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  مقدمة    
 جملـس   مبوجب قرار عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ           -١

. ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين١٢ إىل ١من ، دورته التاسعة يف الفترة ٥/١حقوق اإلنسان  
 تــشرين ١يف املعقــودة الوي يف اجللــسة الثانيــة، وجــرى االســتعراض املتعلــق مبــ

 العام بوزارة العـدل والـشؤون       النائبوترأس وفد مالوي األونرابل     . ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين
واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق مبالوي يف جلـسته         . الدستورية، املستشارة جني أنساه   

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣السادسة املعقودة يف 
ق اإلنسان فريق املقررين التـايل      ، اختار جملس حقو   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢١ويف    -٢
  .أنغوال وأوكرانيا وبلجيكا: لتيسري االستعراض املتعلق مبالوي) اجملموعة الثالثية(
ض االستعراض  اغر، صدرت الوثائق التالية أل    ٥/١قرار   من مرفق ال   ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :املتعلق مالوي
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/9/MWI/1(؛   
جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة             )ب(  

   ؛(A/HRC/WG.6/9/MWI/2)) ب(١٥
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/9/MWI/3).  
ة أسئلة أعدهتا سلفاً الـدامنرك      وأحيلت إىل مالوي عن طريق اجملموعة الثالثية قائم         -٤

والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واجلمهورية التشيكية وأملانيـا           
وهذه األسئلة متاحة على الـشبكة اخلارجيـة آلليـة          . والتفيا وسلوفينيا وهولندا والنرويج   

  .االستعراض الدوري الشامل

  ستعراضموجز مداوالت عملية اال  -أوالً   
وميكن االطالع على ما قُـدم مـن   .  وفداً ببيانات٣٩خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٥

  . من هذا التقريرع ثانياً توصيات خالل احلوار يف الفر

  ع االستعراضوعرض مقدم من الدولة موض  - ألف  
وشكر وفد مالوي كالً من أمانـة جملـس حقـوق           . قدمت التقرير السيدة أنساه     -٦

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف مالوي، وأمانة الكومنولث، اليت قد سـامهت يف      اإلنسان،  
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ر أن التقرير هو نتاج عملية تشاورية اشتركت فيها العديد من الوزارات،            وذكَّ. إعداد التقرير 
وجلنة حقوق اإلنسان، واللجنة القانونية، واجلمعية الوطنية، ومكتب أمني املظامل، واملنظمات           

  . كوميةغري احل
رف دستور  ـم يعت ـول. ١٩٦٤ى االستقالل يف عام     ـت مالوي عل  ـوقد حصل   -٧

 شـرعة   ١٩٦٦كما مل يتضمن دستور عـام       . ةـ إال باحلقوق املدنية والسياسي    ١٩٦٤عام  
  .، دخل حيز النفاذ دستور جديد يتضمن شرعة حقوق كاملة١٩٩٤ويف عام . حقوق

وينص الدستور على   . ئيس الدولة واحلكومة  ويرأس السلطة التنفيذية الرئيس، وهو ر       -٨
ف السلطة التشريعية   ـوتتأل. أن السلطة التنفيذية مسؤولة عن وضع السياسات والتشريعات       

أما السلطة القضائية، فتتألف من احملكمة العليـا،        .  عضواً ١٩٣من جملس واحد مؤلّف من      
لدسـتور ومجيـع القـوانني      ة واحملاكم الفرعية، وتتوىل مسؤولية تفـسري ا       ـواحملكمة العالي 

  . ومحايتهما وإنفاذمها
استراتيجية مالوي للنمو والتنمية، اليت     ترد يف    الوطنية   ا مالوي أن أولوياهت   توذكر  -٩

 أنـه يلـزم     توأوضح. اعترفت بأمهية حقوق اإلنسان يف سياق الدميقراطية واحلكم الرشيد        
ع يف مخسة جماالت مواضـيعية،  جمَّإحراز تقدم سريع يف تسعة جماالت رئيسية هلا األولوية، تُ     

هي النمو االقتصادي املستدام، واحلماية االجتماعية، والتنمية االجتماعية، وتنميـة اهلياكـل        
 النمو املستدام مـع     تسريعوينصب التركيز الرئيسي على     . األساسية، وحتسني شؤون احلكم   

  .كفالة التنمية االجتماعية واحلكم الرشيد واالستدامة البيئية
كما ذكر وفد مالوي أن الدستور هو القانون األمسى للبالد، وأنه ينص على تعزيز                -١٠

  . حقوق اإلنسان كافة ومحايتها وضرورة التمتع هبا بالكامل
وُيجيز الدستور االستثناء من أحكامه خالل حاالت الطوارئ يف ما يتعلـق حبريـة                -١١

حرية التجّمع، وحق املثول أمام احملـاكم       التعبري، وحرية تداول املعلومات، وحرية التنقل، و      
وختضع مجيع تدابري االسـتثناء     . دون تأخري، واحلق يف عدم التعرض لالحتجاز دون حماكمة        

  .طعون يف احملكمة العاليةوالطلبات اللتقدمي 
وأوضح وفد مالوي أنه قد أُنشئت مبوجب دستور البالد مؤسساٍت مستقلة عديدة              -١٢

نة حقوق اإلنسان، ومكتب أمني املظامل، واللجنة القانونية، وهي         حلقوق اإلنسان، تشمل جل   
مكلّفة بكفالة حتديث القوانني وإزالة أي مثالبٍ قد تعتريها، سواء أكانت ذات طبيعة إجرائية              

  . أم كانت موضوعية أم سياساتية
وذكر وفد مالوي أن الدستور ينص على أن جلميع األشخاص احلق يف احلياة وأنـه         -١٣
.  تنفيذ عقوبة إعدام تفرضها حمكمة ذات اختصاص قضائي        اميكن حرماهنم منها تعسفاً عد    ال  
عقوبة اإلعدام يف اجلرائم اليت يعاقب عليهـا         بتوقيع   اإللزاماحملكمة العالية ملالوي أن     قضت  و

  . انتهاكاً للحق يف احلياةيشكل باإلعدام 
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 شخصية وحكمت يف قـضايا      وأضاف الوفد أن احملاكم قد أنفذت احلق يف احلرية          -١٤
  . عديدة بدفع تعويضات عن حاالت السجن اخلطأ

وميكـن تقييـدمها    . ويضمن الدستور كذلك حرييت التجّمع وتكوين اجلمعيـات         -١٥
العتبارات تتعلق مبصاحل األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو األخالق العامة أو               

  . الصحة العامة
وقد . على جمموعة من احلقوق املتعلقة باحلصول على حماكمة عادلة        وينص الدستور     -١٦

  .مةقبل احملاكاالحتياطي ُعّدل قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية، وأُقّرت حدود زمنية للحبس 
كما ينص الدستور على أن كرامة مجيع األشخاص مصونة وأنه ال جيوز إخضاع أي       -١٧

وأشـار الوفـد إىل أن      . اسية أو ال إنسانية أو مهينة     شخص للتعذيب أو ملعاملة أو عقوبة ق      
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو           مالوي طرف يف اتفاقية     

  . أيضاً تطبيق العقوبة البدنيةوحيظر القانون. املهينة إنسانية أوالال
تمييز اإلجيايب للتـصدي    وحيظر الدستور كل أشكال التمييز، بْيد أنه ُيجيز ممارسة ال           -١٨

  . وقد خيضع لعقوبات جنائية أي شخص يرّوج ملمارسات متييزية. ألوجه عدم املساواة
وذكر وفد مالوي أن البالد بصدد استحداث سياسات حتظر املمارسات االجتماعية             -١٩

  .تبعية املرأةتدعم والثقافية الضارة اليت 
 وما مل ُيمنح الالجئون تصريح إقامـة        .ولكل شخص احلق يف حرية التنقل والتجّمع        -٢٠

، وقد أبدت حتفظاً على     بصرامةوُتنِفذ مالوي هذا الشرط     . فهم مقيدون بالعيش يف خميمات    
  . بوضع الالجئنياخلاصة االتفاقية 

وذكر وفد مالوي أن البالد شرعت يف تنفيذ برامج عديدة هتدف إىل إصالح أحوال       -٢١
الق السجون اليت ـد من اكتظاظها، وإغ  ـديدة للح ون ج ـوجيري اآلن بناء سج   . السجون

  .عايري الدولية للمرافق الصحيةال تلتزم بامل
، ُوضع إطار قـانوين جديـد       ٢٠٠٩ومبوجب قانون الشرطة، الذي اعُتمد يف عام          -٢٢

وينص القانون على إنشاء مكتب اللجنة املستقلة للـشكاوى         . خاص بعمليات دائرة الشرطة   
اليت تنطوي على ممارسات وحشية أو حاالت وفاة أو سـوء سـلوك            ىللتحقيق يف الشكاو  

كما ينص القانون على إنشاء نظام ُيدعي بنظام الزوار من األفـراد            . وقعت على يد الشرطة   
  . العاديني، مهمته تفقّد أحوال االحتجاز يف خمافر الشرطة

ساد، وهـو    مكتباً ملكافحة الف   ١٩٩٨وذكر وفد مالوي أن البالد أنشأت يف عام           -٢٣
ومثـة  .  املسائل املتعلقة بالفساد ومقاضاة مرتكبيها     مجيعبالتحقيق يف   فة  مكلّمؤسسة مستقلة   

  .  قضايا عديدة قوضيت فيها شخصيات بارزة بتهمة الفساد
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ويف ما يتعلق باحلق يف التعليم، فيشري وفد مالوي إىل أن البالد أقّرت جمانية التعلـيم          -٢٤
 زيادة مطـردة يف عـدد األطفـال         ١٩٩٤ االبتدائية منذ عام     وشهدت املدارس . االبتدائي

  .امللتحقني هبا
للتعليم األعلـى   وُتجيز البالد إنشاء املدارس اخلاصة وغريها من املؤسسات اخلاصة            -٢٥

قانونيـة املتعلقـة    وتفي بالشروط ال  مسجلـة  شريطة أن تكون هذه املدارس أو املؤسسات        
  .بقطاع التعليم

وبالتايل، فقـد وّسـعت     . من احلكومة  على إعانات كبرية      اجلامعي لتعليموحيصل ا   -٢٦
 ليشمل مرحلة التعليم اجلامعي، بعد      املساواة يف إمكانية احلصول على التعليم     احلكومة نطاق   

كما ذكر وفد مالوي أنه جيري اآلن       .  يف السابق على املرحلة الثانوية فحسب      طبقُيأن كان   
  .األقل حظاً يف اجملتمعحل املرأة والفئات تنفيذ تدابري العمل اإلجيايب لصا

وجيري حالياً إنفاذ احلق يف الرعاية الصحية عن طريق جمموعة التـدابري الـصحية                 -٢٧
 تتصدى لألسباب الرئيسية حلاالت االعتالل والوفيات الـيت متـس الفقـراء             اليتاألساسية  

االت ذات األولوية   ويشكل احلق يف الصحة أحد اجمل     . وأضعف الفئات على حنو غري متناسب     
  .ة، وتنفذ مالوي حالياً سياسة رعاية صحية جماني"٢٠٢٠رؤية عام "اليت تتناوهلا 

 وتشمل اجملاالت اليت حتظى باألولوية يف ميدان الصحة خفض عدد وفيات األمهات             -٢٨
  .وحتسني خدمات الصحة اإلجنابية

ظفني الطبيني واملرضى على    ويبقى، يف هذا املضمار، حتدٍّ آخر وهو كفالة وعي املو           -٢٩
  .حد سواء وعياً تاماً حبقوقهم وواجباهتم

وينص الدستور على أن لكل شخص احلق يف ممارسات عمل آمنة وعادلـة وأجـر          -٣٠
ووزارة العمل مكلفة مبسؤولية كفالة حتقيق العدالة والسالم االجتمـاعيني وتقيـيم            . عادل

