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تقرير الفريق   من   ١٠٢ردود مالطة على التوصيات الواردة يف الفقرة            
  (A/HRC/25/17) العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

قدمتها وعلى األسـئلة     اليت    واملالحظات  الوفود على التوصيات   مجيع مالطةتشكر    -١
  . طرحتها اليت
 . كليبشكل جزئي أو ،  توصية١٣٤  توصية من أصل٩٤وقبلت مالطة   -٢

 :  توصية على النحو التايل١٣٤مالطة التوصيات البالغ عددها ناولت وت  -٣

  محاية حقوق اإلنسان     

 الصكوك الدولية     

، ٣٠-١٠٢،  ٢٩-١٠٢،  ٢٨-١٠٢،  ٤٢-١٠٢: توصيات التاليـة  تقبل مالطة ال    -٤
٣٢-١٠٢ ،٣١-١٠٢. 

، ١٦-١٠٢،  ١٥-١٠٢،  ١٤-١٠٢،  ١-١٠٢: تقبل مالطة التوصيات التالية جزئياً      -٥
٤٣-١٠٢، ٣٨-١٠٢، ٢١-١٠٢، ٢٠-١٠٢، ١٩-١٠٢، ١٨-١٠٢، ١٧-١٠٢ . 

 ،٦-١٠٢،  ٥-١٠٢،  ٤-١٠٢،  ٣-١٠٢،  ٢-١٠٢: ال تقبل مالطة التوصيات التالية      -٦
٢٢-١٠٢،  ١٣-١٠٢،  ١٢-١٠٢،  ١١-١٠٢،  ١٠-١٠٢،  ٩-١٠٢،  ٨-١٠٢،  ٧-١٠٢، 
٣٩-١٠٢، ٢٥-١٠٢، ٢٤-١٠٢، ٢٣-١٠٢ . 

    ٥-١٠٢، ٤-١٠٢، ٣-١٠٢، ٢-١٠٢ 

 .اختفاء قسري لن تنضم مالطة إىل االتفاقية يف الوقت الراهن ألهنا مل تواجه حاالت  -٧

    ١٢-١٠٢،  ١١-١٠٢،  ١٠-١٠٢،  ٩-١٠٢،  ٨-١٠٢،  ٧-١٠٢،  ٦-١٠٢ ،
١٣-١٠٢ 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين         ال تنوي مالطة التوقيع على      -٨
  .)١(ألهنا ال ُتفّرق بشكل كاٍف بني حقوق العمال الشرعيني وغري الشرعيني وأفراد أسرهم

__________ 

لمهاجرين الشرعيني وغـري الـشرعيني،      تنص صكوك االحتاد األورويب السارية على محاية واسعة النطاق ل          )١(
 .وعلى ضمانات تفوق عادة تلك اليت توفرها االتفاقية
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    ١٨-١٠٢، ١٧-١٠٢، ١٦-١٠٢، ١٥-١٠٢ ،١٤-١٠٢ 

ومن . سألة التصديق على الربوتوكول االختياري    ال تزال احلكومة املالطية تنظر يف م        -٩
 . الضروري استيفاء الشروط القانونية الالزمة قبل التصديق

    ٢١-١٠٢، ٢٠-١٠٢، ١٩-١٠٢ 

 ١٣،  ١١تنظر السلطات املختصة يف إمكانية سحب مالطة لتحفظاهتا على املـواد              -١٠
 . ١٦لكن مالطة ُتبقي على حتفظها على املادة . ١٥و

    ٢٤-١٠٢، ٢٣-١٠٢، ٢٢-١٠٢ 

تدرس مالطة حالياً إمكانية وضع اهلياكل الالزمة اليت تتيح هلـا التـصديق علـى                 -١١
 . الربوتوكوالت االختيارية هلذه االتفاقيات

    ٢٥-١٠٢ 

 ٢٤أُدرجت جرمية اإلبادة اجلماعية يف القانون اجلنائي مبوجـب القـانون رقـم                -١٢
 . القانون احمللي، وهي بالتايل جرمية يعاقب عليها ٢٠٠٢ لعام

