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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢- ١جنيف، 

السامية حلقوق اإلنسان وفقا للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية         
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥

  مالوي    

جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات         هو  هذا التقرير     
اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، وغري ذلك من وثائق األمم املتحـدة               

 آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب          وال يتضمن التقرير أي   . الصلة ذات   الرمسية
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد ذُِكـرت   . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وقد روعـي يف    . يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير        بصورة منهجية   

وعند عـدم وجـود    . إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات          
. معلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة             

ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فـإن            وملّا كان هذا التقرير     
االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم                 

أو إىل تدّني مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليـات الدوليـة            /التصديق على معاهدة ما و    
  .حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       
  مييز العنصريالت

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٩٦يونيه / حزيران١١

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد  ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٢

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  والسياسية

وى املتبادلة بني الدول الشكا  ال يوجد  ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٢
  ال): ٤١ املادة(

لعهد امللحق با الربوتوكول االختياري األول    
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -    ١٩٩٦يونيه / حزيران١١

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       
  املرأة

  -  ال يوجد  ١٩٨٧مارس / آذار١٢

وب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـر      
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو        

  املهينة

الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ١٩٩٦يونيه / حزيران١١
  ال): ٢١ املادة(

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢  اتفاقية حقوق الطفل
وكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     الربوت

املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      
  األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٧

  -  ال يوجد  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
، والربوتوكول االختياري)٣(ختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الربوتوكول اال:املعاهدات اليت ليست مالوي طرفاً فيها

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكولامللحق  الثاين  
 مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفلاالختياري التفاقية 

سـرهم،، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أ            )٢٠٠٠التوقيع فقط، عام    (املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة       
  .والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 نعم سي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما األسا
 نعم )٤(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١عام نعم، باستثناء االتفاقية  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
ة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢  يفاتفاقيات جنيف املؤرخة

 )٦(هبا ةامللحق
 نعم، 

 نعم )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
ملكافحة التمييـز يف    ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     (تفاقية اليونسكو   ا

 جمال التعليم
 ال
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، على  ٢٠١٠املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مالوي، يف عام          اللجنة  شجعت    -١
تفاقية  واال،التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة      الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      
  .)٨(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

، أوصت جلنة حقوق الطفل مالوي جبملة أمور تشمل اإلسراع يف           ٢٠٠٩ويف عام     -٢
ملتعلق بإشـراك األطفـال يف      التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ا       

حـاالت انعـدام اجلنـسية      خفـض   النظر يف التصديق على اتفاقية      ب و )٩(الرتاعات املسلحة 
  .)١٠(١٩٦١ لعام
املتعلـق  احمللـي   لشؤون الالجئني إىل أن القـانون       األمم املتحدة   وأشارت مفوضية     -٣

نون ينص علـى    والحظت املفوضية أن القا   .  ومل يعد صاحلا   ١٩٨٩بالالجئني صدر يف عام     
وُتـسد  . إجراءات لتحديد وضع الالجئني، غري أنه يفتقر إىل مبادئ توجيهية بشأن معاملتهم           

أُبـديت  اليت   )١١(الثغرات القانونية من خالل ممارسات غري متسقة، تتأثر بالتحفظات التسعة         
مييز وأعربت جلنة القضاء على الت. )١٢(١٩٥١وقت التصديق على اتفاقية وضع الالجئني لعام 

، عن القلق إزاء حتفظات مالوي على اتفاقية وضع الالجئني لعـام          ٢٠٠٣العنصري، يف عام    
، وهي حتفظات تؤدي على وجه اخلصوص إىل التقليل مـن احلمايـة املقدمـة إىل                ١٩٥١

الالجئني يف جماالت العمالة واحلصول على امللكية واحلق يف تكـوين اجلمعيـات والتعلـيم               
شجعت اللجنة مالوي على إيالء األولوية لإلصالح التشريعي الذي         و. والضمان االجتماعي 

  .)١٣(من شأنه أن يفضي إىل سحب تلك التحفظات

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
، علـى   ٢٠١٠حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مالوي، يف عام              -٤

. )١٤(م لالتفاقية يف إطار قوانينـها احملليـة       خطوات فورية لكفالة اإلعمال القانوين التا     اختاذ  
وأعربت اللجنة كذلك عن القلق إزاء استمرار نفاذ قوانني وضعية وعرفية تنطوي على متييـز   
ضد املرأة، وحثت مالوي على كفالة تعديل القوانني التمييزية أو إبطاهلا، واختـاذ التـدابري               

يف هذا الصدد، وال سيما مشروع قـانون        الالزمة للتعجيل بإصدار مشاريع القوانني العالقة       
، ومشروع )الوصايا واإلرث واحلماية(املساواة بني اجلنسني، ومشروع قانون تركات املتوفني 

  .)١٥(قانون الزواج والطالق والعالقات األسرية
لطفل وفقـا   ل، حثت جلنة حقوق الطفل مالوي على وضع تعريف          ٢٠٠٩ويف عام     -٥

. )١٧(وكفالة إدراج مبدأ مصاحل الطفـل الفـضلى يف الدسـتور         ،  )١٦(التفاقية حقوق الطفل  
ز جهودها الرامية إىل ضمان إدراج هذا املبدأ على حنو          يوتعزمبواصلة  وأوصت مالوي كذلك    

مناسب يف مجيع األحكام القانونية، والقرارات القضائية واإلدارية، وكـذلك يف املـشاريع             
  .)١٨(والربامج واخلدمات
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  سسي والبنية األساسية حلقوق اإلنساناإلطار املؤ  - جيم  
، يف  جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        اعتمدت    -٦

، وأعـادت   "ألـف "يف الفئة   ، اللجنة الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان يف مالوي         ٢٠٠٠عام  
  .)١٩(٢٠٠٧اعتمادها يف نفس الفئة عام 

 حقوق الطفل، مثلها يف ذلك مثل جلنة القضاء علـى      ، أعربت جلنة  ٢٠٠٩ويف عام     -٧
، عن أسفها ألن املـوارد املاليـة والبـشرية املتاحـة            )٢٠(٢٠٠٣التمييز العنصري يف عام     

