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  مقدمة  -أوالً  
يعّد النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها أمرين مالزمني للسياسات والتـشريعات يف             -١

وال تزال مالطة حتترم املبادئ األساسية املنصوص عليها يف اإلعـالن           . مالطة ومنط احلياة فيها   
ويكفل الدستور هذه القيم املتجذّرة يف اجملتمع       . ي حلقوق اإلنسان والعهدين التابعني له     العامل

وتواصل مالطة  . املالطي اليت حتميها وتعّززها خمتلف املؤسسات املعنية حبماية حقوق اإلنسان         
بذل كل ما يف وسعها للمضي يف تنفيذ صكوك حقوق اإلنسان وتوسيع نطاقها هبدف ضمان 

ودأبت مالطة منذ اجلولة األخرية مـن       .  اإلنسان ومحايتها على الصعيد العاملي     احترام حقوق 
مـن  اً  استعراضها الدوري الشامل على حتسني وضعها يف جمال حقوق اإلنسان واختذت عدد           

  . املبادرات اليت تّوجت بالنجاح كما يتبني من هذا التقرير
تعزيز حقـوق اإلنـسان يف      لاً   حافز ٢٠١٣مارس  /وشكّل التغيري احلكومي يف آذار      -٢

ويعّد تعيني وزير للحريات الفردية سابقة سياسية وإشارة واضحة إىل التـزام البلـد               .مالطة
  . بتوفري املزيد من احلماية للحقوق املدنية واملساواة

اليت تـدعم موقفهـا إزاء       )١(يف العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان      ومالطة طرف   -٣
مبادرات اً  وعلى امتداد السنوات، اختذت احلكومة املالطية أيض      . محاية هذه احلقوق وتعزيزها   

تشريعية شىت يف سبيل توفري املزيد من الضمانات لتنفيذ حقوق اإلنسان اخلاصة من خـالل               
اعتماد تشريعات جديدة تتناول خمتلف جوانب حقوق اإلنسان من قبيـل محايـة القـّصر               

  .ةوحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واحلق يف املساوا
وعالوة على ذلك، أنشئ عدد من املفوضيات والسلطات واللجان الوطنية املختصة             -٤

وهـي تـشمل    . وأنيطت هبا واليات حمددة حلماية الفئات الضعيفة وضمان احترام حقوقها         
جهات منها اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة؛ واللجنة الوطنيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة؛              

ال؛ واملفوضية املعنية بالالجئني؛ والسلطة الوطنية للعمالة؛ واملفوضية        واملفوضية املعنية باألطف  
  .املعنية باملنظمات التطوعية

ويقدِّم هذا التقرير نبذة عن حالة حقوق اإلنسان يف مالطة والتقدم احملقق يف هـذا                 -٥
. وُسّجلت تطورات مهمة يف جمال تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها          . اجملال منذ آخر جولة   

رحب حكومة مجهورية مالطة مبا يترتب على هذا االستعراض من متحيص وحوار مفتوح             وت
ألهنا تعتقد أن النهج البناء الذي تقوم عليه عملية االستعراض الدوري الشامل أساسي للمضي       

  .يف تعزيز حقوق اإلنسان وضمان تنفيذها
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  املنهجية والتشاور  -ثانياً  
ومات هذا التقرير وأعّدته بالتشاور مع الوزارات       ونّسقت وزارة اخلارجية جتميع معل      -٦

الرئيسية املعنية، مبا فيها وزارة احلوار االجتماعي وشؤون املستهلكني واحلريـات املدنيـة،             
ووزارة األسرة والتضامن االجتماعي، ووزارة الداخلية واألمن الوطين، ووزارة الصحة، وكذا 

ة لتعزيز املساواة واللجنة الوطنية لألشـخاص ذوي        مع اللجان الرمسية، مبا فيها اللجنة الوطني      
  . اإلعاقة

ويسلط التقرير الضوء على ما يوجد من أحكام قانونية وهياكل مؤسسية تنص على               -٧
كما يقدم نبذة عن التطورات الرئيسية املسّجلة منذ جولـة          . محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها   

  . توصيات ويشرح كيفية تنفيذهااالستعراض األخرية ويشري إىل ما متّخضت عنه من
بأمهية التعاون مع اجملتمع املدين ُعرض التقرير على منظمات اجملتمع املـدين            اً  وإقرار  -٨

ومنظمات اجملتمع املدين املسّجلة لدى املفوضية املعنية باملنظمـات التطوعيـة           . للتعليق عليه 
ة الذين تشمل واليتـهم   واملشاركة يف هذه العملية، تضم سلسلة واسعة من أصحاب املصلح         

  . جوانب متعددة من حقوق اإلنسان يف مالطة

  محاية حقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  أحكام حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الدستور والنظام القانوين يف مالطة  -ألف  
محاية احلق  : تتمثل احلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور فيما يلي           -٩

واحلماية من االعتقال أو االحتجاز التعسفيني؛ واحلماية من السخرة؛ واحلماية من           يف احلياة؛   
املعاملة الالإنسانية؛ واحلماية من التجريد من املمتلكات دون االستفادة من تعويضات مناسبة؛ 

مبا يف ذلك توفري الضمانات     (ومحاية خصوصية املسكن وغريه من املمتلكات؛ ومحاية القانون         
؛ ومحاية حرية الوجدان والعبادة؛ ومحاية حريـة        )ماية املتهم يف اإلجراءات اجلنائية    املهمة حل 

التعبري؛ ومحاية حرية التجمع وتكوين اجلمعيات؛ واحلماية من اإلبعاد؛ ومحاية حرية التنقـل؛        
واحلماية من التمييز على أساس العرق، أو املنشأ، أو اآلراء السياسية، أو اللون، أو العقيـدة،   

وتواصل مالطة اختاذ مبادرات تشريعية خمتلفة هبدف تعزيز ضمان تنفيذ عدد كبري            . اجلنسأو  
  .من حقوق اإلنسان

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  -باء  
من اهليئات املتخصصة اليت تشمل صـالحيتها       اً  تضم مالطة كما هو مبني أدناه عدد        -١٠

احلماية اإلنسانية وحقـوق األشـخاص   الكثري من حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق ملتمسي   
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ذوي اإلعاقة؛ وحقوق الطفل، وضمان املعاملة املتساوية على أساس نوع اجلـنس، وامليـل              
  . اجلنسي، والسن، والدين أو املعتقد، واألصل الديين أو اإلثين، واهلوية اجلنسانية

  املفوضية املعنية بالالجئني  -جيم  
 بغرض اسـتالم    )٢٠٠٠ (ني مبوجب قانون الالجئني   أنشئت املفوضية املعنية بالالجئ     -١١

ويف هذا السياق، جيوز للمفوضية أن توصي بنوعني من . طلبات اللجوء ومعاجلتها والبت فيها
  .منح مركز الالجئ أو توفري محاية إضافية: احلماية ومها

ولقد زاد عمل املفوضية بشكل كبري يف السنوات األخرية بـسبب ارتفـاع عـدد           -١٢
عن معاجلتـها اليوميـة    ويف السنوات األربع املاضية، قامت املفوضية، فضالً   . اللجوءطلبات  

لطالبات اللجوء، بإنشاء مشاريع متنوعة؛ مبا فيها تلك الرامية إىل مساعدة الرعايا األجانـب              
 ٢٠٠٩ بني عامي    املنشأ(ويف إطار هذا املشروع     . وءعلى االضطالع بإجراءات التماس اللج    

النظر يف إجراء التماس اللجوء وباتت املفوضية تستعني مبتـرمجني فـوريني            ، أعيد   )٢٠١١و
وعالوة على ذلـك،    .  على تعبئة استمارة التسجيل    اً،واحداً  ملساعدة ملتمسي اللجوء، واحد   

تنظم دورات إعالمية لفائدة ملتمسي اللجوء احملتملني حال وصوهلم إىل مالطة حيث تقـدم              
  . باهتم املتعلقة بالتماس اللجوءإليهم معلومات عن حقوقهم وواج

 الرامي إىل تعزيـز نظـام       مشروع التدابري الطارئة  ، تنفّذ املفوضية    ٢٠٠٩ومنذ عام     -١٣
ويتعلق األمر بتعزيز عمليات املفوضـية      . اللجوء القائم من خالل اعتماد إجراءات جلوء أجنع       

سّنى هلا معاجلة طلبات    عن طريق تدعيمها مبوظفني إضافيني وحتسني جتهيزات مقراهتا حىت يت         
  . اللجوء يف غضون ستة أشهر من وصول املهاجرين إىل مالطة

  اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة  -دال  
على إنشاء اللجنة الوطنيـة لتعزيـز       ) ٢٠٠٣( ‘قانون املساواة بني اجلنسني   ‘ينّص    -١٤

لقانون، حتقق اللجنة   ومبوجب هذا ا  . املساواة هبدف ضمان مكافحة التمييز يف اجملتمع املالطي       
. باستقاللية يف الشكاوى املشمولة باختصاصاهتا وتقدم مساعدة مستقلة إىل ضحايا التمييـز           

  .كما يشمل دورها رصد تنفيذ السياسات الوطنية املتعلقة بتعزيز املساواة بني اجلنسني
س ويف البداية، احنصرت اختصاصات اللجنة يف مكافحة التمييز يف العمل على أسـا              -١٥

 مث يف   ٢٠٠٧وتعززت هـذه االختـصاصات يف عـام         . نوع اجلنس واملسؤوليات األسرية   
 باختصاص يتمثل يف مكافحة التمييز على أساس األصل العرقي أو اإلثين أو نوع              ٢٠٠٨ عام

وأفضى إدخال تعديالت على هذا     . اجلنس يف إتاحة الوصول إىل السلع واخلدمات وتوفريها       
، إىل زيادة توسيع نطاق والية اللجنة ليشمل تعزيز املساواة          ٢٠١٢القانون وتنفيذها يف عام     
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يف العمل واملؤسسات املالية والتعليم على أساس امليل اجلنسي، والدين أو املعتقد، واألصـل              
  .العرقي أو اإلثين، واهلوية اجلنسانية

ل ويف السنوات القليلة املاضية، أطلقت اللجنة مبادرات مـشاريعية خمتلفـة تـشم              -١٦
الذي يرمي إىل زيادة مشاركة النساء يف       ) ٢٠١٣-٢٠٠٨ (‘حترير قدرات النساء  ‘مشروع  

). ٢٠١٢( ولكـن اً  لست عنـصري  كما أطلقت اللجنة مبادرة أخرى بعنوان       . سوق العمل 
مـساعدة  ) أ: (وتتوّخى هذه املبادرة التصدي بالتحديد للتمييز العنصري بطريقتني متوازيني        

  .توعية اجلمهور بالتمييز العنصري) ب(، واجملتمع األفريقي احمللي
عىن اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة كذلك حبماية تكافؤ الفرص وتعزيزهـا علـى             وُت  -١٧

اإلثين، ونوع اجلنس، والدين، وامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية،        /أساس السن، واألصل العرقي   
املساواة بني اجلنسني على هـذه      عن طريق نشر معلومات عن احلقوق واملسؤوليات املتعلقة ب        

األسس من خالل تنظيم دورات تدريبية ومحالت توعية، ومساعدة الذين يّدعون تعرضـهم             
ـ  . للتمييز على هذه األسس من خالل التحقيق يف شكاواهم         ى ذلـك، تـشمل     وعالوة عل

اجملموعات جنة الوطنية لتعزيز املساواة تنظيم دورات تدريبية لفائدة خمتلف األنشطة الرئيسية لل
أو الكيانات اليت تطلب االستفادة من تدريب بشأن مسائل املساواة وعدم التمييز، مبا يف ذلك 

