوطنيععة املعنيععة الالسععتعراض الععدوري الشععامل .وتعععرض الععدورة اللاللععة
ملالوي اإلجنازات اليت حتققعت تنفيعذ التوصعيات فضعال ععن معلومعات مسعتج ّدة بشعأن احلالعة العامعة
حلقوق اإلنسان مالوي الفرتة بني عامي  2015و.2020
وقععد أدعععدت هععذا التقريععر الععوطين فرقععة العمععل الوطنيععة املعنيععة الالسععتعراض الععدوري الشععامل بر سععة
-3
وزارة الع ععدل والش ععؤون الدس ععتورية .وتض ععم فرق ععة العم ععل وزارات وإدارات ووك ععاالت حكومي ععة ومؤسس ععات
حوكمة ومنظمات من اتتمع املدين .والقائمة الكاملة أبعضاء فرقة العمل مرفقة طيه بوصفها املراق .1

عملية جتميع التقرير
أجرت وزارة العدل والشؤون الدستورية مشاورات وعملية مجع بياانت املناط األربع للتلد.
-4
وأج ععرت املش ععاورات مقاطع ععات ت ععارة (ث ععالق مقاطع ععات املنطق ععة الش ععمالية وث ععالق املنطق ععة
الوسط وثالق املنطقة الشرقية وأربع املنطقة اجلنوبية) .وتُوجت كل عملية تشاور إقليمية بعقد
دورة عمل تشعاورية إقليميعة .ونتيجعة لعذل ُعقعدت أربعع حلقعات عمعل إقليميعة .والإلضعافة إىل الع
دأب قسععم حقععوق اإلنس ععان وزارة العععدل والش ععؤون الدسععتورية عل ع عقععد دورات عم ععل دوريععة لفرق ععة
العمل املعنية الالستعراض الدوري الشامل منذ عام  .2015واستُخدمت تلع العدورات لتحعدين تنفيعذ
توصععيات عععام  2015وكععذل التحضععق لتقريععر عععام  .2020وقمنععا أيضععا بتعمععيم اسععتتياانت علع تلع
أصحاب املصلحة للحصول عل آرائهم بشأن تقرير عام .2020

تنفي ينينص تو ينينيا ع ينيناو  2015ومعلوم ينينا عام ينينة مس ينينتودة شين ين ن حق ينينوق
اإلنسان منص عاو 2015
يععرد طيععه املراينينق  2الععذي يتععني حالععة تنفيععذ توصععيات عععام  .2015وتتععني احلالععة التوصععيات الععيت
-5
نُفععذت والتوصععيات الععيت نُفععذت جائيععا والتوصععيات الععيت تنفععذ بعععد .ولقععد جععري تقيععيم حالععة التنفيععذ
حتععت إروععاد فرقععة العمععل الوطنيععة املعنيععة الالسععتعراض الععدوري الشععامل اللتشععاور مععع تل ع أصععحاب
املصلحة جمال احلقوق.
ونش ععق إىل الوثيق ععة األساس ععية املوح ععدة مل ععالوي ال ععيت تق ععدم حال ععة املش ععهد الت ععاروي والدس ععتوري
-6
والدميغرا ملالوي.
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التطورا السياسية
 21أاير/م ععايو  2019أج ععرت م ععالوي انتخاالة ععا العام ععة اللالثي ععة اللاني ععة حي ععن انتخت ععت
-7
الع عرئيس وأعض ععاء الربمل ععان وأعض ععاء جم ععالس احلك ععم احملل ععي .وأُعل ععن ف ععوز الربوفيس ععور آرث ععر بي ععرت مو ريك ععا
الالنتخاالت .كما انتخب الربملان امرأة رئيسة له للمرة األوىل اتريخ مالوي.

اإلطار الدستوري والتشريعي
منعذ عععام
-8
وع ّدلتها عل النحو التايلو
2015

سععنّت مععالوي تشعريعات رئيسعية اات صععلة بتعايععا حقععوق اإلنسععان و ايتهععا

(أ )

التعديل الدستوري لرفع سن الطفل من  16إىل  18سنة عام

(ب )

قانون احلصول عل املعلومات عام

(ج )

قانون (الوقاية من فقوس نقص املناعة التشرية/اإليدز وإدارته) عام

(د )

قانون االجتار الألوخاإل عام

(هع)

قانون الاواج والطالق والعالقات األسرية عام

(و)

قانون جلنة التخطيط الوطين عام

(ز )

قانون املعامالت اإللكرتونية واألمن السيرباين عام

(ح )

قانون تعديل احملاكم عام

(ط )

قانون األراضي عام

(ي )

قانون األراضي العرفية لعام

(ك)

قانون التخطيط العمراين عام

(ل )

قانون مسح األراضي عام

(م)

قانون األحااب السياسية عام

(ن )

قانون دائرة االستختارات الوطنية عام

(س )

قانون تعديل نظام اجلنسية عام

(ع)

قانون املناجم واملعادن عام

(ف)

قانون اللجنة الوطنية للطفل عام .2019

2017

2017
2018

2015
2015

2017
2016

2016

2016
2016
2016

2016
2018
2018

2019

2019

إطار السياسا
-9

4

لقد اعتُمدت خطط العمل التالية املتعلقة اللسياسات وحقوق اإلنسان خالل الفرتة املشمولة اللتقريرو
(أ )

السياسة اللقافية الوطنية عام

(ب )

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

(ج )

السياسة الوطنية للغاالت عام

2015

2016
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(د )

السياسة الوطنية للاراعة عام

(ه )

اخلطة الوطنية لالستلمار الاراعي عام

(و)

السياسة الوطنية ملصائد األمساك وتربية األحياء املائية عام

(ز )

اسرتاتيجية مالوي للنمو والتنمية ()2022-2017

(ح )

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

(ط )
المله
املصابني د

(ي )

2016
2018
2016

دلي ععل احملقق ععني وامل ععدعني الع ععامني والقض ععاة بش ععأن اجلع عرائم املرتكت ععة ض ععد األو ععخاإل
السياسة الوطنية للسالم عام

2017

(ك) التعجي ععل الحلك ععم احملل ععي الش ععامل للجمي ععع والدميقراطي ععة التش ععاركية م ععن أج ععل التنمي ععة
االقتصادية االجتماعية الفعالة ()2023-2017
(ل )

اسرتاتيجية التنمية الريفية املتكاملة عام

(م)

خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار اللتشر ()2022-2017

(ن )

السياسة الوطنية املتعددة القطاعات بشأن التغذية ()2022-2018

(س )

اخلطة االسرتاتيجية اللانية لقطاع الصحة ()2022-2017

(ع)

السياسة الوطنية للصحة ()2030-2018

(ف)

االسرتاتيجية الوطنية للمراهقات والشاالت ()2022-2018

(إل)

االسرتاتيجية الوطنية إلهناء زواج األطفال ()2022-2018

(ق)

السياسة الوطنية لكتار السن عام

(ر )

االسرتاتيجية الوطنية بشأن التعليم الشامل للجميع ()2020-2016

(ش )

السياسة الوطنية إلصالحات القطاع العام ()2022-2018

(ت )

سياسة إدارة اخلدمة العامة ()2022-2018

(ق )

خطة العمل الوطنية بشأن عمل األطفال ()2025-2019

(خ )

السياسة الوطنية للتوظي والعمالة عام

(ا )

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

2017

2016

2018

 -10وفيما يلي معلومات مستج ّدة عن حالة حقوق اإلنسعان
إىل جماالت مواضيعية.

معالوي منعذ ععام

2015

مقسعمة
ّ

احلقوق املدنية والسياسية
احلصول على املعلوما
 -11صععدر قععانون احلصععول عل ع املعلومععات كععانون األول/ديسععمرب  .2016ومععن وععأن سع ّعن هععذا
حيسن الشفافية وإمكانية احلصول عل املعلومات .ولقد قامت جلنة مالوي حلقوق اإلنسان
القانون أن ّ
GE.20-03326

5

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

ح ععآل ابن بتوجي ععه وت ععدريب أص ععحاب املص ععلحة ع ععا ف ععيهم وس ععائط اإلع ععالم ومنظم ععات اتتم ععع امل ععدين
والاعمععاء التقليععديون ومععديرو وررسععاء اإلدارات اخلدمععة املدنيععة .وفضععال عععن ال ع سععتجري ب عرام
توعيععة عل ع مجيععع املنععابر اإلعالميععة ومسععحا جلميععع أصععحاب املعلومععات أل عراض إنشععاء قاعععدة بيععاانت
واملة .وعقب تفعيل قاعدة التياانت سينفَّذ القانون مع إعالن اتريخ التدء.
 -12وعالوة عل ال فإن املعلومات العامة متاحة للمالويني عن طري حمطات اإلااعة .ووقعت
إعداد هذا التقرير كانت اهليئة التنظيمية لإلعالم مالوي قعد منحعت تعراخيص تشعغيل لععست عشعرة
حمطععة إااعيععة خاصععة وإحععدي وعش عرين حمطععة إااعيععة للمجتمععع احمللععي واثنععني وعش عرين حمطععة إااعيععة
للمجموعات اات االهتمام املشرتك.
حرية التومع وتكوي اجلمعيا
 -13يكفعل دسعتور معالوي وقعانون الشعرطة حريععة التجمعع وحع الشععب التظعاهر .ويعنص قععانون
الشرطة عل إجراءات يتعني عل املنظمني واملتظاهرين ووكاالت إنفاا القانون اتّتاعها أثناء املظاهرات.
ولقد وهد عاما  2017و 2018عددا من املظاهرات نظمتها منظمات اتتمع املعدين وكانعت سعلمية إىل
حد كتق .بيد أن املظاهرات اليت جرت بعد انتخعاالت أاير/معايو  2019كانعت عنيفعة .وعلع العر م معن
ال تؤكد مالوي جمددا التاامها بضمان حرية مواطنيها التعتق عن أنفسهم من خالل التجمعات
واملظععاهرات السععلمية .ولكععن منظمععي تل ع املناسععتات واملشععاركني فيهععا ملامععون بضععمان اح عرتام القععانون
وحقوق املواطنني واملشاركني ابخرين.
 -14وحيمععي اإلطععار الدسععتوري والتشعريعي ملععالوي مجيععع املالويععني ايععة كافيععة عععن فععيهم املععدافعون
عععن حقععوق اإلنسععان .وال توجععد قعوانني حمععددة حلمايععة املععدافعني عععن حقععوق اإلنسععان .ععق أن حكومععة
مالوي تؤكد جمددا التاامها بضمان أن حيظ املدافعون عن حقوق اإلنسان الحلماية الكاملة وأن يعملوا
بيئة مواتية .ولألس خالل الفرتة املشمولة اللتقرير وقعت عدة حوادق اعتداء عل املدافعني عن
حقوق اإلنسان.
حالة الدميقراطية وإدارة االنتخااب
 -15سنّت مالوي عام  2018قانون األحااب السياسية .وينظم هعذا القعانون تسعجيل األحعااب
السياسية ومتويلها وسق عملها .ويكفل حرية كل وخص تكوين حاب سياسي ووق االنتماء إىل
حاب سياسي وحظر إكراه أي وخص علع االنتمعاء إىل حعاب سياسعي .كمعا يععاز متعدأ ععدم التمييعا
التمت ععع قق ععوق وامتي ععازات العض ععوية ح ععاب سياس ععي .وع ععالوة عل ع ال ع ي ععدعم احلق ععوق املدني ععة
والسياسية للمرأة إبلقاء الضوء عل مراعاة متدأ املساواة بني اجلنسني متليل األحااب السياسية.
 -16ويكفععل هععذا القععانون كععذل احل ع حريععة تكععوين األح عااب السياسععية م عن دون تععدخل ععق
قانوين من الدولة أو أحااب سياسية أخري أو أي وخص.
 -17ويعاز هذا القعانون أيضعا احلع احلصعول علع املعلومعات معن خعالل كفالعة إمكانيعة حصعول
ل
ل
عجل األحعااب
عجل األحعااب السياسعية .ويعمعل مكتعب مس ّ
أي وخص عل املعلومات اليت يتلقاها مس ّ
السياسية استقاللية عن تدخل أو توجيه أي وخص آخر أو سلطة أخري.
وجيرم هذا القانون تقدمي األحعااب السياسعية حعوافا نقديعة للنعاختني .ويعؤدي ععدم التقيعد عذا
-18
ّ
احلكم إىل فرض رامة قدرها  10 000 000كواوا مالوية واحلتس ملدة مخس سنوات.
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 -19وبعععد االنتخععاالت العامععة اللالثيععة الععيت جععرت  21أاير/مععايو  2019قُععدم ععو  20التماسععا
تطعن النتائ الربملانية إىل احملكمة العليا مالوي .وطعن مروحان االنتخاالت الر سية .وألغت
قرارها الصادر  3وتاط/فرباير  2020نتائ االنتخاالت الر سية اليت جرت 21
احملكمة العليا
أاير/مايو وأمرت إبجراء انتخاالت جديدة ضون مائة ومخسني يوما.

