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  صديرت    
هو بيان الوفاء بااللتزامـات الـيت تعهـدت هبـا مجهوريـة مـالوي                من هذا التقرير     قصدال  

  .عندما وقَّعت على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وصدَّقت عليها
 الـوطين املعـين     وقد أعـدَّت التقريـر وزارة شـؤون املـرأة وتنميـة الطفـل بـصفتها اجلهـاز                   

باملسائل اجلنسانية يف مسعى للوفاء بواليتها القانونية ملتابعـة الـسياسات العامـة للنـهوض بـاملرأة                 
  .ولضمان مساواة الرجل واملرأة يف احلقوق والفرص

ن وتتـضمَّ . وقدَّم صندوق األمم املتحدة للـسكان دعمـاً ماليـاً مـن أجـل إعـداد التقريـر                   
داد هذا التقرير حملة منهجية عن البيانات الرئيـسية الـواردة يف الوثـائق              البيانات املستخدمة يف إع   

واإلحــصاءات الــصادرة يف مــالوي مــن خمتلــف مؤســسات الدولــة واملنظمــات غــري احلكوميــة    
واســُتكملت هــذه البيانـات مبعلومــات مت مجعهـا مــن مقــابالت   . واألوسـاط األكادمييــة واخلـرباء  

سهم يف   للتقريـر أن تـ     وافيـة ومـن شـأن مناقـشة       . ية عليمة أُجريت مع اخلرباء ومن مصادر رئيس     
  .إدراج معلومات إضافية

ويــسّر حكومــة مــالوي أن تقــدم هــذا التقريــر الــسادس إىل اللجنــة للنظــر فيــه، وفقــاً       
  .لاللتزام الذي تعهد به هذا البلد عند التوقيع على االتفاقية

  األونرابل آنا كاشيكهو، عضو الربملان
  أة وتنمية الطفلوزيرة شؤون املر
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  مقدمة    
صدَّقت مجهورية مالوي على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف                   - ١

سـبتمرب  /يف أيلـول   مـن االتفاقيـة، قُـدم التقريـر األويل           ١٨ووفقاً للمـادة    . ١٩٨٧سبتمرب  /أيلول
 إىل اللجنـة املعنيـة      ١٩٨٨  من االتفاقية، قُدِّم التقريـر األويل يف عـام         ١٨ووفقاً للمادة   . ١٩٨٧

الثـاين  املوحـد   عامـاً، قـدمت مـالوي التقريـر     ١٦وبعـد مـرور   . بالقضاء على التمييز ضد املـرأة   
  .٢٠٠٤والثالث والرابع واخلامس يف عام 

  .٢٠٠٦مايو / يف أيار٧٢٨ و ٧٢٧ونظرت اللجنة يف التقرير املوحد يف جلستيها   - ٢
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الصياغة، تعليقات اللجنـة علـى التقريـر الـسابق وكـذلك اآلراء والتحلـيالت املـشتركة املقدمـة                   

لــة الراهنــة والتقــدم احملــرز خــالل فتــرة مــن مؤســسات الدولــة واجملتمــع املــدين فيمــا يتعلــق باحلا 
  .اإلبالغ

ومت إعداد هذا التقرير من خالل عملية تشاورية تامة شـارك فيهـا أعـضاء مـن القطـاع               - ٤
ــام ــافة إىل القطـــاع اخلـــاص   ،العـ ــة ومؤســـسات اإلدارة؛ باإلضـ ــا يف ذلـــك وزارات احلكومـ  مبـ

 واملنظمــات الــيت متثــل مــصاحل   مبــا يف ذلــك الــشبكات،واألوســاط األكادمييــة؛ واجملتمــع املــدين 
  .)١(املرأة؛ فضال عن املنظمات الدولية

اجلــزء األول ويقــدم معلومــات عامــة عــن مــالوي   : وينقــسم التقريــر إىل ثالثــة أجــزاء   - ٥
واجلــزء الثــاين  . ويــصف الــسياق االجتمــاعي واالقتــصادي والــسياسي خــالل فتــرة اإلبــالغ       

قدمـة مـن اللجنـة واسـتعراض تفـصيلي لتنفيـذ كـل             ن الردود على املالحظات اخلتامية امل     ويتضمَّ
. مادة من مواد االتفاقية، مبا يف ذلـك حتليـل للتقـدم احملـرز ولالجتاهـات ذات الـصلة باملوضـوع                    

ويف اخلتام، يقدم اجلزء الثالث حملة عامة عن التحديات الرئيسية اليت واجهـت حكومـة مـالوي                 
  .يف فترة اإلبالغ

لجنة وتوصياهتا بشأن تقارير مالوي الـسابقة، تقـدِّر احلكومـة           وفيما يتعلق بتعليقات ال     - ٦
االعتراف مبا أحرزته من تقدم وتالحظ أن اإلجراءات اليت اُتخذت استجابةً لتلك املالحظـات              

  .واالهتمامات قد زودت هذا التقرير باملعلومات
  

__________ 
  .من بينها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  )١(  
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      معلومات أساسية  -اجلزء األول   
   االقتصادي–السياق االجتماعي   ١- ١    

 ١١ ٩٣٧ ٩٣٤ أن عـدد سـكان مـالوي يقـدَّر بنحـو             ٢٠٠٧تبيِّن اإلسـقاطات لعـام        - ٧
ويبلــغ متوســط الكثافــة الــسكانية     .  يف املائــة ٣,٣٢ ســنوي يقــدَّر بنــسبة   نــسمة مبعــدل منــوّ  

 ٢٠٠٨ إىل ١٩٩٩أما اإلسـقاطات الـسكانية للـسنوات مـن        . متر مربع كيلونسمة لكل    ١٠٥
 واخنفـاض   ١٩-١٥ و   ١٤ -لسكان للفئات الُعمرية صـفر      ر وجود زيادة مطردة يف ا     فإهنا تقدّ 

وعـالوة علـى ذلـك، تـشري التقـديرات      ). ١انظر اجلدول   ( عاماً فما فوقها     ٥٥يف الفئة الُعمرية    
 الــسكاين الــسريع ، وهــذا النمــّو٢٠١٥ مليــون نــسمة حبلــول عــام ١٦إىل زيــادة ســكانية تبلــغ 

النتـشار واسـع النطـاق يف التـدهور البيئـي      عامل رئيسي يف ارتفاع مـستويات الفقـر املـستمر وا         
  .مالوي يف
ــاك عوامــل خمتلفــة حتــدد     - ٨ ــات    منــووهن ــها اخلــصوبة والوفي  الــسكان يف مــالوي مــن بين

 يف  ٦وتبيِّن البيانات املسجلة أخرياً بشأن اخلصوبة أن معدل اخلـصوبة بلـغ             . واهلجرة والتحضر 
وفيمـا يتعلـق   ). ٢٠٠٤الدميوغرايف والصحي االستقصاء (املائة وهي نسبة ال تزال مرتفعة جداً  
، ٢٠٠٥ عامـاً يف عـام     ٣٧ إىل   ١٩٨٧ عامـاً يف عـام       ٤٦بالوفيات، اخنفض األجل املتوقع مـن       

. ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل متالزمة نقص املناعة املكتسب وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 
 إىل ٢٠٠٠ يف عــام ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ١ ١٢٠أمــا وفيــات اُألمهــات فقــد حتــسنت قلــيالً مــن   

ــل ٩٨٤ ــام ١٠٠ ٠٠٠ لكـ ــن   . ٢٠٠٤ يف عـ ــسة مـ ــال دون اخلامـ ــات األطفـ واخنفـــضت وفيـ
ــل  ١٨٩ ــام ١ ٠٠٠لكــ ــل ١٣٣ إىل ٢٠٠٠ يف عــ ــام ١ ٠٠٠ لكــ ، يف حــــني ٢٠٠٤ يف عــ

 يف عـام    ١ ٠٠٠ لكل   ٧٦ إىل   ٢٠٠٠ يف عام    ١ ٠٠٠ لكل   ١٠٤تقلصت وفيات الُرضع من     
لعـام  راسة االستقصائية العنقوديـة متعـددة املؤشـرات         الدوُتظهر البيانات املستمدة من     . ٢٠٠٤
 يف حـني     مـن املواليـد األحيـاء      ١ ٠٠٠ لكـل    ٦٩ أن معدل وفيات الُرضع يقـدَّر بنحـو          ٢٠٠٦

ــاة بــني األطفــال دون اخلامــسة يقــدر بنحــو       مــن ١ ٠٠٠ لكــل ١١٨أن معــدل احتمــال الوف
  .املواليد األحياء

املوحـد لُألسـر   ستقـصاء  الوقـد بـيَّن ا  . احلـضر وهنـاك زيـادة يف اهلجـرة مـن الريـف إىل        - ٩
 يف املائة من رؤساء اُألسـر املعيـشية هـاجروا داخليـاً مـن بينـهم                ١٧,٢ أن   ٢٠٠٥املعيشية لعام   

 وللهجرة تأثري كبري على الفقر والبيئة وانتـشار فـريوس         . يف املائة انتقلوا إىل مناطق حضرية      ١١
  .نقص املناعة البشرية
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 يف املائـة، وهـي واحـدة        ٦,٣يادة السكانية يف املنـاطق احلـضرية حاليـاً          ويبلغ معدل الز    - ١٠
وأدى ذلك إىل نقص اإلسكان وزيادة معـدالت اجلرميـة وانتـشار    . من أعلى املعدالت يف العامل    

  .لفريوس نقص املناعة البشرية وارتفاع معدالت البطالة
ن ومـن املتوقـع اإلفـصاح       وقد انتهت احلكومة تواً من إجـراء تعـداد الـسكان واإلسـكا              - ١١

  . تقريبا٢٠٠٨ًسبتمرب /عن النتائج يف أيلول
  

  اإلسقاطات السكانية: ١اجلدول 
  النسبة املئوية للسكان  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  الفئة العمرية

  ٤٧,٢  ٤٧,٥  ٤٧,٣  ٤٧,٠  ٤٦,٧  ٤٦,٤  ٤٦,٠  ٤٥,٦  ٤٥,١  ٤٤,٠  ١٤ -صفر 
١٠,٢  ١٠,٣  ١٠,٣  ١٠,٤  ١٠,٥  ١٠,٥  ١٠,٦  ١٠,٧  ١٠,٨  ١٠,٨  ١٩-١٥  
 +٤,٠  ٤,٠  ٤,١  ٤,٢  ٤,٣  ٤,٥  ٤,٧  ٥,٢  ٥,٧  ٦,٣  ٥٥  
  
 للـسكان واإلسـكان يف      ١٩٩٨املكتب الوطين لإلحصاءات، إسـقاطات سـكانية اسـتناداً إىل تعـداد               :املصدر  

  .مالوي
  

   االقتصادية- املؤشرات االجتماعية   ٢- ١    
وتبيِّن استراتيجية النمو والتنميـة     . د مالوي بالفقر الشديد الواسع االنتشار     يتسم اقتصا   - ١٢

وُتظهـر الدراسـة االستقـصائية املوحـدة        . يف مالوي أن الفقر مل يـتغري كـثرياً ملـدة سـبع سـنوات              
 يف املائــة مــن الــسكان يعيــشون حتــت خــط ٥٢,٤ أن ٢٠٠٥-٢٠٠٤لُألســر املعيــشية للفتــرة 

 مليـون مـن سـكان مـالوي        ٢,٧ مليـون شـخص فقـراء وأن         ٦,٣حنو  ويعين ذلك أن    . )٢(الفقر
املوصـى هبـا يوميـاً مـع وجـود          الغذائيـة   يعيشون يف فقر زائد أو ال يستطيعون تلبية االحتياجات          

واملنطقـة اجلنوبيـة هـي األسـوأ تـضرراً مـن الفقـر،              . منـاطق حـضرية   مناطق ريفية أكثر فقراً من      
ر الفقـر اخنفـاض الـدخل وعـدم األمـن الغـذائي وارتفـاع               وتـشمل مظـاه   . تليها املنطقة الشمالية  

  .حدوث األمراض اليت ميكن الوقاية منهاارتفاع سوء التغذية و
وتبيِّن استراتيجية النمو والتنمية يف مـالوي أن اُألسـر املعيـشية الـيت ترأسـها املـرأة هـي                      - ١٣

 يف املائة مـن الفقـراء مـن         ٣٠كما تبيَّن أنه خالل السنوات السبع املاضية، خرج         . األسوأ حاالً 
 يف املائــة مــن غــري الفقــراء ممــا يــدل علــى اســتمرار الــضعف  ٣٠يهــا انتقــل إلدائــرة الفقــر بينمــا 

 أن العوامل الرئيسية اليت تؤثر يف مـستوى         )٣(ويبيِّن تقييم التعّرض للفقر   . االقتصادي يف مالوي  
__________ 

  .يدل ذلك على النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد يف اليوم  )٢(  
  .٢٠٠٦يونيه /مت إصدار هذا التقرير يف حزيران  )٣(  
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الوصـول إىل العمـل يف القطـاع غـري       فقر اُألسر املعيشية تشمل حجم اُألسرة املعيشية؛ التعلـيم؛          
الزراعي؛ احلصول علـى الـري؛ القـرب مـن األسـواق واملراكـز التجاريـة؛ والوصـول إىل طـرق                      

ففـي خـالل هـذه      . وقد ساءت املؤشرات الصحية على مـدى الـسنوات العـشر املاضـية            . معبَّدة
سبة حتـصني   الفترة، اخنفض عدد األطباء بالنـسبة لعـدد الـسكان إىل النـصف، كمـا اخنفـضت نـ                  

وظـل سـوء تغذيـة     . ٢٠٠٤ يف املائـة يف عـام        ٦٤ إىل   ١٩٩٢ يف املائة يف عـام       ٨٢األطفال من   
 ونـصف عـدد األطفـال دون اخلامـسة مقـزَّمني        ،١٩٩٢األطفال دون تغيري يف الواقع منـذ عـام          

  . يف املائة منهم مقزَّمني بشدة٢٢ و
وغ نقطــة اكتمــال مركــز  وقــد اســتوفت مــالوي بنجــاح مجيــع الــشروط الالزمــة لبلــ     - ١٤

مـن  )  باليـني دوالر   ٣حنـو   ( يف املائـة تقريبـاً       ٩٥ومت يف وقت الحق إلغاء      . البلدان املدينة بشدة  
وهذه عالمة هامة فارقـة، حيـث مت إتاحـة مـوارد ماليـة إضـافية إلعـادة                  . مجيع الديون اخلارجية  

  .صلة هبذا املوضوع االقتصادية وثيقة ال- برامج أخرى للتنمية االجتماعية إىلتوجيهها 
وال يزال اقتصاد مالوي يعتمد على الزراعة اليت تسهم يف أكثر من ثُلث النـاتج احمللـي       - ١٥

ويـسهم قطـاع اخلـدمات      .  يف املائـة مـن عائـدات الـصادرات         ٩٠اإلمجايل للبلـد ويف أكثـر مـن         
  . يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل٤٥,١بنسبة 
ــة ويبقــى اقتــصاد مــالوي ضــع   - ١٦ إحــصاءات وأشــارت . يفاً وُعرضــة للــصدمات اخلارجي

النمــو االقتــصادي يف مــالوي خــالل الفتــرة     البنــك الــدويل وصــندوق النقــد الــدويل بــشأن      
ــا ٤,٢ يف املائـــة مقابـــل ٣,٤ إىل أن نـــسبة النمـــو بلغـــت  ٢٠٠٥-٢٠٠٠  يف املائـــة يف أفريقيـ

ــسنت   . جنــوب الــصحراء  ــرغم مــن اخنفــاض التــضخم يف ال ــل، علــى ال ــه  وباملث ني األخريتــني، فإن
 يف  ٨,٩ مقابـل    ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ١٥يزال مرتفعاً مبوجب املعايري اإلقليمية حيث بلغ         ال

وكانـت  ). إحصاءات البنك الـدويل وصـندوق النقـد الـدويل         (املائة يف أفريقيا جنوب الصحراء      
س وأسـعار    بأمنـاط الطقـ    رتبطـة تلـك امل  عن كثب   التحركات يف معدل التضخم يف مالوي تتبع        

ــصرف     ــود وســعر ال ــة وعــرض النق ــود العاملي ــايل    . الوق ــصور امل ــشمل األســباب حــاالت الق وت
وارتفاع أسعار السلع األساسية كالغذاء والوقـود؛ ومـستويات الـدْين الـداخلي املتعـذر حتملـها             

وجـاء  . اليت فرضـت ضـغوطاً علـى الـسياسة النقديـة هلـذا البلـد؛ وختفـيض قيمـة الُعملـة احملليـة                      و
ض تلك الُعملة نتيجة مباشرة للتحول من نظام سعر صـرف ثابـت إىل نظـام سـعر صـرف                     ختفي
وعــالوة علــى ذلــك، كــان اســتثمار القطــاع اخلــاص بطيئــاً ال ســيما يف جمــال التــصنيع،  . مــتغري

  .بسبب ضعف اهلياكل األساسية املادية يف قطاعات النقل والطاقة واملياه
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  اهليكل السياسي العام  ٣- ١    
، فـإن مـالوي دولـة ذات سـيادة هلـا            ١٩٩٥ لدسـتور اجلمهوريـة املعتمـد يف عـام           وفقاً  - ١٧

والدستور هو الُسلطة الُعليا يف مـالوي،       . حقوق وعليها التزامات مبوجب ميثاق األمم املتحدة      
  .)٤(واحلال كذلك، فإن أي إجراء أو قانون ال يتفق مع أحكام الدستور يعد باطالً

ــة  ومبوجــب الدســتور، مــالوي    - ١٨ ــة هلــا حقــوق تــشاركية ومتثيلي ــة دميقراطي وتعتنــق . دول
ــة     ــزة الدول ــني أجه ــسلطات ب ــضائية  : مــذهب الفــصل يف ال ــشريعية والق ــة والت وأي . )٥(التنفيذي

شخص ميارس سلطات الدولة يستمد سلطاته القانونية والسياسية مـن شـعب مـالوي وميـارس                
ومجيــع . )٦( ومحايتــهاتلــك الــسلطات وفقــاً للدســتور وحــده خلدمــة مــصاحل ذلــك الــشعب        

 وممارسـة هـذه     ،األشخاص الذين ميارسون سلطات الدولة يقومون بذلك العمل بناء على الثقة          
شعب مالوي اليت ميكن احلفـاظ عليهـا مـن خـالل حكـم              املدعومة من   ثقة  الالسلطة مشروطة ب  

  .)٧(مفتوح وشفاف وقابل للمساءلة واختيار دميقراطي واع
ة رئــيس اجلمهوريــة ونــائّيب الــرئيس وجملــس الــوزراء واملــدعي  وتــضم الــسلطة التنفيذيــ  - ١٩
  .اننيووظيفتها وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ القو. العام
، ويـضم الربملـان كاتـب الربملـان وأعـضائه      )٨(ويـرأس الـسلطة التـشريعية رئـيس الربملـان       - ٢٠

 شــعب مــالوي وِقَيِمــه  الربملــان ســّن القــوانني الــيت ينبغــي أن تعكــس مــصاحلمهمــةو. املنتخــبني
  .الدستورية

 القـضاة وقـضاة   قاضـي والسلطة القضائية مستقلة عن التنفيذية والتشريعية وتتألف مـن     - ٢١
ــضاة          ــيني والق ــا واملهن ــة العلي ــاء ســجل احملكم ــا، وأُمن ــة العلي ــضاة احملكم حمــاكم االســتئناف وق

للمحكمــة العليــا واليــة وأعلــى حمكمــة لالســتئناف هــي حمكمــة االســتئناف العليــا؛ و. املعــاونني
ومت . ؛ وهنـاك أيـضاً قـضاة احملـاكم اجلزئيـة          قضائية أصلية غري حمـدودة وواليـة قـضائية اسـتئنافية          
ــا   : منــذ ذلــك احلــني إنــشاء ثــالث حمــاكم متخصــصة   ــُشعبة التجاريــة التابعــة للمحكمــة العلي ال

__________ 
  .٥اجلزء   )٤(  
  .لدستور من ا٩ و ٨ و ٧انظر األجزاء   )٥(  
  .‘١ ’١٢القسم   )٦(  
  .‘٣ ’١٢القسم   )٧(  
  ).١ (٤٩ القسم -يتألف الربملان من رئيس اجلمهورية بوصفه رئيس الدولة واجلمعية الوطنية   )٨(  
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ة التابعـة للمحكمـة     ، وحمكمـة العالقـات الـصناعي      )٩(واحملكمة الدستورية التابعة للمحكمة العليا    
  .العليا
مـستقلة وحمايـدة فيمـا يتعلـق        ’ودور اهليئة القضائية هو تفسري الدستور ومحايته بطريقة           - ٢٢

واهليئة القـضائية مكلفـة بتعزيـز الِقـَيم الـيت تـشكل األسـاس               . ‘ قانوناً التكيفات املهمة باحلقائق و 
 جيـسدها الدسـتور، مـع مراعـاة     جملتمع دميقراطي مفتـوح؛ وهـي تـضع يف االعتبـار احلقـوق الـيت        

  .القواعد احلالية للقانون الدويل العام وجمموعة السابقات القانونية القابلة للمقارنة
 ٢٤ ٢١٠ كيلــومتر مربــع، مــن بينــها  ١١٨ ٤٨٠وتبلــغ مــساحة أراضــي اجلمهوريــة    - ٢٣

  .نطقةكيلومتر مربع مسطح مياه عذبة، وتنقسم إىل أربعة أقاليم إدارية ومثانية وعشرين م
  اإلطار املعياري العام حلماية حقوق املرأة  ٤- ١    

 وعلــى محايــة )١٠( علــى املــساواة بــني األفــراد أمــام القــانون ١٩٩٥يــنص دســتور عــام   - ٢٤
احلقــوق املدنيــة والــسياسية والتمتــع هبــا دون متييــز بــسبب العنــصر أو اللــون أو نــوع اجلــنس أو 

 من العقائد أو اجلنـسية أو الِعـرق اإلثـين أو النـشأة              اللغة أو الدين أو العقيدة السياسية أو غريها       
  .)١١(االجتماعية أو اإلعاقة أو الرخاء أو املولد أو األوضاع األخرى

ومبوجب الدستور، يتمتع كل شخص حبماية الدولـة واالعتـراف بـاحلقوق الـواردة يف                 - ٢٥
نفـاذ  إيـضاً علـى     ويـنص الدسـتور أ    . الدستور ويف الصكوك الدوليـة والـنظم األساسـية األخـرى          

احلقــوق وحمظوراهتــا وقيودهــا واحملافــل الــيت جيــوز اللجــوء إليهــا لوضــع هــذه احلقــوق موضــع      
  .وتشمل هذه احملافل احملاكم وجلنة حقوق اإلنسان ومكتب أمني املظامل. التنفيذ
ومؤســسياً، وزارة شــؤون املــرأة وتنميــة الطفــل هــي اجلهــاز الــوطين املنــوط بــه تنــسيق    - ٢٦

اجلنـساين يف مجيـع املبـادرات اإلمنائيـة وتنفيـذ بـرامج       تعمـيم املنظـور     نسانية ومراعاة   الشؤون اجل 
  .التنمية اجملتمعية وخدمات الرعاية االجتماعية يف مالوي

وتضم وزارة شؤون املرأة وتنمية الطفـل مخـس إدارات مـن بينـها ثـالث إدارات ُتعـىن                     - ٢٧
وتقـدم  . ة؛ التنمية اجملتمعية؛ وشـؤون تنميـة الطفـل      شؤون تنمية املرأ  : باخلدمات التقنية الرئيسية  

  .اإلدارة واملالية واملوارد البشرية، والتخطيط والبحث: اإلدارتان اُألخريان خدمات الدعم

__________ 
مت ذلك من خـالل قـانون لتعـديل قـانون احملـاكم للـسماح بإنـشاء ُشـعبة خمصـصة يف احملكمـة العليـا للبـّت يف                           )٩(  

  .لدستوريالرتاعات ذات الطابع ا
  ).١ (٤١القسم   )١٠(  
  ).١ (٢٠القسم   )١١(  
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ــي           - ٢٨ ــسانية وه ــشؤون اجلن ــوطين لل ــاز ال ــة للجه ــة العام ــي األمان ــرأة ه وإدارة شــؤون امل
اجلنــساين يف مجيــع الــسياسات وأُطــر ور تعمــيم املنظــاملــسؤولة عــن التنــسيق والــدعوة ومراعــاة  

كمــا أن اإلدارة مــسؤولة عــن تعزيــز حقــوق املــرأة مبــا يف ذلــك    . العمــل واألنــشطة احلكوميــة 
  .حقوق الصحة اإلجنابية

  املعلومات والدعاية  ٥- ١    
اإلدارة الدميقراطية اليت بدأت يف مطلع التسعينات تعزز قيام جمتمع مفتوح حيترم ثقافـة                - ٢٩

من خالل خمتلـف مؤسـسات الدولـة    تنفيذ تعميم املنظور اجلنساين  ومت مراعاة   . نسانحقوق اإل 
وهنــاك مؤســسات أخــرى . وعلــى رأســها الــوزارة املــسؤولة عــن شــؤون املــرأة وتنميــة الطفــل  

 ومكتــب أمــني املظــامل وجهــات غــري حكوميــة مــن  اللجنــة القانونيــةكلجنــة حقــوق اإلنــسان و
  .م أيضاً بدور نشط يف تنفيذ مسائل جنسانية عرب اجملتمعوقتاجملتمع املدين ومنظمات دولية 

وحيول االخنفاض املستمر يف مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة بني النساء دون وجـود              - ٣٠
كمـا أن اسـتخدام االنكليزيـة كوسـيلة لالتـصال يف جمـال              . حقوق اإلنسان ة يف جمال    فعَّالثقافة  

  .محقوق اإلنسان قد أعاق حتقيق التقد
وتواصل مالوي بذل اجلهود لنشر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة                - ٣١

ولــيس هنــاك ســوى نــص واحــد متــرجم رمسيــاً لتلــك . علــى نطــاق واســع يف مجيــع أحنــاء البلــد
واســتخدام لغــات ووســائل تعــزز وصــول . االتفاقيــة رغــم وجــود لغــات وهلجــات حمليــة كــثرية

  . اكتشاف حقوق اإلنسان وممارستها ومحايتها ال يزال يشكِّل حتدياًاجملتمعات الريفية إىل
وواليـة  . وأنشأت احلكومة مـؤخراً إدارة التثقيـف املـدين حتـت إشـراف وزارة اإلعـالم          - ٣٢

ــة ونــشر املعلومــات ومبــواد التثقيــف       ــادرات املتعلقــة بالتنمي هــذه اإلدارة هــي تنــسيق مجيــع املب
مج احلكوميـة لـضمان احلـد األقـصى مـن التوعيـة الـصحيحة               واالتصال بشأن الـسياسات والـربا     

  . باملوضوعذات الصلة
ومن املتوقـع أيـضاً أن تـساعد إدارة التثقيـف املـدين، بالتعـاون مـع وزارة شـؤون املـرأة             - ٣٣

وتنمية الطفل، يف نشر وتبسيط وتعمـيم اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           
قوق اإلنسان والشعوب وبروتوكولـه بـشأن حقـوق املـرأة، ومنـهاج عمـل              وامليثاق األفريقي حل  

اجلـنس والتنميـة، وذلـك      نـوع   بيجينغ وبروتوكول اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي بـشأن             
  .ضمن النصوص األخرى ذات الصلة باملوضوع
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  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والقوانني الوطنية  ٦- ١    
ــام      - ٣٤ ــر املوحــد يف ع ــشة التقري ــذ مناق ــة يف جمــال   ٢٠٠٦من ، مت إجــراء إصــالحات خمتلف

. التــشريعات ترمــي إىل تأهيــل أحكــام اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة    
وجرى الشروع يف إجراء هـذه اإلصـالحات مـن جانـب القطـاعني احلكـومي وغـري احلكـومي                    

  .على السواء
  مراجعة الدستور    

ــة    - ٣٥ ــام وافقــت احلكوم ــرح   ٢٠٠٤يف ع ــى مقت ــة عل ــة القانوني ــة الدســتور اللجن .  مبراجع
. ٢٠٠٦ اخلاصــة املــسؤولة عــن هــذه العمليــة أعماهلــا جبديــة يف عــام   اللجنــة القانونيــةوبــدأت 

وســامهت وزارة شــؤون املــرأة وتنميــة الطفــل بــصورة كــبرية يف عمليــة مراجعــة الدســتور مــن    
 قدمت توصيات عديدة فيما يتعلـق بـاملرأة بـصرف النظـر عـن       خالل إعداد ورقة موقف شاملة    

واعتمدت ورقة املوقف بالكامـل التوصـيات الـيت قدمتـها اللجنـة بـشأن التقريـر املوحـد                   . الُعمر
ومعظـم البيانـات الـواردة يف هـذه الورقـة مـشاهبة لتلـك               . املقدم من احلزب احلـاكم يف مـالوي       

  .اللجنة القانونيةمعاجلتها من قبل املقدمة من أصحاب املصلحة اآلخرين ومتت 
 ٢٣ الـوارد يف القـسم       ووأحد اجملاالت البارزة كواحـدة مـن املـسائل املـثرية للحـرية هـ                - ٣٦

وقـد وضـعت الـوزارة يف    .  عاما١٦ً بـ ادةك املتلمن الدستور واليت حتدد ُعمر الطفل ألغراض      
واءم هـذه املـادة مـع أحكـام      عامـاً لكـي تتـ   ١٨االعتبار ضعف الفتاة واقترحـت رفـع الـسن إىل        

وتراعـي الـوزارة يف ذلـك مسـة حمـددة ألطفـال مـالوي وهـي أن غالبيـة                    . اتفاقية حقـوق الطفـل    
حتت سن الثامنة عشر ال يزالون يف املدرسـة الثانويـة وهـم حباجـة إىل        الذين هم   هؤالء األطفال   

ذه املـسألة واقترحـت    هـ اللجنة القانونيـة وقد ناقشت  . احلماية مبوجب القانون بوصفهم أطفاالً    
  .رفع سن الغالبية إىل مثانية عشر عاماً

 مـن الدسـتور بـشأن اُألسـرة         ٢٢ ادةومشلت عمليـة مراجعـة الدسـتور أيـضاً فحـص املـ              - ٣٧
والحــظ عــدد مــن أصــحاب املــصلحة أن الدســتور لــيس واضــحاً فيمــا يتعلــق باحلــد  . والــزواج

ا يف سـن الثامنـة عـشر الـدخول يف           ، جيـوز لـشخص مـ      ٢٢ومبوجب املادة   . األدىن لسن الزواج  
زواج دون احلصول على موافقة من والديه قبل إمتام هذا الزواج؛ أما األشـخاص الـذين                رابطة  

تتراوح أعمارهم بني مخسة عشر ومثانية عـشر عامـاً، فإنـه جيـب علـيهم احلـصول علـى موافقـة                      
ات اليت يكون فيهـا أي      من والديهم قبل الدخول يف الزواج؛ والدولة ملزمة بعدم تشجيع الزجي          

وجيــادل معلقــون كــثريون بأنــه ال يوجــد أي حــد أدىن . مــن الطــرفني دون ســن اخلامــسة عــشر
وقيل أيضاً أن الدولة قد ال تشجع الزجيات اليت يكـون فيهـا أحـد الطـرفني                 . للزواج يف مالوي  

  .أو كال الطرفني حتت سن اخلامسة عشر لكن هذه الزجيات ليست حمظورة
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 بـشأن احلـد األدىن لـسن الـزواج          اللجنة القانونيـة   معظم البيانات املقدمة إىل      واقترحت  - ٣٨
ضــرورة رفــع ســن الــزواج إىل مثانيــة عــشر عامــاً مبــا يتفــق مــع املعــايري الدوليــة بــشأن تعريــف     

 برفع احلـد األدىن لـسن الـزواج مبوافقـة الوالـدين أو      اللجنة القانونيةولذلك أوصت  . )١٢(الطفل
 عامـاً، الـدخول   ٢١عشر عاماً فما فوق وأوصت كذلك أنه جيوز، فوق سن  الوصي إىل مثانية    