    ٣٢-١٠٢، ٣١-١٠٢، ٣٠-١٠٢، ٢٩-١٠٢، ٢٨-١٠٢ 

 لتـصبح جلنـة حلقـوق       اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة   تعتزم مالطة توسيع والية       - ١٣
 .واملساواة  اإلنسان

    ٣٨-١٠٢ 

 وملبادئ بلغراد    ملبادئ باريس   كامالً كتب أمني املظامل امتثاالً   ميتثل اهليكل القانوين مل     -١٤
تعزيز مؤسسات أمنـاء    " بشأن   اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا   ار الذي اعتمدته مؤخراً     وللقر

 ". املظامل يف أوروبا

  وتعزيز املساواة ضعيفة محاية حقوق األفراد واجملموعات ال    

  املساواة    

، ٥٤-١٠٢،  ٥٢-١٠٢،  ٥١-١٠٢،  ٢٦-١٠٢: تقبل مالطة التوصيات التاليـة      -١٥
١٠٣-١٠٢،  ٩٨-١٠٢،  ٩٦-١٠٢،  ٦٦-١٠٢،  ٦٥-١٠٢،  ٦٤-١٠٢،  ٥٥-١٠٢ ،
١٠٤-١٠٢ . 
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، ٩٣-١٠٢،  ٩٢-١٠٢،  ٥٣-١٠٢،  ٤٧-١٠٢: ال تقبل مالطة التوصيات التالية      -١٦
٩٥-١٠٢، ٩٤-١٠٢. 

    ٢٦-١٠٢ 

 . تعّد اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة مشروع االقتراح املتعلق بقانون املساكنة  -١٧

    ٥١-١٠٢ 

عزيز املساواة دورات تدريب للمربني لزيادة متكينهم من دعم       ستوفر اللجنة الوطنية لت     -١٨
قضايا املساواة وعدم التمييز وفق كل أساس من األسس، مبا يف ذلـك املـسائل اجلنـسانية     

 .واملسؤوليات األسرية

    ٥٥-١٠٢، ٥٢-١٠٢ 

 . التزام مستمر يرمي إىل مواصلة تطوير املساواة يف املستقبل" عالمة املساواة"إن   -١٩

 باملائة يف مخس سنوات، وازداد عدد       ٨,٧ارتفعت نسبة عمالة املرأة يف مالطة بنسبة          -٢٠
النساء اللوايت يشغلن وظائف بدوام كامل، وذلك بفضل خمتلف التدابري اليت نفذهتا مالطـة              

 .على الصعيد الوطين

    ٦٦-١٠٢، ٦٥-١٠٢، ٦٤-١٠٢ 

) القـانون اجلنـائي   ( الكراهية    القانون املتعلق جبرمية   ٢٠١٢وّسعت مالطة يف عام       -٢١
  .)٢(ليشمل أسساً إضافية، منها اهلوية اجلنسانية وامليول اجلنسية

وُيناقش يف الوقت احلايل مشروع قانون آخر يقترح إدراج احلماية من التمييز علـى       -٢٢
 .)٣(أساس امليول اجلنسية

يرمي إىل تعزيـز    " مشروع قانون بشأن اهلوية اجلنسانية    "وتعمل احلكومة أيضاً على       -٢٣
 . اهلوية حق كل شخص يف التصريح هبويته اجلنسانية، ويف االعتراف القانوين هبذه

وأزالت التعديالت على القانون املدين العوائق القانونية اليت كان يواجهها األشخاص             -٢٤
لذي إىل اجلنس ا   الذين أجروا عملية معترف هبا قانوناً لتغيري جنسهم، لكي يعترف بانتمائهم          
 . حتولوا إليه، جلميع املقاصد واألغراض املرتبطة باحلالة املدنية، مبا فيها الزواج

__________ 

إن أي شخص يلجأ لعبارات أو تصرفات تتضمن هتديداً أو إساءة أو شـتماً، أو ينـشر مـواد مكتوبـة                      )٢(
 األسـس،   مطبوعة تتضمن هتديداً أو إساءة أو شتماً هبدف احلض على العنف أو الكراهية بناءًَ على هذه                أو