حقوق الطفل
وس ّعن التععديل قيعن
 -20مت تعديل الدستور عام  2017لرفعع سعن الطفعل معن  16إىل  18سعنةُ .
يتقيد التفاقية حقوق الطفل وامليلاق األفريقعي حلقعوق الطفعل ورفاهيتعه وتوصعيات االسعتعراض العدوري
الشامل لعام  .2015وعقب ال التعديل دت عملية مواءمعة مجيعع القعوانني املتعلقعة بسعن الطفعل
مرحلععة متقدمععة .وتتععوىل قيععادة هععذه العمليععة فرقععة عمععل بر سععة وزارة العععدل والشععؤون الدس ععتورية ووزارة
الشؤون اجلنسانية ووؤون الطفل واإلعاقة والرعاية االجتماعية .و أييت هذا التعديل أيضا وفاء اللتسعوية
وديععة لقضععية معهععد حقععوق اإلنسععان والتنميععة أفريقيععا ضععد مععالوي أمععام جلنععة اخلعرباء األفريقيععة املعنيععة
ال ّ
ققوق الطفل ورفاهيته.
 -21ومنععذ عععام  2015واصععلت مععالوي جهودهععا فيمععا يتعل ع ققععوق الطفععل وال سععيما
تسجيل املواليد والقضاء عل زواج األطفال واالجتار الألطفال وعمل األطفال.

جمععال

تسويل املواليد
آب/أ س ععطس  2015انتقل ععت م ععالوي م ععن التس ععجيل االختي ععاري للموالي ععد إىل التس ععجيل
-22
اإللاامععي الشععامل للمواليععد عل ع النحععو املنصععوإل عليععه قععانون التسععجيل الععوطين .ومكتععب التسععجيل
العوطين هعو اجلهععة املكلفعة إبدارة هعذا القععانون .ولقعد أبععدت حكومعة معالوي التاامهععا اللتسعجيل اإللاامععي
مععن خععالل إدراج مكتععب التسععجيل الععوطين برانجمهععا اإلصععالحي حيععن ضععمت إصععدار وععهادات
امليالد إىل قائمة األولوايت اليت يتعني الوفاء ا.
 -23ومنععذ تشعرين األول/أكتععوبر  2018أسععند مكتععب التسععجيل الععوطين تسععجيل املواليععد واألطفععال
دون سعن السادسعة عشععرة إىل مجيعع جمععالس املقاطععات التلععد .وتضعطلع مكاتععب تسعجيل املقاطعععات
الكائن ععة مكاتع ععب مفوض ععي املقاطعع ععات ععذه املهمع ععة م ععن خع ععالل اهلياك ععل الالمركايع ععة عل ع ع مسع ععتوي
املقاطعات .وجيري تسعجيل املواليعد املراكعا الصعحية .وسعيكفل تسعجيل األطفعال أن تكعون لألطفعال
هويععة فضععال عععن إثتععات رمسععي لسععنهم ىععا سيسععاعد عل ع ععايتهم مععن الععاواج املتكععر واالجتععار وجتنيععد
القاص عرين الق عوات املسععلحة ومااولععة العمععل وحمععاكمتهم واحلكععم علععيهم عل ع أهنععم اللغععون .وميتلععل
تسععجيل األطفععال عنععد الععوالدة التفاقيععة حقععوق الطفععل وامليلععاق األفريقععي حلقععوق الطفععل ورفاهيتععه اللععذين
يسجل بعد والدته.
يعرتفان ق كل طفل أن َّ
 -24وهن ععاك ععالت وطني ععة واس عععة النط ععاق م ععن خ ععالل اإلااع ععات وحمط ععات التلفاي ععون والص ععح
واتالت ومكربات الصوت واالجتماعات العامة لتوعية اجلماهق أبمهية تسجيل املواليد.
زواج األطفال
 -25عععاز التعععديل الدسععتوري لعععام  2017الععذي حععدد سععن الطفععل  18سععنة عوضععا عععن سععن
سععنة الت عاام مععالوي إبهنععاء زواج األطفععال .وعععالوة علع ال ع اعتمععدت مععالوي قععانون الععاواج والطععالق
والعالقععات األسعرية لعععام  2015الععذي حيظععر زواج األوععخاإل الععذين تقععل أعمععارهم عععن  18سععنة .وعلع
صعععيد السياسععات اعتمععدت وزارة الشععؤون اجلنسععانية واإلعاقععة والرعايععة االجتماعيععة اس عرتاتيجية وطنيععة
16
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إلهناء زواج األطفال ( .)2022-2018وقلول كانون األول/ديسمرب  2018كان عدد األطفال املتاوجني
ال ععذين تع عرتاوح أعم ععارهم ب ععني  12و 14س ععنة  4 228طف ععال .وتش ععق الس ععجالت إىل أن  1 678طف ععال ق ععد
تاوجوا لدي بلو هم سن اللانيعة عشعرة و 1 337طفعال قعد تاوجعوا سعن اللاللعة عشعرة و 1 213طفعال
قد تاوجوا سن الرابعة عشرة.
االجتار ابألطفال
 -26حيظععر دسععتور مععالوي عوجععب املععادة  27الععرق والعتوديععة والعمععل اجلععربي .وهععذا احلكععم معععاز
أيضععا عوجععب قععانون االجتععار الألوععخاإل الصععادر عععام  .2015فهععو حيمععي األطفععال مععن االسععتغالل
واإليذاء والرق والعتودية والعمل اجلربي عن طري جترمي تل األفعال .ومتشيا مع هذا القانون اعتمدت
وزارة الشععؤون اجلنسععانية واإلعاقععة والرعايععة االجتماعيععة خطععة العمععل الوطنيععة بشععأن االجتععار الألوععخاإل
( )2022-2017اليت حتدد اإلجراءات اات األولوية ملكافحة االجتار الألوخاإل.
 -27وعالوة عل ال يؤدي جهعاز الشعرطة املعالوي معن خعالل قسعم ايعة الطفعل التعابع لعه
ايعة األطفعال معن االجتعار .و ععام  2017أنقعذ
فرع اخلدمات اتتمعية لضتط األمن دورا حامسعا
جهاز الشرطة املالوي  121ضحية من ضحااي االجتار .ومن بني هذا العدد كان هناك  35طفال.
 -28ويقوم الاعماء التقليديون وأفراد اجلمهور واهلياكل اتتمعية لضتط األمن بدور حيوي أيضا
كش مرتكيب االجتار وإنقاا الضحااي .وترد حمافظتا فالوميب ومشينجي معن بعني املقاطععات العيت توجعد
معازة لضتط األمن تساعد كتح االجتار الألوخاإل.
فيها هياكل جمتمعية ّ
 -29وأنشئت أيضا آليعات للتععاون وتتعادل املعلومعات معع التلعدان احلدوديعة وهنعاك منتعدي سعنوي
للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي جتتمع فيعه التلعدان لتتعادل املعلومعات املتعلقعة الالجتعار الألوعخاإل.
ويسععتخدم جه عاز الشععرطة املععالوي أيضععا آليععات ملععل منظمععة التعععاون اإلقليمععي بععني ررسععاء الشععرطة
اجلنوب األفريقي واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنرتبول) .وقد اضطلعت اإلنرتبول بعدور حاسعم
إنقاا الضحااي وإلقاء القتض عل اجلناة خارج مالوي.

عمل األطفال
 -30سعيا إىل حتديد مدي انتشار عمل األطفال تعاقعدت احلكومعة معن خعالل وزارة العمعل واملهعارات
واالبتكععار بععدعم مععن منظمععة العمععل الدوليععة (فععرع املتععادو واحلقععوق األساسععية ملنظمععة العمععل الدوليععة) مععع
املكت ععب اإلحص ععائي ال ععوطين إلج ع عراء الدراس ععة االستقص ععائية الوطني ععة بش ععأن عم ععل األطف ععال ال ععيت أجن ععات
عععام  2015ونشععرت نتائجهععا عععام  .2017وكشععفت الدراسععة االستقصععائية عععن أن نسععتة عمععل األطفععال
الذين ترتاوح أعمارهم بني مخس سنوات وستع عشرة سنة يتلغ مداها ( 38مثانية وثالثني) املائة.
 -31و إطععار اجلهععود الععيت تتععذهلا حكومععة مععالوي للقضععاء عل ع عمععل األطفععال اعتُمععدت خطععة
العمل الوطنية األوىل للقضاء عل عمل األطفال ( .)2017-2012ولقد نشرها الشركاء واعتمدوها عل
نطاق واسع .ونُفذت عدة برام الستخدام هذه اخلطة .ق أهنا انطوت عل حتدايت ال سيما نقص
التمويع ععل الع ععذي اسع ععتلام اسع ععتعراض خطع ععة العمع ععل الوطنيع ععة .واعتُمع ععدت خطع ععة عمع ععل وطنيع ععة منقحع ععة
عععام  2019وسععوف متتععد فععرتة تنفيععذها مععن عععام  2019إىل عععام  .2025ومشلععت خطععة العمععل الوطنيععة
املنقحة جماالت ملل األمراض املامنة وعمل األطفال ونظام اإلجيار واالجتار.
 -32وص ععدقت م ععالوي علع ع بروتوك ععول ع ععام  2014التفاقي ععة العم ععل اجل ععربي ع ععام  .2019وه ععذا
الربوتوكول ص جديد ملام قانوان يتطلب من مالوي اعتماد تعدابق تتعلع بوقايعة األوعخاإل و عايتهم
8

GE.20-03326

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

مععن العمععل اجلععربي .وتسععتعرض مععالوي حاليععا الععربانم القطععري للعمععل الالئ ع مععالوي الععذي تتملععل
إحععدي دعائمععه القضععاء عل ع عمععل األطفععال واحلقععوق العمععل واحلمايععة االجتماعيععة .ويشععجع
ال ععربانم القط ععري للعم ععل الالئع ع م ععالوي العم ععل الالئع ع للت ععالغني ح ععآل يتمكنع عوا م ععن إعال ععة أطف ععاهلم
امللتحقععني الملععدارس وجتنععب املشععاركة األنشععطة الععيت قععد تعتععرب مععن أوععكال عمععل األطفععال .وسععيتدأ
مشروع خلفا ملشروع القضاء عل عمل األطفال من أجل التغيق احلقيقي ععام  2020وسعوف ميتعد
عل فرتة أربع سنوات بتمويل من مؤسسة القضاء عل عمل األطفال زراعة التتغ.