  .الزواج بدون موافقة الوالدينرابطة يف 
ــة مراجعــة الدســتور يف عــام     - ٣٩  وأُحيلــت التوصــيات ومــشروع  ٢٠٠٧واكتملــت عملي

صـيات  ومن املأمول فيه أن ينظر الربملان يف التو       . قانون التعديالت إىل جملس الوزراء للنظر فيها      
  .٢٠٠٨املذكورة خالل عام 

  القوانني الُعرفية    
ــع          - ٤٠ ــق م ــيت ال تتف ــة ال ــوانني العرفي ــا ملعاجلــة الق ــشروع فيهم ــاً برناجمــان مت ال ــاك حالي هن

االتفاقية، ومها برنامج إصالح القـوانني املتعلقـة باجلنـسني وبرنـامج لوضـع تـشريعات ملكافحـة                  
  .فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز

ويفحص برنامج إصالح القوانني املتعلقة باجلنسني املمارسات الثقافيـة والتقليديـة الـيت               - ٤١
ــة والعثــور علــى مثــل هــذه        ــة الزواجي حتــطّ مــن قــدر املــرأة أساســاً بــسبب نــوع اجلــنس واحلال

والحظت جلنة الشؤون اجلنسانية أن املرأة ال تـشارك غالبـاً يف املمارسـات      . املمارسات الضارة 
ض اختيارها بل ُترغم علـى ذلـك بـسبب اخـتالل مـوروث يف الـسلطة بـني الرجـل                     الضارة مبح 

ورأت اللجنة أن تلك املمارسـات الـيت متيـز ضـد املـرأة أساسـاً بـسبب اجلـنس أو نـوع                       . واملرأة
  .اجلنس أو احلالة الزواجية ينبغي حظرها والقضاء عليها

وس نقـص املناعـة البـشرية      وينظر الربنـامج املتعلـق باسـتحداث تـشريعات ملكافحـة فـري              - ٤٢
واإليــدز إىل بعــض املمارســات الثقافيــة واالجتماعيــة يف ضــوء اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة   

ولوحظ أنه يف مـالوي، كمـا يف بلـدان كـثرية، يكـون تـأثري اإليـدز وفـريوس                . البشرية واإليدز 
كـربى مـن ضـحايا      وتشكل النساء األعداد ال   . نقص املناعة البشرية على املرأة أقوى من الرجل       

اإليـدز أن إمجـايل عـدد الـسكان         املعنيـة ب  ، قـدرت اللجنـة الوطنيـة        ٢٠٠٨ويف عـام    . هذا البالء 
متثـل النـساء البالغـات فـوق        شـخص    ٨٩٨ ٨٨٨املصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يبلـغ            

ومـن الواضـح أن خطـر اإلصـابة بفـريوس نقـص             .  مـن هـذا العـدد       يف املائـة   ٥٣ عاماً نسبة    ١٥

__________ 
اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والـشعوب       )١٢(  

واتفاقية الرضا بالزواج واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الـزواج، تعـرِّف الطفـل بأنـه شـخص حتـت             
  .شرةسن الثامنة ع
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ناعة البشرية أعلى بـني الفتيـات والنـساء دون سـن اخلامـسة والعـشرين عنـه بالنـسبة لـألوالد                      امل
  .والرجال

ونظـرت اللجنـة أيـضاً يف املمارسـات         . وتتحمل املرأة أيضاً عبء رعاية مرضى اإليدز        - ٤٣
وقـدم هـذا   . يف انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز      الـيت تـسهم    الثقافية واالجتماعية   

الربنامج الذي اختتم مؤخراً عدداً من التوصيات حنو حظـر املمارسـات الـضارة الـيت تـسهم يف                   
 أيـضاً يف سـياق بـرامج    اللجنـة القانونيـة  ونظـرت  . انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    

وأوصـت،  . االستعراض املختلفة يف عدد معني من القوانني التشريعية اليت تقـنن القـانون الُعـريف              
مراجعـة قــوانني  كـذلك  وأكملـت  . يف بعـض احلـاالت، حبظـر قـوانني وممارسـات ُعرفيـة ضـارة       

  . والزواج والطالق واليت قننت قوانني عرفية معينةاإلرثتشريعية بشأن 
  العنف ضد املرأة    

. العنف القائم على أساس نوع اجلـنس مـشكلة مـستمرة للنـساء والفتيـات يف مـالوي                    - ٤٤
ة ويـشجع أيـضاً علـى اإليـذاء اجلنـسي الـذي يـؤدي إىل الـضرر، والعـدوى                    املرأعزز تبعية   فهو ي 

، تعـرَّض   ٢٠٠٤ويف عـام    . بفريوس نقص املناعة البـشرية وحـاالت احلمـل غـري املرغـوب فيهـا              
ــة مــن الفتيــات يف ســن اخلامــسة عــشر و    ٢٨للعنــف البــدين   ــساء  ١٣ يف املائ ــة مــن الن  يف املائ

ــاً مــا يكــون مرتكبــو هــ  . املتزوجــات ذه األفعــال هــم الــشركاء احلميميــون، كــاألزواج،   وغالب
ــذراعني      ــْوي ال ــصفع ولَ ــر أشــكال العنــف شــيوعاً ال ــة١٦(وتــشمل أكث  واجلمــاع )١٣() يف املائ

  .)١٤() يف املائة١٣(القسري واالغتصاب الزواجي 
وملواجهة ذلك، ورثت احلكومة عملية بقيادة اجملتمـع املـدين أدت إىل َسـّن قـانون منـع            - ٤٥

وعلــى الــرغم مــن أن القــانون ســاري املفعــول فعليــاً،  . ٢٠٠٦أبريــل /رتيل يف نيــسانالعنــف املــ
. هنــاك عــدد مــن املنــاطق الــيت حتتــاج إىل مزيــد مــن التطــوير قبــل تنفيــذ هــذا القــانون بالكامــل  

 ملراجعـة وتدرك وزارة شؤون املرأة وتنمية الطفل الفجوات املوجودة يف القانون وتبـذل جهـداً            
  .هذا القانون

تطوير النظام األساسـي للمـساواة بـني اجلنـسني ومـشروع قـانون االجتـار                أيضاً  ويرمي    - ٤٦
باألشخاص إىل كبح حوادث وحاالت العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس الـذي يتجلـى                     
من خالل أشكال كالتحرش اجلنـسي ال سـيما يف أمـاكن العمـل، والعنـف القـائم علـى أسـاس              

__________ 
  .، تناولت وسائط اإلعالم حالة قَطََع فيها زوج يدي زوجته٢٠٠٧يف عام   )١٣(  
  .٢٠٠٤برنامج االستقصاءات الدميوغرافية والصحية،   )١٤(  
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ــة  ــى التم   ثقاف ــشجع عل ــذي ي ــشرية،      اجلــنس ال ــة الب ــريوس نقــص املناع ــشر اإلصــابة بف ــز وين يي
  .واالستغالل لألغراض اجلنسية نتيجة االجتار باألشخاص وغريها من الوسائل

وعلــى مــستوى الــسياسات، اعتمــدت احلكومــة االســتراتيجية الوطنيــة حملاربــة العنــف     - ٤٧
العنـف القـائم    واالسـتجابة الوطنيـة ملواجهـة       ) ٢٠٠٦-٢٠٠٢(القائم على أساس نوع اجلـنس       

  ).٢٠١١-٢٠٠٧(على أساس نوع اجلنس 
  ثرقوانني اإل    

 وأوصت باعتماد مـشروع     ية واإلرث اضطلعت احلكومة أيضاً باستعراض قانون الوص       - ٤٨
ويبطـل مـشروع القـانون حتديـداً        ).  واحلمايـة  واإلرث ةالوصـي (قانون مقترح لتركـات املتـوفني       

ومــن األمهيــة بوجــه خــاص للمــرأة، مبوجــب هــذا  . شمل التركــةمجيــع القــوانني الُعرفيــة الــيت تــ 
ومبوجـب القـانون احلـايل، عنـد        . الربنامج، إلغاء ممارسات التوريث التمييزية بني الولـد والبنـت         

مـرن  واعُترب هذا النص متييـزي، ال سـيما وأن قـانون الـزواج              . الزواج ترث اإلبنة أقل من اإلبن     
  .زواجرابطة ال بالدخول يف حالياً حبيث يسمح للفتيات يف سن اخلامسة عشر

وأوصــت احلكومــة أيــضاً، كاســتثناء مــن قاعــدة التمييــز، بــضرورة أن يــرث األطفــال      - ٤٩
ــصيب األكــرب  األصــغر ســنا   ــويف  الن ــا يتفــق  مــن تركــة املت ــدة هلــؤالء   مب مــع االحتياجــات املتزاي

إىل ل ؤووأوصت كـذلك بـأن الـدعوة األوىل بـشأن توزيـع تركـة املتـويف ينبغـي أن تـ            . األطفال
ويـضمن ذلـك ضـمان      . ، اليت ُحددت بأهنا تشمل الزوجة واألوالد األحيـاء        “اُألسرة املباشرة ”

 احلـايل الـذي يـستند إىل        إلرثحقوق ملكية النساء واألطفال علـى حنـو أفـضل مقارنـةً بنظـام ا              
  .القوانني الُعرفية للتوريث

املتـويف، بـصرف النظـر      ومثة توصية أخرى مفادها أن يستفيد األطفال من تركـة األب              - ٥٠
  .عن ظروف والدهتم

 وتنمية الطفل خطـوات كـبرية لتعمـيم    رأةواختذت احلكومة من خالل وزارة شؤون امل     - ٥١
هذه التوصيات على نطاق واسع واستمالة أعضاء الربملان لضمان تشريعها مـن جانـب الربملـان     

  .٢٠٠٨يف عام 
  الزواج والطالق والعالقات اُألسريةانون قمشرع     

ــة      - ٥٢ ــزواج والطــالق املرحل ــانوينّ ال ــامج إصــالح القــوانني   شــكَّلت مراجعــة ق ــة لربن الثاني
والقــوانني قيــد االســتعراض هــي قــانون الــزواج، وقــانون تــسجيل  . املتعلقــة باملــسائل اجلنــسانية

، وقـانون  )الزواج والطالق واأليلولـة (، والقانون اآلسيوي   )الشعائر املسيحية (الزواج األفريقي   
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وكـذلك القـوانني الُعرفيـة      ) التنفيـذ (الق، وقـانون إعالـة النـساء املتزوجـات وأوامـر اإلعالـة              الط
  .املتعلقة بالزواج والطالق

 مـشروع قـانون     سن بإلغاء هذه النظم األساسـية واسـتبداهلا بـ         اللجنة القانونية وأوصت    - ٥٣
ــرية       ــات اُألس ــزواج والطــالق والعالق ــانون ال ــشروع ق ــوان م ــد بعن ــة يف وأوصــت . جدي اللجن

. مشروع القانون املقترح حبظر تعدد الزوجات بسبب تأثريه التمييزي وأثره السليب علـى املـرأة              
ويعترف مشروع القانون بأن هناك أحياناً إمهـال متعمـد للنـساء واألطفـال أثنـاء إعالـة الـزواج                    

ددة ويف هذا الصدد، متـت التوصـية بأحكـام حمـ          . وليس بعد الطالق فحسب أو أثناء االنفصال      
تتعلق برعاية النـساء واألطفـال مـن حيـث اإلعالـة ومـن حيـث مـنح الطفـل املعتـرف بـه فرصـة                        

  .التعبري عن رأيه يف املسائل ذات الصلة بالقوامة
  النظام األساسي للمساواة بني اجلنسني    

ميثل وضـع نظـام أساسـي للمـساواة بـني اجلنـسني املرحلـة األخـرية يف برنـامج إصـالح                        - ٥٤
ملتعلقة باملسائل اجلنسانية الذي يغطي مباشرة أيضاً مـسألة إلغـاء القـوانني العرفيـة الـيت       القوانني ا 

ويرمـي مـشروع القـانون املقتـرح إىل حظـر املمارسـات          . هلا تأثري ضـار علـى النـساء واألطفـال         
فــرض وتــشجع هــذه املمارســات علــى . العرفيــة والتقليديــة الــيت تنتــهك حقــوق املــرأة والطفــل 

ــسية إ  ــشطة جن ــة أن ــى جباري ــوس أو      عل ــن طق ــدة أو كجــزء م ــة الوحي ــرأة بوصــفها املمارس امل
  .ممارسات أخرى

  مشروع قانون التسجيل الوطين    
ــد         - ٥٥ ــع املوالي ــسجيل إلزامــي جلمي ــوطين إىل تقــدمي ت ــسجيل ال ــانون الت ــسعى مــشروع ق ي

ل  عامـاً وكـذلك تـسجي   ١٦والوفيات وإصدار أرقام وبطاقات هوية جلميع املالويني فوق سـن    
وسـيوفر مـشروع القـانون أيـضاً        . مجيع األشـخاص غـري املالويـني املقـيمني يف هـذا البلـد رمسيـاً               

قاعدة قانونية إلنشاء مكتب وطين للتسجيل يكون مـسؤوالً عـن تطـوير وتنـسيق وتنفيـذ نظـام         
 يــتموســوف متتــد أجهــزة هــذا املكتــب حــىت مــستوى القريــة ل. وطــين للتــسجيل وحتقيــق اهلويــة

  . املدنيةتسجيل األحوال
ومـن  . وسيترتب على َسن قانون التسجيل الوطين نتائج بعيدة املدى فيما يتعلق باملرأة             - ٥٦

املــأمول فيــه مــع وجــود نظــام للتــسجيل، يف مجلــة أمــور أخــرى، أن يــصبح مــن األيــسر علــى     
 معرفــة أفـضل مبختلـف الفئـات العمريــة    لـديها بـرامج خمتلفـة   تنفيــذ احلكومـة اسـتهداف املـرأة و   

  .انوالسك
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ــد         - ٥٧ ــسجيل املوالي ــشأن ت ــائم ب ــشريع الق ــاء الت ــضاً إىل إلغ ــانون أي ــسعى مــشروع الق وسي
الذي سبق عرضه على الربملان من قبـل، ومـن املـأمول فيـه      شروع  املومل تتم مناقشة    . والوفيات

  .٢٠٠٨أن ُيعرض على الربملان يف عام 
  )الرعاية واحلماية والعدالة(مشروع قانون الطفل     

ــان مــن      جــرى  - ٥٨ ــسن اســتجابة إىل بي ــال واألشــخاص صــغار ال ــانون األطف  اســتعراض ق
اجملموعــة الربملانيــة املعنيــة بــاملرأة والطفــل بــشأن احلاجــة إىل مراجعــة جوانــب معينــة مــن قــانون  

ومت االنتــهاء مــن . ولــوحظ أن هلــذا القــانون أيــضاً تــأثري علــى النــساء ال ســيما الفتيــات . التــبين
 اللجنــة القانونيــة، وُتوجــت بتقريــر عــن نتــائج وتوصــيات  ٢٠٠٥م يف عــااالســتعراض عمليــة 

  ).الرعاية واحلماية والعدالة(تضمَّن مشروع قانون مقترح بعنوان الطفل 
ومشروع القانون املشار إليه حماولة شاملة إلضفاء الطابع األهلي علـى اتفاقيـة حقـوق                 - ٥٩

مل مــسائل تتــصل بواجبــات   شيــتجــاوز مــسألة حتقيــق العدالــة للطفــل ل    يالطفــل حيــث أنــه   
ــا؛ و   ــدين جتــاه أطفاهلم ــة؛    حيــومــسؤوليات الوال ــة واحلماي ــذين حباجــة إىل الرعاي ــال ال دد األطف

ــة بالطفــل      والقوامــة؛ واحلــضانة؛ وأمــاكن اإلقامــة؛ وســلطات وواجبــات احملــاكم اجلزئيــة املعني
 يتـصل بتحقيـق    الـسلطات احملليـة فيمـا   مهـام يتعلـق مبـسائل الرعايـة واحلمايـة؛ وواجبـات و           فيما

  .العدالة للطفل ومحايته، ومحاية األطفال من املمارسات غري املرغوب فيها
  )الوقاية واإلدارة(مشروع القانون املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز     

جاء وضع تشريع بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز ملواجهة حمنة متزايـدة هلـا                 - ٦٠
لقطاعات تشمل جماالت اقتصادية وقانونية واجتماعيـة وسياسـية ونفـسية وجمـال             أبعاد متعددة ا  

  .حقوق اإلنسان يف مجلة أمور أخرى
وتشمل املؤسسات الرئيسية املعنية هبذه املسألة على املستوى احلكومي اللجنة الوطنيـة              - ٦١

لبـشرية واإليـدز الـيت    اإليدز كأمانة عامة وإدارة التغذية ومكافحة فريوس نقص املناعـة ا    املعنية ب 
  .تعمل حتت إشراف مكتب رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء

اجلنسانية  لتلك الكارثة على النساء والفتيات إغفال االعتبارات        غري املتناسب ويبيِّن التأثري     - ٦٢
عدم األمن االقتصادي املرأة على سلوك كبري اخلطر دون أن          ُيرغم  و. يف تنفيذ حقوق أفراد اجملتمع    

واحلال كذلك، يرمي القـانون املقتـرح إىل   . تفاهم بشأن املمارسة اجلنسية املأمونة  للون هلا خيار    يك
وقـد الحظـت احلكومـة أن املـرأة هـي األشـد تـضرراً شـأن         . احلد من تأثري ذلـك الـبالء علـى املـرأة          

 تـؤدي  غريها من األشخاص املصابني واملتضررين وأن معظم املمارسات الثقافيـة واالجتماعيـة الـيت             
  .إىل انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية هلا تأثري أكرب على املرأة
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ولذلك حيظر القانون املقترح ممارسات تراثية معينة من املعروف أهنا تزيد مـن احتمـال       - ٦٣
وقـد لـوحظ أيـضاً وجـود آثـار عارضـة لـذلك        . إصابة اآلخرين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         

 ضـياع املمتلكـات ووصـم أولئـك املـصابني والتمييـز ضـدهم ومـن مث قُـدم هـذا                      الوباء من بينها  
  .التشريع حملاربة تلك الرذائل

  مشروع قانون االجتار باألشخاص    
لـضحايا االجتـار باألشـخاص    منـشأ وعبـور ومقـصد    الحظت احلكومة أن مالوي بلـد        - ٦٤

ملــسائل املتعلقــة باالجتــار وعوجلــت ا. ومــن مث شــرعت يف وضــع تــشريع حملاربــة االجتــار بالبــشر 
مبــادرة ســابقة لوضــع تــشريع بــشأن املــسائل ذات الــصلة باألطفــال خــالل  يف إطــار باألطفــال 

  .استعراض قانون الطفل واألشخاص صغار السن
ولوحظ أيـضاً حـدوث االجتـار اخلـارجي والـداخلي باألشـخاص يف مـالوي ألغـراض                    - ٦٥

  . تشويه األعضاء ال سيما األعضاء اجلنسيةكما تزايدت حوادث. العمل واالستغالل اجلنسي
وتتوقع احلكومة أن يوفر القانون املقترح حملاربـة االجتـار باألشـخاص احلمايـة القانونيـة                  - ٦٦

للضحايا ومنع االجتار ومقاضاة املذنبني وتعزيز التعاون بني مالوي والدول األخـرى يف حماربـة          
  .االجتار بالبشر

ل يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة مـالوي حـىت وقـت قريـب                وقد صنَّفت وزارة العـد      - ٦٧
  .يف ترتيب املركز األول مما يعد اعترافاً مببادرات مالوي إلهناء االجتار بالبشر

غري أن مالوي، يف االستعراض األخري، هبطت إىل الترتيـب الثـاين، لفـشلها يف معاقبـة                   - ٦٨
املوجــودة يف خمتلــف القــوانني احلاليــة  والحظــت احلكومــة الفجــوات . مــرتكيب االجتــار بالبــشر

أجـزاء  ماضـية يف تطبيـق      وأكدت على أمهية وضع تشريع حمدد بشأن االجتـار بالبـشر وال تـزال               
  . لكبح االجتار بالبشر)١٦( وقانون العقوبات)١٥(من التشريعات القائمة من بينها قانون التشغيل

  الوطنيةوالربامج  والسياسات اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ٧- ١    
  استراتيجية مالوي للنمو والتنمية    

استراتيجية مالوي للنمو والتنمية هي االستراتيجية الشاملة ملالوي لفترة السنوات اخلمـس            - ٦٩
وهي الوثيقة املرجعية الوحيـدة لـصانعي الـسياسات يف احلكومـة والقطـاع              . ٢٠١١ إىل   ٢٠٠٦من  

__________ 
  .حيظر هذا القانون تشغيل الطفل أو إرغامه على العمل  )١٥(  
  .بالرق، يف مجلة أمور أخرىجيرِّم هذا النظام األساسي االستغالل اجلنسي والرق واملمارسات الشبيهة   )١٦(  
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وترمـي هـذه االسـتراتيجية إىل       . دين وشـركاء التنميـة واجلمهـور العـام        اخلاص ومنظمـات اجملتمـع املـ      
  .حتويل مالوي من بلد مستورد ومستهلك دوماً إىل اقتصاد ُمصّنع وُمصدِّر بصورة غالبة

والفلــسفة وراء هــذه االســتراتيجية هــي احلــد مــن الفقــر عــن طريــق النمــو االقتــصادي    - ٧٠
ستراتيجية ستة جماالت لألولوية حتدد اجتاه البلد لفتـرة         ووضعت تلك اال  . وتطوير البنية التحتية  

وتشمل هذه األولويات الزراعة واألمن الغذائي؛ والري وتنميـة امليـاه؛ وتطـوير             . مخس سنوات 
اهليكل األساسي للنقل؛ وتوليد الطاقة وتوفري إمداداهتا؛ والتنمية الريفية املتكاملة؛ والوقايـة مـن              

  .واإليدز وإدارة اختالالت التغذيةفريوس نقص املناعة البشرية 
وترمــي جمــاالت األولويــة الــستة إىل اإلســراع بتحقيــق أهــداف أخــرى كاألهــداف          - ٧١

اإلمنائية لأللفية وكاالعتراف بأمهية جماالت حامسة أخرى من بينـها الـصحة والتعلـيم واملـساواة                
اســتراتيجية مــالوي ىل ستند هــذه األولويــات أيــضاً إوتــ. بــني اجلنــسني والبيئــة واحلكــم الرشــيد

. للنمو االقتصادي اليت تؤكـد علـى احلاجـة إىل هتيئـة بيئـة مواتيـة السـتثمارات القطـاع اخلـاص                     
وتــدور جمــاالت األولويــة الــستة أيــضاً حــول مخــسة مواضــيع عريــضة بــشأن النمــو االقتــصادي  

ومجيــع . إلدارةاملطــرد؛ واحلمايــة االجتماعيــة؛ والتنميــة االجتماعيــة؛ وتطــوير البنيــة التحتيــة؛ وا
  .األنشطة يف إطار تلك املواضيع مت حساب تكلفتها ومراعاة املوارد احملدودة املتاحة

  السياسة اجلنسانية الوطنية    
 وأكملـت احلكومـة     ٢٠٠٥انتهى الربنامج األويل للـسياسة اجلنـسانية الوطنيـة يف عـام               - ٧٢

أمـا الربنـامج الـوطين    . ٢٠١٠إىل   ٢٠٠٥مراجعة برنامج السياسة اجلنسانية الوطنية للفترة من        
للمسائل اجلنسانية الذي ُوضع هبدف تفعيـل برنـامج الـسياسة اجلنـسانية الوطنيـة املنتـهي، فإنـه                   

  .٢٠٠٩ديسمرب /يزال ساري املفعول حىت كانون األول ال
اجلنـساين يف عمليـة     تعميم املنظـور    واهلدف العام للسياسة اجلنسانية الوطنية هو مراعاة          - ٧٣
  .مية الوطنية من أجل تعزيز مشاركة املرأة والرجل والفتاة يف التنمية املستدامة واملنصفةالتن
أيضاً إىل مواجهة التحديات الرئيسية احلاليـة واملـسائل         السياسة الوطنية اجلنسانية    وترمي    - ٧٤

نس الناشئة اليت تشمل فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز والعنف القائم علـى أسـاس نـوع اجلـ                  
  .ُبعداً جنسانياًهلا واالجتار بالبشر والتدهور البيئي املتزايد وارتفاع مستويات الفقر ومجيعاً 

وخبــالف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، اســتفادت الــسياسة      - ٧٥
  بشأن حقـوق اإلنـسان، وإعـالن اجلماعـة     ١٩٩٣اجلنسانية الوطنية املنقحة من مؤمتر فيينا لعام        

، ومشروع بروتوكـول اجلماعـة   ١٩٩٧اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن نوع اجلنس والتنمية،      
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اإلمنائية للجنوب األفريقي بـشأن نـوع اجلـنس والتنميـة، وبروتوكـول امليثـاق األفريقـي حلقـوق          
  .اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا

ة املنقحــة نــوع اجلــنس واإلملــام بــالقراءة  وتــشمل املواضــيع الثمانيــة للــسياسة اجلنــساني   - ٧٦
ــوع اجلــنس     ــدريب؛ ون ــيم والت ــة والتعل ــذائي    ووالكتاب ــن الغ ــة واألم ــة؛ والزراع ــصحة اإلجنابي ال

والتغذيــة؛ واملــوارد الطبيعيــة واإلدارة البيئيــة؛ واحلكــم وحقــوق اإلنــسان؛ والقــضاء علــى الفقــر 
لبـشرية واإليـدز؛ والعنـف القـائم      املناعـة ا صوالتمكني االقتصادي؛ ونـوع اجلـنس وفـريوس نقـ         

  .على أساس نوع اجلنس
السياسة الوطنية ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز، اإلطـار االسـتراتيجي                      

  الوطين بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز
ــام   - ٧٧ ــة  ٢٠٠٣يف عـ ــة الوطنيـ ــعت اللجنـ ــة ب، وضـ ــار   املعنيـ ــة لإلطـ ــة تنفيذيـ ــدز خطـ اإليـ

تيجي الـوطين وللـسياسة الوطنيـة ملكافحـة اإليـدز الـيت تـضمنت معظـم املبـادئ الدوليـة                     االسترا
احلاليـة يف جمـال الــسياسات املعنيـة مبكافحــة اإليـدز وأرسـت اإلطــار اإلداري والقـانوين جلميــع       

احلد من اإلصابة باملرض أو التعّرض له، وحتسني ُسبل تـوفري           ”الربامج واألنشطة اليت ترمي إىل      
والرعاية والدعم لألشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البشرية والتخفيـف            العالج  

ــة   ــار االجتماعي ــاء  االقتــصادية -مــن اآلث ــرة اإلطــار االســتراتيجي   . “هلــذا الوب ــهاء فت وعنــد انت
ــرة     ــوطين، مت وضــع إطــار عمــل وطــين للفت  ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة   ٢٠٠٩-٢٠٠٥ال

لة دفـع االسـتجابة الوطنيـة الفعالـة يف حينـها ملكافحـة هـذا املـرض                  البشرية واإليـدز بغيـة مواصـ      
كمـا يتـضمن إطـار العمـل الـوطين املـشار إليـه عناصـر لرعايـة                  . لفترة السنوات اخلمس القادمـة    

  . هذا الوباء يف إطار التخفيف من آثارالضعفاءاأليتام واألطفال 
 إدارة التغذيـــة ٢٠٠٤م وفيمـــا يتعلـــق باإلطـــار املؤســـسي، أنـــشأت احلكومـــة يف عـــا    - ٧٨

ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز حتـت رعايـة مكتـب رئـيس اجلمهوريـة وجملـس                  
وتتــوىل اإلدارة مــسؤولية اإلشــراف علــى االســتجابة الوطنيــة ملواجهــة فــريوس نقــص   . الــوزراء

  .ؤولة عن التنفيذاملناعة البشرية واإليدز بينما تظل اللجنة الوطنية املعنية باإليدز املؤسسة املس
اإليـدز إطـار العمـل الـوطين ملـالوي          املعنيـة ب  وتتبع األنشطة اليت تنفذها اللجنة الوطنيـة          - ٧٩

الـذي حـدد مثانيـة جمـاالت        ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(ملكافحة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز            
دعم؛ ختفيـف   الوقاية وتغيري السلوكيات؛ العالج؛ الرعاية والـ      : أولوية لفترة سنواته اخلمس هي    

ــدرات؛ الرصــد          ــشراكات وبنــاء الق ــد اجلنــساين وال ــسي؛ مراعــاة الُبع ــر االقتــصادي والنف األث
ــا واســتخدامها؛      ــاء أثره ــوارد واقتف ــة امل ــيم؛ البحــث؛ تعبئ ــسياسات وختطــيط  ووالتقي ــسيق ال تن

ويأمـل إطـار العمـل املـذكور يف تعزيـز املـوارد املتاحـة واحلـد مـن          . الربامج على الصعيد الوطين   
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انتشار فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز، وتقـدمي العـالج والرعايـة والـدعم إىل األشـخاص               
الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وإىل أولئك املتضررين من هـذا الوبـاء،                

  .ال سيما األيتام واألطفال الضعفاء واألرامل من الرجال والنساء، وكبار السن
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٥لوطنية من أجل األيتام وغريهم من األطفال الضعفاء للفترة خطة العمل ا    

خطة العمل الوطنية من أجل األيتام وغريهم من األطفال الـضعفاء الـيت اسـتحدثتها وزارة          - ٨٠
ــاء بالكامــل حبقــوق هــؤالء        ــضمان الوف ــة الطفــل، هــي اســتجابة اســتراتيجية ل ــرأة وتنمي شــؤون امل

وأطلــق رئــيس .  مــن آثــار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدزاملــذكورين مــن خــالل التخفيــف
 خطــة العمــل الوطنيــة، مبناســبة يــوم الطفــل األفريقــي، الــيت تبــيِّن التــزام  ٢٠٠٥اجلمهوريــة يف عــام 

حكومة مالوي بتنفيـذ أهـداف الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة بـشأن مكافحـة فـريوس نقـص                      
كما تسعى خطـة العمـل لترمجـة بعـض          . أليتام واألطفال الضعفاء  املناعة البشرية واإليدز من أجل ا     

  :واجملاالت االستراتيجية الستة خلطة العمل الوطين هي. األهداف اإلمنائية لأللفية إىل واقع ملموس
حتسني وصول األيتام واألطفال الضعفاء إىل خدمات أساسية جيدة يف ميـادين التعلـيم                •  

حاح وتــسجيل املواليــد مــع زيــادة الــدعم املقــدم مــن والــصحة والتغذيــة وامليــاه واإلصــ
  مان االجتماعي؛شبكات األ

  حتسني قدرة اُألسر واجملتمعات احمللية على رعاية األيتام واألطفال الضعفاء؛  •  
  توفري اإلطار القانوين والتنسيق حلماية أشد األطفال ضعفاً؛  •  
لالزمـة ملقـدمي اخلـدمات الرئيـسية إىل         بناء القدرة التقنية واملؤسسية واملوارد البـشرية ا         •  

  األيتام واألطفال الضعفاء؛
زيادة الوعي على مجيـع املـستويات لتهيئـة بيئـة داعمـة لألطفـال واُألسـر املتـضررة مـن                  •  

  الفقر ومن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز؛
  .الرصد والتقييم  •  
ــة متا     - ٨١ ــة فعال ــزال خطــة العمــل الوطني ــاً، مــع وجــود بعــض املــشاكل   وحــىت اآلن، ال ت م

منظمـات اجملتمـع احمللـي، الـيت مـا زالـت حباجـة إىل قـدر                 بالتعاون مع   الطفيفة اجلاري تسجيلها    
  .معني من بناء القدرة والتدريب ليتسىن تنسيق جهودها على حنو أفضل

  يةالسياسة التعليم    
ــة      - ٨٢ ــها التعليمي ــاً خطت ــدريب املهــين حالي ــيم والت ــة بإطــار  تنفــذ وزارة التعل ــة املعروف الثاني