  .ُيعّرض نفسه للسجن عند إدانته
سيكفل هذا التعديل أال يتضّمن أي قانون أحكاماً متييزية، وأال يتسبب أي شخص يتصرف مبوجب قانون                 )٣(

   .مكتوب يف تعرض شخص آخر ملعاملة متييزية على أساس امليل اجلنسي
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    ٩٦-١٠٢ 

تعكف اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة، مبساعدة منتدى األسرة، على إعادة النظر يف              -٢٥
 .تعريف األسرة وحتديث سياسة األسرة حبيث تعكس الواقع احلايل على حنو أفضل

    ١٠٣-١٠٢ 

تلتزم احلكومة التزاماً ثابتاً بإزالة مجيع احلواجز االجتماعية والثقافية اليت يواجههـا              -٢٦
) لألشخاص ذوي اإلعاقـة   (األشخاص ذوو اإلعاقة، وذلك عن طريق قانون تكافؤ الفرص          

 .٢٠٠٠لعام 

    ١٠٤-١٠٢ 

ميـة  تزيد احلكومة سنوياً من متويلها املخصص لتوفري خدمات جمتمعية وسكنية ويو            -٢٧
 . وخدمات مهنية لألشخاص ذوي اإلعاقة

 مكافحة االجتار بالبشر    

، ٨٣-١٠٢،  ٨٢-١٠٢،  ٨١-١٠٢،  ٢٧-١٠٢: تقبل مالطة التوصيات التاليـة      -٢٨
٨٦-١٠٢، ٨٥-١٠٢، ٨٤-١٠٢. 

    ٨٦-١٠٢، ٨٥-١٠٢، ٨٤-١٠٢، ٨٣-١٠٢ ،٨٢-١٠٢، ٨١-١٠٢، ٢٧-١٠٢ 

ة ملكافحة االجتار بالبشر اليت تغطي الفترة       تنفذّ مالطة حالياً خطة العمل الوطنية الثاني        -٢٩
 . ٢٠١٤ديسمرب / إىل كانون األول٢٠١٣يناير /من كانون الثاين

ويف حني ُوضعت ترتيبات إلحالة الضحايا، جيري العمل حالياً على حتسني االرتباط              -٣٠
 . بني أصحاب املصلحة

. ملتعلقة باالجتار بالبشر   أحكام القانون اجلنائي ا    ٢٠١٣ لعام   ١٨يعّدل القانون رقم      -٣١
وتنص التعديالت على زيادة العقوبات املطبقة يف جرائم االجتار بالبشر، وتـضيف جـرائم              

 .جديدة، منها جرم االستفادة من خدمات ضحية من ضحايا االجتار عن سابق معرفة

 . ويتيح القانون أيضاً استفادة ضحايا االجتار من تعويض مناسب  -٣٢

لشرطة املختصة عمليات تفتيش يف املواقع اليت تعترب مواقع يرتفـع           وجتري سلطات ا    -٣٣
 .االجتار بالبشر" خطر"فيها 
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 التمييز     

، ٥٩-١٠٢،  ٥٧-١٠٢،  ٥٠-١٠٢،  ٤٠-١٠٢: تقبل مالطة التوصيات التاليـة      -٣٤
١١٠-١٠٢ . 

 ،٤١-١٠٢،  ٣٥-١٠٢،  ٣٤-١٠٢،  ٣٣-١٠٢: تقبل مالطة التوصيات التالية جزئياً      -٣٥
٦٣-١٠٢، ٦٢-١٠٢، ٦١-١٠٢، ٦٠-١٠٢، ٥٨-١٠٢ . 