املساواة ني اجلنسني وحقوق املرأة
الوقت الذي واصلت فيه وزارة الشؤون اجلنسانية واإلعاقة والرعاية االجتماعية جهودها
-33
تنفيععذ قععانون املسععاواة بععني اجلنسععني وضعععت الععوزارة عععدة سياسععات وب عرام  .ففععي عععام  2018أطلقععت
الوزارة االسرتاتيجية الوطنية للمراهقات والشاالت ( .)2022-2018ويتملل اهلدف من هذه االسرتاتيجية
ضمان سالمة امل راهقات والشعاالت معالوي و عايتهن معن مجيعع أوعكال العنع والتمييعا .وينتغعي
متكععني املراهقععات والشععاالت مععن املطالتععة ققععوقهن اإلجنابيععة اجلنسععية وانععاا اخليععارات املسععتنقة اخلاصععة
ن .كما ينتغي أن تتاح هلن إمكانية احلصول عل تعليم جيد النوعية و ايتهن من زواج األطفال.
 -34وأطلقت الوزارة أيضا خطة تنفيذ ورصد قانون املسعاواة بعني اجلنسعني ( .)2020-2016ويتملعل
اهلععدف مععن اخلطععة تععوفق املسععاواة بععني اجلنسععني والتكامععل والتععأثق والتمكععني والكرامععة والفععرإل
للرجال والنساء مجيع وظائ اتتمع .وتتضمن اخلطة مخسة جماالت مواضيعية وهيو
التعليم والتدريب

•

املساواة بني اجلنسني

•

مراعاة املنظور اجلنساين

•

تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

اخلدمات الصحية وحقوق الصحة اإلجنابية اجلنسية
قطاعات التنمية

احلوكمة وحقوق اإلنسان

•

مراعاة املنظور اجلنساين

•

قدرة ابلية الوطنية للشؤون اجلنسانية.

احلقوق االاتصادية واالجتماعية للمرأة
 -35قطعععت مععالوي وععوطا كت عقا ععو ضععمان متتععع امل عرأة ققوقهععا االقتصععادية االجتماعيععة .ويكفععل
دستور مالوي للمرأة عوجعب املعادة  24نفعس املركعا القعانوين واحلقعوق العيت يتمتعع عا الرجعل وال جيعوز
جمععايل الصععحة والتعلععيم و
التمييععا ضععدها عل ع أسععاس نععوع اجلععنس أو احلالععة الاوجيععة عععا ال ع
أماكن العمل.
 -36ووفقا لتعداد مالوي لإلسكان والسكان يتلعغ جممعوع ععدد النسعاء امللمعات اللقعراءة والكتابعة
مالوي  5 108 766امرأة حني يتلغ عدد األميعات  2 647 088امعرأة .وبلعغ جممعوع امللتحقعات اللتعلعيم
اجلامعي  23 075امرأة والعاليت وصعلن مرحلعة التعلعيم اللعانوي  55 934أنلع والعاليت وصعلن مرحلعة التعلعيم
االبتدائي  298 181أنل والاليت يتعدين مرحلة التعليم ما قتل املدرسي  237 134أنل .
 -37ويشق موجا املساواة بني اجلنسني لعام  2019إىل أن عدد النساء مناصعب صعنع القعرار
مؤسسات اخلدمة املدنية والرقابة أقل من عدد الرجال .ويشق املوجا إىل أن النساء يشغلن  33املائة
مععن املناصععب علع مسععتوي ررسععاء اخلدمععة املدنيععة و 8املائععة علع مسععتوي نعواب الررسععاء .ويتععني
أيضا أن املرأة تشغل  33املائعة معن املناصعب علع مسعتوي املعديرين و 30املائعة علع مسعتوي كتعار
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املععوظفني .ويتععني املرف ع  3اجلععدولني  1و 2املتعلقععني اللتنمععيط اجلنسععاين مناصععب صععنع الق عرار وعععدم
صنع القرار جمال اخلدمة املدنية ومؤسسات الرقابة اعتتارا من آاار/مارس .2019
 -38وفيمع ععا يتعل ع ع ققع ععوق امل ع عرأة املسع ععائل املتعلقع ععة الألراضع ععي يع ععنص قع ععانون األراضع ععي العرفيع ععة
لعععام  2016علع إوعراك املعرأة جلععان األراضععي .وتتععوىل جلععان األراضععي العرفيععة مسععؤولية إدارة األراضععي
العرفيععة .وهععذا إطععار مؤسسععي جديععد حيععل حمععل النظععام السععاب الععذي كععان فيععه الاعمععاء التقليععديون علابععة
أمنععاء علع األراضععي العرفيععة .ولضععمان بععروز مصععاا املعرأة علع ععو كع ك
عاف ملععل تلع اللجععان تععنص
املععادة ()2(5ب) مععن القععانون عل ع ضععرورة أن يكععون ثالثععة عل ع األقععل مععن أعضععاء اللجنععة السععتة مععن
النسععاء .وعل ع نفععس املن عوال تقتضععي عضععوية حمععاكم األراضععي العرفيععة أن يكععون ثالثععة عل ع األقععل مععن
األعضاء الستة من النساء.

حقوق الفئا الضعيفة
األشخاص ذوو اإلعااة
 -39يُلام دستور معالوي عوجعب املعادة (13ز) الدولعة العتمعاد سياسعات وتشعريعات لتعايعا كرامعة
األوخاإل اوي اإلعاقة ونوعية حياةم من خالل متكينهم من الوصول إىل األماكن العامة بصورة كافية
ومناستة وإاتحة فرإل عادلة هلم التوظي وأقص مشاركة ىكنة مجيع جماالت اتتمع املالوي.
وتععنص املععادة  )1(30مععن الدسععتور الععيت تععنص علع احلع التنميععة علع أنععه ينتغععي إيععالء اهتمععام خععاإل
للنساء واألوخاإل اوي اإلعاقة بوجه أخص عند إعمال هذا احل .
 -40ووفقععا للتعععداد الععوطين لعععام  2018يوجععد مععالوي مععا جمموعععه  1 556 670مععن األوععخاإل
اوي اإلعاقععة .وتتععني أن حعوايل  10,4املائععة (عشععرة وأربعععة مععن عشععرة املائععة) مععن السععكان التععالغني
مععن العمععر مخععس سععنوات فمععا فععوق مععالوي يعععانون مععن نععوع واحععد علع األقععل مععن اإلعاقععة .وكانععت
نستة  10املائة (عشرة املائة) منهم من الذكور و 11املائة (إحدي عشرة املائة) من اإلانق.
وتتني أنه من بني  1 556 670وخصا يعانون من صعوبة واحدة عل األقل يعاين  49املائعة (تسععة
وأربعون املائة) من صعوبة الررية و 24املائة (أربعة وعشرون املائة) من صععوبة السعمع
و 27املائة (ستعة وعشرون املائة) من صعوبة املشي و 9املائة (تسعة املائة) من صعوبة
الك ععالم .وتت ععني أن  16املائ ععة (س ععتة عش ععرة املائ ععة) م ععن األو ععخاإل اوي اإلعاق ععة يع ععانون م ععن
صعععوالت اهنيععة حععني يعععاين  8,5املائععة (مثانيععة ومخسععة مععن عشععرة املائععة) مععن مشععاكل تتعل ع
اللرعايععة ابمنععة .ومجعّعع تعععداد اإلسععكان والسععكان لعععام  2018أيضععا معلومععات عععن األوععخاإل املصععابني
المل ده  .وتتني أن حوايل  0,8املائة ( )134 636من جمموع السكان معن األوعخاإل املصعابني الملهع .
د
ويقدم املراق  4مايدا من التفاصيل.
 -41ولقد سنت مالوي قانون اإلعاقة عام  .2012وهو قعانون وعامل يتعلع ققعوق األوعخاإل
اوي اإلعاقة .وهو يهدف إىل حتقي تكافؤ الفرإل لألوخاإل اوي اإلعاقة من خالل تعايعا حقعوقهم
و ايتها .وينص هذا القانون علع إنشعاء الصعندوق االسعتئماين لإلعاقعة العذي يتملعل هدفعه الرئيسعي
دعم تنفيذ برام وخدمات اإلعاقة لفائدة مجيع األوخاإل اوي اإلعاقة .وقد التامعت حكومعة معالوي
بتفعي ععل ال ع الص ععندوق قل ععول ع ععام  .2022وجي ععري حالي ععا اس ععتعراض ق ععانون اإلعاق ععة م ععن أج ععل تفعي ععل
الصععندوق فضععال عععن إدمععاج أحكععام اتفاقيععة األمععم املتحععدة حلقععوق األوععخاإل اوي اإلعاقععة القعوانني
احمللي ععة .ووق ععت إع ععداد ه ععذا التقري ععر كان ععت م ععالوي بص ععدد ان ععاا خطع عوات للتص ععدي علع ع الربوتوك ععول
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األفريقععي لإلعاقععة وتسععتعد إلج عراء مشععاورات مععن أجععل التصععدي عل ع الربوتوكععول االختيععاري التفاقيععة
حقوق األوخاإل اوي اإلعاقة.
 -42وتنص املادة (10أ) من قانون اإلعاقة علع أنعه ال جيعوز اسعتتعاد األوعخاإل اوي اإلعاقعة ععن
النظ ععام التعليم ععي الع ععام عل ع مجي ععع املس ععتوايت .وإلنف ععاا ه ععذا احلك ععم تعك ع وزارة الش ععؤون اجلنس ععانية
واإلعاقة والرعاية االجتماعية حاليا الالورتاك مع وزارة التعليم والعلعوم والتكنولوجيعا علع تنفيعذ بعرام
وسياس ععات لض ععمان التعل ععيم الش ععامل للجمي ععع امل ععدارس العام ععة واخلاص ععة عل ع ح ععد س عواء .وم عن ب ععني
السياسات املعمول ا الوقت الراهن اسرتاتيجية التعليم الشامل للجميع اليت تسع إىل تعايا تكافؤ
فععرإل احلصععول عل ع نوعيععة جيععدة مععن النمععاء مرحلععة الطفولععة املتكععرة والتعلععيم االبتععدائي والل ععانوي
واجلامعي والعايل.
 -43وتعععرتف املععادة  14مععن قععانون اإلعاقععة قع األوععخاإل اوي اإلعاقععة احلصععول علع احلمايععة
االجتماعيععة .و هععذا الصععدد تتععاح هلععم إمكانيععة الوصععول إىل ب عرانم التحععويالت النقديععة االجتماعيععة
الع ععذي تع ععديره وزارة الشع ععؤون اجلنسع ععانية واإلعاقع ععة والرعايع ععة االجتماعيع ععة .وعل ع ع الع ععر م مع ععن أن الع ععربانم
ال يسعتهدف األوعخاإل اوي اإلعاقعة علع وجعه التحديعد فعإهنم معدرجون كفئعة معن فئعات األوععخاإل
الضعععفاء .ووضعععت مععالوي أيضععا سياسععة وطنيععة للععدعم االجتمععاعي ( )2023-2018ةععدف إىل تيسععق
تنفيذ الربام اليت من وأهنا إاتحة حتويالت الدخل أو االستهالك للفقراء و اية الضعفاء من املخاطر
املتعلقععة بسععتل العععيز وتعايععا حقععوق املهمشععني ووضعععهم االجتمععاعي .وتععذ ُكر السياسععة أن األوععخاإل
اوي اإلعاقة هم من بني الضعفاء.
 -44وععالوة علع الع تقعوم وزارة الشعؤون اجلنسعانية واإلعاقعة والرعايعة االجتماعيعة بتلقيع عامععة
اجلماهق بشأن حقوق األوخاإل اوي اإلعاقة اللتعاون مع احتاد املنظمات املعنية الإلعاقة مالوي.
 -45ويساعد الشركاء املتعاونون أيضا حكومة مالوي عل ضمان إعمال حقوق األوعخاإل اوي
اإلعاقععة .وقععدمت إدارة التنميععة الدوليععة مععن خععالل صععندوقها العععاملي ملكافحععة الفقععر متلععغ 768 666
جنيها اسرتلينيا إىل الصندوق اخلقي جلمعية ’’موتيفيشن‘‘ .ومي ّعول الصعندوق مشعروعا يسعتهدف بععض
أفقر الفئات وأكلرهعا ةميشعا معالوي ععا الع  1 000طفعل مصعاب اللشعلل العدما ي و1 000
مععن األمهات/مقععدمي الرعايععة و 2 000مععن النسععاء والرجععال اوي اإلعاقععة .ويهععدف املشععروع إىل متكععني
األمهععات مععن رعايععة أطفععاهلن عل ع ععو أكلععر فعاليععة والسعععي إىل إجيععاد فععرإل لتوليععد الععدخل .ونتيجععة
عدر علع ع التنق ععل واالس ععتقالل م ععن خ ععالل خ ععدمات
ل ععذل يص ععتح األطف ععال اوو اإلعاق ععة والت ععالغون أق ع د
الكراسععي املتحركععة املسععتدامة واملععدارس الععيت يسععهل الوصععول إليهععا ودعععم األق عران ىععا يععؤدي إىل زايدة
معدالت االلتحاق الملدارس واخنفاض معدالت الوفيات.
 -46وفيما يتعل الألوخاإل املصعابني الملهع اعتمعدت وزارة الشعؤون اجلنسعانية واإلعاقعة والرعايعة
االجتماعية خطة العمل الوطنية بشأن األوخاإل املصابني الملهع ( .)2020-2018وتعوفر خطعة العمعل
المله وضمان متتعهم ققوقهم عل قدم املساواة.
ططا وامال إلهناء العن ضد األوخاإل املصابني د