  .اجلوانب املتصلة بامليل اجلنسي

  اللجنة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة  -هاء  
األشـخاص ذوو   (لقانون تكافؤ الفـرص     اً  املنشأة وفق (تشمل اختصاصات اللجنة      -١٨

 اإلشراف على املبادرات احلكومية يف جمال اإلعاقة واقتراح تعديالت هلذا           ))٢٠٠٠) (اإلعاقة
وتتوىل اللجنة الوطنيـة    . التحقيق يف الشكاوى املشمولة باختصاصاهتا    اً  وختّول أيض . التشريع

لألشخاص ذوي اإلعاقة تقييم احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقـة واحتياجـات أسـرهم       
  . اجملال قصد حتسني صياغة السياسات ذات الصلةواجلهات التطوعية الناشطة يف هذا

يف عملها، وتوفر سلسلة من اخلـدمات مبـا فيهـا             شامالًاً  وتتبع هذه اللجنة هنج     -١٩
واختذت اللجنة مبادرات عديـدة مشلـت       . اخلدمات العملية اليت تتيح االستقاللية يف العيش      

 بتدريب األشخاص   ٢٠١١ام  إنشاء مركز إلتاحة االستقاللية يف العيش، وهو يضطلع منذ ع         
  . ذوي اإلعاقة وأفراد أسرهم وبتزويدهم باخلدمات واملعلومات

مبادئ توجيهية بـشأن  ‘نسخة أخرى من اً ويف إطار هذا النهج، نشرت اللجنة أيض      -٢٠
. تتضمن إرشادات بشأن بناء فضاءات مغلقـة ومفتوحـة وتـصميمها          ) ٢٠١١ (‘التصور

وائق اليت حتول دون متتع األشخاص ذوي اإلعاقـة حبيـاة           ويهدف هذا املنشور إىل إلغاء الع     
  .مقبولة
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مسائل التعليم والتدريب والبحوث يف     اً   تدعم اللجنة مالي   ‘بكتور‘ويف إطار برنامج      -٢١
وبفضل هذه املبادرة، تنظم اللجنة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقـة دورات           . جمال اإلعاقة 

  .  ووالديهمتدريبية قصرية لفائدة املعوقني النشطاء

  املفوضية املعنية باألطفال  -واو  
 ‘قـانون املفـوض املعـين باألطفـال       ‘أنشئت املفوضية املعنية باألطفال مبوجب        -٢٢
ودأبت املفوضية منذ إنشائها على محاية األطفال وتنظـيم أنـشطة للتوعيـة             . ٢٠٠٣ لعام

ريات على التـشريعات    وخيول للمفوضية املعنية باألطفال إدخال تغي     . باحتياجاهتم وحقوقهم 
. ذات الصلة من خالل تقدمي مقترحات ملموسة إىل احلكومة وأصحاب املـصلحة املعنـيني             

وجتري املفوضية البحوث وحتقق يف وضع حقوق الطفل، وتضطلع مبا هو أهم مـن ذلـك                
 ٢٦١، ُسّجل   ٢٠١١ويف عام   . بالتدخل يف احلاالت اليت ُيّدعى فيها انتهاك حقوق األطفال        

. ٢٠١٠ يف املائة مقارنـة بعـام        ٤٥ويشكل ذلك زيادة بنسبة     . طلب مساعدة شكوى أو   
  . وتعلقت جلّ احلاالت باجملالني األسري واملدرسي

وطُلب إليها النظر يف العديد من      . وترصد املفوضية التطورات احمللية يف وضع الطفل        -٢٣
ة بشأن خمتلـف  ، نشرت املفوضية وثيقتني تتضمنان توصيات مهم      ٢٠١٣ويف عام   . املشاكل

دراسـة  ‘ و ‘بيان بشأن األطفـال   ‘ويتعلق األمر بالوثيقتني املعنونتني     . املسائل املتصلة بالطفل  
  .‘بشأن مشاركة القّصر يف اإلعالنات واحلمالت االنتخابية

 مقترحات ملموسة خبصوص مـسائل      ‘بيان بشأن األطفال  ‘وتتضمن الوثيقة املعنونة      -٢٤
وفيما يتعلق بالرعايـة الـصحية،      . عليم واالعتداء على األطفال   من قبيل الرعاية الصحية والت    

 تنص على تشخيص األمراض يف مرحلة       برامج تشخيص قبل الوالدة   تقترح املفوضية اعتماد    
وفيما يتعلق بالتعليم، تقترح املفوضية زيادة االستثمار يف بناء مدارس جديدة وتكثيف . مبكرة

أما فيما يتعلق باالعتداء على األطفـال، فـإن         . ملدرسياجلهود الرامية إىل مكافحة التغّيب ا     
  . املفوضية تطالب بتشديد عقوبات السجن يف حق املذنبني

دراسة بشأن مشاركة القـّصر يف اإلعالنـات واحلمـالت          ‘وحتدد الوثيقة املعنونة      -٢٥
اً ح أمـور  وتقتر. ، اليت طُلب إىل املفوضية إجنازها، املبادئ التوجيهية ذات الصلة         ‘االنتخابية

منها التوصية بتعديل قانون الصحافة ليشمل إنشاء جلنة معنيـة برصـد دعايـة األحـزاب                
إىل اإلحجام عن إشراك األطفـال يف احلمـالت         أيضاً  وتدعو األحزاب السياسية    . السياسية

  .السياسية ما عدا يف املسائل املتعلقة هبم مباشرة
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  املفوضية املعنية باملنظمات التطوعية  -زاي  
ـ        -٢٦ لقـانون املنظمـات التطوعيـة      اً  أنشئت املفوضية املعنية باملنظمات التطوعية وفق
اً  من أجل تعزيز القطاع التطوعي عن طريق اختاذ مبادرات متنوعة ترمي حتديـد             ٢٠٠٧ لعام

. إىل تعزيز عمل املنظمات التطوعية وتشجيع دورها كشريك للحكومة يف مبـادرات شـىت      
فوضية يف زيادة التعريف بالقطاع التطوعي وضمان شفافية عمـل        وتتمثل املهمة الرئيسية للم   
وتتوىل املفوضية، باعتبارها اهليئة املعنية بتنظيم هذا اجملال، دعـم          . املنظمات املعنية ومساءلتها  

  .أنشطة هذه املنظمات ورصدها واإلشراف عليها

  الصكوك الدولية  -حاء  

  ي اإلعاقةاتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذو    
 ٣٠وقّعت مالطة اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف      -٢٧
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٠ مث صّدقت عليها يف ٢٠٠٧مارس /آذار
يف هذا اجملال كوهنا تعّد أوىل معاهدة       اً  كبرياً  ويعّد التصديق على هذه االتفاقية إجناز       -٢٨

وهكذا، أجريت  .  لعدة سنوات قبل التصديق على هذه االتفاقية       واستعدت مالطة . من نوعها 
وإذا كانت االتفاقية ال تنص على حقـوق جديـدة          . تعديالت تشريعية مهمة قبل التصديق    

لألشخاص ذوي اإلعاقة فإهنا تنص على املضي يف تعزيـز حقـوق اإلنـسان ذات الـصلة      
خول والتعليم والعيش املستقل داخل      فيما يتعلق بالقدرة على الوصول والد      سيما الومحايتها،  

   .اجملتمع

  بروتوكول األمم املتحدة االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
وقّعت مالطة بروتوكول األمم املتحدة االختياري التفاقية حقوق األشـخاص ذوي             -٢٩

  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٠ وصّدقت عليه يف ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠اإلعاقة يف 
وبفضل تصديق مالطة على الربوتوكول االختياري، بات بإمكان األشـخاص ذوي            -٣٠

اإلعاقة تقدمي شكاوى مباشرة إىل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بشأن انتهاك             
   .وتنظر اللجنة يف هذه الشكاوى وتبحثها كما جيب. حقوقهم

حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء        بروتوكول األمم املتحدة االختياري التفاقية          
  األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

وقّعت مالطة بروتوكول األمم املتحدة االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع             -٣١
 ٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلـول  ٧األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يف          

  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٨ يف وصّدقت عليه
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وباتت مالطة ملتزمة من خالل تصديقها على هذا الربوتوكول باملعاقبة على أفعـال               -٣٢
 بتقدمي  وباتت ملتزمة أيضاً  . بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        

  .خدمات دعم شاملة إىل الضحايا

   التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء البالغاتبروتوكول األمم املتحدة االختياري    
وقّعت مالطة بروتوكول األمم املتحدة االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء             -٣٣

  .٢٠١٢أبريل / نيسان١٨البالغات يف 
يف هذا الربوتوكول الـذي     اً  وهكذا أعربت مالطة عن نيتها يف أن تصبح دولة طرف           -٣٤

. عليه بتقدمي شكاواهم مباشرة إىل جلنـة حقـوق الطفـل       سيسمح لألطفال حال التصديق     
أن األطفال أفراد حيق هلم الوصول إىل اهليئـات الدوليـة حلقـوق             اً  وهكذا تقّر مالطة مبدئي   

  .اًاإلنسان، وتتبّنى هذا املوقف متام

  اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل    
اقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنـف           وقّعت مالطة اتف    -٣٥

  .٢٠١٢مايو / أيار٢١املرتيل يف 
وميثّل توقيع مالطة على هذه االتفاقية إحدى معـامل النـهج احلكـومي املتـشدد                 -٣٦
وتنص هذه االتفاقية على وضع إطار سياسـي        . يتعلق بالعنف ضد املرأة والعنف املرتيل      فيما

وتصديق مالطة على هذه االتفاقيـة  . ا ومنع هذه االعتداءات ومقاضاة املذنبنيحلماية الضحاي 
  .ويف تعزيز التزام البلد يف هذا السياقاً سيسمح هلا بالتفكري يف تنفيذها فعلي

  اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي    
تغالل اجلنسي   أوروبا بشأن محاية األطفال من االس      وقّعت مالطة على اتفاقية جملس      -٣٧

 كانون ١ودخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ يف . ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٦نسي يف واالعتداء اجل
  .٢٠١١يناير /الثاين
وتعهدت مالطة من خالل التصديق على هذه االتفاقية بتكثيف جهودها يف سـبيل               -٣٨

عّد هذه االتفاقية أول صك ينص على جترمي خمتلف         وت. مكافحة العنف اجلنسي ضد األطفال    
على اختاذ تدابري وقائيـة ذات      اً  وتنص االتفاقية أيض  . أشكال االعتداء اجلنسي على األطفال    

  . صلة؛ مبا يف ذلك وضع نظم فعالة النتقاء املهنيني العاملني مع األطفال مباشرة

  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل البحري    
 كانون  ٢٢صّدقت مالطة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل البحري يف              -٣٩
  .٢٠١٣يناير /الثاين
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وبات البحارة العاملون على منت السفن املالطية حيظون، بفضل التصديق على هـذه     -٤٠
وتتيح أحكام االتفاقيـة    . االتفاقية، حبماية أفضل من خالل حتسني ظروف عملهم وعيشهم        

املة ملختلف حقوق البحارة يف جمال العمل؛ مبا يف ذلك األجور وساعات العمـل              تغطية ش 
يف االحتاد األورويب تصّدق علـى      اً   دولة عضو  ة عشر وتعد مالطة ثالث  . عادة إىل الوطن  واإل

  .هذه االتفاقية

   اإلجنازات والتحديات والقيود وأفضل املمارسات  -رابعاً  

  احلقوق واملسؤوليات  -ألف  

  رية اإلعالمقانون ح    
، ٢٠٠٨وسائر أحكام قانون حرية اإلعالم لعام       . تلتزم حكومة مالطة حبرية اإلعالم      -٤١