  .)٢١(حمدودة للجنة

  تدابري السياسة العامة  - دال  
، باعتماد خطة العمل الوطنية اخلاصـة       ٢٠٠٩رحبت جلنة حقوق الطفل، يف عام         -٨

والحظت اللجنة إعداد مـشروع     ). ٢٠٠٩-٢٠٠٥(هم من األطفال الضعفاء     باأليتام وغري 
خطة عمل وطنية شاملة خاصة باألطفال، بيد أهنا أعربت عن أسفها لعدم وضع هذه اخلطة               

وشجعت اللجنة مالوي   . )٢٢(يف صيغتها النهائية ولعدم وجود سياسة شاملة خاصة باألطفال        
 الشاملة اخلاصة باألطفـال، وأوصـت برصـد         على االنتهاء من وضع خطة العمل الوطنية      

 بانتظـام    تعمل خمصصات حمددة يف امليزانية من أجل تنفيذ اخلطة وإنشاء آلية للتقييم والرصد           
  .)٢٣(على تقييم التقدم احملرز وحتديد أوجه القصور املمكنة

وأعربت اللجنة عن قلقها ألن مالوي كثريا ما تفوض للمجتمع املدين املـسؤوليات           -٩
ألطفال، فأوصت مالوي باالضطالع    اخلاصة با دمات  اخلربامج و اللواجبات املتعلقة بتوفري    وا

  .)٢٤(مبسؤولياهتا بالتعاون مع اجملتمع املدين بدال من إحالتها إليه
) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، اعتمدت مالوي خطة العمل للمرحلة األوىل        ٢٠٠٥ويف عام     -١٠

. ان، مع التركيز على نظام التعلـيم الـوطين        للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنس      
واختذت جلنة حقوق اإلنسان يف مالوي خطوات ملموسة لتنفيذ برامج التثقيف والتدريب يف             

اليت تشمل أهدافا   ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(جمال حقوق اإلنسان، عمال خبطتها االستراتيجية احلالية        
حقوق ما له من    من معرفة    - وال سيما الفئات املستضعفة      -من بينها متكني شعب مالوي      

  .)٢٥( وفهمها وممارستها حبرية من خالل التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسانيةإنسان
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٢٦(عاهدةملنشأة مبيئة ااهل
 تقرير قُدم   آخر

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
تأخر تقـدمي التقـارير األويل إىل          ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول    جلنة القضاء على التمييز العنصري

  .١٩٩٧السادس منذ عام 
وقد أجل إجراء االستعراض املقرر     

 للتقـارير األول إىل     ٢٠٠٧لعام  
  .اخلامس

عنية بـاحلقوق االقتـصادية     اللجنة امل 
  واالجتماعية والثقافية

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام            
١٩٩٤.  

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام              اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
١٩٩٥.  

حيل موعد تقدمي التقرير املوحـد          ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٧  جلنة حقوق الطفل
إىل الذي جيمع التقارير الثالـث      

  .٢٠١٣اخلامس يف عام 
الربوتوكـول  (جلنة حقوق الطفـل     

االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء     
األطفال واسـتغالل األطفــال يف      

  )املواد اإلباحية

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف            
  .٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      
  ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقرير السابع يف          ٢٠١٠اير فرب/شباط  ٢٠٠٨
  ٢٠١٤عام 

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام              جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٠.  

اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي     
  اإلعاقة

حيل موعد تقدمي التقرير األويل يف            
  .٢٠١١عام 

، عن قلقها ألن مالوي مل ٢٠٠٣أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف عام         -١١
ونظرا إىل طلبات مالوي بشأن احلـصول       . )٢٧(اتعاهدتف مبتطلبات اإلبالغ إىل هيئات امل     

على املساعدة التقنية، وخططها الرامية إىل احلصول من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على       
 جلنة القضاء علـى التمييـز       التدريب فيما يتعلق باالتفاقية وتقدمي التقارير إىل اللجنة، أبلغت        
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، أهنا مددت املوعد النهائي احملدد هلـا لتقـدمي          ٢٠٠٧أغسطس  /العنصري مالوي، يف آب   
وقد أُجل إجراء االستعراض بناء علـى       . )٢٨(٢٠٠٨يونيه  /تقاريرها املتأخرة إىل غاية حزيران    

  .)٢٩(طلب من مالوي

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

    آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
    زيارات اتفق عليها من حيث املبدأ

؛ وكرر الطلب   ٢٠٠٣طُلبت الزيارة يف عام     (املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء          بعدزيارات طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها
  )٢٠١٠يف عام 

  )٢٠٠٩ارة يف عام طُلبت الزي(املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق 
    التعاون أثناء البعثات/التيسري

    متابعة الزيارات
 رسائل مل تـُرد احلكومـة علـى         ٣أثناء الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسلت        الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة

  .منها أي
ى أي من االستبيانات الثالثة والعشرين اليت أرسـلها املكلفـون           مل تُرد مالوي عل     الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  .)٣٠(بواليات اإلجراءات اخلاصة

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  - باء  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 ، اإلعراب عن  ٢٠١٠ املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف عام           اللجنة كررت  -١٢
 والقوالب النمطيـة    األبويةاملواقف القائمة على السلطة     استمرار  مجلة أمور تشمل    زاء   إ قلقها

، وأبـدت   الراسخة بشأن أدوار املرأة والرجل ومسؤولياهتما وهوياهتما يف مجيع ميادين احلياة          
أسفها إزاء االفتقار إىل استراتيجية مستدامة ومنهجية لتغيري تلك املواقف والقوالب أو القضاء             

وأوصت اللجنة مالوي بأن تعتمد استراتيجية شاملة لتغيري املمارسـات الثقافيـة            . )٣١(هاعلي
والقوالب النمطية السلبية أو القضاء عليها، واستحداث آليات للرصد من أجل إجراء تقيـيم              

  .)٣٢(منتظم للتقدم احملرز صوب حتقيق األهداف احملددة
د الزجيات واألحكام التمييزية يف القوانني      نظام تعد كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء         -١٣

