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أولً -معلومات عامة عن مالوي
ألف -مقدمة
 -1يسر حكومة مجهورية مالوي أن تقدم هذه الوثيقة األساسـية وفقـا لنظـام األمـم املتحـدة
املوحد لتقدمي التقارير مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان .وتتضمن هـذه الوثيقـة معلومـات
أساس ــية ع ــن م ــالوي بش ــكل ع ــام ،تتعل ــا باخلص ــائص العام ــة للبل ــد .وح ـدثت املعلوم ــات حـ ـ
عام  ،2012حيثما أقتضى األمر ،وهي ختص الفرتة املشمولة بالتقرير ح عام .2012

باء -الخصائص الجغرافية والديموغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية لمالوي
 -1الخصائص الجغرافية والديموغرافية والجتماعية
 -2تقع مالوي جنوب خط االستواء ،وحتدها مجهورية تنزانيا املتحدة من الشمال والشمال
الشــرقي ،ومجهوريــة موزامبيــا مــن الشــرق واجلنــوب واجلنــوب الغــري ،ومجهوريــة زامبيــا مــن الغــرب
والشمال الغري.
 -3وميتــد البلــد علــى طــول  901كيلــومرت وي ـرتاوح عر ــه بــني  80و 161كيلــومرتا .وتبل ـ
مســاحته الكليــة ح ـوا  118 484كيلــومرتا مربع ـ ا ،منهــا  94 276كيلــومرتا مربع ـ ا هــي األرض
اليابســة .وتتــفلف املســاحة املتبقيــة مــن مســطحات مائيــة ،أكربهــا حبــرية مــالوي الــيت يبل ـ طوهلــا
حوا  475كيلـومرتا وتشـكل احلـدود الشـرقية مـع موزامبيـا وتنزانيـا .واملعلـم الطبـوغرايف األبـرز يف
مالوي هو الوادي املتصدع العظيم ،الذي ميتـد علـى طـول البلـد وتقـع فيـه حبـرية مـالوي .وتصـب
حبرية مـالوي ،وهـي إحـد أكـرب حبـريات امليـاه العذبـة يف أفريقيـا ،يف هنـر شـاير مث يف هنـر زامبيـزي
يف موزامبيــا .وأعلــى قمــة يف مــالوي هــي جبــل مــوال ي الــذي يبل ـ ارتفاعــه  3 000مــرت فــوق
مستو سطح البحر.
 -4وينقسم البلد إىل ثالث منـاطا إداريـة هـي :املنطقـة الشـمالية واملنطقـة الوسـطى واملنطقـة
اجلنوبي ــة ،ال ــيت تنقس ــم ب ــدورها إىل  28مقاطع ــة :س ــت مقاطع ــات يف املنطق ــة الش ــمالية ،وتس ــع
مقاطعــات يف املنطقــة الوســطى وثــالث عشــرة مقاطعــة يف املنطقــة اجلنوبيــة .ومبوجــب نظــام احلكــم
احمللي تقسم املقاطعات إىل مناطا توكل إىل زعمـاء لليـني أدنـاهم هـو خمتـار القريـة وأعالهـم هـو
كبــري األعيــان .ويوجــد فيمــا بــني ذلـ رؤســاء جمموعـات القــر ؛ والســلطات التقليديــة؛ والزعمــاء
احملليــني؛ وكبــار الزعمــاء احملليــني .وم ــع ذل ـ  ،ف ـ ن كبــار األعيــان ال ــذين يعينــون عــادة مــن قب ــل
اجلماعات العرقية وليس حسب املناطا ،ال يوجدون يف كل املقاطعات.
 -5واملنــا يف مــالوي قــاري اســتوائي مــع تــفثريات حبريــة .وخيتلــف هطــول األمطــار ودرجــة
احلـرارة تبعـا لالرتفــاع والقــرب مــن البحــرية .والطقــس بــارد وجــاف خــالل الفــرتة مــن أيار/مــايو إىل
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آب/أغســطس .ويصــبح حــارا مــن أيلول/ســبتمرب إىل تش ـرين الثــاين/نوفمرب .أمــا موســم األمطــار
فيبدأ يف شهر تشرين األول/أكتوبر أو تشرين الثاين/نوفمرب ويستمر ح شهر نيسان/أبريل.
 -6ومالوي أمة متعددة اإلثنيات .وقد أجري يف حزيران/يونيه  2008آخر تعداد للسكان
واملساكن ،وهو اخلامس .ويبني اجلدول  1أن عدد السكان قـد ارتفـع مـن  4 039 583نسـمة
يف عام  1966إىل  13 077 160نسمة يف عام  ،2008أي بزيادة قدرها  9ماليني نسـمة.
ويعترب تعداد عام  2008أداة رئيسية لتقييم التقدم احملرز يف مـالوي يف حتقيـا األهـداف اإلمنائيـة
لأللفية.

توزيع السكان حسب العمر واجلنس
 -7تظهر نتائج تعداد عام  2008أن  2.8مليون من سكان البلـد هـم دون سـن اخلامسـة
وأن حـوا  6ماليــني شــخص هــم يف ســن الثامنــة عشــرة أو أكثــر .وكشــفت نتــائج التعــداد علــى
املســتو ال ــوطو أن ح ـوا  7يف املائ ــة مــن جمم ــوع الس ــكان يف مــالوي م ــن الر ــع ال ــذين تق ــل
أعمــارهم عــن ســنة واحــدة ،وأن  22يف املائــة دون ســن اخلامســة ،وح ـوا  46يف املائــة يف ســن
الثامن ــة عش ــرة أو أكث ــر ،وهن ــاك  4يف املائ ــة يف س ــن  65أو أكث ــر .ومتوس ــط عم ــر الس ــكان يف
مالوي هو  17عام ا ،مما يدل على أن مالوي بلد شاب.

األشخاص ذوو اإلعاقة

 -8تع ـ ـ ــرف اإلعاق ـ ـ ــة مبواجه ـ ـ ــة ص ـ ـ ــعوبات أو مش ـ ـ ــاكل يف واح ـ ـ ــد أو ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن اجمل ـ ـ ــاالت
التاليـ ـ ــة :البصـ ـ ــر والسـ ـ ــمع والنطـ ـ ــا واملشي/التسـ ـ ــلا .وبل ـ ـ ـ العـ ـ ــدد اإلمجـ ـ ــا لألشـ ـ ــخاص ذوي
اإلعاقــة  ،498 122أي ح ـوا  4يف املائــة مــن جممــوع الســكان .وهنــاك اختالفــات فيمــا بــني
املنـاطا احلضـرية والريفيــة .فمـن جممــوع األشــخاص ذوي اإلعاقـة ،يوجــد  452 743شخصـ ا يف
املناطا الريفية و 45 379شخصا يف املناطا احلضرية .ويعاين  133 273شخصا ( 26.7يف
املائــة) مــن مشــاكل تتعلــا بالبصــر ،و 108 870شخصـا ( 21.9يف املائــة) مــن مشــاكل تتعلــا
باملشــي ،و 82 180شخص ـ ا ( 16.5يف املائــة) مــن مشــاكل يف الســمع ،و 30 198شخص ـ ا
(أقل من واحد يف املائة) من مشاكل يف الكالم.

الكثافة السكانية
 -9يبـني الشــكل  1الكثافــة السـكانية حســب املنطقــة واملقاطعـة لعــام  .2008وعلــى مــد
العقــود الثالثــة املا ــية ،أثهــرت كثافــة الســكان اااهـ ا تصــاعدي ا .فقــد ارتفعــت الكثافــة الســكانية
مــن  85نســمة يف الكيلــومرت املربــع الواحــد عــام  1987إىل  105نســمة لكــل كيلــومرت مربــع يف
عــام  1998مث إىل  139نســمة لكــل كيلــومرت مربــع يف عــام  .2008وعلــى ســبيل املقارنــة بــني
املناطا ،ف ن الكثافة السكانية أعلى يف املنطقـة اجلنوبيـة ( 184نسـمة) منهـا يف املنطقـة الوسـطى
(نسمة  )155واملنطقة الشمالية ( 63نسمة).
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اجلدول 1
الكثافة السكانية في مالوي منذ عام 1901
عام التعداد

1901
1911
1921
1926
1931
1945
1966
1977
1987
1998
2008
املصدر :مكتب اإلحصاءات الوطو

مجموع السكان

*٧٣٧ 1٥٣
*9٧0 ٤٣0
*1 ٢01 9٨٣
1 ٢٦٣ ٢91
1 ٥٧٣ ٤٥٤
٢ 0٤9 91٤
٤ 0٣9 ٥٨٣
٥ ٥٤٧ ٤٦0
٧ 9٨٨ ٥0٧
9 9٣٣ ٨٦٨
1٣ 0٧٧ 1٦0

متوس ــط مع ــدل النم ــو
السنوي بني التعدادات
-

2٫8
2٫2
1٫5
4٫4
2٫2
3٫3
2٫9
3٫7
2٫0
2٫8

الشكل 1
الكثافة السكانية في مالوي

المفتاح
الكثافة السكانية
 53أو أقل

92-54
172-93
256-173
580-257
1 467-581
3 007-1 468
بحيرة مالوي

كيلو مرت

املصدر :مكتب اإلحصاءات الوطو .2008
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معدل املواليد ومعدل الوفيات
 -10وخـ ـ ـ ـ ــالل فـ ـ ـ ـ ــرتة ال  12شـ ـ ـ ـ ــهرا السـ ـ ـ ـ ــابقة لتـ ـ ـ ـ ــاريخ التعـ ـ ـ ـ ــداد ،بل ـ ـ ـ ـ ـ العـ ـ ـ ـ ــدد اإلمجـ ـ ـ ـ ــا
للوالدات  516 629طفالا بالنسـبة جلميـع النسـاء .وعلـى هـذا فـ ن معـدل املواليـد املبلـ عنـه أو
غري املعدل( )2هو  39.5مولود لكل  1 000نسمة من السكان .وهذا املعدل أعلى يف املناطا
الريفي ـ ــة ( )40.4من ـ ــه يف املن ـ ــاطا احلضـ ـ ـرية ( .)34.6أم ـ ــا عل ـ ــى مس ـ ــتو املن ـ ــاطا فق ـ ــد بلـ ـ ـ
املعدل  39.9والدة لكل  1 000نسمة من السـكان يف املنطقـة الشـمالية ،و 40.5يف املنطقـة
الوســطى و 38.6يف املنطقــة اجلنوبيــة .ويعـ مـرف معــدل اخلصــوبة الكلــي بفنــه عــدد املواليــد الــذين
تنجبهم املرأة إذا بقيت على قيد احلياة ح هناية سن اإل اب الذي يرتاوح بني  15و 49سنة،
يف وء معدالت اخلصوبة يف الفئة العمرية احملددة املرصودة حاليا .ويف عام  ،1998كان معدل
اخلصوبة الكلي غري املعدل  5.2أطفال لكل امرأة.

معدل الوفيات العام
 -11يع ــرف مع ــدل الوفي ــات الع ــام بفن ــه ع ــدد الوفي ــات ال ــيت حت ــدث يف س ــنة تقوميي ــة معين ــة
لكل  1 000نسمة من السكان .وأثهر تعـداد عـام  1998أن حـوا  208 000حالـة وفـاة
وقعت يف مالوي خالل فرتة ال  12شهرا السابقة للتعـداد .وعلـى هـذا فـ ن املعـدل يف مـالوي يف
ذل ـ الوقــت كــان ح ـوا  21.1حالــة وفــاة لكــل  1 000نســمة مــن الســكان .ويبــني تع ــداد
عام  2008أن ما جمموعـه  135 865حالـة وفـاة وقعـت خـالل ال  12شـهرا السـابقة للتعـداد،
أي أن املعدل بل  10حاالت وفاة لكل  1 000نسمة من السكان.
 -12وتس ـ ـ ــتند مع ـ ـ ــدالت الوفي ـ ـ ــات يف مرحل ـ ـ ــة الطفول ـ ـ ــة املبك ـ ـ ــرة إىل بيان ـ ـ ــات االستقص ـ ـ ــاء
الــدميغرايف والصــحي لعــام  2010ال ـواردة يف اجلــدول  8بشــفن ثــالث ف ـرتات ســابقة لالستقصــاء
تتك ــون ك ــل منه ــا م ــن ا ــس س ــنوات .وخ ــالل الس ــنوات اخلم ــس الس ــابقة لالستقص ــاء مباش ــرة
( ،)2010-2005بل معدل وفيات الر ـع  66حالـة وفـاة لكـل  1 000والدة حيـة .ويقـدر
معدل وفيات األطفال (من سن  12شهرا إىل  4سنوات) ب  50حالة وفاة لكل  1 000والدة
حية ،يف حني أن املعدل الكلي لوفيات األطفال دون سن اخلامسة لنفس الفـرتة هـو  112حالـة
وفـاة لكــل  1 000والدة حيــة .أمــا معــدل وفيــات األطفــال حــديثي الــوالدة فهــو  31حالــة وفــاة
لكل  1 000والدة حية .وبل معـدل وفيـات الر ـع بعـد الـوالدة  35حالـة وفـاة لكـل 1 000
والدة حيــة .وتبــني دراســة معــدالت الوفيــات خــالل ف ـرتات اخلمــس ســنوات الــثالث املتعاقبــة أن
وفيات األطفال دون اخلامسة اخنفضت من  180وفاة لكل  1 000والدة حية يف أواخر القرن
العش ـرين (ح ـوا  )2000-1995إىل  112حالــة وفــاة لكــل  1 000والدة حيــة يف النصــف
الثــاين مــن العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشـرين ( .)2010-2005وكــان اجلــزء األكــرب مــن
االخنفــاض يف معــدل الوفيــات خــارج ف ـرتات حــديثي الــوالدة ومــا بعــد الــوالدة .واخنفــع معــدل
__________

()2
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وفيــات الر ــع مــن  92حالــة وفــاة لكــل  1 000والدة حيــة إىل  66حالــة وفــاة لكــل 1 000
والدة حية يف الفرتة نفسها.

معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة
عرف اإلملام بالقراءة والكتابة بالقدرة على القراءة والكتابة يف أي لغة .وخالل التعـداد،
 -13ي م
طرحــت علــى املســتطلعني ،وهــم يف ســن  3ســنوات فمــا فــوق ،أســئلة تتعلــا بو ــعهم مــن حيـ
التعل ــيم ومعرف ــة القـ ـراءة والكتاب ــة .وك ــان هن ــاك  10.6مالي ــني م ــن الن ــاس يف س ــن ال  5س ــنوات
وما فوق .ومن أصل هذه العدد ،كان هناك  6.8ماليـني شـخص يعرفـون القـراءة والكتابـة ،وهـو
ما ميثل معدالا ملعرفة القراءة والكتابة يبل  64يف املائـة .وكـان هنـاك  2.9مليـون شـخص يعرفـون
القـراءة والكتابــة يف املنطقــة اجلنوبيــة ،و 2.8مليــون يف املنطقــة الوســطى ،و 1.1مليــون يف املنطقــة
الشـمالية .وكــان هنــاك  5.4ماليـني امـرأة تعــرف القـراءة والكتابــة ( 59يف املائــة) ،و 5.2ماليــني
من الرجال يعرفون القراءة والكتابـة ( 69يف املائـة) يف مـالوي خـالل فـرتة التعـداد .والسـن املوحـد
لبــدء التعل ــيم االبت ــدائي الرمس ــي يف م ــالوي ه ــو  6س ــنوات .وأثه ــرت نت ــائج تع ــداد ع ــام 2008
أن عــدد امللتحقــني باملــدراس بلـ  2 856 101نســمة ( 28يف املائــة) مــن جممــوع الســكان مــن
عمــر السادســة فمــا فــوق البــال عــددهم  10 241 359شخص ـا .وكــان مــن عــدد امللتحقــني
باملــدراس  2.1مليــون نســمة ( 74يف املائــة) ت ـرتاوح أعمــارهم بــني  6ســنوات و 13ســنة ،وبل ـ
ع ــدد امللتحق ــني بامل ــدارس مم ــن تـ ـرتاوح أعم ــارهم ب ــني  14س ــنة و 17س ــنة  581 606نس ــمة
( 20يف املائ ــة) ،يف ح ــني بل ـ ـ ع ــدد امللتحق ــني بامل ــدارس ممـ ـن ه ــم يف س ــن الثامن ــة عش ــرة فم ــا
فوق  170 114نسمة ( 6يف املائة).

الدين
 -14تشتهر مالوي بكوهنا أمة ختشـى اهلل بـالرغم مـن أن الدولـة علمانيـة يف طبيعتهـا .ويعتنـا
أف ـراد اجملتمــع ديــانتني رئيســيتني :املســيحية واإلســالم .وتشــمل أهــم الــديانات األخــر اهلندوســية
والبهائية والديانات التقليدية .وبالرغم من كون املسيحية واإلسالم مها أهم ديانتني ،ف هنما ليسـتا
متجانس ـتني وتتضــمنان شــعبا خمتلفــة .فبالنس ـبة للمســيحية ،تنتمــي أهــم اجملموعــات إىل الكنــائس
الرومية الكاثوليكية واملشيخية واال ليكانية والسبتية والكنيسة اخلمسينية والكنائس الرسـولية .أمـا
أهم اجملموعات بالنسبة للمسلمني فهي القادرية والسنية والسوكاتية.
 -15يب ــني اجلـ ــدول  2تفاصـ ــيل أعـ ــداد السـ ــكان يف مـ ــالوي حسـ ــب الـ ــدين .وهـ ــو يبـ ــني أن
الديانتني الرئيسيني يف البلد مها املسيحية واإلسالم.
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اجلدول 2
توزيع السكان القانوني حسب الديانة٢00٨ ،
اجملموع
مالوي
مدنيون
قرويون
ذكور
مدنيون
قرويون
إناث
مدنيون
قرويون

1٣ 0٢9 ٤9٨
1 946 637
11 082 861
٦ ٣٧0 9٣٥
986 845
5 384 090
٦ ٦٥٨ ٥٦٣
959 792
5 698 771

مسيحيون

مسلمون

غريهم

ال شيء

10 ٧٧0 ٢٢9
1 680 834
9 089 395
٥ ٢1٣ 900
845 237
4 368 663
٥ ٥٥٦ ٣٢9
835 597
4 720 732