وكـان إطـار الـسياسة العامـة واالسـتثمار األويل عبـارة عـن خطـة           . السياسة العامـة واالسـتثمار    
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ــدة عــشر ســنوات مــن    ــدائي اجملــاين أكــرب    . ٢٠٠٥ إىل ١٩٩٥مل ــيم االبت ــذ التعل ــزال تنفي وال ي
خمصـصات  وعلى الرغم مـن االفتقـار إىل التخطـيط االسـتراتيجي ونقـص              . إجنازات هذه اخلطة  

  .امليزانية وبالتايل التنفيذ، فإن اخلطة املذكورة خطوة يف االجتاه الصحيح
 ٢٠٠٥وجيري حالياً تنفيذ إطار مـنقح للـسياسة العامـة واالسـتثمار يغطـي الفتـرة مـن                    - ٨٣
ويرمي هذا اإلطار، يف مجلـة مـسائل أخـرى، إىل مواجهـة التحـديات املنبثقـة عـن                   . ٢٠١٢إىل  

وهتـدف احلكومـة، مـن خـالل اإلطـار          . ١٩٩٤يم االبتدائي اجملـاين يف عـام        األخذ بسياسة التعل  
املشار إليـه، إىل تطـوير وتقـدمي تعلـيم أساسـي يتـسم بـاجلودة لكـل طفـل يف شـراكة فعالـة مـع                           

  .أصحاب املصلحة املعنيني هبذا الشأن
ويرمـي  . وقد اقترح إطار السياسة العامة واالستثمار عدداً من األهداف لنظـام التعلـيم              - ٨٤

واهلـدف هـو زيـادة    . على فرص التعليم على مجيع مستويات النظـام كل فرد إىل زيادة حصول  
وعلـى  . ٢٠١٥ يف املائـة حبلـول عـام    ٩٥يف مجيـع املنـاطق إىل   معدل االلتحاق باملـدارس  صايف  

 يف املائـة  ١٨مـن  إمجـايل معـدل االلتحـاق باملـدارس     مستوى املرحلة الثانوية، اهلدف هو زيـادة    
ويف مرحلــة التعلــيم العــايل، اهلــدف هــو .  يف املائــة٣٠ليــاً يف الفئــة الُعمريــة ذات الــصلة إىل حا

 يف املائــة إىل ٠,٣زيــادة مــشاركة الفئــة الُعمريــة ذات الــصلة يف مؤســسات تلــك املرحلــة مــن   
  .يف املائة ١

فاضـالت  واستراتيجية إطار السياسة العامة واالستثمار هو التقليل إىل أدىن حـد مـن امل               - ٨٥
بني هذه القطاعات الفرعية وإعطاء أولوية عليا لإلسراع بالتقدم حنـو تعلـيم ابتـدائي عـام حيقـق        

 أي يقـدِّم مزيـداً مـن الـسكان الناشـطني اقتـصادياً واألكثـر         -أعلى عائـد اجتمـاعي لالسـتثمار        
ابري واعترافـاً بــذلك، يقتــرح اإلطـار املــذكور تــد  . معرفـة واألقــوى صـحة ومــشاركة يف اجملتمــع  

للتخفيف من مشاكل ضعف احلضور والقيد واإلعادة والتسرب علـى كافـة مـستويات النظـام                
وعلى مستوى التعليم االبتدائي حيـث املـشاكل حـادة بوجـه خـاص، يقتـرح اإلطـار                  . التعليمي

مخـسة  استراتيجيات من شأهنا أن تساعد على ختفيض معدالت اإلعادة والتسرب إىل أقـل مـن                
  .وإىل أقل من عشرة يف املائة يف الصف الثامنوف من األول إىل السابع يف املائة يف الصف

 نظـام التعلـيم يف مـالوي    مـضاعفة ويشدد اإلطـار أيـضاً علـى احلاجـة إىل ضـمان عـدم          - ٨٦
كما حيدد استراتيجيات تـشمل خططـاً       . أوجه اإلجحاف بني الفئات االجتماعية وعرب األقاليم      

تيات والنـساء واألطفـال ذوي االحتياجـات اخلاصـة وغريهـم       للمنح املالية لتحسني مشاركة الف    
. من الشباب احملرومني والفقراء املقيمني يف املناطق الريفيـة علـى كافـة مـستويات نظـام التعلـيم                  

 مـستويات التعلـيم االبتـدائي والثـانوي والعـايل هـو زيـادة مـشاركة اإلنـاث بنـسبة                     من لقصدوا
  .يف املائة على األقل ٥٠
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اإلطار موضع التنفيذ، وضـعت وزارة التعلـيم والتـدريب خطـة وطنيـة لقطـاع            ولوضع    - ٨٧
وتقــدم اخلطـــة اســتراتيجيات حمـــددة   . ٢٠٠٧التعلــيم مــدهتا عـــشر ســنوات، بـــدأت يف عــام     

ــيم األساســي إىل       ــيم مــن التعل ــع قطاعــات التعل األهــداف ملختلــف موضــوعات اإلطــار يف مجي
  .التعليم العايل مبا يف ذلك التدريب املهين

  السياسات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية    
تــشمل ) ٢٠١١-٢٠٠٦(، وضــعت احلكومــة سياســة وطنيــة للتغذيــة ٢٠٠٥يف عــام   - ٨٨

سياسة لألمـن الغـذائي تتـوىل تنفيـذها وزارة الزراعـة وسياسـة وطنيـة للتغذيـة يـتعني أن تنفـذها            
مكتــب رئــيس اجلمهوريــة  إدارة التغذيــة ومكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز يف   

وبغيـة التغلـب علـى أوجـه الـنقص يف سياسـات التغذيـة الـسابقة، ترمـي هـذه                  . وجملس الـوزراء  
ــع          ــع مجي ــة وضــمان متت ــسائدة يف جمــال التغذي ــن االخــتالالت ال ــدة إىل احلــد م ــسياسة اجلدي ال

لــك ولتنفيــذ ت. املالويــني بوضــع تغــذوي حمــّسن يــسهم بفاعليــة يف النمــو االقتــصادي والتنميــة  
الـــذي يـــسترشد بالـــسياسة ) ٢٠١١-٢٠٠٦(الـــسياسة، مت وضـــع الربنـــامج الـــوطين للتغذيـــة 

ـــواخلط العامــة ـــة االستراتيجيـ ـــة للتغذيـ ـــوبدع) ٢٠١١-٢٠٠٦(ة ـ ـــخطمــن م ـ االت ــة االتــصـ
ولتحقيـق هـدف الـسياسة    . يصال اخلدمات علـى مجيـع املـستويات       إلكأداة  ) ٢٠١١-٢٠٠٦(

 العمـل للتغذيـة ومكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز                 الوطنية للتغذيـة، حتـدد خطـة      
  .دور كل صاحب مصلحة ومسؤولياته) ٢٠١١-٢٠٠٦(

. وتواجــه الــسياسة احلاليــة حتــدياً كــبرياً فيمــا يتعلــق باحلالــة التغذويــة لــسكان مــالوي     - ٨٩
وهــدفها عمومــاً حتــسني الوضــع التغــذوي للمالويــني إىل حــد كــبري، مــع تركيــز خــاص علــى     
الفئات الضعيفة، مبن فيهم ولـيس قاصـراً علـيهم، اُألمهـات املتوقّعـات واملرضـعات، واألطفـال                   
دون اخلامسة عشر، واأليتام، واألشخاص ذوي اإلعاقات، وكبـار الـسن، واألشـخاص الـذين               

  .يعيشون مع فريوس نقص املناعة البشرية
 النمـو بـني األطفـال دون        ووفقاً لإلحصاءات املتعلقة بتلك السياسة، تـصل نـسبة توقـف            - ٩٠

 يف املائة؛ ويتراوح سوء التغذيـة      ٢٢ يف املائة، ونقص الوزن      ٥ يف املائة؛ واهلزال     ٥٦إىل  اخلامسة  
 يف املائـة  ١٢  يف املائة يف املناطق احلضرية و٢٥ يف املائة؛ ونسبة البدانة      ٢٦ و   ٢٥يف الكبار بني    

وحـاالت الـنقص يف املغـذيات       . ى الصعيد الوطين   يف املائة بني األطفال عل     ٧يف املناطق الريفية و     
 يف  ٣٨ن الدراسـة، و      يف املائة يف األطفـال قبـل سِـ         ٨٠الدقيقة ال سيما فيتامني ألف تبلغ نسبتها        

يف املائـة    ٣٨ ن اإلجنـاب، و    يف املائة بـني النـساء يف سِـ         ٥٧ن الدراسة، و    املائة بني األطفال يف سِ    
 يف املائـة    ٥٤ن الدراسـة، و      املائـة بـني األطفـال قبـل سِـ           يف ٧٣ونسبة نقص احلديد    . بني الرجال 

 يف املائـة بـني   ٤٧ ن اإلجنـاب و  يف املائـة بـني النـساء يف سِـ    ٤٤ن الدراسـة، و  بني األطفـال يف سِـ    
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واالضـطرابات  .  يف املائـة يف صـفوف الرجـال الـذين يعـانون مـن األنيميـا                ٤٧النساء احلوامل، و    
 يف املائـة؛ ونقـص   ٣ واضـطراب الغـدة الدرقيـة يقـدَّر بنـسبة      النامجة عن نقص اليـود شـائعة أيـضاً    

 يف املائــة بــني األطفــال ٨٧ ن الدراســة و يف املائــة بــني األطفــال يف ِســ٥٠اليــود يف البــول بنــسبة 
  .اليود الذين لديهم حاصل ذكاء منخفض يف مناطق يرتفع فيها نقص

  الربامج واملشاريع    
 واملشاريع الرامية إىل حتسني تنفيذ اتفاقية القـضاء علـى   تدير احلكومة عدداً من الربامج   - ٩١

  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  خطة احلماية االجتماعية      

من املعترف به حتديداً أن احلماية االجتماعية هي العنصر الثاين يف اسـتراتيجية مـالوي                 - ٩٢
 الـيت حتمـي وتعـزز ُسـبل         وتـشكل احلمايـة االجتماعيـة الـسياسات واملمارسـات         . للنمو والتنمية 

  .معيشة أفقر الناس وأشدهم ضعفاً
 عنــدما مت ٢٠٠٦أبريــل /وبــدأ نظــام التحويــل النقــدي لألغــراض االجتماعيــة يف نيــسان   - ٩٣

. تصميم منهجية خطة جتريبية للتحويل النقدي ألغـراض اجتماعيـة وجتربتـها يف منطقـة مـاكينغي         
واملقصود من هذه اخلطة احلد من الفقر . ٢٠٠٦ سبتمرب/وجرى تنفيذ اخلطة التجريبية من أيلول    

واجلوع واجملاعة يف مجيع اُألسـر املعيـشية الـيت تعـيش يف املنطقـة التجريبيـة والـيت تعـاين مـن الفقـر                   
املدقع ويف نفس الوقت من قيود التشغيل؛ والقيام بدور يف استراتيجية احلماية من فـريوس نقـص                

املــدارس االلتحــاق بواألمــراض األخــرى املوهنــة؛ وزيــادة    املناعــة البــشرية واإليــدز، واملالريــا    
 واالسـتثمار يف    ،واحلضور يف صفوف األطفال الذين يعيشون يف جمموعة أُسر معيـشية مـستهدفة            

حتسني حالتهم الصحية والتغذوية؛ وإجياد معلومـات عـن جـدوى خطـة حتويـل نقـدي لألغـراض         
  .اعية يف مالويحلماية االجتمابرنامج من عناصر االجتماعية كعنصر 

. ، قـــررت احلكومـــة وضـــع سياســـة وبرنـــامج للحمايـــة االجتماعيـــة٢٠٠٧ويف عـــام   - ٩٤
وأدركت احلكومة أنه ليتسىن تطوير برنامج شامل، يلزم استخالص دروس من بـرامج احلمايـة          

وجيــري جتربــة خطــة التحويــل النقــدي لألغــراض االجتماعيــة عــن طريــق  . االجتماعيــة القائمــة
  . يف كل من ماكينغي وساليما وليكوما وماكشينغا ومانغوشيجمالس املناطق

ــة، اهتمــام علــى نطــاق العــامل بتنفيــذ خطــة       - ٩٥  تتحــويالالوســبق تقــدمي اخلطــة التجريبي
ــةالنقد ــسانية ي ــة  ، ألغــراض إن ــة الغذائي ــديل للمعون ومت االضــطالع هبــذه  .  أي تقــدمي أمــوال كب

  .املبادرة يف أحياء بوسط املدينة
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 مـن أشـد النـاس فقـراً وممـن           واأن يكونـ  : ديد املـستفيدين علـى أسـاس معيـارين        ويتم حت   - ٩٦
والفئــات الــيت تنــدرج حتــت هــاتني الفئــتني مــن اُألســر . يعــانون قيــوداً يف احلــصول علــى العمــل

املعيشية هم كبار السن مع األيتام وغريهم من األطفال الـضعفاء واُألسـر املعيـشية الـيت ترأسـها           
الثة أيتام واألشخاص ذوي األمراض املزمنـة واملعـوقني وكـذلك اُألسـر             نساء وتضم أكثر من ث    

  .املعيشية اليت يعوهلا أطفال
وأشد الناس فقراً هـم األشـخاص الـذين يعيـشون حتـت خـط الفقـر هـم أولئـك الـذين                         - ٩٧

ــية         ــواد األساس ــستطيعون شــراء امل ــوم وال ي ــط يف الي ــة واحــدة فق ــاولون وجب ــة  يتن ــري الغذائي غ
واُألســر املعيــشية . ملالبــس واألدوات املدرســية وال ميلكــون أي موجــودات قيِّمــةكالــصابون وا

يف الفئـة  جـسمانياً   فـرد سـليم قـادر    الـيس لـديه  ي تلك اُألسـر الـيت   اليت تعاين من قيود العمل ه  
 عامـاً صـاحل للعمـل، أو عنـدما يوجـد أحـد أفـراد اُألسـرة املعيـشية يف                     ٦٤ إىل   ١٩الُعمرية مـن    
  .عليه أن يرعى أكثر من ثالثة معيلنيو عاماً الئق للعمل ٦٤ إىل ١٩ الفئة الُعمرية

وختتلف التحويالت النقدية وفقاً حلجم اُألسرة املعيـشية مـع مراعـاة مـا إذا كـان لـدى             - ٩٨
  :اُألسرة املعيشية أطفال مقيدين يف مدارس ابتدائية أو يف مدارس ثانوية

  ؛)١٧( كواشا٦٠٠شخص واحد يف اُألسرة املعيشية   •  
   كواشا؛١ ٠٠٠شخصان يف اُألسرة املعيشية   •  
   كواشا؛١ ٤٠٠ثالثة أشخاص يف اُألسرة املعيشية   •  
  . كواشا١ ٨٠٠أربعة أشخاص فأكثر يف اُألسرة املعيشية   •  
وفيمــــا يتعلــــق باألطفــــال املقيــــدين يف املدرســــة االبتدائيــــة تــــضاف منحــــة قــــدرها    - ٩٩
والقـصد مـن    . اشا لألطفال يف املدرسـة الثانويـة       كو ٤٠٠كواشا، وتضاف منحة قدرها      ٢٠٠

املدرسـة والبقـاء فيهـا باإلضـافة إىل االسـتثمار يف حتـسني حالـة                لتحـاق ب  هذه املنحـة تـشجيع اال     
األطفال الصحية والتغذوية ومحاية األطفال من االستغالل واإليذاء، كمـا هـو احلـال يف عمالـة                 

  األطفال والزجيات املبكرة
 أُســرة معيــشية ويــصل عــدد املــستفيدين ٢ ٤٤٢ مــن اخلطــة التجريبيــة ويــستفيد حاليــاً  -١٠٠
 أُســرة معيــشية يرأســها ١ ٦٠٤ يتيمــاً و ٦ ٠١٣ طفــالً و ٧ ٤٨٠ فــرداً مــن بينــهم ١١ ١٧٠

  .رأسها إناثت أُسرة معيشية ١ ٥٨٥ أُسرة معيشية يعوهلا أطفال و ٣٤مسنون و 

__________ 
  . كواشا١٤١= ، دوالر واحد ٢٠٠٨يف عام   )١٧(  
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 املعيشية وعدد األطفال الذين يذهبون      ويتوقف مقدار التحويل النقدي على حجم اُألسرة        -١٠١
ــى       . إىل املدرســة ــشية ال ســيما عل ــراد اُألســر املعي ــاه أف ــأثري التحــويالت كــبرياً علــى رف ــزال ت وال ي

وجيري حالياً استحمام األطفال وتغذيتهم وذهاهبم إىل املدرسة وحصوهلم على مزيد من            . األطفال
يــسي مــن عناصــر الربنــامج الــوطين للحمايــة  ومثــة عنــصر رئ. األطعمــة املغذيــة واخلــدمات الــصحية

وتـشري اإلسـقاطات    .  يف املائة من أفقر اُألسر املعيشية يف مـالوي         ١٠االجتماعية تلك اخلطة لدعم     
  . أُسرة معيشية يف غضون عشر سنوات٢٥٠ ٠٠٠إىل أنه قد يستفيد من هذه اخلطة حنو 

ض االجتماعيـة علـى حتقيـق    وتأمل احلكومـة يف أن تـساعد التحـويالت النقديـة لألغـرا             -١٠٢
 )١٨(؛ ومعاجلــة فقــر الــدخول؛ وحتــسني التغذيــة وتعزيــز متكــني املــرأة  األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

  .ووجود عالقات بني اجلنسني أكثر توازناً
  املرأة ومحاية الطفل      

، أقامت وزارة شؤون املرأة وتنمية الطفل مشروع وقـف إيـذاء الطفـل              ٢٠٠٥يف عام     -١٠٣
ويرمـي املـشروع إىل هتيئـة بيئـة واقيـة لألطفـال، مـع               . ، اجلـاري تنفيـذه بنجـاح كـبري        واستغالله

وأســفرت . التركيـز علـى األطفـال األشــد ضـعفاً، عـن طريـق احلمايــة والوقايـة وإعـادة التأهيـل         
والـوزارة حاليـاً بـصدد      . زيادة الوعي عن مزيد من اإلبالغ عـن حـاالت إسـاءة معاملـة الطفـل               

  .ن محاية الطفلوضع سياسة وطنية بشأ
  آليات تنسيق السياسات    

تتوىل وزارة شؤون املرأة وتنميـة الطفـل تنـسيق الـسياسات واألنـشطة املتعلقـة حبقـوق                    -١٠٤
غـري أنـه، خـالل    . ويف املاضي، أثّـرت قيـود القـدرة داخـل الـوزارة علـى التنـسيق الفعـال         . املرأة

وتنـسق إدارة  .  خمتلـف املـستويات   فترة اإلبالغ، مت إحراز تقدم ملحوظ حنو تنـسيق فعـال علـى            
وللتخفيـف مـن قيـود    . شؤون املرأة يف الوزارة املذكورة الربامج املتعلقة حبماية املـرأة وحقوقهـا     

القدرة داخل الوزارة، يتوىل أعمال التنسيق عدد من الشبكات من بينها شـبكة التنـسيق املعنيـة          
ــسانية    ــشؤون اجلن ــة وال ــن املنظمــات غــري   وتتكــون هــذ . باملنظمــات غــري احلكومي ــشبكة م ه ال

  .احلكومية اليت تعمل يف جمايلّ املرأة واملسائل اجلنسانية
ويتم تنسيق أدوار خمتلـف العـاملني يف الـشبكة مـن خـالل وزارة شـؤون املـرأة وتنميـة                       -١٠٥
 مع قيام كل عضو بالدور الذي يناسب متامـاً          دوار حمددة جيداً إىل حد كبري،     هذه األ  و ؛الطفل

  .متهبرنامج منظ

__________ 
  .يف كثري من البلدان، توزع املنح االجتماعية على النساء أساساً  )١٨(  
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وتسعى جلنة حقـوق اإلنـسان   .  حقوق املرأة يشكل حتدياً    حولوال يزال مجع البيانات       -١٠٦
سّد الثغرة يف البيانـات مـن خـالل التنـسيق مـع خمتلـف أصـحاب املـصلحة          إىل  يف مالوي حالياً    

ومـرة أخـرى، سـيجري القيـام هبـذه اجلهـود       . بشأن مجـع بيانـات عـن خمتلـف الفئـات الـضعيفة          
  .ثيق مع وزارة شؤون املرأة وتنمية الطفل لتجّنب أية ازدواجية يف اجلهود املبذولةبالتعاون الو

وعلــى الــرغم مــن ســعي الــوزارة للتغلــب علــى قيودهــا املاليــة يف تنــسيق األنــشطة مــن    -١٠٧
أمـا امليزانيـة املتكـررة لـوزارة     . خالل االستعانة بالشبكات، ال تزال فعالية قدرة الوزارة حمدودة     

 ال سـيما فيمـا يتعلـق باملعـامالت األخـرى املتكـررة لـوزارة شـؤون                  ،حكومة مالوي  يفزانة  اخل
واخنفـض إمجـايل    . املرأة وتنمية الطفل، فإهنا تناقصت باطراد يف السنوات املالية اخلمس املاضـية           

 مليــون ١٧٣ إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ مليـون كواشـا يف فتــرة الـسنتني    ٤١٢امليزانيـة املتكـررة مــن   
 مليـون   ٣١٢واخنفـضت املعـامالت األخـرى املتكـررة مـن           . ٢٠٠٦-٢٠٠٥كواشا يف الفتـرة     

ــرة  ــا يف الفتـ ــرة  ٧٣ إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢كواشـ ــا يف الفتـ ــون كواشـ ويف . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ مليـ
، مت تثبيـــت احلـــد األقـــصى للتمويـــل املتكـــرر للـــوزارة عنـــد       ٢٠٠٧-٢٠٠٦الـــسنة املاليـــة  

  . كواشا مليون٨١مليون كواشا واملعامالت األخرى املتكررة عند  ٢٠٧
وخمصصات امليزانية لربامج املرأة على مـستوى احلكـم احمللـي تـشكل حتـدياً يـؤثر علـى                     -١٠٨

وليس من املعروف مقدار املخـصص      . تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
 ولــيس مــن املــرجح متامــاً يف حالــة معرفــة. يف امليزانيــة للمــرأة علــى مــستوى احلكومــات احملليــة

املخصص الصادر للمرأة، ما إذا كـان يـستخدم علـى النحـو الـصحيح بـسبب املعرفـة احملـدودة                     
  .ملسائل املتعلقة حبقوق املرأة على مستوى احلكومات احملليةبا

وعلى الرغم من أن وزارة شـؤون املـرأة وتنميـة الطفـل بـذلت جهـوداً محيـدة يف نـشر                        -١٠٩
ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز       د املــرأة وتوعيــة خمتلــف أصــحاب املــصلحة     ضــاتفاقي

بأحكامهـــا والتـــدريب بـــشأهنا، ال تـــزال معرفـــة عـــدد مـــن املـــسؤولني احلكـــوميني يف املنـــاطق 
  .باالتفاقية حمدودة

. ومع ذلك، هناك حتديات أخـرى تواجـه التنـسيق بـني األنـشطة املتعلقـة حبقـوق املـرأة              -١١٠
نشأة يف إطار قطاعـات خمتلفـة يـسفر غالبـاً عـن      ومثال ذلك، أن التنافس ال سيما بني اللجان امل   

وباإلضـافة إىل ذلـك، حقـوق املـرأة         . االزدواجية بـسبب إحجـام هـذه اللجـان عـن العمـل معـاً              
ظاهرة جديدة يف مالوي وتعجز معظم القطاعات واجملتمعات احملليـة عـن تقـدير أمهيـة وإحلـاح          

  .املسائل املتصلة هبذه احلقوق
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       التنفيذ العامةتدابري  -اجلزء الثاين   
حيدد هذا اجلزء التدابري اليت اختذها احلـزب احلـاكم بعـد أن تلقـى املالحظـات اخلتاميـة                    -١١١

اليت قدمتها اللجنة على التقريـر املوحـد الثـاين والثالـث والرابـع واخلـامس وحيـدد أيـضاً التـدابري                  
  .اليت اختذهتا مالوي لتنفيذ االتفاقية مادة مبادة

  ريف التمييز تع‐  ١املادة     
يف التقرير املوحد، استعرضـت مـالوي اإلطـار القـانوين العـام والـضمانات الدسـتورية                    -١١٢

لكـن  . يعرِّف التمييز قانوناً  للمساواة بني الرجل واملرأة، مؤكدة أن دستور مجهورية مالوي ال           
نس  مبـا يف ذلـك األسـباب املتعلقـة بـاجل           التمييز حمظور ضد مجيع األشـخاص ملختلـف األسـباب         

  .ونوع اجلنس واحلالة الزواجية
ومـالوي طـرف يف اتفاقيـة القـضاء علـى           . التـشريع بعـد التمييـز ضـد املـرأة         عرِّف  ومل ي   -١١٣

مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان، وميثـاق األمـم املتحـدة،                       
ق االقتـصادية واالجتماعيـة     والعهد الدويل للحقـوق املدنيـة والـسياسية، والعهـد الـدويل للحقـو             

  .التمييزومجيع هذه الصكوك يعرِّف والثقافية 
لوضـع برنــامج أساسـي للمـساواة بــني اجلنـسني إىل النظــر يف     وتـسعى اجلهـود املبذولــة     -١١٤

 ،تعريف التمييز ضد املرأة يف ضوء تلك القطاعات األخرى اليت تواجه فيها املرأة متييـزاً مفرطـاً                 
وتقترح هذه العملية تدخالً تـشريعياً كحظـر املمارسـات الـيت تـشجع              . لعامةكاحلياة الثقافية وا  

التمييــز ضــد املــرأة؛ وتعزيــز مــشاركة املــرأة يف احليــاة العامــة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل؛     
احلــق يف  مــع اإلشــارة بوجــه خــاص إىل حقــوق املــرأة اجلنــسية واإلجنابيــة؛ و،والرعايــة الــصحية

  . ذلك حماربة التحرش اجلنسي؛ واحلد من الفقر والتمكني االقتصاديالتعليم؛ والكرامة مبا يف
ــيت حتــدد األدوار          -١١٥ ــاين ال ــسهم يف أوجــه التب ــة ُت ــوانني واملمارســات الُعرفي ــزال الق وال ت

ولعزل املمارسات اليت ُيرى أهنا متييزيـة بـسبب اجلـنس أو      . وعالقات السلطة بني الرجل واملرأة    
 وجود حاجة إىل اإليـضاح والتركيـز علـى القواعـد الـيت               القانونية اللجنةنوع اجلنس، الحظت    

وهـذه املمارسـات حمظـورة مبوجـب القـانون املقتـرح            . ترمي إىل القضاء على التمييز ضد املـرأة       
  .بشأن املساواة بني اجلنسني

ويف اخلتام، على الرغم من أن الدستور ال يبيح التمييز، جيري وضع تعريف قـانوين يف                  -١١٦
، لكـي  ٢٠٠٨ النظام األساسي للمساواة بني اجلنسني والذي مـن املقـرر اكتمالـه يف عـام                إطار

يرسخ القيَّم الواردة يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، ويعـزز إمكانيـة                        
  .التذرع باالتفاقية أمام احملاكم احمللية
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   التزامات الدول األطراف‐  ٢املادة     
ستور مبدأ املـساواة كحـق مـن حقـوق اإلنـسان ومبـدأ مـن مبـادئ الـسياسة                    جيسِّد الد   -١١٧
 تـدخالت   اللجنة القانونية  توعند وضع النظام األساسي للمساواة بني اجلنسني، قدم       . الوطنية

ومـن  . تشريعية وتدخالت أخرى ترمي إىل حظـر مجيـع أشـكال التمييـز ضـد النـساء والفتيـات           
 للمساواة بني اجلنسني حيز التنفيذ، أن يرسخ محاية املـرأة           املتوقع عندما يدخل النظام األساسي    

مــن خــالل الوســائل القانونيــة لــضمان احلمايــة الفعالــة والوصــول إىل احملــاكم الوطنيــة املختــصة 
  .واملؤسسات العامة األخرى، ومن بينها مكتب أمني املظامل وجلنة حقوق اإلنسان

اسـات وتـشريعات ميكـن أن تـساعد يف حتقيـق       والدولة ملتزمة أيضاً باعتماد وتنفيذ سي       -١١٨
كما أن مبدأ السياسة الوطنية بشأن املساواة بني اجلنـسني مقترنـاً باملـادة              . املساواة بني اجلنسني  

التزامات الدولة فيمـا يتعلـق      ، يؤكد أن    الواردة يف القانون اليت حتظر التمييز بسبب نوع اجلنس        
كـذلك بـسّن قـوانني تعـاجل        سـتور، الدولـة ملتزمـة       ومبوجـب الد  . بترسيخ املساواة بني اجلنـسني    

أوجــه الظلــم يف اجملتمــع وحتظــر املمارســات التمييزيــة وتفــرض جــزاءات جنائيــة ضــد مــرتكيب    
  .اإلجحاف

ويهدف النظام األساسي للمساواة بـني اجلنـسني إىل جعـل النـصوص الدسـتورية قابلـة              -١١٩
 لــشخص مــا االحتكــام إىل النــصوص وز فيهــاللتطبيــق مــن خــالل التوســع يف احلــاالت الــيت جيــ

ويرمـي القـانون املقتـرح إىل الـنص علـى احلـاالت الـيت قـد تنـشأ              . التشريعية أمام حمكمة قانونية   
كمـا يـنص القــانون   . فيهـا أوجـه الظلـم واجلـزاءات الـيت تـصدر يف مثــل هـذا االنتـهاك للقـانون         

 جيوز إنفاذها ضد مـرتكيب      املقترح على أوجه االنتصاف األخرى خبالف اجلزاءات اجلنائية اليت        
  .هذا اجلُرم

 اللجنــة القانونيــةوقبــل برنــامج إصــالح القــوانني املتعلقــة باملــسائل اجلنــسانية، مل تكــن    -١٢٠
تؤكــد بوجــه خــاص علــى االعتبــارات اجلنــسانية يف إصــالح القــوانني، لكنــها اعتمــدت حاليــاً   

ومـن حيـث املوضـوع قيـد        . سياسة تبدأ بتشكيل جلان قانونية خاصة تستعرض خمتلف القوانني        
اجلنـساين واالعتبـارات    تعمـيم املنظـور      كـان ال بـد مـن مراعـاة           ،االستعراض الذي يتم معاجلتـه    

  .)١٩(اجلنسانية عند وضع القوانني ومراجعتها
اعتبـار جرميـة االغتـصاب حمايـدة مـن حيـث نـوع اجلـنس، فـإن                  عـدم   وعلى الرغم من      -١٢١

حـددت النـشاط اجلنـسي علـى        ) ٢٠٠٠(القانون اجلنـائي    عند مراجعة   اخلاصة   اللجنة القانونية 
وتشمل بعـض التعـديالت     . نطاق واسع ليشمل املمارسات بني اإلناث أو اليت ترتكبها اإلناث         

__________ 
  .، دار النشر احلكومية، زومباتقرير عن مراجعة القانون اجلنائي، )٢٠٠٠(اللجنة القانونية يف مالوي   )١٩(  
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املقترحــة للقــانون اجلنــائي جتــرمي املمارســات الفاحــشة بــني اإلنــاث؛ وحظــر األنــشطة اجلنــسية   
عديالت اليت تتعلق باألطفال أيضاً حيـث تـشمل       ألغراض جتارية؛ واألفعال املخلَّة الواردة يف الت      

األفعال املنافية لألخالق فيما يتعلق باألطفال، ومن بينها املمارسات الفاحـشة مـع األطفـال أو                
ــة      ــواد خملَّ ــرض م ــع أو ع ــار أو بي ــا  يف حــضورهم؛ وإظه ــشارك فيه ــل   ي ــراء طف ــال؛ وش األطف

  .جلنسية أو كوسيلة لإلثارة ايف حفل عامللمشاركة يف نشاط جنسي 
ومع أنه مل يتم بعـد اعتمـاد القـانون اجلنـائي الـذي انتـهى استعراضـه، فـإن املقترحـات                        -١٢٢

