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 جملس حقوق اإلنسان
 املعين ابالستعراض الدوري الشاملالفريق العامل 

 احلادية والثالثونالدورة 
 2018 نوفمرب/تشرين الثاين 5-16

 *موجز ورقات املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن مالطة  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

ماوز  لتساع ورتااع معلومااع مقدما  مان زحااع  ااح    والتقرياراالستعراض الادوري الشاام   
إىل االسااتعراض الاادوري الشااام ، وهااو مقاادج   قااد  مااوز  تقى ااداً   ااد ا تصاا   (1)مصاال  

 لعدو الدلماع 

 املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة -اثنياا  
 (3)والتعاون مع اآلليات واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان (2)نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

أو   منرب منظماع حقوق اإلنسان   مالط   لتصديق عل  االتفاتىا  الدولىا   مايا   -2
حقوق مجىع العمال املحازرين وأفاراو أساره ، والربوتولاول االاتىااري التفاتىا  القلاامج علا  مجىاع 
أقاااادال التمىىاااا  ،ااااد املاااارأ ، والربوتولااااول االاتىاااااري املل ااااق  لعحااااد الاااادو  ا ااااا    قااااوق 

  واالزتماعىاا  والثقافىاا ، والربوتولااول االاتىاااري املل ااق  تفاتىاا  حقااوق الطفاا  املتعلااق االتتصاااوي
  (4)إبزرامج تقدمي ال الغاع

مان العحاد الادو  ا اا   13مالط  بس ب حتفظحا علا  املااو   1وأو ت الورت  املشرتل   -3
  (5)ال التمىى  ،د املرأ   قوق املدنى  والسىاسى  وحتفظاهتا عل  اتفاتى  القلامج عل  مجىع أقد

__________ 

 حُترر هذه الوثىق  ت   إرساهلا إىل ووائر الرتمج  الت ريري    م  املت د  مل  *

 A/HRC/WG.6/31/MLT/3 ا م  املت د  

 Distr.: General اجلمعية العامة 
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ومفوض جملس أورو   قوق اإلنسان ومنرب منظماع  1وأو   ل  من الورت  املشرتل   -4
حقوق اإلنسان   مالط  ال لد  النلماج إىل االتفاتى  املتعلق  بو،ع ا قخا  عدميي اجلنسى  

  (6)1961لعاج  واالتفاتى  املتعلق  خبفض حاالع انعداج اجلنسى  1954لعاج 
ووعا مفوض جملس أورو   قاوق اإلنساان مالطا  إىل التصاديق علا  االتفاتىا  ا وروبىا   -5

وقااااع املفاااوض مالطااا  علااا  ت اااول نظااااج الشاااداو  اجلماعىااا    (7)1997لعااااج  بشاااان اجلنساااى 
  (8)مبوزب املىثاق االزتماعي ا ورويب

لتوتىااع والتصااديق علاا  ا ساال   النووياا  مالطاا    للقلااامج علاا وأو اات ا ملاا  الدولىاا   -6
  (9)معاهد  ا م  املت د   ظر ا سل   النووي 

 (10)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
تااال مناارب منظماااع حقااوق اإلنسااان   مالطاا  إن مالطاا  مل تنشااة بعااد م سساا  و نىاا   -7

 قااوق اإلنسااان  تثاا  للم اااوة املتعلقاا  مبرلاا  امل سساااع الو نىاا  لتع ياا  و اياا  حقااوق اإلنسااان 
وتالااات جلنااا  جملاااس أورو  االستشااااري  املعنىااا   التفاتىااا  اإل اريااا   مايااا    (11))م ااااوة  رياااس(

( إن اهلىئااااع الرئىساااى   مايااا  وتع يااا  حقاااوق االستشااااري  أورو  جملاااس جلنااا قومىااا  )ا تلىااااع ال
تاااا ال  اإلنسااااان، أال وهااااي اللاناااا  الو نىاااا  لتشاااااىع املساااااوا  وم سساااا  أماااا  املظااااامل الربملاااااين، ال

،اااعىف   ومل ي ااااذ  ملقرتحااااع الداعىااا  إىل تع يااا  اساااتقالهلا ووالاهتاااا ب ىااا  زعلحاااا تتماقااا  ماااع 
  (12)(2013)1959رار اجلمعى  الربملانى  ريس ومع تم اوة  

مالطا  إبنشاامج  2وأو   ل  من منرب منظماع حقوق اإلنسان   مالط  والورت  املشرتل   -8
و ملثاااا ، أو اااات جلناااا  جملااااس أورو    (13)م سساااا  و نىاااا   قااااوق اإلنسااااان تتقىااااد مب اااااوة  ريااااس

االستشاااري  مالطاا  بتع ياا  اسااتقالل وتاادر  م سساااع حقااوق اإلنسااان مبااا يتفااق مااع م اااوة  ريااس 
  (14)تصد  د  ل  منحا من القىاج بدوره بشد  فعال 1959وترار اجلمعى  الربملانى  لعاج 

امج مناارب قااام  ماان وأو اا  مناارب منظماااع حقااوق اإلنسااان   مالطاا  هااذه ا ااا   إبنشاا -9
  (15)أز  حوار اجملتمع املدين الفعال بشان املسائ  ذاع ا مهى  عل  الصعىد الو ين

مالط   لعم  علا  ،امان أن تظا  ساىاو  القاانون وا ولما   2وأو ت الورت  املشرتل   -10
  (16)الرقىد  قر   حىوي  لت س   اي  وتع ي  حقوق اإلنسان وا راع

لتزامذذذات الدوليذذذة املتعلقذذذة اقذذذوق اإلنسذذذانا مذذذع مرا ذذذاة القذذذانون الذذذدو  تنفيذذذل اال -جيم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة بني القطا ات -١ 

 (17)املساوا  وعدج التمىى   
تاااال منااارب منظمااااع حقاااوق اإلنساااان   مالطااا  إنااان ال توزاااد  ايااا  قاااامل  مااان مجىاااع  -11

س   الدستور وغ ه من من أن حظر التمىى  مدر   أقدال التمىى    مجىع القطاعاع عل  الرغ 
  والحااان أن مشااارون تاااانون املسااااوا  املقااارت ، الاااذي يساااع  إىل حتقىاااق هاااذه ا مايااا  التشاااريعاع

زال يثااا  عااادواً مااان الشاااواغ  مااان ت ىااا  عالتتااان بتشاااريعاع املسااااوا   الشاااامل ، مل يُعتماااد بعاااد وماااا
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(، وتلااااا  حتدياااااد أسااااا ا  التمىىااااا  )مثااااا  ا اااااار  )أيلااااااً مااااان حىاااااب التعااااااري  و لىااااااع اجلااااارب
الرأي/النشاط السىاسي(، وحمدووي  نطاق التط ىق )اسات عاو أنشاط  الشار   والقلاامج، وا نشاط  