الناظمة للعالقات الزوجية واألسرية، وكررت اإلعراب عن قلقها إزاء انعدام الوضـوح يف             
وأعربت اللجنة كذلك عن انشغاهلا ألن تفسري احملكمـة         . )٣٣(احلد األدىن لسن الزواج   حتديد  

غري املالية، يؤدي إىل عـدم املـساواة يف         راعي مسامهة املرأة    ُت ال   يتالعليا لقوانني الطالق، ال   
، عن  ٢٠٠٩وباملثل، أعربت جلنة حقوق الطفل، يف عام        . )٣٤(توزيع املمتلكات أثناء الطالق   
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وأوصـت   ،)٣٥(قلقها ألن التشريعات احلالية املتعلقة باحلد األدىن لسن الزواج ليست واضحة   
  .)٣٦(مالوي بإجراء إصالح تشريعي

عن القلق إزاء هشاشة    نية بالقضاء على التمييز ضد املرأة كذلك        املع اللجنة   وأعربت  -١٤
 ويعانني أكثر من غريهن مـن  لبلديشكلن أغلبية النساء يف اإذ وضع النساء يف املناطق الريفية  

عدم كفاية اخلدمات الصحية والتعلـيم وملكيـة األرض واإلرث والفـرص االقتـصادية              
 إمكانية وصـول    إزاء عدم القلق  اإلعراب عن    اللجنة   توكرر. االجتماعيةاالستحقاقات  و

وحثت اللجنة مالوي على اختاذ كل التدابري املالئمـة         . )٣٧(املرأة إىل القضاء وإنفاذ حقوقها    
. للقضاء على مجيع أشكال التمييز صد املرأة الريفية واجتثاث املمارسات التقليدية الـضارة            

 املرأة الريفية يف عمليـات صـنع   وكررت اللجنة أيضا توصيتها بأن تضمن مالوي مشاركة      
  .)٣٨(مساواهتا بغريها يف احلصول على اخلدمات األساسية واهلياكل األساسيةالقرار و

، تشعر بالقلق الستمرار التمييز اجملتمعي      ٢٠٠٩وظلت جلنة حقوق الطفل، يف عام         -١٥
، )٣٩(واأليتـام حبكم الواقع يف حق الفتيات والفئات الضعيفة، مبن يف ذلك األطفال املعوقون             

  .)٤٠(وحثت مالوي على تعزيز جهودها الرامية إىل إلغاء القوانني التمييزية
) ٢٠١١-٢٠٠٨(وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية اخلاص مبالوي   -١٦

إىل أن الفتيات والنساء ال يزلن يواجهن متييزا شديدا، ويعانني من آثار الفقـر أكثـر مـن                  
  .)٤١(الوالرج الفتيان
إزاء وكررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أيضا اإلعراب عن قلقهـا     -١٧

قانوين اجلنسية واهلجرة اللذين ينصان على أن املرأة املالويـة تفقـد            و  الدستور التناقض بني 
لمرأة املتزوجـة بـاهلجرة   ل وعلى عدم السماحمالوي، رجل غري  ها مناجوجنسيتها عند ز 

 وحثت اللجنة مـالوي علـى إزالـة كـل القـوانني التمييزيـة               .)٤٢(برعاية زوجها  إال
  .)٤٣(باجلنسية املتعلقة
قانون اجلنسية ينص صراحة    لشؤون الالجئني إىل أن     األمم املتحدة   وأشارت مفوضية     -١٨

ملولودين يف مالوي من أبوين من عرق غري أفريقـي مـن احلـق يف               على حرمان األطفال ا   
  .)٤٤(جلنسية املالوية بالوالدةاحلصول على ا

السامية حلقوق اإلنـسان أن     مفوضة األمم املتحدة    ، ذكرت   ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   -١٩
 عاما مع األشغال الشاقة     ١٤احلكم عليهما بالسجن    احتجاز زوجني مالويني ومالحقتهما و    

ـ           زي بسبب ميوهلما اجلنسية، وهو حكم صدر عن حمكمة طبقا للقانون اجلنـائي، أمـر متيي
، أشاد األمني العام بقرار رئيس مالوي       ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٩ويف  . )٤٥(ويشكل سابقة خطرية  

  .)٤٦(العفو عن الزوجني
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
، اإلعراب عن   ٢٠١٠املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف عام         اللجنة  كررت    -٢٠

عنف ضد املرأة، وأبدت انشغاهلا جمددا بانعدام اخلدمات واحلماية         قلقها حيال انتشار ظاهرة ال    
وحثت مالوي على القيام جبملة أمور تشمل تعزيز اجلهود من أجـل            . )٤٧(الالزمة للضحايا 

  .)٤٨(تنفيذ التدابري التشريعية القائمة يف هذا الصدد
عة ملنظمـة العمـل     الحظت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التاب       و  -٢١

، الشروع يف عملية هتدف إىل وضع تشريع بشأن االجتار بالبـشر،            ٢٠١٠الدولية، يف عام    
وأعربت عن أملها أن يكفل القانون اجلديد محاية األطفال من االجتار هبم ألي سـبب مـن              

، ٢٠١٠ويف عـام    . )٤٩(األسباب، مبا يف ذلك ألغراض اقتصادية ولغرض استغالهلم جنسيا        
االجتـار  نطاق  للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اإلعراب عن قلقها إزاء            كررت ا 

ومدى تورط الفتيات والنساء يف االستغالل اجلنسي، مبا فيه البغـاء، وإزاء قلـة البيانـات                
وأوصت مالوي جبملة أمور تـشمل اختـاذ التـدابري          . )٥٠(اإلحصائية املتعلقة هبذه املسائل   

وقد أعربت جلنـة    . )٥١(ومعاقبتهم بشكل فعال  املتجرين  مة، مبا فيها مقاضاة     التشريعية الالز 
  .)٥٢(٢٠٠٩ذاهتا يف عام حقوق الطفل عن الشواغل 

، بعث املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واملقررة اخلاصة املعنية ٢٠٠٥ويف عام   -٢٢
الجتـار  دابري الكافية لقمـع ا     اختاذ الت  باالجتار باألشخاص رسالة مشتركة تتعلق بادعاء عدم      