 -47ولقععد سععجلت مععالوي حععاالت اعتععداء عل ع أوععخاإل مصععابني المله ع عل ع مععدي السععنوات
وكل عمليات اختطاف وقتل واستخراج رفاةم للحصول عل أعضاء من
األربع املاضية .ومت ال
أجسادهم .وكمعا اكعر أععاله يكفعل دسعتور معالوي صعراحة ايعة األوعخاإل اوي اإلعاقعة ععن فعيهم
المله  .وأتخذ اخلطة بتدابق قوية ترمي إىل وضع حد لتل االعتداءات اليت أصتحت وصمة
املصابون د
عار عل ضمقان اجلمعي.
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 -48والإلضعافة إىل الع أُطلع دليعل للمحققعني واملععدعني الععامني والقضعاة بشععأن اجلعرائم املرتكتععة
المله ع ععدف تعايععا االسععتجابة القانونيععة للج عرائم املرتكتععة ضععد األوععخاإل
ضععد األوععخاإل املصععابني د
المله ع  .وحي ععدد ال ع ال ععدليل ال ععذي يس ععتند إىل األحك ععام اات الص ععلة ق ععانون العق ععوالت
املص ععابني د
وقعانون التشعريح وقععانون رعايععة الطفععل و ايتععه وقضعاء األحععداق وقععانون االجتععار الألوععخاإل وقععانون
ل
السحر وكل متسط مجيع اجلرائم اليت حيتمل أن ترتكب ضد األوخاإل املصابني المله .
 -49وأطلقععت وزارة الشععؤون اجلنسععانية واإلعاقععة والرعايععة االجتماعيععة بععدورها االس عرتاتيجية وخط ععة
التنفيععذ ال ععوطنيتني لتعم ععيم مراع ععاة اإلعاق ععة ( .)2023-2018وحتععدد االس عرتاتيجية ات ععاالت الرئيس ععية ال ععيت
تتطل ععب تعم ععيم مراع ععاة قض ععااي اإلعاق ععة ع ععا يتماوع ع م ععع السياس ععات واالسع عرتاتيجيات الوطني ععة والدولي ععة
األخ ع ععري .وتتمل ع ععل ات ع ععاالت الرئيس ع ععية الص ع ععحة والتعل ع ععيم وس ع ععتل الع ع ععيز والعمال ع ععة وس ع ععتل اإلدم ع ععاج
االجتمععاعي .وتسععلط االسعرتاتيجية الضععوء أيضععا علع تعمععيم مراعععاة قضععااي اإلعاقععة اتععاالت الشععاملة
احليوي ع ععة مل ع ععل ف ع ععقوس نق ع ععص املناع ع ععة التشع ع عرية واإلي ع ععدز واملس ع ععائل اجلنس ع ععانية والتح ع ععوق .وس ع ععتتطلب
االسع عرتاتيجية أيض ععا م ععن مؤسس ععات القط ععاعني الع ععام واخل ععاإل علع ع السع عواء أن يك ععون ل ععديها موظف ععون
مسؤولون عن وؤون اإلعاقة.
الشباب
 -50تع ععدرك م ع ععالوي أن الش ع ععتاب ق ع ععد ُمه ع ععز الس ع ععاب خط ع ععة التنمي ع ععة القطري ع ععة .فم ع ععن ض ع ععمن
االس عرتاتيجيات الععيت اسععتخدمت لضععمان إدمععاج الشععتاب مت وضععع ب عرانم للتنميععة احلض عرية يتسععم أبنععه
السياس ععة احلضع عرية الوطني ععة لع ععام  2019ال ععيت اعتم ععدةا وزارة األراض ععي
و ععامل اجتماعي ععا .وي ععرد الع ع
واإلسععكان والتنميععة احلض عرية .ولقععد أُدرج الشععتاب اتععال اي األولويععة رقععم ( 7سععتعة) مععن الععربانم
العتتارهم من الفئات الضعيفة العيت جعري ةميشعها اجتماعيعا والتمييعا ضعدها جمعال التنميعة احلضعرية.
وسععيعاز هععذا اتععال او األولويععة اإلدمععاج االجتمععاعي مععن خععالل توسععيع نطععاق ب عرام املشععاركة املدنيععة
وحتديد هدفها مع مراعاة وجود أحكام خاصة للشعتاب وتعوفق مسعاحات وأمعاكن للعربام االجتماعيعة
والص ععحية والتعليمي ععة وتص ععميم حض ععري يل ععيب االحتياج ععات اخلاص ععة للش ععتاب .وس ععتعاز ه ععذه السياس ععة
مشاركة الشتاب صيا ة برام التنمية احلضرية وتنفيذها.
كبار الس
 -51تل ععام امل ععادة (13ي) م ععن الدس ععتور الدول ععة العتم ععاد سياس ععات وتش ع عريعات حت ععرتم كت ععار الس ععن
وتععدعمهم مععن خععالل تععوفق اخلععدمات اتتمعيععة وتشععجيع مشععاركتهم حيععاة اتتمععع .و عععام 2016
اعتمدت مالوي سياسة وطنية لكتار السن .وتتس تل السياسة مع األهداف االسعرتاتيجية للسياسعة
الوطنية للدعم االجتماعي .ومن خالل تل السياسة تعتام احلكومة حتقي أهدافها الوطنية املتمللة
ض ععمان احلق ععوق األساس ععية و ععق القابل ععة للتص ععرف لكت ععار الس ععن و ايته ععا وتعاي ععا اس ععتقالهلم ورع ععايتهم
ومشععاركتهم وحتقيع ااةععم وكعرامتهم و ععايتهم مععن التمييععا اللئععيم علع أسععاس السععن الععذي يواجهونععه
حصعوهلم عل ع خععدمات الععدعم االقتصععادي واالجتمععاعي و ععايتهم مععن اإليععذاء التععدين والنفسععي الععذي
يتعرضون له نتيجة للتحياات اتتمعية.
 -52ومععن السععمات التععارزة هلععذه السياسععة احلكععم املتعل ع إبنشععاء جلععان جمتمعيععة لكتععار السععن تكععون
مسؤولة عن تنفيذ السياسعة الالتصعال معع مجيعع أصعحاب املصعلحة ابخعرين حتعت تنسعي وزارة الشعؤون
اجلنسانية واإلعاقة والرعاية االجتماعية .وستتقيد عضوية اللجان العتتارات املساواة بني اجلنسني والسن
عععن طريع إاتحععة العضععوية ملععا ال يايععد علع  10أوععخاإل مععن كتععار السععن .وتكفععل تلع السياسععة مععن
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خععالل ملععل ال ع التمليععل
اجلنسانية ووامال للجميع.

اللجععان أن يكععون تصععميم ال عربام وتنفيععذها مراعيععا للسععن ولالعتتععارات

 -53والإلضافة إىل ال يشمل الربانم الوطين للتحويالت النقدية االجتماعية الذي تنفذه وزارة
الشعؤون اجلنسعانية واإلعاقعة والرعايعة االجتماعيععة أيضعا الفقعراء املعدقعني وكتععار السعن معن الرجعال والنسععاء
العاجاين أو وته العاجاين عن العمل.
 -54و أعق ععاب التط ععورات ال ععيت أص ععدرةا اللجن ععة األفريقي ععة حلق ععوق اإلنس ععان والش عععوب ان ععذت
معالوي خطعوات إجيابيععة ععو التوقيععع والتصععدي علع الربوتوكععول امللحع المليلععاق األفريقععي لكتععار السععن.
وتؤكد حكومة مالوي جمددا التاامها قماية حقوق كتار السن وتعاياها فضال عن حتسني نوعية حيعاةم
بوجه عام.
األرامل
ىارسععات
 -55سعععيا حلمايععة حقععوق الاوجععات التاقيععات عل ع قيععد احليععاة وال سععيما األرامععل مععن د
امل عقاق التميياي ععة و ععق القانوني ععة أص ععدرت م ععالوي ق ععانون ترك ععات املت ععو (الوص ععااي وامل عقاق واحلماي ععة)
لعام  .2011وينص ال القانون عل ايعة تركعات املتعوفني وإدارة تركعات املتعو واملالحقعة القضعائية
للجرائم املتعلقة برتكات املتو  .وفيما يتعل الملقاق بناء عل الوصعية جيعوز لألرملعة أن تقعدم طلتعا إىل
احملكم ععة إلع ععادة النظ ععر حص ععتها م ععن تركع عة املت ععو إاا حيس ععب حس ععا ا الوص ععية بص ععورة كافي ععة.
ايته حقوق ملكية األرامل واألطفال.
واتضحت جدوي ال القانون عل و خاإل
 -56و احلععاالت الععيت ال يععرتك فيهععا الشععخص وصععية يتضععمن القععانون متععادو لتوزيععع املمتلكععات
تنص بصفة خاصة عل أن لاوجة املتو احل وراثة أي ىتلكات للمتعو  .وعوجعب املعادة  3قلّعص
القععانون عععدد املسععتفيدين الرئيسععيني مععن تركععات املتععو إىل األسععرة املتاوععرة أي الاوجععة واألطفععال .ولقععد
ساعد ال عل تعايا ايعة ملكيعة املعرأة بوصعفها معوردا اقتصعاداي .و حعاالت تععدد زوجعات املتعو
حيمي القانون األرامل التاقيات عل قيد احلياة ععن طريع تاويعد كعل أرملعة بنصعيب معن ىتلكعات املتعو
الذي يرتك وصية منطقتها وفقا للقانون .وال جيعوز ألي أرملعة وأوالدهعا أن تطالعب أبي حصعة معن
ىتلكععات املتععو الععذي يععرتك وصععية املكععان الععذي تعععيز فيععه أرملععة أخععري .وإاا تععرك املتععو الععذي
يرتك وصية أكلر من أرملة واحدة مجيعهن يعشن نفس املنطقة حي لكل أرملة وأطفاهلا من املتو
أن حيصلوا عل حصة من ىتلكات املتو عا يتناسب مع مسامهتهم .وعالوة علع الع فعإن القعانون
العر الذي يعترب مسؤوال عن االستيالء عل املمتلكات ياب وصية يعد ينطت عل توزيع تركعة
ايععة
عادو اإلنصععاف املنصععوإل عليهععا القععانون .ويضععمن الع
املتععو بععل يتتععع توزيععع املمتلكععات متع د
األرامل من االستيالء عل املمتلكات .فهذا القانون جيرم أيضا االستيالء عل املمتلكات.