ـ ٢٠١٢سـبتمرب  / أيلول١من اً اليت مل تدخل حيز النفاذ بعُد، باتت اعتبار    مبوجـب  اً  قانون
. ٢٠١٢مـايو   / أيار ١٨ املنشور يف اجلريدة الرمسية يف       ٢٠١٢ لعام   ١٥٦اإلخطار القانوين   

ودخـول  . ، أي أنه اعتمد معظمها    ٤٨من أصل   اً   حكم ٣٩ا، اعتمد القانون املالطي     وهكذ
هذا القانون حّيز النفاذ إشارة واضحة إىل التزام حكومة مجهورية مالطة بتوفري املزيـد مـن                

  .االنفتاح والشفافية واملساءلة

  احلق يف طلب الطالق    
، على  ٢٠١١الرابع عشر لعام    تعديالت منصوص عليها يف القانون      اً  أُدخلت مؤخر   -٤٢

اليوم مباشرة إجراءات   اً  وبات ممكن )  من جملد قوانني مالطة    ١٦الفصل  (القانون املدين املالطي    
   .الطالق أمام احملاكم املالطية

وهكذا ميكن لزوج متضرر أن يطلب مبوجب القانون اجلديد الطالق أمام احملـاكم               -٤٣
ملا ال يقل عن أربع     اً   الزوجان منفصلني قانون   ال ظل وأن يطلب إعالن الطالق يف ح     املالطية،  

ملدة أربع سنوات، أو ملُدد يضاهي جمموعها أربع سنوات، خـالل           اً  فعلي  سنوات أو انفصالً  
ومن جهة أخرى، ميكن للزوجني تقدمي طلب طالق مشترك بعد          . السنوات اخلمس املنقضية  

ذه الظروف، جيـب أن ختلـص       ويف مثل ه  . اتفاقهما بالتراضي على ضرورة فسخ زواجهما     
احملاكم املالطية إىل أنه ال توجد إمكانية معقولة لتـصاحل الـزوجني وأن مجيـع أطفاهلمـا                 

  . سيحصالن بطبيعة احلال على العناية املناسبة
على أن تتحول إجراءات االنفصال إىل إجراءات       اً  وينص قانون الطالق اجلديد أيض      -٤٤

ويف هذا السياق، قد تـؤدي      .  الضرورية إلعالن الطالق   طالق عند استيفاء الشروط املسبقة    
ـ  ني الزوجني اللذين مل ينفصال بعد     أهم يف حماوالت الصلح ب    اً  إجراءات الوساطة دور   اً  قانون
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مل يباشرا إجراءات االنفصال اجلسدي، وقد تساعد على إجراء املفاوضـات الراميـة إىل               أو
  . إعالن الطالق بالتراضي بني الطرفني

  ‘عالمة املساواة‘ شهادة    
وهي . ٢٠١٠يف عام   ‘ عالمة املساواة ‘وضعت اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة شهادة         -٤٥

الذي يشارك يف متويله االحتاد األورويب      ‘ حترير قدرات النساء  ‘تندرج ضمن مشروع اللجنة     
متديـد  لنجاح هذه املبادرة، قّررت اللجنة      اً  ونظر. من خالل الصندوق االجتماعي األورويب    

  . العمل هبذه الشهادة بعد انتهاء مدة املشروع
للكيانات العاملة علـى    ‘ عالمة املساواة ‘ومتنح اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة شهادة         -٤٦

ومتثل هذه الشهادة فرصة إلذكاء الوعي حبقوق ومـسؤوليات         . إرساء املساواة بني اجلنسني   
ة وممثلي اللجان املعنية باملـساواة يف مكـان         العمال وأصحاب العمل ومديري املوارد البشري     

للمنظمات ‘ عالمة املساواة ‘ويتّوج تقييم السياسات والتدابري ذات الصلة مبنح شهادة         . العمل
اليت تقوم إدارهتا على االعتراف بقدرات مجيع العمال وتعزيزها على أساس نـوع اجلـنس               

  .ومسؤولياهتم األسرية
وجود سياسات ومبـادرات بـشأن      : راعاة املعايري التالية  مب‘ عالمة املساواة ‘ومتنح    -٤٧

املساواة ومكافحة التحرش اجلنسي؛ وتكافؤ الفرص يف التوظيف والعمل، مبا يف ذلك تـوفري             
األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة للعمال بصرف النظر عن نوع اجلنس؛ واملساواة             

وحىت . ود تدابري مالئمة ألسر العمال والعامالت     يف الترقيات املهنية والتنمية الشخصية؛ ووج     
 شركة وُينتظـر أن متـنح       ٥٢ملا يعادل   ‘ عالمة املساواة ’، ُمنحت ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 

  .لغريها من الشركات

  مشروع سياسة وطنية لألطفال    
، نشرت حكومة مالطة مشروع سياسـة وطنيـة         ٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين    -٤٨

 تعزيز رفاه األطفال، وحقوقهم وواجباهتم، ومحايتـهم، ومـشاركتهم،          لألطفال ينص على  
ويشجع مشروع السياسة، الذي مضى يف تعزيز فكرة        . وإدماجهم وإبداعهم، وسبل تسليتهم   

إمساع صوت الطفل، على املواطنة النشطة حىت يف صفوف األطفال، ما يقلّص من الفجـوة               
 صيغ مشروع السياسة الوطنية بعد مـشاورات        ولقد. بني السياسات القائمة والواقع العملي    

وميثل . نسخة من هذا املشروع مالئمة لألطفالاً وُنشرت أيض. طويلة مبا يف ذلك مع األطفال
وصياغة . إطالق هذا املشروع خطوة إىل األمام صوب حتسني احترام حقوق الطفل يف مالطة            

ونتيجة . حقوق الطفل يف مالطةهذه السياسة وتنفيذها سيشكالن معلمة مهمة يف جمال تأمني    
التغري احلكومي األخري يف مالطة، ُعلّقت عملية صياغة هذه السياسة وتنفيـذها يف انتظـار               

  . يف هذا الصدداً ستؤول إليه املناقشات املتعلقة بتحديد سبل املضي قدم ما
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  العدالة واألمن  -باء  

  االستفادة من املساعدة القانونية خالل احملاكمات    
 من القانون اجلنائي املالطي، اليت اعُتمدت مبوجب القانون الثالث          355ATثل املادة   مت  -٤٩

، احلُكم املنظّم حلق الشخص املوقوف يف احلبس االحتياطي يف احلصول علـى             ٢٠٠٢لعام  
 ١٠ودخل هذا احلُكم حيـز النفـاذ يف         . مشورة قانونية قبل خضوعه الستجواب الشرطة     

  .٢٠١٠فرباير /شباط
ف هذه املادة إىل ضمان متكني الشخص املوقوف يف احلبس االحتيـاطي مـن              وهتد  -٥٠

طلب املشورة القانونية قبل استجوابه حىت يتسىن له االطالع من خالل أحد املهنـيني غـري                
وتكفل هذه املـادة أال ُيـدفع األشـخاص         . التابعني ألفراد الشرطة على حقوقه األساسية     

اب أخطاء قانونية أو تقدمي اعترافات ُمدينة وهـم يف          املستجوبون من قبل الشرطة إىل ارتك     
  .أضعف حاالهتم

ويتعني على أفراد الشرطة إبالغ الشخص، عند توقيفه وبلغة يفهمها، بأسباب توقيفه   -٥١
إبالغه حبقه يف التزام الصمت وعدم الرد على أسئلة الـشرطة  اً ويتعني عليهم أيض . واحتجازه

  .ليه أمام احملكمةوبأن مجيع تصرحياته قد ُتحسب ع

  قانون العدالة التصاحلية    
الذي سّن مبوجب القـانون احلـادي       ) ٥١٦الفصل  (ميثل قانون العدالة التصاحلية       -٥٢

يف جمـال   اً  جّداً  إجيابياً  حديثاً  تطور) ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٧ (٢٠١١والعشرون لعام   
 سـيما  الدماج األشـخاص،    سياسات السجون يف مالطة، ويتوخى باألساس تيسري إعادة إ        

  .الشباب الذين احتكّوا بنظام العدالة اجلنائية
: بشأن أربعة جماالت رئيسية، وهي    اً  ويتضمن هذا القانون ذو النهج الشامل أحكام        -٥٣

آلية الوساطة بني اجملرمني وضحاياهم؛ و األحكام اجلديدة املتعلقـة بالـسراح املـشروط؛              
ـ . ن؛ وتدابري مساعدة الـضحايا    ومراجعة عمليات ختفيض عقوبة السج      القـانون   لويكّم

اإلصالحات املدخلة على نظام السجون بغية حتسني الربامج التعليمية واملهنية اخلاصة بـرتالء             
على احتياجات الضحايا ويهدف إىل خلق توازن   اً  وينص أيض . سيما األحداث  السجون، وال 

  .بني إعادة إدماج اجلاين ومحاية الناس
 ينص القانون على إنشاء وحدة معنية بالـسراح املـشروط        اً،أكثر حتديد وعلى حنو     -٥٤

وتكليفها بتعيني موظفني يتابعون السجناء الراغبني يف االستفادة من إجراء السراح املشروط،            
آخر يتمثل يف إنـشاء     اً   مهم واستحدث القانون إجراءً  . وبإعداد تقارير بشأن إعادة إدماجهم    

 حتليل املشاكل اليت قد سامهت يف ارتكاب اجلرائم وكذا إعـداد            جملس لتقييم اجلرائم هبدف   
وفيمـا يتعلـق    . خطط متابعة للمساعدة يف إعادة تكوين اجلناة وإعادة إدماجهم يف اجملتمع          
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بالضحايا، ينص القانون على إنشاء وحدة ملساعدة الضحايا تتّوىل االضطالع مبهـام منـها              
  .  والضحيةاإلشراف على إجراءات الوساطة بني اجلاين

  )تسجيل مرتكيب اجلرائم اجلنسية وغريهم من مرتكيب العنف اخلطري(قانون محاية القّصر     
تسجيل مرتكيب اجلرائم اجلنسية وغريهم من مـرتكيب        (قانون محاية القّصر    ‘يهدف    -٥٥

.  إىل حتسني مستوى محاية األطفـال      ٢٠١٢الذي دخل حيز النفاذ يف عام       ‘ )العنف اخلطري 
.  القانون على تسجيل مرتكيب اجلرائم اجلنسية وغريهم من مرتكيب العنف اخلطري           وينص هذا 

ويتعـّين علـى    . وُيمنع هؤالء اجلناة من العمل أو تقدمي خدمات تطوعية حيثما ُوجد قُّصر           
صاحب العمل أن يتأكد من عدم توظيف شخص سبق تورطه يف جرمية جنسية يف أية وظيفة                

ال مباشر باألطفال، سواء أكانت هذه الوظيفـة مدفوعـة       قد تسمح له بأن يكون على اتص      
  . وينطبق هذا القانون على الوظائف احلالية واحملتملة. األجر أم ال

ال يسمح ألصحاب السوابق شغل وظيفة أو       "على أنه    ٣ من املادة    ٣وتنص الفقرة     -٥٦
م القـّصر  منصب يف أي مؤسسة أو هيئة أو منظمة تقدم خدمات أو تنظم أنشطة تشمل تعلي  

  ". أو رعايتهم أو حراستهم أو محايتهم أو تربيتهم، سواء أكان هذا العمل مدفوع األجر أم ال

  محاية حقوق املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء  -جيم  

  اهلجرة    
شهدت مالطة يف العقد األخري تدفقات هائلة من املهاجرين غري الشرعيني ال سـيما            -٥٧