 مالوي إىل البلدان اجملاورة حيـث        من  سنوات ٩بالفتيان الذين ال تتجاوز أعمارهم أحيانا       
وردت احلكومة قائلة إهنا أبلغت الـسلطات       .  وللقضاء على هذه املمارسة    ُيستغلون اقتصاديا 

  .)٥٣(األطفال عملاملناسبة ما أبدي من شواغل، وإهنا ال تزال ملتزمة مبكافحة االجتار و
والحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أيضا أن استخدام األشخاص الذين تقل              -٢٣

ألغراض البغاء أو األعمـال اإلباحيـة أمـور    جلبهم أو عرضهم  عاما أو ١٨أعمارهم عن   
موجودة يف مالوي، على ما يبدو، ومع ذلك مل حتظر التشريعات الوطنية، يف الظاهر، هـذا                

سـبيل  أن تقـوم علـى      وحثت مالوي علـى     . ألسوأ من أشكال عمل األطفال    الشكل ا 
  .)٥٤(الصدد العتماد تشريعات وطنية يف هذاباختاذ ما يلزم من تدابري االستعجال 

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء عدم توفر بيانات عـن             ٢٠٠٩ويف عام     -٢٤
الغ متاحة للضحايا، فضال عن عـدم       عدد األطفال املستَغلني جنسيا، وعدم وجود آليات إب       

ولذلك أوصت اللجنة مالوي بوضع وتعزيـز تـدابري        . )٥٥(توفر محالت للتوعية هبذه املسألة    
تشريعية مالئمة ملعاجلة مسألة اإليذاء واالستغالل اجلنسيني، واختاذ تدابري مناسـبة لـضمان             

  .)٥٦(سرعة مقاضاة مرتكيب تلك اجلرائم
ن األسف الستمرار العنف ضد األطفال، وحثت مـالوي         وأعربت اللجنة أيضا ع     -٢٥

، لضمان إحالة مـرتكيب أعمـال    الًاعلى تنفيذ التشريعات واالستراتيجيات القائمة تنفيذا فع      
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وحثت اللجنة مالوي على أن حتظر صراحة وبـنص القـانون           . )٥٧(العنف تلك إىل العدالة   
وعية بغية التشجيع على اتباع أساليب يف مجيع األماكن، وأن تكثف محالت الت    لبدنية  العقوبة ا 

  .)٥٨(تأديب بديلة، على حنو يصون الكرامة البشرية للطفل
) ٢٠١١-٢٠٠٨(وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية اخلاص مبالوي   -٢٦

إىل أن األوساط املدرسية يف مالوي تفتقر إىل األمان عموما، إذ ال تزال هناك تقارير متواترة                
د بوجود حاالت تسلط األقران والعنف واإليذاء القائمني على نوع اجلـنس والعقوبـة              تفي
  .)٥٩(ومثة حاالت كثرية أيضا ال ُيبلغ عنها. لبدنيةا

وكررت جلنة حقوق الطفل اإلعراب عن قلقها إزاء تزايد عدد األطفـال الـذين                -٢٧
 حمددة ملعاجلـة الوضـع      يعيشون يف الشوارع، وإزاء استمرار االفتقار إىل سياسات وبرامج        

وضمان حقوق هؤالء األطفال، ال سيما حقوقهم يف السكن املالئم والرعاية الصحية والتغذية 
كما أبدت اللجنة انشغاهلا ألن بعض أطفال الشوارع الذين حيتاجون إىل الرعايـة             . والتعليم

ا الـصدد،    ويف هذ  .)٦٠( مؤسسات إصالحية خمصصة لألطفال اجلاحنني     واالهتمام يودعون يف  
أوصت اللجنة مالوي بأن تتخذ تدابري عاجلة إلبعاد أطفال الـشوارع عـن املؤسـسات               

الـسكن والتغذيـة    ما يفي باحتياجاهتم مـن      اإلصالحية، وأن توفر جلميع أطفال الشوارع       
مساعدة مناسبة ألطفال الشوارع    بأن توفر    كذلك   هاوأوصت. والرعاية الصحية وفرص التعليم   

وتشجع على إعادة إدماجهم االجتماعي داخل أسرهم وجمتمعاهتم احمللية،         من أجل تعافيهم،    
  .)٦١(دراسة عن نطاق وأسباب ظاهرة األطفال الذين يعيشون يف الشوارعأن ُتجري و

  إقامة العدل  -٣  
القلق يساور جلنة حقوق الطفل ألن السن الدنيا للمـسؤولية          ، ظل   ٢٠٠٩يف عام     -٢٨

، وألن التشريع اجلديد اقترح رفعهـا إىل عـشر          ) سنوات ٧(ية  اجلنائية ُتعترب منخفضة للغا   
كما أعربت اللجنة عن القلق بسبب تزايد معـدل         . سنوات، وهي أيضاً سن منخفضة للغاية     

 وأوصـت   .)٦٢("وفقاً إلرادة الرئيس  "اجلرمية اليت يرتكبها أطفال وبسبب ممارسة االحتجاز        
كما أوصتها، يف مجلة أمور، بأن تنفذ       . )٦٣(يةمالوي بأن تسارع إىل رفع سن املسؤولية اجلنائ       

على مساعدة قانونية جمانية اجلاحنني تدابري بديلة للحرمان من احلرية، وتكفل حصول األطفال         
ووصوهلم إىل آلية تظلم مستقلة وفعالة، وتوفر جلميع املهنيني العاملني يف نظام قضاء األحداث    

  .)٦٤(التدريب يف جمال االتفاقية
) ٢٠١١-٢٠٠٨( إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية اخلاص مبالوي وشدد  -٢٩

على أن حظوظ مالوي يف االستفادة من املعونة الدولية واالستثمار اخلاص تبقى ضعيفة ما مل               
  .)٦٥(تكن هناك نظم متينة للمساءلة
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  احلق يف اخلصوصية واحلياة الزوجية واألسرية  -٤  
لعدم إقرار مشروع القـانون    ، عن القلق    ٢٠٠٩ل، يف عام    أعربت جلنة حقوق الطف     -٣٠

، ولبقاء العديد من األطفال دون دليل يثبت سنهم مما يعرضهم لالسـتغالل             الوطين للتسجيل 
وأوصت اللجنة مالوي بتعجيل اعتماد مشروع القانون، على سـبيل األولويـة،            . واإليذاء

