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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

               الدورة اخلامسة
      ٢٠٠٩     مايو  /      أيار  ١٥-  ٤      جنيف، 

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

  مالطة

                                                                                                    هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات، واإلجـراءات                 
                          لك من وثائق األمم املتحـدة                                                                               اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذ          

                                                                                          وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية الـسامية                 .                   الرمسية ذات الصلة  
                               وهو يأخذ هبيكل املبادئ التوجيهية   .                                                                  حلقوق اإلنسان عدا تلك الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

  ُ                                                           وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات           .      إلنسان                                  العامة الذي اعتمده جملس حقوق ا     
   ويف   .                                                                                  وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات               .                    الواردة يف التقرير  

    وملا   .    وزة                             ُ                                                          حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة، ما مل تكن متجا
                                                                                                            كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن عدم وجود معلومات                 

                       أو إىل املستوى املنخفض     /                                    ُ                                                  بشأن مسائل حمددة أو التركيز عليها قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و              
  .  ان                                              للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنس

  

                                                      

  .                     تأخر تقدمي هذه الوثيقة  ∗
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  طاراإلساسية واألعلومات امل -     ًأوال 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  
املعاهدات العاملية األساسية حلقوق 

 )٢(اإلنسان

                        تاريخ التـصديق أو االنـضمام
      اخلالفة   أو

  
 التحفظات/اإلعالنات

                        االعتراف باالختصاصات احملددة
               هليئات املعاهدات

            يع أشـكال                                    االتفاقية الدولية للقضاء على مج    
        العنصري        التمييز

    نعم   ):  ١٤      املادة  (                الشكاوى الفردية   ) ٦  ؛  ٤      املادة  (    نعم      ١٩٧١     مايو  /      أيار  ٢٧

                                        العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
                     واالجتماعية والثقافية

 -       ١٩٩٠      سبتمرب  /       أيلول  ١٣

                                      العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة     
          والسياسية

ــوا (      نعــم      ١٩٩٠      سبتمرب  /       أيلول  ١٣  ) ٢ (  ١٤   و  ١٣  د       امل
  )  ٢٢   و  ٢٠   و  ١٩ و  )  ٦ (  ١٤ و

                         الشكاوى املتبادلة بني الدول
    نعم    ):  ٤١      املادة  (

             للعهد الدويل        األول                       الربوتوكول االختياري   
                      حلقوق املدنية والسياسية       اخلاص با

 -       ١٩٩٠      سبتمرب  /       أيلول  ١٣

             للعهد الدويل         الثاين                       الربوتوكول االختياري   
                             اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

        ديـسمرب   /       األول         كانون   ٢٩
١٩٩٤     

  - 

             التمييـز                مجيع أشكال                      اتفاقية القضاء على  
      املرأة   ضد

  ١٣ و  )  ١ (  ١١        املوارد   (     نعم       ١٩٩١     مارس  /      آذار ٨
   )) ه  )( ١ (  ١٦   و  ١٥ و

 - 

                         الشكاوى املتبادلة بني الـدول      ١٩٩٠      سبتمرب  /       أيلول  ١٣                       اتفاقية مناهضة التعذيب
     نعم   ):   ٢١      املادة  (

    نعم    ):  ٢٢      املادة  (                الشكاوى الفردية 
    نعم    ):  ٢٠      املادة  (            ءات التحقيق     إجرا

 -       ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ٢٤         التعذيب       مناهضة        التفاقية         االختياري          الربوتوكول

 -       ١٩٩٠      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠                   اتفاقية حقوق الطفل

                                          الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
                                      املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

          مبوجب املـادة            إعالن ملزم        ٢٠٠٢     مايو  /      أيار ٩
  ) ٣ (               سنة وستة أشهر  ١٧  : ٣

 - 

               ، والربوتوكـول  ) ٤ (                                                                 الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة   :                                    ً      املعاهدات األساسية اليت ليست مالطة طرفاً فيها

                                                  التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال                            املرأة، والربوتوكول االختيـاري    ضد        التمييز            مجيع أشكال   على       القضاء        التفاقية         االختياري
                                                                              ، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقـوق )    ٢٠٠٠             توقيع فقط،    (                                    واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      

           ، واالتفاقيـة )    ٢٠٠٧             توقيع فقط،    (                                 اقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة                                  ، والربوتوكول االختياري التف    )    ٢٠٠٧             توقيع فقط،    (                     األشخاص ذوي اإلعاقة  
   ).    ٢٠٠٧           توقيع فقط،  (                                           الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

 
                            التصديق أو االنضمام أو اخلالفة                               صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  ال                                               اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

    نعم                               األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية          نظام روما 

    نعم  ) ٥ (               بروتوكول بالريمو

     ١٩٦١   و    ١٩٥٤                      نعم، باستثناء اتفاقييت   ) ٦ (                    الالجئون وعدميو اجلنسية

                                       نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث  ) ٧ (        امللحق هبا   ة        اإلضافي ت       ربوتوكوال  ال   و    ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢                     اتفاقيات جنيف املؤرخة 

    نعم  ) ٨ (                         ساسية ملنظمة العمل الدولية            االتفاقيات األ

    نعم                             ملكافحة التمييز يف جمال التعليم  )                                          منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (                 اتفاقية اليونسكو 
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                                                                                                    ، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مالطة على التـصديق علـى الربوتوكـول                     ٢٠٠٤        يف عام     - ١
                                                          واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين         ) ٩ (                                        ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                            االختياري التفاقية الق  

                                           ُ                                                      ويف حني أشادت اللجنة باإلصالحات القانونية اليت أُجريت منذ التصديق على االتفاقية، فقد حثـت                 .  )  ١٠ (             وأفراد أسرهم 
               ، أوصت جلنـة        ٢٠٠٠    عام   ويف  .  )  ١١ (  ١٦    و   ١٥    و   ١٣    و   ١١                                                        احلكومة على مراجعة وتسريع سحب التحفظات على املواد         
                                                               من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز            ٨                                                             القضاء على التمييز العنصري بالتصديق على تعديالت املادة         

                                  ، مالطة علـى التـصديق علـى            ٢٠٠٤                                                              وشجعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف عام           .  )  ١٢ (       العنصري
   . )  ١٣ ( )   ١٧٤    رقم  (                                     واتفاقية منع احلوادث الصناعية الكربى    ١٢٢   و   ١١٨   و   ١١٧   و   ١٠٢                    العمل الدولية رقم  ة   نظم          اتفاقيات م

  لتشريعي اإلطار الدستوري وا-  باء

                                                                                                             أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة                -  ٢
َ                                املعاهدات املتعلقة بكل منها مل ُتدَمج يف القانون الداخلي وحثت                                حقوق الطفل عن أسفها لكون                  على اختـاذ          الدولة                             ُ  

   . )  ١٤ (     ً  كامالً                                    ً كافة اإلجراءات الالزمة لكفالة دجمها دجماً

                                                                                                       ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتعديالت املدخلة على قانون الصحافة، لكنها أعربت عـن                 -  ٣
        عنـد   ٤                                                           من االتفاقية وأوصت بأن تراعي مالطة مجيع جوانب املادة         ٤               الكامل املادة                                   قلقها لكون التشريع ال يشمل ب     

                                          وأشارت بارتياح إىل تعديل قانون اجلنسية        .  )  ١٥ (                                                                     إعداد التشريع اجلديد، وبأن تعيد النظر يف اإلعالن بشأن هذه املادة          
        القانون     إىل                   فسهم كمواطنني، و                                                                                  الذي جييز ازدواج اجلنسية ويعطي لألجانب من أزواج مواطين مالطة حق تسجيل أن            