1 ٦90 0٨٧
234 261
1 455 826
٨٢1 1٣9
122 277
698 862
٨٦٨ 9٤٨
111 984
756 964

٢٤٢ ٥0٣
17 408
225 095
1٢0 9٣0
9 126
111 804
1٢1 ٥٧٣
8 282
113 291

٣٢٦ ٦٧9
14 134
312 545
٢1٤ 9٦٦
10 205
204 761
111 ٧1٣
3 929
107 784

املصدر :مكتب اإلحصاءات الوطو .2008

 -٢الخصائص القتصادية
 -16يقوم اقتصاد مالوي يف املقام األول على الزراعة اليت متثل  30يف املائة من الناتج احمللـي
اإلمجــا  .والصــادرات الرئيســية للبلــد هــي التب ـ والشــاي والســكر .وهــي متثــل مــا يقــارب  85يف
املائــة مــن صــادرات مــالوي احملليــة .ويشــكل التعــدين نشــاط ا جديــدا نســبي ا يف مــالوي ،حيـ إن
اليورانيوم هو املعدن الرئيسي املصدر وهو يستخرج من منطقة كارو ا اليت تقع يف جهة الشمال.
كمـا متثـل الســياحة أحـد أهـم مصــادر الـدخل بـالرغم مــن كوهنـا ال تسـتغل مبــا فيـه الكفايـة ،وهــي
تقوم أساسا على الطبيعة واحلياة الربية.
 -17وعملـ ــة م ـ ــالوي هـ ــي الكواش ـ ــا ،وهـ ــي مقس ـ ــمة إىل  100تامبـ ــاال .وق ـ ــد بلغـ ــت قيم ـ ــة
الكواشا  250كواشا للدوالر األمريكي الواحد عام .2012
 -18ومتثـ ــل اس ـ ـرتاتيجية مـ ــالوي للنمـ ــو والتنميـ ــة يف صـ ــيغتها الثانيـ ــة للفـ ــرتة 2016-2012
اس ـرتاتيجية شــاملة لتحفيــز النمــو االقتصــادي ،باعتبارهــا اس ـرتاتيجية متوســطة األجــل تــروم حتقيــا
التطلعات احملددة يف رؤيـة  2020الـيت هـي إطـار السياسـة الـذي يـدد خطـة تنميـة البلـد الطويلـة
األج ــل .ويكم ــن اهل ــدف م ــن اس ـرتاتيجية م ــالوي للنم ــو والتنمي ــة يف ص ــيغتها الثاني ــة ،متام ـ ا مث ــل
سابقتها اسرتاتيجية مالوي للنمو والتنمية للفرتة  ،2011-2006يف احلد مـن الفقـر مـن خـالل
النمو االقتصادي املستدام وتطوير البنية التحتية.
 -19وخت ــص اسـ ـرتاتيجية م ــالوي للنم ــو والتنمي ــة يف ص ــيغتها الثاني ــة س ــتة جمـ ـاالت موا ــيعية
واس ــعة النط ــاق ،وه ــي :النم ــو االقتص ــادي املس ــتدام؛ والتنمي ــة االجتماعي ــة؛ وال ــدعم االجتم ــاعي
وإدارة خم ــاطر الكـ ـوارث؛ وتط ــوير البني ــة التحتي ــة؛ وحتس ــني احلك ــم؛ والقض ــايا املش ــرتكة ب ــني ه ــذه
8
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اجمل ــاالت .وق ــد ح ــددت اجمل ــاالت املوا ــيعية الس ــتة أيضـ ـ ا تس ــعة جم ــاالت ذات أولوي ــة رئيس ــية
مستخلصــة مــن اجملــاالت املوا ــيعية وهــي :الزراعــة واألمــن الغــذائي؛ والبنيــة التحتيــة للنقــل ومينــاء
نسـ ــا ي العـ ــاملي الـ ــداخلي؛ والطاقـ ــة والتنميـ ــة الصـ ــناعية والتعـ ــدين والسـ ــياحة؛ والتعلـ ــيم والعلـ ــوم
والتكنولوجيــا؛ والصــحة العامــة ،واملراف ــا الصــحية ،وإدارة املالريــا وف ــريوس نقــص املناعــة البش ـرية
واإليـدز؛ والتنميــة الريفيـة املتكاملــة؛ وري احلـزام األخضــر وتنميــة املـوارد املائيــة؛ ومنـو األطفــال ومنــو
الشباب ومتكينهم؛ وتغري املنا  ،واملوارد الطبيعية وإدارة الشؤون البيئية.
 -20وق ـ ــد ش ـ ــهدت الف ـ ــرتة املش ـ ــمولة ب ـ ــالتقرير انقض ـ ــاء اس ـ ـرتاتيجية م ـ ــالوي للنم ـ ــو والتنمي ـ ــة
للفرتة  :2011-2006من الفقر إىل االزدهار عام  .2011وكانـت السـرتاتيجية مـالوي للنمـو
والتنمي ــة من ــذ البداي ــة اس ــة جم ــاالت مو ــوعية ،وه ــي :النم ــو االقتص ــادي املس ــتدام ،واحلماي ــة
االجتماعيــة والتنميــة االجتماعيــة وتطــوير البنيــة التحتيــة ،فضـالا عــن حتســني احلكــم .وقــد اعرتفــت
اسـرتاتيجية مــالوي للنمــو والتنميــة بـفن أيـة تنميــة اقتصــادية واجتماعيــة تتوقــف إىل حــد كبــري جــدا
على احلكم الرشيد ،وافرت ت أن ـاح االسـرتاتيجيات املقرتحـة يعتمـد كثـريا علـى انتشـار احلكـم
الرشيد.
 -21وكــان اهلــدف مــن اسـرتاتيجية مــالوي للنمــو والتنميــة األوىل للفــرتة  2011-2006هــو
تك ــوين الث ــروة م ــن خ ــالل النم ــو االقتص ــادي املس ــتدام كوس ــيلة للح ــد م ــن الفق ــر .وق ــد رك ــزت
االس ـرتاتيجية يف البدايــة علــى ســتة جمــاالت ذات أولويــة ،جــر تنقيحهــا لتصــبح تســعة جمــاالت
عــام  .2009وتعتقــد احلكومــة أن التنفيــذ النــاجح للمجــاالت ذات األولويــة الرئيســية سـتكون لــه
انعكاسات إجيابية على بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من مؤشرات التنمية ذات الصلة.
 -22وقد متمت ورقة اسرتاتيجية احلد من الفقر اليت أطلقت عام  2002واسرتاتيجية مـالوي
للنمو االقتصادي اليت أطلقت عام  2004اسرتاتيجية مـالوي للنمـو والتنميـة يف صـيغتها الثانيـة.
وتر احلكومة أنه من شفن هذه الصكوك تسريع وترية بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية.
 -٣األهداف اإلنمائية لأللفية
 -23وقامــت احلكومــة ،يف لاولــة منهــا للحــد مــن الفقــر بشــكل ال لــبس فيــه وحتســني رفاهيــة
املـواطنني ،بتوقيــع إعــالن األلفيــة يف ســياق اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة املنعقــدة يف نيويــورك يف
شهر أيلول/سبتمرب  .2000ويتسىن بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف مالوي ،كما ذكر أعاله،
من خالل اسرتاتيجية مالوي للنمو والتنمية ،اليت أصبحت اآلن تسمى اسرتاتيجية مالوي للنمـو
والتنمية يف صيغتها الثانية.
 -24ويسلط هذا اجلزء الضوء علـى اإل ـازات الـيت حتققـت يف سـبيل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة
لأللفية .وتشري احلكومة إىل أنه ما زالت هناك حتديات قائمة ،وهي تبذل جهودا مضنية ملواجهة
تلـ التحــديات مـن أجــل ـمان حتقيــا مــالوي لألهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة حبلــول عــام ،2015
على النحو التا :
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(أ) القضاء على الفقر المدقع والجوع
''1

نس ــبة الس ــكان ال ــذين يعيش ــون عل ــى أق ــل م ــن  1.00دوالر أمريك ــي للش ــخص
الواحــد يف اليــوم :خــط األســاس يف عــام  2000هــو  53.9يف املائــة ،واخنفضــت
هــذه النســبة إىل  39يف املائــة يف تشـرين األول/أكتــوبر  .2011أمــا اهلــدف احملــدد
لعام  2015فهو  27يف املائة؛

''2

النســبة املتعلقــة بفجــوة الفقــر :خــط األســاس يف عــام  2000هــو  18.6يف املائــة،
واخنفضــت هــذه النســبة إىل  17.8يف املائــة يف تشـرين األول/أكتــوبر  .2011أمــا
اهلدف احملدد لعام  2015فهو  8يف املائة؛

''3

حص ــة ا ــس السـ ــكان األش ــد فق ـ ـرا م ــن االس ــتهالك الـ ــوطو :خ ــط األسـ ــاس يف
ع ــام  2000ه ــو  10يف املائ ــة .ويف تشـ ـرين األول/أكت ــوبر  ،2011بلغ ــت ه ــذه
احلصة  10.1يف املائة .أما اهلدف احملدد لعام  2015فهو  20يف املائة؛

''4

تفشي نقص الوزن يف صفوف األطفال :خط األساس يف عام  2000هو 25.4
يف املائــة .ويف تشـرين األول/أكتــوبر  ،2011بلغــت هــذه احلصــة  12.8يف املائــة.
أما اهلدف احملدد لعام  2015فهو  14يف املائة؛

''5

نسبة السكان الذين يصلون علـى أقـل مـن احلـد األد مـن الطاقـة الغذائيـة :خـط
األســاس يف عــام  2000هــو  23.6يف املائــة .ويف تشـرين األول/أكتــوبر ،2011
اخنفضـ ــت هـ ــذه احلصـ ــة إىل  15يف املائـ ــة .وأمـ ــا اهلـ ــدف الـ ــذي يتعـ ــني بلوغـ ــه يف
عام  2015فهو  11.8يف املائة.

ويستنتج من هذه املعلومات أنه من املمكن بلوغ اهلدف األول املتمثـل يف القضـاء علـى
الفقر املدقع واجلوع.
(ب) تحقيق هدف توفير التعليم البتدائي للجميع
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''1

صايف القيد يف املدارس االبتدائية :خط األساس يف عام  2000هو  78يف املائة.
ومتثـ ــل الو ـ ــع ال ـ ـراهن يف تش ـ ـرين األول/أكتـ ــوبر  2011بنسـ ــبة بلغـ ــت  80.2يف
املائة .أما اهلدف احملدد لعام  2015فهو  100يف املائة؛

''2

نس ــبة التالمي ــذ ال ــذين يلتحق ــون بالدراس ــة يف الص ــف األول ويص ــلون إىل الص ــف
اخلــامس :خــط األســاس يف عــام  2000هــو  69يف املائــة .وارتفعــت هــذه النســبة
حالي ا ،تشرين األول/أكتوبر  ،2011إىل  73.5يف املائة .أما اهلدف الذي يتعني
حتقيقه يف عام  2015فهو  100يف املائة؛

''3

معــدل اإلملــام بــالقراءة والكتابــة يف الفئــة العمريــة  24-15ســنة :خــط األســاس يف
ع ـ ـ ــام  2000ه ـ ـ ــو  68.1يف املائ ـ ـ ــة .ومتث ـ ـ ــل الو ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـراهن يف تشـ ـ ـ ـرين األول/
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أكت ـ ــوبر  2011بنس ـ ــبة بلغ ـ ــت  84يف املائ ـ ــة .أم ـ ــا اهل ـ ــدف احمل ـ ــدد لع ـ ــام 2015
فهو  100يف املائة؛
ومن غري املرجح أن يتحقا هدف توفري التعليم االبتدائي للجميع حبلول عام .2015
(ج) تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

املرأة.

''1

نسـ ــبة البنـ ــات إىل البن ـ ــني يف التعلـ ــيم االبتـ ــدائي :خ ـ ــط األسـ ــاس يف ع ـ ــام 2000
ه ــو  .0.91وق ــد ارتفع ــت النس ــبة احلالي ــة ،حـ ـ تشـ ـرين األول/أكت ــوبر ،2011
إىل  .1واهلدف احملدد لعام  2015هو 1؛

''2

نس ـ ــبة البن ـ ــات إىل البن ـ ــني يف التعل ـ ــيم الث ـ ــانوي :خ ـ ــط األس ـ ــاس يف ع ـ ــام 2000
ه ـ ـ ــو  ، 0.6وارتفع ـ ـ ــت النس ـ ـ ــبة احلالي ـ ـ ــة ،حـ ـ ـ ـ تشـ ـ ـ ـرين األول/أكت ـ ـ ــوبر ،2011
إىل  .0.78واهلدف الذي يتعني حتقيقه يف عام  2015هو 1؛

''3

نسبة النساء املتعلمات إىل الرجـال يف الفئـة العمريـة  24-15سـنة :خـط األسـاس
يف عـ ـ ــام  2000هـ ـ ــو  .0.82وارتفعـ ـ ــت النسـ ـ ــبة احلاليـ ـ ــة ،ح ـ ـ ـ تش ـ ـ ـرين األول/
أكتوبر  ،2011إىل  .0.94واهلدف الذي يتعني حتقيقه يف عام  2015هو 1؛

''4

حصة النساء من الوثـائف ذات األجـر يف القطـاع غـري الزراعـي :خـط األسـاس يف
عــام  2000هــو  13.1يف املائــة .وارتفعــت النســبة احلاليــة ،ح ـ تش ـرين األول/
أكتوبر  ،2011إىل  15يف املائة .أما اهلدف الذي يتعـني حتقيقـه يف عـام 2015
فهو  50يف املائة؛

''5

نس ـ ــبة املقاع ـ ــد ال ـ ــيت تش ـ ــغلها النس ـ ــاء يف الربمل ـ ــان :خ ـ ــط األس ـ ــاس يف ع ـ ــام 2000
ه ــو  9.3يف املائ ــة .وارتفع ــت النس ــبة احلالي ــة ،حـ ـ تشـ ـرين األول/أكت ــوبر ،2011
إىل  22يف املائة .أما اهلدف الذي يتعني حتقيقه يف عام  2015فهو  50يف املائة.

ومن غري املرجح أن يتحقا اهلدف الثال املتمثل يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني

(د) خفض معدل وفيات األطفال

GE.15-06105

''1

معدل وفيات األطفال دون اخلامسة من العمر (لكل  :)1 000خط األساس يف
ع ــام  2000ه ــو ( 189لك ــل  .)1 000اخنفض ــت النس ــبة احلالي ــة ح ـ تش ـرين
األول/أكتوبر  ،2011إىل ( 112لكل  .)1 000أما اهلدف احملدد لعام 2015
فهو ( 78لكل )1 000؛

''2

معــدل وفي ــات الر ــع (لك ــل  :)1 000خ ــط األســاس يف ع ــام  2000ه ــو 103
(لكل  .)1 000اخنفضت النسبة احلالية ح تشرين األول/أكتوبر  2011إىل 66
(لكل  .)1 000أما اهلدف احملدد لعام  2015فهو ( 44.7لكل )1 000؛
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''3

نسـ ــبة األطفـ ــال بعمـ ــر س ـ ــنة واحـ ــدة احملصـ ــنني ـ ــد احلصـ ــبة .خـ ــط األس ـ ــاس يف
ع ــام  2000ه ــو  83.1يف املائ ــة .وارتفع ــت النس ــبة احلالي ــة حـ ـ تشـ ـرين األول/
أكتــوبر  2011إىل  93يف املائــة .أمــا اهلــدف احملــدد لعــام  2015فهــو  100يف
املائة.

ومن املرجح أن يتحقا اهلدف الرابع املتمثل يف خفع معدل وفيات األطفال.
(ه) تحسين صحة األمهات
''1

مع ـ ــدل الوفيـ ــات النفاسـ ــية (لكـ ــل  :)100 000خـ ــط األسـ ــاس يف عـ ــام 2000
هــو ( 1 120لكــل  :)100 000اخنفضــت النســبة احلاليــة ،ح ـ تش ـرين األول/
أكتــوبر  ،2011إىل ( 675لكــل  .)100 000أمــا اهلــدف احملــدد لعــام 2015
فهو ( 155لكل )100 000؛

''2

التحضــري للــوالدة ب ش ـراف عــاملني صــحيني مهــرة :خــط األســاس يف عــام 2000
هــو  55.6يف املائــة .وارتفعــت النســبة احلاليــة ،حـ تشـرين األول/أكتــوبر 2011
إىل  73يف املائة .أما اهلدف احملدد لعام  2015فهو  100يف املائة.

ومن غري املرجح أن يتحقا اهلدف اخلامس املتمثل يف حتسني صحة األم.
(و) مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز والمالريا وغير ذلك من األمراض
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''1

انتشــار فــريوس نقــص املناعــة البشـرية يف الفئــة العمريــة  24-15ســنة ويف صــفوف
النس ــاء احلوام ــل :خ ــط األس ــاس يف ع ــام  2000ه ــو  24.1يف املائ ــة .اخنفض ــت
النســبة احلاليــة ،حـ تشـرين األول/أكتــوبر  ،2011إىل  12يف املائــة .أمــا اهلــدف
احملدد لعام  2015فهو صفر يف املائة؛

''2

نســبة األيتــام إىل غــري األيتــام يف املدرســة :خــط األســاس يف  2000هــو .0.121
اخنفضت النسبة احلالية ،ح تشرين األول/أكتوبر  ،2011إىل 0.12؛

''3

معــدالت الوفيــات املرتبطــة باملالريــا :خــط األســاس يف عــام  2000هــو  3.6يف
املائــة .اخنفضــت النســبة احلاليــة ،ح ـ تش ـرين األول/أكتــوبر  ،2011إىل  2.8يف
املائة؛

''4

إمكانيــة احلص ــول عل ــى ع ــالج املالريــا :خ ــط األس ــاس يف ع ــام  2000ه ــو  8يف
املائــة .اخنفضــت النســبة احلاليــة ،ح ـ تش ـرين األول/أكتــوبر  ،2011إىل  2.8يف
املائة؛

''5

نسبة األسر اليت لديها ناموسية واحدة على األقل معاجلة باملبيدات احلشـرية :خـط
األســاس يف عــام  2000هــو  31يف املائــة .وارتفعــت النســبة احلاليــة ،حـ تشـرين
األول/أكتوبر  ،2011إىل  56.8يف املائة؛
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''6

معــدالت الوفيــات النامجــة عــن الســل :خــط األســاس يف عــام  2000هــو  22يف
املائ ــة .اخنفض ــت النس ــبة احلالي ــة ،ح ـ ـ تش ـ ـرين األول/أكت ــوبر  ،2011إىل  7يف
املائة؛

''7

نس ــبة ح ــاالت الس ــل حت ــت الع ــالج القص ــري األم ــد حت ــت املراقب ــة املباش ــرة :خ ــط
األســاس يف عــام  2000هــو  57يف املائــة .وارتفعــت النســبة احلاليــة ،حـ تشـرين
األول/أكتوبر  ،2011إىل  87يف املائة.

ومن املرجح أن يتحقا اهلدف السادس املتمثل يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
واإليدز واملالريا وغري ذل من األمراض.
(ز) كفالة الستدامة البيئية
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''1

نســبة األرا ــي املغط ــاة بالغاب ــات :خ ــط األس ــاس يف ع ــام  2000ه ــو  37.9يف
املائة .اخنفضت النسبة احلالية ،حـ تشـرين األول/أكتـوبر  ،2011إىل  36.2يف
املائة .أما اهلدف احملدد لعام  2015فهو  50يف املائة؛

''2

نسـ ـ ــبة املسـ ـ ــاحة احملميـ ـ ــة للحفـ ـ ــا علـ ـ ــى التنـ ـ ــوع البيولـ ـ ــوجي :خـ ـ ــط األسـ ـ ــاس يف
عام  2000هو  0.16يف املائة ،وقد بقيـت النسـبة كمـا هـي حـ تشـرين األول/
أكتـوبر  0.16 :2011يف املائــة .أمــا اهلــدف احملــدد لعــام  2015فهــو  0.18يف
املائة؛

''3

نســبة الســكان الــذين يســتخدمون الوقــود الصــلب :خــط األســاس يف عــام 2000
هو  .97.9وارتفعت النسبة احلاليـة ،حـ تشـرين األول/أكتـوبر  ،2011إىل 98
يف املائة .أما اهلدف احملدد لعام  2015فهو صفر يف املائة؛

''4

نســبة الســكان الــذين ميكــنهم احلصــول باســتمرار علــى مصــدر لســن للميــاه :خــط
األســاس يف عــام  2000هــو  47يف املائــة .وارتفعــت النســبة احلاليــة ،حـ تشـرين
األول/أكتوبر  ،2011إىل  81يف املائة .أما اهلدف احملدد لعـام  2015فهـو 74
يف املائة؛

''5

نس ــبة السـ ــكان الـ ــذين ميكـ ــنهم الوص ــول بصـ ــورة مسـ ــتدامة إىل الصـ ــرف الصـ ــحي
احملس ــن :خ ــط األس ــاس يف ع ــام  2000ه ــو  81.4يف املائ ــة .وارتفع ــت النس ــبة
احلاليــة ،ح ـ تش ـرين األول/أكتــوبر  ،2011إىل  93يف املائــة .أمــا اهلــدف احملــدد
لعام  2015فهو  86.2يف املائة؛

''6

س ــكان األحي ــاء الفق ــرية كنس ــبة مئوي ــة م ــن الس ــكان يف املن ــاطا احلض ـ ـرية :خ ــط
األساس يف عام  2000هو  92يف املائة .واخنفضـت النسـبة احلاليـة ،حـ تشـرين
األول/أكتوبر  ،2011إىل  67.7يف املائة.
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من غري املؤكد حتقيا اهلدف السابع املتمثل يف كفالة االستدامة البيئية.
(ح) بناء شراكة عالمية من أجل التنمية
''1

صــايف املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة كنســبة مئويــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــا احلقيقــي.
خ ــط األس ــاس يف ع ــام  2000ه ــو  12يف املائ ــة .ارتفع ــت النس ــبة احلالي ــة ،حـ ـ
تشرين األول/أكتوبر  ،2011إىل  13يف املائة؛

''2

البطالة يف الفئة العمرية  24-15سنة (يف احلضر) :خط األساس يف عام 2000
هو  1يف املائة .وارتفعت النسبة احلالية ،ح تشرين األول/أكتوبر  ،2011إىل 4
يف املائة؛

''3

املش ـ ــرتكون يف اهل ـ ــاتف النق ـ ــال لك ـ ــل  1 000م ـ ــن الس ـ ــكان :خ ـ ــط األس ـ ــاس يف
ع ــام  2000ه ــو  1.8يف املائ ــة .وارتفع ــت النس ــبة احلالي ــة ،حـ ـ تشـ ـرين األول/
أكتوبر  ،2011إىل  22.5يف املائة؛

''4

املشـ ــرتكون يف خطـ ــول اهلـ ــاتف لكـ ــل  1 000مـ ــن السـ ــكان :خـ ــط األسـ ــاس يف
عــام  2000هــو  0.57يف املائــة .وارتفعــت النســبة احلاليــة ،ح ـ تش ـرين األول/
أكتوبر  ،2011إىل  1.19يف املائة؛

''5

ع ـ ــدد مس ـ ــتخدمي اإلنرتن ـ ــت لك ـ ــل  1 000م ـ ــن الس ـ ــكان :خ ـ ــط األس ـ ــاس يف
ع ـ ـ ــام  2000ه ـ ـ ــو  0.007يف املائ ـ ـ ــة .وارتفع ـ ـ ــت النس ـ ـ ــبة احلالي ـ ـ ــة ،يف ،2011
إىل  16.8يف املائة.