  . قر وحتقيق النمو االقتصادياملهارات بوصفهما شرطني أساسيني للحد من الف
وأشار وفد مالوي إىل أن البالد قد استحدثت سياسات وتدابري عديدة هتـدف إىل                -٣١

. كما أسَّست وزارة الشؤون اجلنسانية والطفولة والتنميـة اجملتمعيـة         . محاية األطفال األيتام  
حلمايـة لألطفـال    الوزارة قدرة األسر واجملتمعات على توفري الدعم والرعاية وا        هذه  وتعزز  

املنتمني إىل فئات ضعيفة، واملسنني، واألسر املهّمشة، واملصابني مبرض فريوس نقص املناعـة             
  .اإليدز/البشرية
 احلكومة حقوق اإلنسان يف مناهج التعليم االبتدائي، وسوف ميتد ذلك كما أدرجت   -٣٢

 الرغم من كـل هـذه       وأشار وفد مالوي إىل أنه على     . قريباً ليشمل مرحلة التعليم الثانوي    
فعلـى  . تزال مستمرة  اجلهود، تبقى أمام البالد حتديات متعددة، بيد أن الدروس املستفادة ال          

 اعتربته اللجنة القانونية بالياً، بقانون قانون الطفولة والشباب، الذي    ، اسُتعيض عن  سبيل املثال 
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القـانون املتعلـق   حـد  الذي يو، ٢٠١٠ الصادر عام للطفل والعدالة ةماياحلرعاية و توفري ال 
  .طفالحماكم عدل خاصة باألتأسيس لة وينص على بالطفو
 ،وينص الدستور على أن للمرأة احلق يف التمتع حبماية القانون محايةً كاملة ومتساوية           -٣٣

وقـد وضـعت    . واحلق يف عدم التمييز ضدها على أساس نوع جنسها وحالتها االجتماعية          
  .ي إىل زيادة عدد النساء يف مناصب السلطة والنفوذاحلكومة موضع التنفيذ سياسة ترم

وقد راجعت اللجنة القانونية قوانني تعتربها متييزية وغري مراعيـة للفـوارق بـني                -٣٤
وأسفرت املراجعة عن صياغة مشروع قانون الزواج والطالق والعالقات األسرية،          . اجلنسني

  . الذي سُيعتمد قريباً
لرغم من خمتلف اجلهود اليت تبذهلا البالد لكفالة إعمال         وذكر وفد مالوي أنه على ا       -٣٥

فأغلبيـة الـسكان    (الفقر  : حقوق اإلنسان، إال أهنا ال تزال تواجه التحديات الرئيسية التالية         
 التحدي الرئيسي   ما زال (، وضعف املؤسسات    )يعيشون حتت خط الفقر ويف املناطق الريفية      
  . الوعي العامنقص، و)وارد البشريةيف هذا اجملال هو العجز عن االحتفاظ بامل

وأكد وفد مالوي من جديد التزام بالده بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها علـى                -٣٦
زال ينبغي فعل الكثري من أجل كفالة التمتع الفعلي          الصعيدين الوطين والدويل، وذكر أنه ما     

  .حبقوق اإلنسان
لدوري الشامل فرصة للتفاعـل     يف عملية االستعراض ا   تعترب مالوي أن مشاركتها     و  -٣٧

  . وتقاسم إجنازات البالد والتحديات اليت جتاهبها ورؤيتها للمستقبل يف جمال حقوق اإلنسان
وذكر وفد مالوي، يف معرض رده على أسئلة ُمعّدة سلفاً أثارهتا الدامنرك يف ما يتعلق   -٣٨

ـ            تمرار قوانينـها   بالتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، أن مالوي تراجـع باس
دأب يف عملية التصديق على     نظر ب الداخلية لتكفل متاشيها مع معايري حقوق اإلنسان، وأهنا ت        

  .صكوك دولية رئيسية أخرى حلقوق اإلنسان
ورداً على أسئلة ُمعّدة سلفاً أثارهتا الدامنرك واجلمهورية التشيكية واململكة املتحـدة              -٣٩

ثليني، ذكر وفد مالوي أن البالد ال تعتزم إجـازة املثليـة          والنرويج وهولندا بشأن كراهية امل    
وأشار الوفـد إىل    . اجلنسية قانوناً، وأنه ينبغي احترام رغبات الشعب املالوي يف هذا الصدد          

عدم وجود أي توافق يف اآلراء على الصعيد الدويل بشأن حقوق املثليني أو حق املثلـيني يف                 
الوي يف هذا الشأن دون مربر والضغط عليهـا  مبستفراد االوذكر الوفد أنه ال ينبغي    . الزواج

بشأن حقوق املثليني   رفض قرار   كما أشار الوفد إىل     . بال داعٍ كي جتيز املثلية اجلنسية قانوناً      
  .٢٠٠٨حدة تنظر يف اعتماده يف عام جنسياً كانت األمم املت

السويد بـشأن   كما ذكر وفد مالوي، يف معرض رده على سؤال ُمعد سلفاً أثارته               -٤٠
عدم التمييز على أساس امليل اجلنسي، أنه ال وجود يف البالد لظـاهرة كراهيـة املثلـيني أو               

 حىت يف العالقـة     ،فالقانون حيظر ببساطة أي أفعال غري طبيعية قد ُترتكب        . التحريض ضدهم 
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ويف ما يتعلق بأحوال السجون، فقد اختذت احلكومة خطـوات          . اجلنسية بني الرجل واملرأة   
وتلغـي  . ظ الـسجون  اديدة لتحسينها، وأهنت االحتجاز اإللزامي قبل احملاكمة ملنع اكتظ        ع

وقد أنشأت  .  جديدة منوذجية  اًاحلكومة تدرجيياً اآلن مجيع مباين السجون القدمية وتبين سجون        
احلكومة جلنة مستقلة للشكاوى املتعلقة بالشرطة للتحقيق يف أي ممارسـات وحـشية قـد               

  . الشرطةترتكبها
ويف ما يتعلق بأسئلة ُمعّدة سلفاً أثارهتا اململكة املتحدة بشأن حرية التعبري، ذكر وفد                -٤١

وتباشـر  . مالوي أن هذه احلرية مكفولة يف الدستور، لكن ينبغي ممارستها يف حدود القانون       
  . ٢٠١٠أغسطس /احملاكم اآلن القضية اليت أُلقي فيها القبض على رجل دين يف آب

   التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراضاحلوار  - باء  
شكر عدد من الوفود وفد مالوي على تعاونه مع آلية االستعراض الدوري الشامل               -٤٢

كما أشاد عدد من الوفود مبالوي اللتزامهـا بتعزيـز          . وأشاد بالوفد لتقدميه التقرير الوطين    
  . احترام حقوق اإلنسان، والتنمية، واملساواة بني اجلنسني

وأشارت اجلزائر إىل أن ما أجرته مالوي من إصالحات سياسية، فضالً عن ما بذلته                -٤٣
، إمنا يـشهد علـى      ٢٠٢٠االقتصادية لعام    -من جهود يف إطار خطة التنمية االجتماعية        

وشجعت اجلزائر مـالوي    . التزامها بتحسني األحوال املعيشية وكفالة التمتع حبقوق اإلنسان       
مية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني، وحماربة الفقر، وإعمال احلق يف           على مواصلة جهودها الرا   

وأشارت اجلزائر إىل أن التحديات اليت تواجهها مالوي كشفت عن نفسها           . الصحة والتعليم 
. أيضاً يف عدد من التقارير املتراكمة اليت ينبغي تقدميها إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان             

.  من حتديات  ههواجت هبا مالوي ما     تحة واملوضوعية اليت تناول   ورحبت اجلزائر بروح الصرا   
  .وقدمت اجلزائر توصيات

ورحب املغرب بعمل مالوي يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وتوطيد سيادة              -٤٤
الوي يف إعداد التقرير الـوطين،      مه  تإىل مشولية وصراحة النهج الذي انتهج      وأشار. القانون

، وهـي خارطـة   "٢٠٢٠رؤية عام "الضوء على سلط املغرب و. ع املدين بالتشاور مع اجملتم  
، وأشار إىل الدور احملوري     استراتيجية للتنمية الوطنية  أولويات  أهداف و طريق ترمي إىل حتقيق     

وأشاد املغرب أيضاً بالدور الذي تـضطلع بـه         . الذي تؤديه حقوق اإلنسان يف هذا الصدد      
  . وقدم املغرب توصيات. ٍة حلقوق اإلنسانمؤسسة أمني املظامل يف تعزيز ثقاف

حريـة  وطلبت فرنسا توضيحاً بشأن القيود اليت فُرضت مؤخراً على حرية التعبري و             -٤٥
واستفسرت عن ما إذا كانت مؤسسات حقوق اإلنسان يف مالوي، مبا يف ذلـك              . الصحافة

هذه القيود حيز     دخول قبلقد اسُتشريت   اللجنة الوطنية ومكتب أمني املظامل، واجملتمع املدين        
. د هذه القيود  ـة الوسائل وسبل االنتصاف املتاحة ض     ـالنفاذ، كما طرحت سؤاالً عن ماهي     
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ة اليت يتعرض هلا األشخاص الذين باشـروا عالقـات   ـمث أشارت فرنسا إىل املقاضاة اجلنائي     
ه وطلبت فرنسا موافاهتا مبعلومات عن ما اختذت      . جنسية مع أشخاص من نفس نوع جنسهم      

وقـدمت  . ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ـمالوي من تدابري لتنفيذ توصيات اللجن     
  . فرنسا توصيات

وأشارت أذربيجان باهتمام إىل كل من ورقة استراتيجية احلد من الفقر واستراتيجية              -٤٦
د يف  مالوي للنمو االقتصادي، وأشادت بالنهج املراعي حلقوق اإلنسان الذي انتهجته الـبال           

كما أشادت أذربيجان مبالوي لكوهنـا طرفـاً يف معظـم           . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
". ألف"املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وإنشائها جلنة حلقوق اإلنسان، اليت ُمنحت املركز            

  . وقدمت أذربيجان توصيات
يتعلق بإنشاء جلنـة    سيما يف ما     واعترفت املكسيك مبا بذلته مالوي من جهود، وال         -٤٧

، ومكافحة الفساد، والتقدم الـذي أحرزتـه يف         "ألف"حقوق اإلنسان، اليت ُمنحت املركز      
امللمـوس يف   خنفاض  االحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ويشمل ذلك بصفة خاصة حاالت          

  .وقدمت املكسيك توصيات. معدالت وفيات الرضع واألطفال
قدير إىل التزام مالوي بإيالء األولوية ملسائل من قبيل         فريقيا مع الت  أوأشارت جنوب     -٤٨

ة النمو االقتصادي وحتسني شؤون احلكم، وأثنت على تعزيزهـا املـساواة بـني              ـاستدام
فريقيا ختصيص ما يكفي من متويل ومـوارد للجنـة حقـوق            أواقترحت جنوب   . اجلنسني
، املستضعفنيطفال  األم من   كما رحبت باعتماد خطة العمل الوطنية لأليتام وغريه       . اإلنسان

وقـدمت  . وحثّت مالوي على وضع الصيغة النهائية خلطة عمل وطنية شاملة خاصة بالطفل           
  .فريقيا توصياتأجنوب 

البلـدان الـيت صـّدقت علـى        من أوائل   وأشادت كندا بقرار مالوي أن تصبح         -٤٩
حبقـوق املـرأة يف     الربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلـق          

بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي املتعلـق باجلنـسانية         على  وأن توقع    أفريقيا،
وهنأت كندا أيضاً مالوي على عملها مع اجملتمع املدين يف سبيل النهوض حبقـوق              . والتنمية