 كانـت دلـيالً استرشـدت بـه بـرامج اإلصـالح األخـرية مبـا يف ذلـك               ٢٠٠٠اليت قُدمت يف عام     
وضع نظام أساسـي للمـساواة بـني اجلنـسني وعمليـات التـشريع املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة                      

  . واإليدزالبشرية
فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز حيظـر            املعـين ب  ربنـامج   الوالقانون املقتـرح بـشأن        -١٢٣

وعلـى الـرغم مـن أن       . التمييز بسبب اإلصابة الفعلية أو املتصورة لفريوس نقص املناعة البـشرية          
 هذا النص قـد ورد يف إطـار قـانون مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز، الحظـت                       
اللجنة أن ضحايا هذه األشكال من التمييز هم عموماً مـن النـساء الالئـي يـتحملن عـبء هـذا                     

  .الوباء كأفراد مصابني ومتضررين على حد سواء
ــوطين      -١٢٤ ــات، يكفــل مكتــب اإلحــصاءات ال ــد إعــداد البيان ــشكل إعــداد البيانــات  وعن ب

  .أة يف مالوييفصل بني اجلنسني حبيث ميكن استخدامها لرصد حالة الرجل واملر
   التدابري املالئمة لضمان التنمية الكاملة للمرأة والنهوض هبا‐  ٣املادة     

ــة للجنــوب     ٢٠٠٥يف عــام   -١٢٥ ، عنــد انتــهاء أجــل اإلعــالن الــصادر عــن اجلماعــة اإلمنائي
األفريقي بشأن نوع اجلنس والتنميـة الـذي طلـب مـن الـدول األطـراف أن تـضمن حبلـول عـام            

ائـة مـن املناصـب يف احليـاة العامـة لتكـون مـن نـصيب املـرأة، مل حتقـق                       يف امل  ٣٠ حجز   ٢٠٠٥
ومت إشـراك منظمـات اجملتمـع املـدين      .  يف املائة مـن التمثيـل يف هـذا القطـاع           ٣٠سوى  احلكومة  

املالوية املعنيـة حبمايـة حقـوق املـرأة وتعزيزهـا يف وضـع بروتوكـول اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب               
يــصل إىل حبيــث التنميــة لزيــادة احلــد األقــصى ملــشاركة املــرأة   األفريقــي بــشأن نــوع اجلــنس و 

  .يف املائة ٥٠
والـسياسة  . واستعرضت وزارة شؤون املرأة وتنمية الطفـل الـسياسة الوطنيـة اجلنـسانية              -١٢٦

ــة إىل  قائمــة اجلديــدة، الــيت تنتظــر موافقــة جملــس الــوزراء،    علــى النجاحــات واحملــاوالت الرامي
  .قتهاتصحيح أوجه الضعف يف ساب
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اسة الــسابقة، وضــع وتنفيــذ مبــادئ توجيهيــة يوتــشمل بعــض املنجــزات، يف إطــار الــس  -١٢٧
ملراعـاة تعمـيم املنظـور اجلنـساين، واسـتراتيجية وطنيـة حملاربـة العنـف علـى أسـاس نـوع اجلـنس             
وبرنــامج وطــين للقــضايا اجلنــسانية؛ وبنــاء القــدرة يف املؤســسات العامــة واخلاصــة ومنظمــات     

ين فيما يتعلق مبراعـاة تعمـيم املنظـور اجلنـساين؛ وزيـادة عـدد النـساء يف الربملـان ويف               اجملتمع املد 
مواقع اختاذ القرار؛ وَسّن قانون منع العنف املرتيل وتطوير ومراجعـة خمتلـف أجـزاء التـشريعات                 

  .ذات املنظور اجلنساين
الية للـسياسة العامـة     واستند مشروع السياسة اجلنسانية احلايل إىل املبادئ التوجيهية احل          -١٢٨

والغـرض الرئيـسي ملـشروع الـسياسة اجلنـسانية          . السائدة واستراتيجية النمو والتنمية يف مالوي     
هـو مراعــاة تعمـيم املنظــور اجلنـساين يف عمليــة التنميـة الوطنيــة لتعزيـز مــشاركة املـرأة والرجــل       

  .والفتاة والصيب يف التنمية املستدامة واملنصفة للقضاء على الفقر
وتعترف اسـتراتيجية النمـو والتنميـة يف مـالوي بـأن املـساواة بـني اجلنـسني هامـة جـداً                 -١٢٩

واعتمدت املسائل اجلنسانية كأحـد     . لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية العادلة واملستدامة     
 وتبيِّن االستراتيجية أن املسائل اجلنسانية جزء ال يتجـزأ مـن جـدول أعمـال              . مواضيعها الفرعية 

 دليـل علـى     ٠,٣٧٤والرقم القياسي للتنمية حسب نـوع اجلـنس وهـو           . التنمية الوطنية الشاملة  
ويعين ذلـك اخنفـاض مـشاركة املـرأة يف القطاعـات االقتـصادية              . وجود تباينات جنسانية كبرية   

واالجتماعية والسياسية وغريها من القطاعات علـى صـعيد اجملتمـع بـصرف النظـر عـن ارتفـاع                   
 يف  ايننظـور اجلنـس   املولـذلك ترمـي االسـتراتيجية إىل مراعـاة تعمـيم            .  النـساء  عدد السكان مـن   

  .خطط التنمية الوطنية لتعزيز املشاركة املتساوية لكال اجلنسني لتحقيق التنمية املستدامة
ومبوجب مشروع السياسة العامة بـشأن املـسائل اجلنـسانية، عهـد إىل وزارة التخطـيط         -١٣٠

جبات حمددة تشمل ضمان أن تكون مجيـع الـسياسات الكليـة واجلزئيـة              االقتصادي والتنمية بوا  
مستجيبة جنسانياً؛ وبناء قدرة املخططني وحمللي السياسات لتعزيـز مهـاراهتم يف حتليـل املـسائل      
اجلنـــسانية االســـتراتيجية إلقامـــة صـــالت هيكليـــة فعالـــة بـــني التخطـــيط املركـــزي والقطـــاعي  

يزنة اجلنـسانية يف عمليـات التخطـيط؛ وضـمان أن تكـون             والسلطات احمللية؛ وضمان إدخال امل    
مجيع البيانات اليت جيمعها وحيللها وينشرها املكتب الـوطين لإلحـصاءات مـصنفة حـسب نـوع                 

  .اجلنس
 واصلت احلكومة تنفيذ بناء قـدرات مؤسـسات القطـاع العـام عـن               ،٢٠٠١ومنذ عام     -١٣١

ومت منــذ ذلــك احلــني تــدريب . تطريــق طلــب تعــيني مراكــز تنــسيق جنــسانية داخــل املؤســسا 
العاملني يف هذه املراكز على مراعاة تعميم منظـور اجلـنس يف األنـشطة الرئيـسية وعلـى أعمـال                   

  .التحليل
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 احلكومـة اسـتراتيجية وطنيـة حملاربـة     نفـذت ، ٢٠٠٦ وحىت ٢٠٠٢ويف الفترة من عام       -١٣٢
وأصـحاب املـصاحل    وأسـفر ذلـك عـن توعيـة الـسكان           . العنف القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس         

بأسباب العنف وتأثريه على املرأة فضالً عن العنـف بـسبب نـوع اجلـنس؛ وتعزيـز الوصـول إىل                    
العدالة فيما يتعلـق بالـضحايا، وضـمان كفايـة األحكـام القانونيـة يف كـبح العنـف القـائم علـى                       

مي ومت اسـتعراض االسـتراتيجية بـني عـا        . أساس نوع اجلنس وتعزيز قدرات املؤسـسات املنفـذة        
  .٢٠٠٨  و٢٠٠٧
القـائم  ، اعتمدت احلكومـة االسـتجابة الوطنيـة ملواجهـة العنـف             ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز   -١٣٣

وتقـر  . ٢٠١١ إىل ٢٠٠٨ تنفيـذ االسـتجابة الوطنيـة مـن عـام      ميتـد و. على أساس نـوع اجلـنس     
وثيقة االستجابة الوطنية مبدى حدة مشكلة العنف بـسبب نـوع اجلـنس يف مـالوي وترمـي إىل            

والـصكوك األخـرى    . ز التزام مالوي باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة             تعزي
كحقوق اإلنسان تدعم جهود احلكومة يف منع حوادث العنف القائم على أساس نوع اجلـنس               

  .يف مالوي والتصدي هلا
ــع    -١٣٤ ــق      ومــن املتوق ــشريعات تتعل ــّن ت ــة يف ضــمان َس ــساعد االســتجابة الوطني ــضاً أن ت أي

باملسائل اجلنسانية وتوعية مجيع أصحاب املصلحة مبن فيهم األشـخاص علـى مـستوى القواعـد            
الشعبية بشأن مسألة العنف على أسـاس نـوع اجلـنس وتعزيـز قـدرات وكـاالت تنفيـذ القـانون                     
واملؤســسات األخــرى علــى تطبيــق مبــادئ حقــوق اإلنــسان عنــد تنــاول املــسائل ذات الــصلة     

وع اجلـنس؛ ووضـع الـسياسة املتعلقـة بـالعنف القـائم علـى أسـاس                 نـ أسـاس   بالعنف القائم على    
 علـى    ذلك النوع من العنـف     نوع اجلنس يف صورهتا النهائية وإعماهلا؛ وضمان حصول ضحايا        

 حـسب نـوع اجلـنس بـشأن العنـف علـى       وزعةالرعاية والدعم الالزمني، وأن تكون البيانات امل     
  .أساس نوع اجلنس متاحة

   اخلاصة التدابري‐  ٤املادة     
يرمــي الربنــامج اجلــاري بــشأن وضــع نظــام أساســي للمــساواة بــني اجلنــسني إىل تقــدمي   -١٣٥

ومت حتديــد . ظهــور املــرأة يف احليــاة العامــة واجملــال الــسياسي ويف التعلــيم  حيقــق نظــام حــصص 
الربنـامج  ويكفـل  .  يف املائة ومن املعتـزم تطبيقهـا يف مؤسـسات القطـاع العـام        ٤٠احلصة بنسبة   

 يف املائـة  ٤٠ مراعاة إحلاق اإلناث يف مراحل التعليم االبتدائي والثانوي والعـايل حبـد أدىن    أيضاً
  .من عدد الطلبة املستوفني لشروط االلتحاق

 عدم وجـود تـشريع جيعـل مـن          ، اليت ضمنها الدستور   ،ومما حيد من التمتع حبقوق املرأة       -١٣٦
ضــع النظــام األساســي املقتــرح  ومــن شــأن و. ضعها موضــع التنفيــذيــتلــك النــصوص عمليــة و 

  .للمساواة بني اجلنسني أن يكفل التمتع باحلقوق الدستورية وتنفيذها بسهولة
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وقدمت جلنة الشؤون اجلنسانية أيضاً توصيات مفادها أنه على الـرغم مـن أن القطـاع                  -١٣٧
ــال للحــصة املقترحــة،      ــاً باالمتث ــيس ملزم ــه اخلــاص ل ــى   فإن ــشجيعه عل ــي ت ــام بــ ينبغ . ذلكالقي

اقترحـــت اللجنـــة أيـــضاً ضـــرورة أن تقـــدم احلكومـــة بـــرامج ومبـــادرات ترمـــي إىل تـــشجيع  و
  .مؤسسات القطاع اخلاص على االمتثال لنظام احلصص

وتواصل احلكومـة إشـراك وسـائط اإلعـالم يف القيـام حبمـالت خمتلفـة يـتم مـن خالهلـا                        -١٣٨
لـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد          مناقشة املسائل املتعلقة حبقـوق املـرأة وأحكـام اتفاقيـة القـضاء ع             

، بــذلت احلكومــة جهــداً دءوبــاً حنــو اســتخدام وســائط اإلعــالم كــأداة ٢٠٠٦ويف عــام . املــرأة
  . هذه املبادرةوتقود وزارة شؤون املرأة وتنمية الطفل. لنشر االتفاقية وأحكامها

أن وعلى صعيد السياسات، اقترح مشروع الـسياسة الوطنيـة اجلنـسانية أيـضاً ضـرورة                -١٣٩
يضمن اجلهاز الوطين للشؤون اجلنسانية مراعاة تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف مجيـع أنـشطة كـل                   
منظمة يف البلد، مبا يف ذلـك، بوجـه خـاص، تـشجيع اسـتخدام البيانـات املـصنفة حـسب نـوع                 
اجلنس، وتعزيز استخدام التحليـل اجلنـساين يف التخطـيط واإلبـالغ وتـشجيع االهتمـام بقـضايا                  

ــرأة، إخل ــدم علــى       امل ــه موظــف أق ــوىل إدارت ــسيق جنــساين يت ؛ وأن تعــني كــل منظمــة مركــز تن
ــاة تعمــيم املنظــور          ــة مبراع ــسائل املتعلق ــشأن امل ــصال ب ــرار يكــون نقطــة االت مــستوى صــنع الق

  .اجلنساين
   تعديل األمناط االجتماعية والثقافية‐  ٥املادة     

: للجنــة القانونيــةاعت هبمــا عــوجل حتديــد املمارســات الــضارة يف إطــار برنــاجمني اضــطل   -١٤٠
ــامج التــشريعات املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة       إصــالح القــوانني املرتبطــة بنــوع اجلــنس وبرن

جلنــة حقــوق اإلنــسان يف ســبق قيــام اللجنــة القانونيــة مببادراهتــا، إجــراء و. )٢٠(البــشرية واإليــدز
 حقــوق اإلنــسان أو دراســة حــول املمارســات االجتماعيــة والثقافيــة الــيت تنتــهكأيــضاً مــالوي 

علـى النتـائج الـيت توصـلت إليهـا اللجنـة املـذكورة              واعتمـاداً   . )٢١(حتبط التمتع حبقـوق اإلنـسان     
ز  عـدداً مـن املمارسـات املعـروف عنـها أهنـا متيِّـ              استبعدت اللجنة القانونيـة   ،  )٢٢(ومصادر أخرى 

__________ 
 القوانني املرتبطة بنوع اجلنس مسألة املمارسات الثقافية يف مجيع مراحلـها، واسـتعراض        تناول برنامج إصالح    )٢٠(  

وســيتم إكمــال برنــامج . قــوانني الــزواج والطــالق وتطــوير برنــامج النظــام األساســي للمــساواة بــني اجلنــسني
شريعات واكتمــل برنــامج التــ. ٢٠٠٨النظــام  األساســي للمــساواة بــني اجلنــسني يف الربــع الثالــث مــن عــام   

  .٢٠٠٨مايو /املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يف أيار
  .، املمارسات الثقافية وحقوق اإلنسان)٢٠٠٦(جلنة حقوق اإلنسان يف مالوي   )٢١(  
أجرت اجلمعية اإلجنيلية يف مالوي أيضاً دراسة مشاهبة وحددت عدداً مـن املمارسـات الـيت ُيـرى أهنـا ضـارة                    )٢٢(  

  .فلللمرأة والط
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 حظـر هـذه     واقترحت. ونوع اجلنس واحلالة الزواجية   العرق  ضد املرأة على حنو صرف بسبب       
  .املمارسات وفرض جزاءات جنائية على أي شخص يرتكب هذه املمارسات

 جمــاالت ةوقــررت جلنــة إصــالح القــوانني املرتبطــة بنــوع اجلــنس إعطــاء األولويــة لثالثــ   -١٤١
؛ والزواج والطالق؛ والنظـام األساسـي     اإلرثقوانني  : رئيسية إلجراء تدخالت تشريعية فورية    

، ال سـيما اجلـزء الرئيـسي مـن     ية واإلرثلدى استعراض قـانون الوصـ  و. للمساواة بني اجلنسني  
 الــيت قننــت أيــضاً بعــض مبــادئ القــانون الُعــريف، قــررت اللجنــة  اإلرثالتــشريع بــشأن مــسائل 

 للحـد مـن الـصعوبات الـيت تواجـه الزوجـة وأُسـرهتا               بـاإلرث تعديل هـذه األحكـام فيمـا يتعلـق          
  .املباشرة
 أيضاً إبطـال تعـدد الزوجـات كُعـرف مـن أعـراف الـزواج،                ةاللجنة القانوني واقترحت    -١٤٢

ــة املنتــشرة مبوجــب     باإلضــافة إىل  ممارســات أخــرى لــضمان القــضاء علــى املمارســات التمييزي
  .القوانني الُعرفية

 أيضاً أنه يف حـني متيـز نفـس املمارسـات ضـد املـرأة بـسبب                  اللجنة القانونية والحظت    -١٤٣
اجيــة، فإهنــا أيــضاً تزيــد مــن انتــشار اإلصــابة بفــريوس نقــص   ونــوع اجلــنس واحلالــة الزوالعــرق

والحظــت أن املــرأة، يف ظــل مجيــع الظــروف تقريبــاً، هــي املتــضررة مــن تلــك . املناعــة البــشرية
،  مبوجب التشريع املقترح بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز             ،املمارسات، واقترحت 

  .حظر نفس هذه املمارسات الضارة
وزارة شؤون املرأة وتنمية الطفل عدداً مـن الـربامج للحـد مـن اآلثـار الثقافيـة                  وقدمت    -١٤٤

وتفحـص الـربامج املتعلقـة بـاملرأة والفتـاة وفـريوس نقـص              . الضارة على اإلناث والقـضاء عليهـا      
املناعة البشرية عدداً من املمارسات الثقافية والتقليديـة الـيت تزيـد مـن انتـشار اإلصـابة بفـريوس                    

وتـشمل الــربامج األخـرى بــرامج تدريبيـة للقيــادات    .  البــشرية يف صـفوف النــساء نقـص املناعـة  
  .التقليدية؛ ومحلة برامج يف وسائط اإلعالم ملناهضة املمارسات الثقافية الضارة

   حظر استغالل املرأة‐  ٦املادة     
ل يف وصــنَّفت وزارة العــد. ال يوجــد حاليــاً أي قــانون ملنــع االجتــار بــاملرأة واســتغالهلا   -١٤٥

 بسبب اجلهـود الـيت بذلتـها لكـبح االجتـار      ١ مالوي يف املرتلة  ٢٠٠٧الواليات املتحدة يف عام     
  . أعلى مستوى للتصنيف١وتعد املرتلة . بالنساء واألطفال

ومـع ذلــك، يف التقريــر األخـري الــصادر عــن وزارة العـدل يف الواليــات املتحــدة نزلــت      -١٤٦
 إىل أنــه ال تــزال هنــاك بعــض اجملــاالت الــيت يــتعني علــى  الــيت تــشري٢درجــة مــالوي إىل املرتلــة 
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وبعــض األســباب املقدمــة لــرتول مرتبــة . )٢٣(مــالوي معاجلتــها لكــي ترتفــع مرتلتــها مــن جديــد
  . تشمل الفشل يف مقاضاة املذنبني املتاجرين بالبشر ومعاقبتهم١مالوي من املرتلة 

. )٢٤(اخـل مـالوي وخارجهـا     وتوجد معلومات كـثرية عـن حـوادث االجتـار بالنـساء د              -١٤٧
ــد   حــسب مفهــوم  و ــشر، مــالوي بل ــشأاالجتــار بالب ــرب ومقــصد لالجتــار  من ــراوح . )٢٥( ومع وتت

الوجهات املقصودة بني أوروبا الغربية وأمريكا وأفريقيا حيث تـشارك النـساء غالبـاً يف اجلـنس                 
 عــن التعلــيم ويف بعــض احلــاالت ينتــهي احلــال بالفتيــات الالئــي يغــادرن مــالوي حبثــاً. لَّغاملــسَت

  .)٢٦(والعمل إىل استغالهلن جنسياً واقتصادياً
ــستمر          -١٤٨ ــة م ــال املرتلي ــات يف األعم ــيما للفتي ــشية، ال س ــتغالل داخــل اُألســر املعي واالس

ومن النادر اإلبالغ عن احلاالت، ويـتم معاجلتـها، يف معظـم األحـوال، دون               . مبعدالت مزعجة 
 على علم هبذه املشكلة املتنامية وقد شرعت منـذ          واحلكومة. )٢٧(إشراك وكاالت تنفيذ القانون   

 اللجنـة القانونيـة  وتعكـف  . ذلك احلـني يف برنـامج لوضـع تـشريع ملناهـضة االجتـار باألشـخاص          
أربعـة جمـاالت رئيـسية      التركيز على    على معاجلة هذا اجلزء من التشريع الذي يرمي إىل           ةاخلاص

ا؛ ومـــشاركة اجلمهـــور وأصـــحاب محايـــة الـــضحاي: فيمـــا يتعلـــق باالجتـــار باألشـــخاص، هـــي
  .املصلحة؛ ومقاضاة املذنبني؛ ومنع االجتار

وال توجـــد أي بيانـــات متاحـــة عـــن عـــدد النـــساء واألطفـــال املـــشاركني يف أعمـــال     -١٤٩
االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء واملواد اإلباحية واالجتار، على الرغم من وجود مـشاكل              

  .)٢٨(اجتماعية معترف هبا
ن حيث االجتار، تبيِّن التقارير الـواردة مـن املنظمـة الدوليـة للـهجرة أنـه يـتم جتميـع                     وم  -١٥٠

طويلــة، النــساء والفتيــات علــى طــول طــرق الــشاحنات مــن قبــل ســائقي شــاحنات املــسافات ال
ــا    ــيم يف جنــوب أفريقي ــزواج أو التعل ــْدُهَن بالعمــل أو ال ــذين َيِع ــد  . )٢٩(ال مث يعــربون احلــدود عن

__________ 
وهـو تقريـر لـوزارة العـدل يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة عـن                 . ٢٠٠٨يونيه  /صدر هذا التقرير يف حزيران      )٢٣(  

  .االجتار باألشخاص
 ورقة حبث، مطبوع دار النـشر احلكوميـة،    -االجتار بالبشر يف مالوي     ). ٢٠٠٥(اللجنة القانونية يف مالوي       )٢٤(  

  .زومبا
  .املرجع نفسه  )٢٥(  
  .جع نفسهاملر  )٢٦(  
  .املرجع نفسه  )٢٧(  
  .املرجع نفسه  )٢٨(  
ــة للــهجرة،    )٢٩(   ــة، البيــع والــرق املنظمــة الدولي االجتــار بالنــساء واألطفــال للبيــع واالســتغالل يف اجلنــوب   : الغواي

  .٢٠٠٣مايو /، بريتوريا، أياراألفريقي
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ومبجـــرد تواجـــدهن يف جوهانـــسربغ، يـــتم  . تيبورت بـــدون وثـــائق ســـفريـــدج أو كومـــابيترب
وسيدات األعمال املالويـات أيـضاً يـسيِّرن الـضحايا      .  اجلنس لغرض ممارسة احتجازهن كأرقاء   

 شخـصاً يـتم     ٨٠وتفيد املنظمة الدولية للهجرة أن من بني        . إىل بيوت الدعارة يف جوهانسربغ    
  .لى األقل شخصني من ضحايا االجتارترحيلهم شهرياً من جوهانسربغ، هناك ع

ــسان يف مــالوي       -١٥١ ــة حقــوق اإلن ــر صــادر عــن جلن ــاً لتقري ــات  )٣٠(ووفق ــع فتي ، جيــري بي
احلـدود  نائية علـى    صغريات من أُسر فقرية إىل أشخاص أثرياء كأرقاء لغرض اجلنس يف مناطق             

ويف . داد الــديونويتنــازل بعــض اآلبــاء واُألمهــات عــن بنــاهتم لــس . اجلنوبيــة لكارونغــا وشــيتيبا
 مـن قبـل     (Kupimbira)املنطقة الشمالية ملالوي، متـاَرس عـادة تقليديـة ُتعـرف باسـم كـوبيمبريا                

 ويف ،قبائل النياكوسا واألنغوندي اليت تعيش على ضفاف حبرية مالوي، علـى احلـدود الترتانيـة     
تعرضـن  تاً مـا    ومبوجب هذا التقليد، يتم حجز الفتيات يف استرقاق دائـم وغالبـ           . تالل ميسوكو 

  .لإليذاء
. ويـــزور الـــسائحون األوروبيـــون مـــالوي للمـــشاركة يف اســـتغالل األطفـــال جنـــسياً   -١٥٢

 .ويقومون بتجميع الفتيات واألوالد يف منتجعات قـضاء العطـالت الواقعـة علـى حبـرية مـالوي           
يف أنــشطة خمتلفــة  ويف بعــض احلــاالت يكــون الــسائحون مــن املقــيمني يف مــالوي العــاملني        

 علــى مــواطن بريطــاين لالشــتباه يف  ٢٠٠٢وعلــى ســبيل املثــال، مت القــبض يف عــام  . عةمــشرو
ومت إدانتــه وأيَّـدت حمكمـة االسـتئناف العليـا يف مــالوي     . ارتكابـه اللـواط مـع أطفـال الـشوارع     

ــه، لكــن عفــ    ــصادر حبق ــار    ااحلكــم ال ــسابق يف أي ــة ال ــيس الدول ــة املطــاف رئ ــه يف هناي ــايو / عن م
 سنة مـع األشـغال      ١٢ين يف ثالثة اهتامات وُحكم عليه بالسجن ملدة         وكان قد أُد  . )٣١(٢٠٠٣
  .ومل يقض منها سوى سنة واحدة وستة أشهر ومت بعدها ترحيله إىل خارج البالد. الشاقة
 يف مالوي الجتـارهم بـأجزاء مـن جـسم           أشخاصوباإلضافة إىل ذلك، مت القبض على         -١٥٣

. غالبـاً إمـا بأعمـال الـسحر أو بعبـادة الـشيطان            اإلنسان أو أعضاء بشرية، وهي ممارسة تـرتبط         
ــار ــايو /ويف أي ــيهم      ٢٠٠٣م ــشرية وُحكــم عل ، اُتهــم ســبعة أشــخاص باالجتــار يف األعــضاء الب

ويف نفـس الـشهر، حوكمـت امـرأة الجتارهـا بالفتيـات وإرسـاهلن إىل                .  سـنة  ١٤بالسجن ملـدة    
ايا الـشرطة بقـصتها بعـد    وأبلغـت واحـدة مـن الـضح    . أوروبـا للـدعارة بذريعـة التعلـيم والعمـل     

  .هروهبا من بيت للدعارة يف أملانيا
__________ 

  .املمارسات الثقافية وحقوق اإلنسان، )٢٠٠٦(جلنة حقوق اإلنسان يف مالوي   )٣٠(  
، ريتـشارد هـايلز ضـد اجلمهوريـة       ؛  ٢٠٠١ لـسنة    ٦٥٥، القضية اجلنائيـة رقـم       اجلمهورية ضد ريتشارد هايلز     )٣١(  

؛ يف هذه القـضية، الـشخص املتـهم مـدرس يف مدرسـة ثانويـة وكـان                  ٢٠٠٢ لسنة   ٨االستئناف اجلنائي رقم    
ع ســابقاً الــذين كــان  والــشاكون كــانوا مــن أطفــال الــشوار  . متعاقــداً مــع منظمــة خرييــة تعمــل يف مــالوي  

  .يساعدهم بتلبية احتياجاهتم التعليمية وغريها من االحتياجات
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ــام    -١٥٤ ــع ع ــة       ١٩٩٩ويف مطل ــوي يف محل ــن ليلونغ ــات م ــالث فتي ــى ث ــبض عل ــي الق ، أُلق
للشرطة على نادي للجنس يف أمـستردام وحوكمـت سـيدة أعمـال حمليـة بُتهمـة جلـب فتيـات                     

وهـؤالء الفتيـات الالئـي      . )٣٢(للدعارة من خـارج مـالوي ولكـن أُخلـي سـبيلها ألسـباب تقنيـة               
 عاماً تعرضن ملختلف أنواع املعاملـة املهينـة خـالل بقـائهن يف              ١٩ و   ١٥تتراوح أعمارهن بني    

هولندا، يف بداية األمر على يد املتاجرين هبن وفيمـا بعـد مـن جانـب رجـل األعمـال النـيجريي           
  . دوالر أمريكي١٠ ٠٠٠الالئي بعن له مقابل 

 اللجنــة القانونيــة وقيــام )٣٣(لتــشريعية مراجعــة القــانون اجلنــائي وتــشمل االســتجابات ا  -١٥٥
املتـاجرين  احليلولـة دون عثـور      وتكفل هذه اجلهـود     . بوضع تشريع ملناهضة االجتار باألشخاص    

  .على ثغرات يف القانون كما هو احلال يف الوقت الراهن
انــاً القــبض علــى وُتلقــي الــشرطة أحي. ومل يــتم إىل حــد كــبري تنظــيم البغــاء يف مــالوي  -١٥٦

النــساء العــامالت يف صــناعة اجلــنس التجــاري، وهــذا يــدفع املنظمــات النــسائية إىل االحتجــاج 
أن عمليــات االعتقــال تلــك متييزيــة حيــث ال يــتم القــبض علــى الرجــال الــذين    باعتبــار بــشدة 

اجلنس وغالباً ما يؤدي عـدم التنظـيم إىل إحلـاق الـضرر بالنـساء الالئـي يعملـن بـ             . جيلبون البغايا 
وقـد ُبـذلت حمـاوالت إلغـالق بيـوت          . والالئي غالباً ما يـتم إيـذائهن بـدنياً علـى يـد عمالئهـن              

ــاطق احلــضرية يف مــسعى لكــبح انتــشار فــريوس نقــص املناعــة       ــا يف املن الــدعارة واعتقــال البغاي
  .البشرية
مايـة  وتتوىل دائرة الشرطة وإدارة اهلجرة تنفيذ برامج ووضع آليـات موضـع التنفيـذ حل                -١٥٧

وتـشمل هـذه الـربامج واآلليـات إنـشاء وحـدات لـدعم الـضحايا ووحـدات                  . النساء واألطفـال  
 القيـام مببـادرة لتوعيـة ضـباط         ٢٠٠٥ومت يف عـام     . حلماية الطفل تقدم الدعم واملأوى للضحايا     

الشرطة واهلجرة الذين يعملون يف نقاط احلدود ووكالء إنفاذ القـانون اآلخـرين بـشأن االجتـار                 
. اللجنـة القانونيـة  وتولت هذه املبادرة املنظمة الدولية للـهجرة بالتعـاون مـع            . ء واألطفال بالنسا

. واحلال كذلك، أصبح ضباط تنفيذ القانون على احلدود متـأهبني العتـراض املتـاجرين بالبـشر               
  .ات احملليةومشلت عملية التوعية أيضاً األفراد الذين حيرسون أمن اجملتمع

__________ 
قاضـي احملكمـة اجلزئيـة األقـدم يف     . ١٩٩٩ لـسنة  ١٥٠، القـضية اجلنائيـة رقـم       اجلمهورية ضد روث لورنسو     )٣٢(  

ويــات مت يف هــذه القــضية اُتهمــت ســيدة أعمــال باالجتــار يف ثــالث فتيــات مال   ). مل يــذكر امســه(ليلونغــوي 
واُتهمت بالقوادة يف سبيل البغاء مبا خيـالف      . اعتقاهلن وترحيلهن بعد اقتحام الشرطة نادي للجنس يف هولندا        

  .من القانون اجلنائي) د (١٤٠املادة 
على الرغم من أن الربملان مل يقر بعد التشريع الذي انتهت مراجعته، فإن هذا التشريع ُيعرض كل سـنة علـى                   )٣٣(  

  .نظر فيه وإقرارهالربملان لل
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وعلــى ســبيل . جــرة أيــضاً تــدابري حملاربــة االجتــار بالنــساء واألطفــال  واختــذت إدارة اهل  -١٥٨
املثال، وضعت اإلدارة َشرطاً يـنص علـى أن حيـتفظ كـل شـخص يـسافر خـارج البلـد بـصحبة                       

  .أطفال بتذاكر عودة لضمان عودة األطفال إىل البلد
تمعيـة يف   وتقوم وزارة شؤون املرأة وتنمية الطفل من خالل موظفي شؤون التنميـة اجمل              -١٥٩