   . )  ١٦ (                                                  اجلديد الذي حيدد اإلجراءات اخلاصة بالالجئني وطاليب اللجوء

                                                                                 املقدم من برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة                     ٢٠٠٨                   وأشار تقرير عام      -  ٤
                                     قادرين على الطعن يف حرماهنم من                    ما يكونون                    ً    إىل أن األفراد نادراً     )      اإليدز (                             متالزمة نقص املناعة املكتسب      /       البشرية

                                                                                                                  حقوقهم الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، من قبيل احلق يف الصحة، أمام                
   . )  ١٧ (                                                          ويلزم تشريع وطين منفصل يف مالطة إلنفاذ العهد، لكنه مل يقدم بعد  .              احملاكم الوطنية

  ان وهيكلها اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنس-  جيم

                                                                     ، مل تكن ملالطة مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية     ٢٠٠٨      فرباير  /      شباط  ٢٠  يف   -  ٥
                                                      وشجعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         .  )  ١٨ (                                                للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     
                                                       ملبادئ باريس، يعهد إليها حبماية وتعزيـز حقـوق                    ً  نسان، وفقاً                                                  مالطة على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإل       

   . )  ١٩ (                                                         اإلنسان كافة، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                                                                                        وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري مضاعفة اجلهود لنشر املعلومات املتعلقة بأمني املظامل وبـشأن                 -  ٦
   . )  ٢٠ (              لتمييز العنصري                               إجراءات تقدمي الشكاوى املتعلقة با

                                                                                          الطفل عن قلقها من القيود اليت تواجه إدارة الرفاه االجتماعي واألسري يف أدائهـا                                وأعربت جلنة حقوق    -  ٧
                                                                                                  وأوصت بأن تواصل مالطة تعزيز تنسيق تنفيذ االتفاقية، وبأن تتخذ تدابري فعالة لضمان متثيـل                 .                 لواليتها بفعالية 
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                                                                            ما شجعت على إنشاء آلية مستقلة لتعزيز رصد تنفيذ االتفاقيـة، وجعـل              ك  .  )  ٢١ (                           أوسع جلميع الفاعلني املعنيني   
  .                                                                                 لألطفال، ومعاجلة الشكاوى بطريقة مواتية لألطفال وتوفري سبل انتصاف فعالـة                          ً   تلك اآللية ميسراً      إىل        وصول    ال

   . )  ٢٢ (                                                        واقترحت كذلك محالت توعية لتيسري استخدام األطفال الفعال لآللية

                                                                                       ملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن تقديرها لعمل اآللية الوطنية املعنية باملساواة بني                            ويف حني أعربت اللجنة ا      - ٨
                                                                                                                        اجلنسني، فقد طلبت معلومات مفصلة عن نتائج هذا العمل، مبا يف ذلك دور اآللية يف تعميم املنظور اجلنساين يف قـوانني                     

                                                         ومعلومات عن نتائج توجيه الـسياسات االسـتراتيجية                                                                     وبرامج وسياسات فرادى الوزارات واإلدارات واهليئات العامة؛      
  .  )  ٢٣ (                                                                                                       وعن أثر عمل اللجنة الوطنية لتعزيز مساواة املرأة والرجل فيما يتعلق بعدم التمييز ضد املرأة                ؛    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٤       للفترة

   . )  ٢٤ (                                                                              وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتقدمي الدعم املالئم للجنة الوطنية

                                                                                                ربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها لكون سلطة جلنة التوظيف يف مالطة تقتصر علـى               وأع  -  ٩
                                                                                                                 النظر يف ادعاءات التمييز القائمة على أساس الرأي السياسي وأوصت بأن تنظر الدولة يف توسيع نطاق اختصاص                 

   . )  ٢٥ (                                         اللجنة حبيث يشمل مجيع جوانب التمييز العنصري

   حقوق اإلنسان على أرض الواقعتعزيز ومحاية -      ً ثانيا  
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف

  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية            ُ    ُ       آخر تقرير ق دم ون ظر فيه )٢٦(هيئة املعاهدة

ـ                          اتفاقية القضاء علـى مج       ع    ي
                      أشكال التمييز العنصري

                               فات موعد تقدمي التقارير من اخلامس -     ٢٠٠٠     مارس  /    آذار     ١٩٩٩      يناير  /           كانون الثاين
    ٢٠٠٠       منـذ                           عشر إىل الثامن عـشر      

             على التوايل    ٢٠٠٦   إىل

            االقتـصادية         احلقـوق     جلنة

          والثقافية           واالجتماعية
                            حيل موعد تقدمي التقريـر الثـاين يف -     ٢٠٠٤      نوفمرب  /           تشرين الثاين     ٢٠٠٣      فرباير  /    شباط

     ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران

                               فات موعد تقدمي التقرير الثاين منـذ -     ١٩٩٣      نوفمرب  /           تشرين الثاين     ١٩٩٣     مايو  /    أيار          وق اإلنسان                اللجنة املعنية حبق
     ١٩٩٦      ديسمرب  /          كانون األول

         مجيـع                         اتفاقية القضاء علـى   
                   التمييز ضد املرأة     أشكال

                                فات موعد تقدمي التقرير الرابع منـذ -     ٢٠٠٤      يوليه  /   متوز     ٢٠٠٢      أغسطس  /  آب
     ٢٠٠٤      أبريل  /     نيسان

                              فات موعد تقدمي التقريرين الثالـث -     ١٩٩٩      نوفمرب  /           تشرين الثاين     ١٩٩٨      سبتمرب  /     أيلول           ضة التعذيب            اتفاقية مناه
     ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٠            والرابع منذ 

                               فات موعد تقدمي التقارير من الثـاين -     ٢٠٠٠     مايو  /    أيار     ١٩٩٧      ديسمرب  /          كانون األول                   اتفاقية حقوق الطفل
    ١٩٩٧                               إىل الرابع يف الفتـرة مـن        

             على التوايل    ٢٠٠٧   إىل

                               الربوتوكول االختياري التفاقية   
                              حقوق الطفل املتعلق بإشـراك     

                        األطفال يف الرتاعات املسلحة

                               من املقرر تقدمي معلومات مع التقدمي -     ٢٠٠٦      سبتمرب  /     أيلول     ٢٠٠٥      نوفمرب  /           تشرين الثاين
                        املقدم إىل جلنة حقوق الطفل
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

    نعم ُ                ُوجهت دعوة دائمة

       كـانون  ٢٣-   ١٩ (                                         الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي                                             يارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات       آخر الز
  )    ٢٠٠٩      يناير  /     الثاين

                                    الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

       ال يوجد               ُ                              الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

        ال ينطبق                      التعاون أثناء البعثات /      التيسري

        ال ينطبق       زيارات         متابعة ال

    وردت                                        رسالة واحدة يف غضون فترة األربع سـنوات  ت    أرسل                                            الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
  .            احلكومة عليها

      بعث هبـا          ً استبياناً    ١٣            ني من أصل                          ردت مالطة على استبيان     )  ٢٧ (                                            الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
                خالل الفترة قيـد )  ٢٨ (        ت اخلاصة                         املكلفون بواليات اإلجراءا  

  . )  ٢٩ (                          االستعراض، داخل اآلجال احملددة

   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣
   . )  ٣٠ (    ٢٠٠٨                                                                      قدمت مالطة مسامهات مالية لصندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب عام   -   ١٠