 العنف  بْيد أن كندا قلقة بشأن انتشار     . ٢٠٠٩ يف عام    ٥٠/٥٠املرأة عن طريق إطالق محلة      
 االسـتغالل اجلنـسي     ألغراضضد املرأة والبنات يف سن املدرسة واالجتار بالنساء والبنات          

  .وقدمت كندا توصيات. وعمل األطفال
وأشادت أملانيا باملبادرات اليت اختذهتا مالوي قي جمال احلد من الفقـر وإمكانيـة                -٥٠

ما ختطط له مالوي ملكافحـة      وأعربت عن اهتمامها مبعرفة املزيد عن       . احلصول على الغذاء  
ن ما إذا كانت مالوي ختطط لتغيري اإلطار القـانوين          بشأكما طرحت سؤاالً    . سوء التغذية 

وقدمت . وع جنسهم بغية إهناء التمييز املُمارس ضد املواطنني من ذوي امليل اجلنسي لنفس ن           
  .أملانيا توصية
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    التنميـة دة معـدالت    وأشادت ماليزيا مبالوي اللتزامها القـوي مبواصـلة زيـا           -٥١
". ٢٠٢٠رؤية عام   "من برناجمها اإلمنائي الوطين     يتضح   فيها، كما    ة االقتصادي -ة  االجتماعي

وأشارت ماليزيا إىل أن ما أحرزته مالوي من تقدم يف جماالت القضاء على الفقر، وتنميـة                
ماً ملموسـاً يف    اهلياكل األساسية، والنمو االقتصادي، وتنمية املوارد البشرية سُيسهم إسـها         

وعلى الرغم من القيود املتمثلة يف نقص املوارد، فقد أحرزت مالوي           . محاية حقوق اإلنسان  
تقدماً يف معظم مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفة، مبا يف ذلك خفض معدالت وفيات الرّضع           

  . وقدمت ماليزيا توصيات. واألطفال
ت األولوية جلوانب عديدة من حقوق      وأشارت هنغاريا برضا إىل أن مالوي قد أول         -٥٢

 لكنها قلقة بشأن القوانني التمييزية والقوالـب        ،اإلنسان يف سياق الدميقراطية واحلكم الرشيد     
وأبدت هنغاريا انزعاجها أيضاً بشأن     . النمطية اليت ال تزال تعرقل تقدم املرأة يف شىت اجملاالت         
اع معدل األمية وتزايد حاالت عمـل       سياسات عدم إلزامية التعليم يف مالوي، وكذلك ارتف       
كما .  األحداث من أوجه قصور    قضاءاألطفال وأطفال الشوارع، فضالً عن ما يعتري نظام         

 ةاجلنـسي مزدوجـي امليـول     حبرية التعبري وحقوق السحاقيات واملثليني و     املتصلة  سائل  أن امل 
ـ ي اللجوءواحملّولني جنسياً، وكذلك الالجئني وملتمس  . ار حلـول قانونيـة   ال تزال يف انتظ

  .وقدمت هنغاريا توصيات
واعترفت كوبا مبا أحرزته مالوي من تقدم، يشمل جماالت الرعاية الصحية والوقاية              -٥٣

طة الوطنيـة   اخلوأشارت أيضاً إىل كل من      . اإليدز والتعليم /من فريوس نقص املناعة البشرية    
غي أن تـساعد يف حتـسني       وخطة التنفيذ، اليت ينب   ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(اخلاصة بقطاع التعليم    

كما أشارت كوبا إىل اإلجنازات اليت حققتها مالوي يف ما يتعلـق مبـسألة              . نوعية التعليم 
  . وقدمت كوبا توصيات. االعتماد على الذات يف جمال الغذاء

وأشارت الصني مع التقدير إىل اإلطار القانوين الشامل ملالوي وورقة اسـتراتيجية              -٥٤
وأثنت الصني علـى إلزاميـة      . ستحدثتها وفقاً لألهداف اإلمنائية لأللفية    احلد من الفقر اليت ا    

وأهابت الـصني   . وضع املرأة، وتعزيز احلق يف الغذاء     ب النهوضالتعليم االبتدائي يف مالوي، و    
باجملتمع الدويل أن يتفّهم الصعوبات اليت تواجهها مالوي تفهماً كامالً وأن يقدم هلا املساعدة              

لحـد  ل هاوشجعت الصني مالوي على التركيز على برناجم. هتااة بغية حتسني قدر املالية والتقني 
  . من الفقر وتعزيز تنميتها االقتصادية

وأشادت سلوفاكيا مبا أحرزته مالوي من تقدم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،              -٥٥
 قلقة بشأن تزايد ما     بْيد أن سلوفاكيا  . وفيات األطفال واألمن الغذائي   بوال سيما يف ما يتعلق      

إذ أُفيد بأن وسائط اإلعالم الناقدة للـسلطات        . ُيفرض من قيود على حرية التعبري يف مالوي       
تزال سلوفاكيا قلقةً بـشأن أحـوال الـسجون ومراكـز            كما ال . قد تعرضت ملضايقات  

  . وقدمت سلوفاكيا توصيات. االحتجاز، وال سيما اكتظاظها
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وي الرامية إىل إحراز تقدم يف حتقيق معظم األهـداف          ورحبت الربازيل جبهود مال     -٥٦
. لقضاء على التمييز القائم على أساس نوع اجلـنس        لاإلمنائية لأللفية واعترفت جبهود البالد      

. تواجه مالويوأشارت إىل أن عدم إعمال احلق يف الغذاء يشكل أحد التحديات احملددة اليت            
لمرأة واسـتغالهلا   ل اجلنسي   اإليذاء حاالت   مراراستوأشارت الربازيل بقلق إىل تقارير توضح       

الربازيل إىل أن سياسة اللجوء تشكل جماالً آخر قد يستحق مزيـداً مـن              ذكرت  و. جنسياً
  .ت الربازيل عدداً من التوصياتوقدم. االهتمام

. مليل اجلنسي يف مـالوي    اقلق إزاء ظاهرة التمييز القائم على       الوأعربت السويد عن      -٥٧
فضالً تصديق مالوي على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،          بسويد  لذكَّرت ا و

امليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان  املبدأ األساسي لعدم التمييز، الذي يدعم أيضاً كال من          عن  
كما أشارت السويد إىل بالغات موثوق هبـا        . والشعوب واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    

على أعمال تعذيب وغريها من أشكال إساءة املعاملة ارتكبها أفـراد           بوقوع حوادث تنطوي    
وأشارت أيضاً إىل وجود أوضاع     . من الشرطة، فضالً عن انتشار ظاهرة اإلفالت من العقاب        

معيشية غري مرضية يف السجون وطلبت إىل مالوي أن تتوّسع يف استراتيجيتها لتتصدى هلذه              
  .وقدمت السويد توصيات. املسائل
وهنأت النرويج مالوي على ما أجنزته من حتسني األمن الغذائي فيها وأشادت هبا ملا                -٥٨

غري أن قلقاً ُيساورها بشأن بالغات      .  يف جمال مشاركة املرأة يف صنع القرار       قدمحققته من ت  
بوقوع انتهاكات حلريات التعبري والصحافة والتجّمع وتكوين اجلمعيات، على الـرغم مـن             

  .وقدمت النرويج توصيات.  حيمي هذه احلقوقوجود إطار قانوين
 وذكر أن بالده ستنظر     ،وشكر وفد مالوي مجيع الوفود اليت قدمت لبالده توصيات          -٥٩

وعن مسألة عدم جترمي الزواج بني األفراد من نفس نوع اجلنس، أكد وفد مالوي   . فيها جبدية 
ن حيظر األفعال غـري الطبيعيـة       أنه ال وجود يف بالده لقانون جيّرم هذا الزواج، بل مثة قانو           

فقد كانـت   . خلفية بالده التارخيية يف هذا السياق     وأشار الوفد إىل    . باعتبارها أفعاالً جرمية  
مالوي حممية بريطانية، وعندما حصلت على استقالهلا، اعتمدت مجيع القوانني اليت كانـت             

، اعتمـدت   ١٩٩٤ويف عام   . نافذة آنذاك، مبا يف ذلك القانون املتعلق باألفعال غري الطبيعية         
مالوي دستوراً جديداً، أُنشئت مبوجبه جلنة قانونية أُسندت إليها مهمة مراجعة مجيع القوانني             

كما ذكر أن اللجنة القانونية حاليـاً بـصدد مراجعـة      . لكفالة اتساقها مع أحكام الدستور    
  .نوناً برملانياً قا٥٠، سّنت السلطة التشريعية ما يربو على ٢٠٠٩ومنذ عام . التشريعات

فإن التصور هو أهنا يف ازدياد، غـري أنـه مل           ويف ما يتعلق مبسألة العنف ضد املرأة،          -٦٠
بل وردت بالغات   . عن وقوع حوادث هبذا الشأن حىت السنوات األخرية       ُيبلّغ، يف احلقيقة،    

رأة ومن مثَّ، فالعنف املُمارس ضد امل     . بوجود حاالت تنطوي على ممارسة العنف ضد الرجل       
عن ممارسة العنف ضـد  وقد حوكم املسؤولون . ازداد الكشف عنهمل يزدد بالضرورة، لكن     



A/HRC/16/4 

GE.11-10018 12 

 اجملـرمني،  يف مالحقةوبالتشريعات اليت اعتمدهتا البالد واليقظة اليت حتلت هبا احلكومة  . املرأة
  .على النحو الواجبتصّدت البالد ملسألة العنف ضد املرأة 

خذ من خطوات لبناء مزيد مـن       ن، فعالوةً على ما اتُ    ويف ما يتعلق بأحوال السجو      -٦١
تدابري أخرى، تشمل مسائل تتعلق باخلدمة اجملتمعية، وختفيـف         مالوي  السجون، استحدثت   

  .األحكام، ومنح العفو، وإمكانية اإلفراج املشروط
أما عن احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية، فُيعرض على الربملان حاليـاً مـشروع                -٦٢
وعن سن الزواج، ينص الدستور على أنه       . ل قانون جنائي يأخذ هذه املسألة يف االعتبار       تعدي

  .جيوز ألي شخص الزواج يف سن اخلامسة عشرة مبوافقة والديه
ة املتَّخذة يف سبيل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة         ـورحبت أستراليا بالتدابري اإلجيابي     -٦٣

بني اجلنسني يف كل جماالت اجملتمع، مبا يف ذلك         وشجعت مالوي على حتقيق املساواة      . لأللفية
 كما رحبـت أسـتراليا باهتمـام      . وحاالت فسخ الزواج  ما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية      

املساعدة إىل مالوي   عرضت تقدمي   االجتار وأشارت إىل أهنا     منع  مالوي بتعزيز التدابري الرامية إىل      
ا لعلمها بالعفو الذي منحه رئيس مالوي لشخـصْين         وأعربت أستراليا عن سروره   . يف هذا اجملال  

  . توصياتوقدمت أستراليا. كان قد ُحكم عليهما بالسجنعلى عالقة جنسية مثليني 
واستفسرت اململكة املتحدة عن مدى تشاور مالوي مع اجملتمع املـدين يف إعـداد                -٦٤

تحدة الوفود قلقها حيال    كت اململكة امل  شارو. التقرير الوطين ومدى إشراكه يف عملية املتابعة      
التعرض للترويع والتهديد بإغالق صحف وحوادث إلقـاء قـبض علـى أفـراد يف               تقارير  

 مبباشـرة   أديناوأشارت أيضاً إىل العفو الذي ُمنح لشخصْين مثليني جنسياً          . مظاهرات عامة 
ـ             ،أفعال جنسية  . ز وحثت مالوي على إعادة النظر يف مجيع قوانينها من أجل مكافحة التميي

  .دمت اململكة املتحدة توصياتوق
ورحبت تركيا بإنشاء جلنة حلقوق اإلنسان ومكتب أمني مظامل يف مالوي، وكذلك              -٦٥