وأو   منرب منظماع حقوق اإلنسان   مالط   عتمااو تشاريع   (18)الرا،ى ، واملشارل  املدنى (
  (19)ى    مجىع القطاعاعبشان املساوا  حيمي مجىع ا قخا  من لاف  أقدال التمى

وأقااااارع جلناااا  جملااااس أورو  االستشاااااري  إىل حاااااالع  ىىاااا  م ل اااا  عنحااااا بساااا ب العاااارق  -12
  (20)ا    االثين   ا صول عل  سدن وعم  والتمتع  لرعاي  الص ى  أو

والحظااات جلنااا  جملاااس أورو  االستشااااري  أنااان   غىاااا  بىااااىلع ر ىااا  تشااا  القااارائن إىل  -13
من اجلرائ  ذاع الدوافع العنصري ، وتسلط ا تران   املدارس، ومعامل  ا قاخا  تتلفاي حاالع 

عو،اً عن اعت اره  ، اا أو قحوواً أبرامج  وأُفىد أن اإلنرتنت، وبشد  ااا   لانا لون ال شر   
زالاات ت عااب رسااائ  عنصااري   وتالااات  وسااائ  التوا اا  االزتماااعي، ملىئاا   هتااو  التحامااي ومااا

أي إزاارامجاع لتىسا  اإلبااالخ عان اطااا  و انا  االستشاااري  إن السالطاع مل تتخااذ علا  مااا ي ادالل
و ملثاا ، أفاااو مناارب منظماااع حقااوق اإلنسااان   مالطاا   ن اطااا ع   (21)الدراهىاا  علاا  اإلنرتناات

وأفاااو بتفشااي الُعناا  اللفظااي واإلسااامج  العنصااري  علاا    (22)تاا ال تطاار  مشاادل  وزاارائ  الدراهىاا  ال
وسائ  التوا   االزتماعي  والحن تطوراً إجيابىاً  ث    ت رمي قخص  لت ريلحما عل  الدراهى  

  (23)2016العنصري  عن  ريق نشر تعلىقاع عنصري  عل   ف   فىس وك   عاج 
أن ملاااااايق  املثلىااااااع واملثلىااااا   والحظااااات ولالااااا  االحتااااااو ا ورويب لل قاااااوق ا ساساااااى  -14

زالاااات  وحاااااملي  اااافاع اجلنساااا  وم ااااايري اهلوياااا  اجلنسااااانى  الشاااا ان   ا وساااااط التعلىمىاااا  مااااا
  (24)منتشر ، مبا   ذلك االعتدامج اللفظي والتسل ط   الفلامج اإللدرتوين والعن  اجلسدي

جلنا  جملاس أورو  االستشااري  مالطاا  مبوا ال  مداف ا  مجىاع أقادال العنصااري   أو اتو  -15
والتعصااب والتمىىاا ، وو،ااع نظاااج جلمااع ال ىاااىلع ياادو ان عاادو اجلاارائ  العنصااري  أو املرتد اا  باادوافع 
اثنىااا  وحاااواو  اطاااا  الدراهىااا ، وإنشاااامج  لىااااع حمااادو  للر اااد واإلباااالخ فىماااا يتعلاااق خبطاااا  

وأو اا  مناارب منظماااع حقااوق اإلنسااان مالطاا  بتع ياا  مااوارو تااواع   (25)نااتالدراهىاا  علاا  اإلنرت 
الشااار   مااان ااااالل زاو  تصصااااع املى انىااا  وبناااامج القااادراع لتمدىنحاااا مااان التعامااا  بفعالىااا  ماااع 

  (26)زرائ  الدراهى  واطا  الدراهى 

 (27)التنمى  وال ىئ  وا عمال التااري  وحقوق اإلنسان  
تصااو ورتاااع بنمااا  2016إىل أناان منااذ أن ُنشاارع   عاااج  3ل  أقااارع الورتاا  املشاارت  -16

الاات تاااور ط فىحااا مسااا ولون حدومىااون ماااالطىون ل اااار   عملىاااع غسااا  أمااوال مشااا وه ، مل  ااار 
اار حتقىقاااع للشاار     اوعااامجاع  الشاار   أياا  حتقىقاااع ر ىاا    وور هاا المج املساا ول   ومل ت اقش

  (28)نح اجلنسى  مقاب  االستثمارالفساو ا ط   اهىط  خبط  ال لد مل
وأو   منرب منظماع حقوق اإلنسان   مالط  هذه ا ا    عتمااو جاع عادج التساامح  -17

إ التاً مع الفسااو والرقاو  واهساوبى  وحماا   ا تاار ، وبلامان الشافافى  الداملا    إوار  ا ماوال 
 ن  3وأو ات الورتا  املشارتل    (29)لل دوما سىما عناد التعاتاد ماع مقاد امي ا ادماع  العام ، وال

تسااتثمر مالطاا    تاادريب مااوذفي إنفاااذ القااوان  وتااوف  امل يااد ماان املااوارو للت قىااق   اجلرمياا  املالىاا  
املنظمااا  والفسااااو ومقا،اااا  مرتد ىحاااا ومتابعااا  عمااا   ااا فىي الت قىاااق وفصااا  وور النائاااب العااااج 

دااومي للاامان وزااوو نىاباا  عاماا  مسااتقل  تاااور  علاا  املتمثاا    االوعااامج عاان ووره االستشاااري ا 
  (30)التصرف   تلاا الفساو الت يتورط فىحا أفراو يش لون منا ب   الوذىف  العمومى 
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 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 حق الفرو   ا ىا  وا ري  وا مان عل  قخصن  
ملعاملاا  أو العقوباا  الالإنسااانى  أقااارع اللاناا  ا وروبىاا  ملنااع التعااذيب وغاا ه ماان ،اارو  ا -18
املحىناااا  )جلناااا  جملااااس أورو  ملداف اااا  التعااااذيب( أن إزاااارامجاع اإلياااادان غاااا  الطااااوعي واإلياااادان  أو

املتوا   للمريض   مرفق لألمراض العقلىا  تتطلاب بو،او  تىااج هىئا  مساتقل ، هاي املفاوض املعاين 
طاوعي لان ماا ياربره  والصات جلنا  جملاس  لص   العقلىا  واملسان ،  لتالاد مان أن اإليادان غا  ال

أورو  ملداف   التعذيب إىل أنن جياب تاوف  إمدانىا  ا صاول علا  مسااعد  تانونىا  للمر،ا  الاذين 
  (31)يرغ ون   الطعن   إيداعح  غ  الطوعي أماج حمدم  تصد زاو  تع ي  اللماىلع القائم 

 (32)او  القانونإتام  العدل، مبا   ذلك اإلفالع من العقا ، وسى  
أقااو فرياق ااربامج جملااس أورو  املعاين مبداف ا  اال اار  ل شاار مبالطا  لشاروعحا   مشاااور   -19