غــري أن هــؤالء املــسؤولني يواجهــون حتــدياً . املنــاطق بزيــادة التوعيــة بــشأن االســتغالل اجلنــسي
يتعلق بقدراهتم على مساعدة الضحايا الذين ال جيدون مصدراً بديالً للدخل والـدعم بعـد                فيما

إلعـادة  وال تزال املشكلة تكمن يف نقص وسائل النقـل واملـوارد            . االنسحاب من جمال الدعارة   
األطفـــال إىل بيـــوهتم وتلبيـــة االحتياجـــات األساســـية أيـــضاً لـــدعم األطفـــال املنـــسحبني حـــىت  

  .يعودوا إىل عملهم يف هذا اجملال ال
ويعمل موظفو الرعايـة االجتماعيـة يف املنـاطق بالتعـاون مـع مـوظفي احلمايـة اجملتمعيـة                     -١٦٠

ي حلقـوق الطفـل ملعاجلـة اإليـذاء         للطفل على مستوى اجملتمع احمللي وهم يشجعون إنـشاء نـواد          
كما ُتستخدم التدريبات على املهارات احلياتيـة       . اجلنسي للطفل ضمن مسائل احلماية األخرى     

وهنـاك اجتـاه متنـامي لتجنيـد الفتيـات          . الستهداف املراهقات للحـد مـن مـستويات االسـتغالل         
رجـال الـذين يـدفعون هلـن        للعمل يف املطاعم ليتبني فيما بعد أنه ُيجرى استخدامهن ملضاجعة ال          

وال يــزال موظفــو الرعايــة االجتماعيــة يف املنــاطق ناشــطني بوجــه خــاص يف اعتــراض  . األمــوال
  .مرتكيب هذه األفعال واملساعدة يف إعادة تأهيل الضحايا

، زادت احلكومة عدد العمال املنـوط هبـم محايـة الطفـل يف اجملتمعـات                ٢٠٠٧ويف عام     -١٦١
ــة مــن   ــردا٦٠٢ً إىل ٢٤٣احمللي ــها التوســع يف ا    .  ف ــستمرة والقــصد من ــادرة م ــشاروهــذه املب  نت

 مــن هــؤالء ٨٠٠ومــن املتوقــع تــدريب حنــو . خــدمات هــذه الفئــة مــن العمــال وزيــادة التوعيــة
وجيـري التـدريب يف     .  ومت بالفعل ختصيص األموال هلـذا العمـل        ٢٠٠٨العمال حبلول هناية عام     

  .هذا الشأن لفترة مخسة أسابيع
الضحايا من األطفال وإعادة تأهيلهم عـن طريـق خـدمات املـشورة الـيت               استرداد  ويتم    -١٦٢

 يمـوظف مـن خـالل     يقدمها موظفو الرعايـة االجتماعيـة واملوظفـون املنـوط هبـم محايـة الطفـل و                
  .املستشفيات ووحدات دعم الضحايا

ال وأنــشأت وزارة شــؤون املــرأة وتنميــة الطفــل شــبكة وطنيــة ملناهــضة االجتــار باألطفــ  -١٦٣
وقـد  . تضم املنظمات غري احلكومية اليت تقدم تقاريرها إىل فريق عامل تقين معين حبماية الطفل             

 القـضاء علـى االجتـار بالطفـل وتـوفري الـدعم يف إعـادة                يف املـساعدة    ميأُنشئت هذه الشبكة لتقد   
  .اإلدماج وإعادة التأهيل
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ال يف املـواد اإلباحيـة واالجتـار     إن احلملة الدولية إلهناء بغاء األطفـال واسـتخدام األطفـ            -١٦٤
 مــشروعاً لــصاحل األطفــال ضــحايا االســتغالل اجلنــسي      دشــنتباألطفــال ألغــراض جنــسية   

ويرمـي املـشروع إىل زيـادة مـشاركة         . التجاري يف كل من مالوي وموزامبيق وجنوب أفريقيا       
سني االســتغالل اجلنــسي التجــاري وتعزيــز مهــارات األطفــال احلياتيــة وحتــ  مناهــضة الطفــل يف 

وسـتقوم  . واحلد من إحساس الـضحايا بالعزلـة      سترداد الضحايا وإعادة إدماجهم     جودة برامج ا  
  .مجعية عني الطفل، وهي منظمة غري حكومية حملية بتنفيذ املشروع يف مالوي

 يف محلة لوقف إيذاء الطفل واليت على الرغم مـن           ٢٠٠٧وشرعت احلكومة أيضاً عام       -١٦٥
هـو  واهلدف احملدد هلـذه احلملـة       .  الفتيات اً، فإهنا تستهدف األطفال   ألطفال عموم موجهة ل أهنا  

  .ج األطفال واإليذاءويزتحماربة االجتار وعمالة األطفال و
من املتوقع اكتماهلـا يف     واليت  وتعكف احلكومة أيضا على صياغة سياسة حلماية الطفل           -١٦٦
ــام  ــة     . ٢٠٠٨عـ ــامج بتكلفـ ــؤخراً يف برنـ ــا مـ ــهجرة يف بريتوريـ ــة للـ ــة الدوليـ ــرعت املنظمـ وشـ
مايــة الــضحايا وتقــدمي املــساعدة  حلمليــون دوالر ملــدة ســنتني ملنــع االجتــار باألشــخاص و  ١,٩

البحـث   وسريكز الربنـامج علـى إعـادة         .إلعادة تأهيلهم أو مع خيارات للعودة وإعادة اإلدماج       
ونشر بيانات عن مكافحة االجتار يف مجيع أحناء املنطقـة وكـذلك بنـاء قـدرات وكـاالت إنفـاذ                    
القوانني ومقدمي اخلدمات يف املنظمات غري احلكومية لتمكينهم من حتديـد الـضحايا احملـتملني               

ــيهم  ــة     . وتقــدمي املــساعدة إل ــهجرة بالعمــل مــع املنظمــات احلكومي ــة لل وســتقوم املنظمــة العاملي
تحديد ضحايا االجتـار وتقـدمي بعـض خيـارات إعـادة التأهيـل إلـيهم                لاملنظمات غري احلكومية    و

وتعهـدت املنظمـة أيـضاً بـدعم        . ومساعدهتم علـى العـودة الطوعيـة وإعـادة اإلدمـاج يف اجملتمـع             
  .اللجنة القانونيةبرنامج مراجعة التشريعات املتعلقة باالجتار اليت ستضطلع هبا 

دد من املنظمات غري احلكومية مببادرة حملاربة االجتـار بالبـشر عمومـاً، بـل               وقام أيضاً ع    -١٦٧
وقــدم مــساعدات يف مرحلــة مــا بعــد إعــادة إدمــاج الــضحايا وإعــادة تأهيلــهم مــن خــالل نقــل  

  .مهارات مهنية إىل أولئك الذين يشاركون يف االستغالل اجلنسي التجاري
 تكليفـاً بـإجراء   ٢٠٠٨ عـام  )٣٤(مـالوي وأصدرت شبكة مناهضة االجتار باألطفال يف       -١٦٨

واملـستهدف مـن هـذه الدراسـة هـم األطفـال،            . دراسة لتقييم حجم االجتـار بالبـشر يف مـالوي         
لكن من املأمول فيه أن تذهب املعلومات املتحصل عليها من هذه الدراسة إىل ما هو أبعد مـن                  

  .ويذلك لتقدم مزيداً من اإلحصاءات بشأن حالة االجتار بالبشر يف مال
__________ 

شبكة مناهـضة االجتـار باألطفـال يف مـالوي هـي شـبكة تـضم املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تعمـل يف جمـال                         )٣٤(  
حقوق الطفل وهتدف إىل حماربة االجتار باألطفـال اآلخـذة يف االزديـاد يف مـالوي ال سـيما فيمـا يتعلـق مبنـع                         

  .هذا االجتار ومحاية ضحاياه والضحايا احملتملني
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وسيتــضمن التــشريع املقتــرح بــشأن االجتــار باألشــخاص تعريــف االجتــار باألشــخاص،   -١٦٩
ومعاقبــة مــرتكيب االجتــار بــشدة؛ وتعزيــز محايــة الــضحايا وحقــوقهم؛ ومعاجلــة مــسألّيت االجتــار  

ــداخلي واخلــارجي  ــة ونظــرت . ال ــة القانوني ــة    اللجن  اخلاصــة فيمــا إذا كــان ينبغــي وجــود وكال
ومـن املتوقـع أن يـتم       .  إىل قـرار يف هـذا الـشأن        صل أصحاب املصلحة ومل تـ     مستقلة تضم مجيع  

  .٢٠٠٨أكتوبر / اخلاصة حبلول تشرين األولاللجنة القانونيةنشر تقرير 
   املساواة يف احلياة السياسية والعامة على املستوى الوطين‐  ٧املادة     

فيهـا أوجـه اإلجحـاف بـني        ال تزال الساحة السياسية واحدة من اجملاالت الـيت تتجلـى              -١٧٠
  . الرئيسية لصنع القرار، يفوق عدد الرجال نظرائهم من النساءناصبويف امل. الرجل واملرأة

وقــد نــص الدســتور علــى املــساواة القانونيــة ونــص كــذلك علــى جــواز إقــرار تــشريع     -١٧١
أن ا  يف مـداوالهت  وكـان مـن رأي جلنـة الـشؤون اجلنـسانية            . ملعاجلة أوجه اإلجحـاف يف اجملتمـع      

عليـه اعتمـاد تـدابري خاصـة لإلسـراع          بنـاًء   هذا النص يف الدستور قد وضع األساس الذي جيوز          
  .باملساواة الفعلية بني اجلنسني

ترشـيح للوظـائف    ال التـصويت يف االنتخابـات و      ١٩٩٤وأصبح من حق املرأة منذ عام         -١٧٢
عـدداً   صوَّت بالفعل نـساء أكثـر        وتشري جلنة االنتخابات إىل أنه أثناء االنتخابات العامة       . العامة

  .من الرجال
وعلـى  .  عوامل عديدة تعوق التفوق العددي للمرأة يف الربملان والتمثيل الفعـال           وهناك  -١٧٣

حـزب  لـدعم   الرغم من أن للمرأة، على أسـاس املـساواة مـع الرجـل، احلـق يف القيـام حبمـالت                     
األسـباب الرئيـسية وراء     مـن    و .سياسي أو قضية ما، فإن هناك عوامـل كامنـة متنعهـا مـن ذلـك               

  .ذلك شرط معرفة االنكليزية كوسيلة لالتصال يف الربملان وعدم توافر املوارد املالية
وفيمــا يتعلــق بــاملوارد املاليــة، تتطلــب احليــاة الــسياسية كــثرياً مــن املــوارد املاليــة لــدعم     -١٧٤

ملـرأة للوصـول إىل املـوارد       وبسبب حمدودية التعليم، غالباً ما تكون فـرص ا        . احلمالت السياسية 
  .التنافس على قدم املساواة مع الرجلاملرأة املالية حمدودة، واحلال كذلك، ال تستطيع 

اإلحــصاءات املتعلقــة بــاملرأة منخفــضة يف احليــاة العامــة  جتعــل واملــشكلة األخــرى الــيت   -١٧٥
ىل تفضيل املمـثلني    ففي معظم احلاالت، مييل املصوتون إ     . والسياسية هي التصويت لصاحل املرأة    

. الذكور بسبب القوالب النمطية املتأصـلة الـيت تـرى أن العمـل الـسياسي جمـال خـالص للرجـل            
 نثلميـ عنـدما  أو وهذا هو احلال حىت عند التصويت لصاحل عـدد مـن النـساء لـشغل منـصب مـا              

  .بنجاح دوائرهن االنتخابية
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 وزيـــراً ١٩(وزراء  عـــضواً يف جملـــس الـــ٣٨وعلـــى مـــستوى جملـــس الـــوزراء، هنـــاك   -١٧٦
.  فقــط مــن اإلنــاث، أربعــة وزراء وثالثــة نــواب للــوزراء  ٧، مــن بينــهم )نائبــاً للــوزراء ١٩ و

  .)٣٥( أميناً رئيسيا٣٣ً أمينات رئيسيات مقابل ٥وهناك 
 يف املائـة مـن مناصـب اإلدارة يف اجملـالس احملليـة الريفيـة                ١٠ أقـل مـن      )٣٦(وتشغل املرأة   -١٧٧

املتوســـط يف اجملـــالس احملليـــة احلـــضرية لكـــل مـــن مـــزوزو، وبالنـــتري،   يف املائـــة يف ٤٣مقابـــل 
  .مباووليلونغوي، وز

أكثـر ممـا هلـا يف       )  يف املائة  ٣٨,٧(وللمنظمات احلكومية نساء يف مناصب صنع القرار          -١٧٨
ــرأة        ــسبة املـ ــا نـ ــغ فيهـ ــيت تبلـ ــة، الـ ــة املركزيـ ــة ويف احلكومـ ــات احملليـ ــة ٢٢,٥احلكومـ  يف املائـ

ومـع ذلـك، معظـم النـساء يف مناصـب صـنع القـرار يعملـن يف                  . ة على التـوايل    املائ يف ٢٢,٤ و
  .)٣٧(املنظمات غري احلكومية املوجودة يف املراكز احلضرية

  بل عدد الرجال يف الفئات املؤسسيةصنع القرار مقايف مناصب عدد النساء لموجز : ٢اجلدول 
  النسبة املئوية للنساء  رجالال  نساءال  فئة املؤسسيةال

  ١٦,٢  ٣٧  ٦  التنفيذي للحكومةهاز اجل
  ١٢,٩  ٢٧  ٤  القضائيةاهليئة 

  ١٤,٠  ١٩٣  ٢٧  اهليئة التشريعية
  ٢٤,٣  ١٧١  ٥٥ )٣٨()متت زيارهتايف مؤسسات (احلكومة املركزية 

  ٤٦,٠  ٧٦  ٦٥  ) متت زيارهتامناطق حضريةيف (احلكومة احمللية 
  ١٥,٠  ٥١  ٩  ) متت زيارهتامناطق ريفيةيف (احلكومة احمللية 
  ٩,١  ١١٠  ١١  )امتت زيارهتيف مؤسسات  (القطاع اخلاص

  ٣٦,٠  ٤٨  ٢٧  )امتت زيارهتيف مؤسسات  ( املدينتمعاجمل
  ٢٧,٨  ٣٩  ١٥  )متت زيارهتا(ة السياسيحزاب األ

  ٣٠,٠  ٧  ٣  )متت زيارته (الربملان
  ٤,٥  ٢٧٤  ١٣  )متت زيارهتا(ة دينيمؤسسات 

  ١٧,٨  ٢٣  ٥  )متت زيارهتا(مؤسسات شبه حكومية 
  

  ).٢٠٠٨(النساء والرجال يف مناصب صنع القرار : املصدر
__________ 

  )٣٥(  Robert Kafakoma and Mckey Mphepo, (2008) Women and Men in Decision Making Positions, Research 

Report (Unpublished); http://www.malawi.gov.lnw/Home.percent20Cabinet.htm (visited on 1 July 2008).  

  .املرجع نفسه  )٣٦(  
  .املرجع نفسه  )٣٧(  
  .سسات اليت متت زيارهتا فعلياً وليست مجيع املؤسسات داخل ذلك القطاعيشري ذلك إىل املؤ  )٣٨(  
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متابعـة وتوثيـق اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع       شؤون املـرأة وتنميـة الطفـل       وتواصل وزارة     -١٧٩
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وغريهــا مــن الــصكوك الدوليــة كــإعالن اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب 

 الـذي يـنص علـى ختـصيص نـسبة           ١٩٩٧ة الـصادر يف عـام       األفريقي بشأن نوع اجلنس والتنمي    
 يف املائـة للمـرأة يف الربملـان، واإلعـالن الرمسـي بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني، وبروتوكــول          ٣٠

امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املـرأة، وبروتوكـول اجلماعـة اإلمنائيـة               
 ومالوي طرف فيـه، حيـث يـدعو إىل ختـصيص            ،للجنوب األفريقي بشأن نوع اجلنس والتنمية     

  . يف املائة للمرأة يف مناصب صنع القرار٥٠نسبة 
عــدم وجــود زيــادة يف أعــداد النــساء يف الربملــان حيــث  أيــضاً وقــد الحظــت احلكومــة   -١٨٠

ومل يـتم أيـضاً إجـراء أي انتخابـات للحكـم            . تكن هناك أية انتخابـات خـالل فتـرة اإلبـالغ           مل
ومع ذلك، أُجريـت انتخابـات فرعيـة علـى املـستوى الربملـاين انُتخـب        . ة اإلبالغاحمللي أثناء فتر  

  .فيها الرجال وحدهم لعضوية الربملان
ورداً على ذلك، وضعت وزارة شؤون املرأة وتنمية الطفل برناجماً لتحقيق متثيـل املـرأة                 -١٨١

. ٢٠٠٩ ســتجري يف عــام يف الربملــان بنــسبة مخــسني يف املائــة أثنــاء االنتخابــات الربملانيــة الــيت  
زيـادة متثيـل املـرأة يف       ” الـذي حيمـل عنـوان        ٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ١٨الربنامج الـوطين يف     انطق  و

وأنشأت الوزارة وحـدة    . ، بدعم من اجملتمع املدين والشركاء يف التنمية       “الربملان واحلكم احمللي  
  . هذا الربنامجةديامتخصصة لق

تنفيذ أنـشطة الربنـامج بالتعـاون مـع املؤسـسات الـيت             ودور منظمات اجملتمع املدين هو        -١٨٢
  .اعتمدهتا جلنة االنتخابات يف مالوي للقيام هبذه األنشطة

ونص النظـام األساسـي املقتـرح للمـساواة بـني اجلنـسني علـى تـدابري خاصـة ترمـي إىل                  -١٨٣
  . احلياة العامة والسياسيةعلىاحلد من هيمنة الرجال 

  حلياة السياسية والعامة على املستوى الدويل املساواة يف ا‐  ٨املادة     
.  مــشاركة املــرأة املالويــة يف املنظمــات الدوليــةتكفــلال متلــك مــالوي أيــة آليــات حمــددة   -١٨٤

ورئـــيس اجلمهوريـــة لديـــه ســـلطات تعـــيني الـــسفراء واملفوضـــني الـــساميني واملفوضـــني واملمـــثلني  
زارة اخلارجية، اليت ترأسها وزيرة حالياً،      ويف إطار و  . الدبلوماسيني والقناصل وموظفي القنصليات   

ويف حـني أن الـسلطات خمولـة        . ليس هناك أي متييز فيمـا يتعلـق باملـشاركة يف اخلدمـة الدبلوماسـية              
  .يف اخلدمة اخلارجيةتعيينه لرئاسة اجلمهورية، ال توجد أية مبادئ توجيهية فيما يتعلق َمبن جيوز 

م الدستورية اليت تنص على عـدم التمييـز علـى           وتكافؤ الفرص مترسخ مبوجب األحكا      -١٨٥
أســاس اجلــنس ونــوع اجلــنس واحلالــة الزواجيــة وســيتم تعزيــزه مــن جديــد مــن خــالل النظــام     
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 يف املائـة    ٤٠األساسي املقترح للمساواة بني اجلنـسني الـذي يرمـي إىل وضـع سـقف حبـد أدىن                   
  .للمرأة يف اخلدمة العامة

  ن فيما يتعلق باجلنسية املساواة مبوجب القانو‐  ٩املادة     
 مــن الدســتور، ال مييــز القــانون بــسبب اجلــنس فيمــا يتعلــق بــاحلق يف  ٤٧وفقــاً للمــادة   -١٨٦

وحتــدد . اكتــساب اجلنــسية ويؤكــد علــى عــدم جــواز إنكــار اجلنــسية أو احلرمــان منــها تعــسفياً
لوسـائل األخـرى   أو النسب أو الزواج أو اجلنـسية أو ا  باملولد   أيضاً اكتساب املواطَنة     ٤٧ املادة

  .الوارد وصفها يف القانون
  .)٤٠( ساري املفعول دون تعديالت)٣٩(ال يزال قانون اجلنسية  -١٨٧
وباإلضــافة إىل ذلــك، يلــزم إجــراء تغــيريات فيمــا يتعلــق باألحكــام املــذكورة أعــاله يف   -١٨٨

  .فاظ هباقانون اجلنسية لضمان مساواة املرأة يف احلقوق فيما يتصل باكتساب املواطنة واالحت
وخالل فترة اإلبـالغ، مل يـتم       . غري أن اإلطار الوطين القانوين للهجرة غري كاف حالياً          -١٨٩

معاجلة أوجه اإلجحاف امللحوظة يف التقرير األخري سـواء مبراجعـة قـوانني اهلجـرة واملواطنـة أو                 
  .تعديلها أو إلغائها

جـرة يف مـالوي ومـن املتوقـع أن     وحالياً، تعكف إدارة اهلجرة على وضع وثيقة لـسياسة اهل      -١٩٠
  .تقدم هذه الوثيقة توصيات إضافية بشأن أوجه التباين بني الرجل واملرأة فيما يتعلق مبسائل اهلجرة

 ومـالوي ليـست طرفـاً يف اتفاقيـة عـام            ،ومل ينص القانون على تعريف انعـدام اجلنـسية          -١٩١
ــة عــ    ١٩٥٤ ــسية أو اتفاقي ــة مبركــز األشــخاص عــدميي اجلن ــن   ١٩٦١ام  املتعلق ــشأن احلــد م  ب

. ويلزم إدماج املبادئ الـواردة يف هـاتني االتفـاقيتني يف القـانون الـوطين          . حاالت انعدام اجلنسية  
أن علـى  شجع اجملتمع الـدويل، ال سـيما مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، مـالوي               يو

ــا االتفــاقيتني املــشار إليهمــا أعــاله   ك، عليهــا أن تزيــل وعــالوة علــى ذلــ . تــصبح طرفــاً يف كلت
  . فيما يتعلق مبركز الالجئني١٩٥١ من اتفاقية عام ٣٤حتفظاهتا على املادة 

__________ 
  )٣٩(  Cap 15:01.  
ينص قـانون املواطنـة علـى أنـه عنـد الـزواج مـن رجـل أجـنيب، تفقـد املـرأة املالويـة احلـق يف املواطنـة املالويـة                                  )٤٠(  

كمـا يـنص علـى أن أطفـال     . تتخلى عن مواطنـة زوجهـا األجـنيب يف الـذكرى الـسنوية األوىل لزواجهـا          مل ما
ومـع ذلـك،    . املرأة املالوية من زوج أجنيب ال يستطيعون أن يصبحوا مـواطنني مالويـني لكـون أُمهـم مالويـة                  

واحلـال كـذلك، فـإن هـذا        . حيتفظ الرجل املـالوي يف حالـة مـشاهبة جبنـسيته ويـستطيع أن ينقلـها إىل أطفالـه                  
يـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة حيـث تـنص االتفاقيـة علـى                  القانون ال يتفق مع أحكام اتفاقية القضاء علـى مج         

  .ضرورة أن ُتمنح املرأة حقوقاً متساوية مع الرجل يف اكتساب املواطنة واالحتفاظ هبا
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 الجئــاً وملتمــسي اللجــوء مــن العــدد اإلمجــايل  ٨ ٦٨٩، كــان ٢٠٠٧ويف هنايــة عــام   -١٩٢
ــالغ  ــاقون وعــددهم     ٩ ٧٠٧الب ــشون يف خمــيم دزاليكــا وكــان الب ــاً ١ ٠١٨ شخــصاً يعي  الجئ

ــضر  ــاطق حـــ ــشون يف منـــ ــن بـــــني  . يةيعيـــ ــاك  ٣ ٠٣٢ومـــ ــاً، هنـــ ــدياً ١ ٦٩٤ الجئـــ  روانـــ
ومـــــن بـــــني ملتمـــــسي اللجـــــوء البـــــالغ عـــــددهم  .  كونغوليـــــا٧١٩ًبورونـــــدياً و  ٥٩٤ و

.  كونغوليـــــا١ً ٩٢٦ بورونـــــدياً و ١ ٨٩٣ روانـــــدياً و ٢ ٨٠١شخـــــصاً، هنـــــاك  ٦ ٦٧٥
زمبـابوي وكينيـا   اجلنسيات األخرى، فإهنا تنتمـي إىل أنغـوال وإريتريـا وإثيوبيـا والـصومال و         أما

  . يف املائة تقريباً من ملتمسي اللجوء والالجئني من النساء٤٦و . والسودان وأوغندا
 بـشأن  ٧، املـادة  ١٩٥١وأبدت مالوي تـسع مالحظـات علـى اتفاقيـة الالجـئني لعـام              -١٩٣

ن حـق    بشأ ١٥ بشأن املمتلكات املنقولة والثابتة، واملادة       ١٣اإلعفاء من املعاملة باملثل، واملادة      
 ٢٢ بشأن املهن احلرة، واملـادة       ١٩ بشأن العمل لكسب األجر، واملادة       ١٧االجتماع، واملادة   

 بـشأن حريـة     ٢٦ بشأن التشريع والضمان االجتمـاعي، واملـادة         ٢٤بشأن التعليم العام، واملادة     
التخيــيم ذات وسياســة (والتحفظــات علــى حريــة التنقــل .  بــشأن التجــنُّس٣٤التنقــل، واملــادة 

، والعمــل لكــسب األجــر والتجــنُّس، حتــول دون متتــع الالجئــات مبجموعــة كاملــة مــن  )لةالــص
  .حقوق اإلنسان وتعوق التمكني من حيث فرص الالجئات لتحقيق االكتفاء الذايت

واإلطار القانوين الذي وضعته مالوي موضع التنفيذ لتحـسني حالـة األطفـال يف البلـد                  -١٩٤
أمـا احتـرام احلكومـة      . يتفـق ذلـك مـع اتفاقيـة حقـوق الطفـل           و. يشمل أيضاً األطفال الالجـئني    

للحق األساسي للطفل يف التعليم، فإنـه أدى إىل تـوفري التعلـيم االبتـدائي العـام جلميـع األطفـال                     
ــرغم مــن حتفــظ مــالوي علــى املــادة      مبــا ــة  ٢٢يف ذلــك الالجــئني، علــى ال ــة املعني  مــن االتفاقي

  .بالالجئني
، أداة رئيـسية يف  ٢٠٠٦أبريـل  /ف املرتيل الذي اعُتمـد يف نيـسان   يعترب قانون منع العن   و  -١٩٥

فقـد عانـت الالجئـات ومـا زلـن يعـانني            . ضمان وجود إطار قانوين قوي حملاربة العنـف املـرتيل         
وعندما يوضـع القـانون املـشار إليـه أعـاله           . أينما كُنَّ من العنف القائم على أساس نوع اجلنس        

 أيـضاً علـى     العقوبـات وحيتـوي قـانون     . ماية الالزمة لالجئات  موضع التنفيذ، يؤمل أن يوفر احل     
  .أحكام تكفل احلماية لالجئات

معظمهم عن طريـق منـاطق احلـدود    يدخل   اللجوء الذين يصلون إىل مالوي       وملتمسو  -١٩٦
الشمالية ويتوىل تسجيلهم يف مركـز االسـتقبال يف كارونغـا املـساعدون امليـدانيون احلكوميـون                 

 نقـاط عبـور أخـرى حدوديـة،       طريـق ن  عـ أمـا أولئـك الـذين يـصلون         .  املركـز  الذين يعملون يف  
غري أن هناك شرط مـسبق يـتم تنفيـذه          .  من حني آلخر يف خميم دزاليكا      ةصعوببفإهنم يسجلون   

 ويقضي بأن على مجيع ملتمسي اللجـوء احلـصول علـى إذن بـاهلجرة               ٢٠٠٦أبريل  /منذ نيسان 
  .فيذ الشرط املسبق من حني آلخرمن ميناء دخوهلم قبل التسجيل، ويتم تن

 اهلجـرة التـصريح املطلـوب ولـيس لـدى ملتمـسي اللجـوء               ووروتينياً، ال يـصدر موظفـ       -١٩٧
  .علم هبذا الشرط
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وترفض إدارة املخيمـات أحيانـاً تـسجيل ملتمـسي اللجـوء الـذين ال حيملـون تـصاريح                     -١٩٨
وهــو مكتــب اهلجــرة وعنــدما يقتــرب ملتمــسو اللجــوء مــن أقــرب مكتــب للــهجرة،  . بــاهلجرة

تـصاريح مـن احلـدود الـشمالية يف         ضرورة احلـصول علـى      ، يتم إبالغهم ب   ليلونغوياإلقليمي يف   
ومع األخـذ يف االعتبـار أن مركـز االسـتقبال           . ليلونغوي كيلومتراً من    ٧٠٠كارونغا اليت تبعد    

مــسي مجيــع ملت وأن، ٢٠٠٨مــارس / إىل آذار٢٠٠٧مــايو /يف كارونغــا أُغلــق رمسيــاً مــن أيــار
يــصلون إىل مــالوي عــن طريــق كارونغــا وأن ملتمــسي اللجــوء لــيس لــديهم وثــائق   الاللجــوء 

هوية ومواردهم املالية حمدودة جداً للعـودة إىل كارونغـا، فـإن إرسـاهلم ثانيـة إىل نقطـة احلـدود          
  .اليت دخلوا منها ليس عملياً بل يضعهم يف موقف صعب جداً ال سيما النساء الضعيفات

.  احلكومـــة حمـــاوالت لتـــسجيل وتنظـــيم القـــادمني إىل مـــالوي عنـــد احلـــدودوبـــذلت  -١٩٩
النـساء ضـعفاً وعليهـا أن تكفـل حقهـم يف            تزيـد   يزال لزاماً علـى احلكومـة أن تـضمن بـأال             وال

  .عايتهمالتماس اللجوء وسالمتهم ور
ــردي      -٢٠٠ ــى أســاس ف ــسجيل ملتمــسي اللجــوء عل ــتم ت ــسجلة يف   . وي ــات امل ــضمن املعلوم وتت

اجلــنس نــوع ل األويل يف خمــيم االســتقبال يف كارونغــا بيانــات حيويــة كاالســم واجلنــسية و التــسجي
غــري أنــه . وميــأل ملتمــسو اللجــوء أيــضاً منــاذج طلــب اللجــوء يف مركــز االســتقبال . وتــاريخ املــيالد

ألسباب تتعلق بـرحالت الطـريان، تكـون املعلومـات املدونـة يف مرحلـة التـسجيل حمـدودة جـداً يف                      
  .االتمعظم احل
. والــشرطة مــسؤولة عــن تنفيــذ القــانون وحفــظ النظــام داخــل مــالوي ويف املخيمــات   -٢٠١

وهناك مركز شرطة يف خميم دزاليكا، خيدم كل مـن سـكان املخـيم واملالويـني احمللـيني، ويـضم                    
 ســاعة يف ٢٤علــى مــدار بالتنــاوب  رجــال للــشرطة مكلفــني بالعمــل فيــه، مــن بينــهم إثنــان  ٤

  . ُحراس أمن يعملون حتت إشراف إدارة املخيم٦ وهناك أيضاً. اليوم
وال توجـد أي ضــابطة شـرطة يف خمــيم دزاليكـا، حيــث تبـيِّن وزارة الداخليــة أن ذلــك       -٢٠٢

وقـد شـيدت مفوضـية األمـم املتحـدة      . يرجع إىل عدم وجود أماكن إقامـة لـضباط مـن اإلنـاث            
سـتخدامه مـن منتـصف عـام        لشؤون الالجئني مقراً لسكىن ضابطات الشرطة، الـذي تأمـل يف ا           

وُيلقي عدم وجود ضـابطات شـرطة عبئـاً ثقـيالً علـى كاهـل الالجئـات الالئـي يـتعني            . ٢٠٠٨
ويف حالـة   . انتـهاك حلقـوقهن   حـدث   عليهن مواجهـة ضـباط تنفيـذ القـانون مـن الـذكور كلمـا                