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 
  وعدم التمييز املساواة - ١

                                                                                                                  أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق                 -   ١١
                                                                                                 ً         الستمرار القوالب النمطية التقليدية ألدوار ومسؤوليات النساء والرجال يف األسرة واجملتمع، وهو ما يؤثر سلباً على متتع 

        وأوصيتا   .                                                          ، بالرغم من املستوى التعليمي العايل للنساء بشكل عام             ً   كامالً                    ً    حد سواء حبقوقهم متتعاً                         الرجال والنساء على    
                                                                                       كما أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بتشجيع وسائط اإلعالم على               .  )  ٣١ (                        بقوة بتنظيم محالت توعية   

                                               مالطة على تقييم العمل غري املدفوع األجر الذي تقوم       وشجعت   .                                                إبراز صور إجيابية لنساء ورجال يف أنشطة غري تقليدية
                                                                                                                  به املرأة داخل األسرة إلبراز هذا العمل يف اإلحصاءات الوطنية ويف استحقاقات املعاشات التقاعدية واالسـتحقاقات                

              لذي يطلب من                                                                                                 ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مالطة إىل إعادة النظر يف التنظيم ا                .  )  ٣٢ (         االجتماعية
                                                                                                           مدير الضمان االجتماعي حتديد رب األسرة، معربة عن قلقها بأنه قد يؤدي إىل متييز غري مقصود ضد املرأة وقد يناقض        

    .  )  ٣٣ (                                                   القانون املدين الذي يعطي السلطة الوالدية لكال الوالدين

                             بعة ملنظمة العمل الدوليـة                                                                   ، طلبت جلنة اخلرباء املعنيني بتطبيق االتفاقات والتوصيات التا            ٢٠٠٨         ويف عام     -   ١٢
                                                                     من احلكومة تقدمي معلومات مفصلة، مبا يف ذلك إحصاءات موزعة حـسب              )                                 جلنة خرباء منظمة العمل الدولية     (

                          وتساءلت عن الكيفية اليت      .                                                                                       اجلنس، عن النتائج اليت حققتها املشاريع الرامية إىل النهوض باملساواة يف سوق العمل            
                                                                  مشاركة املرأة يف عمالة القطاع اخلاص، مبا يف ذلك يف الوظائف اليت هبا فرص                           ساعدت هبا هذه املشاريع يف حتسني

                             بقانون العمالة والعالقات               ً     إىل أنه عمالً       ٢٠٠٨                     وأشارت اللجنة عام      .  )  ٣٤ (                                    للتطور الوظيفي ويف مناصب املسؤولية    
  ى                   مالت يف األجر لـد                                                                              ، جيوز للوزير اعتماد لوائح من أجل تنفيذ مبدأ مساواة العمال والعا            )  ٢٢     رقم   (          الصناعية  

   . )  ٣٥ (                          ُ                                   وتساءلت اللجنة ما إذا كان ُيعتزم أو جرى اعتماد أية لوائح خاصة  .                              تساوي قيمة العمل على أحسن وجه
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                                                              بالتشريع اجلديد الذي ينص على حتقيق املساواة يف الفرص ويف املعاملة     ٢٠٠٨      عام                   ً وأحاطت اللجنة علماً  -   ١٣
                              ملنظمة العمـل الدوليـة،         ١١١                                إىل مجيع أسس االتفاقية رقم             ً ستناداً                                             ومنع التمييز على صعيد االستخدام واملهنة ا      

                                                                                   وطلبت اللجنة معلومات حمددة عن التدابري امللموسة لكفالة وتعزيز تكافؤ الفـرص              .                         باستثناء األصل االجتماعي  
              عرق واللـون                                                                                                       واملساواة يف املعاملة واحلماية من التمييز املباشر وغري املباشر يف االستخدام والتدريب على أسس ال              

   . )  ٣٦ (                                                  والدين واألصل القومي والرأي السياسي، يف واقع املمارسة

                                                                                            ورغم قلة اجلرائم ذات الطابع العنصري اليت أبلغ عن ارتكاهبا، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري   -   ١٤
              بقلـق أن        ً أيضاً       والحظت    .  )  ٣٧ (                                                  فيها وبأن تتخذ خطوات ملنع وقوع هذه األحداث              ً   دقيقاً                     ً    بأن حتقق الدولة حتقيقاً   

                                                    ً               ينص على أن أفراد الشرطة الذين يثبت أهنم عـاملوا أشخاصـاً              )                              قانون قوات الشرطة يف مالطة     (               قانون الشرطة   
                                       وأوصت بأن تتخذ الدولة التدابري الالزمـة    .                                                             معاملة متييزية لدى أدائهم لواجباهتم خيضعون إلجراءات تأديبية فقط 

   . )  ٣٨ (                      تنتهك أحكام االتفاقية                    ً طة عند ارتكاهبم أفعاالً                                      اليت تكفل توجيه هتم جنائية إىل أفراد الشر

                                                                                                              وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق، مرددة ما قالته جلنة حقوق الطفل، بـشأن                  -   ١٥
        الزوجية       إطار                                                      يف القانون املدين وحقيقة أن األطفال املولودين خارج           "            غري الشرعيني  " و  "        الشرعيني "                     التمييز بني األطفال    

                                  وحثت جلنـة احلقـوق االقتـصادية         .                                                                             ال يتمتعون بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا األطفال املولودون ضمن إطار الزواج           
                                                                                                                         واالجتماعية والثقافية مالطة على تسريع التنقيح املقرر للقانون املدين بغية إلغاء هذين املصطلحني وضمان املـساواة يف                 

                                                                            بدورها عن قلقها من زعم التقارير أن مسؤولني اسـتخدموا عبـارات ذات                                       وأعربت جلنة حقوق الطفل       .           هذا الصدد 
                                                                                                                إحياءات عرقية لإلشارة إىل األطفال املنحدرين من أسر مهاجرة توجد يف وضع غري قانوين، حيث أوصت مالطة باختاذ                  

   . )  ٣٩ (          هذه األعمال                                                                                  تدابري فعالة ملكافحة أعمال التمييز العنصري يف حق األطفال املنتمني إىل أسر املهاجرين ومنع

                                                                      بالسياسة الوطنية املتعلقة بالتعليم اخلاص لألطفال ذوي اإلعاقـة،                                         ً       ويف حني أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً        -   ١٦
                                                       هذه الفئة من األطفال واحلاجز الذي ميثله هذا الوضع                         الذي توصم به                     االجتماعي الكبري          الوصم                          أعربت عن قلقها إزاء     

                                                                                        عرب عن القلق إزاء القيود اليت تواجهها املنظمات الطوعية يف تلبية مجيع احتياجـات                   ُ  كما أُ   .                         أمام اندماجهم يف اجملتمع   
                                                                               وأوصت اللجنة بأن تنفذ الدولة تدابري بديلة لوضع األطفال ذوي اإلعاقـة يف               .                                  األطفال ذوي اإلعاقة بأسلوب شامل    

                          ليمية خاصة وتشجيع إدماجهم                                                                                   مؤسسات؛ والنظر يف تنظيم محالت توعية للقضاء على التمييز ضدهم؛ ووضع برامج تع           
   . )  ٤٠ (                                                                                   يف النظام التعليمي ويف اجملتمع؛ والقيام برصد كاف ملؤسسات األطفال ذوي اإلعاقة يف القطاع اخلاص