 .٣٧-١٠٢، ٣٦-١٠٢: ال تقبل مالطة التوصيات التالية  -٣٦

    ٣٥-١٠٢، ٣٤-١٠٢، ٣٣-١٠٢ 

من املتوقع أن ُتدعَّم قدرات اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة هبدف زيـادة مواردهـا                -٣٧
،  إطار اختـصاصها ومعرفتها يف جمايل املساواة وعدم التمييز على مجيع األسس اليت تدخل يف     

 .ثنيةمبا يف ذلك األصول العرقية واإل

    ٣٧-١٠٢، ٣٦-١٠٢ 

تقتصر مهمة مكتب أمني املظامل مبوجب القانون على التحقيق يف الشكاوى املرفوعة              -٣٨
وليس املكتـب   . ضد اإلدارات واهليئات والسلطات العامة اليت للحكومة سلطة فعلية عليها         

 . يف القطاع اخلاصخموالً بالتحقيق يف الشكاوى 

    ٤٠-١٠٢ 

 أُجري حبث بشأن مسألة قلة اإلبالغ عن حاالت التمييز وتعمل اللجنـة الوطنيـة                -٣٩
 . لتعزيز املساواة على تكثيف اجلهود وضمان فعالية التدابري يف هذا الصدد

    ٦٣-١٠٢ ،٦٢-١٠٢، ٦١-١٠٢، ٦٠-١٠٢، ٥٩-١٠٢، ٥٨-١٠٢، ٥٧-١٠٢ 

ل خمتلفـة منـها   بفحة العنصرية وكره األجانب، بـس ستواصل سلطات مالطة مكا    -٤٠
 . مالحقة األشخاص املسؤولني عن أفعال قائمة على العنصرية وكره األجانب

. عن طريق التدريب والتوعيـة     إن جلم منو العنصرية وكره األجانب عملية متواصلة         -٤١
 .ز املساواةومن املتوقع أن تعزز اجلهود يف سياق توسيع والية اللجنة الوطنية لتعزي

    ١١٠-١٠٢ 

ستنظّم اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة يوماً خاصاً مبكافحة العنصرية تنـشر خاللـه               -٤٢
رسائل عن هذه املوضوع وتعزز التنوع والدمج من خالل أنشطة موسيقية وترفيهية وأنشطة             

 . لألطفال وألعاب
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ى إدارة التنوع هبدف    وسُيدرب موظفو اإلدارات العامة وموظفو القطاع اخلاص عل         -٤٣
 . خلق ثقافة تنوع ومتكني أرباب العمل من التعامل مع التنوع كقيمة مضافة يف مكان العمل

فريقية املقيمني  ة التدريب لألشخاص من األقلية األ     توفر اللجنة الوطنية لتعزيز املساوا      -٤٤
 هـؤالء   يف مالطة بشأن سبل الضغط والدعوة، وتركّز خاصة على حقوق اإلنسان لتمكني           

 .األشخاص وتيسري دجمهم يف اجملتمع

 األطفال     

 . ٩٧-١٠٢، ٤٥-١٠٢، ٤٤-١٠٢: تقبل مالطة التوصيات التالية  -٤٥

 .٥٦-١٠٢: ال تقبل مالطة التوصية التالية  -٤٦

    ٥٦-١٠٢، ٤٤-١٠٢ 

 . جيري حالياً استعراض السياسة الوطنية اخلاصة باألطفال  -٤٧

    ٤٥-١٠٢ 

مج وقائية جيدة اإلعداد يف سـياق املـدارس كمـا يف الـسياقات              تنفّذ مالطة برا    -٤٨
 .االجتماعية األوسع نطاقاً، وهي تبذل قصارى جهدها لتكفل مواصلة هذه الربامج وتطويرها

    ٩٧-١٠٢ 

من قوانني مالطة، يتوّجب على     ) ١٦الفصل  ( من القانون املدين     ٢٧٢عمالً باملادة     -٤٩
وباإلضـافة  . بالغ جبميع الوالدات اليت حتدث يف مالطة      األشخاص الذين حيددهم القانون اإل    

وثيقة لكل والدة وتسليمها إىل مدير السجل       " حترير" إىل واجب    ٢٨٨إىل ذلك، تشري املادة     
 يوم ٣٠ على مدير السجل العام أن ُيسّجل أية والدة خالل ٢٤٧وأخرياً، تفرض املادة . العام