ومن املرجح أن يتحقا اهلدف الثامن املتمثل يف بناء شراكة عاملية من أجل التنمية.
 -٤معدل الجريمة
 -25يتمثــل أحــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف احلــد مــن معــدل اجلرميــة توخي ـا لتحقيــا ســالمة
وأم ــن امل ـ ـواطنني يف البلـ ــد .ويو ـ ــح الشـ ــكل أدنـ ــاه معـ ــدل اجلرميـ ــة يف مـ ــالوي بـ ــني عـ ــامي 2006
و .2010ويعـرف معــدل اجلرميــة بفنــه إمجــا اجلـرائم املبلـ عنهــا إىل الشــرطة يف ســنة معينــة مقســوم ا
علــى جممــوع الســكان مضــروب ا يف  .100 000ويظهــر تقيــيم خــط األســاس لعــام  2010أن ااــاه
مع ـ ــدل اجلرمي ـ ــة اخنف ـ ــع م ـ ــن  726لك ـ ــل  100 000م ـ ــن الس ـ ــكان يف ع ـ ــام  2006إىل 719
يف  ،2007وهــو مــا ميثــل اخنفا ـا بنســبة  1يف املائــة .لكــن يف عــام  2008عــاد معــدل اجلرميــة إىل
االرتفاع ليصل  757حالة لكل  ،100 000مما ميثل زيادة قدرها  5يف املائة ،غـري أنـه تراجـع مـرة
أخ ــر يف  2009إىل  691حال ــة لك ــل  ،100 000مم ــا ميث ــل اخنفا ـ ـ ا بنس ــبة  9يف املائـ ــة ،مث
إىل  615يف عــام  ،2010ممــا ميثــل اخنفا ـا بنســبة  11يف املائــة .ويبــني التحليــل أن معــدل اجلرميــة
آخــذ يف االخنفــاض ،ومــن شــفن احلفــا علــى هــذا املســتو مــن االخنفــاض أن يقــا نتــائج وآثــارا
أفضل.
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الشكل 2
معدل الجرائم المبلغ عنها للشرطة لكل  100 000من السكان للفترة ٢010-٢00٦
معدل الجرائم لكل  100 000من السكان

املصدر :الدراسة االستقصائية خط أساس العدل يف مالوي.2011 ،

 -26وتس ـ ــتحا اجل ـ ـ ـرائم اجلنس ـ ــية اهتمام ـ ـ ـا خاص ـ ـ ـا .فف ـ ــي ع ـ ــام  ،2010مت اإلب ـ ــالغ عم ـ ــا
جمموعــه  1 679حالــة متعلقــة بــاجلنس مســجلة لــد الشــرطة مقابــل  1 183حالــة مســجلة يف
عام  .2009وميثل ذل زيادة يف اجلرائم اجلنسية بنسبة  42يف املائة ويرتجم إىل معـدل متوسـط
يبل حوا  140جرمية متصلة باجلنس يف الشهر( .رئاسة الشرطة الوطنية.)2010 ،
 -27توخي ا لتوجيه اإلصالحات وحتديد التدخالت العالية التفثري ،أجري حتليـل لججابـة علـى
السؤال التا  :ما هو نوع اجلـرائم الـيت تشـهد تزايـدا أو تناقصـا؟ ،باسـتخدام فئـات اجلـرائم الـواردة
يف خطـ ــة التصـ ــنيف املوحـ ــد للج ـ ـرائم يف اإلطـ ــار  1أدنـ ــاه .وأثهـ ــرت النتـ ــائج أن معـ ــدل ج ـ ـرائم
املمتلكات اخنفع خالل الفرتة  .2010-2008ويظهـر منـط مماثـل يف فئـة اجلـرائم األخـر  ،يف
حني يبدو أن جرائم العنف آخذة يف التزايد منذ عام .2006
 -28ومعدل الكشف عن اجلرائم هو مؤشـر للنتـائج وميكـن أن يـؤدي إىل اخنفـاض مسـتويات
اجلرميــة ،وهــو عــدد احلــاالت الــيت أجــري التحقيــا بشــفهنا ووجــه االهتــام فيهــا وأحيلــت إىل االدعــاء
العــام مقســوما علــى جممــوع عــدد احلــاالت املبل ـ عنهــا للشــرطة .ويبــني تقيــيم خــط األســاس أن
معــدل الكشــف يقــارب  86يف املائــة مــن مجيــع احلــاالت املبل ـ عنهــا للشــرطة يف عــام ،2010
ويب ــني االا ــاه أن مع ــدل الكش ــف بلـ ـ  63يف املائ ــة يف ع ــام  ،2006وارتف ــع يف ع ــام 2007
إىل  79يف املائة ،مث ارتفع إىل  94يف املائة يف عام  .2009وهـذا ميثـل حتسـن ا باملقارنـة مـع خـط
األساس البال  24يف املائة يف عام ( 2005اسرتاتيجية النمو والتنمية .)2006 ،وتظهر النتائج
أن زيادة الكشف عن اجلرائم يقابلها اخنفاض يف مستويات معدل اجلرمية.
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الشكل 3
اتجاهات معدلت الجرائم المبلغ عنها للشرطة في مالوي ،الفترة ٢010-٢00٦
معدل الجرائم لكل  100 000من السكان ،حسب الفئة

اجلرائم األخر

جرائم املمتلكات

جرائم العنف

جمموع اجلرائم

املصدر :الدراسة االستقصائية خط أساس العدل يف مالوي.2011 ،

الشكل 4
اتجاهات معدلت الكشف عن الجرائم ٢010-٢00٦
معدلت الكشف عن الجرائم٢010-٢00٦ ،

املصدر :الدراسة االستقصائية خط أساس العدل يف مالوي.2011 ،

 -٥فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
 -29أبل ـ عــن أول حالــة إصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البش ـرية يف مــالوي يف عــام .1985
ومتثل ــت االس ــتجابة األولي ــة يف اس ــتخدام هن ــج الط ــب البيول ــوجي يف التص ــدي للم ــرض اجلدي ــد.
وأنشئ الربنامج الوطو ملكافحة اإليدز عام  1989حتت إشراف وزارة الصحة .وقد أد الـنهج
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املستخدم يف الربنامج الوطو ،وهـو هنـج الطـب البيولـوجي أساسـ ا ،إىل عـدد يف املشـاكل اهليكليـة
واإلدارية .كما كان الربنامج يفتقر إىل الصالحيات الكافية اليت متكنه من التصدي بصورة سريعة
وحامسة هلذا الوباء السريع االنتشار.
 -30ويف عــام  ،2001أنشــفت احلكومــة هيئــة عامــة تســمى اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة اإليــدز
لتحل لل الربنامج الوطو ملكافحة اإليدز ولتعمل أيضا على ترسيخ رؤية جديدة لفـريوس نقـص
املناع ــة البشـ ـرية واإلي ــدز تتج ــاوز الفه ــم الطـ ـ البيول ــوجي .وحـ ـ ع ــام  ،2002عمل ــت اللجن ــة
الوطنيــة حتــت إشـراف وزارة الصــحة واعتــربت مســؤولة أمــام اللجنــة الوزاريــة املعنيــة بفــريوس نقــص
املناعة البشرية واإليدز والصحة .ويف شهر آب/أغسطس من ذل العام ،عدل هيكل املسؤولية،
وأصبحت اللجنة ترفع تقاريرها ،عن طريا مكتب الرئيس وجملس الوزراء ،إىل الوزير املسـؤول عـن
فريوس نقص املناعة البشـرية واإليـدز ،وهـو منصـب كـان يشـغله الـرئيس نفسـه .وقـد عـدل هيكـل
إبــالغ اللجنــة ليصــبح عــن طريــا مكتــب ال ـرئيس وجملــس الــوزراء ــدف حتقيــا االلت ـزام الكامــل
مبحاربــة هــذا الوبــاء مــن جانــب أعلــى منصــب سياســي ،و ــمان أنشــطة الرقابــة احلكوميــة علــى
أعلــى مســتو سياســي .وو ــع هــذا التعــديل اللجنــة حتــت اإلش ـراف املباشــر ل ـرئيس اجلمهوريــة.
وجر تنفيذ هيكل اإلبالغ هذا عن طريا وزير الدولة املسؤول عن شؤون الرئاسة.
 -31ويف نيسـ ــان/أبريل  ،2003أحـ ــدثت وزارة مسـ ــؤولة حص ـ ـرا عـ ــن فـ ــريوس نقـ ــص املناعـ ــة
البشـرية واإليــدز .وأصـبح رئــيس اللجنـة يقــدم تقــاريره مباشـرة إىل الــوزير .وبعـد االنتخابــات العامــة
ال ــيت ج ــرت يف أيار/م ــايو  ،2004ألغي ــت ال ــوزارة املس ــؤولة ع ــن ف ــريوس نق ــص املناع ــة البش ـ ـرية
واإليدز ،وأنشئت يف العام نفسه إدارة للتغذية وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز تابعة ملكتب
ال ـرئيس وجملــس الــوزراء .وقــد أدركــت احلكومــة أن قضــايا فــريوس نقــص املناعــة البش ـرية واإليــدز
ال ميكــن فصــلها عــن التغذيــة يف دولــة ناميــة مثــل مــالوي .ومتشــي ا مــع مبــادا السياســة الوطنيــة
املكرسة يف الدستور ،ارتئي أن اعتبار التغذية كعنصر مرافا ملكافحة انتشـار فـريوس نقـص املناعـة
البشرية سيكون له دور هام يف إطالة العمر وحتسني فرص بقاء املصابني على قيد احلياة.
 -32وق ــد أنش ــئت اإلدارة بغي ــة تق ــدمي التوجي ــه واإلرش ــاد فيم ــا يتعل ــا بالسياس ــات ،وت ــوفري
اإلشـراف ،وتســهيل تعمــيم وإنشــاء اهلياكــل التنفيذيــة فيمــا يتعلــا بالتغذيــة وفــريوس نقــص املناعــة
البشرية واإليدز .واإلدارة مسؤولة أيضا عن تسهيل سن وإنفاذ التشريعات والتواصل بشفن قضايا
التغذي ــة وف ــريوس نق ــص املناع ــة البش ـ ـرية واإلي ــدز .وتتمث ــل أه ــداف اإلدارة يف ص ــياغة ومراجع ــة
سياسـات التغذيـة وفــريوس نقـص املناعـة البشـرية واإليـدز ،وتنفيـذ االسـرتاتيجيات؛ وتـوفري التوجيــه
والــدعم لتنفيــذ سياســات احلكومــة يف جمــاالت التغذيــة وفــريوس نقــص املناعــة البش ـرية واإليــدز؛
ورصد وتقييم تنفيذ السياسات احلكومية املتعلقة بالتغذية وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز.
 -33ويف عــام  ،2003اعتمــدت مــالوي أول سياســة لفــريوس نقــص املناعــة البشـرية واإليــدز
حتت شعار "دعوة للعمل املتجدد" .واملقصود منها أن توجه االسـتجابة الوطنيـة وذلـ يف لاولـة
ملنــع زيــادة انتشــار اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البشـرية ،والتخفيــف مــن تــفثري الفــريوس واإليــدز
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على الو ع االجتماعي واالقتصادي لألفراد واألسر واجملتمعات واألمـة ككـل .وقـد انتهـت الفـرتة
احملـددة لتلـ السياســة يف عــام  2008ومت بعــد ذلـ تنقيحهــا .وتنتظــر السياســة اجلديــدة موافقــة
احلكومة عليها وإطالقها.
 -34ويتمثـل الغـرض مــن هـذه السياســة اجلديـدة يف إعــادة الربجمـة باالســتناد إىل األدلـة وتعزيــز
االستجابة الوطنية لفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز ،مع االعرتاف يف الوقت نفسـه بالقضـايا
الناش ــئة والفجـ ـوات والتح ــديات وال ــدروس املس ــتفادة علـ ـى م ــد ف ــرتة السياس ــة الوطني ــة األوىل
للفــريوس واإلي ــدز؛ مــع توس ــيع نطــاق الت ــدخالت املبتك ــرة القائمــة عل ــى األدلــة؛ وإع ــادة مواءم ــة
االس ــتجابة الوطني ــة لف ــريوس نق ــص املناع ــة البشـ ـرية واإلي ــدز م ــع ج ــدول أعم ــال اإلمن ــائي احل ــا
للحكومة.
 -35أم ــا م ــن حيـ ـ التشـ ـريعات ،فق ــد ش ــكلت جلن ــة الق ــانون يف ع ــام  2007جلن ــة قانوني ــة
خاصــة لو ــع التشـريعات املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البشـرية واإليــدز يف أعقــاب تقريــر قدمتــه
اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة اإليــدز وإدارة التغذيــة وفــريوس نقــص املناعــة البش ـرية واإليــدز .وقــررت
اللجنة األخذ بنهج ثالثي يشمل الصحة العامة وحقوق اإلنسان والقانون اجلنائي .ويروج التقرير
الناتج والتشريعات املقرتحة ،وبغع النظر عـن النقـاا الـذي تـال نشـر التقريـر ،لتعزيـز كبـري للـنهج
القائم على حقوق اإلنسان يف إدارة فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز والوقايـة منـه .وكـان مـن
رأي اللجنة القانونية اخلاصة أن مجيع األدوات املتاحة ينبغي استخدامها ملكافحة هذا الوباء.
 -36ومــع ذلـ  ،وخالفـا للنقــاا العــام ،فـ ن التشـريع املقــرتح ال يــنص علــى االختبــار إلزامــي.
والواقع أن القانون املقـرتح يظـر االختبـار اإللزامـي .وتنشـف االسـتثناءات ،علـى سـبيل املثـال ،فيمـا
يتعلـا بالنسـاء احلوامـل وشـركائهن اجلنسـيني؛ والنـاس الـذين يعتزمـون الـدخول يف تعـدد الزوجـات؛
ومـرتك اجلـرائم اجلنسـية؛ ومــامي الـدم واألنســجة .ويف حالـة القـوات النظاميـة والعمــال املنـزليني،
ميكن السماح باختبار ما قبل التوثيف يف ثل ثروف معينة ولكن هذا ليس إلزاميا وال إجباريـا.
كمــا يظــر القــانون املقــرتح ،ويعاقــب جنائي ـ ا ،التمييــز بســبب حالــة فــريوس نقــص املناعــة البشـرية
املتصورة أو الفعلية .ويسعى التشريع املقرتح أيض ا إىل توفري سبل انتصاف فعالـة ،مبـا يتماشـى مـع
الدس ــتور ،لألشـ ــخاص الـ ــذي يتعر ـ ــون لجصـ ــابة املتعمـ ــدة ،أو مـ ــن خـ ــالل إمهـ ــال الفـ ــريوس أو
االس ــتهتار ب ــه .ويتحق ــا ه ــذا ع ــن طري ــا ف ــرض عقوب ــات جنائي ــة ملث ــل ه ــذا الن ــوع م ــن الع ــدو .
واملقصود ذا احلكم ،يف رأي اللجنة ،هو تكميل املبادرات األخر اليت هتدف حتديدا إىل تعزيز
الوقاية من زيادة التعرض لجصابة بالفريوس.
 -37والتقرير ،الذي اكتمـل يف كـانون األول/ديسـمرب  ،2008هـو حاليـ ا لـد جملـس الـوزراء
للنظر فيه .وسيعرض على الربملان إلصداره يف حال موافقة جملس الوزراء عليه.
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ثانياً -الهيكل الدستوري والسياسي والقانوني لمالوي
 -38كانـت مــالوي تسـمى نياســاالند قبــل حصـوهلا علــى االســتقالل السياسـي ،وقــد أعلنــت
لميــة بريطانيــة يف عــام  .1891ويف عــام  ،1953أصــبحت نياســاالند جــزءا مــن احتــاد روديســيا
ونياســاالند ،الــذي كــان يضــم أرا ــي روديســيا اجلنوبيــة (زمبــابوي) وروديســيا الشــمالية (زامبيــا).
وبــدأت ريــاح التغيــري السياســي األول هتــب حـوا عــام  ،1958وأدت إىل إعــالن حالــة الطـوارا
يف عــام  .1959وقــد ألغ ـي االحتــاد وبــدأ احلكــم الــذا بطلــب مــن "الســكان األصــليني" ،وهــي
الصفة اليت كان ينعت ا املواطنون حينئذ .وأهني االحتاد يف  31كـانون األول/ديسـمرب ،1962
وحصــلت نياســاالند علــى احلكــم الــذا يف عــام  1963وعــني الــدكتور هاســتينغز كــاموزو بانــدا
أول رئيس وزراء هلا.
 -39وأصبحت نياساالند دولة مستقلة حتمل اسم مالوي يف  6متوز/يوليه  ،1964واحتفظ
بالعاهــل الربيطــاين ك ـرئيس للدولــة .وحتولــت مــالوي إىل مجهوريــة كاملــة يف عــام  1966وأصــبح
الدكتور هاستينغز كاموزو باندا رئيسا هلا.
 -40ولــد حصــول نياســاالند علــى االســتقالل ،تبنــت دســتورا يــنص علــى شــرعة للحقــوق.
وعن ــدما أص ــبحت مجهوري ــة يف ع ــام  ،1966اعتم ــد دس ــتور جدي ــد مل يتض ــمن ش ــرعة احلق ــوق.
وأصـبحت مـالوي دولــة ذات حـزب واحــد وبـات حــزب مـؤمتر مــالوي احلـزب الوحيــد املعـرتف بــه
قانون ا.
 -41وبعد أن أصبحت حبكم األمر الواقـع دولـة اسـتبدادية يكمهـا حـزب واحـد ،ويف غيـاب
وجود آلية لرصد احرتام وإعمـال حقـوق اإلنسـان ،تعـرض سـكان البلـد النتهاكـات خطـرية طـوال
مــا يقــرب ثالثــني عامـا .ويف عــام  ،1971أصــبح الـرئيس رئيسـا مــد احليــاة ،وكــان نظــام احلكــم
برملانيا بطبيعته.
 -42وبــدأت املوجــة الثانيــة مــن التغيــري السياســي يف عــام  1992بربنــامج ذي شــقني :إهنــاء
احلكــم املطلــا للحــزب الواحــد وإحــداث الدميقراطيــة التعدديــة يف مــالوي .وأعقــب نشــر رســالة
رعوية من قبل األساقفة الكاثولي بعنوان "أن نعيش إمياننا" وصول شاكوفوا شيهانا إىل مالوي،
الــذي أعلــن عــن وصــول نيتــه الطعــن يف احلكــم املطلــا املرتســخ .وقــد ألقــي القــبع عليــه لــد
وص ـوله ،وح ــوكم بتهم ــة إث ــارة الفتن ــة وس ــجن وفق ـا ل ــذل  .وم ــع تن ــامي الض ــغول عل ــى احلكوم ــة
إلحداث التغيري السياسي ،أعلن الرئيس إجراء استفتاء طرح مسـفلة مـا إذا كـان املالويـون يريـدون
وصوتت األمة لصاحل التعددية
االستمرار حتت دولة احلزب الواحد أو يريدون التعددية السياسية .م
السياسية بفغلبية  67يف املائة يف  14حزيران/يونيه .1993
 -43وقبلت احلكومة النتيجة وبدأت عملية التحول إىل السياسة التعددية ،الـيت توجـت بـفول
انتخابـ ــات عامـ ــة متعـ ــددة األح ـ ـزاب يف عـ ــام  .1994وكانـ ــت األح ـ ـزاب الرئيسـ ــية املتنافسـ ــة يف
االنتخابات العامة هي حزب التحالف من أجل الدميقراطية ،وكانت قاعدته اإلقليميـة يف املنطقـة
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الشمالية بقيادة شاكوفوا شيهانا؛ وحزب مؤمتر مالوي بقيادة الرئيس احلا  ،الدكتور ه .كـاموزو
بانــدا ،ومعقلــه الرئيســي يف املنطقــة الوســطى؛ واجلبهــة الدميقراطيــة املتحــدة ،الــيت كان ـت هلــا شــعبية
كبرية يف املنطقة اجلنوبية اآلهلة بالسكان حتت قيادة السيد إلسون باكيلي مولوزي.
 -44فــاز الســيد بــاكيلي مولــوزي واجلبهــة الدميقراطيــة املتحــدة بفغلبيــة مريــة وشــكل احلكومــة.
كم ـ ــا ف ـ ــازت اجلبه ـ ــة م ـ ـرتني يف االنتخاب ـ ــات العام ـ ــة التالي ـ ــة ،األوىل بقي ـ ــادة ب ـ ــاكيلي مول ـ ــوزي يف
ع ــام  ،1999وبع ــد ذلـ ـ  ،وبع ــد لاول ــة فاش ــلة لت ــفمني ف ــرتة والي ــة ثالث ــة ومفتوح ــة ،ح ــل لل ــه
عام  2004الدكتور بينغو وا موثاريكا ،من نفـس احلـزب .ويف غضـون سـنة مـن تـفمني فـرتة واليـة
ثالثــة ،ختلــى الــدكتور بينغــو وا موثاريكــا عــن اجلبهــة الدميقراطيــة املتحــدة يف شــبال/فرباير ،2005
بع ــد أن ص ــرح ب ــفن الفس ــاد ك ـان ه ــو الس ــبب رئيس ــي ملغادرت ــه احل ــزب .مث ق ــام ال ــدكتور بينغ ــو وا
موثاريكــا فيم ـا بعــد بتشــكيل احلــزب الــدميقراطي التقــدمي .أمــا اجلبهــة فقــد أصــبحت علــى الفــور
حزبـ ا مــن أحـزاب املعار ــة .ويف رابــع انتخابــات عامــة منــذ عــام ( 1994عــام  ،)2009حصــل
احلزب الدميقراطي التقدمي على أغلبية ساحقة برئاسة الرئيس بينغو وا موثاريكا.
 -45وأســفرت انتخابــات عــام  2009عــن انتخــاب أول ام ـرأة ملنصــب نائــب ال ـرئيس ،وهــي
الســيدة جــويس بانــدا ،إىل جانــب ال ـرئيس موثاريكــا .ويف غضــون عــام مــن حتقيــا انتصــار بــاهر،
بــدأت االنقســامات تظهــر يف احلــزب الــدميقراطي التقــدمي ،حي ـ بــدأ أعضــاء احلــزب البــارزون
يؤي ــدون الربوفيس ــور آرث ــر بي ــرت موثاريك ــا ،ش ــقيا ال ـرئيس موثاريك ــا ،كمرش ــح رئاس ـي للح ــزب يف
ع ــام  .2014وط ــردت م ــن احل ــزب نائبـ ـة الـ ـرئيس بع ــد أن رفضـ ـت تفيي ــد املرش ــح ،ال ــذي اعت ــربه
اجلمهــور مفرو ـا ،إىل جانــب الســيد كومبــو كاشــا  ،الــذي كــان يشــغل منصــب النائــب الثــاين
ل ـرئيس احل ــزب .مث قام ــا مع ـا بتش ــكيل ح ــزب الش ــعب ب ــالرغم م ــن الص ــعوبات ال ــيت لقياه ــا عن ــد
تســجيل احلــزب .وطـرد أيضـ ا وبســرعة مــن احلــزب الــدميقراطي التقــدمي أعضــاء بــارزون آخــرون مل
يؤيدوا شقيا الرئيس أو اعتربت وجهات نظرهم خمالفة شيئ ا ما لوجهات نظر احلزب.
 -46وق ــد ب ــدأت عالق ــات م ــالوي تس ــوء حينئ ــذ م ــع معظ ــم جرياهن ــا وم ــع اجله ــات املام ــة
التقليديــة .وقامــت مــالوي يف عــام  2011بطــرد املفــوض الســامي الربيطــاين بفعــل مـزاعم نتجــت
عن برقية دبلوماسية جر تسريبها واعتـربت علـى أهنـا حتـط مـن قـدر البلـد املضـيف .كمـا زاد مـن
تفاقم الو ع نقص الوقود والعمالت األجنبية ،مما أد إىل تنظيم مظاهرات وطنية يف  20متـوز/
يوليه  2011لقي ما يقارب  20شخص ا مصرعهم خالهلا.
 -47ويف  5نيســان/أبريل  ،2012اهنــار ال ـرئيس موثاريكــا يف القصــر الرئاس ـي يف ليلونغــوي،
ونقــل علــى وجــه الســرعة إىل مستشــفى ليلونغــوي الوســطى وتــويف يف منتصــف نفــس اليــوم .كمــا
نقــل يف وقــت الحــا إىل جنــوب أفريقيــا ،يف خضــم أج ـواء متــوترة ،ومل يعلــن عــن وفاتــه ح ـ 7
نيســان/أبريل .وبــالرغم م ــن اإلشــاعات ال ــيت مفادهــا وج ــود لــاوالت لتج ــاوز احلكــم الدس ــتوري
املتمثــل يف وجــوب تــو الرئاســة مــن قبــل نائــب الـرئيس ملـا تبقــى مــن املـدة ،قامــت نائبـة الـرئيس،
الســيدة جــويس بانــدا ،بــفداء اليمــني كرئيس ـة رابعــة ،وأول ام ـرأة تتــوىل منصــب الرئاســة يف الــبالد،
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مساء يـوم  7نيسـان/أبريل .وقامـت برتشـيح السـيد كومبـو كاشـا لشـغل منصـب نائـب الـرئيس.
وقــد اســتؤنفت العالقــات الدبلوماســية مــع اجلهــات املامــة الرئيســية منــذ توليهــا ذل ـ املنصــب،
وحررت وسائط اإلعالم العامة لتغطي كل مـن هلـم وجهـات نظـر سياسـية متباينـة ،كمـا تضـاءلت
أزمة الوقود والعمالت والدواء .ويف  20أيار/مايو  ،2014نظممت مالوي أول انتخابات ثالثيـة
يف تارخيهــا ،وفــاز الربوفيســور آرثــر بيــرت موثاريكــا مــن احلــزب الــدميقراطي التقــدمي يف االنتخابــات
الرئاسية ،وأصبح خامس رئيس ملالوي.
 -48وقد شـهدت مـالوي منـذ عـام  1994حتـوالت سياسـية متثلـت يف زيـادة عـدد األحـزاب
السياسـية املشـاركة يف االنتخابــات العامـة والسياســة الوطنيـة عمومـا .وتســجل األحـزاب السياســية
لد مسجل األحزاب السياسية ،يف إطار مكتب املسجل العام ،وهو مكتب تـابع لـوزارة العـدل
والشـؤون الدسـتورية .ويف حـني أن التســجيل كـان نسـبي ا دون إشـكاالت ،فقــد جـر الطعـن عــدة
مرات يف قرار مسجل األحزاب السياسية من قبل مقدمي الطلبات ،مما أد إىل حاالت مت فيهـا
التسجيل بقرار من احملكمة(.)3
 -49وفيما عـدا األحـزاب الـيت كانـت قـادرة علـى ـمان أعـداد هامـة مـن املقاعـد يف اجلمعيـة
الوطنية ،كانت أحزاب األقلية اليت حصلت على مقعد واحـد أو مقعـدين علـى األقـل ممثلـة دائمـا
يف الربملـان .وقـد التحـا بعــع أعضـاء الربملـان باجلمعيـة الوطنيــة كمرشـحني مسـتقلني ،بـالرغم مــن
إعادة انضمامهم إىل األحزاب اليت رفضوها أو رفضوا متثيلها سابق ا يف بعع احلاالت ،أو قبـوهلم
تعيينات من جانب احلكومة عموم ا.
 -50ويف أيار/مــايو  ،1994اعتمــد دســتور جديــد مؤقــت ملــدة ســنة واحــدة .وغــري الدســتور
املؤقت متام ا العالقات بني الفرد والدولة ،والعالقـات بـني مؤسسـات الدولـة .فمـن ناحيـة ،تغـريت
العالقــات بــني الفــرد والدولــة باعتمــاد مبــادا السياســة الوطنيــة وشــرعة احلقــوق ،مــن بــني أمــور
أخــر  .كمــا عــزز ،مــن ناحيــة أخــر  ،تغــري العالقــة بــني املؤسســات برتســيخ مبــدأ الفصــل بــني
السـلطات  -السـلطة التنفيذيـة ،والسـلطة التشـريعية ،والسـلطة القضـائية .وحتـول نظـام احلكـم مـن
السيادة الربملانية إىل السيادة الدستورية اليت نصت عليها املادة .)4(5
 -51ودخل الدستور حيز التنفيذ بشكل تـام يف أيار/مـايو  ،1995وأنشـف سـلطات احلكومـة
الثالث على النحو التا :