  على شخصهاحلرية واألمن يف  يف احلياة و الفردحق - ٢

                         بغي أن تـرتبط جرميـة                                                                                             أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق ألنه مبقتضى القانون اجلنائي ين               -   ١٧
                                                                                                              االغتصاب باستخدام العنف وأن االغتصاب وكذلك االعتداء باستخدام العنف يدخالن يف القانون اجلنائي يف إطـار                

ّ                              وطلبت اللجنة إىل مالطة أن ُتّعرف جرمييت االغتـصاب            ".                                                جلرائم املرتكبة ضد سالم وشرف األسرة وضد األخالق        ا "  ُ                          
                                                                                ميتني ضد السالمة البدنية والعقلية للمرأة وعلى أهنما شكل من أشكال التمييز                                                  واالعتداء باستخدام العنف بوصفهما جر    

   . )  ٤١ (                                                                                        الذي يعوق على حنو خطري متتع املرأة حبقوقها اإلنسانية وحرياهتا األساسية على أساس املساواة مع الرجل

                    البدين يف املدارس                                                                                     والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنه بالرغم من حظر العقاب            -   ١٨
                  وشـجعت الدولـة       ".                  التأديب املعقـول   "                              ً       ً                             واملؤسسات األخرى، فإنه ليس حمظوراً قانوناً داخل األسرة يف إطار           

   . )  ٤٢ (                                        ً     ً  النظر يف حظر العقاب البدين داخل األسرة حظراً صرحياً     على
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                  جنيـد اإلجبـاري                                                                                           وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء عدم وجود أحكام حمددة يف التشريع جترم الت                -   ١٩
     ً                                                                                            عاماً أو أي انتهاك آخر ألحكام الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك                 ١٨               لشخص دون سن    

           ً                                                                 وأحاطت علماً بأن الدولة ال تضطلع بالوالية القضائية خارج اإلقليم بشأن جرمية احلرب   .                        األطفال يف الرتاعات املسلحة
                                                                                      الطوعي لألطفال دون سن اخلامسة عشرة يف القوات املسلحة الوطنية أو اسـتخدامهم                                              املتمثلة يف التجنيد اإللزامي أو    

ُ                  وأوصت جبملة أمور منها أن ُيحظر حظراً صرحياً مبوجـب القـانون جتنيـُد            .                                          فيها للمشاركة الفعلية يف أعمال القتال                       ً     ً         ُ                        
                               ل القتال، وانتـهاك أحكـام                                                  اجلماعات املسلحة ومشاركتهم املباشرة يف أعما      /     ً             عاماً يف القوات     ١٥                 األطفال دون سن    

   . )  ٤٣ (                                                                الربوتوكول االختياري املتعلقة بتجنيد األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال

                                                                                  والحظت جلنة حقوق الطفل أن قانون القوات املسلحة حيظر جتنيد شخص دون سن السابعة عشرة وستة   -   ٢٠
                                  بوان أو أي شخص آخر قد يكون املتطوع   األ  "                ً                                    ما مل يوافق خطياً على التجنيد الطوعي يف القوات املسلحة "      أشهر، 

                   جتنيد األطفال يف     ا             يتعذر دوهن    يا                                     وأعربت عن أسفها لعدم وجود سن دن        .                                       للتجنيد يف القوات املسلحة حتت رعايته     
   . )  ٤٤ (                             جتنيد األطفال بدون أي استثناء ا                      مبوجب القانون حيظر دوهن    دنيا                            مجيع الظروف، وأوصت بتحديد سن 

                  ً                                                               ق الطفل أحاطت علماً بالتدابري املتخذة للتحقيق يف إسـاءة معاملـة األطفـال                                       وبالرغم من أن جلنة حقو      -   ٢١
                                                                                                               فقد أعربت عن قلقها إزاء قلة املعلومات املتاحة لتحديد نطاق إساءة معاملة الطفل؛ وقلة التدابري املتاحة                          ومحايتهم،

                              طفال واستغالهلم، مبا يف ذلـك                                                                                         إلعادة تأهيل الضحايا؛ وعدم كفاية وعي اجملتمع بالعواقب الضارة لسوء معاملة األ           
                                                                               صت اللجنة باختاذ تدابري فعالة، مبا فيها وضع برنامج متعدد التخصصات وتدابري إلعادة     و  وأ  .                      االعتداء اجلنسي عليهم  

         واقترحت،   .                                                                                      ً              التأهيل، ملنع ومكافحة استغالل األطفال، وإساءة معاملتهم داخل األسرة ويف املدرسة واجملتمع عموماً             
                                                                                                     عزيز إنفاذ القانون فيما يتعلق مبثل هذه اجلرائم، وتعزيز اإلجراءات واآلليات املناسـبة املالئمـة                                 ضمن مجلة أمور، ت   

                                      ً                                                                  للطفل لتتاح لألطفال إمكانية الوصول فوراً إىل العدالة وإجراءات التحقيق لتفادي أن يصبحوا ضحايا مرتني؛ وإحالة 
   . )  ٤٥ (                                       ة ملكافحة املواقف التقليدية من هذه القضية                            كما ينبغي وضع برامج تثقيفي .                          مرتكيب هذه اجلرائم إىل القضاء

                                                 ً                                                             وبالرغم من إدراك اللجنة أن عمل األطفال حمظور قانوناً، فقد ظل يساورها القلق إزاء التقارير الواردة                  -   ٢٢
                                                                   يف املشاريع األسرية واألنشطة املتصلة بالسياحة أثنـاء موسـم العطلـة     ة                                       عن استخدام عمالة دون السن القانوني     

     ً                                    كامالً وتعزيز مفتشيات العمل وفرض عقوبات                                                       ً  وأوصت اللجنة بإنفاذ القوانني املتعلقة بعمل الطفل إنفاذاً .       الصيفية
                أي برنامج عمل     ٢٠٠٦                                                      والحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أنه مل يكن يوجد عام   .  )  ٤٦ (              يف حاالت االنتهاك

                                              التدابري الرامية إىل وضع مثل هذه الـربامج                             وتساءلت اللجنة عن      .                                           وطين للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال      
   . )  ٤٧ (                                                                   وعن املشاورات اليت أجريت مع مؤسسات احلكومة ومنظمات أرباب العمل والعمال

                             بشأن نقص البيانات وتدين      )  ٤٨ (                                       مبا يساور جلنة حقوق الطفل من قلق           ٢٠٠٧        عام                     ً   وأحاطت اللجنة علماً    -   ٢٣
                                                        لطة، موصية بإجراء دراسة وطنية لطبيعة املشكل ومدى انتشاره                                         الوعي باالستغالل اجلنسي التجاري لألطفال يف ما

                                    وطلبت اللجنة معلومات عن التدابري       .                                                                            بغية وضع سياسات وبرامج ملنعه ومكافحته ولتوفري الرعاية وإعادة التأهيل         
              ال من مثل هذه                                                                                      املتخذة أو املعتزمة ملنع االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال والتدابري الفعالة املتخذة إلخراج األطف

                              باملعلومات الـيت قدمتـها                        ً   وأحاطت اللجنة علماً    .                                                        األوضاع وتغطية تكاليف إعادة تأهيلهم ودجمهم االجتماعي      
                                                                                                                احلكومة يف هذا الصدد بشأن أمور منها خط هاتفي للمساعدة على مدار الساعة وزيارات املدارس لزيادة الوعي                 