ة والبشرية وغريها ملكاتب التـسجيل،      وحثتها على كفالة ختصيص ما يكفي من املوارد املالي        
فضال عن اختاذ التدابري الالزمة لضمان وصول السكان، ال سيما يف املنـاطق الريفيـة، إىل                

  .)٦٦(مكاتب التسجيل

  حرية التنقل  -٥  
لشؤون الالجئني أن األغلبية العظمى من األشخاص       األمم املتحدة   الحظت مفوضية     -٣١

كمـا  . يف خميم الالجئني الوحيد احملدد لذلك الغرض يف البلـد         احملتاجني إىل احلماية يقيمون     
 املخيم، ألن الصفة القانونية أُسقطت عـن         حرية تنقل الالجئني حمدودة خارج     الحظت أن 

اإلقامة خارج املخيم مبوجب حكم صادر عن احملكمة العليا، ألغى قرارات سابقة أكثر حتررا              
وعالوة على ذلك، فـإن     .  مبوجب قانون الالجئني   كانت قد اختذهتا اللجنة احلكومية املنشأة     

ارتفاع الرسوم املفروضة على رخص ممارسة األعمال التجارية حتد من فرص الالجـئني يف              
وكـثريا مـا عمـدت      . إقامة أعمال جتارية واالضطالع هبا يف سائر املدن الكربى يف البلد          

ية واحلضرية وإعادهتم إىل املخـيم،      سلطات اهلجرة احمللية إىل جتميع الالجئني يف املناطق الريف        
ونتيجة لذلك، فإن قلة األسواق داخل املخيم، وارتفاع        . مدعية االمتثال حلكم احملكمة العليا    

الرسوم املفروضة على رخص العمل، وموقف السكان احملليني السليب عموما، كل ذلك يعين             
على النفس داخـل املخـيم      أن عددا قليال جدا من الالجئني يبلغ درجة معينة من االعتماد            

وقد أدى ذلك بدوره إىل وضع غري موات يعتمد فيه الالجئون كثريا على املعونـة       . وخارجه
  .)٦٧(الغوثية الدولية

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٦  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء اخنفاض مشاركة           اللجنة  ت  أعرب  -٣٢
املرأة على مجيع مستويات صنع القرار والعدد احملدود من اخلطوات املتخذة ملعاجلة القـضايا              

وحثت مالوي على تعزيز جهودها     . األساسية، مبا فيها املواقف االجتماعية والثقافية السائدة      
  .)٦٨(ة متثيل املرأة يف احلكومةوتعجيل زياد

وكررت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية اإلعراب عن أملها يف أن ُتتخذ التـدابري                -٣٣
بغيـة حظـر    ) ١٠٥رقم  (إلغاء العمل اجلربي    الضرورية ملواءمة القانون اجلنائي مع اتفاقية       

سياسية تتعارض مع   استخدام السخرة أو العمل اإلجباري كعقاب على اعتناق أو إبداء آراء            
  .)٦٩(النظام السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي القائم
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، أصدر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي واملقـرر         ٢٠١٠مارس  /ويف آذار   -٣٤
اخلاص املعين حبرية التعبري واملقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان بالغا مشتركا             

، "التحريض على العنف  " مدير منظمة شبابية واثنني من موظفيها بتهمة         يتعلق بادعاء احتجاز  
  .)٧٠(احلكومة بعد أن أصدرت املنظمة، حسب التقارير، بيانا يف وسائط اإلعالم ينتقد

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٧  
قهـا   عـن قل ، اإلعـراب ٢٠١٠كررت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية، يف عام           -٣٥

.  عامـا  ١٤إزاء العدد الكبري من األطفال العاملني يف مالوي ممن تقل أعمارهم عن             الشديد  
قد يـتَّم   ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /يةوالحظت أن فريوس نقص املناعة البشر     

. )٧١(لعمالإىل  األطفال  العديد من األطفال وأن مثة خطرا متزايدا يتمثل يف دفع أولئك األيتام             
 يف املائة من العمال األطفال كثريا ما        ٥٢,٦وأشارت اللجنة إىل معلومات تلقتها مفادها أن        

وحثت مالوي على اختاذ التدابري الـضرورية       . يعملون حلساهبم يف القطاع الزراعي التجاري     
 عشرة يف العمل، وفقا للتشريع الوطين، وضـمان         ةلكفالة عدم قبول أي شخص دون الرابع      

الدستور لرفع احلد األدىن لسن الشخص الذي ميكن أن يؤدي عمال يرجح أن يكون              تعديل  
  .)٧٢( عاما١٨ضارا إىل 

أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق، إذ نظراً لعدم إلزامية التعليم،           ،  ٢٠٠٩ويف عام     -٣٦
لعديد من األطفـال    كما أعربت عن االنشغال من أن ا      فإن عدداً كبرياً من األطفال يعملون       

 عاماً يشاركون يف أعمال تعد من األعمال اخلطـرة،          ١٧ و ١٥لذين تتراوح أعمارهم بني     ا
وحثت اللجنة مالوي على القيام جبملـة أمـور         . )٧٣(خاصة يف قطاع مزارع التبغ والشاي     

تشمل التعجيل بإطالق خطة العمل الوطنية لدعم السياسات اخلاصة بعمل األطفال، وضمان            
  .)٧٤(تنفيذها تنفيذا فعاال

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جمـددا عـن       اللجنة  ، أعربت   ٢٠١٠ويف عام     -٣٧
القلق إزاء املمارسات التمييزية املباشرة وغري املباشرة ضد املرأة يف القطاعني العام واخلـاص              
 فيما يتعلق بالتوظيف واألجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة ومحاية األمومة، فضال عن            

وأهابت مبالوي بأن تعتمد فورا تدابري حمددة وآلية إلنفـاذ القـانون            . )٧٥(التحرش اجلنسي 
لكفالة حقوق متساوية للمرأة يف جمال العمل، مبا يف ذلك ضمان قانوين مبنحهن أجرا متساويا 