واسع  النطاق ومتعدو  اجلحاع  اح   املصل   إل ال  العدالا  تُاو ازات إبوااال ت ىا اع رئىساى  
قلااااائي ون اهتاااان ، وهاااي ت ىاااا اع تعاااا ز مبوز حااااا اساااتقالل النظاااااج ال2016علااا  الدسااااتور   عاااااج 

وقاافافىتن فلاااالً عاان املسااا ولى  الذاتىاا    املحنااا   و ثااا  إاااازان رئىساااىان  ااذا ا صاااو    إنشاااامج 
جلنتااا  مساااتقلت  إلزااارامجاع التعىااا  والتاوياااب  وذلاااار فرياااق ااااربامج جملاااس أورو  املعاااين مبداف اااا  

  (33)الشداو  القلائى اال ار  ل شر أن ا مر حيتاج إىل م يد من اإلزرامجاع لت س  قفافى  
والصت جلن  جملس أورو  ملناع التعاذيب إىل أن ا اق   االساتعان  خبادماع حمااج، ماع  -20

ت ال تعرتي القانون نقائو تتلف   وذلت اللانا  تلقا  لداون ا اق    أنن مدر س   القانون، ال
ياا ال علااع لقىااوو هاماا   وقااواغ  اللاناا  علاا  نااوع   أواًل، بعااض  االسااتعان  خباادماع حماااج ال

ين ال ُيسمح هل   التصال مب اج أثنامج مجىع مراح  االستاوا  لد  الشر  ، واثنىااً، تاد اهتا  
  (34)ساع    ذروف معىن  36يتاار االتصال مب اج لفرت  تص  إىل 

ووعت جلنا  جملاس أورو  ملناع التعاذيب جمادواً مالطا  إىل ،امان إمدانىا  حصاول مجىاع  -21
اع حماج  وال فرت  االحتاااز لاد  الشار  ، مباا   ذلاك اهتا ين لد  الشر   فعلىاً عل  ادم

  (35)أثنامج االستاوا ، وتعدي  أحداج القانون اجلنائي ذاع الصل  وفقاً لذلك
وأقااااارع جلناااا  منااااع التعااااذيب إىل أن حااااق اهتااااا     لااااب مساااااعد    ىاااا  مداااار س    -22

ذلاك ال توزاد أيا  مسااعد   القانون مبا يشام  استشاار    ىاب عتااره الشاخو املعاين بنفسان  وماع
  ى  فوري    ع  املدان للتمدن مان معاجلا  أيا  مشاال    ىا  تاد تطارأ بسارع  وأماان  و إل،ااف  

  (36)إىل ذلك، فإن موذفي االحتااز لد  الشر   لىسوا مدرب  عل  تقدمي اإلسعافاع ا ولى 
تداون مجىاع زنا اىلع  وأو ت جلن  منع التعذيب مالط   مور من بىنحا ا ار  علا  أن -23

الشر   الت تد حُيتا  فىحا ا قاخا   اوال اللىا  ذاع حاا  معقاول يتفاق ماع ال ايا  املنشاوو  
)أي س ع  أمتار مربع  لل ن اىلع الفروي  وعل  ا ت  أربع  أمتار مربع  للشخو   ال ن اىلع الت 

أفاراو إمدانىا  ا صاول علا   يش لحا أفراو عديدون( وأن توف ر للم تاا ين   زنا اىلع يوي عاد 
و ملثااا ، أو اات اللانااا  مالطاا  بت سااا  ذااروف االحتاااااز مبرفاااق    (37)مىاااه الشااار  واملااراحىض

لوراوينااو اإل ااالحي، مبااا   ذلااك ا ااد ماان مسااتواع قاا   أمااالن االحتااااز الاات يوي أفااراواً 
ساانامج، إىل حا  عديدين للمان  تاع لا  ساا   ىا  ال يقا  عان أربعا  أمتاار مربعا  وت وياد ال

  (38)توف  املىاه الصا   للشر ، بقدر مالئ  من املىاه الصا   للشر  جماىلً 
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وأو ت جلنا  مناع التعاذيب بلامان أن عاو ل الساانامج ر ىااً ا اق   الطعان أمااج هىئا   -24
  (39)مستقل    أي  عقو ع يوي ى  تسل ط علىح ، بصرف النظر عن مدهتا و/أو قدهتا

 اات جلناا  منااع التعااذيب مالطاا  بو،ااع سىاساااع ملداف اا  التمىىاا  واالساات عاو الااات وأو  -25
يوازححااااا ا قااااخا  م ااااايرو اهلوياااا  اجلنسااااانى    امل سساااااع امل لقاااا  وبتنفىااااذ الساااااون لتلااااك 
السىاساع  ويتع  عل  مالط  بشد  اا  أن تلع اسرتاتىاى  قامل  ملداف   تسل ط ا تاران 

سااىما تلااك املوزحاا  ،ااد السااانامج ماان  السااانامج والتخوياا ، ال لل ااد ماان حااواو  العناا  باا 
  (40)م ايري اهلوي  اجلنسانى 

وعااااالو  علاااا  ذلااااك، اعتااااربع جلناااا  منااااع التعااااذيب أن م ااااايري اهلوياااا  اجلنسااااانى  ين  ااااي  -26
إياداعح    السااان   القسا  املالئاا  للحويا  اجلنساانى  الاات حيادووجا  نفسااح  أو، ما  لااان  إماا

 بشااد  اسااتثنائي  غااراض ا ماان أو  ساا ا  أااار ،   تساا  مسااتق   و  حالاا  ذلااك ،ااروراً 
إيوائح    تس  مستق  جيب أن توف ر هل  أنشط  وأوتاع لالاتالط مع السانامج اآلاارين الاذين 

  (41)هل  نفس اهلوي  اجلنسانى 
والحظت جلن  منع التعاذيب أن جملاس زائاري اهتاا ين وجملاس زائاري السااون ُحادوا ر ىااً  -27

 ،اامانبااد ماان  بو اافحما اآللىاا  الوتائىاا  الو نىاا   واريع جلناا  منااع التعااذيب أناان ال 2007  عاااج 
  امتثاااال مجىاااع عنا ااار هىدااا  اآللىااا  الوتائىااا  الو نىااا  ومجىاااع املاااوذف  املعنىااا  للمتطل ااااع اهاااادو  

الربوتولااول االاتىاااري التفاتىاا  مناهلاا  التعااذيب وامل اااوة التوزىحىاا  الاات و،ااعتحا جلناا  ا ماا  املت ااد  
  (42)الفرعى  ملنع التعذيب وغ ه من ،رو  املعامل  أو العقوب  القاسى  أو الالإنسانى  أو املحىن 

احتااااز حماادو   والحظاات جلناا  منااع التعااذيب أن اجمللساا  ال ميدنحمااا إال ر ااد أمااالن  -28
فمالس الساون ال ميدنان إال أن ير اد السااون   حا  ال ميدان جمللاس اهتاا ين إال أن ير اد 
أمااالن احتااااز املحااازرين  و  حاا  أن ر ااد مجىااع ا قااخا  املااووع    م سساااع ا مااراض 