الصناعا االستخراجية وحقوق اإلنسان
 -57ي ععنظم ق ععانون املن ععاجم واملع ععادن ( )2019التنقي ععب ع ععن املع ععادن م ععالوي .وت ععربز امل ععادة  3م ععن
القانون أمهية التقيد عتادو التنمية عند القيام اللتنقيب عن املعادن من أجل ما يليو
•
•
•
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•

احلد من االخنفاضات االقتصادية املرتتطة برتاجع نشاط التعدين أو منعع حعدوثها ععن
طريع ع وض ععع أس ععاس للمس ععتقتل والتمك ععني االقتص ععادي االجتم ععاعي ورف ععع مس ععتوي
اتتمعات احمللية واملناط املتأثرة اللتعدين وتنميتها.

 -58ويعععاز القععانون أيضععا احل ع املسععاواة (عععدم التمييععا) عوجععب املععادة  20مععن دسععتور مععالوي
حين ينص عوجب املادة  43عل أنه ’’ ...جيوز ألي وخص أن يقدم طلتا للقيام بعمليات التنقيعب
أو االستطالع أو االستكشاف أو التعدين‘‘ .وعوجب املعادة  43معن القعانون يقعوم أي وعخص يعتعام
القيع ععام بعمليع ععات التنقيع ععب أو االسع ععتطالع أو االستكشع ععاف أو التعع ععدين بتقع ععدمي طلع ععب وفقع ععا للطريقع ععة
املنصوإل عليها القانون .وتتوىل جلنة املوارد املعدنية منح الرتاخيص وجيوز الطعن قراراةا عوجعب
املادة  53من القانون.
وترسع ععخ املع ععادة  56مع ععن قع ععانون املنع ععاجم واملعع ععادن متع ععدأ حقع ععوق اإلنسع ععان املتملع ععل املسع ععاءلة
-59
ّ
والشفافية من خالل جترمي الفساد والرووة .وتتملل العقوبة عل انتهاك هعذا احلكعم دفعع رامعة كتعقة
قدرها  30 000 000كواوا مالوية والسجن ملدة  10سنوات.
 -60والإلضافة إىل ال تعاز املادة  56معن قعانون التععدين واملنعاجم احلع النشعاط االقتصعادي
املنصوإل عليه املادة  29من دستور مالوي حين تنص عل أن يكعون أي جعاء معن منطقعة حمميعة
صصععة للمسععح اجليولععوجي متاحعا لتلقععي عطععاءات تنافسععية .وتشععرف جلنععة املعوارد املعدنيععة علع عمليععة
طععرح العطععاءات التنافسععية السععتئجار منععاط استكشععاف املعععادن .وجيععوز للجنععة أن تواف ع عل ع عمليععة
عطاءات تنافسية من أجل أن ُنصص لإلجيار بعض مناط استكشاف املعادن اليت تقع داخل منطقعة
حممية صصة للمسح اجليولوجي .وأي وخص ععا الع أي موظع عمعومي يعؤثر أو يسعع إىل
التععأثق علع نتيجععة عمليعة تقععدمي عطععاءات تنافسععية يكععون قععد ارتكععب جرميععة وحيكععم عليععه بعععد إدانتععه
بدفع رامة والسجن ملدة ( 10عشر) سنوات.
 -61وينص قانون التعدين واملناجم أيضا عل إقامة العدل اإلداري املنصوإل عليه املادة  43من
الدسععتور ألي وععخص متضععرر مععن ق عرار انععذه موظ ع عمععومي إدارة أحكععام القععانون .ويسععهم هععذا
القععانون أيضععا حتقيع اهلععدف رقععم  9مععن أهععداف التنميععة املسععتدامة املتعلع اللصععناعة واالبتكععار والتع
التحتية واتال اي األولوية املتعل بتعايا الصناعة مالوي الوارد اسرتاتيجية مالوي اللاللة للنمعو
والتنمية .ولقد مسح هذا القانون إبجياد فرإل عمل من خالل منح الرتاخيص لع  211وركة الستكشاف
املعادن والتعدين مالوي.

حقوق اإلنسان ومؤسسا احلوكمة
ع ع ععام  2018أج ع ععري املكت ع ععب اإلحص ع ععائي ال ع ععوطين اللتع ع ععاون م ع ععع وزارة الع ع ععدل والش ع ععؤون
-62
الدستورية دراسة استقصائية للعدالة واملساءلة الدميقراطية لتقييم أثعر أهعداف واسعرتاتيجيات السياسعات
القطاعيععة عل ع زايدة إمكانيععة الوصععول إىل العدالععة وحتسععني املسععاءلة وتتتععع التقععدم احملععرز بشععأن جمموعععة
املؤورات الواردة إطار رصد وتقييم اسرتاتيجية قطاع احلوكمة الدميقراطية.
 -63وعل الصعيد الوطين تظهعر نتعائ الدراسعة االستقصعائية أن  90,7املائعة معن مجيعع اتيتعني
يدركون حقوقهم وحعرايةم اإلنسعانية األساسعية .وتكشع النتعائ كعذل أن نسعتة أفعراد اجلمهعور العذين
يدركون حقوق اإلنسعان واحلعرايت قعد تضعاعفت تقريتعا السعنوات السعتع املاضعية حيعن ارتفععت معن
نستة  45,8املائة املتلغ عنها خط أساس العدالعة معالوي لععام  2011إىل نسعتة  90,7املائعة
املتلععغ عنهععا الدراسععة االستقصععائية احلاليععة .وىععا يع ععاز األدلععة عل ع ارتفععاع مسععتوايت الععوعي قق ععوق
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اإلنسان واحلعرايت املعذكورة أععاله النتعائ العيت توصعلت إليهعا مناقشعات جمموععات الرتكيعا العيت عكسعت
أيضا مستوايت مرتفعة للغاية معن العوعي الععام ققعوق اإلنسعان بوجعه ععام مجيعع األقعاليم و املنعاط
الريفية واحلضرية عل حد سواء.
 -64وتتني النتائ كذل أن  79,8املائة من اتيتني اكروا أن احلع الغعذاء هعو أهعم حع معن
حقوق اإلنسان وأوعار  69,9املائعة إىل أن احلع احليعاة هعو األهعم واكعر  21,1املائعة أن احلع
احلريععة الشخصععية هععو األهععم وبلععغ احلع التعلععيم  23,6املائععة حععني كععان أقععل حع اُكععر هععو
احل السكن إا اقتصرت نستة اكره عل  28,5املائة فقط.
 -65وفيما يتعل النتهاك حقوق اإلنسان يتعني االسعتطالع أن  13,0املائعة معن اتيتعني تعرضعوا
حعني تععرض 11,0
ألوكال مادية من االنتهاك وأن  12,6املائة معنهم انتهكعت حقعوقهم لفظيعا
املائة منهم ألوكال نفسية لالنتهاك و 2,5املائة آخرين ألوكال جنسية من االنتهاك.
 -66وفيمععا يتعل ع ققععوق اتتمعععات احملليععة املنععاط اتععاورة ملواقععع مشععاريع التعععدين فععإن معظععم
السكان احملليني القاطنني حول مواقع مشعاريع التععدين هعم معن املعاارعني وهنعاك ععدد قليعل معن الععاملني
امل ععدارس واملراك ععا الص ععحية الطتي ععة احمليط ععة م ععن ب ععني مؤسس ععات أخ ععري تق ععدم ف ععرإل عم ععل .وتع عرتاوح
الاايدات السكانية اتتمعات احمللية بني العشرات وابالف.
ايععة حقععوق اإلنسععان .وتشععمل تل ع
 -67وتضععم مععالوي عععدة مؤسسععات تععؤدي أدوارا هامععة
املؤسسععات وزارة العععدل والشععؤون الدسععتورية :وجلنععة حقععوق اإلنسععان (جلنععة مععالوي حلقععوق اإلنسععان)
ومكت ععب أم ععني املظ ععا وجلن ععة الق ععانون .وخ ععالل الف ععرتة املش ععمولة اللتقري ععر األخ ععق كان ععت وزارة الع ععدل
والشععؤون الدسععتورية وجلنععة مععالوي حلقععوق اإلنسععان تقععودان عمليععة صععيا ة خطععة عمععل وطنيععة حلق عوق
اإلنسان .وقد استكملت صيا ة خطة العمل وستطل بعد موافقة جملس الوزراء عليهعا .وواصعلت وزارة
العععدل والشععؤون الدسععتورية االضععطالع بععدورها تنسععي جتميععع تقععارير الدول عة الطععرف .وخععالل الفععرتة
املشمولة اللتقرير قدمت مالوي تقارير عن اتفاقية مناهضة التعذيب وامليلاق األفريقي حلقوق اإلنسان
والشععوب وبروتوكعول معابوتو .ولقعد اسعتُكملت أيضعا صعيا ة التقريعرين املتعلقعني اللعهعد العدويل اخلعاإل
الحلق ععوق املدني ععة والسياس ععية واالتفاقي ععة الدولي ععة للقض ععاء عل ع مجي ععع أو ععكال التميي ععا العنص ععري وس ععيتم
تقععدميهما قريتععا .وحععآل وقععت حتريععر هععذا التقريععر كانععت التقععارير قيععد الصععيا ة هععي تلع املتعلقععة التفاقيععة
القضاء عل مجيع أوكال التمييا ضد املرأة وامليلاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه.
 -68واخنععرط مكتععب أمععني املظععا أنشععطة متعععددة مععن أجععل تعايععا املمارسععات اإلداريععة اجليععدة
وسيادة القانون واحلكعم الروعيد واحعرتام حقعوق اإلنسعان .وتعلع أبعرز قعرار ألمعني املظعا اللطريقعة العيت
اوعرتت ععا السعلطة التنفيذيععة واجلمعيععة الوطنيعة جعرارات مت اقتنارهعا السععتخدام خععط ائتمعان مععن مصععرف
هندي بلغ قدره  50 000 000,00دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة األمريكية وتعاملت ا مع هذه
اجل عرارات .وخلععص أمععني املظععا إىل مععا يلععي ينتغععي أال وضععع أي مشععروع قععانون لععإلان بعقععد قععروض
لإلعفععاء مععن اإلوعععار دون إج عراء مععداوالت حععذرة بشععأن املععربرات املقدمععة وينتغععي أن تكععون مشععاريع
ق عوانني اإلان بعقععد قععروض حمععددة مععن حيععن التفاصععيل وينتغععي لألمنععاء الرئيسععيني لععوزارة املاليععة ووزارة
الاراعة أن يعتذروا للمالويني عن وراء مععدات اات تكنولوجيعا أكعل عليهعا العدهر ووعرب .وقعد أيعدت
الع حمكمعة االسعتئناف العليعا معالوي قضعية Ombudsman (Exparte Principal Secretary
for Finance) MSCA Civil Appeal No. 24 of 2017 [Being High Court, Lilongwe