وظل عدد الوافدين اجلدد من املهاجرين غري الـشرعيني         . الصحراءمن بلدان أفريقيا جنوب     
 إذ وصـل إىل     ٢٠٠٨ يف عـام      قياسـياً  ، وبلغ رقمـاً   ٢٠٠٢على الدوام منذ عام     اً  مرتفع
 غري   مهاجراً ١ ٥٧٩ ، وصل إىل مالطة   ٢٠١١ويف عام   .  غري شرعي  مهاجراً ٢ ٧٧٥ مالطة

 غري شرعي إىل سواحل      مهاجراً ١ ٨٩٠ ، وصل ما جمموعه   ٢٠١٢ويف عام   . شرعي من ليبيا  
. ٢٠١١ يف املائة يف عدد الوافدين اجلدد مقارنة بعـام           ٢٠مالطة، وهو ما ميثل زيادة حبوايل       

 غري   مهاجراً ١ ٠٧٩ )٢٠١٣يوليه  /متوز(، وصل إىل سواحل مالطة بالفعل       ٢٠١٣ويف عام   
  .شرعي
خاصة وأن عـدد حـاالت      ملوارد مالطة املادية والبشرية     اً  ومتثل هذه الظاهرة حتدي     -٥٨

وقد ال تبدو هذه األرقام مذهلة يف املطلق لكنها         . على الدوام اً  وصول املهاجرين يظل مرتفع   
 وألن عدد   .اًإذا قيست حبجم مالطة الصغري وكثافتها السكانية العالية جد        اً  تصبح كبرية جد  

،  مرّبعاًاً كيلومتر٣١٦نسمة ومساحتها ال تتعدى  ٤٠٠ ٠٠٠ سكان مالطة يتجاوز أكثر من
 نسمة لكل كيلومتر مربع، وهكذا تعّد أكثر دول االحتاد          ١ ٣٠٠فإن كثافتها السكانية تبلغ     

  .األورويب كثافة وأحد أكثر بلدان العامل كثافة



A/HRC/WG.6/17/MLT/1 

13 GE.13-15717 

  عدد حاالت وصول املهاجرين غري الشرعيني    
  *٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  السنة

  ١ ٠٧٩  ١ ٨٩٠  ١ ٥٧٩  ٤٧  ١ ٤٧٥  
  ٢٠١٣يوليه / متوز١٨اردة إىل غاية البيانات الو  *

 إىل  ٢٠٠٩القرارات املتخذة من املفوضية املعنية بالالجئني حبسب مركز الالجئ من عام                
  ٢٠١٣عام 
  *٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  السنة

قرارات منح مركز
  الالجئ

٣٤  ٣٤  ٧٢  ٤١  ٢٠  

قرارات تقدمي 
  محاية إضافية

٧٠٤  ١ ٢٣٦  ٦٩٥  ١٥٨  ١ ٦٦٦  

فري محايةقرارات تو
  إنسانية مؤقتة

٢١١  ١٥  ١٢٩  ٧  ١٠  

قرارات رفض 
  طلبات اللجوء

١٣٩  ١٥٩  ٧٠٨  ١١٦  ٨٩٥  

  ٢٠١٣يوليه / متوز١٨البيانات الواردة إىل غاية   *

عدد املهاجرين غري الشرعيني الذين اختاروا العودة إىل بلد منشئهم من خالل مـشاريع                  
  املساعدة على العودة الطوعية

  *٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  السنة
  ٣٦  ٣٩  ٣١  ٤٢  ١٤٨  
  ٢٠١٣يوليه / متوز١٨البيانات الواردة إىل غاية   *
 واملتمثل  ٤٥التوصية   حتسني الوضع املشار إليه يف       ٢٠٠٩وواصلت مالطة منذ عام       -٥٩

يف التعامل مبساواة وإنسانية مع تدفقات املهاجرين غري الشرعيني، ويف معاملـة املهـاجرين              
   .سيما املستضعفني، أحسن معاملة ء، الوملتمسي اللجو

ومنذ إلغاء جترمي الدخول غري الشرعي للبلد، يوضع املهاجرون غري الـشرعيون يف               -٦٠
وال ُيحتجز املهاجرون الضعفاء، مبـن      . مراكز منفصلة عن السجون وخاضعة إلدارة مستقلة      

 املـصحوبة بأطفـال     فيهم القّصر غري املصحوبني واألشخاص ذوو اإلعاقة واملسّنون واألسر        
وُتجرى فحوص طبية منتظمة لكل مهـاجر حـال         . والنساء احلوامل واألمهات املرضعات   

وصوله إىل البلد، ويوضع املهاجرون الضعفاء يف مرافق إيواء بديلة وتلّبى مجيع احتياجاهتم من              
 املـالطيني،   ومتنح للقّصر احلقوق ذاهتا اليت متنح للقّصر      . العناية اخلاصة، مثل الرعاية الصحية    

وعندما يثبت أن ملتمس اللجوء قاصٌر غري       . يف ذلك احلق يف االلتحاق باملدارس احلكومية       مبا
    .مصحوب يّعني له ويلّ مبوجب أمر رعاية مؤقت يف انتظار صدور أمر هنائي
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وإذ حترص حكومة مجهورية مالطة على اختاذ تدابري ملموسة لتحـسني اخلـدمات               -٦١
، ُتنفّـذ،   )٢التوصية  (رين وضمان احترام كل حقوق اإلنسان املتعلقة هبم         املقدمة إىل املهاج  

مبساعدة منظمات حكومية دولية ومنظمة اهلجرة الدولية، برامج املـساعدة علـى العـودة              
الطوعية وإعادة اإلدماج، اليت تسمح للمهاجرين املرفوضني الذي يتعاونون مـع الـسلطات             

مـن تـدريب   اً  ة من ترتيبات السفر فحسب، وإمنا أيـض       إلعادهتم إىل أوطاهنم ال باالستفاد    
ومساعدة مالية قصد تيسري عودهتم إىل بلدهم بصورة إنسانية وإعادة إدماجهم بنجـاح يف              

  . جمتمعاهتم
وحترص حكومة مالطة يف إطار ما تبذله من جهود متواصلة يف سبيل اختاذ اخلطوات                -٦٢

، علـى تـرميم     )٤٦التوصية  (اية حقوقهم   الالزمة لضمان رعاية املهاجرين ومحايتهم ومح     
مراكز االحتجاز بشكل منتظم، وتلبية االحتياجات األساسية للمهاجرين من خالل تزويدهم           

ومشلت هذه اجلهود تعـويض اخليـام   . بالغذاء الكايف واملالبس ومواد التنظيف وما إىل ذلك   
  .ش بصورة ملحوظةاملوجودة يف املراكز ببيوت متنقلة ما أفضى إىل حتّسن ظروف العي

ايل املقـدم مـن      وبفضل الدعم امل   .اًوجتدر اإلشارة إىل حتّسن املراكز املفتوحة أيض        -٦٣
لالجئني لتمويل التدابري الطارئة اقتنت احلكومة مائة بيت متنقل جـاهز           الصندوق األورويب   

ـ      . لتعويض اخليام اليت كانت تستخدم إليواء املهاجرين       احلة وباتت هذه البيوت املتنقلـة ص
   .لالستعمال وبات يستخدمها بالفعل نزالء املراكز

مبادرات  وتواصل احلكومة عملها من أجل ضمان املساواة من خالل ما تتخذه من             -٦٤
مـع  اً  يف سبيل التصدي للتمييز ضد املهاجرين غري الشرعيني واستحداث بيئة أكثر تـساحم            

  . هلم املهاجرين وقبوالً
على االتفاقية الدولية حلماية    اً   ال تعتزم مالطة التوقيع حالي     ،١بالتوصية  وفيما يتعلق     -٦٥

ويعزى ذلك باألساس إىل الطابع العام لالتفاقية . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
سيما من خالل تعاريفها الواسعة ونطاق تطبيقها احملتمل، طائفة واسـعة مـن              اليت تتيح، ال  

وهكذا، تـرى   . املهاجرين، وتعقّد من مث عملية تقييم تأثريها      احلقوق لفئة عريضة من العمال      
 العتبارات تتعلق باالستدامة والواقع العملـي، التـصديق علـى           اً،مالطة أنه ال يسعها حالي    

  .وهلذه األسباب، مل يوقع هذه االتفاقية أي بلد آخر من االحتاد األورويب. االتفاقية وتطبيقها

  ملتمسو اللجوء    
تعزيز جهودها الراميـة إىل     ‘ املتمثلة يف    ٤٢التوصية  ، قبلت مالطة    ٢٠٠٩يف عام     -٦٦

جعل تيسري الوصول الفعال إىل النظام القانوين املالطي اخلاص مبلتمـسي اللجـوء، ومنـع               
التأخريات والعقبات اإلدارية وتأمني الضمانات اإلجرائية الضرورية مللتمسي اللجـوء أثنـاء            

  .‘يةللمعايري الدولاً احتجازهم وفق
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وطلُب معظم املهاجرين غري الشرعيني الوافدين على مالطة للحماية الدولية دليل بّين              -٦٧
على أنه ميكن الوصول بصورة فعالة إىل إجراءات التماس اللجوء وبصورة مباشرة إىل نظـام               

 يف املائة من املهـاجرين غـري        ٩٥، طلب احلماية الدولية     ٢٠١٢ويف عام   . التماس اللجوء 
إحصاءات مفوضية األمـم    اً  وهذا ما تؤكده أيض   .  الوافدين على مالطة عرب البحر     الشرعيني

لطلبـات  اً   اليت تفيد بأن مالطة هي أكثر الدول تلقي        )٢(٢٠١١املتحدة لشؤون الالجئني لعام     
 طلبـات   ٤،٤اللجوء من بني الدول الصناعية األربعة واألربعني املشمولة بالتقرير، مبعـدل            

أكرب عدد من طلبات اللجوء     اً  فيد هذا التقرير بأن مالطة تلقت أيض      وي. ساكن ١ ٠٠٠ لكل
  .  ساكن١ ٠٠٠ لكل  طلبا٢٠,١ً ، مبعدل٢٠١١-٢٠٠٧ ساكن يف الفترة ١ ٠٠٠ لكل
 يف املائة أو أكثـر،      ٥٠يف مالطة، إذ يبلغ     اً  ويظل معدل قبول طلبات اللجوء مرتفع       -٦٨
ويتبني من هذا الوضع أن مالطة      . احلمايةيدل على مدى إقرار مالطة باحتياجات ملتمسي         ما

وجتـدر  . )٤١التوصـية   (حتترم مبدأ عدم اإلبعاد على الصعيد القانوين ويف الواقع العملي           
وقيفي، وهكذا ُيضمن مبدأ عدم اإلبعاد من ن إجراءات اللجوء تنطوي على أثر ت    اإلشارة إىل أ  

وال ينفذ أي أمر إبعـاد قبـل   . وءخالل وقف تنفيذ أوامر اإلبعاد مبجرد أن ُيقّدم طلب اللج       
  . وهكذا يتعني انتظار نتيجة الطعن قبل تنفيذ األمر باإلبعاد. صدور قرار قاطع يف هذا الصدد

وحيق لكل ملتمسي اللجوء احلصول على مساعدة ممثل قانوين يف أي مرحلـة مـن        -٦٩
يف اً  ينشطون كثري وهناك العديد من ممثلي املنظمات غري احلكومية الذين         . مراحل اإلجراءات 

ومساعدهتم تكملة للمساعدة القانونية احلكومية     . جمال تقدمي املساعدة يف اإلجراءات القانونية     
اجملانية فيما يتعلق بإجراءات الطعن لدى جملس طعون الالجئني الذي ينظر يف الطعون املتعلقة              

 خدمات مستـشار    ويستطيع املهاجرون، إذا رغبوا يف ذلك، االستفادة من       . بطلبات اللجوء 
  . قانوين خاص