 . عمل من تاريخ تسلمه لوثيقة الوالدة

   محاية حقوق املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء    

، ٩٠-١٠٢،  ٨٩-١٠٢،  ٨٨-١٠٢،  ٤٦-١٠٢: تقبل مالطة بالتوصيات التاليـة      -٥٠
١١٢-١٠٢،  ١١١-١٠٢،  ١٠٩-١٠٢،  ١٠٨-١٠٢،  ١٠٧-١٠٢،  ١٠٦-١٠٢ ،
١١٨-١٠٢،  ١١٧-١٠٢،  ١١٦-١٠٢،  ١١٥-١٠٢،  ١١٤-١٠٢،  ١١٣-١٠٢ ،
١٢٤-١٠٢،  ١٢٣-١٠٢،  ١٢٢-١٠٢،  ١٢١-١٠٢،  ١٢٠-١٠٢،  ١١٩-١٠٢ ،
١٣١-١٠٢،  ١٣٠-١٠٢،  ١٢٩-١٠٢،  ١٢٧-١٠٢،  ١٢٦-١٠٢،  ١٢٥-١٠٢ ،
١٣٤-١٠٢، ١٣٣-١٠٢، ١٣٢-١٠٢ . 
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 .١٢٨-١٠٢، ٤٩-١٠٢: ال تقبل مالطة بالتوصيات التالية  -٥١

    ٤٦-١٠٢ 

باهتا الدولية بشأن البحث واإلنقاذ والتعاون مع البلدان        ستواصل مالطة االمتثال لواج     -٥٢
 . اجملاورة

    ٤٩-١٠٢ 

سُتدخل التعديالت على إطار االحتجاز متشياً مع توجيه االحتـاد األورويب املعـّدل        -٥٣
 ). EU/2013/33التوجيه رقم (واملتعلق بظروف االستقبال 

    ١١٦-١٠٢ ،١١٥-١٠٢،  ١١٤-١٠٢ ،٩٠-١٠٢،  ٨٩-١٠٢،  ٨٨-١٠٢ ،
١٢٢-١٠٢،  ١٢١-١٠٢،  ١٢٠-١٠٢،  ١١٩-١٠٢،  ١١٨-١٠٢،  ١١٧-١٠٢ ،
١٣٤-١٠٢، ١٣٣-١٠٢، ١٣٠-١٠٢ ،١٢٩-١٠٢، ١٢٥-١٠٢، ١٢٤-١٠٢  

 اإلطار التشريعي لالحتجاز    

يف حني سُتبقي مالطة على سياسة االحتجاز اليت تتبعها، فهي سـُتدخل تعـديالت          -٥٤
التوجيـه رقـم    (ل واملتعلق بظروف االستقبال     هبدف االمتثال لتوجيه االحتاد األورويب املعدّ     

2013/33/EU (الذي سُيدرج يف التشريعات الوطنية.  

وفيما يتعلق مبوضوع االحتجاز يف سياق إجراءات اإلعادة، جيري العمل حالياً على              -٥٥
رعايا الدول األخـرى املقـيمني      إدخال تعديالت على املعايري واإلجراءات املشتركة إلعادة        

 .  هبدف استعراض أسس االحتجاز بشكل دوري قانونية،بصورة غري

ويستعرض ضابط اهلجرة الرئيسي، عند الطلب أو حبكم وظيفته، احتجاز مـواطين              -٥٦
ويف حـال   . البلدان األخرى يف مهل زمنية معقولة، ال تتعدى، يف أي حال، ثالثـة أشـهر              

االستعراض ويبلغ اجمللـس     أشهر، يتوىل ضابط اهلجرة الرئيسي هذا        ٦االحتجاز ملدة تفوق    
  .املختص لكي يشرف على عملية االستعراض ويراجعها، عند االقتضاء

  ظروف االستقبال    

تكفل احلكومة يف إطار جهودها املستمرة لضمان رفاه املهاجرين ومحايتهم ومحايـة          -٥٧
 . حقوقهم، جتديد مراكز االحتجاز ومراكز اإليواء املفتوحة بشكل منتظم