   . )  ٤٩ (                             جبميع أشكال االعتداء على األطفال
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                                                                                         ت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الدولة على توفري معلومات شاملة عن مدى انتشار     وشجع  -   ٢٤
                                                                                                           االجتار يف األشخاص يف مالطة بوصفها بلد عبور ووجهة، وإذا اقتضت النتائج ذلك، تـوفري معلومـات عـن                   

                                        ضحايا وإعادة تأهيلهن، وحماكمة املتهمني                                                                                 استراتيجية الدولة املتعلقة مبنع االجتار بالنساء والفتيات، وتدابري دعم ال         
   . )  ٥٠ (                                                                                      ومعاقبتهم والتعاون على مكافحة هذا االجتار يف األشخاص على الصعد الدولية واإلقليمية والثنائية

   إقامة العدالة وسيادة القانون- ٣

            الحتياطي وأن                                  بارتفاع معدل احملتجزين رهن احلبس ا                                             ً أحاط الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي علماً  -   ٢٥
                              وأعرب عن قلقه بشأن املزاعم اليت   .                                                        يف املائة من السجناء يف مالطة حمتجزون رهن احلبس االحتياطي    ٥٠          أكثر من   

   . )  ٥١ (                                                                                      تفيد أن قواعد اإلفراج بكفالة ال تطبقها احملاكم على األجانب واملواطنني املالطيني على قدم املساواة

                             إىل زيارات منتظمة ملراكز              ً  ، استناداً     ٢٠٠٧                            سامية لشؤون الالجئني لعام                                           وأشار تقرير مفوضية األمم املتحدة ال       -   ٢٦
                                وتنحصر إمكانيـة الوصـول إىل        .                                                                               االحتجاز يف مالطة، إىل غياب عام للضمانات اإلجرائية يف احتجاز طاليب اللجوء           

                     إمكانية حمدودة للوصول                                                              يف املنظمات غري احلكومية الزائرة اليت تقدم خدمة طوعية، كما توجد                       ً املشورة القانونية عموماً
                                                                           وال يوجد استعراض قضائي تلقائي ومنتظم لالحتجاز، كما أن اإلجراءات القائمة         .                                إىل املعلومات واألصدقاء واألقارب   

   . )  ٥٢ (                                                      الفعلي إليها أو غري فعالة بسبب التأخري والعراقيل اإلدارية               سبيل إىل الوصول                           مبوجب القانوين املالطي إما ال 

                                                     وجلنة حقوق الطفـل وجلنـة احلقـوق االقتـصادية            )  ٥٣ (                             عامل املعين باالحتجاز التعسفي                    وأعرب الفريق ال    -   ٢٧
                             كما أعربت جلنة حقوق الطفل        ).           تسع سنوات  (                                                                      واالجتماعية والثقافية عن القلق إزاء اخنفاض سن املسؤولية اجلنائية          

                    سنة ميكن أن يعملوا   ١٤   و ٩   بني                                                                           عن قلقها إزاء ما يفترض يف التشريع املالطي من أن األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
      وأوصت   .                          سنة من نظام قضاء األحداث  ١٨   و  ١٦                                                ؛ وإزاء إقصاء األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني  "           بنية اإليذاء "

                سنة ميكن أن      ١٤    و  ٩                                                                                                 برفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية؛ وإزالة افتراض أن الطفل الذي يتراوح عمره ما بني                
   . )  ٥٤ (     ً  عاماً  ١٨                                                ؛ وضمان أن نظام قضاء األحداث يشمل مجيع األطفال دون  "    يذاء       بنية اإل "          يقوم بعمل 

                                                                      حرية التعبري وتكوين مجعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف املـشاركة              - ٤
                        احلياة العامة والسياسية  يف

      سـرة                                                                                                        أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء عدم كفاية التدابري املتخذة لتعزيز مشاركة األطفـال يف األ                  -   ٢٨
        وأوصـت    .                                                                                                    واجملتمع احمللي واملدارس وغري ذلك من املؤسسات االجتماعية، ولكفالة متتعهم الفعلي حبرياهتم األساسـية             

   . )  ٥٥ (                                                                                                     باختاذ املزيد من التدابري لتعزيز هذه املشاركة والتمتع باحلريات، مبا فيها حريات الرأي والتعبري وتكوين اجلمعيات

      ١٧,٦                                                                            ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن نسبة متثيل املرأة يف اجملالس احمللية بلغت                                   ويف حني الحظت اللجنة املعني      -  ٢٩
                                                                                         ، فقد أبدت قلقها من االخنفاض الشديد لنسبة متثيل املرأة علـى املـستوى الـوطين يف                     ٢٠٠٤       يونيه   /                   يف املائة يف حزيران   

                                               ع صنع القرار السياسي، مبا يف ذلـك جمـاالت                      ُ                                                         الوظائف اليت ُتشغل باالنتخاب والتعيني، ويف اجلهاز القضائي، ويف مواق         
                             إىل أن نسبة املقاعد اليت          ٢٠٠٨                                                    وأشار مصدر بشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة عام           .  )  ٥٦ (                          اإلدارة والسلك الدبلوماسي  

         ضد املرأة                                         وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز   .  )  ٥٧ (    ٢٠٠٨              يف املائة عام    ٩,٢                                 تشغلها املرأة يف الربملان الوطين كانت 
                                                أن تواصل الدولة توفري برامج التدريب على                    ً  واقترحت أيضاً   .                                                          باستخدام تدابري خاصة مؤقتة يف مجيع جماالت احلياة العامة        

   . )  ٥٨ (                                                                      القيادة لفائدة املرأة وتنظيم محالت لزيادة الوعي مبشاركة املرأة يف صنع القرار
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   احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية- ٥

                                                                                                       اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن                   أعربت  -   ٣٠
                                                                                                              قلقهما إزاء اخنفاض متثيل املرأة على حنو مفرط يف سوق العمل، وال سيما يف املناصب الرفيعة املستوى ومناصب                  

                                                  سواء على املستوى األفقي أو املستوى العمودي،                                                          وأشارتا بقلق إىل التمييز املهين الشديد يف حقهن،         .            صنع القرار 
                                         وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز   .                                                          وتركز النساء يف الوظائف لوقت جزئي، واستمرار الفجوة يف األجور

    ٢٠                                                                                                                 ضد املرأة عن قلقها بشأن االفتقار إىل املعلومات املتعلقة بالنساء الالئي يعملن لوقت جزئي لفترة تقل عـن                   
                  الدولة علـى أن            اللجنة        وحثت    .                   على االستحقاقات                     ً     باحلماية واألقل حصوالً                              ً      ، والالئي يبدو أهنن األقل متتعاً         ساعة

                           وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية   .  )  ٥٩ (                                                 متساوية فعلية يف سوق العمل ومعاجلة الفجوة يف األجور                ً تكفل للمرأة فرصاً
                                                          تواجهها املرأة يف التوفيق بني مسؤولييت العمل واألسرة                                                                 واالجتماعية والثقافية عن القلق الستمرار الصعوبات اليت      

                                                                                                        وحثتها على اختاذ تدابري إضافية لتمكني الوالدين العاملني من التوفيق بني املسؤوليتني املهنية واألسرية، مبا يف ذلك    
ـ                      ام                                                                                                            ضمان احلصول على رعاية ميسورة التكلفة لألطفال وإجازات والديـة مرنـة للعـاملني يف القطـاعني الع

                    من النساء خيرجن         ً   كبرياً                                                                    ً             وبعد أن أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أن عدداً              .  )  ٦٠ (     واخلاص
                                                                     سنة، أعربت عن قلقها من غياب معلومات عن النساء الالئي يرغنب يف العودة    ٢٥                              من سوق العمل مع بلوغ سن       