__________

()3
()4
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كذل كان احلال حني تسجيل حزب الشعب ،الذي اعرت ـت عليـه األحـزاب السياسـية األخـر علـى أسـاس
التشابه يف االسم.
تــنص املــادة  5علــى مــا يلــي "س ـيكون أي عمــل مــن أعمــال احلكومــة أو أي قــانون يتعــارض مــع أحكــام هــذا
الدستور باطالا يف حدود ذل التعارض".
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(أ) السلطة التنفيذية
 -52ت ـ ــنص امل ـ ــادة  7م ـ ــن الدس ـ ــتور عل ـ ــى أن الس ـ ــلطة التنفيذي ـ ــة مس ـ ــؤولة ع ـ ــن الش ـ ــروع يف
السياسات والتشريعات وعن تنفيذ مجيع القوانني اليت اسد رغبات شعب مالوي الصرية وتعزز
مبادا الدستور.
 -53والـ ـرئيس ه ــو املس ــؤول ع ــن ت ــوفري القي ــادة التنفيذي ــة يف مص ــلحة الوح ــدة الوطني ــة وفقـ ـ ا
للدســتور وقـوانني اجلمهوريــة بصــفته رئيسـا للفــرع التنفيــذي( .)5ورئــيس اجلمهوريــة هــو أيضـا رئــيس
الدولة واحلكومة والقائد العام للقوات املسلحة يف مالوي .ومبوجب املـادة  )1(88مـن الدسـتور،
ف ـ ن ال ـرئيس ه ــو املس ــؤول ع ــن اح ـرتام الدس ــتور م ــن قب ــل اجله ــاز التنفي ــذي للحكوم ــة ،كم ــا أن ــه
مطالب أيض ا بالدفاع عن الدستور واحلفا عليه باعتباره القانون األمسى للبلد.
 -54وتتكون هيئة الرئاسة من مكاتب الرئيس ونائب الـرئيس ونائـب الـرئيس الثـاين .ويؤسـس
مكتــب الـرئيس مبوجــب املــادة  78مــن الدســتور يف حــني أن مكتــب نائــب الـرئيس ينشــف مبوجــب
املادة  .79كما تقضي املادة  79بفن يقوم نائـب الـرئيس مبسـاعدة الـرئيس وميـارس الصـالحيات
وينفذ املهام املسندة له ،حسب احلال ،مبوجب الدستور أو أي قانون صادر عن الربملان ،أو عن
رئيس اجلمهورية .وميكـن لعضـو هيئـة الرئاسـة البقـاء يف منصـبه ملـدة أقصـاها فرتتـان متتاليتـان مـدة
كل منهما اس سنوات.
 -55ويشــكل جملــس الــوزراء مبوجــب املــادة  )1(92مــن الدســتور ،ويتــفلف مــن هيئــة الرئاســة
والوزراء ونواب الوزراء الذين يعينهم الرئيس من وقت آلخر.
 -56ويع ــني جمل ــس ال ــوزراء لتق ــدمي املش ــورة إىل الـ ـرئيس؛ ولتوجي ــه أنش ــطة اإلدارات احلكومي ــة
وتنسيقها واإلشراف عليها ،مبا فيها اهليئات شبه احلكومية؛ واقرتاح مشاريع القوانني لعر ها على
اجلمعي ــة الوطني ــة ،وش ــرح تلـ ـ املش ــاريع؛ وإع ــداد وص ــياغة ميزاني ــة الدول ــة وبراجمه ــا االقتص ــادية
وشرحها أمام الربملان؛ واملثول أمام الربملـان ألغـراض اإلجابـة علـى أيـة استفسـارات أو املشـاركة يف
أي نقاشــات ذات الصــلة مبحتــو سياســات احلكومــة؛ ومســاعدة ال ـرئيس يف حتديــد االتفاقــات
الدوليــة الــيت يتعــني إبرامهــا أو االنضــمام إليهــا ،وإبــالغ الربملــان يف هــذا الشــفن؛ وحتمــل مســؤولية
تنفيــذ وإدارة القـوانني؛ والقيــام بفيــة مهــام أخــر ــرورية بشــكل معقــول ألداء واجبــاهتم وفقـا هلــذا
الدستور ،كما يددها قانون صادر عن الربملان أو الرئيس(.)6
(ب) السلطة التشريعية
 -57يف عــام  ،1994كانــت اهليئــة التش ـريعية تت ــفلف مــن ال ـرئيس واجلمعيــة الوطنيــة وجمل ــس
الشــيو  .غــري أن جملــس الشــيو مل ينشــف أبــدا ومت إلغــاؤه رمسي ـا يف عــام  .2001أمــا يف الوقــت
__________

()5
()6
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احلا ر ف ن اهليئة التشريعية تضم اجلمعية الوطنية والـرئيس بوصـفه رأس الدولـة( .)7وتضـم اجلمعيـة
الوطنية  193عضوا من األعضاء املنتخبني مباشرة من قبل شـعب مـالوي وفقـا للدسـتور وقـانون
االنتخابـات ذي الصـلة .ومبوجـب املـادة  62مـن الدسـتور ،فـ ن عـدد املقاعـد يف اجلمعيـة الوطنيـة
ميثــل كــل دائــرة انتخابيــة يف مــالوي علــى النحــو الــذي حتــدده اللجنــة االنتخابيــة .وتتمثــل وثيفــة
اهليئة التشريعية يف سن القوانني اليت تعكس مصاحل شعب مالوي املعلنة والعمل على تعزيز القـيم
اجملسدة يف الدستور(.)8
 -58ويرتأس اجلمعية الوطنية رئيس لديه نائبان ،مع أن الدستور ال ينص علـى ذلـ صـراحة.
وينتخب رئيس اجلمعية بفغلبية أصوات األعضـاء يف أول جلسـة بعـد كـل ح مـل للجمعيـة الوطنيـة.
ومنصــب رئــيس اجلمعيــة مســتقل ولــذا ف ـ ن م ــن املتوقــع منــه أن يــؤدي وثائفــه وواجباتــه بص ــورة
مســتقلة عــن أي توجيــه أو تــدخل مــن أي شــخص أو هيئــة ،إال وفق ـ ا ألحكــام النظــام األساســي
للجمعية الوطنية .وتتمثل املهمة الرئيسية لرئيس اجلمعية يف ترؤس مجيع جلساهتا.
 -59وميارس الربملان أعماله عن طريا تقدمي االقرتاحات ومشاريع القوانني .وينبثا مـا ال يقـل
عن  90يف املائة من األعمال احلكومية (مبا يف ذل املقرتحات التشريعية) عـن السـلطة التنفيذيـة
(املوثفــون العموميــون والــوزراء) الــيت لــديها املســؤولية املباشــرة عــن املبــادرة بتش ـريعات جديــدة أو
إصالح التشريعات القائمة .ومع ذل  ،ف ن أعضاء الربملان لديهم فرصـة للتـفثري علـى التشـريعات
مــن خــالل املناقشــات ،ال ســيما يف اللجــان النيابيــة الــيت حتــال إليهــا أحيانـ ا مشــاريع القـوانني بعــد
الق ـراءة األوىل يف اجمللــس .وميكــن ألي عضــو يف الربملــان وجلماعــات املصــاحل األخــر  ،يف ســياق
جلنة اإلدارة املختصـة ،تقـدمي املقرتحـات إلجـراء تعـديالت ينظـر فيهـا اجمللـس يف الوقـت املناسـب.
ومن املفرتض أن تكون هذه املقرتحات متماشية مع جدول أعمال التنمية الوطنية.
 -60ويتمتــع الربملــان أيض ـا بصــالحيات الرقابــة علــى األم ـوال العامــة وفــا مــا خيولــه الدســتور.
ووثيفة الرقابة هذه تعطي الربملان سلطة تنظيم اإلنفاق احلكومي للموارد العامة من خالل عملية
امليزانيــة ،إىل جانــب األدوار الرقابيــة األخــر املتعلقــة مبســاءلة احلكومــة عــن سياســاهتا وممارســاهتا
اإلدارية فيما يتعلا باستخدام األموال العامة يف تنمية األمة.
 -61ويتوقــع مــن الربملــان أن يــافظ ،عــن طريــا أعضــائه الــذين ينتخبــون كن ـواب ،علــى صــلة
وثيقــة بقضــايا الــدوائر االنتخابيــة ،وتــوفري القيــادة ،واملشــاركة يف األحــداث احملليــة واملهــام الرمسيــة
فيها .ويتوقع من أعضاء الربملان أن يدفعوا النـاس إىل البحـ عـن حلـول لليـة لقضـايا معينـة ،يف
الوقــت الــذي يســعون فيــه للحصــول علــى الــدعم التكميلــي مــن الدولــة أو غريهــا مــن أصــحاب
املصلحة يف التنمية.
__________

()7
()8
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 -62كمــا يقــع علــى الربملــان واجــب املوافقــة علــى اإلنفــاق احلكــومي ســنوي ا .ويتحمــل أعضــاء
الربملــان مســؤولية النظــر يف التقــديرات املاليــة (امليزانيــة) ،ومناقشــتها واملوافقــة عليهــا ،مبــا يف ذل ـ
التــدابري الضـريبية لزيــادة اإليـرادات لتمويــل برامج/مشــاريع التنميــة العامــة املقدمــة مــن قبــل الســلطة
التنفيذية .وهذا يعو أن الربملان له دور يف مان ختصيص املوارد الكافية لجدارات احلكومية من
أجل حتقيا احلكم الرشيد والتنمية الوطنية.
(ج) السلطة القضائية
 -63قبل عام  ،1994كانـت مـالوي تفخـذ بنظـام احملـاكم التقليديـة الـيت تعمـل علـى التـوازي
مع هيكل احملكمة العليا .وأنشئت احملاكم التقليدية مبوجب مرسـوم احملـاكم التقليديـة( ،)9الـذي مل
يل ـ بعــد اعتمــاد دســتور عــام  .1994ومــع ذل ـ  ،ثلــت احملــاكم التقليديــة معلقــة ح ـ اعتمــاد
قانون احملاكم احمللية( )10يف عام  .2011واستند تعليا احملـاكم التقليديـة يف عـام  1994إىل حـد
كبــري علــى املــادة  )3(103مــن الدســتور الــيت تــنص علــى أنــه "ال جيــوز إنشــاء أيــة لــاكم لــديها
اختصاص أعلى من اختصاص لكمة االستئناف العليا أو احملكمة العليا أو يتواز معه".
 -64ويتمثـ ــل دور القضـ ــاء يف تفسـ ــري الدسـ ــتور ومجيـ ــع الق ـ ـوانني و ايتهمـ ــا وإنفاذمهـ ــا وفق ـ ـا
للدستور بطريقة مستقلة وحيادية وال يراعي يف ذل إال الوقائع ذات الصـلة مـن الوجهـة القانونيـة
ونصوص القوانني(.)11
 -65والســلطة القضــائية خمولــة بشــكل كــاف ل ـدعم ســيادة الدســتور ،وفــرض اح ـرتام حقــوق
اإلنســان ،وإعــالن التش ـريعات واإلج ـراءات احلكوميــة األخــر الــيت تتعــارض مــع الدســتور الغيــة
وباطلة .ولال طالع ذه الوالية ،يتعني أن تتحلى احملاكم باليقظة والشجاعة .وكما قـال كابنـدا
جــي يف قضــية جــوم ومفــوال ــد النائــب العــام (القضــيتان الدســتوريتان  1و 2لســنة :)2005
"ما مل حتافظ احملاكم على يقظتها ف ن الدولة لن تتوقف يف مغامرهتا للدوس على حقوق الناس".
 -66وتت ــفلف الس ــلطة القض ــائية ،حس ــب ترتي ــب األس ــبقية ،م ــن لكم ــة االس ــتئناف العلي ــا،
واحملكمة العليا واحملاكم اجلزئية ،وهي لكمة العالقات الصناعية ،ولاكم الصلح ،واحملاكم احمللية.
 -67لكمــة االســتئناف العليــا ،الــيت أنشــئت مبوجــب املــادة  104مــن الدســتور ،هــي أعلــى
لكمــة اســتئناف يف مــالوي ولــيس لــديها اختصــاص أصــلي يف أي مســفلة .ولكمــة االســتئناف
العليا هي لكمة عليا يف السجل وجيوز هلا أن متـارس أي صـالحيات خمولـة هلـا مبوجـب الدسـتور
أو أي قــانون آخــر .ويقــدم االســتئناف إىل لكمــة االســتئناف العليــا مــن احملكمــة العلي ــا أو أي
لكمة ينص عليها قانون صادر عن الربملان.
__________