ت تركيا مبا بذته مالوي مـن       أشادو. بتصديق البالد على معظم معاهدات حقوق اإلنسان      
ة ، الذي أُنشئت مبوجبـه جلنـة مـستقل        ٢٠٠٩جهود العتماد قانون الشرطة الصادر عام       

للشكاوى، وأبدت تركيا ثقتها يف أن مالوي ستتخذ خطوات ملنع أفعال إسـاءة املعاملـة               
وشجعت تركيا مالوي على ما اختذته من خطوات إلقرار إلزاميـة التعلـيم             . واملعاقبة عليها 

  .ةوقدمت تركيا توصي. االبتدائي وإدراج تعليم حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية
الوي ملا بذلته من جهود يف تنفيذ املرحلة األوىل مـن الربنـامج             وأشادت إيطاليا مب    -٦٦

اإلعـدام  الوقف االختياري لتنفيذ أحكام     العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ورحبت ب       
وأعربت إيطاليا عن قلق حيال ظاهرة كراهيـة        . ١٩٩٢الذي ُوضع موضع التنفيذ منذ عام       

 ومقاضاهتما  ة جنسي على عالقة مثليني  شخصني  از   حدث مؤخراً من احتج    املثليني جنسياً وما  
ويف ما يتعلق مبـسألة     . املمنوح هلما  عاماً، ورحبت بالعفو     ١٤واحلكم عليهما بالسجن ملدة     
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، أشارت إيطاليا إىل أن هذه املمارسة ال تـزال متأصـلة يف   إلناثتشويه األعضاء التناسلية ل   
نت مالوي تنظر يف مسألة انـضمامها   سؤاالً عن ما إذا كا    اجلماعات العرقية وطرحت  بعض  

كما أشـارت   . تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       الللربوتوكول االختياري   
 والعقوبة البدنيـة    األطفالبقلق إىل استمرار وقوع األطفال يف مالوي ضحايا لظاهرة عمل           

  . وقدمت إيطاليا توصيات. واالعتداء اجلنسي
بْيد . ما بذلته مالوي من جهود حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني         وأثنت النمسا على      -٦٧

أهنا استفسرت عن ما ختطط له مالوي بشأن حتقيق املساواة يف حيازة املـرأة للممتلكـات                
وأشادت النمسا بالقرار الرئاسي بالعفو عن شخصني مـدانْين مبوجـب           . وتعزيز دور املرأة  

اضي بني األفراد من نفس نوع اجلـنس، لكنـها          قوانني حتظر ممارسة السلوك اجلنسي بالتر     
واستفسرت النمسا أيضاً عن مشروعي     . ت الوفود يف قلقها بشأن وجود هذه القوانني       شارك

القانونني الذين مل يبت فيهما الربملان حىت اآلن بشأن حتسني إمكانية االحتكام إىل العدالـة،               
  . وقدمت النمسا توصيات. وال سيما للمرأة

الواليات املتحدة مبالوي ملا أحرزته من تقدم يف مواءمة تشريعاهتا الوطنية           وأشادت    -٦٨
. اً جنـسي  نيمع بعض االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، لكنها قلقة بشأن جترمي نشاط املثلي           

وأشارت إىل أهنا ترى عدم جترمي املثلية اجلنسية كجزء ال يتجزأ من استمرار محاية حقـوق                
 مالوي، ومسألة بالغة األمهية يف ما يتعلق باحلاجة امللحة حملاربـة انتـشار    اإلنسان العاملية يف  

  . وقدمت الواليات املتحدة توصيةً يف هذا الصدد. اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
. ورحبت ليبيا بالتزام مالوي بعدد من الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنـسان           -٦٩

  . وقدمت ليبيا توصيات
 يف سياساهتا املتعلقـة     إعادة النظر أشارت األرجنتني إىل جهود مالوي الرامية إىل        و  -٧٠

ورحبت أيضاً باعتماد البالد اجلزء األول من خطة عمل املرحلـة           . بالالجئني وقانون اللجوء  
وطلبت األرجنـتني موافاهتـا     . األوىل من الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان        

 تعـرض تتخذه مالوي من تدابري للتغلب على املمارسـات الـيت متـس             مبعلومات عن ما    
 وتدابري أخرى للقضاء على     مخاطراإليدز لل /األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     

  . وقدمت األرجنتني توصيات. التمييز بني اجلنسني
لكنـها  ،  ١٩٩٢وأشارت إسبانيا إىل عدم تطبيق عقوبة اإلعدام يف مالوي منذ عام              -٧١

 إسبانيا قـرار    متدحتوا. باإلعدام شخصاً حمكوماً عليهم     ٢٠ذكرت أنه ال يزال أكثر من       
الرئيس العفو عن شخصني أُدينا مبوجب التشريع الذي ُيجرم مباشـرة النـشاط اجلنـسي               

وأعربت إسبانيا عن رغبتها يف معرفة التوقيـت        . بالتراضي بني البالغني من نفس نوع اجلنس      
 وكُـّرر   ٢٠٠٣طُلبت يف عـام     (كلٍّ من املقّرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء         املمكن لزيارة   
). ٢٠٠٩طُلبـت يف عـام      (واملقّرر اخلاص املعين بالسكن الالئـق       ) ٢٠١٠الطلب يف عام    

  .وقدمت إسبانيا توصيات
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وأشادت سويسرا مبالوي العتمادها سياسات وطنية عديدة هتدف إىل تعزيز حقوق             -٧٢
هم، وخباصة يف جماالت التعليم، واألمن الغذائي، وفـريوس نقـص املناعـة             األطفال ورفاه 

كما . وأشارت سويسرا إىل أن االجتار باألطفال ال يزال ميثل مشكلة رئيسية          . اإليدز/البشرية
أشارت إىل أن التشريعات الوطنية مل تقمع االجتار باألوالد وتعاقب عليه بالقدر الكـايف وأن    

وأعربـت  . ت دون سن الـسادسة عـشرة       على االجتار بالبنا   عاقب إال  ال يُ  العقوباتقانون  
 أحكام يف القانون اجلنائي ُتجيز مقاضاة األشخاص ومعاقبتهم بتهمة          قلق بشأن السويسرا عن   

  . وقدمت سويسرا توصيات. ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسية فقط ال غري
قوق اإلنـسان ومـستوى     وأثنت لكسمربغ على مالوي إلنشاء اللجنة الوطنية حل         -٧٣

ورحبت بالقرار الرئاسي الذي صدر مؤخراً بـالعفو عـن          . حضور املرأة املشجع يف الربملان    
وأثارت لكسمربغ قلقاً بشأن ارتفاع معدل      . ميلهما اجلنسي بسبب  شخصني ُحكم عليهما    

وهنأت لكسمربغ مالوي على مـا      . وفيات األمهات، وال سيما يف ما بني النساء الريفيات        
  .وقدمت لكسمربغ توصيات. رزته من تقدم هائل يف جمال احلق يف الغذاءأح
وعن إشراك اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين، ذكر وفد مالوي أن وزارة العدل       -٧٤

ويف ما يتعلق مبا قـد ترتكبـه        . دعت مجيع أصحاب املصلحة إىل حضور اجتماعات عديدة       
 قانون جديد للشرطة إصالحات عديدة وجيـري        ة، فقد أقرّ  ـالشرطة من ممارسات وحشي   

وتكفل مالوي  . ة أفراد الشرطة الذين جتاوزوا حدود مهامهم      ـوقاضت احلكوم . اآلن تنفيذه 
وخبصوص حقوق املرأة، ذكر الوفد     . عدم انتهاك حقوق املشتبه فيهم، واحملتجزين، واملُدانني      
  . الغريمعة املمتلكات حيازة فردية أو أهنا مكفولة مبوجب الدستور الذي حيمي حق املرأة يف حياز

 االقتصادي سيؤثر تأثرياً مباشراً على - وذكر وفد مالوي أن وضع بالده االجتماعي  -٧٥
التحسينات املوصى هبا يف العديد من اجملاالت، من قبيل التحسينات املتعلقة بأحوال السجون،         

وتعي احلكومـة   . يف املناطق الريفية  وإلزامية التعليم، وإمكانية احلصول على الرعاية الصحية        
  .االقتصاديةوتبذل قصارى جهدها يف ظل احلالة االجتماعية مجيع التحديات اليت تواجهها، و

 يف بعـض    املثليني، فهي تشكل عملية يف حد ذاهتا، حـىت        خبصوص مسألة زواج    و  -٧٦
ة حاليـاً علـى     وتعكف اللجنة القانونية املالوي   . البلدان اليت قدمت توصيات يف هذا الصدد      

  .ديث ما يلزم حتديثه من قواننيحت
 يف مالوي، إذ مل     لإلناثوذكر وفد مالوي أنه ال وجود لتشويه األعضاء التناسلية            -٧٧
  .فيها قطمارس ُي

ويف ما يتعلق بقواعد اهلجرة، ذكر وفد مالوي أن القانون الوطين ال حيظـر زواج                 -٧٨
  .النساء املالويات من رعايا أجانب

ا عن مسألة الدعوات الدائمة، ذكر وفد مالوي أن البالد ستنظر فيها تـدرجيياً،              أم  -٧٩
  .وسترد عليها، حسب االقتضاء، رداً مالئماً
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تفاقيـة   ال وأشادت سلوفينيا مبالوي لتصديقها مؤخراً على الربوتوكول االختياري         -٨٠
انتـشار    بقلق إىل  ، لكنها أشارت  إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة    املتعلق  الطفل  حقوق  

، والزواج املبكـر    لإلناثمن قبيل العقوبة البدنية، وتشويه األعضاء التناسلية         ممارسات ضارة 
وُيساور سلوفينيا قلق أيضاً بشأن تعّرض األطفـال، وخباصـة البنـات،            . الزواج باإلكراه و

اء، إليـذ واواألطفال ذوي اإلعاقة، والعمال األطفال، وأطفال الشوارع، واأليتام للتمييـز،           
عالوةً على ذلك، أعربت سلوفينيا عن قلق بشأن        . واإلمهال، والعنف، واالجتار، واالستغالل   

ظاهريت التمييز والعنف ضد املرأة ومدى انتشار ظاهرة االجتار بالبشر وطرحت أسئلةً يف هذا              
   .وقدمت سلوفينيا توصيات. الصدد
قيق معظم األهداف اإلمنائية لأللفية،     وأشادت غانا مبالوي ملا أحرزته من تقدم يف حت          -٨١

والتدريب يف جمال حقوق تعليم الفضالً عن ما اختذته جلنة حقوق اإلنسان من خطوات لتنفيذ        
وأشارت غانا إىل دواعي قلق أبدهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة              . اإلنسان

 القرار، فضالً عن انتشار ممارسات حيال اخنفاض نسبة مشاركة املرأة يف مجيع مستويات صنع
متييزية ضد املرأة يف ما يتعلق بالتوظيف، واملساواة يف األجر عن األعمال املتساوية القيمـة،               

  .وقدمت غانا توصيات. ية األمومةومحا
، فضالً عن   ٢٠٠٦ورحبت آيرلندا باعتماد مالوي قانون منع العنف املرتيل يف عام             -٨٢

ب العقارات املتوفني ومـشروع قـانون الـزواج والطـالق           مشروع قانون أصحا  أحكام  
كما استفسرت آيرلندا عن    . والعالقات األسرية، واستفسرت عن تاريخ دخوهلما حيز النفاذ       

 تنفيذ االحتجاز قبل    تقليلما تبذله مالوي من جهود لكفالة سرعة االحتكام إىل العدالة بغية            
  . وقدمت آيرلندا توصيات. احملاكمة إىل أدىن حد

رؤيـة  "الق مالوي، إعالًء حلقوق اإلنسان، برناجمها       ـوأعربت مصر عن التقدير إلط      -٨٣
. وانتهاجها هنجاً مراعياً حلقوق اإلنسان يف سبيل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة           " ٢٠٢٠عام  