                                                   ملة لتقدمي املشورة للنـساء وتدريبـهن وإعـادة                                                 وأوصت بإجراء حبث دقيق ووضع سياسة شا        .  ل  عم           إىل سوق ال  
   . )  ٦١ (                                     تدربيهن من أجل إعادة دجمهن يف سوق العمل

                                                                                        والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق االجتاه املتصاعد للبطالة يف صفوف الشباب   -   ٣١
   . )  ٦٢ (                     تخذة ملعاجلة هذه املشاكل                                                                  وارتفاع مستوى البطالة الطويلة األمد، وأوصت الدولة بتعزيز التدابري امل

            ، فقد أعربت  ة                                              بالتدابري املتخذة لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاق                 ً اللجنة أحاطت علماً   أن            وبالرغم من   -   ٣٢
                                                توظيف مثل هؤالء األشخاص، وأوصت الدولة بـأن             على                أرباب العمل        شجع                                     عن قلقها من غياب احلوافز اليت ت      

   . )  ٦٣ (                                       لعمل وتقدمي بيانات بشأن تأثري تلك التدابري                                تواصل وتعزز جهودها لدجمهم يف سوق ا

                                                                                                         والحظت اللجنة بقلق العدد الكبري من احلوادث الصناعية، وأوصت مالطة بتعزيز التدابري املتخذة للوقاية                -   ٣٣
                                                                                                              من احلوادث يف مكان العمل وضمان توفري موارد وصالحيات مالئمة ملفتشية العمل بغية إنفاذ االمتثال للـوائح                 

   . )  ٦٤ (               ورصده بفعالية      السالمة

                                                                                                      وشجعت اللجنة الدولة على مراجعة قانون املنازعات العمالية يف القطاع الصناعي بغية حذف إجـراء                 -   ٣٤
                                                                           ً                              التحكيم اإللزامي الذي أعربت عن قلقها من أنه يقيد دون مسوغ احلق يف اإلضراب، وفقاً ملالحظات جلنة خرباء             

                                                    ، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية بدورها بقلق إىل     ٢٠٠٥       ويف عام   .  )  ٦٥ (    ٢٠٠٢                        منظمة العمل الدولية عام 
      على                                                                                                   ً أن قانون العمالة والعالقات الصناعية خيول الوزير إحالة منازعة جتارية مل يبت فيها إىل احملكمة الصناعية بناًء

ُ   ِ  ً    طلب أحد األطراف وأن قرار احملكمة سيكون ُملزِماً        فـرض          إىل أن                                      وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة   .                                     
ٌ           السلطات للتحكيم اإللزامي بناء على طلب أحد الطرفني مناقٌض                                                          بصفة عامة ملبدأ املفاوضة الطوعية لالتفاقـات                                                           

         وطلبت   .                                                                         ملنظمة العمل الدولية، ومن مث فهو مناقض الستقاللية األطراف املتفاوضة            ٩٨                           اجلماعية يف االتفاقية رقم     
   . )  ٦٦ (                                قتضيات لكفالة متاشيها مع االتفاقية                                     اللجنة من احلكومة النظر يف تعديل هذه امل
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                                                                                         ، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أنه من غري الواضح من هم العمال املستبعدون من               ٢٠٠٧         ويف عام     -   ٣٥
  .                                       لذلك حمرومون من احلق يف التنظـيم                                                                 ً            يف الباب الثاين من قانون العمالة والعالقات الصناعية وهم تبعاً           "    عامل "       تعريف  
                                                           تكفل جلميع العمال احلق يف تأسيس نقابات ويف االنضمام إليها، مع   ٨٧                                       كون اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ل      ً ونظراً

                                                                                                                         إمكانية استثناء قوات الشرطة والقوات املسلحة، طلبت اللجنة ذكر التدابري الرامية إىل كفالة السماح جلميع العمـال                 
                                   إىل أن القانون يعطـي سـلطة                          ً   وأشارت اللجنة أيضاً    .  )  ٦٧ (          دفاع عنها                                                  املشمولني باالتفاقية بالتنظيم لتعزيز حقوقهم وال     

                                          وبعد أن ذكرت اللجنة بأن حل النقابات         .                                                                      تقديرية واسعة ألمني سجالت احملكمة يف إلغاء تسجيل منظمة من املنظمات          
                                                                                                        من أشكال التدخل املفرط وينبغي أن ترافقه الضمانات الالزمة من خالل إجراء قضائي عادي مـصحوب                        ً  ميثل شكالً 
  .  )  ٦٨ (                                                                         توضيح ما إذا كان من شأن دعوى االستئناف أن تؤدي إىل تعليق قرار إلغاء التسجيل       اللجنة        ، طلبت      تنفيذ       بوقف ال

                                                    ، يف واقع املمارسة، عبء البينة إلثبات أن الطرد                                   إذا كان يقع على العامل                         تساءلت اللجنة عما       ،       ً   أيضاً     ٢٠٠٧         ويف عام   
                        ، سألت اللجنة احلكومة        ٢٠٠٥         ويف عام     .  )  ٦٩ (                                              من القانون جرى ألسباب التمييز ضد النقابات        )   ١٤ (  ٣٦             مبوجب الباب   

                                                                                                               ما إذا كانت توجد إجراءات حلماية منظمات العمال وأرباب العمل من أعمال تدخل إحدامها يف شؤون األخـرى،                   ع
   . )  ٧٠ (  ٩٨                                            لذي تلزم به اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            على النحو ا

   الئقيستوى معيشالتمتع مب احلق يف الضمان االجتماعي ويف - ٦

                                                                                                        أوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدولة بتعزيز الربامج التربوية يف جمـال الـصحة                 -   ٣٦
           وأعربت جلنة   .  )  ٧١ (            هذه الربامج                          ال، معربة عن قلقها إزاء شح                                           اجلنسية واإلجنابية ودعم اخلدمات الصحية يف هذا اجمل

                                                                                                          حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع معدل محل املراهقات؛ وعدم كفاية فرص وصول املـراهقني إىل خـدمات                  
                                                                                                           التثقيف واخلدمات اإلرشادية يف جمال الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك خارج املدرسة؛ وعدم وجود سياسة منظمـة                 

                                                                              والحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق أن اإلجهـاض غـري              .  )  ٧٢ (            تثقيف الصحي         بشأن ال 
                                                                                                            مشروع يف مجيع احلاالت مبوجب القانون املالطي، وحثت مالطة على إعادة النظر يف تشريعاهتا وعلى النظـر يف                  

                          ما يكون احلمل نتيجة اغتصاب                                                                وضع استثناءات للحظر العام لإلجهاض، كما يف حاالت اإلجهاض العالجي وعند
   . )  ٧٣ (            أو سفاح حمارم

                                                                                                   وبعد أن أعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء الصحة العقلية للمراهقني، وشرب اخلمر، واخلصاص                 -   ٣٧
                                                                                                      يف األخصائيني النفسانيني، أوصت باختاذ تدابري فعالة لوضع سياسات صحية مناسبة للمراهقني وتعزيز التثقيف يف        

                                                                                             جنابية واخلدمات اإلرشادية والربامج املتعلقة بالصحة العقلية للمراهقني وكذلك محالت تثقيفيـة                          جمال الصحة اإل  
   . )  ٧٤ (                        استهالك املشروبات الكحولية                    فعالة لثين األطفال عن 