هيئة خمتـصة بالبـت يف طلبـات        (وأفضى االستثمار يف املفوضية املعنية بالالجئني         -٧٠
وإعادة هيكلتها، إىل حتسني آجال البت يف طلبات اللجوء إذ أصبح ُيبّت يف معظـم               ) اللجوء

ضية املعنية  على استمرار هذه التحسينات، تنظم املفو     اً  وحرص. احلاالت يف غضون ستة أشهر    
بالالجئني دورات تدريبية داخلية لفائدة مجيع املوظفني املعنيني بالبت يف طلبـات اللجـوء،              
وتستثمر موارد لتمكني موظفيها املعنيني من املشاركة يف دورات تدريبيـة داخـل مالطـة               

  . وخارجها
التـابع  (ني  وتدعم املفوضية املعنية بالالجئني بقوة الربنامج األورويب لشؤون الالجئ          -٧١

كما يتعني علـى مجيـع      . وتشارك يف التدريب الذي تنظمه    ) للنظام األورويب لدعم اللجوء   
املوظفني املعنيني بالبت يف طلبات اللجوء املشاركة يف دورة تدريبية لتحليل الوثـائق قـصد               

، شارك موظفون   ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران . لة وحتسني عملية البت   تعزيز خرباهتم ذات الص   
معنيون بالبت يف طلبات اللجوء يف دورة تدريبية مكثفة على مدى مخسة أيام بشأن مهارات               

. حتديد مواصفات ملتمسي اللجوء ملساعدة هؤالء املوظفني على إجراء مقابالت معّمقة معهم     
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املوقوفني يف  (الحتجاز العاملني مع ملتمسي اللجوء      وعالوة على ذلك، يتلقّى موظفو دوائر ا      
يف القانون اإلنساين   اً  كافياً  تدريب) مراكز االحتجاز بدعوى دخول مالطة بطريقة غري شرعية       

  . ويف جمال معاملة ملتمسي اللجوء واملهاجرين املوقوفني يف احلبس االحتياطي
مع مفوضية اً وثيقاً ، تعاون٢٠٠١ يف   وتتعاون املفوضية املعنية بالالجئني، منذ إنشائها       -٧٢

وفتحت مفوضية األمـم املتحـدة مكتبـها يف مالطـة يف            . األمم املتحدة لشؤون الالجئني   
وأفضى فتح املكتب إىل تكثيف التعاون مع املفوضية املعنية بالالجئني، وهـي            . ٢٠٠٥ عام

عات عادية بني املفوضية    وُتعقَد اجتما . هيئة خمتصة بالبت يف طلبات احلماية الدولية يف مالطة        
املعنية بالالجئني ورئيس مكتب مفوضية األمم املتحدة يف مالطة من أجل إجـراء نقاشـات               

  .معّمقة حول مسائل شىت مرتبطة بإجراء اللجوء يف مالطة
مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بشأن       اً  وثيقاً  تعاوناً  وتتعاون مالطة أيض    -٧٣

وخالل السنوات األخرية، نظمت مفوضية األمم املتحـدة        . )٢٧صية  التو(مسألة التدريب   
. لفائدة املوظفني التقنيني يف املفوضية املعنية بالالجئني وأشرفت عليه        اً  لشؤون الالجئني تدريب  

  :وفيما يلي بعض الربامج التدريبية
 / أيـار  ٨ إىل   ٦حلقة عمل بشأن البت يف وضع الالجئني معقودة يف مالطة مـن              •

   مبشاركة مجيع املوظفني املعنيني بالبت يف طلبات اللجوء؛٢٠٠٨ مايو
 ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٠معقودة يف مالطة يف     " ريفوورلد"دورة تدريبية بشأن بوابة      •

حتت إشراف السيد جريميي سابيت من مفوضية األمم املتحدة للـشؤون الالجـئني             
  جوء؛جبنيف، ومبشاركة مجيع املوظفني املعنيني بالبت يف طلبات الل

حلقة دراسية بشأن العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلـنس معقـودة يف             /تدريب •
   مبشاركة موظفني معنيني بالبت يف طلبات اللجوء؛٢٠١٢مارس / آذار٢٢مالطة يف 

تدريب بشأن محاية حقوق األقليات يف عملية اللجوء داخـل االحتـاد األورويب يف      •
، بتنظيم من أكادميية القـانون      ٢٠١٢ هيوني/حزيران ١٥ و ١٤تريري، أملانيا، يومي    

   .األورويب ودعم من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
مـن  اً  وجتدر اإلشارة إىل أن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني حضرت عدد            -٧٤

ويف اآلونة األخرية، اتفق املفوض املعين بالالجئني ورئيس مكتـب          . مقابالت التماس اللجوء  
ألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف مالطة على وضع خطة رصد تتمثل يف أن حيـضر         مفوضية ا 

وستقدم مفوضية األمم املتحـدة     . ممثلو مفوضية األمم املتحدة املقابالت مع ملتمسي اللجوء       
توصيات إىل املفوضية املعنية بالالجئني بناء على ما تسجله من مالحظـات خـالل هـذه                

  . املقابالت
أن مفوضية األمم املتحدة تتعاون على حنو وثيق مع احلكومـة           اً  ر أيض وجدير بالذك   -٧٥

 واملستفيدين مـن احلمايـة      لالجئنياملالطية على عدد من املستويات إلجياد حلول مستدامة         
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وتعمالن على حتسني الوصول إىل احلماية وظروف اللجوء يف مالطة، وعلى . الدولية يف مالطة
على مسائل احلماية والسياسات ذات الصلة، وإذكاء الـوعي         اً  إنشاء نظام جلوء أكثر تركيز    

  .العام مبسائل التماس اللجوء على الصعيد الوطين
مراقبة إدارة مرافق   ) أ: (وتواصل الوكالة املعنية حبماية ملتمسي اللجوء القيام مبا يلي          -٧٦

ـ ) ب(إما مباشرة وإما عن طريق اتفاقات تعاقد من الباطن؛ و         اً  اإليواء يومي  دمي خـدمات   تق
تقدمي برامج  ) ج(خاصة إىل فئات األشخاص اليت تعتربها السياسات الراهنة فئات ضعيفة؛ و          

إعالمية إىل زبائنها فيما يتعلق بالعمل والسكن والتعليم والصحة والرعاية االجتماعية وذلك            
 بتـوفري   أداء دور امليّسر لدى مجيع الكيانات العامة املعنيـة        ) د(يف إطار األنظمة الوطنية؛ و    

اء يلزم من اخلدمات لضمان الوصول إىل اخلدمات املنصوص عليها يف التزامات الـدول إز   ما
تعزيز السياسة والنظم احلكومية املتعلقة بإعـادة التـوطني    ) ه(الالجئني وملتمسي اللجوء؛ و   

هـا  تسجيل البيانات وإعداد التقارير املتصلة بسري أدائ      ) و(واملساعدة على العودة الطوعية؛ و    
إسداء املشورة إىل الوزارة بشأن     ) ز(وتقدمي اإلحصاءات إىل هيئات صنع السياسات املعنية؛ و       

ما شهده جمال عملها من تطورات جديدة واقتراح ما يلزم من الـسياسات أو التـشريعات                
تشجيع ) ح(لتحسني اخلدمات املقدمة والوفاء بأية التزامات قانونية إزاء مستعملي خدماهتا؛ و      

ل الشبكي مع املنظمات التطوعية احمللية بغية حتسني مستوى اخلدمات املقدمة وتيـسري       التواص
التعاون مع باقي أصحاب املصلحة احلكـوميني، وإتاحـة         ) ط(إجراء البحوث األكادميية؛ و   

خدماهتا، عند اإلمكان، مللتمسي اللجوء املقيمني يف مراكز االستقبال غري اخلاضعة ملسؤوليتها            
  .املباشرة

  االحتجاز    
املتوافق مع االتفاقية األوروبية    ) ١٩٧٠(يستمد االحتجاز قانونيته من قانون اهلجرة         -٧٧

وال تزال الضمانات اإلجرائية املالئمة سارية املفعول وهكـذا فـإن   . املتعلقة حبقوق اإلنسان  
  .احتجاز املهاجرين غري الشرعيني ال ينتهك املعايري الدولية

لدخول غري الشرعي، خيضع املهاجرون غري الشرعيون الحتجـاز         ومنذ إلغاء جترمي ا     -٧٨
وينبغـي التوضـيح أن   . إداري يف مراكز منفصلة عن السجون وخاضـعة إلدارة مـستقلة      

االحتجاز ال يشمل املهاجرين الضعفاء، مبن فيهم القّصر غري املصحوبني واألشـخاص ذوو             
    .وامل واألمهات املرضعاتاإلعاقة واملسّنون واألسر املصحوبة بأطفال والنساء احل

 ١٨ويشترط أال يتجـاوز     ). ٢٦التوصية  (ويدوم االحتجاز اإلداري لفترة حمدودة        -٧٩
اً  شـهر ١٢بالنسبة إىل املهاجرين غري الشرعيني وملتمسي اللجوء املرفوضة طلبـاهتم و اً  شهر

التوجيه األورويب وهذه املدة منصوص عليها يف اللوائح اليت تنقل . بالنسبة إىل ملتمسي اللجوء  
2003/9/C             املتعلق باملعايري الدنيا لشروط استقبال ملتمسي اللجوء، وتتيح باألسـاس مجيـع 

. سيما جلميع األشخاص احملتجـزين     الضمانات اإلجرائية اليت تتماشى مع املعايري الدولية، ال       
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 املفوضية وإىل جانب ذلك، ُسّجل حتّسن يف آجال البت يف طلبات اللجوء عقب االستثمار يف
املعنية بالالجئني، وهي اهليئة املختصة بالبت يف طلبات اللجوء يف مالطة، وإعادة هيكلة هذه              

  .املفوضية ما أفضى إىل تسوية معظم الطلبات يف غضون ستة أشهر من تقدميها
ـ              -٨٠ اً وجتدر اإلشارة إىل أن متديد فترة احتجاز ملتمسي اللجوء املرفوضة طلباهتم غالب
سـيما   ىل صعوبة احلصول على وثائق السفر اليت تسمح بإعادهتم إىل بلـداهنم، ال           يعزى إ  ما

وتعاون املهاجرين املرفوضة طلباهتم مـع الـسلطات        . بسبب عدم تعاون املهاجرين أنفسهم    
املعنية الستصدار وثائق السفر من بلدان منشئهم يسمح بإعادهتم ُبعيد صدور قرار الـرفض              

   .اً شهر١٨تبقّى من فترة احتجازهم املمتدة إىل جيّنبهم ضرورة قضاء ما  ما
ويتواصل ترميم املراكز بـصورة منتظمـة وحتـسني ظـروف العـيش العامـة                 -٨١

، وُتلّبى االحتياجات اخلاصة من خالل توفري الغذاء الكايف واملالبس ومـواد            )٢٥ التوصية(
بب الضغوط النامجة التنظيف وما إىل ذلك، رغم أنه يصعب القيام بذلك يف بعض األحيان بس  

  . عن العدد اهلائل للمهاجرين املعنيني
ويف هذا السياق، ترمم مراكز االحتجاز بني الفينة واألخرى لتحسني ظروف عيش              -٨٢

عن هذه الترميمات، ختضع مجيع املراكز للصيانة العادية اليومية اليت يضطلع  وفضالً. احملتجزين
  . حتجازهبا عّمال الصيانة التابعون لدائرة اال

وفيما يتعلق بتعزيز املبادرات، جتدر اإلشارة إىل أن وزارة الشؤون الداخلية جلأت يف               -٨٣
 األوروبية من   للجنة إىل نظام تدابري الطوارئ للصندوق األورويب لالجئني التابع          ٢٠١١عام  