  مراكز االحتجاز الظروف يف    

ختضع مراكز االحتجاز املختلفة لعمليات صيانة وجتديد دائمة، بغية ضمان احلفـاظ         -٥٨
 . على ظروف عيش مالئمة
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وتستخدم األموال اليت يوفرها االحتاد األورويب لتلبية االحتياجات العاجلة النامجة عن        -٥٩
وُتتخذ مبادرات أخـرى    . متنقلةوزّودت مراكز االحتجاز أيضاً مبنازل       .)٤(صعوبة الظروف 

 . التدريب للمحتجزين خالل وجودهم يف املراكز املغلقة لتوفري خمتلف فرص

ون كذلك   كتيباً يشرح هلم حقوقهم، وُيبلّغ     وُيسلّم األشخاص الذين تقرر احتجازهم      -٦٠
. بأن هلم احلق يف الطعن يف أمر الترحيل وأمر االحتجاز، وأن هلم احلق يف التمـاس اللجـوء                 

 . ملتمسو اللجوء من مساعدة مترمجني فوريني يوفرهم هلم مكتب مفوض اهلجرةدويستفي

   الظروف يف مراكز اإليواء املفتوحة    

 .جيري العمل على حتسني مراكز اإليواء املفتوحة لرفع مستوى الظروف املادية فيها  -٦١

 جلوء السلطات املالطية لالحتجاز     

مبن فيهم القاصرون   ،  لى اجلميع ألن األشخاص الضعفاء    ال ينطبق شرط االحتجاز ع      -٦٢
. غري املصحوبني، والنساء املصحوبات بأطفال، واألسر واألشخاص ذوو اإلعاقة، ال حيتجزون

وُتجرى فحوص طبية منهجية لكل مهاجر عند وصوله، وتؤمن للمهاجرين الضعفاء أمـاكن         
ويتمتع القاصرون  . عاية الصحية مثالً  إيواء بديلة وأية رعاية خاصة قد يتطلبها وضعهم، كالر        

ف شخص  ّنوحني ُيص . حلق يف ارتياد املدارس   ، مبا يف ذلك ا    بنفس حقوق القاصرين املالطيني   
على أنه قاصر غري مصحوب ملتمس للجوء، ُيصدر له على الفور أمر رعاية مؤقـت يعـيِّن          

  .وصياً قانونياً له، إىل حني صدور أمر الرعاية الفعلي

ل وجود شكوك حول كون املهاجر قاصراً أو غري قاصر، ُيفترض أن املهاجر             ويف حا   -٦٣
إىل حني احلصول على شهادة األهلية       ويف هذه احلاالت، ُتقّيد حرية هؤالء األشخاص      . قاصر

 .الصحية، ال وفق تقييم السن

  تقليص مدة احتجاز ملتمسي اللجوء    

 أشهر أو أقل، ما يعين أن معظم        ٦ن  ُيبّت يف معظم طلبات اللجوء ابتدائياً يف غضو         -٦٤
 أشهر، وإن كانـت املهلـة القـصوى         ٦ملتمسي اللجوء الفعليني ال حيتجزون ألكثر من        

وال خيضع ملتمسو اللجـوء الـضعفاء       .  شهراً ١٢الحتجاز ملتمسي اللجوء تصل فعلياً إىل       
 . لشرط االحتجاز

وجيه املعّدل املتعلق بظروف   وسُتسهم الضمانات اإلضافية اليت سُتدخل بعد إدراج الت         -٦٥
وسيـستتبع  . االستقبال يف القانون، يف ضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء أكثر من الالزم           

. اعتماد تقدمي املساعدة القانونية اجملانية يف حال الطعن بشأن االحتجـاز           تنفيذ هذا التوجيه  
 .بالفعل رةاملساعدة القانونية يف دعاوى استئناف قرارات اللجوء فهي متوف أما