(.Cap. 3:03 )9
( )10القانون رقم  9لعام .2011
( )11راجع املادة  9من الدستور.
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 -68وتنقســم الســلطة القضــائية إداري ـ ا إىل قلــم احملــاكم علــى مســتو احملكمــة العليــا واحملــاكم
األد التابعــة هلــا .ويقــع القلــم الرئيســي للمحكمــة العليــا يف بالنتــري يف املنطقــة اجلنوبيــة .ويكتمــل
النظــام بقلــم منطقــة زومبــا يف املنطقــة الشــرقية ،وقلــم منطقــة ليلونغــوي يف املنطقــة الوســطى ،وقلــم
منطق ــة م ــزوزو يف املنطق ــة الش ــمالية .ويـ ـرأس ك ــل قل ــم للمحكم ــة العلي ــا القا ــي األكث ــر ق ــدم ا
واملعروف بلقب رئيس القضاة.
 -69ولـد احملكمــة العليـا ،مــن ناحيـة أخــر  ،اختصـاص أصــلي غـري لــدود للنظـر والبــت يف
أي مسفلة مدنية أو جنائية مبوجب أي قانون(.)12
 -70وإىل جانـب االختصــاص األصــلي واالسـتئنايف املــزدوج لــد احملكمـة العليــا ،ف هنــا متــارس
أيضـ ا ســلطات إشـرافية عامــة علــى احملــاكم الفرعيــة وميكنهــا مراجعــة قـرارات لــاكم الصــلح يف أي
مرحلــة مــن مراحــل إجـراءات احملكمــة االبتدائيــة .وباإل ــافة إىل ذلـ يطلــب مــن احملكمــة تثبيــت
قـ ـرارات ل ــاكم الص ــلح يف ممارس ــة الس ــلطات اإلشـ ـرافية للمح ــاكم .يف اآلون ــة األخ ــرية ،أنش ــفت
احملكمة العليا الشعبة التجارية مبرتبة أعلى من الشعبة العامـة ،وذلـ للتعامـل بشـكل حصـري مـع
املسائل التجارية ،والشعبة الدستورية ،اليت تفصل يف املنازعات ذات الطابع الدستوري.
 -71وتســمح املــادة  )1(110مــن الدســتور بوجــود لــاكم جزئيــة تابعــة للمحكمــة العليــا ،إذا
نص على ذل قانون صادر عن الربملان .وميكن أن يرأس لـاكم الصـلح شـخص مهـو أو ق م
ـاض
من القضاة العامني.
 -72كما تـنص املـادة  )2(110مـن الدسـتور علـى إنشـاء لكمـة للعالقـات الصـناعية ،تتبـع
لكمة العدل العليا ،على أن يكون هلذه احملكمة اختصاص أصلي يف نزاعات العمـل وغـري ذلـ
من املسائل املرتبطة بالتوثيف.
 -73وينشــئ قــانون احملــاكم احملليــة لــاكم لليــة ذات اختصــاص للفصــل يف القضــايا اجلنائيــة
البسيطة .والقصد من هذه احملاكم املنشفة مبوجـب الدسـتور هـو حتسـني الوصـول إىل العدالـة ،مـن
حي العدالة األساسية ،إذ إهنا ستكون يف متناول الناس يف املناطا الريفية.
 -74ويف حني يفرتض أن الدستور هو القانون األعلى يف مالوي ،ف ن البنية التشريعية تقدم،
كصــكوك أد مــن الدســتور ،قـوانني الربملــان ،والتشـريعات الفرعيــة ،والصــكوك الدوليــة ،والقـوانني
العرفيــة .وجيــوز و ــع التشـريعات الفرعيــة مــن قبــل أو حتــت ســلطة اجلمعيــة الوطنيــة .أمــا الصــكوك
الدوليــة ،س ـواء كان ــت ملزمــة أو غ ــري ذل ـ  ،فهــي ال تش ــكل ج ــزءا مــن البني ــة التش ـريعية الوطني ــة
للتقا ــي إال إذا نــص القــانون علــى ذل ـ  .ويف هــذا الصــدد ،ف ـ ن مــالوي دولــة ثنائيــة .فــالقوانني
العرفية ليست موحدة يف مالوي بسبب وجود مجاعات إثنية خمتلفة يف البلد .ومـع ذلـ  ،يعـرتف
بالقانون العريف بصفته هذه ،ويعرتف التشريع ،يف بعع احلاالت ،بوجوده وفعاليته.
__________

( )12راجع املادة  )1(108من الدستور.
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 -75و من اإلطار التشريعي ،تعمل احلكومة على و ع إطار للسياسة العامة مبوجب خطة
شاملة تسمى اسرتاتيجية مالوي للنمو والتنمية يف صـيغتها الثانيـة .ومبوجـب االسـرتاتيجية ،يوجـد
لــد احلكومــة العديــد مــن السياســات القطاعيــة يف جمــاالت مثــل فــريوس نقــص املناعــة البش ـرية
واإليــدز؛ والشــؤون اجلنســانية؛ وحقــوق الصــحة اجلنســية واإل ابيــة؛ وتقــدمي الــدعم االجتمــاعي؛
والتعليم؛ واألرض؛ واملاء؛ واألطفال؛ والزراعة.

ثالثاً -اإلطار العام لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
ألف -اإلطار العام
 -76يسرتشــد اإلطــار العــام حلقــوق اإلنســان بالدســتور .ويتضــمن الدســتور اجلــزء األكــرب مــن
احلقـوق املعينـة ،وهـو يـنص علــى إجيـاد منـوذج يضـم اإلطـار املؤسســي وإطـار اإلنفـاذ؛ وحـا املثــول
أم ــام احملكم ــة؛ واحلق ــوق احمل ــددة؛ واحل ــدود والقي ــود ،واالنتق ــاص م ــن احلق ــوق .وميك ــن الق ــول إن
الدستور ينص أيض ا على حقوق ال ميكن التقا ي بشفهنا ،املسماة مبـادا السياسـة الوطنيـة الـيت
مت وصــفها يف الدســتور ،وهــي "توجيهيــة بطبيعتهــا" ،لكــن يــا للمحــاكم أن تتــذرع ــا يف تفســري
وتطبيــا أي حكــم مــن أحكــام الدســتور أو القــانون ،فيمــا يتعل ـا بتحديــد صــحة قـرارات الســلطة
التنفيذية وبتفسري الدستور.
 -77وأشــار اإلطــار املؤسســي وإطــار اإلنفــاذ إىل عــدد مــن املؤسســات مثــل احملــاكم؛ وأمــني
املظ ــامل؛ وجلن ــة حق ــوق اإلنس ــان؛ وغ ــري ذلـ ـ م ــن أجه ــزة احلكوم ــة .وحتقيقـ ـ ا هل ــذه الغاي ــة ،فـ ـ ن
املؤسســات ،مثــل جلنــة القــانون ،الــيت أنيطــت ـا مهمــة مراجعــة وإصــالح الق ـوانني ،مبــا يف ذل ـ
الدسـ ــتور ،هلـ ــا دور تؤديـ ــه يف تعزيـ ــز و ايـ ــة حقـ ــوق اإلنسـ ــان .ومبـ ــا أن الدسـ ــتور يعاقـ ــب علـ ــى
املمارســات التمييزيــة ونشــرها ،ف ـ ن ل ـد مؤسســات مثــل الشــرطة والســجون دورا تلعبــه يف إطــار
حقوق اإلنسان .وتذهب أدوار هذه املؤسسات إىل أبعد من ذل .
 -78يف حني أن النظام الذي يضعه الدستور تقييدي من حي تعزيز و اية وإعمال حقوق
اإلنس ــان ،ف ـ ـ ن احمل ــاكم عمل ــت ت ــدرجيي ا عل ــى ختفي ــف القاع ــدة ال ــيت تتطل ــب "اهتمام ـ ـ ا كافي ـ ـ ا"
للمتقدمني الذين يسعون إلنفاذ احلقوق أو مالحقة انتهاكات تل احلقوق.
 -79وفيمــا يتصــل بــاحلقوق احملـددة مبوجــب الدســتور ،فقــد نــص الدســتور يف املــادة  13علــى
بع ــع احلق ــوق ال ــيت ال ميك ــن التقا ــي بش ــفهنا .وتش ــمل ه ــذه احلق ــوق املس ــاواة ب ــني اجلنس ــني،
والتغذية ،والبيئة ،والتعليم ،واملسنني ،والتسوية السلمية للمنازعات .وقد نص صراحة علـى بعـع
هــذه املبــادا باعتبارهــا مــن احلقــوق ،مثــل املســاواة بــني اجلنســني ،واألطفــال ،والتعلــيم .ويف مجيــع
احل ــاالت املتعلق ــة مبب ــادا السياس ــة الوطني ــة ،فـ ـ ن الدول ــة ه ــي ال ــيت تتحم ــل الواجب ــات يف هناي ــة
املطاف .ومبوجـب شـرعة احلقـوق (الفصـل الرابـع) ،هنـاك حقـوق مدنيـة وسياسـية وكـذل حقـوق
اقتصادية واجتماعية وثقافية.
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 -80كم ــا تعم ــل ش ــرعة احلق ــوق ــمن إط ــار دو حلق ــوق اإلنس ــان لف ــوف بالعدي ــد م ــن
الصــكوك علــى املســتويات الدوليــة والقاريــة واإلقليميــة .وتشــمل الصــكوك الدوليــة الرئيســية حلقــوق
اإلنســان اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان ،والعهــد الــدو اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية،
والعه ــد ال ــدو اخل ــاص ب ــاحلقوق االقتص ــادية واالجتماعي ــة والثقافي ــة ،وامليث ــاق األفريق ــي حلق ــوق
اإلنس ــان والش ــعوب؛ وبروتوك ــول اجلماع ــة اإلمنائي ــة للجن ــوب األفريق ــي ح ــول الش ــؤون اجلنس ــانية
والتنمي ــة ،عل ــى خمتل ــف املس ــتويات .عل ــى أن عملي ــة الص ــكوك الدولي ــة وس ــهولة الوص ــول إليه ــا
ال ميكــن حتقيقهــا إال وفق ـا للدســتور .علــى هــذا النحــو ،مــا مل يــتم الــنص علــى صـ دو مــا يف
القوانني ،ف نه ال ميكن االحتجاج ا يف احملاكم احمللية.
 -81إن التمت ــع بـ ــاحلقوق ل ــيس مطلق ـ ـا يف مجيـ ــع احل ــاالت أو فيمـ ــا يتعل ــا ميـ ــع احلقـ ــوق.
فالدستور يدد شروط ا صارمة لتحديد أو تقييد احلقـوق املنصـوص عليهـا مبوجـب الدسـتور ويبـني
م ـ يكــون التقييــد أو التحديــد مبوجــب قــانون مــن ق ـوانني التطبيــا العــام معقــوالا؛ وال ينفــي ذل ـ
املضــمون األساســي للحــا املعــرتف بــه مــن قبــل املعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنســان وهــو ــروري يف
جمتمع منفتح ودميقراطي.
 -82ويسـ ــمح الدسـ ــتور ،متشـ ــيا مـ ــع الصـ ــكوك الدوليـ ــة البـ ــارزة يف جمـ ــال حقـ ــوق اإلنسـ ــان،
باالنتقاص من احلقوق أثناء حالة الطوارا ،وذل فيما يتعلا بـبعع احلقـوق احملـددة ،مثـل حريـة
التعبري وحرية اإلعالم ،وحريـة التنقـل ،وحريـة التجمـع .كمـا أن احلـا يف املثـول علـى وجـه السـرعة
أمـام احملكمــة ،واحلــا يف عــدم التعــرض لالعتقــال دون لاكمــة ،مهــا أيضـ ا عر ــة لالنتقــاص .ومــع
ذل ـ ف ـ ن ه ــذا التقيي ــد جي ــب أن يك ــون متس ــقا م ــع التزام ــات م ــالوي مبوج ــب الق ــانون ال ــدو .
وباإل افة إىل ذل  ،ف ن مجيع تـدابري االنتقـاص ،مثـل احتجـاز املشـتبه ـم دون لاكمـة ،ختضـع
للطعن واالستئناف أمام احملكمة العليا.

باء -الستعراض الدوري الشامل
 -83خضـعت مــالوي لعمليـة االســتعراض الــدوري الشـامل يف جملــس حقـوق اإلنســان بــاألمم
املتحــدة يف عــام  .2010وقــد أنشــئت فرقــة عمــل وطنيــة لتنســيا عمليــة الصــياغة .ومشــل أعضــاء
فرقــة العمــل وزارة العــدل رئيسـا ،ووزارة الشــؤون اخلارجيــة ،ومكتــب الـرئيس وجملــس الــوزراء ،ووزارة
األمن الداخلي ،ووزارة التعليم ،ووزارة اإلعالم ،ووزارة العمل ،ووزارة املالية ،ووزارة الصـحة ،وجلنـة
القـانون ،وجلنـة حقــوق اإلنسـان ،وأمـني املظــامل ،واجلمعيـة الوطنيـة ،واجملتمــع املـدين .وستضـع فرقــة
العم ــل ال ــوطو خط ــة للتنفي ــذ يف س ــياق حتض ــري م ــالوي لتق ــدمي تقري ــر منتص ــف امل ــدة املرحل ــي يف
تشرين الثاين/نوفمرب .2012
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جيم -الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان وإدراج المعاهدات في القوانين الداخلية
 -84تــو مــالوي أمهيــة كبــرية لتعزيــز و ايــة حقــوق اإلنســان كمبــادا وأعـراف مشــرتكة عامليـ ا
منصـوص عليهـا يف ميثـاق األمـم املتحـدة ،واإلعــالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان وغريهـا مـن صــكوك
حقوق اإلنسان ذات الصلة .وتعترب مجيع االتفاقات الدولية اليت أبرمتها مالوي قبل عام 1994
جــزءا مــن قــانون البلــد .أمــا الصــكوك الدوليــة الــيت صــدقت عليهــا مــالوي بعــد عــام  1994فهــي
ال تصــبح جــزءا مــن قـوانني مــالوي إال مبوجــب قــانون صــادر عــن الربملــان .ويظهــر املرفــا  2بعــع
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والصكوك اإلنسانية الدولية اليت أصبحت مالوي طرفا فيها.

دال -السلطة القضائية
 -85عنـدما يطلـب مـن لـاكم مـالوي تفســري أحكـام الدسـتور ،فـ ن علـى احملـاكم أن تراعــي،
مبوجــب املــادة  ،11القواعــد احلاليــة للقــانون الــدو العــام والس ـوابا القضــائية األجنبيــة املماثلــة.
وتعليق ـ ا علــى التطبيــا احمللــي للقواعــد احلاليــة للقــانون الــدو العــام والس ـوابا القضــائية األجنبيــة
املماثلة ،قالت لكمة االستئناف العليا:
"خت ــول امل ــادة  11م ــن الدس ــتور هل ـذه احملكم ــة ص ـراحة و ــع مب ــادا للتفس ــري
تطبــا عنــد تفســري الدســتور .ويتعــني أن تعــزز املبــادا الــيت نضــعها قــيم اجملتمــع املنفــتح
والــدميقراطي ،وعلينــا أن نراعــي بالكامــل أحكــام املبــادا الدســتورية األساســية واألحكــام
املتعلقــة حبقــوق اإلنســان .كمــا أن الدســتور يطالبنــا ص ـراحة بفنــه ،حيثمــا ينطبــا ذل ـ ،
جيــب علينــا أن نراعــي القواعــد احلاليــة للقــانون الــدو العــام والسـوابا القضــائية األجنبيــة
املماثل ــة .وم ــن ن ــدرك أن مب ــادا التفس ــري ال ــيت نض ــعها جي ــب أن تع ــزز الطـ ـابع الفري ــد
واألمسى للدستور .إن دستور مـالوي هـو القـانون األمسـى للبلـد .ومـن نعتقـد أن مبـادا
التفسري اليت نضعها جيب أن تعزز هذا الطابع األساسي للدستور وأن تروج لقـيم جمتمـع
منفـتح ودميقراطـي ،األمـر الـذي يشـكل األســاس إلطـار مـالوي الدسـتوري كلـه .ولــذل
ف ـ ن م ــن الوا ــح ــرورة أن نسرتش ــد بالدس ــتور كك ــل التماس ـا لقص ــد وا ــعيه تفعي ــل
الغرض العام منـه .ولـيس هنـاك أد شـ يف أن الغـرض العـام للدسـتور هـو خلـا إطـار
دميقراطــي ميك ــن النــاس م ــن املش ــاركة حبريــة يف انتخ ــاب حك ـومتهم .فهــو خيل ــا جمتمع ـ ا
مفتوح ا ودميقراطي ا".
 -86وعلي ــه ،ف ـ ن القض ــاء يف م ــالوي خم ــول مب ــا في ــه الكفاي ــة لتطبي ــا املع ــايري الدولي ــة حلق ــوق
اإلنسان.
 -87وقد أنشف الدسـتور عـدة مؤسسـات مسـتقلة حلقـوق اإلنسـان مكلفـة مبهمـة تعزيـز و ايـة
ورصــد التمتــع حبقــوق اإلنســان واحلريــات .ويشــمل ذل ـ جلنــة حقــوق اإلنســان ،وأمــني املظــامل،
وجلنة القانون.
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هاء -لجنة حقوق اإلنسان
 -88جلنة حقوق اإلنسان هي هيئة مستقلة أنشئت مبوجـب املـادة  129مـن الدسـتور ،وهـي
مكلفــة بــالتحقيا وتقــدمي التوصــيات الالزمــة إىل حــد معقــول لتعزيــز حقــوق اإلنســان علــى مــو
فع ــال .وتتمت ــع اللجن ــة بصـ ـالحية دراس ــة التشـ ـريعات والقـ ـرارات القض ــائية ،واألحك ــام اإلداري ــة،
ومشــاريع القـوانني واالقرتاحــات اإلداريــة ،للتفكــد مــن أهنــا تتماشــى مــع املبــادا األساســية حلقــوق
اإلنســان .ويف س ــياق ممارس ــة هــذه الوالي ــة ،تتلق ــى اللجن ــة الشــكاو وا ــري التحقيق ــات وتعق ــد
جلسات االستماع يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان.

واو -أمين المظالم
 -89أنشئ مكتب أمني املظامل مبوجب املادة  120مـن الدسـتور .وهـو مسـتقل عـن التـدخل
أو التوجيـه مــن جانـب أي شــخص ،ويعتــرب مسـؤوالا أمــام الربملــان .ولديـه صــالحيات للتحقيــا يف
أي قضـية يــزعم فيهـا أن شخصـ ا مـا قــد تعـرض للظلـم ،دون أن تتـوفر أمامـه أي وسـيلة انتصــاف
عــن طريــا إج ـراءات احملــاكم أو عــن طريــا الطعــن يف ق ـرار لكمــة ،أو حي ـ ال يوجــد انتصــاف
عملي آخر .وال تعو صالحيات أمني املظامل إلغاء اختصاص احملكمـة ،وختضـع قراراتـه للمراجعـة
من قبل احملكمة العليا .ويف عام  ،2010عينت امرأة للمرة األوىل يف تاريخ البلد أمينة للمظامل.