ئىا  الو نىاا   العقلىا  يقاوج باان مفاوض الصا   العقلىاا  فاإن هاذه اهلىئاا  ال تشاد  زا مجاً ماان اآللىا  الوتا
  (43)وال ختلع مرافق الشر   أو وور الرعاي  االزتماعى  التابع  هلا  ي ر د مستق  منتظ 

وأو ااات جلنااا  مناااع التعاااذيب مالطااا  بت دياااد الواليااا  القانونىااا  للحىئااااع املساااتقل  ذاع  -29
الصاال  ماان أزاا  الو ااول والر ااد املالئماا  فىمااا يتصاا  أمىااع تتلاا  أنااوان أمااالن ا رمااان ماان 
ا ري ، وا ار  علا  ختويا  اآللىا  الوتائىا  الو نىا  السالطاع الالزما  لعملحاا، مباا   ذلاك املاوارو 

، وإمدانىاا  الو ااول إىل مجىااع الواثئااق ذاع الصاال  فىمااا يتعلااق  وعااامجاع سااومج املعاملاا ، الدافىاا 
وختويلحاااا سااالط  إحالااا  قاااداو  ساااومج املعاملااا  إىل اهلىئااااع ا ارزىااا  ذاع الصااال   وجياااب ختويااا  
اآللىاا  الوتائىااا  الو نىااا  الوذااائ  ذاع الصااال  لتمدىنحاااا ماان الوفاااامج علااا  الن ااو املالئااا   لشاااروط 

علىحاااا   الربوتولاااول االاتىااااري التفاتىااا  مناهلااا  التعاااذيب وامل ااااوة التوزىحىااا  الااات املنصاااو  
  (44)و،عتحا اللان  الفرعى  ملنع التعذيب

 ا راع ا ساسى  وا ق   املشارل    ا ىا  العام  و  ا ىا  السىاسى   
منااااااااذ  ن حرياااااااا  الصاااااااا اف  تااااااااد تاااااااادهورع   مالطاااااااا   3أفاااااااااوع الورتاااااااا  املشاااااااارتل   -30
الاااات تشاااا  إىل أن ا ماياااا  ا ساسااااى   2017وأقااااارع إىل اسااااتنتازاع عاااااج   (45)2013 عاااااج

  (46)2016املوفر  للص فى  تد تدهورع منذ عاج 
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ولاااذلك منااارب منظمااااع حقاااوق اإلنساااان   مالطااا   غتىاااال  3وأفااااوع الورتااا  املشااارتل   -31
 16و، وافين لاارواىل غاالى ا،   الص فى  املتخصص    الت قىقاع والناقط    مداف   الفسا

  والحااان منااارب منظمااااع حقاااوق اإلنساااان   مالطااا  أن حتقىقاهتاااا 2017تشااارين ا ول/ألتاااوبر 
تتعلاااق  وعاااامجاع فسااااو م سساااي وساااومج إوار ، وتشااا  إىل وتاااون انتحالااااع اطااا   علااا  أعلااا  

  (47)مستواع ا دوم 
 252زال يُعترب زرمي  مبوزاب املااو   مابقلق إىل أن التشح   3وأقارع الورت  املشرتل   -32

ماان القااانون اجلنااائي  واملالحقاا  القلااائى  بتحماا  التشااح  ال تاات  عاااو  إال بنااامج علاا   لااب اجملااين 
عان القلاق إزامج ا حدااج التالىا  مان القاوان   3علىن  و إل،اف  إىل ذلك، أعربت الورت  املشرتل  

مان القاانون اجلناائي(، وقات   75إىل ا دوما  )املااو   الت هتدو حري  التع    نسا   ساومج السالوك
ماان القاااانون اجلنااائي(، والتشااح   لااارئىس  93القلااا  وغاا ه  ماان املسااا ول  ا دااومى  )املاااو  

ماااان تااااانون  5ماااان القااااانون اجلنااااائي(، ونساااا   ووافااااع افىاااا  للاااارئىس )املاااااو   72وساااا ن )املاااااو  
مااان  5اجلنااائي(، وازورامج وإهاناا  علااا  مالطاا  )املاااو  مااان القااانون  74الصاا اف (، والفتناا  )املاااو  

  (48)تانون الص اف (
أن استخداج توان  التشح  اجلنائى  قائع نس ىاً، مبا   ذلك  3وزامج   الورت  املشرتل   -33

،ااد وسااائط اإلعااالج  وأقااارع إىل أناان عناادما توفىاات الصاا فى  املسااتقل  وافااين لااارواىل غاااالى ا  
إىل االسااتخداج  3وذلاارع الورتاا  املشاارتل    (49)ربعااون تلااى  تشااح  ،اادهالاناات هناااك ساا ع وأ

املفارط للاادعاو  االسارتاتىاى  ،ااد املشاارل  العاماا  ماان ت ا  ل ااار الشخصاىاع ا دومىاا  وا فااراو 
ا توامج اتتصاواً مللايق  وختوي  الص فى  وإز اره  عل  الصمت إبرغامح  عل  املثاول ماراراً 

  (50)دم  ووفع رسوج تانونى   هظ  زداً وتدراراً أماج اه
إبل اااااااامج مالطااااااا  أحدامحاااااااا اجلنائىااااااا  املتعلقااااااا   لدفااااااار    3ورح ااااااات الورتااااااا  املشااااااارتل   -34
، عاان اطااط إلل ااامج التشااح  اجلنااائي  2017  وأعلناات ا دوماا ،   قاا اط/فرباير 2016 عاااج

والتشااح ، وزعلان يتفااق  مالطا  مبرازعاا  مشارون تاانون وسااائ  اإلعاالج 3وأو ات الورتا  املشاارتل  
ماااع التو اااىاع امل ىنااا    حتلىااا  ئثااا  حريااا  وساااائ  اإلعاااالج   منظمااا  ا مااان والتعااااون   أورو  

  (51)وسن هذا القانون وون م يد إبطامج
مالط  إبل امج  ارمي التشاح  وا ار ،    3و إل،اف  إىل ذلك، أو ت الورت  املشرتل   -35

ع مفر ااا  وغااا  ذلاااك مااان العقاااو ع القاساااى  بتحمااا  التشاااح  ا ثناااامج، علااا  عااادج تسااالىط غراماااا
 التصااااريح لااااان محمااااا اجلنااااائي   أي حااااال ماااان ا حااااوال لعقااااا  علاااا  ااااارق تااااوان  التشااااح 

وأو اااات الساااالطاع،   مجلاااا  أمااااور، إب اااادار بىاااااىلع عاماااا    (52) ااااارااً  أو فاوحاااااً  التشااااح ي
القانونىا  االسارتاتىاى  ،اد تاداب   ل س فىحا ،د الشرلاع الت تساع  إىل اساتخداج الادعاو  ال