].Registry, JR Cause Number 152 of 2016
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 -69و عام  2015أصدر أمني املظا ما جمموعه اثين عشر قرارا بعد إجراء حتقيقات عامة .ومن
بني تل القرارات ُرفضت قضية واحدة وجنحت إحدي عشرة وكوي .ومن بني القضااي الناجحة مت
االمتلععال ألربععع قضععااي و يععتم االمتلععال بعععد للقضععااي السععتع األخععري .و عععام  2016سععجل مكتععب
أمني املظا  200قضية .و عام  2017تلق املكتب  219ملفا وفتحها ىعا ميلعل زايدة بنسعتة 9,2
املائة عن عبء القضااي لعام  .2016ومن بني ملفات القضااي املذكورة ُرفضت  25قضية بعد فحصها
ألسععتاب تلفععة ملععل افتقارهععا إىل األسععس املوضععوعية وعععدم االختصععاإل وأُحيععل بعضععها إىل جهععات
أخري .ومن بني امللفات املفتوحة التالغ عددها  219ملفا تعل  139ملفا منهعا اللعمعل وركعا  56ملفعا
علع تقععدمي اخلععدمات .وخععالل عععام  2018أ لع مكتععب أمععني املظععا  563وععكوي منهععا  214وععكوي
م ععن بالنت ععق و 175و ععكوي م ععن م ععاوزو و 81و ععكوي م ععن املق ععر و 71و ععكوي م ععن ليلونغ ععوي و22
ّ
وكوي من مكتب الالكا.
 -70ووعهد اجلهعاز القضععائي معالوي حتسعنا تقععدمي اخلعدمات خعالل الفععرتة املشعمولة اللتقريععر.
وتشععمل تلع اخلععدمات اسععتحداق ُوعععب متخصصععة احملععاكم العليععا وإدخععال نظععام إلكععرتوين إلدارة
القضااي وتطوير قدرات مسؤويل القضاء وأعضائه وال سيما قدرات القضاة جماالت من قتيل املنظور
اجلنسعاين وإنشععاء جلنعة معنيععة ععاجلع ة األحكععام القضععائية العيت يتععت فيهعا بعععد والتعجيعل بعمليععة إقعرار
القضععااي اجلنائيععة مععن حمععاكم الصععلح وحتععدين جلسععات احملععاكم داخععل السععجون وتيسععق إنشععاء معهععد
مالوي للتعليم القانوين .وسعيا للتصدي للتحدايت اليت واجهتها املؤسسة تنفيذ اخلطة االسعرتاتيجية
للفرتة  2017-2011اعتمعدت السعلطة القضعائية خطعة اسعرتاتيجية للفعرتة  .2024-2019ويتملعل اهلعدف
الشعامل حتقيع عدالععة موسععة ووععاملة ومتاحععة وسعريعة للجميععع .وتنظععر اخلطعة االسعرتاتيجية أيضععا
تفعيل احملاكم احمللية لتمكني األوخاإل املناط الريفية من الوصول إىل العدالة.
 -71و عام  2017أدخل مكتب املعونة القانونية جلان املعونة القانونيعة علع مسعتوي املقاطععات
واملستويني اإلقليمي والوطين كهيئات تنسيقية جلميع مقدمي خدمات املعونة القانونية .كما فتح مكتب
املعونة القانونية مكاتب للمقاطعات املنطقتني الشرقية والوسط من التلد.
 -72وتتمتععع جلنععة مععالوي حلقععوق اإلنسععان بواليععة ايععة حقععوق اإلنسععان والتحقي ع انتهاكععات
حقوق اإلنسان .ولقد أُسندت إىل اللجنة مؤخرا والايت إضافية تتعل بتنفيذ وإنفاا قانون املساواة بني
اجلنسني وقانون احلصول علع املعلومعات .واضعطلعت اللجنعة أيضعا بعدور حيعوي وضعع خطعة العمعل
الوطنيععة بشععأن امله ع وسياسععة إعععادة القتععول واالس عرتاتيجية الوطنيععة لتعمععيم مراعععاة اإلعاقععة واملصععادقة
عليهععا وإطالقهععا .كمععا سععامهت اللجنععة اسععتعراض مشععاريع ق عوانني وق عوانني برملانيععة ملععل دم ع قععانون
اإلعاقة ( )2012وقانون األوخاإل اوي اإلعاقة ( )1971معا وقعانون العقعوالت (وال سعيما املعادتني 139
و 155أل ) ومشروع قانون (تعديل) املنظمات ق احلكومية ومشروع قانون اللجنة الوطنية للطفولة.
 -73واسععتكملت جلنععة الق عوانني مععالوي اسععتعراض الق عوانني االنتخابيععة وقععانون السععجون وقععانون
اإلجهعاض .واسعتكملت أيضععا وضعع تشعريعات بشععأن املتعادو التوجيهيعة إلصععدار األحكعام والتشعريعات
املتعلقة الإلداانت املنقضية .ويقوم جملس الوزراء حاليا اللنظر تلع التقعارير .وأكملعت اللجنعة قعانون
اجلنسععية ولكنهععا تنشععر تقري عرا بعععد عععن االسععتعراض .وال تعاال عمليععة اسععتعراض قععانون ال لسععحر جاريععة
ومن املتوقع إمتام تل العملية قلول منتص عام  2020عندما تقدم اللجنة اسعتنتاجاةا وتوصعياةا إىل
سن القانون.
احلكومة من خالل ّ

16

GE.20-03326

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

الو ول إىل العدالة
 -74سععنت مععالوي قععانون التعلععيم القععانوين واملمارسععني القععانونيني عععام  .2018ولقععد سععاعد هععذا
القانون إاتحة التمليل القانوين عن طري تكلي مجيع احملاميني بتوفق اخلدمات اتانية كشرط مست
للحصول عل ترخيص مااولة املهنة.
 -75وأنشععأت السععلطة القضععائية جلنععة تنسععي العدالععة اجلنائيععة عععام  .2017ومتععارس اللجنععة حاليععا
ضغوطا من أجل إدخال املساعدين القانونيني نظامي العدالة الرمسي و ق الرمسي بغية إاتحة التمليل
القانوين للفئات الضعيفة.
 -76وجيري حاليا استعراض قانون اهلجرة قين يراعي املسائل املتصعلة اللتعامعل معع املهعاجرين عق
الشرعيني واإلجراءات الواجب اتتاعها عند احتجازهم أو ملوهلم أمام احملاكم.

احلقوق االجتماعية االاتصادية
 -77خطت مالوي خطوات كتقة تعايا و اية احلقوق االقتصادية واالجتماعية واللقافية جلميع
الناس عن فيهم األطفال واألوخاإل اوي اإلعاقعة والنسعاء والشعتاب وكتعار السعن و عقهم معن الفئعات
الضعيفة واملهمشة .ولقد ست تسليط الضوء أعاله عل بعض التدابق اليت اعتمدةا مالوي إعمعال
احلقوق االجتماعية واالقتصادية.
التعليم
 -78اعتمدت وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا معايق التعليم الوطين من أجل حتسني نوعية التعليم
وإمكانية احلصول عليه املدارس االبتدائية واللانوية .وهي تتملل ستة وعشرين معيارا حتدد النتعائ
املتوقعة ل لطالب اليت يتععني علع مجيعع مقعدمي التعلعيم املؤسسعات العامعة واخلاصعة توفقهعا .كمعا أهنعا
حتدد عمليات القيادة واإلدارة والتعليم اليت تعترب أساسية لتحقي النتائ  .ويتتعع نظعام التعلعيم الرمسعي
م ععالوي اهليك ععل  :4-4-8أي  8س ععنوات م ععن التعل ععيم االبت ععدائي و 4س ععنوات م ععن التعل ععيم الل ععانوي و4
سنوات من التعليم اجلامعي .وتُقدم التعليم اجلامعي جمموعة من املؤسسات التعليمية عا ال كليات
ت ععدريب مدرس ععي املراح ععل االبتدائي ععة واللانوي ععة وم ععدارس التعل ععيم والت ععدريب ات ععالني التق ععين وامله ععين
والكليععات اجلامعيععة .ولاللتحععاق الجلامعععات العامععة وكليععات تععدريب املدرسععني يشععرتط احلصععول عل ع
و ععهادة مدرسع عة م ععالوي للرتبي ععة م ععع ع ععدد حم ععدد م ععن الس ععاعات املعتم ععدة ح ععني أن م ععدارس التعل ععيم
والتععدريب اتععالني التقععين واملهععين تسععتقتل الطععالب حععاملي إمععا وععهادة اإلعداديععة أو وععهادة مدرسععة
مالوي للرتبية.
 -79ويتني اجلدول  4من املراق  5موجاا حلالة التعليم مالوي
عل التعليم ونوعيته وكفاءته واإلنصاف وإعداد مياانيات اإلنفاق.

عام  2018من حين احلصول

احلق يف الصحة
 -80اعتُمد قعانون (الوقايعة معن) نقعص املناععة التشعرية/اإليدز (وإدارتعه) ععام  .2018ويعنص هعذا
القععانون عل ع الوقايععة مععن فععقوس نقععص املناعععة التش عرية واإليععدز وإدارةمععا مععع كفالععة حقععوق والتاامععات
األوخاإل املصابني بفقوس نقص املناعة التشرية أو املصابني الإليعدز .كمعا ينشعه هعذا القعانون اللجنعة
الوطنيععة لإليععدز الععيت تشععرف عل ع مجيععع املسععائل املتعلقععة بفععقوس نقععص املناعععة التش عرية/اإليدز .وحتظععر
املععادة  4مععن هععذا القععانون املمارسععات اللقافيععة الضععارة الععيت قععد تععؤدي إىل انتقععال فععقوس نقععص املناعععة
GE.20-03326
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التشعرية .وحتظععر املععادة  6منععه التمييععا ضععد أي وععخص علع أسععاس حالععة فععقوس نقععص املناعععة التش عرية
واإليع ععدز واإلصع ععاالت اات الصع ععلة .والإلضع ععافة إىل ال ع ع متع ععنح املع ععادة  9الشع ععخص املصع ععاب احل ع ع
اخلصوصية والسرية فيما يتعل الملعلومات املتعلقة بوضعه بينما حتظر املادة  26عل صاحب العمل أن
يطلب من أي وخص اخلضوع الختتار فقوس نقص املناعة التشرية كشرط مست للتوظي .
 -81وعالوة عل ال اعتمدت حكومة مالوي منذ ععام  2015ععدة سياسعات معن خعالل وزارة
الصحة والسكان .فاعتمدت الوزارة اخلطة االسرتاتيجية اللانية لقطاع الصحة  .2022-2017 -وةدف
هذه اخلطة إىل زايدة حتسني نتائ قطعاع الصعحة معن خعالل تعوفق جمموععة منقحعة معن التعدابق الصعحية
األساسية وتعايا نظم الصحة من أجل حتقي الفعالية جمال تقدمي التدابق الصحية األساسعية .وعلع
وجه التحديد حتدد اخلطة االسرتاتيجية اللانية لقطاع الصعحة مثانيعة أهعداف اسعرتاتيجية لقطعاع الصعحة
مالوي  -لكل منها اسرتاتيجيات و اايت يتعني تنفيذها قلول عام .2022

تقدمي اخلدمات الصحية
 -82زايدة فععرإل احلص ععول العععادل عل ع خ ععدمات الرعايععة الص ععحية وحتس ععني نوعيتهععا .يس ععتند ه ععذا
اهلدف إىل جناحات جمموعة التدابق الصحية األساسية اليت حددت تدخالت الرعاية الصعحية املتاحعة
جلميع املالويني بصورة جمانية عند نقطة الوصول إىل موقع اخلدمة منذ عام  .2004واهلدف من الع
هو حتقي حصول مجيع املالويني عل جمموعة تدابق صحية أساسية منقحة جيدة النوعية بغض النظر
عن قدرةم عل الدفع.

احملددات االجتماعية االقتصادية
 -83احلد من عوامل اخلطر التيئية واالجتماعية اليت هلا أتثق متاور عل الصحة .يركا هذا اهلعدف
عل ع االس عرتاتيجيات الععيت تعععاخل عوامععل اخلطععر التيئيععة واالجتماعيععة ملععل أمنععاط احليععاة وامليععاه والصععرف
الصحي واخلعدمات الغذائيعة والتغذويعة واإلسعكان وظعروف املعيشعة والعمعل العيت تعؤثر علع متطلتعات
الرعاية الصحية والنتائ الصحية .وسينفذ هذا اهلدف عل نطاق واسع عل مستوي اتتمع احمللي.

التنية التحتية واملعدات الطتية
 -84حتسني توافر ونوعية التنية التحتية الصحية واملعدات الطتية .يسع هذا اهلدف إىل ضمان أن
تكون املراف الصحية القائمة اات نوعية كافية وجمهاة جتهياا مناستا لتلتية احتياجاةا احملددة من الرعاية
الصحية وزايدة نستة سكان مالوي الذين يعيشون نوم  8كيلومرتات من مرف صحي.

املوارد التشرية
 -85حتس ععني تع عوافر املع عوارد التشع عرية جم ععال الص ععحة واس ععتتقائها وأدائه ععا وحفاه ععا م ععن أج ععل تق ععدمي
اخلععدمات الصععحية بفعاليععة وكفععاءة وإنصععاف .يركععا هععذا اهلععدف علع حتسععني معععدل اسععتيعاب واسععتتقاء
العاملني قطاع الصحة العامة مع حتقي توزيع عادل الوقت نفسه.