زاي -لجنة القانون
 -90أنشئت جلنة القانون مبوجب الفصل الثاين عشر من الدستور وو ع نظامهـا األساسـي،
وهو القانون املتعلا بلجنة القانون (الفصل  ،)09:3كما باشرت عملهـا بعـد تعيـني أول مفـوض
هلا يف عام  .1996وتتمثل وثائفها ،مبوجب الدسـتور ،يف االسـتعراض وتقـدمي التوصـيات بشـفن
أي مسفلة تتعلا بقوانني مالوي وتوافقها مع الدستور والقوانني الدولية املعمول ا؛ واالسـتعراض
وتقــدمي التوصــيات بشــفن أي مســفلة تتعلــا بالدســتور؛ ومراجعــة أي بيانــات مــن أي شــخص أو
هيئــة فيمــا يتعلــا باســتخدام ق ـوانني مــالوي أو الدســتور؛ وتقــدمي تقريــر بالنتــائج والتوصــيات إىل
الربملان عن طريا وزير العدل.
 -91واللجن ــة مكلف ــة ،مبوج ــب امل ــادة  6م ــن ق ــانون جلن ــة الق ــانون ،وباإل ــافة إىل مهامه ــا
الدستورية ،مبراجعة القـوانني يف مـالوي ـدف التطـوير املنهجـي للقـانون وإصـالحه ،مبـا يف ذلـ ،
على وجه اخلصوص:
(أ)
(ب)
أو سياساتية؛
(ج)
GE.15-06105

حتدي القوانني مبواءمتها مع الشرول واملعايري الوطنية والدولية الراهنة؛
ختليص القوانني من أي عيوب ،سواء كانـت ذات طبيعـة مو ـوعية أو إجرائيـة
تبسيط القوانني؛
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(د)
إلدارة قوانني؛

تق ــدمي توص ــيات ص ــوص األس ــاليب واإلج ـراءات اجلدي ــدة أو األكث ــر فعالي ــة

(ه)

تقدمي توصيات من أجل إدمـاج أو مواءمـة القـانون العـريف مـع قـوانني أخـر يف

مالوي؛

(و) تقــدمي توصــيات لتــدوين أي فــرع مــن فــروع القــانون أو أي قــانون عــريف؛ وتعزيــز
الوعي بالقوانني والدستور لد اجلمهور واإلدارات احلكومية والسلطات أو اهليئات األخر .
 -92وتض ــم األمان ــة العام ــة للجن ــة مف ــوض الق ــانون ،بص ــفته ال ـ ـرئيس التنفي ــذي للمؤسس ــة،
وأعضــاء املكتــب اآلخ ـرين التــابعني لــه .ويعــني املفــوض مــن قبــل ال ـرئيس بنــاء علــى توصــية جلنــة
اخل ــدمات القض ــائية مل ــدة ا ــس س ــنوات قابل ــة للتجدي ــد .وتع ــني اللجن ــة أعض ــاء مكت ــب اللجن ــة
اآلخرين ويعتربون من العاملني يف اخلدمة العامة.
 -93وتضــم اللجنــة شــعبتني رئيســيتني :شــعبة إصــالح القــانون وشــعبة اخلــدمات املؤسســية.
وتتمثل أعماهلا األساسـية يف إصـالح القـانون ،وهـو مـا يتطلـب إجـراء البحـوث القانونيـة ،وتطـوير
القانون ،واستعراض القانون ،وو ع مسودات القوانني ،وتثقيف اجلمهور بالشؤون املدنية .وتقدم
شعبة اخلدمات املؤسسية خدمات املساندة يف اإلدارة العامة وإدارة املوارد البشرية.
 -94ومبوجب قانون جلنة القانون ،تقوم اللجنة ،من وقـت آلخـر ،ب عـداد قائمـة بـرامج العمـل
اخلاصــة ــا ألي فــرتة لــددة ال تتجــاوز الســنة التقومييــة وتــدرج فيهــا املســائل الــيت تتطلــب النظــر
حسب ترتيب األولويات.
 -95وتق ــوم جلن ــة الق ــانون ،بالتش ــاور م ــع جلن ــة اخلدم ــة القض ــائية ،م ــن وق ــت آلخ ــر ،بتعي ــني
املفو ني للعمل يف اللجـان القانونيـة اخلاصـة ،ويـتم إجـراء عمليـة االسـتعراض يف جلسـات عامـة،
ومن خالل البحوث القانونية والتحقيقات واملشاورات .بعد ذلـ  ،تقـوم اللجنـة القانونيـة اخلاصـة
ب عــداد تقريــر للنشــر .ويــدد التقريــر اجملــاالت اإلشــكالية ،وحالــة القــانون يف مــالوي مبــا يف ذل ـ
الصكوك الدولية ،والنتـائج الـيت توصـلت إليهـا اللجنـة القانونيـة اخلاصـة وتوصـياهتا لجصـالح ،مـع
مراعاة نتائج حبوثها ،واملسامهات الواردة من اجلهـات املعنيـة ،والسياسـات احلكوميـة ذات الصـلة،
واالااهات التشريعية يف واليات قضائية أجنبية وإقليمية قابلة للمقارنة.
 -96ويقدم التقرير الذي يتـوي علـى التشـريع املقـرتح (مشـروع قـانون) إىل وزيـر العـدل لينشـر
يف اجلريدة الرمسية ب شراف من الوزير الذي يقوم بعر ه على الربملان .كما يقدم الوزير التقرير إىل
جملــس الــوزراء ،ف ـ ذا أقــر جملــس الــوزراء توصــيات اللجنــة ،يعتمــد التشـريع املقــرتح كمشــروع قــانون
تقدمه احلكومة ويعرض على الربملان لسنمه.
 -97وقــد و ــعت قائمــة ب ـربامج إصــالح القــانون املقدمــة مــن جلنــة القــانون منــذ إنشــائها يف
عام  ،1996وهي مدرجة يف املرفا  1هلذا التقرير.
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 -98ومبوجب برنامج عمل جلنة القانون لعام  ،2012ستقوم اللجنة ب جراء استعراض لبعع
القوانني املثرية للقلا ،وهي تشمل املادة  35من قانون الشرطة؛ واملادة  10من قانون اإلجراءات
املدنيــة (دعــاو مــن قبــل احلكومــة أو ــدها)؛ وقــانون احملــاكم احملليــة؛ واملـواد 137ألــف و153
إىل  156من قانون العقوبات ،وذل على سبيل متابعـة أوجـه القلـا املثـارة حـول هـذه األحكـام
من قبل خمتلف شرائح اجملتمع .وتعتزم اللجنة إجراء عملية إصالح شامل وتقـدمي التوصـيات وفقـ ا
لــذل فيمــا يتعلــا باألحكــام والق ـوانني املــذكورة .ويف برنــامج العمــل نفســه ،ســتقوم جلنــة القــانون
أيضا مبراجعة قانون السجون وفقا لتقرير قدمته إدارة السجون.

حاء -لجنة النتخابات

 -99أنشــئت جلنــة االنتخابــات مبوجــب املــادة  )1(75مــن الدســتور لتكــون اهليئــة املســؤولة عــن
إج ـ ـراء االنتخاب ـ ــات يف م ـ ــالوي .وي ـ ـرأس اللجن ـ ــة ق ـ ــاض ترش ـ ــحه جلن ـ ــة اخلدم ـ ـة القض ـ ــائية .وت ـ ــنص
املـادة  )2(76مـن الدسـتور علـى مهــام اللجنـة مـن قبيـل رسـم حــدود الـدوائر االنتخابيـة بنزاهـة علــى
أســاس ــمان أن الــدوائر تضــم أعــدادا متســاوية تقريب ـ ا مــن النــاخبني املــؤهلني للتســجيل؛ مراجعــة
ح ــدود ال ــدوائر االنتخابي ــة القائم ــة عل ــى فـ ـرتات ال تزي ــد عل ــى ا ــس س ــنوات للب ــت يف الطلب ــات
والشكاو االنتخابية املتعلقة ب جراء أي انتخابات؛ و مان االمتثـال ألحكـام الدسـتور وأي قـانون
آخر صادر عن الربملان؛ وأداء أي مهام أخر يددها الدستور أو قانون صادر عن الربملان.
 -100وقــد أجــرت مــالوي أربعــة انتخابــات برملانيــة ورئاســية منــذ عــام  .1994ويف حــني أن
االنتخابــات اعتــربت عمومـا حــرة ونزيهــة ،ف نــه ال تـزال هنــاك حتــديات تواجــه إجـراء االنتخابــات،
من قبيل قدرات اللجنـة ،واسـتقالليتها ،وتصـرفات هيئـات البـ العامـة ،وإسـاءة اسـتخدام املـوارد
العامة خالل احلملة االنتخابية.

طاء -مصلحة السجون
 -101ينص الدستور يف املادة  163منه على إنشاء مصلحة للسجون ،ويتحدث عن مكتـب
مفـوض الســجون األول يف املــادة  ،164وعـن جلنــة مصــلحة السـجون وهيئــة تفتــيش الســجون يف
امل ــادتني  167و 169علـ ــى الت ـ ـوا  .وي ـ ـرأس املص ــلحة املفـ ــوض األول املكلـ ــف بضـ ــمان اإلدارة
الس ــليمة والفعال ــة للس ــجون ،و اي ــة حق ــوق اإلنس ــان ،واحـ ـرتام األوام ــر والتوجيه ــات القض ــائية،
وااللتزام باملعايري الدولية.
 -102ووفق ـ ا للمــادة  8مــن قــانون الســجون ،تتــفلف مصــلحة الســجون يف مــالوي مــن مجيــع
املؤسســات التفديبيــة ،ومعســكرات األشــغال ،واملــدارس األمنيــة اخلاصــة ،وغريهــا مــن املؤسســات
الــيت تســتخدم إلســكان واحتجــاز وتفهيــل األشــخاص احملكــوم علـيهم بالســجن أيـا كــان شــكلها،
على أال يشـمل ذلـ زنزانـات أقسـام الشـرطة .وقـد صـدر قـانون السـجون يف عـام  ،1955وهـو
يف حاجة ماسة إىل اإلصالح الكامل .وينص القانون على إدارة مصلحة السجون وهيكلها.
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 -103ويوج ــد مق ــر املص ــلحة يف زومب ــا ول ــديها مكات ــب إقليمي ــة برئاس ــة مفو ــني إقليمي ــني يف
اجلن ــوب والوس ــط والش ــمال .ويـ ـرأس ك ــل س ــجن موث ــف مكل ــف يش ــرف عل ــى ــبال الس ــجن
ــبال الســجن املكلفــون بواجبــات خمتلفــة .ومتــارس
والســجناء معـا ويـراقبهم .ويســاعده يف ذلـ
جلنـة مصـلحة السـجون وهيئــة تفتـيش السـجون مهمـة مراقبــة تسـيري السـجون .واملسـؤولية الرئيســية
ملفــوض الس ــجون األول ه ـي ــمان اإلدارة الس ــليمة والفعال ــة للمؤسس ــات التفديبي ــة املدرج ــة يف
مصـلحة السـجون يف مــالوي .ووفقـا للمـادة  2مــن قـانون تنظـيم الســجون ،فـ ن "السـجني" يعــو
أي شخص ،سواء أدين أم ال ،قيد االحتجاز يف أي سجن .أما "السـجني غـري املـدان" فهـو أي
شخص مل تصدر إدانة حبقه غـري أنـه مـودع يف السـجن علـى النحـو الواجـب مبوجـب أمـر أو قـرار
من أي لكمة ،أو أي أمر اعتقال صادر عن أي شخص خمول بذل مبوجب القـانون ،أو بـفمر
من لكمة عسكرية.
 -104ومثة حتديات كثرية تواجه مصلحة السجون ،أمهها مسفلة القدرات .ويف عام  ،2010بل
جممــوع مــوثفي الســجون املوجــودين  1 109موثف ـا .ومــن أصــل ذل ـ  ،بل ـ عــدد الــذكور ،886
واإلناث  .223وتعترب نسـبة السـجانني إىل السـجناء مؤشـرا مهمـا .ففـي عـام  ،2005كانـت هـذه
النسـ ــبة  1إىل  .16وخـ ــالل فـ ــرتة االستقصـ ــاء األسـ ــاس لعـ ــام  2010أثهـ ــرت النتـ ــائج أن نسـ ــبة
السجانني إىل السجناء هي  1إىل  .11وحبسب التوزيع اجلنسي ف ن نسبة السـجانني إىل السـجناء
أفضل بالنسبة لجناث فهـي  1إىل  1.4مقارنـة بالـذكور وهـي  1إىل  .13ويبلـ عـدد السـجون يف
مــالوي  32ســجنا ،وقــد بــو معظمهــا قبــل اســتقالل البلــد .ويبــني اجلــدول  3أدنــاه البيانــات فيمــا
يتعلا بالسجون ،وموثفي السجون ،وعدد السجناء بني عامي  2006و.2010
 -105ويشكل االكتظا أحد املشاكل الرئيسية يف سجون مالوي .وقد خلصت منظمة العفو
الدولية يف تقريرها السنوي لعام  2010الظروف العامة يف سجون مالوي على النحو التا :
معظــم الزنزانــات مكتظــة وتضــم أكثــر مــن ــعف ســعتها .ففــي كــانون األول/
اجمله ــز ل 700
ديس ــمرب ،عل ــى س ــبيل املثـ ـال ،ك ــان س ــجن م ــاوىل (املنطق ــة الوس ــطى) ،م
اجملهــز
ســجني ،يضــم ح ـوا  2 200ســجني؛ وكــان ســجن زومبــا (املنطقــة اجلنوبيــة) ،م
اجملهــز ل 700
ل  900ســجني ،يضــم  2 176ســجينا؛ وســجن شيشــريي يف بالنتــري ،م
اجمله ــز ل 200
س ــجني ،يض ــم  1 800س ــجني؛ وس ــجن م ــزوزو (املنطق ــة الش ــمالية) ،م
ســجني ،يضــم  412ســجين ا .وقــد أد االكتظــا إىل انتشــار األمـراض املعديــة ،مبــا يف
ذل السل واجلرب.
 -106ويف سبيل التصدي هلذه املشكلة ،اختذت احلكومة تدابري تشـمل مشـروع قـانون سـجون
يل لل قانون السجون احلا  ،وشرعت يف برامج للتحسني العام لظروف السجن .وبـو سـجن
منــوذجي يف مزميبــا يف مشــال البلــد .وهنــاك أيض ـا خطــط لبنــاء ســجون أمنيــة مشــددة جديــدة يف
ليلونغوي وبالنتري لتحل لل سجو مواىل وشيشريي ،اليت أصبحت قدمية.
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اجلدول 3
عدد السجون ،وموظفي السجون ،والسجناء٢010-٢00٦ ،
الوحدة

املؤشر

عــدد الســجون واملؤسســات العدد
اإلصالحية
المجموع
عدد موثفي السجون
الذكور
اإلناث
احملكوم عليهم
عدد السجناء
الــذين هــم يف انتظــار
احملاكمة
المجموع
عدد السجناء املدانني
الذكور
اإلناث
نسبة السجناء إىل السجانني المجموع
الذكور
اإلناث

2006

2007

2008

2009

2010

32

32

32

32

32

٧٦٣
623
140
9 004
3 087

٧91
630
161
9 382
3 255

٨٥٥
689
166
9 567
3 550

1 00٢
812
190
9 511
3 787

1 109
886
223
11 050
3 424

10 ٣٦٨ 10 0٧٨
10 187
9 912
181
166
1٣٫1
1٣٫٢
16٫2
15٫9
1٫1
1٫2

11 ٨٦٤ 11 ٧٢٢ 10 ٦91
11 558 11 452 10 481
306
270
210
10٫٧
11٫٧
1٢٫٥
13٫0
14٫1
15٫2
1٫4
1٫4
1٫3

املصدر :إدارة السجون.2011 ،

ياء -دائرة شرطة مالوي
 -107أسست دائرة شرطة مالوي مبوجب املادة  152من الدستور كهيئة مستقلة مـن هيئـات
الس ــلطة التنفيذي ــة مكلف ــة مبس ــؤولية ت ــوفري اي ــة الس ــالمة العام ــة وحق ــوق الن ــاس يف م ــالوي مب ــا
يتماشــى مــع الدســتور وأي قــانون مكتــوب يف البلــد .وختضــع الشــرطة للمســؤولية السياســية لــوزير
األمن الداخلي والسالمة العامة ويرأسها املفـتش العـام الـذي يعينـه الـرئيس مبوافقـة الربملـان مبوجـب
املادة  .)2(154أما تنظيم الدائرة وهيكلها خدمة لألغراض التشغيلية فهو على النحو التا :

GE.15-06105

(أ)

رئاسة الشرطة الوطنية؛

(ب)

األقاليم؛

(ج)

املراكز؛

(د)

املراكز الفرعية؛

(ه)

املخافر؛

(و)

الوحدات.
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 -108ويقع املقر الوطو للشرطة يف ليلونغوي ولديها أربعة مكاتب إقليمية يف اجلنوب والشـرق
والوســط والشــمال .وي ـرأس كــل مكتــب إقليمــي مفــوض للشــرطة .ويوجــد يف الوقــت احلا ــر مــا
جمموعـه أربعــة وثالثـون مركـزا للشـرطة يف مجيــع أمــاء البلــد .ويـرأس كـل مركــز شــرطة إداريـا موثــف
ــابط املركـز الــذي يعــال العمليــات اليوميـة مثــل التعامــل مــع البالغــات
مسـؤول ويعاونــه يف ذلـ
عـن وقــوع جـرائم .أمــا املهــام األساســية لــدائرة الشــرطة يف مــالوي فتــنص عليهــا املــادة  )1(4مــن
قــانون الشــرطة لعــام  2010وهــي منــع اجلرميــة والتحقيــا فيهــا والكشــف عنهــا ،واعتقــال اجملــرمني
ول ــاكمتهم ،واحلف ــا عل ــى الق ــانون والنظ ــام ،و اي ــة احلي ــاة واملمتلك ــات واحلري ــات األساس ــية
وحقوق األفراد ،وإنفاذ مجيع القوانني اليت تتحمل الشرطة مسؤولية إنفاذها بصفة مباشرة.
 -109ومــن األمهي ــة مبكــان التفكي ــد علــى أن وج ــود دائــرة الش ــرطة هــو حلماي ــة حيــاة املالوي ـني
و مان متتعهم الكامل حبقوقهم .وبالتا ف ن الدائرة ليست أداة للقمع .وعلى مر تاريخ مالوي
القص ــري ،واج ــه البل ــد حت ــديات لض ــمان أن تك ــون الش ــرطة مهني ــة ومؤهل ــة .ويف ح ــني أن دس ــتور
عام  1994ينص بو وح على وثائف الدائرة ،فقـد وجـدت فجـوات بـني املثـل العليـا املنصـوص
عليهـا يف القـانون والواقـع العملــي علـى أرض الواقــع .ويسـعى ســن قـانون الشــرطة يف عــام 2010
ملعاجلة هذه الثغرات ب دخال تغيريات جذرية.
 -110وينص القانون على إنشاء مكتب للجنة الشكاو املستقلة يقـوم بـالتحقيا يف شـكاو
املعاملة الوحشية ،أو وقوع الوفيات ،أو سوء تصرف الشرطة .إال أن هذه اللجنة مل تشكل بعد.
كما يـنص القـانون علـى إنشـاء نظـام الـزوار العـاديني يشـمل جمموعـة مـن السـكان احملليـني يف كـل
مرك ــز ش ــرطة مهمته ــا تفق ــد ث ــروف االحتج ــاز يف مراك ــز الش ــرطة .وباإل ــافة إىل ذلـ ـ  ،يض ــع
القــانون نظام ـا شــامالا لتســيري وتنظــيم التجمعــات العامــة واملظــاهرات والســيطرة علــى احلشــود يف
مباريات كرة القدم.
 -111علــى أنــه ال يـزال هنــاك العديــد مــن التحــديات ،وأمههــا نقــص امل ـوارد والقــدرات .وتشــري
النتائج اليت توصـل إليهـا االستقصـاء األسـاس للعـدل لعـام  2010أن نسـبة السـكان إىل الشـرطة
يف مالوي ال تـزال عاليـة فهـي أكثـر مـن  1 000شـخص لكـل ـابط شـرطة .ويف عـام 2010
كانت نسبة السكان إىل الشرطة  1 450إىل  1باملقارنة بالنسبة املوصى ا وهي  500إىل .1
والو ع أسوأ يف املناطا الريفية حي تبل النسبة  6 455إىل  1مقارنة باملناطا احلضرية حيـ
تبل النسبة  1 266إىل .1

كاف -وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والرعاية الجتماعية
 -112وزارة الش ــؤون اجلنس ــانية والطف ــل والرعاي ــة االجتماعي ــة هـ ـي احمل ــرك الك ــامن وراء اجله ــاز
احلكــومي لال ــطالع بشــؤون اجلنســني واألطفــال .وه ـي أيض ـا وزارة مســؤولة عــن تنفيــذ اتفاقيــة
القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ـد املـرأة بالنيابـة عـن احلكومـة .وهـي حا ـرة عمليـا يف مجيـع
املنــاطا يف مــالوي .وهلــا إدارة تعــال شــؤون األطفــال ومســؤولة عنهــا ،بقــدر مــا هــي مســؤولة عــن
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اتفاقية حقوق الطفل .وقـد ا ـطلعت وزارة الشـؤون اجلنسـانية والطفـل والرعايـة االجتماعيـة بـدور
أساسي يف إنشاء نقال لورية معنية بالشؤون اجلنسانية يف الـوزارات واإلدارات األخـر  ،ممـا عـزز
حضــورها يف القطــاع العــام .وقــد ثلــت وزي ـرة علــى رأس هــذه الــوزارة من ـذ إنشــائها .وتتقلــد ام ـرأة
حالي ا منصب الكاتب الرئيسي بعد أن كان يتقلد هذا املنصب رجل .وجدير بالـذكر أن منصـب
مدير الشؤون اجلنسانية يتقلده رجل.