املشااارل  العاماا   ااق الصاا فى  املااالطى  ماان اااالل والاع تلااائى  اارزاا  عاان نطاااق االحتاااو 
ا ورويب وتطااوير تاادر  القلااامج علاا  حتديااد الاادعاو  القانونىاا  االساارتاتىاى  ،ااد املشااارل  العاماا  

  (53)بقدر ألرب من الفعالى  و ثحا، ورفلحا عند الل وج
مالطاا   ن تعاااك بشااد  مالئاا  مجىااع الشااواغ  الاات أعرباات  3وأو اات الورتاا  املشاارتل   -36

عنحا منظماع اجملتمع املدين وأسار  وافاين لاارواىل غاالى ا فىماا يتصا   ساتقاللى  وفعالىا  الت قىاق 
  (54)  اغتىاهلا
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ت هتادو تعدويا  إىل عد  م قاراع أفااوع  رتفاان املخاا ر الا 3وأقارع الورت  املشرتل   -37
وسااائ  اإلعااالج، مبااا   ذلااك تلاا  االسااتقاللى  السىاسااى  لوسااائ  اإلعااالج وتلاا  اسااتقاللى  حولماا  

و ويلحااا  وقاارحت أن ا حاا ا  السىاسااى  تتمتااع مبلدىاا  واسااع  النطاااق  وسااائ  اإلعااالج العمومىاا 
لوسائ  اإلعاالج وأن إزارامجاع التعىا    هىئا  ال اب ا دومىا  املالطىا  وسالط  ال اب ال تلامنان 

وأو ت مالط ،   مجل  أمور،  لسعي إىل ،مان وزوو   (55)االستقاللى  عن التدا  السىاسي
إلعالمىاا  توفرهااا  ائفااا  ماان املااالد ، مااان القطاااع  العاااج وا اااا ، جمموعاا  لافىاا  ماان املنافاااذ ا

ساااىما اجلواناااب  وتداااون متاحااا  لعامااا  النااااس، ماااع مراعاااا  اصاااائو ساااوق وساااائ  اإلعاااالج، وال
  (56)التااري  والتنافسى  اهدو 

وتاااال مدتاااب امل سسااااع الدميقرا ىااا  وحقاااوق اإلنساااان   منظمااا  ا مااان والتعااااون    -38
 2017الاااو إىل أن انتخاااا ع مالطااا  الربملانىااا  امل دااار    عااااج  2017تقرياااره لعااااج أورو  إن 

زرع بطريقا   ىا ع  الحرتافىا  والفعالىا ، وتاد أعربات اجلحااع االنتخابىا   ااح   املصال   عان 
ثقتحاااا   تتلااا  مراحااا  العملىااا ، ولدااان زواناااب اإل اااار القاااانوين ميدااان أن تساااتفىد مااان م ياااد 

رياااار مدتااااب امل سساااااع الدميقرا ىاااا  وحقااااوق اإلنسااااان إب ااااالحاع مالطاااا  املرازعاااا   ورحااااب تق
ا ديثاا  بشااان أُ اار التموياا  السىاسااي و وياا  ا مااالع، إال أناان قاادو علاا  أن بعااض ا حداااج 
املتعلق   إلبالخ عن اهل اع والنفقاع ميدن زاو  تع ي ها لتشاىع تواي تدر ألرب من الشفافى  

الفسااااو اهتمااا  وزعااا  نظااااج اإلباااالخ ألثااار فعالىااا   و لااات وت دياااد قاااواغ  اجلمحاااور خبصاااو  
التو اااىاع ا اااار  ماااا يلاااي  إ اااال  ا حدااااج املتعلقااا   لتصاااويت مبسااااعد  قاااخو ماااا تصاااد 
،اامان سااري  االتاارتان، واعتماااو تشااريع لتمداا  السااانامج ماان التصااويت، وإواااال أحداااج  اارحي  

  (57)للموا ن  واجلحاع الدولى  مبرات   االنتخا ع  ى 

 (58)حظر مجىع أقدال الرق  
الحااان فرياااق ااااربامج جملاااس أورو  ملداف ااا  اال اااار  ل شااار أن مالطااا  تظااا  بلاااد مقصاااد  -39

وأحاط علماً خبطت العما  الاو نىت  الثانىا  والثالثا  ملداف ا  اال اار   (59)لل اا اال ار  ل شر
لااا  أن تداااون املى انىااا  املخصصااا   ل شااار  واري  فرياااق ا اااربامج أن مالطااا  يتعااا  علىحاااا ا ااار  ع

ملداف   اال ار  ل شر لافى  لت طى  مجىع اإلزرامجاع الالزم  ملداف   اال اار وعلىحاا أن توا ا  
إقااراك اجلحاااع الفاعلاا    اجملتمااع املاادين   أنشااط  مداف اا  اال ااار وعلىحااا أيلاااً أن ختصااو 

  (60)اا اال ار  ل شريدفي من التموي  للمنظماع غ  ا دومى  ل رض وع  ،  ما
ورح اات جلناا  ا  ااراف   اتفاتىاا  جملااس أورو  ملداف اا  اال ااار  ل شاار بتوسااىع نطاااق  -40

التعري  القانوين لال ار  ل شر لىشم  العم  القسري وا نشط  الت هلا  ال   لتساو ل وإورازان 
ساااات الل امل مااااع ،اااامن أغااااراض االساااات الل، مااااع حتديااااد عاااادج وزاهاااا  موافقاااا  اللاااا ى  علاااا  اال

ورحااب فريااق ااااربامج جملااس أورو  ملداف اا  اال ااار  ل شااار  لتااداب  الاات اختاااذهتا   (61)الفعلااي أو
مالطاا  ملنااع اال ااار  ل شاار ل اارض االساات الل   العماا  ورأ    الوتاات نفساان أن تلااك اجلحااوو 

االسااات الل   ين  اااي تدثىفحاااا، بسااا   منحاااا زاو  توعىااا  املسااا ول  ذوي الصااال   ال اااار ل ااارض 
العم  وحقوق اللا اا، والعما  بشاد  وثىاق ماع القطاان ا اا ،  اقاىاً ماع امل ااوة التوزىحىا  

  (62)املتعلق    عمال التااري  وحقوق اإلنسان
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ورح اااات جلناااا  ا  ااااراف   اتفاتىاااا  جملااااس أورو   لتااااداب  املتخااااذ  لو،ااااع  لىاااا  و نىاااا   -41
لتدريب فىما يتعلق  ال ار  ل شر لطائف  من املحنى ، مباا ي ياد لإلحال  و جلحوو امل ذول  لتوف  ا

القاادر  علاا  حتديااد اللاا اا  ورح اات جلناا  ا  ااراف أيلاااً باا او  تطااوير اإل ااار القااانوين لتقاادمي 
املساعد  لل اا اال ار من االل اعتماو تانون زديد لل اا اجلرمي   وأو ت جلن  ا  راف 

لتقادمي املسااعد ، مباا   ذلاك اإلياوامج اآلمان املدىا  وفاق االحتىازااع  مالط   لنحوض أحووها
وأو   ل  من فريق ا ربامج وجلن  ا  راف مالطا  إبزالا  ا ازا  إىل   (63)ا ا   لل اا اال ار