يــستطيع الــبعض مــن  االعتــداءات اجلنــسية، تــصبح الالجئــات يف وضــع صــعب جــداً حيــث ال 
  .ل تفاصيل االنتهاكات اليت عانني منهاهؤالء نق
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ومجيع نزالء املخيمات وكذلك الالجئني وملتمسي اللجوء لديهم فرصة الوصـول إىل              -٢٠٣
ــدات        ــاألمن والتهدي ــة ب ــع احلــوادث املخل ــشرطة جبمي ــشجيعهم علــى إبــالغ ال ــتم ت ــشرطة وي ال

  .واملسائل األخرى
املتعلقـة بأوجـه االنتـصاف القـانوين        وملتمسو اللجوء بنفس احلقـوق      ويتمتع الالجئون     -٢٠٤

ــام احملــاكم     ــدعاوى أم ــع ال ــات يف   . شــأن املالويــني اآلخــرين ورف ــز ضــد الالجئ ــتم التميي وال ي
غـري أن هنـاك حـاالت كـثرية تـأثرت فيهـا اإلجـراءات بـسبب التـأخريات                   . اإلجراءات اجلنائيـة  

  .املمتدة، كما هو احلال بالنسبة لالجئني املالويني عموماً
يما يتعلق باالستغالل، ُتجري مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني واحلكومـة                وف  -٢٠٥

منتظمة مع النساء ملتمسات اللجوء بغيـة       مشتركة بصفة   والشركاء اآلخرون مقابالت تقييمية     
  .حتديد النساء الضعيفات كضحايا االجتار

   التدريب والتعليم‐  ١٠املادة     
ويــنص الدســتور أيــضاً علــى أن  .  جلميــع األشــخاص يف الدســتور كحــقواردالتعلــيم   -٢٠٦

ويــبني هيكــل نظــام التعلــيم يف  .  علــى األقــلدراســية ســنوات ٨التعلــيم االبتــدائي يتــألف مــن  
مالوي أن سنوات التعليم االبتدائي الثمان تنتهي مبنح شهادة إهناء الدراسـة االبتدائيـة؛ وتـسفر                

 فـوق املتوسـط الـيت ميكـن بعـدها أن يواصـل              سنتان من التعليم الثانوي عن منح شهادة التعلـيم        
الطالــب التعلــيم العــايل؛ وهنــاك أيــضاً ســنتان إضــافيتان تــسفر عــن مــنح شــهادة تعليميــة ميكــن  
للطالب بعدها مواصلة التدريب الـتقين واملهـين أو االلتحـاق جبامعـة مـالوي أو جامعـة مـزوزو                   

  .١وهذا اهليكل مبيَّن يف الشكل . أو كلية دوماسي للتربية
  

  هيكل نظام التعليم يف مالوي: ١الشكل 
  .وزارة التعليم: املصدر
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ــتبقاء واألداء   و  -٢٠٧ عـــدم املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف التعلـــيم مـــستمر يف االلتحـــاق واالسـ
وهناك صلة ال تنفصم ُعراهـا بـني التعلـيم والفقـر ممـا يـشكل حتـدياً كـبرياً لربنـامج                      . والتحصيل

لتعلــيم مــرتبط إجيابيــاً فحــسب باإلنتاجيــة الزراعيــة وارتفــاع الــدخول ولــيس ا. التنميــة يف البلــد
واخنفــاض معــدالت اخلــصوبة وحتــسني األحــوال الــصحية والتغذويــة، بــل هــو شــرط أساســي     

  والتعليم أيضاً شرط أساسي لكي تتمتع املرأة باحلقوق االجتماعية . لتحصيل هذه النواتج
ــها مــن ال   ــسياسية ممــا ميكِّن تــصويت واحلــصول علــى األصــوات واملــشاركة يف   واالقتــصادية وال

األنـــشطة االقتـــصادية القابلـــة للبقـــاء، مبـــا يف ذلـــك احلـــصول علـــى أعلـــى مـــستويات الـــدخل 
  .وتسهيالت القروض

ــق        -٢٠٨ ــصر الرئيــسي لتحقي ــيم هــو العن ــة أن التعل ــيِّن اســتراتيجية مــالوي للنمــو والتنمي وتب
ــة    ــة االجتماعي ــتمكني   -االزدهــار والعامــل احلفــاز للتنمي  االقتــصادية والنمــو الــصناعي وأداة ل

ويعــزز التعلــيم التــضامن بــني الفئــات وإذكــاء الــوعي  . الفقــراء والــضعفاء وَمــن ال صــوت هلــم 
ــالتنوع   ــسماح ب ــوطين وال ــاالت . ال ــار      وجم ــي يف إط ــيم كموضــوع فرع ــثالث للتعل ــة ال األولوي

 العمــل كمــواطنني أكفــاء ز الطلبــة لتمكينــهم مــنيــجتههــي اســتراتيجية مــالوي للنمــو والتنميــة 
ومنتجني؛ وتوفري أساس أكـادميي للعمـل املـربح يف القطاعـات غـري الرمسيـة والقطـاعني اخلـاص                    
والعام؛ وتقدمي مـستوى ثالـث ملهنـيني رفيعـي النوعيـة مـزودين باملعرفـة واملهـارات يف اجملـاالت                     

  .)٤١(ذات الصلة بأعماهلم
ه النـساء والفتيـات يف سـعيهن للحـصول     وقد استجابت احلكومة للتحديات اليت تواجـ     -٢٠٩

علــى التعلــيم، حيــث اعتمــدت عــدداً مــن املبــادرات مــن بينــها حــصول الفتيــات علــى التعلــيم    
ــة االجتماعيــة بــشأن جــودة التعلــيم، وسياســة إعــادة قيــد الفتيــات يف      األساســي، ومحلــة التعبئ

  .املدارس ومراعاة الُبعد اجلنساين يف املناهج الدراسية
. ت التعلــيم يف مــالوي مــن بــني أدىن املؤشــرات يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء ومؤشــرا  -٢١٠
حيظ التعلـيم يف املرحلـة الـسابقة لاللتحـاق باملدرسـة بقـدر كـبري مـن االهتمـام مقارنـة مـع                         ومل

ــة يف تيــسري هــذا النــوع مــن التعلــيم هــي     ،مراحــل التعلــيم األخــرى   والعناصــر الرئيــسية الفاعل
  .عاماملؤسسات من غري القطاع ال

 يف املائــة بــني ٩٠,٥ يف املائــة مــع نــسبة تبلــغ ٦٠,٩ومعــدل تعلــيم الكبــار يف مــالوي   -٢١١
ويـرد يف اجلـدول   .  يف املائة يف صفوف سكان املناطق الريفيـة        ٥٨,٧سكان املناطق احلضرية و     

  . بيان بإمجايل السكان يف ِسن االلتحاق باملدرسة حسب مرحلة التعليم والِسن واجلنس٣
__________ 

  .٥١ و ٥٠انظر استراتيجية مالوي للنمو والتنمية، الصفحتان   )٤١(  
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  سكان يف ِسن التعليمال: ٣اجلدول 
  النسبة املئوية  اإلناث  النسبة املئوية  الذكور  نيجلنس اكال  ِسنال املرحلة التعليمية

  ٥٠,٤٦  ١ ٤٤١ ٩٨٧  ٤٩,٥٤  ١ ٤١٥ ٦٥٦  ٢ ٨٥٧ ٦٤٣  ١٣-٦  ةاالبتدائي
  ٥٢,٧٨  ٦٢٩ ٨٦١  ٤٧,٢٢  ٥٦٣ ٤٦٥  ١ ١٩٣ ٣٢٦  ١٧-١٤  ةالثانوي

  
  ).٢٠٠٧(تقديرات اإلسقاطات  ،٢٠٠٧ ،مكتب اإلحصاء الوطين: املصدر

  
 التالميـذ والطلبـة ومـضمون التعلـيم وإيـصاله ال يـزال              ءواحلصول على التعليم واسـتبقا      -٢١٢
وتتــأثر جـودة التعلــيم بــاطراد بعـدد مــن العوامــل ال سـيما يف املؤســسات التعليميــة    . حتــدياًميثـل  
بطء، تتنــاقص أعــدادهم بانتظــام يف  بــوبينمــا يتزايــد عــدد املعلمــني يف املــدارس اخلاصــة. العامــة

ومع ذلك يتزايـد عـدد املـدارس الـيت يـديرها القطـاعني العـام واخلـاص علـى            . املؤسسات العامة 
  .٢وترد أرقام عدد املدارس يف الشكل . ببطء السواء ولو

  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٥عدد مجيع املدارس االبتدائية والثانوية يف الفترة : ٢الشكل 
  ).٢٠٠٧(وزارة التعليم : املصدر

    
 

  

  املدارس  
  املدارس الثانوية  املدارس االبتدائية  

  اجملموع    اخلاصة    العامة    اجملموع    اخلاصة    العامة    السنة  
 ٩٧٨    ٢٥٩    ٧١٩    ٥ ١٥٩    ١٥٥    ٥ ٠٠٤    ٢٠٠٥  
  ١ ١٠٦    ٣١٨    ٧٨٨    ٥ ٢٣١    ١٩٠    ٥ ٠٤١    ٢٠٠٦  
  ١ ٠٤٩    ٣٣٤    ٧١٥    ٥ ٣٠٧    ٢٢١    ٥ ٠٨٦    ٢٠٠٧  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥عدد املدارس االبتدائية  ٢٠٠٧-٢٠٠٥عدد املدارس الثانوية 

 عام خاص اجملموع عام خاص اجملموع

 املدارس االبتدائية  املدارس الثانوية
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، بـــيَّن ٢٠٠٠ويف عـــام . وغالبيـــة الـــسكان ليـــست لـــديهم مـــؤهالت تعليميـــة رمسيـــة  -٢١٣
 يف املائــة ذكــور ٨٤( يف املائــة مــن الــسكان ٨٨استقــصاء أجــراه مكتــب اإلحــصاء الــوطين أن 

أي ال ميلكــون شــهادة إهنــاء (لــيس لــديهم أيــة مــؤهالت تعليميــة رمسيــة )  يف املائــة إنــاث٩٢ و
ائي، وال شـهادة إهنـاء التعلـيم املتوسـط، وال شـهادة تعليميـة مـن إحـدى مـدارس                     التعليم االبتـد  

ومعـدالت اُألميـة بـني النـساء        . )٤٢()مالوي من املستوى ألف، وال أية دبلومة أو درجـة علميـة           
مرتفعة بوجه خاص، حيث زادت نسبة النـساء الالئـي مل يلـتحقن مطلقـاً بـالتعليم الرمسـي مـن                     

 يف املائة من بـني أولئـك الـذين تتـراوح            ٧٠ عاماً إىل    ٢٤ إىل   ٢٠الُعمرية   يف املائة يف الفئة      ١٩
 يف  ٣٨ يف املائـة و      ٩ويف املقابل، تصل النسبة بـني الرجـال         . )٤٣( عاماً وأكثر  ٦٥أعمارهم بني   

  .)٤٤(املائة على التوايل
ل  قـد زاد مـن معـد       ١٩٩٤وعلى الرغم من أن إدخال التعليم االبتدائي اجملاين يف عـام              -٢١٤

 يف املائـة يف عـام       ٧٨ يف املائة ومن معـدل القيـد الـصايف إىل            ١٣٢اإلمجايل ليصل إىل    االلتحاق  
، أسفرت التحديات اليت حتيط بـالتعليم االبتـدائي عـن ارتفـاع معـدل التـسرب مـن                   )٤٥(١٩٩٩
 يف املائة فقط من األطفال الذين يبـدأون تعلـيمهم االبتـدائي    ٣٠ومن املقدر حالياً أن     . املدرسة

ــيم     ــة مــن التعل ــون هــذه املرحل ــذين يكمل ومعــدالت اســتبقاء األطفــال يف املدرســة   . )٤٦(هــم ال
ومنـذ  . )٤٧(منخفضة يف اُألسر املعيشية األكثر فقراً وال سيما يف صفوف األطفـال مـن الفتيـات               

 تلميـذ للـسنوات   ٣٢ ٠٠٠، بلغ متوسط القيـد الـسنوي يف التعلـيم االبتـدائي حنـو              ٢٠٠٤عام  
وكـــان متوســـط األرقـــام هلـــذه الـــسنوات للقيـــد يف التعلـــيم  . )٤٨(٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
وهذه األرقام ليست دالة على جودة التعليم الذي يتلقـاه هـؤالء     . )٤٩( طالب ١٩ ٠٠٠الثانوي  

  .ليس جيداًالتالميذ والطالب الذي يرى كثري من املعلقني أنه 
ففـي  . طـردة خـالل فتـرة اإلبـالغ    ويبيِّن االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانويـة زيـادة م     -٢١٥
 توقـف  تلميـذاً يف حـني       ٣ ١٦٦ ٧٨٦، كان عـدد املقيـدين يف املـدارس االبتدائيـة            ٢٠٠٤عام  

__________ 
برنـامج  : ، ليلونغـوي   القطري ملـالوي   التقييم اجلنساين االستراتيجي  ) ٢٠٠٤(البنك الدويل وحكومة مالوي       )٤٢(  

  .٤٩األمم املتحدة اإلمنائي، صفحة 
  .املرجع نفسه  )٤٣(  
  .املرجع نفسه  )٤٤(  
  )٤٥(  The MPRSP, p. 49.  
  .املرجع نفسه  )٤٦(  
  .املرجع نفسه  )٤٧(  
  .EMIS, 2006حكومة مالوي،   )٤٨(  
  .املرجع نفسه  )٤٩(  
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ولــنفس .  يف املائــة٤,٢ ممــا ميثــل زيــادة بنــسبة ٢٠٠٧ يف عــام ٣ ٣٠٦ ٩٢٦هــذا الــرقم عنــد 
 زيـادة بنـسبة      طالبـاً ممـا ميثـل      ٢١٠ ٣٢٥ و   ١٨٠ ١٥٧الفترة، بلـغ القيـد يف املـدارس الثانويـة           

  . يف املائة١٤,٣
واألسباب وراء اخنفاض األرقـام فيمـا يتعلـق بالتحـاق واسـتبقاء الفتيـات واألطفـال يف                 -٢١٦

األكثر شيوعاً تقدم الفتيـات يف      املذكورة  ومن بني األسباب    . املدارس خمتلفة ومتعددة اجلوانب   
هقـات؛ وحـاالت الـزواج      السن وقت القيد باملدرسة؛ وحـاالت احلمـل املبكـر يف صـفوف املرا             

املبكر؛ والطلب علـى العمـل؛ واخنفـاض دخـول اُألسـر املعيـشية؛ والتحـرش اجلنـسي؛ وضـعف           
ــة         ــزمالء مــن الطلب ــسي مــن جانــب ال ــذكور؛ والتحــرش اجلن ــني املعلمــني ال ــة ب ــيم األخالقي الق
 الذكور؛ وعدم القدرة على تنفيذ منـهاج دراسـي يـضع الُبعـد اجلنـسي يف االعتبـار؛ والقوالـب                   

ب يف العالقات بني الطلبة والطالبات؛ ونقص املرافق الصحية املالئمة مما يـرغم             النمطية والتعص 
  .البلوغالوصول إىل ِسن الفتيات على ترك املدرسة بعد 

ــع مراحــل        -٢١٧ ــيم مــستمرة يف مجي ــات يف الوصــول إىل التعل ــيت تواجــه الفتي والتحــديات ال
. )٥٠( من إمجـايل القيـد اإلمجـايل يف املـدارس الثانويـة      يف املائة فقط ٣٧وتشكل الفتيات   . التعليم

 مكـان   ٤ ٠٠٠واألرقام منخفضة باملثـل يف التعلـيم العـايل، حيـث أنـه مـن بـني مـا يقـرب مـن                        
وااللتحـاق باملـدارس حمـدود بـسبب عـدم          . )٥١( يف املائة منها   ٣٠متاح، تشغل الفتيات أقل من      

كمـا تبـيِّن    . داخليـة والـتعلُّم واملـوارد املاليـة       كفاية األمـاكن املتاحـة ونقـص تيـسريات اإلقامـة ال           
  .اإلحصاءات املتعلقة بالقيد يف التدريب التقين واملهين اخنفاض أرقام الفتيات

والحظـــت وزارة التعلـــيم احلاجـــة إىل مرافـــق صـــحية يف املـــدارس لتلبيـــة احتياجـــات    -٢١٨
 لتـشييد مـراحيض جديـدة       ويتم حالياً حتسني املرافق الصحية من خالل عمليـة جاريـة          . الفتيات

ويف املنـاطق الريفيـة، تـوفر وزارة التعلـيم املـراحيض، بينمـا يف        . وتوفري مياه مأمونـة يف املـدارس      
  .املناطق احلضرية توفر الوزارة مياه األنابيب

وقد الحظـت الـوزارة أيـضاً زيـادة حـاالت التحـرش اجلنـسي يف املؤسـسات التعليميـة              -٢١٩
وتضع الوزارة حاليـاً اسـتراتيجية ملعاجلـة        . بعد إحصاء أية أرقام رمسية    على الرغم من أنه مل يتم       

 وعــدم وجــود اسـتراتيجية وسياســة عامــة فيمــا يتعلــق بــالتحرش  .التحـرش اجلنــسي يف املــدارس 
  .سلبياً على إكمال الفتيات واألوالد تعليمهميؤثر اجلنسي يف املدارس 

__________ 
  .املرجع نفسه  )٥٠(  
  .املرجع نفسه  )٥١(  
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سي يتجاوز البيئـة املدرسـية وإنـه منتـشر     التحرش اجلنوالحظت وزارة التعليم أيضاً أن       -٢٢٠
وجتـدر اإلشـارة إىل أنـه حـىت التحـرش اجلنـسي            . على مستوى اجملتمـع احمللـي واُألسـرة املعيـشية         

ــاملة  . التالميـــذ يف املدرســـةأداء اخلـــارجي يـــؤثر علـــى   ومـــن مث هنـــاك حاجـــة إىل سياســـة شـ
 أقــر النظــام األساســي وقــد. وتــشريعات وتــدابري عقابيــة شــديدة لكــبح هــذه املمارســة الــسيئة  
أوجـه االنتـصاف املدنيـة      على  للمساواة بني اجلنسني حكماً ينص على جترمي التحرش اجلنسي و         

  .ملناهضته
وأدجمت بعض املؤسسات التعليمية والتدريبية املسائل اجلنسانية يف مناهجهـا الدراسـية              -٢٢١

ة يف املـدارس بغيـة   وقدمت بـرامج للتـدريب علـى مهـارات احليـاة الـيت تعـد موضـوعات رئيـسي          
  .تلبية االحتياجات التدريبية للفتيات

وال تــزال املــساواة بــني اجلنــسني يف تعــيني املعلمــني تــشكل حتــدياً حيــث ال توجــد أي    -٢٢٢
وينطبـق ذلـك أيـضاً علـى     . مبادئ توجيهية لدى وزارة التعليم لالسترشاد هبا يف عمليـة التعـيني        

 عـن الربنـامج األويل لـوزارة        اً وعلـى الـرغم مـن أن كتيبـ         .املعاهد التقنية اخلاضعة لنفس الوزارة    
التعلــيم اقتــرح أن يــتم التعــيني علــى أســاس املــساواة، ال يــزال عــدد املعينــات مــن اإلنــاث قلــيالً 

وعلـى سـبيل املثـال، يف كليـة التربيـة يف دوماسـي، الـيت                . بسبب نقص أماكن اإلقامـة الداخليـة      
 ٤٢ مكاناً للطلبـة ميـثالن       ٣٩٠ مكاناً للطالبات و     ٢٧٠ تعيِّن معلمني للمدارس الثانوية، هناك    

اإلقامة يتم قبـوهلم    بسبب حمل   غري أن أولئك غري املقبولني      .  يف املائة على التوايل    ٥٨يف املائة و    
وتـضع الـوزارة   . على أساس االستحقاق الـذي يكـون فيـه القبـول علـى أسـاس املـساواة تقريبـاً         

قدم املساواة يف مؤسسات التعلـيم العامـة وأيـضاً لتـشجيع            مبادئ توجيهية لضمان التعيني على      
االلتحاق بدورات دراسية غري تقليدية للطالبات الالئي ال يتقدمن لاللتحـاق بـدورات دراسـية               

  .يف العلوم والرياضيات
ويف بعـض احلـاالت،     . ومعدالت ترك املدرسة يف الطالبات أعلى مـن نظـرائهن الطلبـة             -٢٢٣

قبول عدد من اإلناث أعلـى مـن الـذكور ولكـن بـسبب ارتفـاع معـدالت                  تقوم وزارة التعليم ب   
وتـشمل أسـباب   . تسرب الطالبات من املدرسة، فـإن أعـداد الطالبـات أقـل كـثرياً مـن الـذكور                

ــة واملــسائل املتعلقــة       ــصادية واالجتماعي ارتفــاع معــدالت التــسرب مــن املدرســة العوامــل االقت
  .باحلالة الصحية كاحلمل

ة التعليم أيضاً املنح املالية واملنح الدراسـية الـيت ترمـي إىل متكـني الفتيـات                 وقدمت وزار   -٢٢٤
ويف املدارس التقنية، كانت املنح املاليـة واملـنح الدراسـية موجَّهـة إىل              . من احلصول على التعليم   

الطالبات يف الدورات الدراسية اليت يهيمن عليها الذكور، لكن املعـايري حاليـاً للمـنح الدراسـية                 
وتقتــرح الــوزارة حتديــد حــصة للطالبــات يف  . ست جنــسانية بــل علــى أســاس االحتياجــات ليــ
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احلصول على املنح املالية واملنح الدراسـية واملقترحـة أيـضاً مبوجـب النظـام األساسـي للمـساواة                 
  .بني اجلنسني

   التوظيف والعمل‐  ١١املادة     
 وحيظـر التمييـز وجيـسد مبـدأ         . الدستور احلق يف ممارسـة العمـل العـادل واملـأمون           كفلي  -٢٢٥

عدالة األجور واملساواة يف املعاملة فيما يتعلـق بالعمـل املتعـادل القيمـة دون تفرقـة أو متييـز مـن                  
وكـذلك رسـخ قـانون التوظيـف      . أي نوع، ال سيما بسبب نوع اجلنس، ضمن أسباب أخرى         

، يف إطـار وضـع      ونيـة اللجنـة القان  وتقتـرح   . مبدأ عدم التمييز ألسباب خمتلفة، من بينـها اجلـنس         
برنامج تشريعي، ضرورة إضافة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز كـسبب حلظـر التمييـز يف           

  .جمال التوظيف
ويؤكد الدستور أيضاً احلق يف املشاركة حبرية يف النشاط االقتصادي والعمل والـسعي               -٢٢٦

حلــق يف املــساواة يف ومثــة مبــدأ أساســي يف قــانون التوظيــف هــو ا. مــن أجــل الــرزق يف مــالوي
وهــذا يعــين أن للمــرأة احلــق يف التمتــع جبميــع احلقــوق   . األجــر مقابــل العمــل املتعــادل القيمــة  

  .ميكن التمييز ضدها بسبب نوع اجلنس وال
ويف . غــري أن حــاالت فقــدان املــرأة عملــها بــسبب احلمــل مــستمرة أيــضاً يف الظهــور     -٢٢٧

ر خالل إجـازة اُألمومـة، وأحيانـاً ال ُتحتـسب           حاالت أخرى، يصبح احلمل سبباً إليقاف األج      
  .إجازة اُألمومة ضمن فترة اخلدمة ألغراض الترقية أو الفرص األخرى للتقدم الوظيفي

وال يــزال التحــرش اجلنــسي مــن  . وال تــزال املــرأة تعــاين مــن العنــف يف مكــان العمــل    -٢٢٨
. أدواراً اجتماعيـة مركَّبـة    جانب العمـال الـذكور املـشاركني هلـا يف العمـل متفـشياً ممـا يعكـس                   

ها غــريه مــن األمــاكن يــشّوه مسعــة األنثــى علــى أســاس جنــس يف وأوالتحــرش يف مكــان العمــل 
بيـد أنـه لـيس هنـاك بعـد دليـل         . نتيجة لذلك تتعرض املرأة لإلهانة واحلط من شأهنا       ، و وحسب

  .متاح إلثبات مدى التحرش اجلنسي
 يكانكوســ. روس كش اجلنــسي هــو قــضية والــدليل الوحيــد املتــاح الدعــاءات التحــر  -٢٢٩
وأُقيمــت القــضية علــى .  الــيت مت البــت فيهــا خــارج فتــرة اإلبــالغ)٥٢(مكتــب أمــني املظــاملأمــام 

 ٣١أساس ممارسة غري عادلة يف العمل ترقى إىل انتهاك حقوق الشاكية مبوجـب أحكـام املـادة                  
. مـن قـانون التوظيـف      ٦٠من الدستور وإيقاف تقـديري عـن العمـل مبـا خيـالف أحكـام املـادة                  

. وزعمت الـشاكية أهنـا جمـين عليهـا يف مكـان عملـها ملقاومتـها إميـاءات جنـسية للمـدعى عليـه                       
وخلــصت احملكمــة إىل أنــه اســتناداً إىل األدلــة املعروضــة عليهــا، فــإن ســلوك املــدعى عليــه جتــاه  

__________ 
  )).غري مبلَّغ عنها(حمكمة العالقات الصناعية، سجالت ليلونغوي  (٢٠٠٣ لسنة ٧٠ رقم الدعوى  )٥٢(  
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 أن اإلميـاءات    وانتـهت احملكمـة إىل    . الشاكية يرقى إىل حـد اإلميـاءات اجلنـسية الـيت ال مـربر هلـا               
  .)٥٣(اجلنسية املشار إليها ترقى إىل حد التحرش اجلنسي

ويقتـرح النظـام   . وال يوجد أي قانون أو سياسة سارية املفعول حترِّم التحـرش اجلنـسي        -٢٣٠
أمـا القـانون    . األساسي املقترح للمساواة بني اجلنسني حظر التحرش اجلنـسي مبوجـب القـانون            

لحفـاظ علـى كرامـة املـرأة، وبنـاء عليـه، ينبغـي        ل التحـرش اجلنـسي      املقترح فإنه يرمي إىل حتـرمي     
  .إعمال اجلزاءات اجلنائية واملدنية ضد مرتكيب التحرش اجلنسي

ويشارك األطفال يف كـل     . ال تزال عمالة األطفال متفشية يف أحناء خمتلفة من مالوي         و  -٢٣١
. مالـة الطفـل والعمـل القـسري       والدسـتور والقـانون حيظـران ع      . من األعمال املرتلية والـصناعية    

واألســاس يف حظــر عمالــة الطفــل هــو تــوفري احلمايــة لألطفــال مــن العمــل املــشوب باملخــاطر    
  .واالستغالل

 عامـاً  ١٧ سـنوات إىل  ٥ يف املائة من األطفـال يف مـالوي بـني ُعمـر            ٣٨ويشارك حنو     -٢٣٢
ويعمـل  . )٥٤(عامـاً  ١٤ يف املائـة مـن هـؤالء األطفـال حتـت سـن             ٩٥يف نوع مـا مـن العمـل؛ و          

ويعمـل  .  يف املائـة خـارج البيـت   ٢٤ يف املائة داخل اُألسر املعيشية يف حني يعمل      ٧٥أكثر من   
معظم األطفال يف القطاع الزراعي ومت اإلبالغ عن حاالت يتـرك فيهـا األطفـال غالبـاً املدرسـة               

  .للعمل يف شركات التبغ
   الرعاية الصحية‐  ١٢املادة     

فالدسـتور  . وين صريح يقرر احلق يف الـصحة ويف التـسهيالت الـصحية           ال يوجد نص قان     -٢٣٣
ينص على التزام احلكومة بتقدمي رعايـة صـحية مالئمـة تتناسـب مـع احتياجـات اجملتمـع املـالوي                     

وينص أيـضاً علـى حتقيـق تغذيـة كافيـة للجميـع لتعزيـز             . وتتفق مع معايري الرعاية الصحية الدولية     
وهــذه األمــور مــذكورة كمبــادئ للــسياسة الوطنيــة وليــست   . يتالــصحة اجليــدة واالكتفــاء الــذا 

وللمالويني احلق يف التنمية، وتطبيـق هـذا احلـق مييـز املـرأة والطفـل واملعـاق                  . كحقوق للمالويني 
  .من أمور أخرىضهنم حيتاجون إىل اهتمام، فيما يتعلق باحلصول على اخلدمات الصحية، أل

ند وضع النظـام األساسـي للمـساواة بـني اجلنـسني            واقترحت جلنة الشؤون اجلنسانية ع      -٢٣٤
ويتفـق ذلـك مـع الـسياسة        . أحكاماً يف القانون اجلديد فيمـا يتعلـق بالـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة             

  .٢٠٠٢العامة للصحة اإلجنابية اليت اعُتمدت يف عام 
__________ 

  .١٠-٦احلكم الصادر عن رئيس حمكمة العالقات الصناعية، القاضي مكانداوير، الصفحات   )٥٣(  
  )٥٤(  University , Centre for Social Research, Child Labour Baseline Study, Maxton Tsoka and Sidon Konyani

of Malawi, Zomba, February 2003.  
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واخلـــدمات . والوصـــول إىل اخلـــدمات الـــصحية حمـــدود ال ســـيما يف املنـــاطق الريفيـــة   -٢٣٥
ــة والقطــاع اخلــاص ومقــدمو اخلــدمات الــصحية    تقــدمها ية الــصح احلكومــة واملنظمــات الديني

.  يف املائــة٢٥ يف املائــة واجلمعيــات الــصحية املــسيحية  ٦٠التقليــديون، ومتثــل احلكومــة نــسبة  
  .ومسامهة القطاع اخلاص صغرية نسبياً ومتثل النسبة املتبقية

 أن نــسبة اإلملــام بــالقراءة والكتابــة بلغــت عــام وتبـيِّن اإلحــصاءات الرئيــسية بــشأن املــرأة   -٢٣٦
 عامـاً؛ ومعـدل   ١٧ يف املائة؛ والُعمر الوسيط للزجية األوىل للفتيات     ٥٤ )٥٥( بني الشابات  ٢٠٠٤

ويبلغ عدد وفيات اُألمهات كـل سـنة        .  مولود حي  ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٩٨٤ هو   النفاسيةوفيات  ال
ونــسبة شــيوع . ائــة يف اليــوم الواحــد يف امل١٦ عنــد النفاســيةوفيــات ال؛ ووقفــت نــسبة ٦ ٠٠٠

  . يف املائة٣٠ يف املائة، بينما معدل خصوبة املراهقات ٢٨استعمال موانع احلمل 
. خــالل فتــرة اإلبــالغ، دليــل علــى زيــادة اســتخدام خــدمات تنظــيم اُألســرة   هنــاك، و  -٢٣٧

  .وحاالت احلمل غري املخطط شائعة
ــة  ، ال ســيما وحتــسَّن الــوعي بأســاليب منــع احلمــل عمومــاً    -٢٣٨ يف صــفوف النــساء يف الفئ

 يف املائة يف هـذه الفئـة الُعمريـة معرفـة بواحـدة علـى                ٩٧ولدى  .  عاماً ٤٩ إىل   ١٥الُعمرية من   
ومت القيام حبمالت للتوعيـة مـن خـالل اإلذاعـة وكـان التفاعـل               . األقل من طرائق تنظيم اُألسرة    

قــاً لإلحـصاء الــسكاين والـصحي لعــام   ووف. يف غايـة الفعاليـة بــسبب اُألميـة واجلهــل باملوضـوع    
 يف املائة من الرجـال بـني        ٩٧ عاماً و    ٤٩ و   ١٥ يف املائة من النساء بني ِسن        ٩٧، فإن   ٢٠٠٤

وأكثـر وسـائل منـع      . واحدة على األقل لتنظيم اُألسـرة     حديثة   عاماً يعرفون وسيلة     ٥٤ إىل   ١٥
؛ الرفـال واألقـراص    ) يف املائـة   ٩٣(احلقن  هو  احلمل املعروفة على نطاق واسع بني مجيع النساء         

وأكثر أشكال منع احلمل املعروفـة علـى نطـاق          ).  يف املائة  ٨٣(؛ وتعقيم اإلناث    ) يف املائة  ٩٠(
  .واسع بني النساء دون أي شكل من أشكال التجارب اجلنسية هو الرفال الذكوري