لم -وزارة العدل والشؤون الدستورية
 -113تضــطلع وزارة العــدل والشــؤون الدســتورية بــدور هــام يف جمــال حقــوق اإلنســان وســيادة
القــانون يف م ــالوي .وق ــد أنش ــفت ال ــوزارة م ــؤخرا وح ــدة حلق ــوق اإلنس ــان س ــتقوم بتنس ــيا قض ــايا
حقــوق اإلنســان وإعــداد تقــارير الدولــة الطــرف .علــى أن الوحــدة ينقصــها املوثفــون وتفتقــر إىل
القدرات .ومديرية النيابة العامة هي املسؤولة عن مجيع احملاكمات اجلنائية يف مالوي ،وهـي تابعـة
لوزارة العدل .وينص الدستور على والية املديرية يف املواد  102-99وهي تشمل سـلطة الشـروع
يف اإلجراءات اجلنائية ،وتوليها ،واإلشراف عليهـا ،ووقفهـا .ويعـني رئـيس اجلمهوريـة مـدير املديريـة
مبوافقة جلنة التعيني يف الوثائف العامة ،وهي جلنة من جلان من الربملان .ويقع على مكتـب مـدير
النيابــة العامــة واجــب ــمان متتــع املشــتبه فــيهم يف القضــايا اجلنائيــة حبقــوقهم الدســتورية .ويشــمل
ذلـ ـ احملاكم ــة يف غض ــون ف ــرتة زمني ــة معقول ــة .عل ــى أن ه ــذا يش ــكل حت ــديا كبـ ـريا ،وخاص ــة يف
احلــاالت اخلطــرية مثــل ج ـرائم القتــل ،بســبب القيــود املفرو ــة علــى امل ـوارد .وقــد مت يف الســنوات
القليل ــة املا ــية إح ـراز بع ــع التق ــدم يف إنش ــاء فري ــا عام ــل يع ــىن ـ ـرائم القت ــل ويض ــم الف ــاعلني
الرئيسـيني يف قطــاع العدالــة اجلنائيــة .ونتيجــة لـذل  ،عــول منــذ عــام  2009مــا جمموعــه 1 272
قضية من قضايا القتل.
 -114وق ــد ثل ــت إدارة المس اااعدة القانوني ااة تقلي ــدي ا ج ــزءا م ــن وزارة الع ــدل ك ــدائرة مكلف ــة
مبس ــؤولية تق ــدمي املس ــاعدة القانوني ــة للمالوي ــني .وج ــاء س ــن ق ــانون املس ــاعدة القانوني ــة يف أوائ ــل
عام  2011ليحدث ثورة يف البنية اهليكلية خلدمات املساعدة القانونية يف مالوي وذلـ ب نشـاء
مكتب املساعدة القانونية ككيان مستقل خارج وزارة العـدل .وسـيقوم مكتـب املسـاعدة القانونيـة
م مت إنشاؤه بفداء مهامه وواجباته بصورة مستقلة عـن أي شـخص أو سـلطة .وسـريأس املكتـب
مدير يساعده نائب للمدير .ويهدف إنشاء املكتب إىل معاجلة اخلصاص اهلام الذي يعرفه تقدمي
خـدمات املســاعدة القانونيــة يف مـالوي ،وباألســاس مــن حيـ سـهولة وصــول األشــخاص األشــد
حاج ــة إىل مث ــل ه ــذه اخل ــدمات .ونظ ـرا ل ــذل  ،ف ـ ن العملي ــات ال ــيت يق ــوم ــا املكت ــب س ــتفخذ
بالالمركزيـة وســيجري إنشــاء مراكــز للمســاعدة القانونيــة يف مجيـع أمــاء البلــد ،وذلـ علــى عكــس
الو ع احلـا حيـ إن إدارة املسـاعدة القانونيـة لـديها اآلن مكاتـب يف مراكـز بالنتـري وليلونغـوي
ومزوزو احلضرية فقط.
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 -115وتــنص امل ــادة  4م ــن القــانون عل ــى واجب ــات ومهــام املكت ــب عل ــى النحــو الت ــا  :ت ــوفري
املســاعدة القانونيــة واالتصــال والتعــاون مــع منظمــات اجملتمــع املــدين واهليئــات األخــر يف تــوفري
املســاعدة القانونيــة ،وإج ـراء البحــوث يف جوانــب املســاعدة القانونيــة ،وإعــداد تقــارير وتوصــيات
تقدم إىل الوزير.
وتعرف املعونة القانونية عموما بفهنا تشمل املشورة القانونية واملساعدة القانونية والتمثيـل
 -116م
لد أي لكمـة أو هيئـة أو سـلطة مماثلـة وتـوفري الرتبيـة املدنيـة واملعلومـات بشـفن القـانون .وواليـة
املكتــب واســعة ،وال ســيما مــع إدراج تقــدمي الرتبيــة املدنيــة واملعلومــات بشــفن القــانون كجــزء مــن
خــدمات املســاعدة القانونيــة .ومــن املتوقــع أيضـا أن يفتــتح املكتــب املزيــد مــن املكاتــب الفرعيــة يف
مجيــع أمــاء البلــد ممــا سييســر إتاحــة املســاعدة القانونيــة أكث ـر .وتســمح املــادة  28مــن الق ــانون
للمكتــب ب ـفن يــربم مــا يســمى اتفاقيــات التعــاون مــع منظمــات اجملتمــع املــدين لتقــدمي املس ــاعدة
القانونيـة .وهلــذا األمـر أمهيتــه نظـرا حلضــور منظمــات اجملتمـع املــدين امللمـوس يف نظــام العدالــة .ويف
حـ ــني أن دور اجملتمـ ــع املـ ــدين كـ ــان ملحوث ـ ـا وملموس ـ ـا يف املا ـ ــي ،ف ـ ـ ن التعـ ــاون بـ ــني املكتـ ــب
ومنظمات اجملتمع املدين مينح تل املنظمات أول اعرتاف قانوين ا يف نظام العدالة اجلنائية.
 -117أنشــئ مكتااب الماادير العااام مبوجــب القــانون .وهــو مــن الناحيــة العمليــة خا ــع ل ـوزارة
العـ ــدل .وه ـ ـو مسـ ــؤول عـ ــن إدارة ممتلكـ ــات األشـ ــخاص املتـ ــوفني الـ ــذين مل يرتك ـ ـوا وصـ ــية .ومـ ــن
التشريعات األخر اليت توجه عمـل املكتـب زيـادة علـى قـانون املـدير العـام قـانون ـريبة الرتكـات
وقانون ممتلكات األشخاص املتوفني (الوصايا واملرياث واحلماية).
 -118ورغم إنشاء املكتب وتفويضه مبوجـب نـص قـانوين ،ف نـه يواجهـه العديـد مـن التحـديات
الــيت تــؤدي إىل تــفخري أدائــه لواجبات ـه .وقــد كــان مقــر املكتــب حـ عــام  2011يقــع يف بالنتــري،
جنوب مـالوي ،ممـا أد إىل ثهـور حتـديات خطـرية تتعلـا بوصـول املسـتفيدات إليـه .فقـد كانـت
األرامل يف الكثري من األحيان تتوجهن إىل بالنتري للحصول على اسـتحقاقات وفـاة أزواجهـن إال
أن التفخري الذي تصادفنه كـان يـؤدي إىل اسـتنزاف مـا لـديهن مـن أمـوال ويـرتكهن يف حالـة عـوز.
وقــد أد عــدم حوســبة الســجالت أيض ـ ا إىل العديــد مــن حــاالت فقــدان البيانــات ،ممــا عــرض
للخطر فرص احلصول على استحقاقات الوفاة يف الوقت املناسب.
 -119وجيري ااوز هذه التحديات وإجياد حلول هلا ،وفقـ ا إلفـادة املـدير العـام .وقـد أد نقـل
املكتـب إىل ليلونغـوي إىل حتســني إمكانيـة الوصـول بالنســبة لألشـخاص اآلتـني مــن أقصـى منــاطا
البلد .كما فتح املزيد من املكاتب على املستو اإلقليمي ،مما خفف من عـبء أسـر األشـخاص
املتوفني .ويبذل املكتب جهـودا حلوسـبة سـجالته حـ يـتم خفـع عـدد حـاالت فقـدان البيانـات
وامللفات ،بل وو ع حد هلا.
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ميم -المجتمع المدني
 -120يوجد يف مالوي جمتمع مـدين مزدهـر وقـد شـهد نفـوذا متزايـدا خـالل السـنوات املتعاقبـة.
وتنظم عمليـات منظمـات اجملتمـع املـدين ،املعروفـة باسـم املنظمـات غـري احلكوميـة ،مبوجـب قـانون
املنظمــات غــري احلكوميــة (الفصــل  05:5مــن ق ـوانني مــالوي[ ،ويشــار إليــه الحق ـا باســم قــانون
املنظمات غري احلكومية]) .وينطبا قانون املنظمات غري احلكومية علـى املؤسسـات أو املنظمـات
املشــكلة ألغـراض املنفعــة العامــة ،وهــو يســتبعد صـراحة الكنــائس ،واملنظمــات الدينيــة ،واألحـزاب
السياس ـ ــية ،والنقاب ـ ــات العمالي ـ ــة ،أو النـ ـ ـوادي االجتماعي ـ ــة .ويس ـ ــعى الق ـ ــانون ك ط ـ ــار تنظيم ـ ــي
للمنظمــات غــري احلكوميــة لتعزيــز تنميــة اجملتمــع امل ـدين املســتقل وقيم ـه .ويســتند هــذا القــانون إىل
ثالثة مكونـات رئيسـية تشـكل النظـام الـذي ختضـع لـه املنظمـات غـري احلكوميـة .وهـذه املكونـات
هــي التســجيل ورصــد ســوء االســتخدام وحتديــده والتعامــل معــه .وتتنــاول امل ـواد  20إىل  24مــن
الباب السادس من قـانون املنظمـات غـري احلكوميـة تسـجيل املنظمـات غـري احلكوميـة يف مـالوي.
ومتطلبات التسجيل مبوجب القانون هي :الصـ النـاثم للمنظمـة غـري احلكوميـة ،وخطـة أنشـطة
املنظم ــة غ ــري احلكومي ــة ،ومص ــادر التموي ــل ،وإتاح ــة أح ــدث البيان ــات املالي ــة الس ــنوية املراجع ــة،
وإثبات أن املنظمة غـري احلكوميـة عضـو يف جملـس املنظمـات غـري احلكوميـة يف مـالوي الـيت امـع
كــل املنظمــات غــري احلكوميــة يف البلــد .وفيمــا يتعلــا برصــد وحتديــد ســوء االســتخدام ،يتطلــب
القـ ــانون أن ترفـ ــع املنظمـ ــات غـ ــري احلكوميـ ــة التقـ ــارير عـ ــن أنشـ ــطتها إىل جملـ ــس املنظمـ ــات غـ ــري
احلكومية ،وأن تقدم السـجالت املاليـة السـنوية املراجعـة ،وأن تكشـف عـن مصـادر التمويـل ،وأن
تعرض األنشطة السنوية اليت تضطلع ا.

نون -مكتب مكافحة الفساد
 -121يف س ــياق جهوده ــا ملكافح ــة الفس ــاد ،أنش ــفت احلكوم ــة مكت ــب مكافح ــة الفس ــاد يف
عام  ،1998وهو هيئة مستقلة عن الدولـة .ويتمتـع املكتـب بواليـة للتحقيـا واملقا ـاة يف قضـايا
الفسـ ــاد وإسـ ــاءة اسـ ــتخدام السـ ــلطة وغـ ــري ذل ـ ـ مـ ــن القضـ ــايا اجلنائيـ ــة املتعلقـ ــة بالفسـ ــاد .ويف
عام  ،2005أعلنـت احلكومـة سياسـة عـدم التسـامح مطلقـ ا مـع الفسـاد .ويبـني اجلـدول  4أدنـاه
عدد قضايا الفساد اليت يتعامل معها مكتب مكافحة الفساد منذ عام .2005
 -122وتشـمل أعــداد التحقيقــات املكتملــة االستفســارات اخلاصـة مبنــع الفســاد .ويتجــاوز عــدد
املرحــلة مــن الســنوات الســابقة.
التحقيقــات املكتملــة القضــايا املــفذون ــا ،وذلـ بســبب املســائل م
ويســتمر تزايــد نســبة التحقيقــات املكتملــة احملالــة إىل االدعــاء .وهنــاك حاليـا أكثــر مــن  70قضــية
معرو ة على احملاكم.
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اجلدول 4
عدد القضايا التي عالجها مكتب مكافحة الفساد في الفترة ٢011-٢00٥

الشكاو املتلقاة
الشكاو املرخص بالتحقيا
فيها
الشكاو اليت هي يف طور
انتظار اإلجراءات
التحقيقات املكتملة
احلاالت اليت أهنيت/اليت
هي يف طور االستعراض
احلاالت احملالة إىل احملاكمة
احلاالت اليت أهنيت بعد
االستشارة القانونية
حاالت اإلجراءات اإلدارية
احلاالت احملالة إىل مدير
االدعاء العام
احملاكمات املكتملة
اإلدانات
الرباءة
سحب الدعاو /ردها

/2010 /2009 /2008 /2007 /2006 /2005
2011 2010 2009 2008 2007 2006

المجموع

1 961

٨ ٣٥9

351

251

1 ٥1٦

1 225
634

1 293
463

٣ ٦٧٣
٢ ٣٥٤

 1 024ال شيء ال شيء ال شيء
128
95
68
82

ال شيء
152

219
153

1 ٢٤٣
٦٧٨

168
5

352
198
178
ال شيء ال شيء ال شيء

482
ال شيء

310
ال شيء

1 ٦٨٨
٥

ال شيء
22
15
5
2

ال شيء ال شيء ال شيء
20
21
16
9
9
10
7
8
5
4
4
1

ال شيء
25
10
12
3

ال شيء
34
23
4
10

صفر
1٣٨
٧٦
٤1
٢٤

2 104 1 553

795 1 008

938

175

301

134

304

56
255

42
246

333
276

834
480

املصدر :مكتب مكافحة الفساد.2012 ،

رابعاً -المساواة وعدم التمييز وسبل النتصاف الفعالة
ألف -المساواة وعدم التمييز
 -123ميثل مبدأ املساواة وعدم التمييز أحد أسس دستور مجهورية مالوي .وتنص املادة  4من
الدس ــتور عل ــى أن ـ ـه يل ــزم مجي ــع األجه ــزة التنفيذي ــة والتش ـ ـريعية والقض ــائية يف الدول ــة عل ــى مجي ــع
مستويات احلكومة وعلى حـا مجيـع شـعوب مـالوي يف املسـاواة يف احلمايـة الـيت مينحهـا الدسـتور
والقوانني الصادرة مبوجبه.
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 -124وعالوة علـى ذلـ  ،تضـمن املـادة  20جلميـع األشـخاص املسـاواة أمـام القـانون واملسـواة
يف احلمايــة دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز .كمــا حتظــر ممارســة أي شــكل مــن التمييــز ــد
األشخاص ،وتضمن جلميع األشخاص ،مبوجب أي قانون ،ايـة فعالـة مـن التمييـز علـى أسـاس
الع ــرق أو الل ــون أو ن ــوع اجل ــنس أو اللغ ــة أو ال ــدين أو الـ ـرأي السياس ــي أو غ ــريه م ــن اآلراء ،أو
اجلنس ــية أو األص ــل العرق ــي أو االجتم ــاعي أو اإلعاق ــة أو امللكي ــة أو امل ــيالد أو أي و ــع آخ ــر.
وتنص املادة  20أيضا على إمكانية سن القوانني اليت تعال أوجه عدم املساواة يف اجملتمـع وحتظـر
املمارس ــات التمييزي ــة وال ــرتويج هل ــا ،وميك ــن أن تش ــكل مث ــل تلـ ـ املمارس ــات مو ــوع عقوب ــات
جنائية تفر ها احملاكم.
 -125وتـنص املــادة  )1(41مــن الدســتور علــى أن لكـل شــخص احلــا يف أن تكــون شخصــيته
معرتف ـ ا ــا أمــام القــانون .وال ميكــن حتديــد احلــا يف املســاواة واالع ـرتاف علــى قــدم املســاواة أمــام
القانون ،وال تقييده وال االنتقاص منه.
 -126ويتطــرق الدســتور أيض ـ ا إىل املســاواة بــني اجلنســني وعــدم التمييــز بينهمــا .ويطلــب مــن
احلكومــة أن تعمــل بنش ــال ،طبق ـ ا ملبــادا السياس ــة الوطنيــة املنصــوص عليه ــا يف املــادة  13م ــن
الدس ــتور ،عل ــى تعزي ــز رف ــاه ش ــعب م ــالوي ومنائ ــه م ــن خ ــالل االعتم ــاد الت ــدرجيي للسياس ــات
وتشريعات اهلادفة إىل حتقيا املساواة بني اجلنسني وتنفيذها.
 -127وق ــد ح ــددت امل ــادة  20اجل ــنس كفس ــاس حلظ ــر التميي ــز ،يف ح ــني ح ــددت امل ــادة 24
املتعلقة حبقوق املرأة سببني إ افيني حلظر التمييز :احلالة الزواجية ونوع اجلنس.
 -128وفيم ــا يتعل ــا باألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،فـ ـ هنم يتمتع ــون باحلماي ــة نفس ــها عل ــى ق ــدم
املساواة مبوجب املادة  20من الدستور .وإ افة إىل ذل  ،تـنص املـادة  13علـى تنفيـذ احلكومـة
السياســات الكفيلــة بضــمان إمكانيــة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة بصــورة كافيــة ومناســبة إىل
األماكن العامـة ،وإتاحـة الفـرص هلـم علـى أسـاس اإلنصـاف يف جمـاالت العمـل واملشـاركة الكاملـة
يف مجيــع جمــاالت احلي ــاة يف البلــد .وق ــد ع ـدل الدســتور ع ــام  2010إل ــافة املزي ــد مــن االلت ـزام
والتعهــد مــن قبــل الدولــة ب ـفن تعــزز احلكومــة كرامــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ونوعيــة حيــاهتم مــن
خالل متكينهم من الوصول إىل األماكن العامة بصورة كافية ومناسـبة ،مـن بـني أمـور أخـر  .ويف
سياق نفس التعديل ،عدلت املادة  23املتعلقة حبا األطفال من أجـل االعـرتاف باألطفـال ذوي
اإلعاقــة كفطفــال يف حــاالت حرمــان خاص ـة ،ممــا خيــوهلم احلــا يف احلصــول علــى مســاعدة الدولــة
عند االقتضاء.
 -129وقــد ســن يف أيار/مــايو  2012مشــروع قــانون اإلعاقــة الـذي ثــل لســنوات ينتظــر البــت
فيــه مــن قبــل جملــس الــوزراء .ومــن شــفن هــذا القــانون أن يــدعم تعزيــز واحـرتام حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقة ،بدعم من اإلطار الدستوري املذكور أعاله.
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 -130ويف حني أن اإلطار الدسـتوري للمسـاواة وعـدم التمييـز يتصـف بالصـالبة ،فـ ن مشـاكل
عــدم املســاواة والتمييــز يف مــالوي ال ت ـزال قائمــة ،وال ســيما ــد الفئــات الضــعيفة مثــل النســاء
واألطف ـال .وهنــاك ق ـوانني وسياســات وب ـرامج اعتمــدهتا حكومــة مــالوي هتــدف إىل معاجلــة أوجــه
عدم املساواة وإىل العمل بنشال لتعزيز عدم التمييز .وفيما يلي بعع األمثلة:
(أ)