بْيـد أن   . طلعها على أفضل ممارساهتا يف ما يتعلق باحلق يف الغـذاء          وطلبت مصر إىل مالوي أن تُ     
تقدم حىت اآلن يف ما يتصل بكفالة املساواة بني اجلنـسني           لعدم إحراز   مصر أعربت عن األسف     

ووّجهت مصر االنتبـاه إىل مـا لفـريوس نقـص املناعـة             . وخفض معدل وفيات األمهات   
وق اإلنسان، لكنها أشارت إىل مـا       ـة حق ـ على حال  اإليدز والفقر املدقع من أثر سليب     /البشرية

 .لتحسني إمكانية احلصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية       حممودة  بذلته مالوي من جهود     
  .وقدمت مصر توصيات

ا أحرزته مالوي من تقدم يف تنفيذ األهداف        مل سرورهوأعرب الكرسي الرسويل عن       -٨٤
رعاية الصحية هو أحد اجملاالت الرئيسية اليت حتظى باألولوية يف         اإلمنائية لأللفية وأن احلق يف ال     

وذكر أن تنفيذ عقوبة اإلعدام مل يعد إلزامياً وأشـار إىل أنـه يأمـل               ". ٢٠٢٠رؤية عام   "
كما أشار الكرسي الرسويل إىل ما ُيساور الكنائس من قلق بالغ بـشأن اخنفـاض               . حظرها

  . رسي الرسويل توصياتوقدم الك. معدل إمتام التعليم االبتدائي
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وأشادت نيبال جبهود مالوي يف جمال احلد من الفقر وحتسني حياة سكاهنا عن طريق          -٨٥
ورقة استراتيجية احلد من الفقر اليت    وأشارت إىل   ". ٢٠٢٠رؤية عام   "برناجمها الطويل األجل    

. تصادي اخلاصة هبا  استحدثتها مالوي تنفيذاً لألهداف اإلمنائية لأللفية واستراتيجية النمو االق        
وأثنت نيبال على مالوي إلنشاء كل من اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان، ومكتب مكافحة             

  .الفساد، ومكتب أمني املظامل، واللجنة القانونية، واللجنة املستقلة للشكاوى
وتناولت التفيا مسألة الدعوات الدائمة املوّجهة إىل اإلجراءات اخلاصة وأشارت إىل أن              -٨٦
  . توصيةًوقدمت التفيا. الوي مل تقبل حىت تارخيه طلبْين من اإلجراءات اخلاصة بزيارة مالويم

 بوصفه صفحةً جديدة يف تاريخ حقوق اإلنسان        ١٩٩٤وأشارت موزامبيق إىل عام       -٨٧
وأشارت إىل التقدم الذي    .  شرعة احلقوق  فيهأُدجمت  جديداً  يف مالوي باعتماد البالد دستوراً      

وأشـادت  .  ذلك من اجملاالت   التعليم واحلق يف الرعاية الصحة وغري     ي يف جمايل    أحرزته مالو 
وطلبـت  . العقوباتموزامبيق مبالوي إللغائها إلزامية تنفيذ عقوبة اإلعدام يف مشروع قانون           

  . موزامبيق إىل مالوي أن ُتطلعها على جتربتها يف ميداين الشرطة وإصالح السجون
يف " ألف"لى وجود جلنة حقوق إنسان ُمنحت املركز        بنغالديش الضوء ع  سلطت  و  -٨٨

مالوي، فضالُ عن التقدم الذي أحرزته البالد يف ما يتعلق مبعظم مؤشرات األهداف اإلمنائية              
ورحبت بنغالديش باعتماد مالوي خطة العمل الوطنية اخلاصة باأليتام وغريهم من           . لأللفية

 إىل كفالة التمتـع بـاحلق يف        ترميءات  ، عالوةً على سياسات وإجرا    املستضعفنيطفال  األ
ظاهرة التمييـز ضـد البنـات       استمرار  قلق بشأن   الإال أن بنغالديش أعربت عن      . الصحة

وبنغالديش قلقة  . األطفال ذوو اإلعاقة واأليتام   مبن فيهم   واألطفال املنتمني إىل فئات ضعيفة،      
اإليدز وعواقبه االجتماعيـة    /أيضاً بشأن ارتفاع معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية        

  . وقدمت بنغالديش توصيات. االقتصادية
وأشارت السودان مع التقدير إىل تعدد اإلصالحات اليت أجرهتا مالوي لكفالة متتع              -٨٩

وطرحت السودان سؤاالً عن ما ختطط لـه        . مواطنيها متتعاً كامالً حبقوق اإلنسان األساسية     
  . وقدمت السودان توصيات.  من املدرسةمالوي من أجل التصدي ملعدل التسّرب

 على عادة مالوي يف توخي الشمولية والتزامها التام بتعزيز حقوق           وأثنت زمبابوي   -٩٠
وذكرت زمبابوي الدروس املستفادة من جتربة مالوي وشـجعتها علـى           . اإلنسان ومحايتها 

  . وقدمت زمبابوي توصيات. إطالع البلدان األخرى على هذه التجارب
أشارت موريشيوس باهتمام إىل اعتماد مالوي خطة العمل املتعلقة بالربنامج العاملي      و  -٩١

للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، ورحبت خبطة العمل الوطنية اخلاصة باأليتام وغريهم مـن              
واستفسرت عن ما إذا كانت قد ُوضعت الصيغة النهائية خلطة العمـل            . املستضعفنيطفال  األ

وأشادت موريشيوس مبالوي ملا أحرزته من تقدم يف ما يتعلق مبعظم           . طفالالوطنية اخلاصة باأل  
. مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية وأهابت باجملتمع الدويل أن يقدم ملالوي املساعدة التقنيـة            
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 تواجهها يف   زالت مالوي  وتعي موريشيوس حجم التحديات والقيود املتعلقة بالقدرات اليت ما        
  . وقدمت موريشيوس توصيات. قبيل الفقر، والتهميش، والبطالةتصديها ملسائل من 

وذكر وفد مالوي يف مالحظاته اخلتامية أن اللجنة القانونية تراجع حالياً القـانون               -٩٢
  .املتعلق بأعمال السحر

ويف ما يتعلق مبسألة االحتجاز قبل احملاكمة، ذكر الوفد أن قانون اإلجراءات واألدلة               -٩٣
 املمكـن   فاحلد الزمين األقصى  . قد أقّر حدوداً زمنية ملدة احلبس قبل احملاكمة       يد  اجلداجلنائية  

اجلرائم، مبا يف ذلك    أخطر   يوماً، وذلك بالنسبة إىل      ١٢٠الحتجاز شخص قبل احملاكمة هو      
 سـاعة  ٧٢ومبوجب الدستور، ال جيوز احتجاز شخص ألكثر من       . اإلبادة اجلماعية واخليانة  

  .عرضه على احملكمةدون 
 يف هذا السياق مهـا      ، فاملشكلتان الرئيسيتان  وخبصوص معدل التسّرب من املدرسة      -٩٤

وقد اعتمدت احلكومة مشروع التغذية املدرسية لألطفال، ومثة        . نقص الغذاء وُبعد املسافات   
عالوةً على ذلك، ختطط    . مشاريع عديدة للتغذية املدرسية تتوىل احلكومة اآلن إدارهتا تدرجيياً        

  .جامعات وتدريب مزيد من املدرسنيبناء مخس مالوي ل
أما عن ظاهرة االجتار بالبشر، فقد صاغت اللجنة القانونية تشريعات ملكافحة االجتار        -٩٥
ت أستراليا املساعدة التقنية مـن      عرضوقد  .  إىل الربملان  جملس الوزراء، مث ُتحال   نظر فيها   سي

  .أجل تنفيذ القانون
حلق يف الغذاء بتقدمي الدعم إىل املزارعني احملتاجني، إذ توفر          وحقّقت البالد التمتع با     -٩٦

  .هلم البذور واألمسدة
تـشاورية  باألطفال لعمليـة اسـتعراض   وقد أُخضعت خطة العمل الوطنية املتعلقة    -٩٧
  . قريباًستنفذو

ن بعد  م مشاريع القوانني املتعلقة بتمكني املرأة واملساواة بني اجلنسني إىل الربملا          وسُتقدَّ  -٩٨
   .استعراض جملس الوزراء هلا

  . وشكر وفد مالوي الوفود اليت أبدت مالحظات وقدمت توصيات ستؤخذ يف االعتبار  -٩٩
وأكد وفد مالوي من جديد التزام بالده مبراعاة حقوق اإلنسان مراعاةً كاملة ومتتع               -١٠٠

ـ  مك، اختارت مالوي نظام ح    ١٩٩٤ويف عام   . جبميع احلقوق الكامل  شعب مالوي     اً ونظام
ومنذ ذلـك الوقـت،     . على احلكم الرشيد وسيادة القانون وكرامة اإلنسان      اً يقومان   دستوري

  .أحرزت البالد تقدماً ملموساً يف كفالة حتقيق األحالم والقيم واملُثل العليا املكّرسة يف الدستور
 .مستقلة، ومؤسسات حكـم وذكر الوفد أن ملالوي شرعة حقوق، وسلطة قضائية        -١٠١

 متاشـي املؤسـسات   تكفلعالوةً على ذلك، فقد أجرت البالد إصالحات تشريعية وإدارية        
بْيد أن مالوي تواجه حتديات     . القانونية واُألطر اإلدارية مع أحكام الدستور واملعايري الدولية       

  .االفتقار إىل القدرات واخلرباتعديدة، تشمل االفتقار إىل القدر الكايف من املوارد و
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -اً ثاني  
 أدنـاه   والواردةحبث وفد مالوي التوصيات اليت صيغت خالل احلوار التفاعلي            -١٠٢

  :وحتظى هذه التوصيات بتأييده
أن تعّجل مالوي بإلغاء التشريعات التمييزيـة وإصـالحها، مـع             -١-١٠٢

املـرأة  ة، وال سيما اليت متـس       ـع القوانني املعلّق  ـالتركيز على اعتماد مشاري   
  ؛)كندا(والطفل 
أن تعّجل باعتماد وتنفيذ مشروع قانون السجون ومشروع قانون           -٢-١٠٢

ع إنـساين علـى   ـة إلضفاء طابـاملساعدة القانونية وغريمها من التدابري الالزم    
  ؛)سلوفاكيا(نظام السجون يف مالوي 

أن ُتصدر مشروع تعديل قانون تعليم القانون وممارسـي القـانون            -٣-١٠٢
  ؛)النمسا(شروع قانون املساعدة القانونية املعروضني حالياً على الربملان وم

قـانون  مـشروع   أن تبذل مالوي قصارى جهدها لكفالة دخول          -٤-١٠٢
قانون الزواج والطالق والعالقات األسرية،     مشروع  أصحاب العقارات املتوفني و   

  ؛)آيرلندا(كن  يف ما يتعلق حبقوق املرأة، حيز النفاذ بأسرع وقت ممال سيماو
أن تعّدل القانون املتعلق بأعمال السحر تعديالً شـامالً أو تلغيـه              -٥-١٠٢

   ؛)آيرلندا(بصورة عاجلة 
 استمرار لضمانأن تواصل مالوي تقوية مؤسسات حقوق اإلنسان   -٦-١٠٢

سائل املتعلقة حبقوق اإلنسان علـى      التوعية بامل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، و    
  ؛)جنوب أفريقيا(نطاق الدولة 

 -أن تعزز اجلهود الرامية إىل تنفيذ استراتيجية التنمية االجتماعية            -٧-١٠٢
  ؛)اجلزائر (٢٠٢٠االقتصادية للفترة املمتدة حىت عام 

التنميـة  داف خطة   ـذ أه ـة إىل تنفي  ـأن تواصل جهودها الرامي     -٨-١٠٢
   ؛)اجلماهريية العربية الليبية (٢٠٢٠ لعام
ستخدام وسائل حديثة للتوعية والنشر يف ما يتعلق بثقافة         أن تقوي ا    -٩-١٠٢