ن ، حيـث اخنفـض مـ   ٢٠٠٤ أشـخاص يف عـام   ٤وكان متوسط احلجم املثايل لُألسـرة         -٢٣٩
 يف املائـة مـن النـساء ال يـرغنب يف مزيـد مـن                ٣٥وهناك مـا يقـدر بنـسبة        . ٢٠٠٠ يف عام    ٤,٨

ونـسبة عـدم    .  يف املائـة   ٦األطفال ويردن احلد من حجم أُسرهن إىل املستوى احلايل ومت تعقيم            
يف  ١٧  يف املائــة فيمــا يتعلــق بالنــساء املتزوجــات؛ و٢٨ تبلــغ )٥٦(احلاجــة إىل منــع احلمــلتلبيـة  

وزاد إمجايل الطلـب علـى      .  يف املائة للحد من عدد املواليد      ١٠ائة للمباعدة بني الوالدات؛ و      امل
 يف املائـــة يف عـــام ٦٢ إىل ٢٠٠٠ يف املائـــة يف عـــام ٦٠تنظـــيم اُألســـرة بـــني املتزوجـــات مـــن 

__________ 
  .٢٤-١٥يف الفئة الُعمرية   )٥٥(  
النسبة املئوية للمتزوجات حالياً الالئي إما ال يردن مزيداً من األطفال أو يردن االنتظار قبل أن يصبح لديهن                    )٥٦(  

  .مولوداً آخر لكن ال يستخدمن أية وسيلة لتنظيم اُألسرة
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 يف ٢٨ يف املائـة مـع وجـود     ٣٣ونسبة استخدام موانع احلمل بني النـساء املتزوجـات          . ٢٠٠٤
سـيما   وال يزال الرفال هو طريقة منع احلمل األكثر تفـضيالً ال          . خدمن وسائل حديثة  املائة يست 

بني النساء صغريات السن رمبا بـسبب تأثريهـا املـزدوج يف منـع اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة                      
  .احلقنعن طريق وال تزال النساء األكرب ِسناً يفضلن منع احلمل . البشرية
 يف املائة من حـاالت احلمـل   ٢٠، كان ١٩٩٩من عام دءاً بوعلى امتداد مخس سنوات       -٢٤٠

وحققـت  ). مطلوبـة يف وقـت الحـق   ( يف املائة منها يف غري وقتها املناسب ٢١غري مطلوبة وكان   
 يف ٢٢ إىل ١٩٩٢ يف املائـة يف عـام   ١٤النسبة املئوية للوالدات غـري املطلوبـة ارتفاعـاً كـبرياً مـن          

 وال يـزال إهنـاء احلمـل      . ٢٠٠٤ يف املائـة يف عـام        ٢٠ إىل   ، لكنـها اخنفـضت    ٢٠٠٠املائة يف عـام     
وبعد أن فحـصت جلنـة الـشؤون        . مياَرس على الرغم من أنه يعد يف مالوي عمل إجرامي         املبتسر  

اجلنسانية املوقف يف ضوء احلقوق اجلنسية واإلجنابية أوصت بأنه ينبغي أن تتغري القـوانني اجلنائيـة         
وقيـل أيـضاً إن     . قـل لـضمان متتـع اإلنـاث بـاحلقوق اإلجنابيـة           اليت تعاقب على اإلجهـاض علـى األ       

  .معظم حاالت اإلجهاض تتم قسراً بناء على رغبة نظرائهن الذكور يف إهناء احلمل
كما دعمت املنظمـات    . وأخذت املرافق احلكومية زمام املبادرة يف تقدمي موانع احلمل          -٢٤١

  .الدولية واملنظمات غري احلكومية هذه املبادرة
الـوالدة علـى يـد طبيـب أو         يـتلقني رعايـة يف مرحلـة مـا قبـل            وزاد عدد النـساء الالئـي         -٢٤٢

. ٢٠٠٤ يف املائـة يف عـام       ٩٣ مقابـل  ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ٩١ممرضة مؤهلة يف مالوي من      
 يف املائة مـن النـساء       ٨٢ املمرضات ومساعدات القابالت املدربات هذه اخلدمات إىل         توقدم

 يف املائـة مـن    ١٠ويتلقـى   .  يف املائـة   ٢قابالت التقليديات تلـك اخلـدمات إىل         ال تيف حني قدم  
 يف املائة على أية رعاية مـن هـذا          ٥الوالدة من أطباء وال حيصل      يف مرحلة ما قبل     النساء رعاية   

 يف ٦ يف املائـة مـن الـوالدات كـان حتـت رعايـة ممرضـة أو قابلـة و            ٥٠وبناء عليه، فإن    . القبيل
. م طبيب أو أحد العاملني باملستوصفات وواحد يف املائة فقط على يد مرافقة لـألُ              املائة على يد  

ــسبة    ــادة بن ــام زي ــيِّن هــذه األرق ــوالدات الــيت متــت عــن طريــق الطبيــب أو    ٢وتب ــة يف ال  يف املائ
  .٢٠٠٧ و ٢٠٠٠العاملني يف املستوصفات يف الفترة بني عامي 

الـوالدة الـيت   يف مرحلـة مـا بعـد    ى الرعايـة   يف املائـة مـن مجيـع النـساء علـ     ٧٠ال حيصل    -٢٤٣
تلقـني  ومـن بـني أولئـك الالئـي         .  يومـاً  ٤٢يوصى بأن تبدأ على الفور بعـد الـوالدة يف غـضون             

 يف املائة على تلك الرعاية يف غـضون يـومني مـن الـوالدة؛               ٣٠ حصل   ،الرعاية الالحقة للوالدة  
 يف املائـة علـى   ٨دة؛ وحـصل   أيـام بعـد الـوال   ٦ إىل ٣وخضع عدد قليل للفحص الطيب خـالل      

  .الرعاية بني األسبوع األول والسادس بعد الوالدة
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 يف املائـة مـن األطفـال تقريبـاً          ٩٨وحيـصل   . والرضاعة الطبيعية عامة تقريبـاً يف مـالوي         -٢٤٤
والرضـاعة الـصناعية نـسبياً غـري مألوفـة،          .  شـهراً  ٢٣,٤على رضاعة طبيعية لفترة وسيطة تبلـغ        

ومن احملتمل أن تـتغري هـذه       .  يف املائة  ٣ن حيصل عليها من األطفال ال تتجاوز        وال تزال نسبة مَ   
األرقام بسبب مبادرة الوقايـة مـن األمـراض املنقولـة عـن طريـق اُألم الـيت تقـدم نـصيحة للنـساء                

  .املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية بأال يرضعن أطفاهلن رضاعة طبيعية
 يف كثري من احلاالت، يتعني على األفـراد الـسفر ملـسافات             تشري وزارة الصحة إىل أنه،      -٢٤٥

وتضطر النساء، يف بعض احلاالت، إىل السفر ملـسافة         . طويلة للوصول إىل مرافق الصحة العامة     
وتعتــزم الــوزارة بنــاء مزيــد مــن مرافــق .  كيلــومتراً لكــي تــصل إىل تلــك املرافــق٢٠تزيــد علــى 

 كيلـومترات عنـد أي      ٥يـنخفض متوسـط املـسافة إىل        الصحة العامة يف مجيع أحناء البلد حبيـث         
  .نقطة معلومة يف أحناء البلد

  فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز      
حد بلـدان العـامل املـصابة بـشدة بغائلـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                   أال تزال مالوي      -٢٤٦

 ٢٠٠٨ة يف عـام    ويقدر جمموع عدد السكان املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـشري             . واإليدز
وتقدر نـسبة تفـشي     .  عاماً ١٤ طفالً بني سن صفر إىل       ٨٩ ٠٥٥ من بينهم    ٨٩٨ ٨٨٨بنحو  

ومعــدل انتــشار .  يف املائــة١٢ بنحــو ٢٠٠٨املــرض بــني الكبــار علــى الــصعيد الــوطين يف عــام 
ــة       ــة الُعمري ــاطق احلــضرية يف الفئ ــشرية يف املن ــريوس نقــص املناعــة الب ــغ  ٤٩ إىل ١٥ف ــاً تبل  عام

ــة مقابــل ١٥,٦ ــة ١١,٦ يف املائ ــاطق الريفي ــة يف املن ــراد املــصابني يف   .  يف املائ ويقــدر عــدد األف
ــاطق احلــضرية حبــوايل    ــصل إىل      ١٧٩ ٧٤٥املن ــة ي ــاطق الريفي ــراد يف املن ــدد األف ــا ع ــرداً بينم  ف

ويقـدر  .  امـرأة  ٤٧٣ ٣٤٨ عامـاً هـو      ١٥وعـدد النـساء املـصابات فـوق         .  شخصاً ٦٣٠ ٠٨٨
  . شخص٨٥ ٠٠٠ بسبب اإليدز عدد املتوفني سنوياً

العـــدد اإلمجـــايل لألشـــخاص  غالبيـــة وتبـــيِّن اإلحـــصاءات أن املـــرأة ال تـــزال تـــشكل    -٢٤٧
وعلــى مــستوى املنــاطق، تبلــغ نــسبة تفــشي املــرض يف املنطقــة اجلنوبيــة مــن مــالوي   . املــصابني
.  يف املائــة١٣,٥ يف املائــة، ويف املنطقــة الــشمالية ٩,٣ يف املائــة، ويف املنطقــة الوســطى ١٨,٦

 يف املائة من مجيع اإلصابات يف حـني يـشكل انتقـال             ٨٨يشكل اتصال مشتهي اجلنس اآلخر      و
 إحصاءات أخـرى عـن      ٤وترد يف اجلدول    . املرض من اُألم إىل الطفل ونقل الدم النسبة املتبقية        

  .انتشار فريوس نقص املناعة البشرية بني فئات خاصة من السكان
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  فريوس نقص املناعة البشريةنتشار نبذة عن ا: ٤اجلدول 
  

   يف املائة٦٩,١  العامالت يف اجلنس  
   يف املائة٢٤,٢   ذكور–معلمو املدارس االبتدائية   
   يف املائة٢١,٦   إناث–معلمو املدارس االبتدائية   
   يف املائة١٧,٦   ذكور–معلمو املدارس الثانوية   
  ئة يف املا١٦,٧   إناث–معلمو املدارس الثانوية   
   يف املائة٢٣,١  التاجرات على احلدود  
   يف املائة٧  الباعة الذكور  
   يف املائة١٤,٧  سائقو الشاحنات  
   يف املائة١٦,٦  الصيادون  
   يف املائة١٩,٥  عمال العقارات  
   يف املائة١٧,١  عامالت العقارات  
   يف املائة٢٤,٥  رجال الشرطة  
   يف املائة٣٢,١  نساء الشرطة  
      

  ).٢٠٠٨(إليدز املعنية بااللجنة الوطنية : املصدر       
    

وكـل  . الوعي العـام بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز شـائع تقريبـاً يف مـالوي             و  -٢٤٨
شخص تقريباً قد مسع عن اإليدز رغم أن مزيداً من املعرفة الشاملة حمدود ال سيما فيمـا يتعلـق           

والرجـال  . فريوس نقـص املناعـة البـشرية والوقايـة منـه          باملعتقدات حول اإليدز واملعرفة بانتقال      
األفكار اخلاطئـة حـول     بأفضل من النساء بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية و         على معرفة   

 يف املائة من اإلناث تقريباً من أفـراد اُألسـر   ٣٠ حيث أن ،فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز 
 واحلـد مـن عـدد الـشركاء         واسـتخدام الرفـال   . إىل املدرسـة  املعيشية يف مالوي مل يذهنب مطلقاً       

واملــرأة، بيولوجيــاً، أكثــر مــن الرجــل قابليــة للتعــرض . مــن الوســائل الوقائيــة املعروفــةاجلنــسيني 
 اًلإلصابة باملرض، لكن يدرك عدد كـبري مـن الرجـال والنـساء أن الـشخص الـذي يبـدو سـليم                     

  .اعة البشريةصحياً ميكن أن يكون حامالً لفريوس نقص املن
ــه وزارة         -٢٤٩ ــذي قامــت ب ــالغ، التحــرك ال ــرة اإلب ــادرات املتخــذة، خــالل فت ــشمل املب وت

للرعايـة يف مرحلـة     يعزز وجود منوذج شامل     مما  الصحة لتحقيق التكامل بني اخلدمات الصحية       
ما قبل الوالدة اليت تشجع إجـراء اختبـار اختيـاري جلميـع النـساء احلوامـل يف عيـادات الرعايـة                      

واستهدف الربنامج الـشامل ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز بـني                  . بل الوالدة ق
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النــساء والفتيــات احلــد مــن تأنيــث هــذه اجلائحــة يف مــالوي مــن خــالل تعزيــز املعرفــة بوســائل 
تثقيــف الفتيــات؛ واملعرفــة مبناهــضة العنــف ضــد النــساء الوقايـة بــني الفتيــات وصــغار النــساء؛ و 

معرفة حقوق املرأة والفتاة يف امللكية واإلرث؛ وختفيض عبء رعايـة املرضـى عـن               والفتيات؛ و 
  .كاهل النساء والفتيات؛ وتوفري الرعاية والعالج لكل من النساء والفتيات

 خطة لزيـادة االستـشارات واالختبـارات املتعلقـة بفـريوس            ٢٠٠٥واسُتحدثت يف عام      -٢٥٠
 اإلطـار واالسـتراتيجيات الـيت ميكـن مـن خالهلـا             نقص املناعـة البـشرية كـأداة للتخطـيط لوضـع          

. زيــادة االختبــارات واالستــشارات املتــصلة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية علــى حنــو مكثــف   
. ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وهنــاك داخــل هــذه اخلطــة الرئيــسية خطــة تنفيذيــة ملــدة ســنتني بــني عــامي  

كــن أن تــؤدي إىل هــذه اخلطــة، متــت صــياغة ســبع اســتراتيجيات، إذا مــا حتققــت، ميمبوجــب و
متكني زهاء ثالثة ماليني من املالويني مـن احلـصول علـى خـدمات االستـشارات واالختبـارات            

وتـشمل هـذه االسـتراتيجيات تعزيـز وصـول مجيـع            . ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٦يف الفترة من عام     
 ةاملالويني إىل اخلدمات املذكورة على حنـو منـصف؛ تعزيـز جـودة تلـك اخلـدمات؛ تنميـة قـدر                    

ارد البشرية على إيصال خدمات االستشارات واالختبـارات املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة                املو
تطوير ونشر مواد عن موارد تلك اخلـدمات سـالفة          إجياد الطلب على هذه اخلدمات؛      البشرية؛  

  .الذكر؛ البحث؛ وتبادل اخلربات
ــة للعــالج املــضاد  ٢٠٠٥وأقــرت احلكومــة يف عــام    -٢٥١ ــة الثاني  للفريوســات  اخلطــة الوطني

وتطمح هـذه اخلطـة     . ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٦ بدءاً من عام     وضع موضع التنفيذ  الرجعية لكي ت  
 مـريض  ٣٥ ٠٠٠ حتقيق الوصـول العـام إىل العـالج املـشار إليـه، وهـدفها األويل أن تـشمل                يف

 ٢٠٠٨ كــل ســنة يف أعــوام ٤٥ ٠٠٠ و ٢٠٠٧ يف عــام ٤٠ ٠٠٠ و ٢٠٠٦جديــد يف عــام 
  .٢٠١٠ مريض بنهاية عام ٢٤٥ ٠٠٠يصل اجملموع إىل  حبيث ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و

وذلـك   ١وحتققت هذه األعداد مبواصلة زيادة عـدد املواقـع الـستني القائمـة يف اجلولـة                   -٢٥٢
 إليــصال اخلــدمات، ومــن احملتمــل ٢٠٠٦ حبلــول عــام ٢ موقعــاً جديــداً يف اجلولــة ٣٨بإضــافة 

 وإشراك القطاع اخلـاص     ٢٠٠٧لول عام    حب ٣إدخال مزيد من املواقع لتقدمي العالج يف اجلولة         
وتــشمل خطــط ختفــيض عــبء العمــل يف العيــادات القائمــة تقليــل االســتعانة  . يف هــذه اخلدمــة

بعمال صحيني مـن الكـوادر الـدنيا يف متابعـة املرضـى وإضـفاء طـابع الالمركزيـة علـى املراكـز                       
  .الصحية اليت تقدم اخلدمات

رن خطــة مخــسية ملواجهــة واحــد مــن اإلصــابات  ووضــع الربنــامج الــوطين ملكافحــة الــد   -٢٥٣
تنفيـذ هـذه اخلطـة    هـو  وكان املـستهدف    . الرئيسية املرتبطة بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز      
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ويف هذه اخلطة، نفذت احلكومة خطة ملدة ثالث سـنوات مـن       . ٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠٢من عام   
  .الدرن/ناعة البشريةفريوس نقص املاملعنية بنشطة األ للتوسع يف ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٣
 وخـدمات االختبـار     وعيـة تقـدمي االستـشارات الط    : والعناصر الرئيسية هلذه اخلطـة هـي        -٢٥٤

ــراد        ــائي لألف ــدرن، وتقــدمي العــالج الوق ــشرية إىل مرضــى ال املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة الب
 CTXائي املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية الـذين ليـسوا مـصابني بالـدرن، والعـالج الوقـ             

للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية مع الدرن، وتقدمي العالج املضاد للفريوسـات الرجعيـة               
  .ملرضى الدرن ذي العالقة بفريوس نقص املناعة البشرية

 إصابة جديـدة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف       ١٠٠ ٠٠٠ من   ٣٠ ٠٠٠حنو  هناك  و  -٢٥٥
 يف املائـة مـن النـساء        ١٨,٣ومن املقـدر أن     . م إىل الطفل  مالوي تعزى إىل انتقال اإلصابة من األُ      

 الالئي يلدن كل سنة مصابات بفريوس نقـص املناعـة البـشرية وميـثلن               ٥٤٠ ٠٠٠البالغ عددهن   
ومتت صـياغة   .  امرأة يف حاجة إىل الوصول إىل منع انتقال اإلصابة من اُألم إىل الطفل             ٩٨ ٠٠٠

املــصابات النــساء ، وترمــي إىل حتــسني نــسبة ٢٠١٠-٢٠٠٦خطــة مخــسية هلــذا الغــرض للفتــرة  
ــة الالئــي حــصلن علــى العــالج املــضاد   ٢,٧بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية الــيت بلغــت     يف املائ

زيادة عدد النساء احلوامل : واملعامل الرئيسية هلذه اخلطة هي. ٢٠٠٤للفريوسات الرجعية يف عام   
 ٢٠٠٦ امرأة يف عام     ١٠٠ ٠٠٠رية من   الالئي خضعن الختبار وجود فريوس نقص املناعة البش       

 ١٠ ٠٠٠؛ تقدمي العـالج املـضاد للفريوسـات الرجعيـة إىل            ٢٠١٠ امرأة يف عام     ٤٠٠ ٠٠٠إىل  
؛ وتقــدمي العــالج ملنــع ٢٠١٠ يف عــام ٦٥ ٠٠٠ وإىل أكثــر مــن ٢٠٠٦امــرأة أو طفــل يف عــام 

  . إصابة بني األطفال الُرضَّع على مدى السنوات اخلمس القادمة٤٠ ٠٠٠
وأحد األسباب املعروفة لتعرُّض النـساء والفتيـات لإلصـابة هـي عالقـات الـسلطة غـري                    -٢٥٦

وغالباً ما تكون املرأة عاجزة عن إنفاذ حقوقهـا اجلنـسية واإلجنابيـة      . املتكافئة بني الرجل واملرأة   
وللرجـل  .  بـسبب اخلـوف مـن أن تفقـد شـريكها أو زواجهـا              الرفـال كاإلصرار على اسـتعمال     

ويف أغلـب األحيـان ال ُيخـرب املمارسـون للجـنس مـع شـركاء                . يني أكثر من املرأة   شركاء جنس 
  .جنسيني متعددين كالً منهما اآلخر عن حالتهم الصحية

مـن الرجـال الـذين قـد يتركـون زوجـاهتم       أعلـى  والتعقيم يف صفوف النساء املـصابات     -٢٥٧
  .للزواج من نساء أُخريات غري مصابات

. ســات التقليديــة والثقافيــة حتــدث عالقــات غــري متكافئــة يف الــسلطة   واملعــروف أن املمار  -٢٥٨
وتعتـزم األجـزاء املقترحـة يف       . تتحمل النساء والفتيات عبء رعاية مرضـى اإليـدز        واحلال كذلك،   

التــشريع املتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني وبفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز حظــر هــذه           
 التشريع املقترح بشأن فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز، الـذي            أما. املمارسات الثقافية الضارة  
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يستند يف احلظر إىل احتمال انتقال اإلصـابة إىل شـخص آخـر فإنـه أحـاط علمـاً أيـضاً بـأن ضـحايا                
  .معظم املمارسات الضارة هم النساء الالئي ُيرغمن غالباً على املشاركة يف ممارسات خطرية

ملمارسة اليت يقوم هبا بعض املعـاجلني الـذين ينـصحون النـاس             ومن جهة أخرى، هناك ا      -٢٥٩
بأن يطهروا أنفسهم من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية عـن طريـق اجلمـاع اجلنـسي مـع       

أو العــذارى والــيت تــؤدي إىل زيــادة انتــشار اإلصــابة بــاملرض بــني النــساء والفتيــات    األمهقــني 
ــال ــصدد وضــع سياســة وطن   .واألطف ــة لتنظــيم ممارســات املعــاجلني التقليــديني،      واحلكومــة ب ي

أهنــا يف التــشريع املقتــرح املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز قــد جرَّمــت نــشر  كمــا
املعلومات املضللة؛ وعززت كـذلك القـانون اجلنـائي فيمـا يتعلـق باألفعـال اإلجراميـة اجلنـسية؛               

ــال     ــو األفع ــضاً أن خيــضع مرتكب ــةواقترحــت أي ــا   اجلاملخل ــار فيم ــسية لالختب ــق باإلصــابة  ن يتعل
  .بفريوس نقص املناعة البشرية

وال يوجــد يف . وهنــاك معلومــات ضــئيلة عــن ســرطان الثــدي واملبــايض وُعنــق الــرحم   -٢٦٠
وتعكـف  . مالوي مرفق لعالج مرضى السرطان، واملعرفة هبذا املرض قليلة نـسبياً بـني الفتيـات              

فة، إىل جانب إجراء اختبارات بـسيطة ورسـم باألشـعة           احلكومة حالياً على زيادة الوعي والثقا     
  .للثدي إما جماناً أو بأسعار خمفضة يف املراكز الصحية يف مجيع أحناء البلد

   احلياة االقتصادية واالجتماعية‐  ١٣املادة     
احلـصول علـى االسـتحقاقات    بـشأن   أنشأ الدستور إطاراً يضمن للمرأة أن تنـال حقوقهـا             -٢٦١

 االئتمـان واملـشاركة يف األنـشطة التروحييـة واأللعـاب الرياضـية ويف مجيـع جوانـب                  اُألسرية وعلـى  
ويكفل الدستور للمرأة احلق يف اكتساب امللكية العقارية واالحتفاظ هبا مبـا يف ذلـك تلـك                 . احلياة

وتشمل االستحقاقات األخرى احلق يف احلـصول علـى قوامـة    . اليت حتصل عليها عن طريق اإلرث   
تبقائها واملـساواة يف احلـق يف اختـاذ القـرارات الـيت متـس تربيـة األطفـال؛ واحلـق عنـد                       األطفال واسـ  

  .االنفصال أو الطالق يف توزيع عادل للممتلكات املشتركة مع الزوج؛ واحلق يف صيانة عادلة هلا
 واإلرث أن تستفيد اُألسرة املكونة من الزوجـة         يةويكفل الربنامج املتعلق بقانون الوص      -٢٦٢
  .فال من اإلرث يف املقام األولواألط
ال توجــد أيــة قاعــدة حتــرم املــرأة مــن احلــصول علــى االئتمــان لكــن التمييــز موجــود    و  -٢٦٣
واحلـال كـذلك،   . وعدد األشخاص الذين قـد حيـصلون علـى االئتمـان يف مـالوي قليـل        . عملياً
ــزال الفجــوة   ال ــة  بــني اجلنــسني  ت ــة واقع ئتمــان يف وفــرص اال. يف الوصــول إىل االئتمــان حقيق

وعدد قليل جـداً مـن أصـحاب املـشاريع الـصغرية واملتوسـطة هـم              . مالوي حمدودة جداً بالفعل   
وفيمــا يتعلــق بــاملرأة، ال يــزال الوصــول إىل  . الــذين لــديهم فرصــة للحــصول علــى االئتمانــات  
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وحيصل معظـم النـساء علـى االئتمـان         . االئتمان الرمسي والقروض الالزمة لالستثمار غري كاف      
  .يق مؤسسات التمويل اجلزئيعن طر
وجيـوز حبكـم    . يف الدسـتور  منـصوص عليـه     ثقافة أو لغـة     ملشاركة يف اختيار    واحلق يف ا    -٢٦٤

القــانون أو معــايري حقــوق اإلنــسان الدوليــة أن يــصبح هــذا احلــق حمــدوداً أو مقيــداً يف جمتمــع     
شؤون ويــربر ذلــك موقــف جلــنّيت الــ . مفتــوح ودميقراطــي عنــدما يكــون ذلــك لــسبب معقــول  

اجلنسانية واللجنة املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز بإدخال بعض القيـود علـى عـدد               
  .من املمارسات التقليدية والثقافية

  املرأة الريفية ‐  ١٤املادة     
وقد نص الدستور على احلـق اجلمـاعي يف التنميـة           . مالوي بلد ريفي يف الغالب األعم       -٢٦٥

لنساء واألطفال واملعوقني يـستحقون اهتمامـاً خاصـاً عنـد تطبيـق هـذا               حيث مت االعتراف بأن ا    
وينص الدستور أيـضاً علـى أن تكفـل الدولـة للجميـع فرصـاً متـساوية يف احلـصول علـى                     . احلق

املوارد األساسية والتعليم واخلدمات الصحية والغذاء واملأوى والتوظيف والوصـول إىل املرافـق             
  .اً بتربير سياساهتا وفقاً ملسؤوليتهاوالدولة ملتزمة أيض. األساسية
وميثـل  . يف املنـاطق احلـضرية  منـها  وال تزال نوعية احليـاة يف املنـاطق الريفيـة أدىن بكـثري              -٢٦٦

.  يف املائــة منــهم٨٠ وتــشكل املــرأة ،نــسبة مئويــة كــبرية مــن ســكان الريــفمزارعــو الكفــاف 
علـى املـستلزمات الزراعيـة حمـدود        واحلـصول   . وتكاليف املعيشة أقل منـها يف املنـاطق احلـضرية         

وتقضي النساء الريفيـات وقتـاً أطـول مـن الرجـال يف             . جم التوافر واملقدرة على الشراء    طبقاً حل 
ــي    . ةيــاألعمــال الزراع ــتعني عل ــة حتــدياً للنــساء الريفيــات الالئــي ي ــاه املأمون ن املــشي هومتثــل املي

  .اه كيلومترات للعثور على املي٥ملسافات طويلة قد تصل إىل 
ومت وضـعهن يف قالـب      . وتتعرض النساء الريفيات لتمييز أكثر من نظرياهتن احلضريات         -٢٦٧
الـزواج أسـوأ   الفـشل يف  و. جامد بوصفهن خملوقات أضعف من الرجال وأكثـر خـضوعاً    منطي  

علـى  وتواجه املطلقات مزيداً من التمييز وجيوز حتاشـيهن         . الرجل يف نفس الُعمر   عنه يف   للمرأة  
وبعض هـذه املواقـف   . يف املناطق الريفية يضفي مكانة واحتراماً    والزواج  . ن فاشالت أهنن تعترب 

احلـضريات،  رياهتـن   وختضع غالباً النساء الريفيات، على خـالف نظ       . راسخة يف القوانني العرفية   
ــة    ــة ضــارة ومتييزي ــة وثقافي ــات    . ملمارســات اجتماعي ــزال عالق ــة، ال ت وداخــل األوضــاع املرتلي

. ويواجه معظم النساء الريفيات العنـف مبـا يف ذلـك اإليـذاء البـدين              . احل الرجل السلطة متيل لص  
 يف حتديد عدد األطفال أو املباعدة بني الوالدات وتكاد مـسامهتهن حمـدودة        دوروليس هلن أي    
وغالبــاً مــا تــسفر أيــة حماولــة للتــدخل يف قــرار رئيــسي للــزوج عــن الطــالق أو  . يف هــذا الــشأن
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 املؤسف أنه من املتوقع اجتماعياً وثقافياً أن تسمح املرأة مبثل هذا االعتـداء              ومن. اإليذاء البدين 
  .الذي تعززه املمارسات التقليدية واملعتقدات الدينية

غالبـاً أن   يـتعني علـى املـرأة       و. وفرص وصول املرأة الريفيـة إىل الرعايـة الـصحية حمـدود             -٢٦٨
ويف املــرتل، تتحمــل النــساء عــبء . ةمتــشي مــسافات طويلــة لتــصل إىل مراكــز الرعايــة الــصحي
واملعـدل الـوطين لوفيـات الُرضَّـع هـو      . رعاية املرضي إىل جانـب أعبـاء األعمـال املرتليـة الزائـدة           

ومعـدالت الوفيـات   .  طفـل  ١ ٠٠٠ لكـل    ٦٢ والدة حية ووفيات األطفال      ١ ٠٠٠ لكل   ٧٦
بلـغ معـدالت الوفيـات دون       وت. يف املناطق احلضرية أقل عموماً مـن نظرياهتـا يف املنـاطق الريفيـة             

 يف املنـاطق    ١ ٠٠٠ لكـل    ١٦٤ يف املنـاطق احلـضرية مقابـل         ١ ٠٠٠ لكـل    ١١٦سن اخلامسة   
وتبني املقارنة بني املناطق الثالث يف مالوي، أن وفيات األطفال دون اخلامسة أقـل يف                . الريفية

 لكـل   ١٦٢(مقارنـة مـع املنطقـة الوسـطى         )  والدة حيـة   ١ ٠٠٠ لكـل    ١٢٠(املنطقة الـشمالية    
وباملثــل، وفيــات الُرضَّــع أقــل يف املنطقــة ). ١ ٠٠٠ لكــل ١٦٤(أو املنطقــة اجلنوبيــة ) ١ ٠٠٠

ــة مــع املنطقــة الوســطى  ) ١ ٠٠٠ لكــل ٨٢(الــشمالية  أو املنطقــة ) ١ ٠٠٠ لكــل ٩٠(مقارن
  ).١ ٠٠٠ لكل ٩٨(اجلنوبية 
تفـاوض بـشأن    وارتفاع معدالت اخلصوبة بني النساء الريفيـات نتيجـة عجـزهن عـن ال               -٢٦٩

ــذي يقــرره الرجــال حــصرياً    ــغ    . تنظــيم اُألســرة ال ــات يبل ــساء الريفي ومعــدل اخلــصوبة بــني الن
ويبـدو التعلـيم واحلالـة      .  طفـل لكـل امـرأة مقيمـة يف احلـضر           ٦,٤طفل لكل امرأة مقابـل       ٤,٢

وإمجـايل خـصوبة النـساء      . يف حتليل الـسلوك املـرتبط باخلـصوبة       ين هامني   االقتصادية دوماً متغري  
أعلـى مـن    )  سـنوات  ٤واحـد إىل    (بدون تعليم أو احلاصالت على تعليم ابتدائي لـسنوات أقـل            

أو )  ســنوات٨ إىل ٥(إمجــايل خــصوبة النــساء احلاصــالت علــى تعلــيم ابتــدائي لــسنوات أكثــر 
  .تعليم ثانوي أو تعليم عايل

الريفيـات  فالنـساء   . جمتمعاهتـا يف  وتسهم النساء الريفيـات بـشدة يف احتياجـات العمـل              -٢٧٠
يسهمن يف العمل الزراعي أكثر مـن الرجـل، وُينـتجن أيـضاً مزيـداً مـن األغذيـة املرتليـة مقارنـة              