األدوية واللوازم الطتية
 -86حتسععني ت عوافر األدويععة والل عوازم الطتيععة ونوعيتهععا واسععتخدامها .يركععا هععذا اهلععدف عل ع حتسععني
كفاءة سلسلة اإلمداد الألدوية واللوازم الطتية لضمان توافر جمموعة التدابق الصحية األساسية.
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نظم معلومات الصحة
 -87توليععد معلومععات جيععدة وإاتحتهععا جلميععع املسععتعملني املسععتهدفني لتمكيععنهم مععن انععاا ق عرارات
قائمعة علع األدلعة معن خعالل أدوات موحعدة ومتسعقة مجيعع العربام  .يركعا هعذا اهلعدف علع حتسععني
ومواءمة مجع التياانت وإدارةا عل مجيع مستوايت نظام الصحة من خالل حتسني قدرات تكنولوجيعا
املعلومات واالتصاالت وبروتوكوالت التياانت والروابط بني تل املستوايت.

احلوكمة
 -88حتسععني القيععادة واحلوكمععة عل ع نطععاق قطععاع الصععحة أبكملععه وعل ع مجيععع مسععتوايت منظومععة
الرعاية الصحية .يركا هذا اهلدف عل حتسني االتصال وتعايا تنسي اخلطة االسرتاتيجية اللانيعة لقطعاع
الصحة ال سيما داخل قطاع الصحة دف احلد من االزدواجية والتجار قطاع الصحة.

متويل الصحة
 -89زايدة املوارد املالية لقطاع الصحة وحتسني الكفاءة نصعيص املعوارد واسعتخدامها .يركعا هعذا
اهلدف عل حماوالت زايدة التمويل املستدام املتعاح لقطعاع الصعحة معن خعالل زايدة اإليعرادات ووفعورات
الكفاءة عل حد سواء.
 -90وعالوة عل ال اعتمدت وزارة الصحة عام  2018السياسة الوطنية املتعددة القطاعات
بشع ععأن التغذي ع ععة للفع ععرتة  .2022-2018وة ع ععدف السياس ع ععة الوطني ع عة املتع ع ععددة القطاعع ععات بش ع ععأن التغذي ع ععة
للفرتة  2022-2018إىل توفق إطار توجيهي لتنفيذ االستجابة الوطنيعة للتغذيعة بنجعاح ومعاجلعة املسعائل
الوطنية والعاملية القائمة والناوئة واللتايل دعم التاام احلكومة اللقضاء عل مجيع أوكال سوء التغذية.
وستدخل هذه السياسة حيا النفاا من خالل اخلطة االسرتاتيجية الوطنية للتغذية للفرتة .2022-2018
 -91وستوض ععع اس عرتاتيجيات ومت ععادو توجيهي ععة تنفيذي ععة داعم ععة إض ععافية ملواص ععلة ترمج ععة التطل ععع إىل
إج عراءات ملموس ععة .وينتغ ععي أن يك ععون م ععن بينه ععا االس عرتاتيجيات واملت ععادو التوجيهي ععة التالي ععةو التلقي ع
واالتصال جمال التغذية عل الصعيد العوطين وتغذيعة الرضعع واألطفعال الصعغار واملغعذايت الدقيقعة
وتغذيععة امل عراهقني والصععحة والتغذيععة املععدارس والنمععاء مرحلععة الطفولععة املتكععرة واإلدارة اتتمعيععة
لسوء التغذية احلاد والدعم والعالج جمال الرعاية التغذوية والوقاية من األمراض ق املعدية املتصلة
اللتغذية وعالجها.
-92
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ولقد حددت هذه السياسة مثانية جماالت اات أولوية تشمل ما يليو
•

الوقاية من نقص التغذية

•

املساواة بني اجلنسني واإلنصاف واحلماية واملشاركة والتمكني من أجل حتسني التغذية

•

عالج سوء التغذية احلاد ومكافحته

•

والوقاية من األمراض ق املعدية املتصلة اللوزن الاائد والتغذية وإدارةا

•

التلقي التغذوي والتعتئة االجتماعية والتغيق السلوكي اإلجيايب
حاالت الطوارو

•

التغذية

•

ةيئة بيئة مواتية للتغذية

•

الرصد والتقييم والتحن واملراقتة

جمال التغذية.
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-93

وتتضمن هذه السياسة أيضا خطة تنفيذ وإطارا للرصد والتقييم.

 -94وعععالوة عل ع ال ع اعتمععدت الععوزارة أيضععا السياسععة الوطنيععة للصععحة ( .)2030-2018وتععوفر
هعذه السياسعة توجيهعا سياسعاتيا بشعأن املسعائل اهلامععة الضعرورية لتطعوير نظعام الصعحة وأدائعه مععالوي.
ولقععد ُوضعععت هععذه السياسععة وفقععا لدسععتور مجهوريعة مععالوي الععذي يععنص علع أن الدولععة ملامععة ’’بتععوفق
رعايععة صععحية كافيععة عععا يتناسععب مععع االحتياجععات الصععحية للمجتمععع املععالوي واملعععايق الدوليععة للرعايععة
الصحية‘‘ .و هذا الصدد يكفل الدستور جلميع املالويعني أعلع مسعتوايت اجلعودة جمعال خعدمات
الرعاية الصحية نطاق املوارد احملدودة املتاحة.
 -95ولقد ُوضعت هذه السياسة أيضا وفقا السرتاتيجية معالوي اللاللعة للنمعو والتنميعة وهعي خطعة
إمنائيععة وععاملة ملععالوي تعععرتف أبن وجععود سععكان أصععحاء ومتعلمععني أمععر أساسععي إاا مععا أريععد ملععالوي أن
حتق ع من عوا اجتماعيععا اقتصععاداي مسععتداما .وتتماو ع هععذه السياسععة أيضععا مععع أهععداف التنميععة املسععتدامة.
وحتدد هذه السياسة هنجا منسقا يتعني أن تستخدمه احلكومة لتحقي أهداف قطاع الصحة وهيو
•

حتسني الوضع الصحي جلميع املالويني

•

ضمان رضا السكان عن اخلدمات الصحية اليت يتلقوهنا

•

ض ععمان ع ععدم تع ععرض الس ععكان ملخ ععاطر مالي ععة واجتماعي ععة ميك ععن جتنته ععا خ ععالل عملي ععة
حصوهلم عل الرعاية الصحية عل أي مسعتوي معن مسعتوايت منظومعة تقعدمي الرعايعة
الصحية.

 -96وسععتنفَّذ السياسععة الوطنيععة للصععحة مععن خععالل اتععاالت التاليععة اات األولويععةو تقععدمي اخلععدمات
الصعحية والصعحة الوقائيعة واحملعددات االجتماعيعة للصععحة والقيعادة واحلوكمعة ومتويعل الصعحة واملعوارد
التش عرية جم ععال الص ععحة واألدويععة والل عوازم الطتي ععة واملع ععدات الطتيععة والتني ععة التحتي ععة وإدارة الس ععكان
واملعلومات والتحوق الصحية .وستنفذ هذه السياسة بني عامي  2018و 2030ملواءمتها معع فعرتة تنفيعذ
أهداف التنمية املستدامة وسيجري استعراضها كل مخس سنوات.
 -97و عععام  2017أطلقععت مععالوي أول لقععاح للمععالراي العععا كععربانم جت عرييب .وسععيتم تععوفق
اللقاح املعروف السم  RTS,Sلألطفال حآل سن اللانية .وقد أثتت اللقاح اللفعل أنه يستطيع أن يقلل
إىل حععد كتععق مععن اإلصععابة الملععالراي لععدي األطفععال .و التجعارب السعريرية ُوجععد أن الع اللقععاح يقععي
حوايل  4من كل  10حاالت من املالراي عا ال  3من كل  10حعاالت معن املعالراي احلعادة املهعددة
للحياة .ويُتوقع من الربانم التجرييب أن يولد األدلعة واخلعربات الالزمعة إلروعاد توصعيات منظمعة الصعحة
أوجعه
العاملية جمال السياسات بشأن اسعتخدام لقعاح املعالراي علع نطعاق أوسعع .وسعينظر العربانم
اخنفععاض وفيععات األطفععال وتنععاول اللقععاح عععا ال ع مععا إاا كععان ابالء حيضععرون أطفععاهلم الوقععت
احملدد للجرعات األربع املطلوبة وسالمة اللقاحات سياق االستخدام الروتيين .وإن ال اللقاح هو
أداة تكميلية ملكافحة املعالراي  -تضعاف إىل جمموععة التعدابق األساسعية العيت أوصعت عا منظمعة الصعحة
العاملية للوقاية معن املعالراي .ويهعدف بعرانم لقعاح املعالراي إىل الوصعول إىل حعوايل  360 000طفعل سعنواي
ثالث ععة بل ععدان ع ععا فيه ععا م ععالوي .وإىل جان ععب اللق ععاح تش ععق وزارة الص ععحة والس ععكان إىل أن ععه قل ععول
عام  2017كان  68املائة من األطفال ينعامون حتعت انموسعية معاجلعة ىعا أسعهم اخنفعاض انتشعار
املالراي بني صفوف األطفال.
 -98و الفرتة  2016-2015كان معدل الوفيات النفاسية  439لكعل  100 000مولعود حعي وكانعت
ايععة ع ععام  2018ه ععي أن يص ععل ال ع ال عرقم إىل  380حال ععة لك ععل  100 000مولععود ح ععي ح ععني متلل ععت
ايععة عععام  345 2020حالععة لكععل  100 000مولععود حععي .وبلععغ جممععوع اخلصععب الفععرتة 2016-2015
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معدل  4,4أطفال لكل امعرأة ومتللعت ايعة ععام  4,0 2018أطفعال لكعل امعرأة وععام
أطف ععال لك ععل ام عرأة .و الف ععرتة  2016-2015تلق ععت  50املائ ععة م ععن النس ععاء ال ععاليت ت عرتاوح أعم ععارهن
بني  15و 49سنة والاليت وضعن مولودا حيا العامني املاضيني الرعايعة السعابقة للعوالدة أربعع معرات أو
أكلر ومتللت اية عام  55 2018املائة و اية عام  60 2020املائة .و عام  2015كان
عععدد حععاالت السععل املكتشععفة  121حالععة لكععل  100 000نسععمة .وكانععت الغايععة لعععامي  2018و2020
ه ععي  196حال ععة لك ععل  100 000نس ععمة .و ع ععام  2018س ععجل تع ععداد م ععالوي لإلس ععكان والس ععكان
وفععاة  12 586طفععال قتععل بلععو هم السععنة األوىل حععني ُسععجلت  11 362حالععة وفععاة ألطفععال بععني سععن
وسجل عام  2018ما جمموعه  - 2 709وفيات نفاسية .ويقدم املراق 6
سنة واحدة وأربع سنواتُ .
مايدا من التفاصيل عن وفيات األطفال والوفيات النفاسية اعتتارا من عام .2018
2020