، ودور املؤسـسات يف     املستضعفةقوق اإلنسان، وخباصة حقوق الفئات      ُتعىن حب 
   ؛)املغرب(محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها 

أن تواصل إيالء أولوية خاصة ملسألة تقوية القـدرات الوطنيـة،             -١٠-١٠٢
، يف جمال حقوق اإلنسان، بـدعم اجملتمـع         التشريعية واملؤسسية على حد سواء    

   ؛)املغرب(الدويل 
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مشروع خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفـال    تستكمل وتنفذ   أن    -١١-١٠٢
ماية حقـوق   حلوتنفذها، وتضع موضع التنفيذ تشريعات وسياسات وطنية فعالة         

   ؛)أستراليا(الطفل 
يف ما يتعلق مبكافحة    أن تويل اهتماماً خاصاً حلقوق الطفل، وخاصةً          -١٢-١٠٢

   ؛)مصر(االجتار واالستغالل 
  ؛)زمبابوي(أن تنظر يف مواصلة العمل حنو تقوية املؤسسات احلكومية   -١٣-١٠٢
أن تنظر يف توطيد املكاسب املترتبة على تعزيز حقـوق اإلنـسان              -١٤-١٠٢

   ؛)زمبابوي(ومحايتها عن طريق برنامج التوعية العامة 
ن مع اآلليات اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنـسان،        أن تعزز التعاو    -١٥-١٠٢
من املساعدة والدعم التقنيْين الدوليني املقدمني مـن  تستفيد، حسب االقتضاء،    و
   ؛)اجلزائر( التخفيف من عدم كفاية املوارد البشرية واملالية يفعنية امليئات اهل

عة ملنظومة  أن تعزز التعاون مع الربامج والوكاالت املتخصصة التاب         -١٦-١٠٢
األمم املتحدة، مبا يف ذلك صندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة األمم املتحدة 

/ نقص املناعة البـشرية   س  برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريو     للطفولة، و 
  ؛)أذربيجان(، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان اإليدز
ملعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة     أن تتابع توصيات اللجنة ا      -١٧-١٠٢

بتجديد اجلهود الوطنية الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني، بسبل منها إطالق           
  ؛)املكسيك(محالت تثقيفية ومحالت توعية 

املـساواة بـني    ضـمان   أن تنفذ مزيداً من السياسات الرامية إىل          -١٨-١٠٢
  ؛)جنوب أفريقيا(حقوق املرأة والطفل ز ي قطاعات اجملتمع وتعزكافةاجلنسني يف 

املساواة للمرأة، بسبل منها    ضمان حتقيق   أن تتخذ تدابري هتدف إىل        -١٩-١٠٢
 يف ما يتعلق بعمليات صنع القرار وإمكانية احلـصول         ال سيما سن التشريعات، و  

  ؛)أستراليا(على اخلدمات األساسية واهلياكل األساسية 
، وتعتمد تـدابري    عات التمييزية ضد املرأة    أو تبطل التشري   أن تعدل   -٢٠-١٠٢

رامية إىل التعجيل بإصدار مشاريع القوانني املعلّقة يف هذا الصدد، مـن قبيـل              
مشروع قانون املساواة بني اجلنسني، ومشروع قانون أصحاب العقارات املتوفني          

، ومشروع قـانون الـزواج      )الوصايا، واملرياث، واملمتلكات اخلاضعة للحماية    (
  ؛)إسبانيا(ق والعالقات األسرية والطال
أن تعتمد وتنفذ، امتثاالً للمعايري الدولية، تدابري مالئمة من أجـل             -٢١-١٠٢

القضاء على ما أُبلغ عنه من أفعال تعذيب، وإساءة معاملة، وغـري ذلـك مـن           
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أشكال اإلفراط يف استخدام القوة ارتكبها بعض موظفي إنفاذ القـوانني ضـد             
سوء السلوك، على   لل إخضاعهم للمساءلة على النحو الواجب       م، وأن تكف  هبمشتبه  

النحو املنصوص عليه يف دستور البلد، وُتنشئ جلنة الشكاوى املتعلقة بالشرطة على            
  ؛)سلوفاكيا(صوص عليه يف قانون الشرطة وجه السرعة، على النحو املن

امـاً،  أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتعزيز حظر التعذيب حظراً ت           -٢٢-١٠٢
وُتجري، يف هذا الصدد، حتقيقات دقيقة ونزيهة يف كـل ادعـاءات التعـذيب              
واالعتداء البدين، وتقدم للعدالة أي شخص ُيشتبه يف إفراطه يف استخدام القـوة     

  ؛)السويد(وارتكابه أفعال تعذيب وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان 
فعال التعذيب وإسـاءة   أن تستحدث وتعتمد تدابري رامية إىل منع أ         -٢٣-١٠٢

 جرائم ومقاضاة مرتكيب هـذه      ماملعاملة املرتكبة حبق سجناء أو مشتبه يف ارتكاهب       
   ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(األفعال ومعاقبتهم 

أن تكثّف أعماهلا املتعلقة بتحسني أحوال السجون وتتوخى متاشيها           -٢٤-١٠٢
  ؛)السويد(دولية التام مع املعايري ال

أن تكفل اختاذ تدابري تشريعية بغية حتسني محاية حقـوق اإلنـسان           -٢٥-١٠٢
اخلاصة بالسجناء واحملتجزين، ويشمل ذلك اعتماد مـشروع قـانون سـجون            

  ؛)النرويج(مالوي 
دف إىل حتسني أحوال الـسجون حتـسيناً        ـذ تدابري هت  ـأن تتخ   -٢٦-١٠٢

رف الصحي وسـوء املرافـق      ـ الص  وسوء بالرتالءملموساً من قبيل اكتظاظها     
   ؛)النمسا(الصحية 
أن ُتطلق محلة توعية عامة، مبشاركة أعلى املستويات الـسياسية،            -٢٧-١٠٢

، وتأكيد أن العنف ضد ٢٠٠٦لتعزيز تنفيذ قانون منع العنف املرتيل الصادر عام  
ـ املرأة هو فعل غري مقبول، والتصدي لالجتاهات والقوالب النمطية الـيت             دمي ت

   ؛)كندا(املمارسات التمييزية الضارة والعنيفة حبق املرأة 
أن تتخذ مالوي تدابري أكثر فعالية ترمي إىل التـصدي ملـشكليت              -٢٨-١٠٢

 والبنات، بسبل منـها تعزيـز إنفـاذ         النساءاإلفالت من العقاب والعنف ضد      
 هتـدف إىل    القوانني والنظام القضائي وتكثيف الربامج اإلعالمية والتثقيفية اليت       

  ؛ )ماليزيا(حبقوق املرأة زيادة وعي اجلمهور والتوعية 
أن تستحدث وتعتمد تدابري تتناول ظاهرة العنف القائم على نوع            -٢٩-١٠٢

ة الـسياسات   ـاجلنس بزيادة إمكانية احتكام املرأة للعدالة وتوسيع نطاق تغطي        
اململكـة املتحـدة    (ة  اجملتمعية والوحدات املعنية بدعم الضحايا يف املناطق الريفي       

  ؛)لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
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نف ضـد املـرأة     ـة إىل التصدي للع   ـزز جهودها الرامي  ـأن تع   -٣٠-١٠٢
  ؛)بنغالديش(ومحاية الضحايا 

أن تسد الثغرات القانونية اليت تشوب التشريعات الوطنية املتعلقة           -٣١-١٠٢
الت االجتار يف أبكر تاريخ ممكن بغية باالجتار بالبشر وتكفل التحقيق الفعال يف حا

تعويض التقدمي املسؤولني عنها إىل العدالة، وأن تكفل أيضاً استفادة الضحايا من            
   .)سويسرا (كاملال

ـ   ـاة املّتجري ـريعاهتا مقاض تضمن تش أن ت   -٣٢-١٠٢ م ـن بالبـشر ومعاقبته
  ؛)سلوفينيا(على حنو فعال 

 أي شكل من أشكال عمل األطفال       أن تعتمد تدابري عملية ملقاومة      -٣٣-١٠٢
جرحـاً غـائراً    حيطّ من كرامة األطفال املتأصلة وجيرحها       الذي  واالجتار بالبشر   

  ؛)الكرسي الرسويل(
أن تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز إمكانية االحتكام إىل العدالة            -٣٤-١٠٢
اة حبقـوق    احلماية القانونية يف متتع املواطنني كافة على قدم املـساو          ضمانبغية  

  ؛)املغرب(اإلنسان 
أي فعل مـن    من   الفعال   فأن تتخذ تدابري تكفل للضحايا االنتصا       -٣٥-١٠٢

  ؛)فرنسا( املرتكبة يف مراكز االحتجاز ال سيماأفعال التعذيب، و
أن تتخذ مالوي تدابري تضمن إمكانية احتكام النساء ضحايا العنف    -٣٦-١٠٢

وتعويضهن، وإعادة تأهيلهن على حنـو      لى أساس اجلنس إىل العدالة،      ـالقائم ع 
  ؛)الربازيل(فعال 
أن تنشط يف تنفيذ التشريعات واالستراتيجيات القائمـة املتعلقـة            -٣٧-١٠٢

، مع التشديد علـى     اً مالئماً لقضاء األحداث   ُتعد نظام أن  بالعنف ضد األطفال و   
  ؛)سلوفينيا(رفع احلد األدىن لسن حتمل املسؤولية اجلنائية 

ـ     ـل ع ـتكفأن    -٣٨-١٠٢ رات طويلـة دون    ـدم احتجاز أي شخص لفت
   ؛)آيرلندا(حماكمة 
أن تكفل استمرار ضمان حرية الدين واملمارسة الدينيـة جلميـع             -٣٩-١٠٢

  ؛)الكرسي الرسويل(املواطنني، على النحو املنصوص عليه يف دستور البلد 
 حريات  أن تتخذ اخلطوات الالزمة لكفالة تنفيذ القوانني اليت حتمي          -٤٠-١٠٢

  ؛)النرويج(التعبري، والصحافة، والّتجمع، وتكوين اجلمعيات، وااللتزام بأحكامها 
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أن تكفل سالمة تنفيذ أحكام الدستور املتعلقة حبريـة الـصحافة،             -٤١-١٠٢
وااللتزام هبا والسماح حلرية الصحافة وحرية الكالم والتجمع دون تدخل غـري            

  ؛)مى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظ(مّربر 
ل مشاركة املرأة الريفية يف عملية صـنع القـرار وحتقيـق            ـأن تكف   -٤٢-١٠٢

ـ     ـات الصحي ـى اخلدم ـا عل ـي حصوهل ـاملساواة ف  ة ـة على مـستوى الرعاي
  ؛)لكسمربغ (األولية
أن تعزز مالوي جهودها الرامية إىل رفع مستوى متثيل املـرأة يف               -٤٣-١٠٢

  ؛)غانا(عمليات صنع القرار 
أن توطد ما تبذله من جهود ملكافحة الفقر والتمييز وتعزز وضـع              -٤٤-١٠٢

  ؛ )املغرب(املرأة والطفل 
 - أن تواصل تنفيذ استراتيجيات وخطـط للتنميـة االجتماعيـة           -٤٥-١٠٢

  ؛)كوبا(االقتصادية هتدف إىل احلد من الفقر 
ئية لأللفية، مبا يف    ذ األهداف اإلمنا  ـأن تتخذ التدابري الالزمة لتنفي      -٤٦-١٠٢

ذلك ورقة استراتيجية القضاء على الفقر واستراتيجية مالوي للتنمية االقتصادية          
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(