لجوء أجل املشاركة يف متويل مشروع لتسوية بعض املشاكل العالقة املرتبطة بإيواء ملتمسي ال            
وحلّـت  . واملستفيدين من احلماية الدولية سواء يف مراكز االحتجاز أو يف املراكز املفتوحـة            

وهو ما أفضى على وجه العموم إىل حتسن ظروف         . البيوت املتنقلة حملّ اخليام يف هذه املراكز      
  .العيش بصورة ملحوظة

يـسمح  وال . وعادة ما يفصل بني الرجال والنـساء داخـل مراكـز االحتجـاز           -٨٤
وعالوة على ذلك، اقتنت دائـرة االحتجـاز يف         . باختالط األزواج اليت تقّرها الشرطة     إال
 حافالت صغرية من أجل نقل املهاجرين إىل املستشفى أو إىل مرافـق إجـراء               ٢٠١٠ عام

  .اً ومالءمةاملقابالت يف ظروف أكثر أمن
حيـق جلميـع    ) ٤٣ و ٢٥التوصيتان  (وفيما يتعلق باملشورة واملساعدة القانونيتني        -٨٥

األشخاص الصادر يف حقهم أمر إبعاد أو احتجاز الطعن يف هذا األمر لدى هيئـة الطعـون                 
وميكن أن تأمر اهليئـة  . من قانون اهلجرة  ) ألف(٢٥ و ١٤للمادتني  اً  التابعة إلدارة اهلجرة وفق   

ولـة  بإخالء سبيل الشخص احملتجز إذا كانت عملية احتجازه غري مستندة إىل أسـباب معق             
مـن قـانون    ) ألـف (٢٥ من املادة    ١٠الفقرة  (كعدم اقتران إمكانية اإلبعاد بآجال معقولة       

. ، شريطة أن يكون الشخص املعين قد تعاون مع السلطات فيما يتعلق مبسألة ترحيله             )اهلجرة
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أنه غري  . مبصاحل احملتجزين اً  مضراً  وال يعترب غياب املساعدة القانونية اجملانية يف هذا السياق أمر         
  . ُينظر يف تنفيذ هذه التوصية

  عمليات اإلنقاذ يف البحر    
 واملـشاركة بنـشاط يف      ٤٤التوصية   لتنفيذ   ٢٠٠٩كثّفت مالطة عملها منذ عام        -٨٦

سيما إنقاذ املهاجرين غري الشرعيني الوافدين عليها عرب البحـر           عمليات اإلنقاذ يف البحر، ال    
  . وإيوائهم على الفور

ة حىت اليوم على احترام التزامها األخالقي والقانوين املتمثل يف تنسيق   وقد دأبت مالط    -٨٧
خدمات وعمليات البحث عن كل السفن املستنجدة هبا يف امليـاه اخلاضـعة ملـسؤوليتها               

عـن    وفـضالً . وإنقاذها، وهي تيّسر الترتيبات الالزمة لوصول الناجني إىل أقرب ميناء آمن          
وتتوّخى مالطة اليت تربطهـا     . ني تعاوهنا مع بلدان اجلوار    ذلك، ال تزال مالطة تسعى إىل حتس      

  . اتفاقات حبث وإنقاذ بليبيا واليونان إىل تعزيز قدراهتا يف جمايل التشغيل املتبادل والتدريب
وحترص القوات املسلحة املالطية على تعزيز قدرات البلد يف جمال البحث واإلنقـاذ،           -٨٨

ية بإجراء عمليات البحث واإلنقاذ يف املياه الوطنية، مـذكرة  لذا أبرمت، باعتبارها اجلهة املعن   
تفاهم بشأن التعاون مع وكالة حرس السواحل يف الواليات املتحدة األمريكية الـيت تعـّد               

وتسّخر التجربة املكتسبة من هذا االتفاق   . واحدة من أبرز وكاالت البحث واإلنقاذ يف العامل       
مية إىل إنقاذ املستنجدين هبا يف البحر حـىت وإن كـانوا            إلجناز عمليات البحث واإلنقاذ الرا    

 كانون  ١ويف الواقع، وصل إىل مالطة يف الفترة من         ). مهاجرون غري شرعيون  (رعايا أجانب   
 غري شرعي، ومعظمهم     مهاجراً ١ ٠٧٩  ما ال يقل عن    ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٨إىل   يناير/الثاين

    .اً أعايل البحار ويف ظروف صعبة جدمن الذين أنقذهتم القوات املسلحة املالطية يف
وتقامست مالطة مع العديد من بلدان املنطقة املعارف املكتسبة من شـراكتها مـع                -٨٩

وعلى سبيل الذكر   . حرس السواحل األمريكية ومن عملياهتا الكثرية يف جمال البحث واإلنقاذ         
بع للقوات املسلحة املالطية    ال احلصر، نظّم مركز التدريب على األمن والسالمة يف البحر التا          

دورات تدريبية بشأن تنسيق بعثات البحث واإلنقاذ لفائدة القوات البحرية واجلوية وقـوات             
وعـالوة علـى   . حرس السواحل الليبية مبناسبة تنظيم حلقة دراسية خمتصة خالل هذه السنة    
بحث واإلنقـاذ يف    ذلك، ُنظّمت دورة مماثلة باسم املنظمة البحرية الدولية لفائدة موظفي ال          

 من أوكرانيا وبلغاريا وتركيا     وشارك يف هذه احللقة الدراسية موظفون     . منطقة البحر األسود  
  .  ورجيا ورومانيا وروسياوج
وباعتماد هذه التدابري مل تكتف مالطة بالوفاء بالتزاماهتا الدولية فحسب بل ساعدت              -٩٠
وهكذا، حترص مالطة علـى أن      . إلنقاذأخرى على تعزيز قدراهتا على البحث وا        دوالًاً  أيض

سيما يف منطقـة   ملساعدة من يستنجدون هبا يف البحر، وال    اً  تكون الدول الساحلية أكثر هتيؤ    
  .البحر األبيض املتوسط، وبلوغ اهلدف املنشود املتمثل يف زيادة تأمني حبار املنطقة
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  محاية حقوق األفراد والفئات الضعيفة وتعزيز املساواة  -دال  

  ملساواةا    
تتوىل اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة تعزيز املساواة عن طريق اختاذ مبادرات خمتلفـة               -٩١

وتعد هذه اللجنة هيئة مستقلة وتضطلع مبهام تشمل رصـد          . والتحقيق يف شكاوى السكان   
  . التشريعات الوطنية ومراجعتها واقتراح تعديلها حيثما اقتضى األمر ذلك

بدعم اللجنة الوطنية لتعزيز     املتعلقة   ١٢التوصية رقم   بلت مالطة   ، ق ٢٠٠٩ويف عام     -٩٢
، ُوّسع نطاق والية هذه اللجنة ليشمل املعاملة املتساوية يف العمل،           ٢٠١٢ويف عام   . املساواة

واملصارف واملؤسسات املالية، والتعليم والتكوين املهين، على أساس نوع اجلنس واملسؤوليات  
 والسن، والدين أو املعتقد، واألصل العرقـي أو اإلثـين، واهلويـة             األسرية، وامليل اجلنسي،  

اجلنسانية؛ ويف إتاحة الوصول إىل السلع واخلدمات وتوفريها على أساس األصل العرقـي أو              
  .  اإلثين ونوع اجلنس

وختّول اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة ضمان املساواة على هذه األسس من خـالل               -٩٣
وتـساعد  . حقيق يف شكاوى من يّدعون تعرضهم للتمييز على هذه األسس         توعية الناس والت  

األشخاص الذين يّدعون تعرضهم للتمييز يف العمل، والتعليم والتكوين املهين، واملؤسـسات            
اإلثين، ونوع اجلنس، والدين، وامليـل اجلنـسي،        /املالية، على أساس السن واألصل العرقي     

وهلذا الغرض، تقدم اللجنة الوطنية لتعزيز      .  يف شكاواهم  واهلوية اجلنسانية من خالل التحقيق    
. املساواة املساعدة املستقلة وحتقق بصورة باستقاللية يف ما يبلغها من حاالت التمييز املزعومة            

أن  )٤٥٦من الفصل ) ١(١٨مبوجب املادة (وبعد االنتهاء من التحقيق، ميكن ألعضاء اللجنة 
إرسال تقرير إىل مدير الـشرطة      ‘ ١‘: ال ثبوهتا مبا يلي   يرفضوا الشكوى أو أن يقوموا يف ح      

الختاذ ما يلزم من اإلجراءات يف حال كان اإلجراء موضـوع الـشكوى ميثـل جنايـة؛                 
مطالبة الشخص موضوع الشكوى بتصحيح الوضع، والتوّسط بينه وبني املـشتكي            ‘٢‘ أو

   . حلل املشكلة يف حال كان اإلجراء موضوع الشكوى ال ميثل جناية

  التمييز    
تتخذ اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة مبادرات خمتلفة لتوعية النـاس مبـسألة تعزيـز               -٩٤

حترير قدرات  "ونفّذت اللجنة مشروع االحتاد األورويب      . )١٣التوصية  (املساواة يف املعاملة    
ل  الذي يشارك يف متويله الصندوق األورويب للشؤون االجتماعية هبدف حتسني وصو           "النساء

ويـسعى املـشروع إىل     . النساء إىل العمل وتعزيز مشاركتهن ووضعهن يف سوق العمـل         
ألصـحاب العمـل   " عالمة املساواة"االضطالع بأمور تشمل التوعية عن طريق منح شهادة    

الذين يشجعون تكافؤ الفرص يف مشاريعهم، بعد تقييم تدابري املـساواة املعتمـدة يف كـل               
 العمل هذه الشهادة لتشجيعهم علـى تعزيـز املعاملـة    وُيمنح أصحاب. مؤسسة على حدة 
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ـ           نس العامـل أو مـسؤوليته      املتساوية وتكافؤ الفرص على أرض الواقع على أساس نوع ج
  .األسرية

 يف -تعميم املنظور اجلنـساين  بشأن  اً  ونفّذت اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة مشروع       -٩٥
 ٢٠١٢ و ٢٠١١وُنفّذ هذا املشروع يف     . ورويب، شارك يف متويله االحتاد األ     )٣(الواقع العملي 

هبدف تعزيز املعارف وحتسني فهم مسألة تعميم املنظور اجلنساين يف اإلدارة العامة؛ ووضـع              
 وتوفري التدريب وتسليط الـضوء      ؛فعاالًاً  األدوات اليت تسمح بتنفيذ تعميم هذا املنظور تنفيذ       

 وتشجيع استنـساخ املمارسـات احلـسنة        على املمارسات احلسنة املتعلقة بتعميم املنظور؛     
ومتثل مشروع آخر شارك يف متويله االحتاد األورويب ونفذته اللجنة          . لتحسني تنفيذ هذا املبدأ   

 الذي يهدف باألساس إىل حتسيس      )٤("فكّر بفكر املساواة  "الوطنية لتعزيز املساواة يف مشروع      
واستهدف . والتنوع وعدم التمييز  أصحاب املصلحة وتدريبهم ومتكينهم يف جماالت املساواة        

هذا املشروع الشباب من خالل دورات تدريبية ومحالت توعية ومباريات يف جمال املـساواة        
  .األكادمييني من خالل ندوة حول مفهوم التمييز املتعّدد اجلوانباً والتنّوع، وأيض

ـ   مشروع ٢٠١٠وعالوة على ذلك، نفّذت اللجنة الوطنية يف عام    -٩٦ ساواة تعزيـز امل
 الذي توّخى تعزيز مبدأ املعاملة املتساوية بالتصدي جلميع أسـس           )٥(خارج نطاق التشريعات  

نـشر  : وتوّخى هذا املشروع القيام مبـا يلـي       . التمييز، مبا يف ذلك التمييز املتعدد اجلوانب      
تشريعات إضافية بشأن عدم التمييز من خالل التوعية والتدريب والبحث؛ ونشر معلومـات             