ـ               ن لقاء العمل املماثل ولقاء العمل املتساوي يف القيمة، وحتسني إنفاذ القوانني حلماية املرأة م
  .)٧٦(التمييز بسبب األمومة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٨  
، الصعوبة اليت يواجهها األطفال واألسر   ٢٠٠٩الحظت جلنة حقوق الطفل، يف عام         -٣٨

الذين يعيشون يف فقر فيما يتعلق بالوصول إىل اخلدمات االجتماعية األساسـية، وأوصـت              
تيجية شاملة ملعاجلة مشاكل الفقـر والـضمان االجتمـاعي والتغذيـة         مالوي بوضع استرا  
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املـساعدة عـن طريـق      بالتمـاس   وأوصت اللجنة مالوي، بوجه خـاص،       . )٧٧(والصحة
  .)٧٨(الدويل التعاون
وذكر برنامج األغذية العاملي أن األمن الغذائي يف مالوي يتوقف علـى القطـاع                -٣٩

 يف املائة من اليـد      ٨٠من إمجايل الناتج احمللي ويشغل       يف املائة    ٤٠الزراعي الذي يشكل حنو     
وأفاد الربنامج بأن مالوي ظلت تواجه، طوال العقد املاضي، نقـصا يف األغذيـة               . العاملة

 يف املائة من السكان من      ٢٢وتعتمد على واردات األغذية واملعونة الغذائية، حبيث مل يتمكن          
وأشـار   .)٧٩(من السعرات احلرارية يف اليـوم      ٢ ١٠٠ تلبية احتياجاهتم الغذائية الدنيا البالغة    
. )٨٠( يف املائة من السكان يعيشون حتت خط الفقـر         ٤٠فريق األمم املتحدة القطري إىل أن       

منتـشرة يف   ) توقف النمـو  (وذكر الفريق أن تبعات ارتفاع مستويات سوء التغذية املزمن          
  .)٨١( سنوات٥أعمارهم عن  يف املائة من األطفال الذين تقل ٥٠مالوي وتصيب حنو 

وظل القلق يساور جلنة حقوق الطفل إزاء حالة األطفال الصحية يف مالوي، مبا يف                -٤٠
حمدودية فـرص   وأعربت اللجنة عن قلقها العميق حيال       . ذلك ارتفاع مستوى سوء التغذية    

 جمـال   الوصول إىل مرافق الرعاية الصحية وتدين نوعيتها والنقص احلاد يف عدد العاملني يف            
  .)٨٢(الرعاية الصحية

كما أبدت اللجنة انشغاهلا بعدم توافر بيانات شاملة ومصنفة عن حاالت اإلعاقـة،               -٤١
ذوي اإلعاقة واملسنني على املـوارد املاليـة        األشخاص  شؤون  املعنية ب وزارة  الوعدم حصول   

  .)٨٣(الكافية، وعدم االهتمام باألطفال املصابني بأمراض عقلية
، كررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اإلعراب عن           ٢٠١٠ويف عام     -٤٢

قلقها إزاء كثرة حاالت الوفيات النفاسية، وال سيما عدد الوفيات الناجم عـن عمليـات               
وكانت جلنة حقوق الطفل قد أعربت عن القلق نفسه يف عـام            . )٨٤(اإلجهاض غري املأمون  

 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مالوي بأن تتخذ تـدابري            وأوصت اللجنة . )٨٥(٢٠٠٩
لتقليل الوفيات النفاسية بتحديد أسباهبا ومعاجلتها، وأن تعيد النظـر يف القـوانني املتعلقـة               

 جلنة حقوق الطفل بدورها مـالوي بـأن         وأوصت. )٨٦(األحكام العقابية لغاء  باإلجهاض إل 
مة اجلمهور، بغية احلد    عتبارات اجلنسانية لتثقيف وتوعية عا    الُتراعي ا استراتيجية فعالة   تعتمد  

  .)٨٧(املراهقاتيف صفوف مل من حاالت احل
وذهبت تقديرات برنامج األمم املتحدة املشترك املتعلق بفـريوس نقـص املناعـة               -٤٣

يف مالوي كـانوا مـصابني      ) مبن فيهم األطفال  ( شخص   ٩٣٠ ٠٠٠اإليدز إىل أن    /ةالبشري
 كما قدر الربنامج أن عدد األطفال الذين تيتموا بـسبب           .)٨٨(٢٠٠٧هناية عام   بالفريوس يف   

طفـل يف    ٢٤٠ ٠٠٠ بعد أن كان عـددهم     (٢٠٠٧طفل يف عام     ٥٥٥ ٠٠٠ اإليدز بلغ 
؛ ويفتقر معظم أولئك األطفال إىل ما يكفي من الرعاية والغذاء وفرص التعليم،             )٢٠٠١ عام
وتزيد من احتمال تعرضهم ) ألطفال واالجتار باألطفالمثل عمل ا  (عرضهم خلطر اإليذاء    َما يُ و

ويعترب إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية سوء التغذية عائقا كبريا أمام            . )٨٩(للفريوس



A/HRC/WG.6/9/MWI/2 

13 GE.10-15246 

 يف املائة من    ٥٠ يف املائة و   ٢٥فتشري التقديرات فعال إىل أن ما بني        . جهود مكافحة الفريوس  
  .)٩٠(ذوي مصابون بالفريوساألطفال املقبولني لإلنعاش التغ

، إىل أن   ٢٠٠٩وأشار أحد مصادر الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحـدة، يف عـام               -٤٤
 عاما، املصابني بالفريوس    ٤٩ و ١٥النسبة املائوية من األشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بني         

  .)٩١(٢٠٠٧  يف املائة يف عام١١,٩٠ إىل ٢٠٠١ يف املائة يف عام ١٣,٣٠قد اخنفضت من 
والحظ برنامج األمم املتحدة املشترك قلة فرص الوصول إىل اخلدمات الـيت مـن                -٤٥
، أفادت التقديرات   ٢٠٠٧ويف عام   . أن حتول دون انتقال الفريوس من األم إىل الطفل         شأهنا
 يف املائة من احلوامل املصابات بالفريوس تلقني العالج مبضادات الفريوسات الرجعية            ٣٢بأن  