   ؛)بنغالديش(أن تواصل حماربة الفقر بتعاون اجملتمع الدويل   -٤٧-١٠٢
حصول سكان املنـاطق    ضمان  أن تتخذ مزيداً من التدابري الفعالة ل        -٤٨-١٠٢

  املرأة والطفل، على اخلدمات العامة ذات األمهيـة القـصوى          ال سيما الريفية، و 
  ؛)ماليزيا(التعليم، والرعاية الصحية، واالستحقاقات االجتماعية و

أن تواصل مالوي تنفيذ برامج وتدابري هتدف إىل ضمان متتع مجيع             -٤٩-١٠٢
  ؛)كوبا(السكان خبدمات التعليم والرعاية الصحية اجليدة 

ذ رؤيـة   ـة لتنفي ـأن تواصل ما تبذله من جهود يف قطاع الصح          -٥٠-١٠٢
 بلوغاً للهدف املتمثل يف متتع املالويني كافة برعايٍة صحية          ٢٠٢٠احلكومة لعام   

  ؛)السودان(جمانية 
ة وتكملّه باإلنتاج الزراعـي     ـة املدرسي ـأن تعتمد برناجماً للتغذي     -٥١-١٠٢
  ؛)الربازيل (احمللي
 على األولويات اليت وضعتها احلكومة لتعزيـز حقـوق          أن تركز   -٥٢-١٠٢

خضر للري  األزام  احلاإلنسان، خاصةً يف جماالت الزراعة واألمن الغذائي وإنشاء         
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(واملياه، فضالً عن التعليم والتكنولوجيا 
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توفري خدمات رعاية صحية    لضمان  أن ُتحسن أحوال املستشفيات       -٥٣-١٠٢
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(ئمة مال

أن تويل اهتماماً لصحة األم والطفل، وختفّـض معـدل وفيـات              -٥٤-١٠٢
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(األطفال 

أن تضاعف ما تبذله من جهود يف سبيل إنقاذ األمهات واألطفـال              -٥٥-١٠٢
التعجيل بتطـوير  بالسعي إىل تعليم البنات الصغريات، وزيادة إعداد القابالت، و   

  ؛)الكرسي الرسويل(اهلياكل الصحية العامة، وخاصةً يف املناطق الريفية 
أن تعزز جهودها الرامية إىل القضاء على فـريوس نقـص املناعـة               -٥٦-١٠٢

اجلماهرييـة  (اإليدز، وتتعاون مع منظمة الصحة العاملية يف هذا الـصدد           /البشرية
  ؛)العربية الليبية

ـ  /ة البشرية ـاربة فريوس نقص املناع   أن تواصل حم    -٥٧-١٠٢ م ـاإليدز بدع
  ؛)بنغالديش(اجملتمع الدويل 

 يف جمـايل    ال سـيما  زيز حقوق اإلنسان، و   لتعأن تواصل جهودها      -٥٨-١٠٢
  ؛)املغرب(التعليم والتدريب املهين 

أن ُتدمج مفاهيم حقوق اإلنسان يف منـاهج التعلـيم اجلـامعي              -٥٩-١٠٢
  ؛ )يةاجلماهريية العربية الليب(

املساواة يف احلـصول    "أن جتعل التعليم يف مقدمة أولوياهتا، وتعزز          -٦٠-١٠٢
  ؛)الكرسي الرسويل(على أساس معايري أكادميية وتعليمية " على التعليم العايل

أن تنظر يف تعزيز التعليم املهين وفرص التدريب وتوطّدمها للحـد             -٦١-١٠٢
  ؛)موريشيوس(من ارتفاع عدد حاالت التسّرب من املدرسة 

 مع الوكاالت   ال سيما أن تعزز مالوي تعاوهنا مع اجملتمع الدويل، و         -٦٢-١٠٢
املتخصصة والربامج التابعة ملنظومة األمم املتحدة، بغية بناء القدرات واحلـصول      

القضاء على الفقر، وتوفري التعلـيم،      حيوية مثل   على املساعدة التقنية يف جماالت      
  ؛)ماليزيا(االجتماعي  لضمانوالرعاية الصحية، وا

أن تلتمس املساعدة الدولية من أجل التصدي لتحديي الفقر املدقع            -٦٣-١٠٢
ة توفري العقاقري املـضادة  ـ لكفالال سيمااإليدز، و/وفريوس نقص املناعة البشرية 

  ؛ )مصر (نسخ العكسيلفريوسات ال
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ـ اجملتمـع الـدويل أن يـتفّهم        تدعو مالوي إىل مناشدة     أن    -٦٤-١٠٢ اً متام
وي، ومن ثَم يقدم هلـا املـساعدة         مال ة اليت تواجهها حكومة   الكثريالتحديات  

  ؛)١()السودان(التقنية الالزمة 
أن تنظر يف التماس املساعدة يف بناء ما يكفي من قدرات لتنميـة               -٦٥-١٠٢
   ).زمبابوي(لقضاء على الفقر لالئمة واالحتفاظ هبا املبشرية الوارد امل

  . أعاله قد ُنفذ بالفعل٣ن اجلزء األول من التوصية رقم وتعترب مالوي أ  -١٠٣
وستبحث مالوي التوصيات التالية وتقدم ردوداً عليها يف وقت مناسب، علـى              -١٠٤
يتجاوز موعد انعقاد الـدورة الـسادسة عـشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان، يف                 أال
علق بالنتائج  وسُيدرج رد مالوي على هذه التوصيات يف التقرير املت        . ٢٠١١ مارس/آذار

  . الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة عشرة
مالوي اإلطار القانوين املتعلق بتعزيز حقـوق اإلنـسان         تدعم  أن    -١-١٠٤

ومحايتها، بالتصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد            
  ؛)اجلزائر(أسرهم 
الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن      على االتفاقية   وتصدق  أن توقع     -٢-١٠٤

تفاقية مناهضة التعذيب   العلى الربوتوكول االختياري     وكذلك القسري، االختفاء
  ؛)فرنسا(وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

تفاقية القضاء على مجيع    الأن تصدق على الربوتوكول االختياري        -٣-١٠٤
  ؛)أذربيجان(يز ضد املرأة أشكال التمي

أن تنظر يف التصديق على مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان             -٤-١٠٤
مع أحكام هـذه    لتتماشى  اليت مل تصدق عليها بعْد، وحتّدث تشريعاهتا الداخلية         

  ؛)جنوب أفريقيا(الصكوك 
أن تنظر يف التصديق على اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة               -٥-١٠٤
  ؛)الربازيل(بة عليها واملعاق
تفاقية حقـوق   الأن تعجل بالتصديق على الربوتوكول االختياري         -٦-١٠٤

  ؛)تركيا(بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة املتعلق الطفل 
 تصدق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل          أن  -٧-١٠٤

  ؛)إيطاليا(بة اإلعدام إلغاًء كامالً اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بغية إلغاء عقو

__________ 

تناشد اجملتمع الدويل أن يتفهم متاماً التحديات الكثرية        : "كان نص التوصية كما تليت يف احلوار التفاعلي هو         )١(
 ).السودان" (اليت تواجهها حكومة مالوي، ومن مث يقدم هلا املساعدة التقنية الالزمة
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الربوتوكول االختياري الثـاين    : أن تلتزم بالصكوك الدولية التالية      -٨-١٠٤
والربوتوكول االختياري  امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛        

مللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة؛        ا
مجيع أشكال التمييـز ضـد      القضـاء على   ة  ـتفاقيالتوكول االختياري   والربو

ع العمـال املهـاجرين وأفـراد       ـماية حقوق مجي  ة حل ـاملرأة؛ واالتفاقية الدولي  
إشـراك  املتعلـق ب  وق الطفـل    ـتفاقية حق ال؛ والربوتوكول االختياري    أسرهم

قـوق  تفاقيـة ح  الوالربوتوكـول االختيـاري     األطفال يف الرتاعات املسلحة؛     
 الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء     األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واالتفاقية     

  ؛)األرجنتني (القسري
تفاقيـة مناهـضة    ال الربوتوكول االختياري    أن توقع وتصدق على     -٩-١٠٤

؛ القـسري  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء        التعذيب؛ و 
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        والربوتوكول االختياري امللحق ب   

تفاقية حقوق األشخاص ذوي    الواالجتماعية والثقافية؛ والربوتوكول االختياري     
مجيـع  القضاء علـى    تفاقية  الاإلعاقة؛ وأن تصدق على الربوتوكول االختياري       

  ؛)إسبانيا(أشكال التمييز ضد املرأة 
اين امللحق بالعهد الدويل    أن تصدق على الربوتوكول االختياري الث       -١٠-١٠٤

  ؛)سويسرا(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
أن تواصل ما تبذله من جهود يف سبيل مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع   -١١-١٠٤

 ؛)اجلزائر(االلتزامات اليت تعّهدت هبا على الصعيد الدويل 

قـوق   القوانني الداخلية مع االلتزامات الدولية حل      متاشيأن تكفل     -١٢-١٠٤
  ؛)أستراليا(اإلنسان 
 مالوي قوانينها الوطنية مع املعاهـدات الدوليـة الـيت           تنسقأن    -١٣-١٠٤

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(انضمت إليها 
نفاذ القانوين الكامل جلميع معاهدات حقوق اإلنسان       أن تكفل اإل    -١٤-١٠٤

  ؛)النرويج(يف القوانني الداخلية 
القانوين الكامل التفاقيـة    لضمان اإلنفاذ   ية  أن تتخذ خطوات فور     -١٥-١٠٤

  ؛)أذربيجان(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف قوانينها الداخلية 
أن ُتدمج اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة يف        -١٦-١٠٤

القانون الداخلي وتوّجه جهودها حنو ضرورة اعتماد مجيع مـشاريع القـوانني            
  ؛)النرويج(ى املعلّقة اليت متس املرأة يف مالوي األخر
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يري الدولية، احلد األدىن لسن     أن ترفع إىل حد كبري، متاشياً مع املعا         -١٧-١٠٤
  ؛)املكسيك(، وهو حالياً عشر سنوات  لألطفالاملسؤولية اجلنائية

 سـنة علـى     ١٢أن ترفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية إىل           -١٨-١٠٤
  ؛)النمسا(ى حنو ما توصي به اتفاقية حقوق الطفل األقل، عل

أن تستحدث سياسة شاملة لتحسني حقوق الطفـل، وهـو أمـر       -١٩-١٠٤
 أساسي يف هذه احلالة، بالتوازي مع التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري            

  ؛)هنغاريا(إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة املتعلق بتفاقية حقوق الطفل ال
ظر يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللـس    أن تن   -٢٠-١٠٤

   ؛)التفيا(حقوق اإلنسان 
أن تعزز املساواة بني الرجل واملرأة وتوطد، إدراكاً هلـذه الغايـة،              -٢١-١٠٤

  ؛)فرنسا( مع اإلجراءات اخلاصة ال سيماتعاوهنا مع اآلليات الدولية واإلقليمية، و
 تشريعية مالئمة ترمـي إىل التـصدي        تدابريوتدعم  أن تستحدث     -٢٢-١٠٤
، وتكفل سرعة مقاضاة اجلُناة، وتضمن عدم  لة االعتداء واالستغالل اجلنسيني   ملسأ

التوظيف، وأن  السماح لألشخاص دون سن الرابعة عشرة من العمر بالعمل أو           
،  عامـاً  ١٨ة إىل   رفع احلد األدىن لسن مزاولة األعمال اخلطـر       لتعدل الدستور   

  ؛)إيطاليا(شريعات تكفل حظر ممارسة العقوبة البدنية حظراً كامالً توتنفذ وتسن 
أن تعتمد التدابري الالزمة لضمان عدم عمل األطفـال دون سـن              -٢٣-١٠٤

الرابعة عشرة من العمر، وفقاً للتشريعات الوطنية، وُتعدل الدستور من أجل رفع           
 عامـاً   ١٨ىل  احلد األدىن لسن مزاولة العمل الذي ُيحتمل أن يكـون ضـاراً إ            