        إىل أن     ٢٠٠٨            اإليدز لعام   /                                                                             وأشار تقرير برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية            -   ٣٨
   . )  ٧٥ (                                                       ختصص أية أموال للبحوث املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية        احلكومة ال

                                                                                                      وأشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق إىل وجود مزاعم حبدوث متييز عرقـي يف اإلسـكان،                   -   ٣٩
   . )  ٧٦ (                                                          وال سيما فيما يتعلق مبساكن اإلجيار، وأوصت مالطة باستعراض الوضع
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  ة يف احلياة الثقافية للمجتمع احلق يف التعليم ويف املشارك- ٧

                                                إىل أن نسبة التسجيل الصافية يف التعلـيم             ٢٠٠٨                                                ر مصدر بشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة عام            أشا  -   ٤٠
                         وأشارت جلنة خرباء منظمة      .  )  ٧٧ (    ٢٠٠٥                  يف املائة عام         ٩١,٣       إىل       ٢٠٠٤                  يف املائة عام         ٩٤,٧                  األويل تراجعت من    
                                                                            حقوق الطفل أوصت بتنفيذ تدابري إضافية لتشجيع األطفال على البقاء يف                          إىل أن جلنة       ٢٠٠٧                     العمل الدولية عام    

                                                            وطلبت اللجنة معلومات عن التدابري املتخذة أو املعتزمة يف هذا       .  )  ٧٨ (                                          املدرسة، خاصة خالل فترة التعليم اإلجباري     
   . )  ٧٩ (                                                         الصدد، حبيث حتول بذلك دون األطفال واالخنراط يف أسوأ أشكال العمل

  الالجئون وطالبو اللجوء املهاجرون و- ٨

                                  إىل وجود زيادة يف عدد السفن           ٢٠٠٦                                                                أشار تقرير ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني عام            -   ٤١
                                                                                                                    احململة باملهاجرين غري الشرعيني اليت ترسو يف مالطة، وذكر أنه من دواعي القلق البالغ فقدان العديد من األرواح                  

                                                                          وقد ساعدت مفوضية شؤون الالجئني مالطة يف التعامل مع العـدد الكـبري               .  ة                              يف البحر يف هذه الرحالت اخلطري     
            يف املائة     ٢٠                                                    وذكر التقرير أن عدد طلبات اللجوء زادت بنسبة           .  )  ٨٠ (                                           للمهاجرين غري الشرعيني الذين يصلون إليها     

   . )  ٨١ (    ٢٠٠٦            يف مالطة عام 

                                    الضمانات املوجودة يف مالطة ضد االحتجاز    ب                                                    ً ومع أن الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أحاط علماً  -   ٤٢
              أن نظـام                                                                                     ً                  التعسفي، فقد أعرب عن قلقه بشأن احتجاز املهاجرين املوجودين يف وضعية غري قانونيـة، مـضيفاً               

   . )  ٨٢ (                                                       االحتجاز املطبق عليهم ال يتماشى والقانون الدويل حلقوق اإلنسان

                                              إىل أن سياسة مالطة بشأن احتجاز طـاليب           ٠٧  ٢٠                                                     وأشار تقرير املفوضية السامية لشؤون الالجئني لعام          -   ٤٣
ـ                              ً   اللجوء تطبق أحياناً      ة                                                                                   على األشخاص املستضعفني، وهم األطفال واحلوامل واملرضعات واملـسنون وذوو اإلعاق

                                                                                   ما يواجه إجراء اإلفراج السريع عنهم عقبات إدارية، مما يـؤدي إىل فتـرات                    ً وكثرياً  .       الصدمة /               وضحايا التعذيب 
                                                                               ب وما يتصل هبا من نتائج سلبية، وهي مشكلة أشار إليها الفريق العامل املعين باالحتجاز                     احتجاز طويلة دون موج

                                                                                  يتلقى القصر، أثناء االحتجاز، التعليم وال يسمح هلم إال بالقليل مـن الوقـت                 ال             وعادة ما     .  )  ٨٣ (              التعسفي بدوره 
                                كن نفـسها، حيـث يـستخدمون                                            يوضع الذكور واإلناث والقصر يف األما      و  .                                   لألنشطة الترفيهية يف اهلواء الطلق    

                                                      وذكر تقرير مفوضية شؤون الالجئني أن اخلدمات الطبية          .  )  ٨٤ (                                            رشاشات االستحمام ودورات املياه بشكل مشترك     
                                                                                                               غري كافية لتلبية مجيع احتياجات طاليب اللجوء احملتجزين اليت تكون يف كثري من األحيان ملحة، كما هناك خماطر                  

                                                                      خدم زنازين غري مالئمة بشكل مفرط كوسائل عقاب، كما أن اسـتخدام                                         وذكر أن دائرة االحتجاز تست      .     صحية
                                  إىل أن مفوضية شؤون الالجئني ليس هلا                   ً وأشار التقرير أيضاً  .  )  ٨٥ (                                            العنف واللغة اجلارحة، مبا فيها التهديدات، شائع

   . )  ٨٦ (                                                          علم بأي حتليل أجرته احلكومة الستكشاف بدائل الحتجاز طاليب اللجوء

                                                                           املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين إىل احلكومـة مـزاعم تتعلـق                  حال    ، أ     ٢٠٠٥         ويف عام     -   ٤٤
ُ                                           وُزعم أن مجيع هؤالء األجانب، مبـن فـيهم           .  )  ٨٧ (                                                       باالحتجاز اإللزامي لألجانب الذين ليست هلم تأشريات سفر         

               أو ثكنـات         خميمات   يف                                                            ُ                        األشخاص املستضعفون، من قبيل األطفال الذين ال مرافق هلم واملسنني، ُيحتجزون حىت             
                                                                                       ومثة تقارير عن إبقاء أشخاص رهن االحتجاز لفترات طويلة؛ وعن االكتظـاظ والظـروف                .                 عسكرية أو خيام  
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                                                                                                       املالئمة والصعوبات يف الوصول إىل الرعاية الطبية؛ وكون أفراد القوات املسلحة والـشرطة الـذين                          الصحية غري 
                                                  ن من التأخري الشديد يف إجراءات طلب اللجـوء؛                       واشتكى احملتجزو   .                                          يديرون هذه املرافق ليس هلم تدريب مالئم      

                                                                                                          وغياب الشفافية يف دعاوى االستئناف؛ وعدم إبالغهم حبقوقهم وأين وصلت طلباهتم؛ وعدم كفايـة إمكانيـة                
                                                                              كما أثار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي شواغل بشأن االحتجاز اآليل             .                              احلصول على املشورة القانونية   

   . )  ٨٨ (                 ً قصوى ملزمة قانوناً       احتجاز                         األجانب، وعدم وجود مدة              واإللزامي جلميع

                                                                                                       وأشار املقرر اخلاص إىل تقارير بشأن قمع أفراد القوات املسلحة بالعنف ملظاهرة نظمها احملتجزون فيما                 -   ٤٥
            كما أعربت   .  )  ٨٩ (                          يف ثكنات سايف العسكرية        ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١٣                                        يتصل باملسائل املشار إليها أعاله يوم       

                                                                               عن قلقها الشديد ملا يبدو أنه استخدام مفرط للقوة من جانـب اجلنـود                   ٢٠٠٥                           مفوضية شؤون الالجئني عام     
                                                                                                              املالطيني عند تفريق مظاهرة سلمية نظمها طالبو اللجوء واملهاجرون املوجودون غري القانونيني وسط ملعب لكرة               