كما الحظ الربنامج قلة توفري الرعاية      . )٩٢(طر انتقال الفريوس من األم إىل الطفل      للحد من خ  
الالزمة ملتابعة حاالت األمهات املصابات بالفريوس الاليت وضعن منذ فترة قليلة، مما يعـوق              
التشخيص السريع لإلصابة لدى األطفال احملتاجني وتنفيذ العالج يف الوقت املناسب مبضادات      

  .)٩٣(الرجعيةالفريوسات 
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء االخنفاض الـشديد يف            ٢٠٠٩ويف عام     -٤٦

مستوى التغطية بالعالج املضاد للفريوسات الرجعية من أجل الوقاية من انتقال الفريوس مـن       
األطفال، وإزاء تدين نوعية نظام الرعاية الـصحية، وأوجـه   صحة األم إىل الطفل ومن أجل   

يف القدرات البشرية لدى مقدمي الرعاية الصحية املدرَّبني، واملمارسات التقليديـة           القصور  
كما أعربت اللجنـة املعنيـة       .)٩٤(الضارة اليت ما زالت تزيد من التعرض لإلصابة بالفريوس        

بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء قيام بعض املعاجلني التقليديني بوصف اجلمـاع          
عالجا من اإلصابة بالفريوس، وأوصت مالوي مبحاكمة املعاجلني الذين يصفون          مع الفتيات   

  .)٩٥(تلك املمارسات
، أبدت جلنة حقوق الطفل أيضا قلقها حيال ممارسة تشويه األعضاء           ٢٠٠٩ويف عام     -٤٧

وحثت اللجنة مالوي على القيام، يف مجلة أمور،  . التناسلية لإلناث يف بعض اجلماعات اإلثنية     
اعتماد تدابري تشريعية وغريها من التدابري حلظر املمارسات التقليديـة الـضارة            ) أ: (يمبا يل 

ضمان أن ينص التشريع الذي حيظر املمارسات التقليدية الضارة على فرض           ) ب(باألطفال؛  
تعزيـز أنـشطة    ) ج(عقوبات جنائية مالئمة وعلى إحالة مرتكيب تلك األفعال إىل العدالة؛           

املوجهة إىل املمارسني واألسر والزعماء التقليـديني أو الـدينيني وعامـة            التوعية والتثقيف   
  .)٩٦(اجلمهور، باعتماد هنج يراعي حقوق الطفل

إىل أن مالوي أضحت،    ) املوئل(وأشار برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية         -٤٨
د أسـرع بلـدان      يف املائة، أح   ٦,٣بسبب منو احلواضر، الذي تفيد التقارير بأنه بلغ نسبة          

أفريقيا منوا يف اجملال احلضري، وأن مليون شخص يف املتوسط مـن الـسكان احلـضريني                
، إىل مدن وبلدات ٢٠٣٠ و٢٠١٠سينضافون، كل مخس سنوات يف الفترة املمتدة بني سنيت 
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 يف املائة تقريبا من السكان احلضريني يف مـالوي          ٩٠وأشار املوئل كذلك إىل أن      . ماالوي
  .)٩٧(أحياء فقريةيف يعيشون 

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية  -٩  
، إىل أن النـسبة  ٢٠٠٩الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة، يف عام مصدر يف  أشار    -٤٩

ويف . )٩٨(٢٠٠٧  يف املائة يف عـام     ٨٧,٦الصافية الكلية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي بلغت       
 األمم املتحدة القطري أن معدل إمتام الدراسة يف املدارس االبتدائيـة            ، ذكر فريق  ٢٠٠٨ عام
يف املنطقة، وارتفاعـا    علمي   يف املائة، وأن مالوي سجلت أدىن درجات التحصيل ال         ٣٢بلغ  

وأشار برنامج األغذية العاملي إىل أن معدل االنقطاع        . )٩٩(كبريا يف نسبة التالميذ إىل املعلمني     
.  يف املائة على الصعيد الوطين وأنه يرتفع لدى الفتيات مقارنة بالفتيان ١٦,١عن الدراسة بلغ    

وذكر الربنامج أن التكاليف املرتبطة بالدراسة، مثل الزي املدرسي، فضال عن ارتفاع تكاليف     
إرسال األطفال إىل املدارس بالنسبة إىل األسر اليت تعتمد على الدخل الذي يدره األطفـال               

 ومحلهن يف   االنقطاع، إضافة إىل زواج الفتيات    ان الرئيسيان وراء حاالت     العاملون، مها السبب  
، أوصت جلنة حقوق الطفل جبعل التعليم االبتدائي إلزاميا         ٢٠٠٩ويف عام   . )١٠٠(وقت مبكر 

  .)١٠١(ودون رسوم مباشرة أو غري مباشرة
ت كما ظل القلق يساور اللجنة أيضا إزاء استمرار الفروق بني اجلنـسني وحـاال               -٥٠

التفاوت اإلقليمية، وتدين نوعية التعليم، وخاصة لكون عدد املدرسني حمدودا وبسبب ارتفاع            
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز       . )١٠٢(مستوى إساءة املعاملة والعنف يف املدارس     

يـد  ، عن القلق إزاء احلواجز اليت حتول دون توفري التعليم اجل     ٢٠١٠ضد املرأة جمددا، يف عام      
، كـررت   ٢٠٠٧ويف عام   . )١٠٣(للفتيات، واستمرار اإليذاء والتحرش اجلنسيني يف املدارس      

جلنة خرباء منظمة العمل الدولية مالحظة قُدمت سابقا، تتعلق باالرتفاع الشديد يف معـدل              
وتدين مستوى التعليم، ال سـيما يف أوسـاط النـساء           )  يف املائة  ٧١(األمية وسط النساء    

 عن التمييز الذي يواجهنه فيما يتعلق باحلصول على املوارد اإلنتاجية الـيت             الريفيات، فضال 
  .)١٠٤(ميكن أن حتسن ظروف عملهن وعيشهن

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
 ١لشؤون الالجئني إىل أن البلـد استـضاف منـذ      األمم املتحدة   أشارت مفوضية     -٥١
 من ملتمسي اللجوء الذين مل ُيبت بعد يف         ٦ ١٥٠ الجئا و  ٥ ٢٨٥ حنو   ٢٠١٠مارس  /آذار