التعاااون مااع الساالطاع لشاارط مساا ق لل صااول علاا  فاارت  للتعااا  والتفداا  وحتديااد املااد  الاادنىا 
  (64)للتعا  والتفد  بثالث  يوماً 

د و إل،ااااف  إىل ذلاااك، أو ااات جلنااا  ا  اااراف   اتفاتىااا  جملاااس أورو  بت سااا  حتديااا -42
هوي  ا  فال ، اا اال ار ومساعدهت  وإوراج ذرف مشد او جلرمي  اال ار  ل شر املرتد   ،د 

  (65)ا  فال، بصرف النظر عن الوسائ  املستخدم 
وأو اا  لاا  ماان فريااق ا ااربامج وجلناا  ا  ااراف بلاامان الت قىااق   اجلاارائ  ذاع الصاال   -43

ا بسارع  وفعالىا ، بسا   منحاا تاوف  تادريب مناتظ   ال ار  ل شار ومقا،اا  مرتد ىحاا وال ات فىحا
للقلااااا  واملاااادع  العااااام    جمااااال اال ااااار  ل شاااار وحقااااوق اللاااا اا وتشاااااىع التخصااااو   

  (66) فوف القلا  واملدع  العام 

 (67)احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -3 
   لنظار   ،امان إمدانىا  أو   منرب منظماع حقوق اإلنسان   مالط  هاذه ا اا   -44

  (68)التقا،ي بشان ا قوق االتتصاوي  واالزتماعى  والثقافى 

 ا ق   اللمان االزتماعي  
أو   منرب منظمااع حقاوق اإلنساان   مالطا  هاذه ا اا   برفاع ا اد ا و  لألزاور  -45

  (69)فقرمبا يعدس تدلف  املعىش    مالط  و/أو استدشاف تداب  بديل  لل د من ال

 (70)ا ق   الص    
الحظت جلنا  جملاس أورو  ملناع التعاذيب أن مستشاف  ز ا  الدرما  لألماراض النفساى   -46
زال ُيساااتخدج بو ااافن    ن واحاااد مرفقااااً للصااا   العقلىااا  لعاااالج املر،ااا  الاااذين يعاااانون مااان  ماااا

ا،طرا ع الص   العقلىا  ا ااو  وامل منا  وم سساً  للرعايا  االزتماعىا  لألقاخا  اهتااز  إىل 
ل الرعايااا   وين  ااي امللاااي   تطاااوير اهلىالااا  املالئماا  للرعايااا    اجملتماااع اهلاااي  مساااعد    جماااا

وذاااروف املعىشااا    معظااا  ا زن ااا  مق ولااا  عمومااااً  غااا  أن جلنااا  جملاااس أورو  ملناااع التعاااذيب 
تقادمت بعادو مان التو اىاع ماان بىنحاا زعا  املحاازع أتا   حماااً وافاض مساتواع اإلتاما   ااا 

بقلااق تلاا  االسااتثمار    2والحظات الورتاا  املشاارتل    (71)إىل اهلااوامج الطلااق وحتسا  فاار  ا ااروج
  (72)مستشف  ز   الدرم  لألمراض النفسى   وأو ت مالط  بت س  ادماع الص   العقلى 

مالطااا  بو،اااع م ااااوة توزىحىااا  للتثقىااا    جماااال الصااا    2وأو ااات الورتااا  املشااارتل   -47
الشااا ا   مهىااا  االمتناااان عااان و ااا  مشاااال   توعىااا العقلىااا  علااا  مجىاااع مساااتواع التعلاااى  تصاااد 

  (73)الص   العقلى  والتوعى  بتقدمي املشور    النظاج التعلىمي
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سااى  واإلاابىا  وحقوتحااا   هاذا اجملااال والحان مفااوض جملاس أورو  أن  اا   املارأ  اجلن -48
زالاات تعتاارب مسااائ  حساساا  وأن اإلزحاااض مااا زال ماان اهرماااع   النقااا  العاااج  والتشااريع  مااا

اهلاي التقىىادي لل ايا  الاذي جُيار اج اإلزحااض علا   او قاام  يحادو  تاع املارأ  الداما  بعادو مان 
ع حااد  ملحااا تسااافر إىل ال لاادان ا وروبىاا  حقوتحااا  و  الوتاات نفساان، فااإن املاارأ  الاات تقاارر و،اا

لل صول عل  ادماع إزحاض  من  أو ختلع إلزحاض غ  تانوين   بلدها  والحن أن هذا 
الو،ااع أو  إىل  ىىاا   داا  الواتااع باا  املاارأ  الاات مبقاادورها أن تت ماا  نفقاااع الساافر إىل ا ااارج 

جيااب معاجلاا  نظاااج ا ظاار ا ااا  ماان اااالل هلااذا ال اارض واملاارأ  الاات يتعااذر علىحااا ذلااك  و لتااا  
وتااادج الت اااال    (74)نقاااا  عااااج مفتاااو  ومساااتن  ال يااارتك جماااااًل لو ااا  أو هتدياااد املشاااارل  فىااان

  (75)الدو  للدفان عن ا ري  معلوماع عن مسائ  تتعلق بعملىاع إزحاض
ض وتىسااا  وأو ااا  مفاااوض جملاااس أورو   ختااااذ التاااداب  املناسااا   إلل اااامج  ااارمي اإلزحاااا -49

الو ااول إىل الرعاياا  اآلمناا  والقانونىاا    جمااال اإلزحاااض بنااامج علاا   لااب املاارأ    مرحلاا  م داار  
ا ما  تصاد  ايا   ا   وحىاا  لا  امارأ  و،امان عادج التعارض  فرت من مراح  ا م  مث  وال 

  (76)لسومج املعامل 
ىا  اجلنساى  مباا يشام  مالطا  بو،اع سىاسا  قاامل  بشاان الرتب 2وأو ت الورت  املشرتل   -50

فرتا  اااربامج ماان املعلماا    املادارس الثانوياا  ويشاام  لاااًل مان التعلااى  الر ااي وغاا  الر ااي، وزاو  
  (77)للص   اجلنسى  االستثمار   عىاواع وادماع عالى  اجلوو 

 ا ق   التعلى   
اإلنساان  قخ و منرب منظماع حقوق اإلنسان   مالطا  تلا  التثقىا    جماال حقاوق -51

وتل  التوعى  بقى  حقاوق اإلنساان ا ساساى  املتمثلا    املسااوا  ولراما  اإلنساان واملشاارل  املدنىا  
واالحاارتاج املت اااول والشاافافى  واملساا ولى  االزتماعىاا    لاماا  جماااالع التعلااى    مالطاا   وأو اا  

التعلىمااي لدااي يشاااع مالطاا  إبوراج عنا اار حقااوق اإلنسااان   املنحاااج الااو ين وتعاادي  الاانحع 
  (78)التفد  الناتد واملوا ن  النشط  واجملتمعاع اهلى  الشامل  للامىع

 حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة  -4 

 (79)النسامج  
، أن مشرون القانون املتعلق  لعنا  القاائ  2017الحن مفوض جملس أورو ،   عاج  -52

علاا  نااون اجلاانس والعناا  املناا  ، الااذي لااان مطروحاااً أماااج الربملااان، تااد  ااى  بطريقاا  حمايااد  ماان 
الناحىا  اجلنسااانى  ومل يتلاامن أي إقااار  حماادو  إىل املاارأ   ورغاا  أن الرزااال ميداان أن يدونااوا، هاا  

،ااا اا للعنااا  املنااا   فاااإن اللااا اا هااا  مااان النساااامج والفتىااااع   ا غل ىااا  العظمااا  مااان  أيلااااً،
ا االع  واري  أن الصل  ب  عدج املسااوا  با  اجلنسا  والعنا  ،اد املارأ  جياب التع ا  عنحاا 

  (80)بو،و    مشرون القانون اآلن  ذلره، ولرمبا   وي ازتن، ولذلك    دوك التنفىذ
فاااوض جملاااس أورو  إىل سلسااال  مااان العراتىااا  الااات حتاااول وون التنفىاااذ الفعلاااي وأقاااار م -53

لإل ااار التشااريعي القااائ  املتعلااق  لعناا  املناا    وماان باا  هااذه العراتىاا  اإلبااالخ غاا  الدااا  عاان 
العناا  املناا  ، وذلااك أحىاااىلً نتىااا  لقلاا  ثقاا  معلناا  ماان زانااب اللاا اا بتعحااد تااواع الشاار   

 هااذه ا اااالع  والعراتىاا  ا ااار  امل لاا  عنحااا هااي  تلاا  الاادع  االزتماااعي  لت ااري الفعلااي  
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املقاادج   املراحاا  ا وىل ماان هااذه اإلزاارامجاع مبرالاا  الشاار   وئانعاا  بعااض القلااا  معات اا  اجلنااا  
سااىما   ا اااالع الاات تعلاان فىحااا اللاا اا أماااج اهدماا  أجااا  تصاافح  عاان  بشااد  فعااال، وال
  عنحاااا  وأعااار  عااان أملااان   أن تتطااارق اسااارتاتىاى  واطااا  العمااا  املتعلقتاااان أفعاااال العنااا  امل لااا

 لعن  القائ  عل  نون اجلنس والعن  املن  ، اللتان أ لقتحما وزار  الش ون ا وروبىا  واملسااوا ، 
  (81)لتلك املسائ  وتدفالن التنفىذ الدام  والفعال لإل ار التشريعي

إىل إيااالمج عناياا  اا اا  للعراتىاا  الاات حتااول وون إ اادار  ووعااا مفااوض جملااس أورو  مالطاا  -54
اهااال   واماار  اياا   وحااب مالطاا  أيلاااً علاا  التالااد ماان أن مجىااع املساا ول  عاان إنفاااذ القااانون 

  (82)واملدع  العام  والقلا  الذين يُعنون  لعن  املن   حيصلون عل  تدريب مستمر ومنحاي
و اذا ا صااو ، الحان مفااوض جملاس أورو  أيلاااً وزاوو نقااو   ا ماالن   ماا و   -55

النسامج وحب ا دوم  علا  معاجلا  هاذه املشادل   وأبارز املفاوض ا ازا  إىل ختصاىو امل ياد مان 
املاااوارو املالىااا  للرعايااا  االزتماعىااا  املقدمااا  للااا اا العنااا  املنااا   مااان منظمااااع اجملتماااع املااادين 

  (83)مى والدوائر ا دو 
والحاان مدتاااب امل سسااااع الدميقرا ىااا   قاااوق اإلنساااان   منظمااا  ا مااان والتعااااون    -56

  املائا   وقااعت مالطا   11.9أورو  اخنفا،اً    ثى  املرأ    الربملان، إذ ت ل  نس تن حالىاً 
ال علااا  النظااار   اختااااذ تاااداب  اا ااا  م تتااا  للنحاااوض مبشاااارل  املااارأ     ااانع القااارار وإواااا

  (84)تداب  حمدو  لتشاىع مشارل  املرأ    الش ون السىاسى 

 (85)ا  فال  
الحظت ولال  االحتاو ا ورويب لل قوق ا ساسى  أن ا دوم  أوالت  ول مر  عالو   -57

   و  الوتات نفسان، أفااوع الولالا ،  (86)2015إ،افى  لرعاي  الطفا    املى انىا  الو نىا  لعااج 
  (87)نس   ا  فال املعر،   طر الفقر أو االست عاو االزتماعي تد ارتفعت ،  ن2017عاج 
وأعرباااات جلناااا  جملااااس أورو  ملنااااع التعااااذيب عاااان تلقحااااا إزامج املمارساااا  املتمثلاااا    إياااادان  -58

ا  فال الاذين يُ ادون سالولاً يتمىا   لعصاىان   مرفاق م لاق لألماراض النفساى   وأو ات بو،اع 
  (88) ملنع هذه ا قدال من اإليدانإزرامجاع ألثر إحداماً 

 (89)ا قخا  ذوو اإلعات   
تالت ولال  االحتاو ا ورويب لل قوق ا ساسى  إن مالط  تد ملات إىل إ،افامج الصا     -59

الر ىاا  علاا  مشااارل  ا قااخا  ذوي اإلعاتاا     اانع القاارار بتعاادي  عاادو ماان القااوان  للاانو 
علااوي  هىئاااع إوار  تتلاا  الدىاااىلع العاماا   وساان  علاا  انتمااامج ا قااخا  ذوي اإلعاتاا  إىل 

الربملااان أيلاااً تشااريعاً جيعاا  ماان اإلل امااي إوراج قااخو واحااد علاا  ا تاا  ماان ذوي اإلعاتاا    
  (90)اهلىئاع ا دومى 

و إل،اااف  إىل ذلااك، تالاات الولالاا  إن جااع ا دوماا  املتمثاا    اعتماااو لااوائح تاا ثر    -60
يُعتاارب ئارساا  زىااد  فىمااا يتصاا   ملشااارل    املشاااوراع وا ااواراع مااع ا قااخا  ذوي اإلعاتاا  

اجملتمااع املاادين  وعماادع اللاناا  ماان أزاا  جمتمااع عاااول، الاات تتااال  ماان أقااخا  ذوي إعاتاا  
وأتااار   وئثلااا   قاااخا  ذوي إعاتااا  وغااا ه  مااان ا اااربامج، إىل تصااامى  سىاسااا  مالطااا  الو نىااا  

  (91)(2014ا وىل بشان اإلعات  )
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اااااااان  تااااااااانون ل اااااااا   -61 والحظاااااااات ولالاااااااا  االحتاااااااااو ا ورويب لل قااااااااوق ا ساسااااااااى  أن الربملااااااااان سش
غاا  أن مناارب جملااس أورو  ملنظماااع   (92)( الااذي زعاا  ماان ل اا  اإلقااار  ل اا  ر ىاا 2015) اإلقااار 