وملا كانت املرأة تسهم بشدة يف إنتاج الغذاء، فإهنا تـشارك أيـضاً علـى حنـو كـبري يف                    . بالرجال
يـركن األوالد   وتتم هذه األعمال مبشاركة اإلناث من األطفـال، بينمـا           . إعداد الطعام يف املرتل   

ويف إنتاج احملاصـيل التجاريـة كـالتبغ        . للراحة أو املشاركة يف األنشطة األكادميية أو االقتصادية       
  .)٥٧(والشاي يف الغالب األعم، تؤدي النساء مزيداً من العمل

__________ 
حصاء الوطين أن هذه البيانات استداللية وليست هنائية، حيـث مل يـتم بعـد حـساب البيانـات                   يبيِّن مكتب اإل    )٥٧(  

  .والتحقق منها
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ومعـدل خـصوبة املـرأة يف       . ، ال سيما يف املناطق الريفيـة       خلصوبتهن وُتثَمَّن النساء أيضاً    -٢٧١
 اإلجنــاب وال يــزال. )٥٨(الريفيــة أعلــى لكــل امــرأة مقارنــة بــاملرأة يف املنــاطق احلــضرية   املنــاطق 

واملــرأة العــاقر . مــستمراً بــصرف النظــر عــن االلتزامــات األخــرى الــيت ختــضع هلــا املــرأة الريفيــة 
  . للطالقيدعو والفشل يف إجناب األطفال يف زجية ما سبب ،موضع االحتقار

فية إىل امللكيـة العقاريـة مـن خـالل رئـيس اُألسـرة الـذي يكـون                  ويتم وصول املرأة الري     -٢٧٢
ويف اجملتمعات األبوية، يـتم احلـصول علـى األرض عـن طريـق الـزوج                .  يف معظم األحيان   اًذكر

ويف كلتـا احلـالتني، يظـل الـذكر هـو           .  يـتم عـن طريـق العـم األبـوي           األمويـة  بينما يف اجملتمعات  
، أن ملكيـة األرض تبقـى مـع     األمويـة حظ يف اجملتمعـات غري أنـه لـو   . املسيطر على أرض العائلة   

  .وهذا حق تقليدي للمرأة. املرأة بينما يبقى اإلشراف مع الرجل
 التـشريع القـائم لكـي يتوافـق مـع الـسياسة اجلديـدة بـشأن         للجنـة القانونيـة  وتستعرض ا   -٢٧٣

ان االقتـراح   ويبقى التحدي يف ضوء قوانني إصـالح األراضـي اجلاريـة هـو مـا إذا كـ                 . األراضي
 مـن حقـوقهن      األموي تمعاجملالداعي إىل إدخال صكوك للحيازة يف مالوي لن حيرم النساء يف            

  .التقليدية يف متلُّك األرض اليت يتمتعن هبا حالياً بالرغم من خضوعها لسيطرة الرجل
   املساواة أمام القانون يف الشؤون املدنية‐  ١٥املادة     

كمـا أن العهـد     .  من الدسـتور   ٤١مام القانون جمسدة يف املادة      يني أ ومساواة مجيع املال    -٢٧٤
 يرسـخان أيـضاً     والـشعوب الدويل للحقوق املدنية والسياسية وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان         

  .مبدأ املساواة أمام القانون
ومبوجب الدستور، تتمتع املرأة أيضاً بأهليـة قانونيـة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل يف                      -٢٧٥
ام العقود، واكتساب حقـوق امللكيـة واالحتفـاظ هبـا، واحلـصول علـى املواطنـة واسـتبقائها،                 إبر

  .والتمسك عموماً حبقوقها
وال يزال الوصول إىل ساحات القضاء حمدوداً بسبب تكاليف العمليـة القانونيـة مبـا يف                  -٢٧٦

  .ذلك دفع الرسوم القانونية
ــاحلق يف التنقــل لقــضاء مــص     -٢٧٧ ــرأة ب ــع امل ــيم والتوظيــف  وتتمت ــصادية ويف التعل احلها االقت
ويف كثري من احلاالت، ال يزال متتع املرأة هبذا احلق حمـدوداً بـسبب تـدابري الـسيطرة الـيت                  . أيضاً

  .حقها يف التنقلمما يقيد ميارسها نظرائها من الذكور 

__________ 
  .الرجوع إىل احلاشية السابقة  )٥٨(  
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   الزواج وقانون اُألسرة‐  ١٦املادة     
 يف اجملتمـع هلـا احلـق يف احلمايـة مـن جانـب       يعترف الدستور باُألسرة كوحـدة أساسـية      -٢٧٨

وال تزال اُألسرة مترسخة بعمـق يف اجملتمـع املـالوي وحتظـى بـاحترام كـبري يف                  . الدولة واجملتمع 
وأفرد الدسـتور احلالـة الزواجيـة كواحـدة مـن األسـباب             . املناطق الريفية واحلضرية على السواء    
  .اليت ينبغي فيها حظر التمييز ضد املرأة

وأوجه عدم املساواة بني الرجل واملرأة موجـودة يف مجيـع مراحـل احليـاة اُألسـرية منـذ                     -٢٧٩
  .بدء الدخول يف رابطة الزواج وأثناء اإلعاشة وعند فسخ الزواج

. وينص القانون علـى تـساوي الرجـل واملـرأة يف احلقـوق عنـد الـزواج وإنـشاء اُألسـرة             -٢٨٠
زواج رابطـة    عامـاً علـى الـدخول يف         ١٨وينص أيضاً على عدم إجبـار أي شـخص فـوق سـن              

. زواج مبوافقة الوالـدين أو القـيِّم   رابطة   عاماً الدخول يف     ١٨ و   ١٥وجيوز لألشخاص بني     .ما
أما السماح بـزواج األشـخاص      .  عاماً ١٨ و   ١٥تشجع الدولة على زواج األشخاص بني        وال

  .ن الزواج عاماً، فقد صرح الدستور بزواج األطفال وفقاً لقانو٢١األقل من 
 ها يف مـالوي بـسبب التقاليـد والـدين علـى الـرغم مـن تناقـص                 ةاألطفـال قائمـ   جيات  وز  -٢٨١
ويف املنـاطق الريفيــة،  . وحتقيــق البلـوغ فيمــا يبـدو هــو املؤشـر علــى االسـتعداد للــزواج    . دبـاطرا 

ــشمل تعليمــات عــن االســتعداد         ــة ت ــوغ إلرشــادات تقليدي ــد البل ــصغار، عن ــات ال ختــضع الفتي
طقوس العبور إىل البلـوغ، يف بعـض الثقافـات ختتـتم باحتـاد جنـسي مـع ذكـر خيتـاره                    و. للزواج
  .)فيسي(الكبار 
وبسبب ارتفاع مستويات الفقر، يـشجع الوالـدين فتيـاهتن الـصغار علـى الـزواج غالبـاً                  -٢٨٢

ويستشهد هـؤالء اآلبـاء غالبـاً بـاخلوف مـن العـار النـاجم               . لهروب من الفقر  لمن رجال أغنياء    
  .مل املبكر لفتياهتن كسبب لتشجيعهن على الدخول بشرف يف رابطة الزواجعن احل
واملمارسـة  . ن الـذي تكبـده اآلبـاء أو األوصـياء    ويتم أيضاً تزويج األطفال لتسوية الـديْ      -٢٨٣

املعمول هبا يف اجلزء الشمايل من مالوي املعروفة باسم كوميبريا هي أحد أشـكال سـداد الـدْين         
  .ل اإلبنة إىل الدائن بسبب العجز عن سداد الدْيناليت جيوز فيها حتوي

وخـالل االسـتعراض نظـرت      .  قوانني الزواج والطالق   اللجنة القانونية وقد استعرضت     -٢٨٤
وعرفـت اللجنـة أن   . اللجنة يف عدد مـن الـنظم األساسـية الـيت تتعلـق بـالزواج والقـانون العـريف             

ويـتم التعاقـد علـى معظـم الزجيـات يف           . وينهناك أشكاالً متنوعـة للـزواج يف إطـار النظـام القـان            
إطار القانون العريف بتطبيق النظـام األبـوي الـسائد يف املنطقـة الـشمالية ويف منطقـة نـساجني يف                     
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وقـد ورد وصـف هـذه الـنظم يف          . املنطقتني الوسطى واجلنوبية  األموي  اجلنوب؛ ويسود النظام    
  . من التقرير املوحد٤-١٦اجلزء 
ــة اال  -٢٨٥ ــةســتعراض، حبثــت وخــالل عملي ــة القانوني ريفّ عقــد طــ حقــوق والتزامــات اللجن
هتا اللجنـة هـي أن احلقـوق وااللتزامـات يف الـزواج حتـددها               دوكانت املالحظة الـيت أبـ     . الزواج

ينبغـي   وانتهت اللجنـة إىل أنـه ال      . غالباً طبيعة الترتيبات املعتمدة عند الدخول يف رابطة الزواج        
تقرير صالحية الزواج وال ينبغي أن تفـرض حقوقـاً والتزامـات علـى     أن تتجاوز الترتيبات جمرد    

  .الطرفني
تتــدخل الدولــة    وقــد عوملــت اُألســرة منــذ زمــن طويــل بوصــفها كيــان خــاص ال          -٢٨٦
 والواقع أن الدولة واجملتمع كليهما وجـدا طريقهمـا للتـدخل يف             .يتدخل اجملتمع يف شؤوهنا    وال

لدولـة العنـف املـرتيل الـذي أدى إىل سـن قـانون         وأحد أشـكال تـدخل ا     . خصوصيات الزوجني 
كمــا أُوصــي بتــدخل طــرف ثالــث يف الرتاعــات الزوجيــة مبوجــب قــانون   . منــع العنــف املــرتيل

  .الزواج والطالق املقترح
وحــوادث العنــف املــرتيل مــستمرة مبعــدالت متزايــدة وتــشمل اإليــذاء اجلنــسي واملــايل     -٢٨٧

اإليــذاء اجلنــسي إىل احنــراف الفــرد، ولكــن مت إلقــاء ومــن املمكــن أن يعــود . والبــدين والنفــسي
اللوم مؤخراً على املعاجلني التقليـديني الـذين يوصـون باجلمـاع اجلنـسي مـع القاصـرات كـدواء                  

وعــادة . عــام لتجنــب اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية وعنــصر أساســي حليــازة الثــروة  
  .ستة أشهراستمالة الرجال للنوم مع بناهتم حىت يف سن يتم  ما

وهنــاك حالتــان أثارهتمــا وســائط اإلعــالم،  . وحــاالت اإليــذاء البــدين يف ازديــاد أيــضاً   -٢٨٨
تضمنت األوىل حالة رش فيها صاحب عمل فتاة باملاء الساخن وحالة أخـرى قطـع فيهـا زوج          

ومـا برحـت احلكومـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين            . يدي زوجته بـسبب الـشك يف اقترافهـا الزنـا          
مسائل العنف املرتيل من خالل تقـدمي اخلـدمات األساسـية للـضحايا مـن النـساء مبـا يف                    تعاجلان  

  .ذلك تقدمي املأوى واملساعدة القانونية
ويــنص قــانون الــزواج علــى مخــسة أســباب جيــوز   . وتنتــهي الزجيــات ألســباب خمتلفــة   -٢٨٩

 يف ة القانونيـة اللجنـ وخـالل عمليـة االسـتعراض، نظـرت     . مبوجبها فسخ الزجيات املتعاقد عليها   
كما يتـضمن ذلـك اعتمـاد أسـباب عامـة           . اعتماد نظام موحد لتنظيم مجيع الزجيات يف مالوي       

وأوصت اللجنـة فيمـا يتعلـق جبميـع أنـواع الـزواج يف مـالوي، الـسماح بـالطالق إذا                     . للطالق
رجعـة فيـه    ووفقاً للقانون املقترح، ميكن إثبات االهنيار الذي ال         . اهنار الزواج إىل غري رجعة     ما

عن طريق تقدمي دليل على ارتكاب الزنا أو اهلجر أو اجلنون أو اإلدانـة بارتكـاب فعـل جنـسي                    
  .أو أي سبب آخر ترى احملكمة أنه أحدث االهنيار الذي ال رجعة فيه
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علـى أن اإلعالـة للنـساء       ) قانون إعالة املرأة  (وفيما يتعلق باإلعالة، ينص القانون احلايل         -٢٩٠
دستور هذا املوقف حيث ينص، ضمن حقوق أخرى للمـرأة، علـى أن للمـرأة               ويرسخ ال . فقط

واختذت عملية االستعراض هنـج املـساواة بـني اجلنـسني           . احلق يف إعالة عادلة عند فسخ الزواج      
ويـنص القـانون املقتـرح      . حيث نصت على أنـه جيـوز أن يقـوم باإلعالـة إمـا الـزوج أو الزوجـة                  

زواج، وعقــب الطــالق واالنفــصال حبكــم قــضائي وبطــالن  الــخــالل فتــرة أيــضاً علــى اإلعالــة 
وقد خولت احملاكم سلطة إصدار األوامـر أو إبـراء الذمـة مـن              . الزواج وللمرأة احلامل الوحيدة   

وجيوز تسجيل أوامر اإلعالة الصادرة يف بلدان أجنبيـة يف مـالوي،      . أوامر صادرة بشأن اإلعالة   
  . بلد أجنيبكما جيوز إصدار أمر إعالة ضد شخص مقيم يف

 الدســتور أيــضاً املــساواة يف احلقــوق فيمــا يتعلــق باكتــساب القوامــة والوصــاية كفــلوي  -٢٩١
ومت تأكيـــد هـــذا الوضـــع يف القـــانون املقتـــرح بـــشأن الـــزواج  . ورعايـــة األطفـــال واســـتبقائها

 املـسائل املتعلقـة بقوامـة    قتـصر ومتشياً مع أحكـام اتفاقيـة حقـوق الطفـل، ينبغـي أال ت           . والطالق
  .الطفلاليت تفيد فحسب بل أيضا أفضل املصاحل الطفل عمر على الطفل 
ويف معظم األحوال، تنشأ حـاالت      . ويتم إهناء الزواج أيضاً عند وفاة أحد طريفّ الزواج          -٢٩٢

 ةوعلى الرغم من تعديل قانون الوصي. انتزاع امللكية، والتدخل يف حقوق امللكية األموية للزوجة    
تعـيني  حـىت اآلن    امللكية أو منع التملك، ال يزال التنفيذ بعيداً حيث مل يـتم             واإلرث حلظر انتزاع    

  .وعالوة على ذلك، مل يسن الربملان مشروع القانون. موظفني قضائيني للتنفيذ
وال تــزال اُألســرة هــي الوحــدة الرئيــسية يف اجملتمــع، لكنــه أُعيــد حتديــدها ال ســيما يف    -٢٩٣

فقد أدى هذا الوباء إىل ظهور اُألسر املعيـشية         . شرية واإليدز ضوء وباء فريوس نقص املناعة الب     
  .وحيدة األبوين واُألسر املعيشية اليت يرأسها األطفال واُألسر املعيشية برئاسة األجداد

وأحــد هــذه . واختــذت احلكومــة عــدداً مــن املبــادرات حلمايــة مــصاحل األطفــال األيتــام   -٢٩٤
األطفــال الــضعفاء للفتــرة مــن عــام  غريهــم مــن ام واملبــادرات هــي خطــة العمــل الوطنيــة لأليتــ  

وترمــي هــذه املبــادرة إىل هتيئــة بيئــة للوفــاء حبقــوق األيتــام واألطفــال  . ٢٠٠٩ إىل عــام ٢٠٠٥
والدافع وراء هذه اخلطة هو تطوير وتنفيذ نظام متكامل لشبكة أمـان لتقـدمي الرعايـة                . الضعفاء

هــذا النظــام برناجمــاً طــرح وي. ة املعيــشيةلــدعم علــى مــستوى اُألســرامتعــددة اجلوانــب وبــرامج 
ــادة  ل اًإطــاريقــدم للعمــل ويوضــح مــسؤوليات أصــحاب املــصلحة و   الســتمرار والتحــسني وزي

  .املتعلقة باأليتام واألطفال الضعفاءالقائمة بالفعل األنشطة 
. وال يــزال حتقيــق املــساواة بــني الرجــل واملــرأة أمــل كــاذب ال ســيما يف حمــيط اُألســرة   -٢٩٥
مل معقود على احتمال تغيري القوالب النمطية اجلنـسانية وأوجـه عـدم اإلنـصاف بعـد سـن                   واأل

  .القانون املقترح بشأن الزواج والطالق
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  العوامل والتحديات اليت تؤثر على الوفاء بااللتزامات مبوجب االتفاقية - اجلزء الثالث
  

 الــيت يــشملها التقريــر، علــى الــرغم مــن التقــدم الكــبري الــذي مت تــسجيله خــالل الفتــرة  -٢٩٦
يزال أحد العقبات الرئيسية لتنفيذ أحكام االتفاقية علـى النحـو األوىف هـو وجـود ممارسـات                   ال

متييزيــة ذات تــأثري ســليب علــى حتقيــق املبــادئ واألهــداف والغايــات املقــررة يف اإلطــار القــانوين  
  .واملؤسسي والسياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف مالوي

ال يزال من العسري زيادة الوعي والقبول بأمهية احترام حقوق املرأة ومحايتها والوفـاء              و  -٢٩٧
أمهيـة مـشاركة املـرأة كـشريك علـى قـدم املـساواة يف التنميـة                 بيـان   القـانون و  سـيادة   هبا يف بناء    

  .االجتماعية واالقتصادية للبلد
 إليـه يف سـياق الفقـر املـدقع          وهناك تقدم حمدود يف تنفيذ أحكـام االتفاقيـة جيـب النظـر              -٢٩٨

وال تـزال مـالوي واحـدة مـن     . الذي ينطبق على نسبة مئوية كبرية من السكان وخباصة النساء     
  .أفقر البلدان يف العامل حيث ال يزال توزيع الدخل غري متكافئ

إضـفاء الطـابع األهلـي علـى     وما زال يلزم تعزيـز اإلطـار القـانوين الـداخلي عـن طريـق                -٢٩٩
وجيـب تطبيـق    . تعزيز حقوق املـرأة ومحايتـها     بغية   الدولية اليت صدَّقت عليها مالوي       املعاهدات

وينبغي تيـسري وصـول املـرأة إىل العدالـة، مـع تركيـز خـاص                . القوانني القائمة مبزيد من الفاعلية    
على النساء من الفئات املهمشة، كالنساء الفقريات والريفيات واملعوقات والنساء من الـسكان             

  . والفتيات املراهقاتاألصليني
ــة القــضاء علــى مجيــع       -٣٠٠ ــاري التفاقي ومل تــصدِّق مــالوي بعــد علــى الربوتوكــول االختي

  .أشكال التمييز ضد املرأة
ــسري الوصــول إىل           -٣٠١ ــدماً يف تي ــة تق ــرتيل، ســجلت احلكوم ــف امل ــع العن ــق مبن ــا يتعل وفيم

ويشمل ذلك زيـادة عـدد مرافـق        . املؤسسات اليت حترك اجلهاز املنوط به مواجهة العنف املرتيل        
ــز ســرعة       دعــم الــضحايا الــيت تقــدم إليهــا الــشكاوى، وإنــشاء حمــاكم صــديقة لألطفــال وتعزي
ــه أو         ــضحية حلقوق ــز ممارســة ال ــضائية وتعزي ــى اجلهــات الق ــسائل املعروضــة عل ــصرف يف امل الت

والقـرارات  ومع ذلك، ال يزال هناك تأخري وُبطء يف احملاكمات          . حلقوقها ومحاية تلك احلقوق   
  .القضائية
وقد يسَّرت احلكومة صياغة قانون بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني مـن شـأنه أن يـضمن                      -٣٠٢

منح املرأة فرصـاً متـساوية وأن يعـزز الـسياسات واخلطـط والـربامج احلاليـة للدولـة فيمـا يتعلـق                       
  .غري أنه مل يتم حىت اآلن االنتهاء من عملية تطوير هذا القانون. باملرأة
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والـصعوبات املتعلقــة بوضـع واعتمــاد النظــام األساسـي للمــساواة بـني اجلنــسني تنطبــق       -٣٠٣
. باملثل على النظم األخرى ذات الصلة الـيت ال تـزال يف بعـض احلـاالت معروضـة علـى الربملـان              

وتعكــس هــذه التحــديات عــدم التوافــق يف اآلراء بــني القــوى الــسياسية وخمتلــف أصــحاب          
  .يةاملصلحة يف احلركة النسائ

وال يزال تنفيذ املبادرات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يتوقف بشدة على املـوارد الـيت                 -٣٠٤
فالدولة مل تقدم موارد كافية إىل املؤسسات لتعزيز النـهوض بـاملرأة           . يقدمها الشركاء الدوليون  

تعمـيم املنظـور    غري أنه ينبغي التأكيـد علـى أن مراعـاة           . أو لتنفيذ السياسات والربامج اجلنسانية    
ــة األخــرى   ــة بفــريوس نقــص املناعــة   (اجلنــساين يف الــسياسات الوطني ــة املعني الــسياسات الوطني

 الوطنيـة يف جمـال التغذيـة واخلطـة الوطنيـة يف قطـاع التعلـيم، بـني         اتالبشرية واإليدز، والسياس 
  .، تفتح فرصاً لتعبئة الدعم السياسي واملايل للقضايا اجلنسانية)أمور أخرى

ووزارة شؤون املرأة وتنمية الطفل غري املمولة بصورة كافيـة مـن قبـل احلكومـة لكنـها            -٣٠٥
ــأثري علــى املؤســسات   غــري أن. جــدول أعمــال املــسائل اجلنــسانية تقــود   قــدرهتا حمــدودة يف الت
للوصول إىل وضع تستطيع فيـه ضـمان اعتمـاد هنـج للمـساواة بـني                األخرى  ت احلكومية   يئاواهل

  .ومةاجلنسني داخل احلك
وعلــى الــرغم مــن التقــدم احملــرز يف ختفــيض معــدل اخلــصوبة، ال تــزال هنــاك تفاوتــات    -٣٠٦

مبــستوى تعلــيم املــرأة ومكــان إقامتــها  تــرتبط غالبــاً كــبرية بــني اخلــصوبة املستــصوبة والفعليــة،  
ــة   ــة اإلثني ــدخل والفئ ــسبياً حلمــل       . وال ــة ن ــدالت املرتفع ــق بوجــه خــاص املع ــن دواعــي القل وم

. لى املعلومـات واخلـدمات الـصحية     عصول  عكس نقص احل  اليت ت وفيات اُألمهات،   املراهقات و 
وعلى ضوء هذه احلالة، أصبح احلد من وفيات اُألمهات أولوية ال تقتصر على قطـاع الـصحة،     
بل تشمل أيضا استراتيجية مالوي للنمو والتنمية اليت تضع أولويـات يف مجيـع املـسائل املتعلقـة                  

  .بالسياسات
ــشم  -٣٠٧ ــل     وت ــالغ؛ اجله ــة لإلب ــدم وجــود آلي ــه   ل التحــديات ع ــي إبالغ ــن ينبغ حبــاالت َمب

التحرش؛ عـدم القـدرة علـى اإلبـالغ ألسـباب اجتماعيـة وثقافيـة؛ عـدم وجـود أفـراد متـدربني                     
  .لتقدمي خدمات املشورة إىل ضحايا التحرش اجلنسي

 العيـادات    ويـشكل األطبـاء واملمرضـات والعـاملون يف         .الرعاية الـصحية عمـل مكثـف        -٣٠٨
وقـد تـأثر القطـاع الـصحي     . ومساعدو املراقبة الصحية العمود الفقري لتقـدمي الرعايـة الـصحية          

ذوي الطبيعي واالعـتالل والغيـاب عـن العمـل وكـذلك هجـرة              الوظيفي  بشدة بسبب التناقص    
. ومعدالت االسـتنفاذ آخـذة يف االزديـاد علـى مـدى العـشرين عامـاً املاضـية                 . الطبيةالكفاءات  

 يف املائـة مـن مجيـع احلـاالت بـني عـامي            ٤٥وت هو السبب الرئيسي لالستنفاذ وقد شـكَّل         وامل
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 يف املائـــة تقريبـــاً مـــن الوفيـــات تعـــزى إىل اإلصـــابة  ١٠ومـــن املـــرجح أن . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
  .وترجع العوامل األخرى لالستنفاذ إىل التقاعد واالستقالة. باإليدز
 الرعاية الصحية باهظـة التكلفـة جـداً للبلـد     عمالذوي الكفاءات من    وثبت أن هجرة      -٣٠٩

مــن حيــث ضــياع االســتثمار املــايل يف كــل عامــل مــن عمــال الرعايــة الــصحية وفقــدان املهــارة 
 مـساعدة قابلـة هتـاجر       - أن التكلفة املالية لكـل ممرضـة         ٢٠٠٦وبيَّنت دراسة يف عام     . واملعرفة

ن دوالر بـسعر فائـدة مـصرفية         مليـو  ٧,٥ دوالراً وإمجـايل     ٧١ ٠٨١,٧٦من مالوي تصل إىل     
  . سنة٣٠ يف املائة سنوياً لفترة تزيد على ٧

، عندما كان معـدل انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف مـالوي        ٢٠٠٦ويف عام     -٣١٠
 وعــدد املمرضــات لكــل مليــون ١,١ يف املائــة، كــان عــدد األطبــاء لكــل مليــون نــسمة  ١٤,١
ــراً يــصف   ٢٠٠٤م  ويف عــا. يف املستــشفيات العامــة ٢,٥نــسمة  ، نــشرت وزارة الــصحة تقري

ــشرية ب  ــوارد الب ــة امل ــصحي  اعتبارهــاحال ــة للقطــاع ال ــة عميق ــسبة املــوظفني املهــرة إىل  .  أزم ون
ــنقص يف املــوظفني املهــرة أحــد       ــزال ال ــة وال ي املــوظفني غــري املهــرة يف مــالوي منخفــضة للغاي

. رعاية الصحية من حدة املـشكلة     ويفاقم التوزيع غري العادل لعمال ال     . التحديات الكربى هناك  
 يف املائـة تقريبـاً مـن األطبـاء          ٥٠وعلى الرغم من أن معظـم الـسكان يف مـالوي ريفيـون، فـإن                

  .يعملون يف املستشفيات الرئيسية األربعة يف املدن
ال يزال التقصري يف العمل جبانب مواقـف بعـض مقـدمي اخلدمـة الـصحية يـسهمان يف                      -٣١١

 والتمييــز وســوء معاملــة املرضــى يــدفعان النــاس إىل .دمات الــصحيةاحلــد مــن الوصــول إىل اخلــ
املرضـى األثريـاء مـستمر      ابـاة   والتمييز حمل . اللجوء إىل خدمات بديلة ُتحترم فيها كرامة اإلنسان       

 الفقـراء   نيف املرافق الصحية حيث حيصل هؤالء املرضى علـى خدمـة ورعايـة صـحية أفـضل مـ                  
ذا التمييــز علــى حنــو أســوأ ضــد النــساء الريفيــات الالئــي هــيتجلــى و. الــذين يــشكلون األغلبيــة

  .يشكلن أيضاً السواد األعظم من السكان
ــاء        -٣١٢ ومــن جهــة أخــرى، فــإن مقــدمي اخلــدمات الــصحية عــددهم قليــل ومثقلــون بأعب
ــادة الــضغط علــى املــوارد     . العمــل ــاء فــريوس نقــص املناعــة البــشرية واإليــدز يف زي وأســهم وب

 يف املائـة تقريبـاً مـن عمـال الرعايـة الـصحية إىل أن عـبء العمـل                    ٩٠شري  ويـ . البشرية احملدودة 
يتزايد بصورة رئيسية بسبب فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز وارتفـاع معـدالت الـشواغر              

  .بني املوظفني
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واحلـــال كـــذلك، تـــدعو احلاجـــة إىل مواصـــلة حتـــسني وصـــول املـــرأة إىل املعلومـــات     -٣١٣
 يف اتنظيم اُألسرة، وجودة الرعاية السابقة للوالدة، وحتسني نـسبة الـوالد  واخلدمات املتعلقة بت 

املستشفيات، وتعزيز الرعاية فيما يتعلق باملضاعفات الناجتة عن الوالدة، وحتـسني العمـل الـذي               
  .تقوم به القابالت التقليديات لضمان أُمومة مأمونة

ليماً بــالتغيريات يف مؤشــرات وهنــاك حاجــة إىل إعــادة حتديــد األولويــات الــصحية تــس   -٣١٤
االعتالل والوفيات، ال سيما يف حالة النساء الالئي تتزايد بينهن اإلصابة بـسرطان عنـق الـرحم                 

غري أن معدالت الكشف املبكـر ال تـزال منخفـضة نتيجـة للمـشاكل الثقافيـة                 . وسرطان الثدي 
  .ونقص احلصول على اخلدمات الصحية

 تواجه املـرأة يف أمـاكن العمـل سـواء يف القطـاع الرمسـي              إن خمتلف أشكال التمييز اليت      -٣١٥
ــسي  أو يف القطــاع غــري الرمســي  ــا يف ذلــك التحــرش اجلن ــد مــن اجلهــود     مب ــذل مزي ــضي ب ، تقت

ــسني       ــني اجلن ــذها، وختفــيض الفجــوة يف األجــور ب ــوانني العمــل وتنفي  وحتــسني ،الســتعراض ق
  . العمل للنساء، ال سيما يف جمال اخلدمة املرتليةظروف
شـاملة إلنـشاء    و وعدم وجود سياسة عامة      يةلكية العقار املىل  إصول املرأة احملدود    وإن    -٣١٦

آليات تعزز حصوهلا علـى االئتمـان، يكرسـان دومـاً عـدم مـساواة املـرأة يف التنميـة االقتـصادية             
  .واالجتماعية، ال سيما يف املناطق الريفية

حصول املرأة على االئتمـان واألرض      ومن الضروري مواصلة اجلهود املبذولة لتحسني         -٣١٧
  .واملساعدة التقنية

وتــدعو احلاجــة إىل نــشر التوعيــة حبقــوق حمــددة بــشأن محايــة املــرأة فيمــا يتعلــق بلغتــها   -٣١٨
وثقافتها، واختاذ تدابري حمـددة لالعتـراف هبـذه احلقـوق وكيفيـة مـشاركة املـرأة يف حتديـد هـذه                  

  .التدابري
 تبذل احلكومة جهداً منسقاً للقيام حبمـالت مدروسـة لرفـع            وهناك حاجة أيضاً إىل أن      -٣١٩

مكانة املرأة كوسيلة ملواجهة القوالب النمطية االجتماعية الـيت تعـوق املـرأة وختفـض مركزهـا،                 
  .ال سيما يف سوق العمل ويف اجملال االقتصادي

حتلـيالت  ويلزم أن تبذل مؤسسات إنتاج املعلومات مزيداً من اجلهود لتقـدمي بيانـات و        -٣٢٠
  .إحصائية تعكس املنظور اجلنساين ليكون هلا تأثري على تشكيل السياسة العامة
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  ثبت املراجع    
   يف شكل إلكتروين؛- استراتيجية مالوي للتنمية والنمو، )٢٠٠٦(حكومة مالوي   - ١
 - املمارسـات الثقافيـة وحقـوق اإلنـسان       ،  )٢٠٠٦(جلنة حقـوق اإلنـسان يف مـالوي           - ٢

  روين؛يف شكل إلكت
ــة   - ٣ ــة القانوني ــشر يف مــالوي ، )٢٠٠٥( يف مــالوي اللجن ــة  - االجتــار بالب ــة حبثي  - ورق

   نسخة أصلية؛- حكومي، زومبا نشورم
تقريـر مـالوي عـن األهـداف اإلمنائيـة          ،  )٢٠٠٧(وزارة التخطيط االقتصادي والتنمية       - ٤

   يف شكل إلكتروين؛- لأللفية
 - ٢٠٠٧ -إحـــصاءات التعلـــيم  ، )٢٠٠٧ (جيـــاوزارة التعلـــيم والعلـــوم والتكنولو   - ٥
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