قانون منع العنف املنز لعام 2006؛

(ب)

قانون ممتلكات املتوىف (قانون الوصايا واملرياث واحلماية لعام )2011؛

(ج) مراجعــة القـوانني التمييزيــة املتعلقــة بــالزواج والطــالق ممــا أد إىل مشــروع قــانون
الزواج والطالق والعالقات األسرية 2006 -؛
(د) السياسة الوطنيـة بشـفن األيتـام وغـريهم مـن األطفـال املستضـعفني تيسـر الـدعم
للحصول على الرعاية واحلماية والنماء لأليتام واألطفال الضعفاء بطريقة منسقة حبيـ تتـوفر هلـم
بيئة متكنهم من تفعيل حقوقهم وإمكاناهتم الكاملة 2009 -؛
(ه) برن ــامج تعل ــيم البن ــات املعج ــل ال ــذي تنف ــذه وزارة التعل ــيم ،ومبوجب ــه مت حتس ــني
اهلياكل األساسية للمدارس بتوفري مرافا الصرف الصـحي الكافيـة مـن أجـل جعلهـا أكثـر مالءمـة
الحتياجات اإلناث؛
(و) جي ــري تنفي ــذ إجـ ـراءات التميي ــز اإلجي ــاي أو العم ــل اإلجي ــاي يف ختص ــيص امل ــنح
الدراسية للتالميذ احملتاجني .والنسبة احلالية هي لصاحل البنات وذل دف معاجلة عدم املساواة
يف احلصول على التعليم ،وقد كانت النسبة يف صاحل الذكور مقابل اإلناث من األطفال؛
(ز) هنــاك أيض ـ ا برنــامج إعــادة قبــول األمهــات الشــابات لتزويــدهن حبــا متســاو يف
التعليم على الرغم من كوهنن أمهات قبل انتهاء تعليمهن؛
(ح) تبذل وزارة التعلـيم أيضـ ا جهـدا مقصـودا لضـمان وجـود معـدل متسـا مو الختيـار
الفتيـات والفتيـان لالنتقــال مـن املدرســة االبتدائيـة إىل املدرسـة الثانويــة ،وهـو مــا مل يكـن متــوفرا يف
السابا؛
(ل) إطــار االســتثمار يف سياســة التعلــيم ،وهــو اإلطــار االسـرتاتيجي للرتبيــة الوطنيــة،
ويضمن تعزيز املساواة يف التعليم ب جياد بيئة شاملة داعمـة الحتياجـات الفتيـان والفتيـات وكـذل
األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة واإلعاقات الشديدة؛
(ي) نفذ حديثا نظام احلصص الختيار الطالب لدخول جامعة مالوي ،وهو سياسـة
مقصودة هتدف إىل معاجلة أوجه التفاوت/الفوارق املوجودة حاليا يف الوصول إىل التعليم اجلامعي؛
(ك) توفري املدخالت الزراعية املدعومة ،مثل األمسدة ،لكبـار السـن وشـديدي الفقـر
وذوي اإلعاقــة والفئــات األخــر احملرومــة اجتماعي ـا ،األمــر الــذي يعــو أيض ـا معاجلــة مســفلة عــدم
املساواة يف احلصول على املوارد من أجل الزراعة وبالتا الغذاء.
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 -131كما تعمل مالوي حالي ا على حتويل مشروع قانون املساواة بني اجلنسني إىل قانون ،وهو
يهــدف ،يف مجلــة أمــور ،إىل القضــاء علــى املمارســات الثقافيــة الضــارة ،و ايــة األطفــال ،وخاصــة
اإلناث ،من املمارسات الثقافية اليت تتسم بالتمييز وتضر النمو البدين والنفسي لألطفال.
 -132كما صدقت مالوي علـى االتفاقيـة الدوليـة ملناهضـة التمييـز العنصـري ،واتفاقيـة القضـاء
علــى مجيــع أشــكال التمييــز ــد املـرأة .وعلــى ــوء الفـوارق القائمــة بــني مــا هــو وارد يف الدســتور
والصكوك الدولية الواجبة النفـاذ ومـا هـو علـى أرض الواقـع ،فـ ن احلكومـة ،عمـالا بتوصـيات جلنـة
القــانون ،هــي بصــدد ســن قــانون يظــر املمارســات الضــارة (س ـواء كانــت اجتماعيــة أو ثقافيــة أو
دينية) اليت تؤدي إىل اسـتمرار تبعيـة النسـاء والـيت تفـرض العالقـات اجلنسـية االسـتغاللية .وتوصـي
اللجنــة باعتمــاد حصــة  40يف املائــة كحــد أد و 60يف املائــة كحــد أقصــى يف العمــل والتعلــيم
والوثائف العامة.

باء -سبل النتصاف الفعالة
 -133يــوفر دســتور مــالوي إطــارا لالنتصــاف يف حــال وجــود انتهاكــات للحقــوق واحلريــات.
فاملــادة  )1(15مــن الدســتور تــنص علــى أن حتــرتم مجيــع الفــروع الثالثــة للحكومــة وأجهزهتــا كافــة
احلقوق واحلريات املنصوص عليهـا يف الدسـتور وأن تنفـذها .ويـنص الدسـتور علـى سـبل انتصـاف
فعالة يف حال انتهاك احلقوق أو وجود هتديد للتمتع ا.
 -134وسبل االنتصاف هذه متاحة من خالل احملاكم ،وجلنة حقوق اإلنسـان ،وأمـني املظـامل،
وغــري ذلـ مــن أجهــزة احلكومــة .ومتك ـ ـمن املــادة  )3(41مــن الدســتور مــن التصــدي بفعاليــة ألي
م
تعد على أي حا (مكرس يف الدستور أو القانون) أو ح جملرد وجود هتديد للتمتع بفي حا.
 -135ويـنص الدسـتور بالفعـل علــى إمكانيـة فـرض عقوبـات جنائيــة علـى انتهـاك حقـوق معينــة
مثـل املعاقبــة علــى التمييــز مبوجــب املــادة  .20وهكـذا ينبغــي اعتبــار العقوبــات اجلنائيــة شــكالا مــن
أشكال االنتصاف املتاحة يف سياق اية حقوق اإلنسان.
 -136وتنص املادة  43من الدستور علـى احلـا يف العدالـة اإلداريـة املنصـفة .فقـرارات احلكومـة
ختضع للمراجعة القضائية ،وتتمتع احملاكم بصالحيات توفري سـبل االنتصـاف الفعالـة حيثمـا كـان
هناك انتهاك للحقوق.
 -137وعلى سبيل املثال ،اسـتطاع أصـحاب املطالبـات رفـع دعـو للحصـول علـى تعـويع يف
قضايا عديدة مت سجنهم فيها دون وجه حـا ،كمـا هـو احلـال يف قضـية مـارتن ماشيبيسـا مونتـا
د املـدعي العـام (القضـية املدنيـة رقـم  52لعـام  )1993حيـ حكمـت احملكمـة مبـنح تعـويع
للمدعي الـذي سـجن دون وجـه حـا ملـدة  27سـنة .ويف قضـية فيلـيكس كاثـا ـد النائـب العـام
(القضية املدنية رقم  988لعام  )2007حصل املـدعي علـى تعـويع عـن سـجنه دون وجـه حـا
ملدة شهرين.
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التذييل األول
حالة برامج إصالح القوانين في مالوي ()٢011-199٦
الرقم عنوان التقرير

عام النشر

التشريع املقرتح

الو ع

( )1قانون العقوبات (تعديل) مشروع قانون

سن يف عام 1997
ويف عام 1998

( )2الوصايا واملرياث (تعديل) مشروع قانون

سن يف عام 1997
ويف عام 1998

( )3املواطنة (تعديل) مشروع قانون

سن يف عام 1997
ويف عام 1998

( )4الزواج (تعديل) مشروع قانون

سن يف عام 1997
ويف عام 1998

( )5قانون االنتساب (تعديل) مشروع قانون

سن يف عام 1997
ويف عام 1998

الدستور (تعديل) مشروع قانون

سن كقانون رقم 11
لعام 2010

1

مراجعة بعع القـوانني املتعلقـة تشرين األول/
بـ ـ ـ غواء الفتي ـ ــات الص ـ ــغريات ،أكتوبر 1996
والوص ـ ــايا واملواري ـ ـ واملواطن ـ ــة
والزواج واالنتساب

2

املراجعة الفنية للدستور

3

إصــالح العدال ــة اجلنائي ــة فيم ــا شبال/فرباير  2000الكفالة (املبادا التوجيهية) مشروع قانون
يتعلـ ـ ـ ــا باملبـ ـ ـ ــادا التوجيهيـ ـ ـ ــة
للكفالة

4

مراجعة قانون العقوبات

5

مراجعة قانون اجليش

6
7
8
9
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تشرين الثاين/
نوفمرب 1998

حزيران/يونيه  2000قانون العقوبات (تعديل) مشروع قانون

سن كقانون رقم 1
لعام 2011

مشروع قانون قوات الدفاع

سن كقانون رقم 11
لعام 2004

مراجع ــة ق ــانون ممارس ــة الرقاب ــة آب/أغسطس
علــى وســائل الرتفيــه والــتحكم 2001
فيها

مشروع قانون تصنيف وسائل الرتفيه واملطبوعات
العامة

معروض على جملس
الوزراء

مراجعة قـانون تـدريس القـانون أيلول/سبتمرب
2002
وممارسي املهن القانونية

تدريس القانون وممارسي املهن القانونية (تعديل)
مشروع قانون

سن كقانون رقم 9
لعام 2004

مراجع ـ ـ ــة ق ـ ـ ــانون املمارس ـ ـ ــات تشرين الثاين/
نوفمرب 2002
الفاسدة

املمارسات الفاسدة (تعديل) مشروع قانون

سن كقانون رقم 17
لعام 2004

مشروع قانون الشرطة

سن كقانون رقم 12
لعام 2010

مراجعة قانون الشرطة

متوز /يوليه 2001

سن كقانون رقم 14
لعام 2000

متوز/يوليه 2003
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التشريع املقرتح

الو ع

الرقم عنوان التقرير

مراجع ـ ـ ــة ق ـ ـ ــانون اإلج ـ ـ ـ ـراءات كانون األول/
ديسمرب 2003
اجلنائية واألدلة

قانون اإلجراءات اجلنائية واألدلة (تعديل) مشروع
قانون

سن كقانون رقم 14
لعام 2010

12

إصــالح العدال ــة اجلنائي ــة فيم ــا كانون األول/
يتعل ـ ـ ـ ــا بتحوي ـ ـ ـ ــل الغرامـ ـ ـ ـ ــات ديسمرب 2003
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون األول /ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب،
2003

الغرامات (حتويل) مشروع قانون

سن كقانون رقم 10
لعام 2005

مراجعـ ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ـ ــانون الوص ـ ـ ـ ـ ـ ـايا كانون الثاين/يناير
2004
واملرياث

( )1ممتلكات األشخاص املتوفني( ،الوصايا واملرياث،
واحلماية) مشروع قانون

سن كقانون رقم 14
لعام 2011

13

10
11

عام النشر

( )2ريبة الرتكات (تعديل) مشروع قانون
مراجعـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ــانون املسـ ـ ـ ـ ــاعدة متوز/يوليه 2005
القانونية

مشروع قانون املساعدة القانونية

سن كقانون رقم 7
لعام 2011

15

مراجع ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ــانون األطف ـ ـ ـ ـ ــال تشرين األول/
أكتوبر 2005
وصغار السن

مشروع قانون رعاية األطفال و ايتهم وعدالتهم

سن كقانون رقم 22
لعام 2010

مراجعـ ـ ـ ـ ــة الق ـ ـ ـ ـ ـوانني املتعلقـ ـ ـ ـ ــة آذار/مارس 2010
باألرا ي

( )1مشروع قانون األرا ي

معروض على جملس
الوزراء

16

مراجعـ ـ ـ ـ ــة الق ـ ـ ـ ـ ـوانني املتعلقـ ـ ـ ـ ــة حزيران/يونيه  )1( 2006مشروع قانون الزواج والطالق والعالقات األسرية معروض على الربملان
بالزواج والطالق
( )2قانون العقوبات (تعديل) مشروع قانون

14

( )2مشروع قانون األرا ي العرفية
( )3األرا ي املسجلة (تعديل) مشروع قانون
( )4مشروع قانون التخطيط العمراين
( )5الغابات (تعديل) مشروع قانون
( )6الطرق العامة (تعديل) مشروع قانون
( )7املناجم واملعادن (تعديل) مشروع قانون
( )8مشروع قانون مسح األرا ي
( )9امتالك األرا ي (تعديل) مشروع قانون
( )10احلكم احمللي (تعديل) مشروع قانون
( )11مؤسسة مالوي لجسكان (تعديل) مشروع
قانون

17

( )12الشركات (تعديل) مشروع قانون

مراجع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ـ ــانون احمل ـ ـ ـ ـ ـ ــاكم أيلول/سبتمرب
2007
التقليدية
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عام النشر
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أيلول/سبتمرب
2007

( )1الدستور (تعديل) مشروع قانون

معروض على جملس
الوزراء

18

مراجعة الدستور

19

و ـ ـ ـ ــع التش ـ ـ ـ ـريعات املتعلقـ ـ ـ ــة آب/أغسطس
بـ ـ ـ ـ ـ ــاإلعالن عـ ـ ـ ـ ـ ــن األصـ ـ ـ ـ ـ ــول 2008
واخلص ـ ــوم واملص ـ ــاحل التجاري ـ ــة
م ــن قب ــل امل ــوثفني العم ــوميني
واملسؤولني املنتخبني

20

و ـ ـ ـ ــع التش ـ ـ ـ ـريعات املتعلقـ ـ ـ ــة كانون األول/
بفــريوس نقــص املناعــة البش ـرية ديسمرب 2008
واإليدز

( )2الدستور (تعديل) (رقم  )2مشروع قانون
( )3مشروع قانون عزل الرئيس
( )4تسجيل وتنظيم األحزاب السياسية (تعديل)
مشروع قانون
( )5جلنة االنتخابات (تعديل) مشروع قانون
( )6االنتخابات الربملانية والرئاسية (تعديل) مشروع
قانون
( )7احملاكم (تعديل) مشروع قانون
( )8أمني املظامل (تعديل) مشروع قانون

21

مراجعة قانون التعليم

22

و ـ ـ ــع ق ـ ـ ــانون املس ـ ـ ــاواة ب ـ ـ ــني
اجلنسني

23

آذار/مارس 2010

( )1مشروع قانون اإلعالن عن األصول واخلصوم
واملصاحل التجارية من قبل املوثفني العموميني

معروض على جملس
الوزراء

( )2االنتخابات الربملانية والرئاسية (تعديل) مشروع
قانون
( )3االنتخابات احلكوميه احمللية (تعديل) مشروع
قانون
( )1فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز (منع وإدارة) معروض على جملس
الوزراء
مشروع قانون
قانون التعليم

معروض على جملس
الوزراء

مشروع قانون املساواة بني اجلنسني

معروض على جملس
الوزراء

و ـ ـ ـ ــع التش ـ ـ ـ ـريعات املتعلقـ ـ ـ ــة شبال/فرباير  )1( 2011مشروع قانون االاار بالبشر
باالاار بالبشر
( )2السياحة والفنادق (تعديل) مشروع قانون

معروض على جملس
الوزراء

( )3اهلجرة (تعديل) مشروع قانون
( )4قانون العقوبات (تعديل) مشروع قانون
( )5تسليم اجملرمني (تعديل) مشروع قانون
( )6رعاية األطفال و ايتهم وعدالتهم (تعديل)
مشروع قانون
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التذييل الثاني
قائمااة الصااكوك المتعلقااة بحقااوق اإلنسااان التااي أصاابح مااالوي طرف ااً
فيها
االتفاقية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

التاريخ

 22كانون األول/ديسمرب 1993
العهد الدو اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 22كانون األول/ديسمرب 1993
العهد الدو اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 11حزيران/يونيه 1996
الربوتوكول االختياري للعهد الدو اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 11حزيران/يونيه 1996
العهد الدو اخلاص بالقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
 17آذار/مارس 1987
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز د املرأة
 17آذار/مارس 1987
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
بروتوكول منع االاار باألشخاص ،و اصة النساء واألطفال وقمعـه واملعاقبـة عليـه  17آذار/مارس 1987
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
بروتوكول مكافحة هتريب املهـاجرين عـن طريـا الـرب والبحـر واجلـو املكمـل التفاقيـة  17آذار/مارس 1987
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية
االتفاقي ــة التكميلي ــة إلبط ــال ال ــرق وا ــارة الرقي ــا واألع ـراف واملمارس ــات الش ــبيهة  2آب/أغسطس 1965
بالرق
 13تشرين األول/أكتوبر 1965
اتفاقية قمع االاار باألشخاص واستغالل بغاء الغري
اتف اقيـ ــة مناهضـ ــة التعـ ــذيب وغـ ــريه مـ ــن ـ ــروب املعاملـ ــة أو العقوبـ ــة القاسـ ــية أو  17تشرين الثاين/نوفمرب 1996
الالإنسانية أو املهينة
 2كانون الثاين/يناير 1991
اتفاقية حقوق الطفل
 19تشرين الثاين/نوفمرب 2000
اتفاقية بشفن حظر أسوأ أشكال العمل واإلجراءات الفورية للقضاء عليها
 10كانون األول/ديسمرب 1987
اتفاقية عام  1951اخلاصة بو ع الالجئني
 10كانون األول/ديسمرب 1987
بروتوكول عام  1967املتعلا بو ع الالجئني
 1كانون األول/ديسمرب 2002
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 5كانون الثاين/يناير 1968
اتفاقيات جنيف املؤرخة يف 12آب/أغسطس 1949
بروتوك ــول حظ ــر االس ــتعمال احل ــري للغ ــازات اخلانق ــة أو الس ــامة أو م ــا شـ ــا ها  14أيلول/سبتمرب 1970
وللوسائل البكرتيولوجية املؤرخة يف  17حزيران/يونيه 1925
اتفاقية حظر استخدام تقنيـات التغيـري يف البيئـة ألغـراض عسـكرية أو أليـة أغـراض  5تشرين األول/أكتوبر 1978
عدائية أخر املؤرخة يف  10كانون األول/ديسمرب 1976
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االتفاقية

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

46

التاريخ

الربوتوك ــول اإل ــايف امللح ــا باتفاقي ــات جني ــف املعق ــودة يف  12آب/أغس ــطس  7نيسان/أبريل 1997
 ،1949واملتعل ــا حبماي ــة ــحايا املنازع ــات املس ــلحة غ ــري الدولي ــة (الربوتوك ــول
الثاين) 8 ،حزيران/يونيه 1977
اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وخت ـزين واســتعمال األســلحة الكيميائيــة وتــدمري  14حزيران/يونيه 1998
تل األسلحة
اتفاقيــة حظــر اســتعمال وختـزين وإنتــاج ونقــل األلغــام املضــادة لألفـراد وتــدمري تلـ  13آب/أغسطس 1998
األلغام
اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وخت ـزين واســتعمال األســلحة الكيميائيــة وتــدمري  11حزيران/يونيه 1998
تل األسلحة ،باريس  13كانون الثاين/يناير 1993
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل بشـفن اشـرتاك األطفـال يف املنازعـات  21أيلول/سبتمرب 2010
املسلحة 25 ،أيار/مايو 2000
 7تشرين األول/أكتوبر 2009
اتفاقية بشفن الذخائر العنقودية 30 ،أيار/مايو 2008
 21كانون األول/ديسمرب 1972
االتفاقية الدولية لقمع االستيالء غري املشروع على الطائرات1970 ،
االتفاقيــة املتعلقــة بــاجلرائم وبعــع األفعــال األخــر املرتكبــة علــى م ـ الطــائرات 28 ،كانون األول/ديسمرب 1972
1963
 17آذار/مارس 1986
االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن1979 ،
اتفاقي ــة من ــع اجل ـ ـرائم املرتكب ــة ــد األش ــخاص املتمتع ــني حبماي ــة دولي ــة واملعاقب ــة  14آذار/مارس 1977
عليها مبن فيهم املوثفون الدبلوماسيون1973 ،
 11آب/أغسطس 2003
االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل1997 ،
 11آب/أغسطس 2003
االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب1999 ،
 4تشرين الثاين/نوفمرب 1987
االتفاقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني يف إفريقيا1974 ،
 17تشرين الثاين/نوفمرب 1989
امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
 17تشرين الثاين/نوفمرب 1989
امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه
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