__________ 

ـ      من أجل توفري األغذية    قّدمت السلطات املالطية طلباً لتدابري عاجلة      )٤( ة ّر بكميات كافية ومستمرة وتأمني أس
 .للمهاجرين املقيمني يف مراكز االحتجاز
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    ١٢٦-١٠٢،  ١٢٣-١٠٢،  ١٠٩-١٠٢،  ١٠٨-١٠٢،  ١٠٧-١٠٢،  ١٠٦-١٠٢، 
١٣٢-١٠٢، ١٢٧-١٠٢ 

تسعى مالطة إىل اختاذ إجراءات ضمن إطار االحتاد األورويب واإلطار الدويل، هبدف              -٦٦
 .رمنع اهلجرة غري الشرعية، خاصة ألهنا قد تتسبب بفقدان األرواح يف الصحراء أو يف البح

 مالطة االحتاد األورويب على إقامة تعاون مع البلدان األخرى الرئيسية هبـدف       وحتثّ  -٦٧
معاجلة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية بفعالية أكرب ومكافحة عمليات التهريب وغريهـا مـن              

 . األنشطة اإلجرامية

وتسعى مالطة إىل محاية حقوق مجيع املهاجرين، مبن فيهم املهاجرون الذين وصـلوا               -٦٨
ويبلغ املهاجرون غري الشرعيني حبقوقهم، ومنها حقهم يف الطعن يف          . رق غري شرعية  البلد بط 

وحيق عملياً جلميع املهاجرين غري     . أمر االحتجاز أو أمر الترحيل، واحلق يف تقدمي طلب جلوء         
معـدل قبـول    ويظلّ  . الشرعيني تقدمي طلبات جلوء، وهو ما يربهن أن النظام متاح بسهولة          

 .  يف مالطة، ما يدلّ على إنصاف نظام اللجوءفعاًطلبات اللجوء مرت

وتوىل حاالت األطفال املهاجرين، مبن فيهم القاصرون غري املصحوبني، االهتمـام             -٦٩
وتوفر هلـم   . إعطاء األولوية ملصلحة الطفل الفضلى     الواجب يف مجيع إجراءات اللجوء، مع     

 . ت ذات الصلة، سيما قانون الالجئنيإمكانية االستعانة مبمثل قانوين وفقاً ألحكام التشريعا

وتتاح ألطفال املهاجرين غري الشرعيني والالجئني وملتمسي اللجوء نفس إمكانيـة             -٧٠
. ملتـوفرة للمـواطنني املـالطيني     ارتياد املدارس احلكومية واالستفادة من اخلدمات الصحية ا       

 . ذي الصلةصدر أمر رعاية للقاصرين غري املصحوبني وفقاً للقانون املالطيوُي

    ١١٣-١٠٢، ١١١-١٠٢ 

 . ستواصل مالطة بذل اجلهود الالزمة حلماية حقوق املهاجرين  -٧١

ويتمتع املهاجرون الذين مينحون احلماية جبميع احلقوق املكتسبة مبوجـب قواعـد              -٧٢
االحتاد األورويب، مبا يف ذلك احلق يف الوصول إىل سـوق العمـل واخلـدمات الـصحية                 

 . جتماعيةواالستحقاقات اال

    ١٢٨-١٠٢ 

وال حاجة لتعـديل    . عدم احتجاز القاصرين غري املصحوبني     مبدأ توافق مالطة على    -٧٣
اإلطار التشريعي املالطي ألن القانون اجلنائي املالطي ال يتضمن أحكاماً تتعلـق باحتجـاز               

 . القاصرين غري املصحوبني
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    ١٣١-١٠٢ 

طفال املهاجرين الذين يواجهـون ظروفـاً       ينص القانون املالطي حالياً على محاية أ        -٧٤
 ). أوامر الرعاية(عن طريق قانون األطفال والشباب  صعبة،