  .  سات مالطة واالحتاد األورويب يف جمال عدم التمييزعن سيا
وتعمل اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة على ضمان املعاملة املتساوية يف العمل والتعليم              -٩٧

اإلثـين،  /وإتاحة الوصول إىل السلع واخلدمات وتوفريها على أساس السن، واألصل العرقي          
وهلذا الغرض، تنظم اللجنة محالت     . وية اجلنسانية ونوع اجلنس، والدين، وامليل اجلنسي، واهل     

مع املهاجرين وأكثر اً هبدف املضي يف توفري بيئة أكثر تساحماً توعية بشأن التمييز العنصري أيض
كما تساعد اللجنة األشخاص الذين يّدعون تعرضهم للتمييز بالتحقيق يف شكاواهم . هلم قبوالً

مساعدة اً  وتقدم اللجنة أيض  .  على الصعيد الوطين   وحبث جوانب حمددة من التمييز العنصري     
وجتدر . مستقلة إىل ضحايا التمييز وحتقق باستقاللية يف ما يبلغها من حاالت التمييز املزعومة            

  . حقوق اإلنسان ومكافحة التمييزاإلشارة إىل سريان مفعول قانون مالطة بشأن

  اإلعاقة    
تعلقة بتكثيف اجلهود الرامية إىل محايـة       امل ٢١التوصية   ٢٠٠٩قبلت مالطة يف عام       -٩٨

ضد أي شكل من أشكال التمييز، مبا يف ذلـك الـتفكري يف   اً األطفال ذوي اإلعاقة خصوص   
على اتفاقية األمم املتحدة بشأن     اً  ويف وقت الحق، صّدقت مالطة أيض     . تنظيم محالت توعية  

 تـشرين   ١٠يف  وبروتوكوهلـا االختيـاري     ) ٤التوصية  (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
وُنشرت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باملالطية وهي متاحة         . ٢٠١٢أكتوبر  /األول
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يف نسخة مسموعة باملالطية ويف شريط مرئـي        اً  وتتاح االتفاقية أيض  . يف نسخة تسهل قراءهتا   
، وعالوة على ذلك، ال تزال اللجنة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة         . بلغة اإلشارات املالطية  

  . تنظّم العديد من محالت التوعيةاً،كما أشري إليه آنف
وتلتزم مالطة من خالل تصديقها على هذه االتفاقية بتوفري حياة اجتماعية أفـضل               -٩٩

" مراجعة التعلـيم الـشامل واخلـاص   "وعقب . للمعوقني وتوسيع نطاق االعتراف حبقوقهم  
بدعم التعلّم  اً  معنياً   مساعد ١ ١٦٧ائدة  لفاً  ، نظّمت وزارة التعليم والعمالة تدريب     ٢٠٠٥ لعام

. بغية حتسني مؤهالهتم والقيام من مث بتحسني نوعية الدعم الذي يقدمونه إىل الطلبة املعوقني             
وعالوة على ذلك، عملت مديرية اخلدمات التعليمية من خالل إدارة خدمات الطلبة، علـى              

ويفيـد  .  نوعية اخلدمات املقدمـة    تنفيذ مجيع التوصيات اليت تضمنتها هذه املراجعة لتحسني       
بأن مالطة تسّجل أحد أعلـى      ) ٢٠١١منظمة الصحة العاملية    (التقرير العاملي املتعلق باإلعاقة     

  . )٦(النسب يف جمال التحاق األطفال املعوقني بالتعليم الشامل يف االحتاد األورويب

  السياسات    
فيما يتعلق بتمثيل النساء يف احليـاة  ال ينطوي النظام السياسي يف حد ذاته على متييز        -١٠٠

وُيقبل ترشيح أي مـواطن يرغـب يف خـوض       ). ٣٦التوصية  (السياسية يف اجلزر املالطية     
ورغم أن  . انتخابات حملية أو وطنية أو ُيرفض بعد أن تفحصه يف بداية األمر األحزاب املعنية             

النساء املنتخبات يف اجملالس    متدنية، فإن عدد    اً  مشاركة الّنساء يف الشأن السياسي كانت دائم      
 يف املائة من جمموع املنتخبني، ومنـهن الـوالة   ٢٠،٥متثل النساء اليوم (احمللية ما فتئ يتزايد     

  ). ونائبات الوالة واملستشارات
 عـضوات برملانيـات يف      ١٠ إىل انتخاب    ٢٠١٣وأفضت االنتخابات العامة لعام       -١٠١

دايل وزيرة للحوار االجتماعي وشـؤون املـستهلكني        وُعّينت معايل السيدة هيلينا     . اجملموع
وهي املرة األوىل يف    . واحلريات املدنية وباتت اليوم مسؤولة عن هذه احلقيبة الوزارية اجلديدة         

وُعّينت معايل الـسيدة لـويز      . احلياة السياسية املالطية اليت يعني فيها وزير للحريات املدنية        
وتشمل حقيبتها الوزاريـة الـسياسات      .  االجتماعي كولريو بريكا وزيرة لألسرة والتضامن    

املتعلقة باجملتمع واألسرة والطفل واملسّنني والسياسات املتعلقة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة            
  . وخدمات التضامن

  فرص العمل    
 تنص على احلماية من التمييز املتصل )٧(يتضمن قانون العمل وعالقات العمل أحكاماً  -١٠٢

 مبدأ املعاملة املتساوية يف كل مراحل احلياة الوظيفية واحلق يف توفري األجر بالعمل، مبا يف ذلك
وعالوة على ذلك، تنص لوائح ). ٢٠التوصية (املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة للعمال   

 على أنه من واجب صاحب العمل أن يكفل عدم وجـود أي             )٨(املعاملة املتساوية يف العمالة   
. مباشر على أساس اجلنس فيما يتعلق جبميع جوانب األجـر وشـروطه           متييز مباشر أو غري     
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وخيّول القانونُ مدير قسم العمل وعالقات العمل صالحية إنفاذ أحكـام قـانون العمـل               
  .   وعالقات العمل وكذا التشريع املنبثق عنه والرامي إىل ضمان هذه املبادئ

لفـرص يف سـوق العمـل،       ويف إطار ما يبذل من جهود يف سبيل ضمان تكافؤ ا            -١٠٣
ومتثّل اهلدف من برنـامج     . تصّدرت مسألة وصول النساء إىل سوق العمل املبادرة احلكومية        

 يف زيادة نسبة عمالة النساء من خـالل التـدريب           ٢٠١٠-٢٠٠٨اإلصالح الوطين للفترة    
ويشمل هذا الربنامج تدابري ترمـي إىل       . وتوظيف األمهات غري املوجودات يف سوق العمل      

استراتيجية النمو  " (٢٠٢٠أوروبا يف عام    "ن حتقيق مالطة ألهدافها املتصلة باستراتيجية       ضما
يف جمال التعليم والعمل والبحث والتنمية والطاقـة        ) يف االحتاد األورويب خالل العقود القادمة     

وتعمل مؤسسة العمالة والتدريب على بلوغ هذه اهلـدف مـن           . والبيئة والقضاء على الفقر   
وعـالوة  . يع التحاق املزيد من النساء بسوق العمل ومساعدهتن يف هذا الصدد          خالل تشج 

تدابري ضريبية هبدف حتفيز النساء على البقاء يف سوق         اً  على ذلك، اختذت حكومة مالطة أيض     
  . العمل أو العودة إليها

  املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية    
، أنشأت احلكومة املالطية املنتخبـة      ٢٠١٣مارس  / التغيري احلكومي آلذار   يف أعقاب   -١٠٤
مبسائل املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية        اً  معنياً  استشارياً  جملساً  حديث

اجلنسانية، وكلّفته بإعداد مشاريع قوانني وورقات سياسية بشأن تعزيـز حقـوق املثليـات      
أن التثقيف  اً  وترى احلكومة أيض  . امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية    واملثليني ومزدوجي   

منذ مراحل الطفولة املبكرة ضروري للقضاء على التمييز القائم على مجيع األسس، مبا فيهـا               
ويف هذا السياق، توجد خطط هتدف إىل التـصدي للتمييـز           . نوع اجلنس واهلوية اجلنسانية   
  .ات منذ سّن مبكّرةواملواقف السلبية ضد األقلي

ولقـد  . ، قُّدم إىل الربملان تعديل بشأن القانون املدين       ٢٠١٣ أبريل/ نيسان ١٥ويف    -١٠٥
وتعتزم احلكومة اعتماد الزجيات املدنية للمثليـات       . اجتاز هذا التعديل مجيع املراحل الربملانية     

  .٢٠١٣واملثليني حبلول هناية عام 

  العنصرية    
 ٨٥ه اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة مبوجب اإلشعار القانوين         إن أول ما اضطلعت ب      -١٠٦
 هو ضمان املعاملة املتساوية يف إتاحة الوصول إىل السلع واخلدمات وتوفريهـا             ٢٠٠٧لعام  

ُوّسع نطاق والية اللجنـة الوطنيـة        ،٢٠١٢ويف عام   . على أساس األصل العرقي أو اإلثين     
 يف العمل واملصارف واملؤسسات املالية وكـذا يف          ليشمل املعاملة املتساوية   )١٨التوصية  (

  .التعليم والتكوين املهين على أسس إضافية، مبا فيها األصل العرقي أو اإلثين
ويف ضوء األحكام آنفة الذكر، ميكن لكل من يّدعي أنه تعّرض للتمييز يف العمـل                 -١٠٧

وكذا للتمييز فيما يتعلـق     واملصارف واملؤسسات املالية على أساس األصل العرقي أو اإلثين،          
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بتوفري الوصول إىل السلع واخلدمات وتوفريها على أساس األصل العرقي أو اإلثين، أن يقدم              
كتابة هـذه   /وتقدم هذه اللجنة املساعدة لصياغة    . شكوى إىل اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة     

جلـة كـل    وعالوة على ذلك، حترص اللجنة على ضـمان معا        . الشكوى إىل من حيتاجوهنا   
  . شكوى على حدة يف أسرع وقت ممكن

وعندما تثبت التحقيقات الضرورية أن اإلجراء موضوع الشكوى يشكل جرميـة،             -١٠٨
وبإمكان أعضاء اللجنة إحالـة     . يقدم تقرير إىل أعضاء اللجنة الختاذ ما يلزم من اإلجراءات         

عنـدما ال يـشكل   و. القضية على حمكمة مدنية خمتصة أو على حمكمة العمل لغرض اجلـرب       
اإلجراء موضوع الشكوى جرمية، ميكن لرئيس الشرطة أن يطلب إىل الشخص املشتكى منه             

  . تصحيح الوضع وأن يتوّسط بني املشتكي وهذا الشخص حلل املشكلة
 الذي ينـدرج ضـمن      )٩ (... ولكن لست عنصرياً ومتثل اهلدف األساسي ملشروع       -١٠٩

وطنية لتعزيز املساواة، وشارك يف متويله االحتاد األورويب،        محالت التوعية اليت تنظمها اللجنة ال     
، والتعريف باحلقوق   )٤٦التوصية  (إىل التوعية مبسألة التمييز العنصري وتعزيز التنوع الثقايف         

  .والواجبات ذات الصلة من خالل التدريب

  )املفروضة على القّصر(العقوبة البدنية     
. ملالطي يعاقب أي شكل من أشكال العقوبة البدنيـة        جتدر اإلشارة إىل أن القانون ا       -١١٠

حدود العقوبـة البدنيـة     ‘ويف هذا السياق، ترى احلكومة املالطية أنه ال ميكن قبول مفهوم            
على سلوك حيظـره القـانون      اً  قانونياً  املشار إليه يف القانون املدين ألنه يضفي طابع       ‘ املعقولة