                               فهاجم جنود مـسلحون بـاهلراوات     .           فترة متارين                                       فقد رفض الرتالء العودة إىل املركز يف هناية     .                 القدم داخل سايف  
     من   ٢٦  ُ                                            وذُكر أن التدخل العسكري أدى إىل نقل حوايل         .                                                      والدروع املتظاهرين، مما أدى إىل العديد من اإلصابات       

                                                               ً وبالرغم من إعراب مفوضية شؤون الالجئني عن أسفها ملا يبدو استخداماً  .                                 طاليب اللجوء واملهاجرين إىل املستشفى
   . )  ٩٠ (                                                                        للقوة، فقد أعربت عن تقديرها للسرعة اليت أعلنت هبا احلكومة فتح حتقيق يف األحداث          ال داعي له 

                                                                                على رسالة من املقرر اخلاص، أن الزعم بأن مجيع األشخاص الذين ليست هلـم                                ً   وذكرت احلكومة، رداً    -   ٤٦
             إىل أهـل          ً     أساسـاً                                                                                       تأشرية سفر صحيحة يوضعون حتت االحتجاز اإللزامي غري صحيح، وأن التقارير احملالة تشري            

                                                                     كما تطرقت احلكومة لبواعث القلق بشأن أمور منها ظروف االحتجـاز             .                                   القوارب الذين يصلون بصورة سرية    
   . )  ٩١ (                                             وشكر املقرر اخلاص احلكومة على ردها السريع واملفصل  .                وإجراءات اللجوء

                      وص عليها البالغة اثنا                              أن فترة االحتجاز القصوى املنص    ٢٠٠٧                                         وذكر تقرير مفوضية شؤون الالجئني لعام         -   ٤٧
                                                                                                            يف حالة طاليب اللجوء مفرطة وال مربر هلا وأن الغالبية العظمى لطاليب اللجوء الذين يصلون إىل مالطة                          ً  عشر شهراً 

                                                                                                                ال خيتارون خرق قانون اهلجرة، وإمنا جيري إنقاذهم يف البحر من قبل الوحدة البحرية وجيلبون إىل مالطة حيـث                   
     من                                                   ً كما الحظت مفوضية شؤون الالجئني أن نسبة مئوية كبرية جداً  .           غري قانونية                          حيتجزون بسبب الدخول بطريقة 

                               وأضاف الفريق العامل الدويل املعين   .  )  ٩٢ (                                                          هؤالء األشخاص معترف هبم يف الواقع على أهنم يف حاجة إىل محاية دولية
                رهن االحتجاز يف   ً راً    شه  ١٨                                                                      باالحتجاز التعسفي أن من ال يقدمون طلب اللجوء أو من ترفض طلباهتم قد يقضون 

                                 إىل أن جملس الطعون املتصلة باهلجرة           ً وأشار أيضاً  .                                     يف املراكز املغلقة يف ثكنات سايف وليستر                 ً ظروف فظيعة، عموماً
   . )  ٩٣ (                 وله سلطات حمدودة                                                         ً الذي ميكن الطعن أمامه يف قرارات اللجوء واالحتجاز ال يعترب فعاالً

ّ                                        قانونية بشأن القّصر غري املصحوبني وأن املشروع السكين                                                  وفيما الحظت جلنة حقوق الطفل األحكام ال        -   ٤٨     دار  "                
     ً                                      عاماً، فقد أعربت عـن القلـق إزاء           ١٨                                                                 يوفر امللجأ ويقدم اخلدمات لطاليب اللجوء غري املصحوبني دون سن             "      السالم

          قضي بوجوب                   ورغم السياسة اليت ت  .                                                                      ممارسة االحتجاز التلقائي جلميع األشخاص الذين يدخلون مالطة بصفة غري قانونية
ّ                                                   عدم احتجاز األطفال، أعربت اللجنة عن القلق من أن بعض األطفال والقّصر غري املصحوبني، مبن فـيهم األطفـال                                                                                  

  .                                            يف انتظار انتهاء إجراء اإلفراج عنـهم       -                      يف واقع املمارسة   -                                               ن من بلدان متأثرة برتاعات مسلحة، حيتجزون       و      الوافد
                                                                   رب وقت ممكن إىل حتديد األطفال الالجئني وطاليب اللجوء واملهـاجرين                                                        وأوصت جبملة أمور منها مبادرة مالطة يف أق       

                                                                                                 الذين قد يكونون أشركوا يف نزاعات مسلحة؛ ودراسة حالة هؤالء األطفال بعناية، وحظر احتجازهم يف مجيع احلاالت 
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  ً                      ياً وإعـادة إدمـاجهم               ً                                                                  ً                 ومدهم فوراً باملساعدة املتعددة االختصاصات اليت تراعي ثقافاهتم من أجل تعافيهم بدنياً ونفس            
      وأوصت   .  )  ٩٤ (        ً     ً                                                                              اجتماعياً وفقاً للربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

                                                 ّ                                                                    جلنة حقوق الطفل بسن تشريع يتعلق بإجراءات اللجوء وملّ مشل أسر الالجئني؛ ومواصلة اختاذ تدابري فعالـة لتزويـد                   
                                                                                       الوصول إىل التعليم واخلدمات الصحية والسكن؛ وتنفيذ تدابري ملساعدة األطفـال الالجـئني                             األطفال الالجئني بفرص  

   . )  ٩٥ (                                                               الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال اإلمهال أو االستغالل أو إساءة املعاملة

          فيمـا                                                                                 ً              وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري معلومات عن معايري منح وضع الجئ مؤقت، وحتديداً               -   ٤٩
                                                              وتساءلت بشأن تنفيذ التشريع املتعلق بالالجئني وطاليب اللجوء          .                                          بطاليب اللجوء األوروبيني وغري األوروبيني          يتعلق

   . )  ٩٦ (                                               بند التقييد اجلغرايف ذي الصلة بالالجئني غري األوروبيني                 وآثار سحب مالطة

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والعوائق-       ًثالثا 
                                                                   املذكورة أعاله املوجهة من املقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان                           على الرسالة                  ً   ذكرت احلكومة، رداً    -   ٥٠

                                                                                                           للمهاجرين، مجلة أمور منها أن مالطة بلد صغري له موارد حمدودة ويوجد يف واحدة من طرق اهلجرة الرئيسية بني            
   .                                                               وأشارت إىل استعدادها للتعاون بشكل كامل مع املقرر اخلاص يف هذا الصدد  .                أفريقيا وأوروبا

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية األساسية-       ًرابعا 
  توصيات حمددة للمتابعة

   . ُ                                            أُدرج عدد من التوصيات يف األبواب ذات الصلة أعاله  -   ٥١

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-       ًخامسا 
       تفاقية                                                                                            أوصت جلنة حقوق الطفل الدولة بكفالة تدريب القوات املسلحة بشأن الربوتوكول االختياري ال              -   ٥٢

                                                  وأوصت بوضع برامج منهجية للتوعيـة والتثقيـف          .                                                        حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة       
                                                           إىل مجيع اجملموعات املعنية الـيت تعمـل مـع األطفـال                                                         ً      والتدريب بشأن الربوتوكول االختياري موجهة حتديداً     

                                              يب اللجوء والالجئني واملهاجرين الذين يدخلون مالطة                                                     ولفائدهتم، وال سيما املهنيون الذين يعملون مع األطفال طال
   . )  ٩٧ (                               من البلدان املتأثرة برتاعات مسلحة
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