 القضاء على العنف    

 . ٧٣-١٠٢، ٧٢-١٠٢، ٧١-١٠٢، ٦٩-١٠٢: تقبل مالطة التوصيات التالية  -٧٥

 . ٦٧-١٠٢: تقبل مالطة جزئياً التوصية التالية  -٧٦

 . ٧٠-١٠٢، ٦٨-١٠٢: ةال تقبل مالطة التوصيات التالي  -٧٧

    ٦٨-١٠٢، ٦٧-١٠٢ 

كمـا  . ترى مالطة أن قانوهنا اجلنائي يتناول هذه التوصيات وهي بالتايل ال تقبلـها        -٧٨
ينص قانوهنا اجلنائي على ظروف مشّددة للعقوبة منها حـاالت االغتـصاب الزوجـي أو               

 . اغتصاب اخلطيبة أو أشخاص تربطهم صلة دم

    ٧١-١٠٢، ٦٩-١٠٢ 

 مالطة على مراجعة تشريعاهتا الوطنية حبيث يتسىن هلا التصديق على اتفاقيـة             تعكف  -٧٩
 . املعنية يف هذه االتفاقية وترد التوصية. ٢٠١٢مايو /اسطنبول اليت وقعتها يف أيار

عن طريـق تعزيـز    وستواصل مالطة اختاذ التدابري الالزمة حلماية النساء من العنف،     -٨٠
 . قتضاءتدابري إنفاذ القانون عند اال

    ٧٢-١٠٢ 

تناقش حالياً يف الربملان تعديالت تشريعية ترمي إىل ضمان جترمي العقاب البدين حبق               -٨١
 . القاصرين، أياً كان شكله

    ٧٣-١٠٢ 

 . حالياً مبراجعة تشريعاهتا السارية من أجل تعزيز محاية القاصرين تلتزم مالطة  -٨٢

 سياسة الصحة اجلنسية واإلجنابية    

 . ٧٤-١٠٢:  مالطة التوصية التاليةتقبل  -٨٣

، ٧٧-١٠٢،  ٧٦-١٠٢،  ٧٥-١٠٢،  ٤٨-١٠٢: ال تقبل مالطة التوصيات التالية      -٨٤
١٠٢-١٠٢، ١٠١-١٠٢، ١٠٠-١٠٢، ٨٠-١٠٢، ٧٩-١٠٢، ٧٨-١٠٢ . 
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    ٨٠-١٠٢، ٧٩-١٠٢، ٧٨-١٠٢، ٧٧-١٠٢، ٧٦-١٠٢، ٧٥-١٠٢، ٧٤-١٠٢ 

 ١١٤ و١١٣ها يف الفقـرتني  قد أعربت عن موقف حكومت على رغم من أن مالطة      -٨٥
فهي تكرر جمدداً تأكيد أن احلق يف احلياة هو حـق           ،  A/HRC/WG.6/17/MLT/1من الوثيقة   

اإلجهـاض   وترى مالطـة أن      .أيضاً اجلنني بدءاً من حلظة احلمل      يشمل أصيل لكل إنسان،  
 . يتعارض بشكل مباشر مع احلق يف احلياة

 القضاء واألمن     

 . ٩١-١٠٢، ٨٧-١٠٢: ني التاليتنيتقبل مالطة التوصيت  -٨٦

 . ٤٨-١٠٢: ال تقبل مالطة التوصية التالية  -٨٧

    ٨٧-١٠٢ 

أنشأت مالطة جلنة إلصالح القضاء هبدف معاجلة املـشاكل املرتبطـة بالبـت يف                -٨٨
 .الدعاوى يف ُمهل معقولة

    ٩١-١٠٢ 

ية القاصـرين  تناقش حالياً يف الربملان تعديالت تشريعية ترمي إىل رفع سن مـسؤول         -٨٩
 . )٥(اجلنائية من تسع سنوات إىل أربع عشرة سنة

 التعليم     

  . ١٠٥-١٠٢، ٩٩-١٠٢: تقبل مالطة التوصيتني التاليتني  -٩٠

       

__________ 

وتـنص  . يعترب القاصرون دون سن الرابعة عشرة غري قادرين على التعبري عن النية اإلجرامية املطلوبة لإلدانة               )٥(
 مل يتعمـد   اجلنائيـة، إذا التعديالت أيضاً على أن األطفال دون سن السادسة عشرة يعفون من املـسؤولية       

  . األذىالتسبب يفالقاصر 