" العقوبة البدنيـة املعقولـة    "رى احلكومة أن عبارات     وت. املدين، مثل العقوبة البدنية لألطفال    
  .تشمل العقوبة البدنية وإمنا تقتصر على أشكال عقابية أخرى ال

من برنامج املدارس   اً  ويف وزارة التعليم والعمالة تشكل خدمات سالمة األطفال جزء          -١١١
وخـدمات  . طلبةاالجتماعية املقدمة من إدارة خدمات ال      -اآلمنة التابع للخدمات النفسية     

وهي خدمة تعليمية وتنسيقية    . سالمة األطفال وحدة خمتصة يف مسائل االعتداء على األطفال        
. وعالجية تقدم خدمات قائمة على التدخل والوقاية إىل الطلبة والوالدين وموظفي املـدارس            

وحترص على تقدمي خدمات فعالة ومهنية تستجيب إىل احتياجات األطفال ضحايا االعتداء،            
مبهام الوقاية والتشاور ورصد احلاالت وتنسيق اخلدمات والتدريب والتـدخل  اً وتضطلع أيض 

  . والبحث والتعقب وكذا األعمال اجلماعية املتعددة االختصاصات
وهي تشمل تنظيم دورات لتوعيـة      . وتتواصل عملية الوقاية بصورة دائمة يف املدرسة        -١١٢

وترمي هذه الربامج إىل تزويد الطلبة مبا يلزم مـن          . ايةالوالدين وأخرى لتعليم الطلبة سبل الوق     
املعارف املتعلقة باالعتداء على األطفال وما يلزم من املهارات احليوية حلماية أنفسهم من هـذه               

ويستعرض املوظفون، خالل حتاورهم مع الوالدين، أساليب العقوبة اإلجيابيـة وكـذا       . املعضلة
الل املداخالت املدرسية ودورات املتابعة املنظمة لفائدة الطلبة،        وخ. اآلثار السلبية للعقاب البدين   
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يشجع املوظفون الطلبة على احلديث مع شخص بالغ موثوق به يف حال تعرضـهم لالعتـداء                
وعالوة على ذلك، يقدم املوظفون معلومات إىل األساتذة ومجيع املوظفني مفادها أهنم . اجلسدي

وباملثل، . بالغ عن أي شكل من أشكال االعتداء اجلسدي       ملزمون مبوجب السياسة الوطنية باإل    
  .يتعني على موظفي الرعاية الصحية اإلبالغ حباالت االعتداء اجلسدي احملتملة

  احلق يف احلياة    
فيما يتعلق باحلقوق اإلجنابية، تواصل مالطة التأكيـد علـى أن احلـق يف احليـاة                  -١١٣

منذ مراحـل تكوينـه     اً  ملولود املنتظر أيض   حق مالزم لكل إنسان ويشمل ا      )٣٤ التوصية(
وتذكر حكومـة   . وهكذا فإن اإلجهاض يتعارض بصورة مباشرة مع احلق يف احلياة         . األوىل

مالطة بأن املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يشري إىل أنه ال ينبغي التشجيع بـأي حـال مـن                  
  .األحوال على اإلجهاض كواحد من أساليب التخطيط األسري

أن تعريف احلقوق اإلجنابية الوارد يف الفصل السابع من برنامج          اً  دير بالذكر أيض  وج  -١١٤
وتواصل مالطة االعتقاد أنه مـن  . عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ال يشري إىل اإلجهاض       

الضروري أن تركز اإلجراءات الرامية إىل إنفاذ احلقوق اجلنسية واإلجنابية علـى اجلوانـب              
  . ربية واحلماية االجتماعية والرعاية الصحيةاإلجيابية للت

  السياسات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية    
سياسة وطنيـة بـشأن      املتعلقة بصياغة    ٣٨التوصية   ٢٠٠٩قبلت مالطة يف عام       -١١٥

وتعتقد احلكومة املالطية أنه ينبغي أن تركز كل املبادرات املتخذة يف جمـال            . التثقيف اجلنسي 
قصد تغيري املواقف وتشجيع املبـادرات      " التربية"و" اكتساب املعارف "نسية على   الصحة اجل 

التمكينية اليت تسمح لألشخاص بتحديد اخليارات الصحيحة فيما يتعلق بطريقـة حيـاهتم،             
املعتمدة (وهذا هو النهج املّتبع يف السياسة الوطنية للصحة اجلنسية          . سيما حياهتم اجلنسية   ال

املعتمـدة يف   (ويف االستراتيجية املتعلقة بالصحة اجلنـسية       ) ٢٠١٠نوفمرب  /يف تشرين الثاين  
  ).٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

وُوضعت السياسة الوطنية للصحة اجلنسية واالستراتيجية املتعلقة بالصحة اجلنسية من         -١١٦
لـشريكة،  قبل وزارة الصحة واملسّنني واملصاحل اجملتمعية احمللية بالتشاور مع خمتلف اجلهات ا           

ويف سياق املتابعة، أُنشئ فريق لتنفيذ السياسة الوطنية يترأسه         . فيها وزارة التعليم والعمالة    مبا
وزارة (مدير الصحة العامة ويضم أصحاب مصلحة خمتلفني ينتمون إىل إدارات حكومية شّتى       

  .  وكذا ممثل للمجتمع املدين) الصحة، ووزارة التعليم، والوكالة الوطنية للشباب
  :واختصاصات فريق التنفيذ هي التالية  -١١٧

اً سـتراتيجية تنفيـذ   حتديد األولويات يف تنفيذ خمتلف التدابري بغية تنفيذ أهداف اال          •
 اً؛وفعلي كامالً
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ضمان ترمجة التدابري املعروضة يف وثيقة االستراتيجية إىل خطط عمـل ملموسـة              •
 ؛حدود جدول زمين وميزانية واضحنيتتضمن تدخالت حمددة يف 

 اً؛فيذ اإلجراءات حيثما كان مناسبرصد وتنسيق تن •

 ذ االستراتيجية واتساق إجراءاهتا؛ضمان التعاون الوثيق بني مجيع اجلهات املعنية بتنفي •

التوصية والتكليف بإجراء أي حبوث قد تكون الزمـة لتـدارك أيـة نقـائص يف                 •
 رب ضرورية لتنفيذ االستراتيجية؛املعلومات اليت تعت

 املراقبة القائمة أو وضع نظم جديدة لرصد التقـدم احملـرز يف بلـوغ               متابعة نظم  •
 . األهداف االستراتيجية

  الرعاية املقدمة يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية    
. من خدمات الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة      اً  يتيح النظام الوطين للصحة العامة عدد       -١١٨

، وعالج العقم، واملساعدة علـى اإلجنـاب،        تنظيم األسرة، واألمومة املأمونة   : ويشمل ذلك 
اإليدز / وفريوس نقص املناعة البشرية    اً،والوقاية من األمراض اإلجنابية واألمراض املنقولة جنسي      

واختبارات الكشف السري عن هذه األمراض وتشخيصها وعالجها، والوقاية مـن أنـواع             
إلجهاض حمظور يف مالطة مبوجب     وا. السرطان اإلجنابية واألمراض املتصلة باألمومة وعالجها     

  . القانون اجلنائي
تتوىل تنسيقه باألساس وزارة    اً  مستمراً  جهد) ٣٩التوصية  (وميثل التثقيف الصحي      -١١٩

، أنشأت حكومة مالطـة جلنـة للتعلـيم         ٢٠٠٧ويف عام   . الصحة ووزارة التعليم والعمالة   
علـيم والثقافـة والـشباب      والصحة تضم خرباء من وزارة السياسة االجتماعية ووزارة الت        

وجتتمع اللجنة بانتظام ملناقشة وتنسيق أنشطة الصحة املدرسية، واستعراض الربامج          . والرياضة
واملبادرات الصحية اجلاري تنفيذها يف املدارس، وتقدمي مقترحات بشأن احملتـوى املتعلـق             

يادة خمتـصة يف    وعالوة على ذلك، توفر وزارة الصحة ع      . بالصحة يف املقرر الدراسي الوطين    
أمراض اجلهاز التناسلي والبويل تقدم يف كنف السرية خدمات تشخيص وعالج األمـراض             

واملشورة واختبارات الكشف املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية وغري ذلك          اً  املنقولة جنسي 
   .اًمن أمراض اجلهاز التناسلي اليت قد ال تكون منقولة جنسي

التنميـة  ‘ التثقيف اجلنسي يف املدارس كجزء من مـادة          وتغطى جوانب أخرى من     -١٢٠
وتطرح يف هذه املادة مواضيع شىت تتصل بالتثقيف اجلنسي، ويقدم          . ‘الشخصية واالجتماعية 

وتتمثل األهداف الرئيـسية    . هذا التعليم إىل خمتلف فئات األعمار على امتداد العام الدراسي         
ة الشخصية واالجتماعية يف مساعدة الطـالب       ملوضوع التثقيف اجلنسي يف إطار مادة التنمي      

على تكوين موقف إجيايب من العالقات اجلنسية والتمكن من احلديث عن اجلنس والعواطف             
والعالقات؛ واكتساب املهارات الالزمة لتكون للطالب قرارات واختيارات واعية ومسؤولة          

لالزمة لبنـاء عالقـات     فيما يتعلق بسلوكهم اجلنسي وصحتهم اجلنسية؛ وبلورة املهارات ا        
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قوامها االحترام املتبادل وفهم احتياجات كل طرف وحدوده؛ وتشجيع الفكـر والـتفكري             
النقديني خبصوص اهلويات اجلنسانية والقوالب النمطية املتعلقة بأدوار اجلنسني؛ وتعلّم قبـول            

لومات الالزمة  واحترام األفراد ذوي االختيارات وامليول اجلنسية املختلفة؛ واحلصول على املع         
للحفاظ على صحتهم اجلنسية، واملعلومات الالزمة بشأن خمتلف أنواع األمـراض املنقولـة             

ومنع احلمل؛ وكسب املعارف واملهارات الضرورية لتحديد موارد الصحة اجلنسية يف           اً  جنسي
واقف يف إطار منوذج بيداغوجي يتيح تكوين امل      اً  وتناقش املواضيع أيض  . اجملتمع والوصول إليها  

التعلم من جتارب املشاركني الواقعية أو جتارهبم التمثيلية        (واملهارات من خالل التعلم التجرييب      
  .  والعمل الفردي واجلماعي) يف إطار األنشطة

  التطلعات املستقبلية  -خامساً  
تظل مالطة ملتزمة بوجود نظام متعدد وقوي وفعال حلقوق اإلنسان يرصد تنفيـذ               -١٢١

 وتدافع مالطة بقوة عن الطـابع       .اًحمايداً  لتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان رصد    مجيع الدول ال  
وتعتقد مالطة . العاملي حلقوق اإلنسان وستظل تصدح ضد انتهاكات حقوق اإلنسان يف العامل

ولن . أن عملية االستعراض الدوري الشامل ضرورية لتحسني وضع حقوق اإلنسان يف العامل           
تنفيذ التوصيات املنبثقة عن هذا االستعراض ومراعاهتا، وستواصل العمل         يف سبيل   اً  تألو جهد 

أم شركاء من اجملتمع املدين،     /مع أصحاب املصلحة املعنيني، سواء أكانوا شركاء حكوميني و        
وهكذا، ستضمن مالطة أن تتسم مبادرات حقوق اإلنسان اليت تنوي . لتنفيذ التوصيات املقبولة

مهية وتنطوي على أكرب قدر من اإلجيابية من أجل ضمان حقـوق            اختاذها بأكرب قدر من األ    
  .نسان واحلريات األساسيةاملستضعفني يف إطار االحترام التام جلميع حقوق اإل
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