3,5

 -99وتسععليما أبمهيععة الصععحة اتتمعيععة وفرصععة التصععدي لتل ع التحععدايت وضعععت وزارة الصععحة
والسكان أول اسرتاتيجية وطنية للصحة اتتمعية التلد للفرتة  .2022-2017ولقد قاد قسم خعدمات
الصحة اتتمعية ال العمل اللتنسي مع إدارة التخطيط ووضع السياسات .وترتتط هذه االسعرتاتيجية
الخلطععة االس عرتاتيجية اللانيععة لقطععاع الصععحة الععيت تؤكععد عل ع الرعايععة الصععحية األوليععة واملشععاركة اتتمعيععة
بوص ععفهما مت ععدأين أساس ععيني .ولق ععد اسرتو ععدت عملي ععة وض ععع االسع عرتاتيجية الوطني ععة للص ععحة اتتمعي ععة
عشععاورات مكلفععة .وسععاعد أكلععر مععن  500مععن أصععحاب املصععلحة علع نطععاق النظععام الصععحي أبسععره
واحلكومة احمللية واتتمعات احمللية عل تسليط الضوء عل معواطن القعوة والتحعدايت وحتديعد املسعائل
واألنشطة الرئيسية وترتيتها حسب األولوية ووضع خطة التنفيذ.
 -100وتتملععل رريععة االس عرتاتيجية الوطنيععة للصععحة اتتمعيععة حتسععني سععتل عععيز مجيععع الن ععاس
مععالوي .وت تملععل هععذه املهمععة ضععمان جععودة خععدمات الصععحة اتتمعيععة املتكاملععة أبسعععار ميسععورة
وبطرق مقتولة ثقافيا ومناستة علميا ومتاحة لكل أسرة معيشية من خالل املشاركة اتتمعية من أجعل
تعايا الصحة واملسامهة الوضع االجتماعي االقتصادي جلميع الناس مالوي.
 -101وة ععدف االس عرتاتيجية الوطني ععة للص ععحة اتتمعي ععة إىل املس ععامهة قل ععول ع ععام  2022حتقيع ع
ايتني من اايت النتائ الصحية تتماويان مع اخلطة االسرتاتيجية اللانية لقطاع الصحة ومها خفعض
معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسعة بنسعتة  25املائعة أي معن  64إىل  48حالعة وفعاة لكعل 1 000
مولود حي وخفض معدل الوفيات النفاسية بنستة  20املائة أي من  439إىل  350حالة وفاة لكل
 100 000مولععود حععي .ولتحقي ع تل ع األهععداف حتععدد االس عرتاتيجية الوطنيععة للصععحة اتتمعيععة نظامععا
جديععدا للصععحة اتتمعيععة مععالوي .و إطععار هععذا النظععام تشععق الصععحة اتتمعيععة إىل جمموعععة مععن
اخلدمات الصحية األساسية الوقائية والتحفياية والعالجية والتأهيلية والرقابية تقدم علع مسعتوي اتتمعع
احمللععي عشععاركة اتتمعععات الريفيععة واحلض عرية وتوليهععا زمععام املتععادرة .وتتععأل هععذه اتموعععة مععن العناصععر
اتتمعيععة تموعععة التععدابق الصععحية األساسععية عل ع النحععو احملععدد اخلطععة االس عرتاتيجية اللانيععة لقطععاع
الصحة وسيقدم العاملون جمال الصحة اتتمعية تل اخلدمات من خالل هن متكامل.
التغصية
 -102تستند سياسة مالوي الوطنية املتعددة القطاعات بشعأن التغذيعة للفعرتة  2022-2018إىل متعدأ
احل ع احلص ععول عل ع أ ذي ععة مأمون ععة ومغذي ععة مجي ععع األوق ععات ح ععآل ح ععاالت الط عوارو .وهل ععذه
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
احلععاد بععني األطفععال دون سععن اخلامسععة وامل عراهقني والنسععاء احلوامععل واملراضععع واألوععخاإل املصععابني
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بفععقوس نقععص املناعععة التش عرية والفئععات الضعععيفة األخععري وعععالج سععوء التغذيععة احلععاد واحل عد منععه بععني
صفوف األطفال دون سن اخلامسة.
احلق يف الغصاء
 -103اعتمععدت مععالوي السياسععة الاراعيععة الوطنيععة لتمكععني مجيععع األسععر املعيشععية املالويععة مععن تلتيععة
ر تاةا الرخاء واألمن االقتصادي عل و أفضل سواء من خالل مواصلة السعي وراء ستل العيز
القائمة عل الاراعة أو من خالل االخنراط قطاعات أخري من االقتصاد .و الوقت الراهن يهيمن
إنتاج األ ذية الذي ودم املقام األول االحتياجات الغذائية ألسرة املاارع عل األنشعطة الاراعيعة العيت
يضععطلع ععا معظععم سععكان مععالوي .وتسععع السياسععة الاراعيععة الوطنيععة إىل ضععمان أن يععتم ال ع اإلنتععاج
أبكرب قدر ىكن من الكفاءة.
 -104وتنفععذ وزارة الاراعععة والععري وتنميععة امل عوارد املائيععة برانجمععا لععدعم مععدخالت املع دعاارع مجيععع أ ععاء
التلععد .ويسععتهدف ال ع الععربانم صععغار امل عالك ال عاراعيني املالويععني املتفععر ني الععذين يعععانون مععن ضععع
املوارد من مجيع الفئات اجلنسانية.
 -105وتشق السياسة اجلنسانية الوطنية لعام  2015إىل أن األمن الغذائي يشكل وا ال رئيسيا عل
مسععتوي األسععر املعيشععية وعلع الصعععيد الععوطين املنععاط الريفيععة واحلضعرية علع حععد سعواء .و معظععم
احلاالت تتوىل املرأة جلب األ ذية إلطعام األسرة .ويؤدي الع إىل االنقطعاع ععن الدراسعة وال سعيما
لإلانق من األطفال لدعم جهود أمهاةن التحن عن الغذاء .والنتيجة املتاورة لنقص األ ذية هي
سععوء التغذيععة وال سععيما بععني النسععاء واألطفععال ىععا يشععكل سععتتا رئيسععيا للوفيععات النفاسععية .و ضععوء
الع تسعع السياسعة الاراعيععة الوطنيعة إىل ضعمان وصعول النسععاء والفئعات الضععيفة األخعري إىل املعوارد
اإلنتاجيععة والتكنولوجيععات واألس عواق الاراعيععة للمحاصععيل النقديععة واألمععن الغععذائي والتغععذوي والععتحكم
فيها .وستكفل هذه السياسة أيضا احلد من االضطراالت التغذوية بني مجيع الفئات اجلنسانية.
احلقوق البيئية
 -106حتدد السياسة الوطنية للغاالت متادو توجيهيعة وبيعاانت سياسعاتية واسعرتاتيجيات بشعأن إدارة
الغاالت التلد .وتتماو هذه السياسة مع االتفاقعات واالتفاقيعات اللنائيعة والدوليعة ملعل إععالن ريعو
واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشعأن تغعق املنعاخ وبروتوكعول معونرتايل واتفاقيعة األمعم املتحعدة ملكافحعة
التص ععحر واتفاقي ععة األم ععم املتح ععدة للتن ععوع التيول ععوجي واتفاقي ععة األم ععم املتح ععدة لالجت ععار ال ععدويل أبن ع عواع
احليواانت والنتااتت الربية املهددة الالنقراض.
 -107ويتملل هدف السياسة الوطنية للغعاالت حتسعني تعوفق السعلع واخلعدمات احلرجيعة للمسعامهة
حتقي ع التنميععة املسععتدامة ملععالوي مععن خععالل ايععة امل عوارد احلرجيععة وحفظهععا .وتطمععح تل ع السياسععة
إىل مكافحعة إزالعة الغعاالت وتعدهورها .وهعي تععاز االسعرتاتيجيات العيت ستسعهم زايدة الغطعاء احلرجعي
بنسعتة  2املائعة علع النسععتة احلاليعة املرتاوحعة بعني  28و 30املائععة قلعول ععام  2021وحتقيع اإلدارة
املستدامة للموارد احلرجية القائمة.
 -108وتنته السياسة الوطنية للغاالت هنجا وامال إزاء اإلدارة املستدامة للغاالت .وهي تسعتجيب
عل ع ععو كع ك
عاف ملسععائل الغععاالت وامليععاه وتغععق املنععاخ واألمععن الغععذائي وفععقوس نقععص املناعععة التش عرية
واإليدز والشؤون اجلنسانية واإلنصاف وتكوين اللروة والتنوع التيولوجي واملدفوعات مقابعل خعدمات
الععنظم اإليكولوجيععة وخفععض االنتعععا ت النامجععة عععن إزالععة الغععاالت وتععدهورها وآليععات التنميععة النظيفععة.
وتعرتف السياسة الوطنية للغاالت من بني أمور أخري أبمهية ةيئة بيئة متكينية ملشاركة مجيع أصحاب
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املصععلحة عععا ال ع القطاععان العععام واخلععاإل ومنظمععات اتتمععع املععدين واتتمعععات احملليععة واألوسععاط
األكادميية اللتعاون مع اتتمع الدويل جمال إدارة املوارد احلرجية.
 -109ومععع أنععه ميكععن اعتتععار العديععد مععن املسععائل عل ع أهنععا تعععاخل اإلدارة املسععتدامة للغععاالت فععإن
احلكومععة ووععركاءها س عقكاون تنفيععذهم هلععذه السياسععة عل ع عشععرة جمععاالت اات أولويععة هععيو اإلدارة
اتتمعي ععة للغ ععاالت والغ ععاالت األص ععلية وإدارة احملمي ععات احلرجي ععة وال ععنظم اإليكولوجي ععة وإدارة املع عاارع
واحليععازات احلرجيععة وتنظععيم احلراجععة ومراقتععة اجلععودة واكتسععاب املعععارف احلرجيععة وإدارةععا وبنععاء قععدرات
القطععاع احلرجععي وتنميععة طاقععة الكتلععة األحيائيععة وتطععوير الصععناعات القائمععة عل ع الغععاالت والتعععاون
اإلقليمي والدويل وآليات التمويل .وستكفل اإلدارة املستدامة للغاالت استمرار توفق السلع واخلدمات
احلرجية وزايدة الغطاء احلرجي وإدارة تغق املناخ.

التحداي اليت تواجه تنفيص تو يا االستعراض الدوري الشينامل واليندعم التقينين
الالزو
 -110أظهر التقرير التقدم اهلائعل العذي أحرزتعه معالوي تنفيعذ توصعيات ععام  2015وحالعة حقعوق
اإلنسععان عمومععا .وقععد أجنععات مععالوي إرسععاء احلقععوق املدنيععة والسياسععية إىل حععد كتععق .بيععد أنععه ال ت عاال
هنععاك حتععدايت كتععقة جمععال التمتععع الحلقععوق االجتماعيععة واالقتصععادية و ايتهععا .وتشععمل التحععدايت
العامة ما يليو
•

ض ععع تنفي ععذ الق ع عوانني والسياس ععات  -عل ع ع ال ععر م م ععن أن م ععالوي تفتخ ععر بق ع عوانني
وسياسات تقدمية للغاية ال تاال هناك فجوة كتقة التنفيذ

•

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

•

ب ععطء وت ععقة اإلص ععالحات املؤسس ععية  -يف ععرض النظ ععام الدس ععتوري اجلدي ععد م ععالوي
متطلتات جذرية حلقوق اإلنسعان علع احلكومعة بوصعفها املعدافع الرئيسعي ععن حقعوق
اإلنسان .ولقد تطلب الع معن مؤسسعات الدولعة إجعراء إصعالحات ععا يتماوع معع
امللععل الدسععتورية .و يععتم اإلصععالح املطلععوب بسععرعة كافيععة إا أثععر ال ع عل ع وتععقة
التمتع ققوق اإلنسان وإعماهلا

•

نقص الوعي العام الحلقوق  -عل الر م من التقدم احملرز
مالوي ال ياال هناك نقص الوعي ذه احلقوق.

الوعي العام الحلقوق

 -111ومن خالل إنشاء قسم حقعوق اإلنسعان متكنعت وزارة الععدل والشعؤون الدسعتورية معن حتسعني
كتق لتنسيقها ملسائل حقوق اإلنسان عل نطاق واسع وال سيما اإلبالغ من جانب الدولعة الطعرف.
ومع ال تستدعي احلاجة وضع نظام ملتابعة تنفيذ التوصيات .و هذا الصدد ستكون هناك حاجة
إىل املسععاعدة التقنيععة .والإلضععافة إىل ال ع يسععع القسععم إىل وضععع نظععام متععني لإلبععالغ مععن جانععب
الدولة الطرف يكفل أن تكون التقارير الالحقة اات جودة عالية وأن تقدم الوقت احملدد.
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