 يف املائة من أولئك الالجئني ٤٦,٤ يف املائة واإلناث ٥٣,٦ويشكل الذكور . طلبات جلوئهم
وترى املفوضية أن التحدي الرئيسي يف هذا اجملال يتمثل         . )١٠٥( الجئا ١١ ٤٣٥البالغ عددهم   

الـشعور  وذكـرت أن  .  يف البلديف عدم وجود إطار قانوين موات إلعمال حقوق الالجئني       
 إىل ظهـور    ىاإلحباط الناجم عن الطابع الطويل األمد لوضع الالجئني يف مالوي قـد أد            ب

وتفاقم الوضع من جراء زيـادة عـدد        . موقف سليب عموما جتاه الالجئني وملتمسي اللجوء      
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يف املهاجرين الذين يستخدمون إجراءات اللجوء إلضفاء الطابع الـشرعي علـى إقامتـهم              
  .)١٠٦(مؤقتا البلد
وأبدت املفوضية أيضا انشغاال خاصا إذ رغم التدريب املتواصل املقدم إىل السلطات              -٥٢

املعنية يف جمال محاية الالجئني، فقد قام موظفو احلدود بني الفينة واألخرى بطرد أشـخاص               
تعلقـة  ادعوا احلاجة إىل احلماية الدولية دون السماح بإجراء تقيـيم ألسـس طلبـاهتم امل              

  .)١٠٧(باللجوء

  املشردون داخليا  -١١  
 ٦ أن جمموعة من الزالزل بلغـت        ٢٠١٠ذكر منسق األمم املتحدة املقيم يف عام          - ٥٣

 ٣٠ ٠٠٠، وشردت حنـو     ٢٠٠٩درجات قد ضربت مقاطعة كارونغا الشمالية يف عام         
  .)١٠٨(شخص

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
فيما  إىل أن البلد قد أحرز تقدما        ٢٠٠٨ار التقرير السنوي للمنسق املقيم يف عام        أش  -٥٤

عظم مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، وأن من املرجح حتقيق ستة من األهـداف             يتعلق مب 
ومتثل مالوي أحد البلدان النامية القليلة اليت يتوقع أن تتجاوز الغايـات            . ٢٠١٥حبلول عام   
يـرجح أن حتقـق      غري أن مالوي ال   . ٢٠١٥ت الرضع واألطفال حبلول عام      املتعلقة بوفيا 

األهداف املتعلقة بتشجيع املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة أو خفض معـدالت وفيـات              
  .)١٠٩(األمهات بنسبة ثالثة أرباع

، أن مالوي قد انتقلت، يف ظرف سنوات قليلة   ٢٠١٠والحظ األمني العام، يف سنة        -٥٥
وذكر أن البلد يظهر للعامل .  نقص يف الغذاء إىل فائض فيه، ومن مستورد إىل مصدرفقط، من

  .)١١٠(أن األهداف اإلمنائية لأللفية قريبة املنال
لشؤون الالجئني إىل أن مـالوي قـد اسـتهلت          األمم املتحدة   وأشارت مفوضية     -٥٦

اعتربت املفوضية ذلك خطوة    و. استعراضا كامال لسياستها العامة وقانوهنا املتعلقني بالالجئني      
إجيابية وتعبريا عن رغبة احلكومة يف حتسني حالة حقوق اإلنسان فيما خيص ملتمسي احلماية              

  .)١١١(يف البلد
، الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق املصاعب اليت يواجههـا عـدد     ٢٠٠٩ويف عام     -٥٧

، خاصـة يف  كبري من األسر يف االضطالع مبـسؤولياهتا األبويـة بـسبب الفقـر املـدقع         
الريفية، والوضع احلرج لألسر الوحيدة الوالد، واألسر اليت يعيلها أطفال واألسر اليت             املناطق

  .)١١٢(املتاحة اإليدز، وقلة اخلدمات/يةيعيلها األجداد بسبب أثر فريوس نقص املناعة البشر
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  األولويات واملبادرات الوطنية الرئيسية وأهم العراقيل  - رابعاً  
  ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
، مالوي بتعزيز   ٢٠١٠أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، يف عام             -٥٨

تعاوهنا مع الوكاالت املتخصصة والربامج التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مبا فيها صندوق األمم 
برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين        املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة و      

متالزمة نقص املناعة املكتسب ومفوضـية األمـم املتحـدة          /ةنقص املناعة البشري   بفريوس
  .)١١٣(اإلنسان حلقوق
ونظرا إىل استمرار انتشار الفقر على نطاق واسع وعدم كفاية اخلدمات األساسية،              -٥٩

حصول مجيـع األطفـال علـى       فضال عن عدم وجود نظام ضمان اجتماعي شامل يكفل          
تلـتمس  ، بـأن    ٢٠٠٩اخلدمات األساسية، أوصت جلنة حقوق الطفل مالوي، يف عـام           

املساعدة التقنية من جهات خمتلفة، من بينها اليونيسيف والبنك الـدويل ومنظمـة العمـل               
دة وفيما يتعلق بقلق اللجنة إزاء احلق يف التعليم، أوصيت مالوي بالتماس املساع         .)١١٤(الدولية

وخبصوص استغالل األطفال اقتصاديا، مبا يف ذلـك        . )١١٥(التقنية من اليونيسيف واليونسكو   
عمل األطفال، حثت اللجنة مالوي على طلب املـساعدة التقنيـة مـن منظمـة العمـل                 

وفيما يتعلق بظاهرة   . )١١٦(الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال ومن اليونيسيف       /الدولية
يشون يف الشوارع، أوصت اللجنة بطلب املساعدة التقنية من جهات تشمل           األطفال الذين يع  

ويف سياق قضاء األحداث، أوصيت مالوي بطلب املساعدة التقنية وغـري           . )١١٧(اليونيسيف
ذلك من أشكال التعاون من فريق األمم املتحدة املشترك بني الوكـاالت املعـين بقـضاء                

املعين باملخدرات واجلرمية واليونيسيف ومفوضية     األحداث، الذي يضم مكتب األمم املتحدة       
  .)١١٨(األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمات غري حكومية
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