  ؛)إسبانيا(
  :ومل حتظَ التوصيات التالية بتأييد مالوي  -١٠٥

أن تصلح النظام القانوين إصالحاً كامالً لكفالة امتثـال الدسـتور       -١-١٠٥
ومجيع التشريعات الداخلية األخرى لاللتزامات واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان         

القانونية، مبا يف ذلك القـانون     أو تلغي، يف هذا الصدد، مجيع األحكام        /وتعّدل و 
  ؛)املكسيك (العريف، اليت تسفر عن التمييز، وخباصة القائم على أساس امليل اجلنسي

 انعدام  حاالتأن تنظر يف تنقيح التشريعات الوطنية من أجل منع            -٢-١٠٥
  ؛)الربازيل(اجلنسية 
ي حلقـوق   وأن تقدم الوثائق التأسيسية اليت أُنشئت مبوجبها جلنة مالو          -٣-١٠٥

اإلنسان إىل جلنة التنسيق الدويل للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان من أجل إتاحة            
  ؛) الليبيةاجلماهريية العربية(نشرها وحتديد وضعها القانوين وفقاً ملبادئ باريس 
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أن تكفل وضع أهداف ومؤشرات واضحة مع اجملتمـع املـدين يف      -٤-١٠٥
  سيما الن أجل محاية حقوق اإلنسان ورصدها، و      استراتيجية النمو والتنمية املقبلة م    

  ؛)كندا(حقوق النساء والبنات 
أن تواصل تنفيذ قوانينها الوطنية وفقاً لقواعد ومبـادئ حقـوق             -٥-١٠٥

  ؛)مصر(اإلنسان املّتفق عليها عاملياً 
أن تستحدث سياسات وبرامج هتـدف إىل حماربـة املمارسـات             -٦-١٠٥

  ؛)مصر (لإلناثشويه األعضاء التناسلية  تال سيماالتقليدية الضارة، و
أن تتخذ مزيداً من اإلجراءات الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني،             -٧-١٠٥

  ؛)هنغاريا (مبا يف ذلك استحداث نص قانوين بشأن احلد األدىن لسن الزواج
أن تلغي التشريعات اليت ُتفقد املرأة املالويـة جنـسيتها إذا مـا               -٨-١٠٥

  ؛)النمسا(د الرعايا األجانب تزوجت بأح
 بالقضاء علـى أن تتخذ، وفقاً للتوصيات اليت قدمتها اللجنة املعنية    -٩-١٠٥

التمييز ضد املرأة، كل ما هو مالئم من تدابري من أجل القضاء على كل أشكال               
   ؛)لكسمربغ(التمييز ضد املرأة الريفية واملمارسات التقليدية الضارة 

 القوانني التمييزية أو إلغاءها، وتعتمد اسـتراتيجية        أن تكفل تعديل    -١٠-١٠٥
شاملة هتدف إىل تعديل املمارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية أو القضاء           

ة مبمارسعليها، وتعزز جهودها الرامية إىل تنفيذ التدابري التشريعية القائمة املتعلقة           
  ؛)سلوفينيا(ة للضحايا العنف ضد املرأة، ويشمل ذلك تقدمي املساعدة واحلماي

أن تعزز ما تبذله من جهود يف سبيل القضاء على التمييـز ضـد                -١١-١٠٥
   ؛)بنغالديش( األطفال ذوي اإلعاقة واأليتام املستضعفة مثلالبنات والفئات 

 إقرار وقٍف حبكم القانون لعقوبة اإلعـدام يف         يف مالوي   تشرعأن    -١٢-١٠٥
توقّـع، يف هـذا الـصدد، علـى     أن ًء هنائياً وأبكر تاريخ ممكن بغية إلغائها إلغا   

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            
  ؛)إسبانيا(والسياسية وتصّدق عليه 

  ؛)سويسرا(أن تلغي عقوبة اإلعدام   -١٣-١٠٥
أن تتخذ كل ما يلزم من تدابري اجتماعية وتعليميـة وقانونيـة يف               -١٤-١٠٥
  ؛)إيطاليا (لإلناثالقضاء التام على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية سبيل 
أن تعتمد تدابري قانونية حلظر ممارسة تشويه األعـضاء التناسـلية             -١٥-١٠٥
  ؛)األرجنتني (فعلياًً، واملعاقبة عليها، ومنع حدوثها لإلناث
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 حظر  إذا استدعى األمر،  أن تعترف مبساواة املرأة بالرجل، وتعزز،         -١٦-١٠٥
  ؛)الكرسي الرسويل (لإلناثممارسة تشويه األعضاء التناسلية 

ع موضع التنفيذ وقفاً ألحكام اإلدانـة بتهمـة مباشـرة           ـأن تض   -١٧-١٠٥
عالقات جنسية بني أفراد من نفس نوع اجلنس وتلغي، تدرجيياً، جتـرمي املثليـة              

شخاص كافـة   اجلنسية من أجل تطبيق مبدأ املساواة وعدم التمييز يف ما بني األ           
  ؛)فرنسا(تطبيقاً كامالً 

أن تضع موضع التنفيذ تدابري فعالة ملنع التمييز القائم على أسـاس            -١٨-١٠٥
  ؛)كندا(امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية ومقاضاة ممارسيه ومعاقبتهم 

أن تصلح القانون اجلنائي وتلغي ممارسة التمييز ضـد األشـخاص             -١٩-١٠٥
  ؛)أملانيا (على أساس ميلهم اجلنسي

أن تفي مالوي بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنـسان            -٢٠-١٠٥
وتعيد النظر، بصورة عاجلة، يف تشريعاهتا الوطنية إللغاء جترمي العالقات اجلنسية           

يف ذلك امليل   بني األفراد من نفس نوع اجلنس ومنع التمييز أياً كانت أسبابه، مبا             
  ؛)السويد(اجلنسي 
أن تلغي التشريعات التمييزية ضد األشخاص على أساس ميلـهم            -٢١-١٠٥

  ؛)أستراليا(اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية 
ام القانون اجلنـائي الـيت متّيـز بـني          ـد النظر يف أحك   ـأن تعي   -٢٢-١٠٥

م اجلنسانية من أجل إهنـاء      ـى أساس ميلهم اجلنسي أو هويته     ـاألشخاص عل 
اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      (الفئات  العداء أو العنف املمارس ضد هذه       

  ؛)وآيرلندا الشمالية
أن تعيد النظر يف التشريعات الوطنية بغية إلغاء جترمي ممارسة املثلية             -٢٣-١٠٥

اجلنسية بالتراضي بني البالغني وحظر التمييز بسبب امليـل اجلنـسي أو اهلويـة              
  ؛)إيطاليا(اجلنسانية 

عات اليت جترم املثلية اجلنسية وتـستحدث       أن تلغي مالوي التشري     -٢٤-١٠٥
ومزدوجي امليول سياسات رامية إىل إهناء التمييز ضد السحاقيات واملثليني جنسياً 

  ؛)النمسا (اجلنسية ومغايري اهلوية اجلنسية
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(أن تلغي جترمي النشاط املثلي اجلنسي   -٢٥-١٠٥
 اليت جتـرم مباشـرة النـشاط اجلنـسي       من التشريعات  تبطلأن    -٢٦-١٠٥

بالتراضي بني البالغني من نفس نوع اجلنس، وتعتمد تدابري ملكافحة التحـريض            
على الكراهية بسبب امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنـسانية، وتـسمح بتـسجيل             
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املنظمات غري احلكومية اليت تدافع عن مسائل متعلقة بامليل اجلنـسي أو اهلويـة              
  ؛)إسبانيا(ييز اجلنسانية دون مت

أن تعيد النظر يف التشريعات الداخلية بغية إلغاء جترمي العالقـات             -٢٧-١٠٥
.  وحظر مجيع أشكال التمييز، امتثاالً اللتزامات مالوي الدولية        للمثلينياجلنسية  

 حالياً من حريتـهم     شروط عن مجيع األشخاص احملرومني    دون  وأن ُتفرج فورياً و   
  ؛)سويسرا(هلذا السبب فحسب 

أن جتدد مالوي جهودها ملكافحة استمرار التمييز علـى أسـاس             -٢٨-١٠٥
 يف ما يتعلق مبسألة امليل اجلنسي، وتلغي جترمي العالقات اجلنـسية            واقعي وقانوين 

  ؛)لكسمربغ(بني األفراد من نفس نوع اجلنس 
ات اجلنسية بني األفراد من نفـس نـوع       ـي جترمي العالق  ـأن تلغ   -٢٩-١٠٥

  ؛)اآيرلند(اجلنس 
أن تعتمد وتنفذ تدابري ُتهيئ لقيام وسائط إعالم مستقلة ختلو مـن              -٣٠-١٠٥

  ؛)سلوفاكيا(ممارسة أي ترويع أو قمع، وفقاً اللتزاماهتا الدولية 
متتع املرأة باملساواة يف احلقوق يف جمال       تضمن  أن تستحدث تدابري      -٣١-١٠٥

تساوية القيمة وحتـسني    العمل من أجل كفالة املساواة يف األجر عن األعمال امل         
  ؛)غانا(عملية إنفاذ القوانني اليت حتمي املرأة من التمييز 

تدابري للتصدي ملشكليت وفيات األمهات وعمليـات       الأن تكثّف     -٣٢-١٠٥
ة يف ما يتعلـق بتلـك       ـاإلجهاض غري املأمونة، وتعيد النظر يف األحكام العقابي       

  ؛)النمسا(األخرية 
 مـن اتفاقيـة     ٢٨البتدائي إلزامياً، طبقاً للمادة     أن جتعل التعليم ا     -٣٣-١٠٥

  ؛)املكسيك(حقوق الطفل 
  ؛)هنغاريا(أن تعزز نظام التعليم جبعله إلزامياً وجمانياً   -٣٤-١٠٥
أن تعتمد نظام ضمان اجتماعي شامل ومشروع القانون املتعلـق            -٣٥-١٠٥

  ؛)هنغاريا(بفريوس نقص املناعة البشرية 
لزم من تدابري من أجل إعمال إلزاميـة التعلـيم          أن تتخذ كل ما ي      -٣٦-١٠٥

  ؛)إيطاليا(االبتدائي وجمانيته للجميع على حنو فعال 
 إهناء مجيع األطفال املرحلـة االبتدائيـة        لضمانهود  اجلأن تواصل     -٣٧-١٠٥

  ؛)النمسا(وجعل التعليم االبتدائي إلزامياً 
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 مـن  ٢٨فقاً للمـادة  أن تنظر يف جعل التعليم االبتدائي إلزامياً، و   -٣٨-١٠٥
  ؛)موريشيوس(اتفاقية حقوق الطفل 

قوق األقليات اجلنسية، أن تعيد النظر يف قوانينـها         ما يتعلق حب   يف  ٣٩-١٠٥
  ).النرويج(متاشي تشريعاهتا مع القواعد الدولية حلقوق اإلنسان لضمان 

، ١٥-١٠٥، و ١٤-١٠٥، و ٨-١٠٥ويعترب وفـد مـالوي أن التوصـيات           -١٠٦
الد وُيحيـل، يف    ـة يف الب  ـة القائم ـق على احلال  ـ ال تنطب  ٣١-١٠٥و،  ١٦-١٠٥و

 من الفرع باء مـن      ٧٨، و ٧٧، و ٥٩رات  ـيف الفق الصدد، إىل الردود اليت قدمها      هذا  
  .هذا التقرير

تعرب عـن موقـف     أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /ومجيع االستنتاجات و    -١٠٧
حتظـى   وال ينبغي تأويلها على أهنا       .ستعراضع اال وأو الدولة موض  /الدول اليت قدمتها و   

   .بتأييد الفريق العامل ككل
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