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  جملس حقوق اإلنسان
   الثانية عشرةالدورة
   من جدول األعمال٦البند 

  االستعراض الدوري الشامل
  اض الدوري الشاملتقرير الفريق العامل املعين باالستعر

  مالطة

  إضافة

  التوصيات وااللتزامات الطوعية   أو/آراء بشأن االستنتاجات و
  والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

  تصويب

  ١الفقرة 

  ،"٤٧ و٢٣ و١٦ و١٥ و١٤ و١٣ و١٠ و٨أرقام "  يف العبارة٨ قبل الرقم ٧ الرقم يضاف

  ٣التوصية 

  " الربوتوكول االختياريوتصّدق على هذا"  عبارات حتذف

   ٤التوصية 

   النص التايل بعد اجلملة األخريةيدرج

وتنظم اللجنة الوطنية . ُنشرت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باللغة املالطية وبنسخة تسهل قراءهتا
هبدف التوعية، يشمل أنشطة خمتلفة مثـل مـؤمتر         " أسبوع اإلعاقة "لألشخاص ذوي اإلعاقة، كل عام،      

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/12/7/Add.1/Corr.1 
13 August 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/12/7/Add.1/Corr.1 
Page 2 

  

" صدقة  حقوق ال"ونشرت اللجنة دليالً بعنوان .  إخلتين، وبرملان ذوي اإلعاقة، واإلعالنات والالفتاوط
لتزويد مقدمي اخلدمات لذوي اإلعاقة مببادئ توجيهية بشأن الطرق اليت جتعل الوصول إلـيهم سـهالً                

  .طفالبالنسبة إىل مجيع ذوي اإلعاقة يف خمتلف الظروف واألوضاع، وأربعة كتب قراءة لأل

   ٥التوصية 

   عن النص املوجود بالنص التايليستعاض

 ال ترى مالطة، يف الوقت الراهن، أن اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،               :٥التوصية  
كما أن مالطة ليست    . ينبغي أن تصّدق، وخاصة بالنظر إىل أنه مل تقع أية حاالت من االختفاء القسري             

ها من التوقيع على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية             يف موقف ميكنّ  
  .واالجتماعية والثقافية

   ٦التوصية 

   عن النص املوجود بالنص التايليستعاض

 من اتفاقية القضاء على مجيـع       ١٥ و ١٣ و ١١ بالرغم من أن مالطة مل تصدق على املواد          :٦التوصية  
ة، فإن أجزاء من هذه املواد قد جتسدت يف التشريعات الوطنية بينمـا جيـري               أشكال التمييز ضد املرأ   

وتكرر حكومة مالطة اإلعراب عن موقفها الوارد يف التحفظ األصلي بشأن           . مناقشة أجزاء أخرى    حالياً
  .١٦ و١١املادتني 

   ٧التوصية 

   النص التايلحيذف

 من اتفاقية القضاء على مجيـع       ١٥ و ١٣و ١١ بالرغم من أن مالطة مل تصدق على املواد          :٧التوصية  
 أشكال التمييز ضد املرأة، فإن أجزاء من هذه املواد قد جتسدت يف التشريعات الوطنية بينمـا جيـري                 

وتكرر حكومة مالطة اإلعراب عن موقفها الوارد يف التحفظ األصلي بشأن           . مناقشة أجزاء أخرى    حالياً
  .١٦ و١١املادتني 

 -  -  -  -  -  