  (93)حقوق اإلنسان الحن أن ترمج  القانون إىل ادماع فعال  مل تناح، عل  ما ي دو، ح  اآلن

 (94)ازرون والالزئون وملتمسو اللاومجاملح  
قاااع مفااوض جملااس أورو  مالطاا  علاا  وعاا  وتع ياا   ااالع التوعىاا   قااوق اإلنسااان  -62

  (95)تصد معاجل  التصوراع السل ى  والقوالب النمطى  الت ت ثر   املحازرين
ف  ، أو ت اللان  ا وروبى  ملناهل  العنصري  والتعصب السلطاع بتو 2013و  عاج  -63

بدائ  لالحتااز واالمتنان عن احتااز الالزئ  وملتمسي اللاومج ما مل يدن ذلك ،اروراً  امااً 
وأفااااو منااارب جملاااس أورو  ملنظمااااع حقاااوق اإلنساااان أن   (96)  الظاااروف ا ا ااا   ااااالع فرويااا 

، نظامحااااا لالحتااااااز اإلواري  ىااااب مل يعااااد االحتااااااز نتىااااا  2015مالطاااا  نق  اااات،   عاااااج 
  (97)تلقائى  وإل امى  لداول املحازرين أو وزووه  بصور  غ  نظامى 

تعاااديالع علااا   و ملثاا ، الحظااات اللاناا  ا وروبىااا  ملناهلااا  العنصااري  والتعصاااب إواااال -64
تااانون اهلااار  وعلااا  لااوائح اساااتق ال ملتمسااي اللاااومج  و لتاااا  ال جيااوز احتاااااز ملتمسااي اللااااومج 

بعد إ دار موذ  اهلار  الرئىسي أمر احتااز عل  إثر تقدير لل ال   وميدن ا مر  الحتااز  إال
ل  أيلاً بادائ  معىنا  لس ب أو ألثر من ا س ا  الت حتدو   تائم  قامل   وحدوع اللوائح املعد  

غا  أن   (98)الحتااز ملتمسي اللاومج  وال جيوز احتااز ملتمسي اللاومج  لثار مان تساع  أقاحر
اللانااااا  ا وروبىااااا  ملناهلااااا  العنصاااااري  والتعصاااااب الحظااااات أنااااان فىماااااا يتعلاااااق  ملحاااااازرين اآلاااااارين 

ذ  قح  ترار  إلعاو  و د ر بشاج  أمر ترحى ، ينو ) املحازرون اهظورون ( الذين يدون تد اخت 
  (99)تانون اهلار  عل  أنن جيوز احتاازه  رهن ا  س االحتىا ي إىل ح  ترحىلح  من مالط 

وأعاار  منااارب منظماااع حقاااوق اإلنساااان   مالطاا  عااان تلقاان إزامج املمارسااااع املساااتمر ،  -65
ن   تانونىا  وهي عدج ت ويد املحاازرين مبعلومااع عان أسا ا  احتااازه  وعان إمدانىا  الطعا أال

احتاازه  بل   يفحموجا أو  لور مرتز  قفوي، لماا أعار  عان تلقان  ن الظاروف املاويا    
  (100)مرال  االحتااز ما زالت رويئ  ومحىن 

، أو اات اللاناا  ا وروبىاا  ملناهلاا  العنصااري  والتعصااب مالطاا  بتعاادي  2013و  عاااج  -66
ساىما عناد  إزرامجاع اللاومج من أز  ،مان املساعد  القانونى  اجملانى  منذ بداي  اإلزرامجاع، وال

االستاوا  ا و ، وإمدانى  ا الن ملتمس اللاومج عل  مل  تلىتن؛ وا اق   مجىاع ا حاوال 
، أفاااااوع 2016و  عاااااج   (101)أماااااج جملااااس  عااااون الالزئاااا    مرحلاااا  االسااااتئناف  املثااااول 

اللان  ا وروبى  ملناهل  العنصري  والتعصب  ن املساعد  القانونى  اجملانى  ال تقاد ج إال   مرحلا  
الطعاان   إزاارامجاع اللاااومج  أماااا فىمااا يتصاا  إبمدانىاا  اال اااالن علاا  امللاا  فالحظاات اللانااا  

تفىد  ن ملتمسي اللاومج قحدوا  عو ع   اال الن عل  ملفااع تلاااه    وزوو معلوماع
و  حاااا  أن ملتمسااااي اللاااااومج ميداااانح ، نظااااراً، اال ااااالن علاااا  ملفاااااع تلااااااه  فااااإن ذلااااك 

  (102)حيص    مجىع ا حوال   التط ىق العملي ال
مايا  الدولىاا  والحان مفاوض جملااس أورو  أن العدياد ماان املحاازرين واملساتفىدين ماان ا  -67
زالوا يق عون   مرال  االستق ال بس ب نقو   السدن املىسور التدلف   وحاب مالطا  علا   ما

ماااان املىثاااااق االزتماااااعي ا ورويب تنفىااااذاً للىاااااً، مبااااا يدفاااا  ا ااااق   الساااادن،  31تنفىااااذ املاااااو  
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ىا  واالتتصااوي ، عان من املىثاق فىما يتعلق  ق ا سر    ا ماي  االزتماعى  والقانون 16 واملاو 
 ريق اختاذ التداب  املناسا   لت سا  تططااع السادن العماومي والقلاامج علا  التمىىا  الاذي تاد 

مااان  19يتعااارض لااان املحاااازرون   ا صاااول علااا  سااادن  ووعاااا املفاااوض مالطااا  إىل ت اااول املااااو  
مايااااا  املىثااااااق الااااات تتعلاااااق علااااا  وزااااان الت دياااااد  اااااق العماااااال املحاااااازرين وأفاااااراو أساااااره    ا 

و ملثاا ، أو اا  مناارب منظماااع حقااوق اإلنسااان مالطاا  بت ساا  ذااروف اإلتاماا    (103)واملساااعد 
  املرالاااا  املفتوحاااا  والنظاااار   اعتماااااو اطاااا   ويلاااا  ا زاااا  ترمااااي إىل إتفاهلااااا واللاااااومج إىل جااااع 

  (104)جمتمعي ا ساس  اه السدن
مل يعاااد ا  فاااال غااا   2014ونو هااات جلنااا  جملاااس أورو  ملناااع التعاااذيب  نااان مناااذ عااااج  -68

املصاا وب  بااذويح  واملنفصاال  عاانح ، فلاااًل عاان ا ساار الاات لااديحا أ فااال، حُيتااا ون   مرالاا  
احتااااز عساادري   باا  أ اا  وا يووعااون   مرالاا  اسااتق ال مفتوحاا  اا اا   هلااار  باادار إلىاادىل 

حا اات علماااً أيلاااً  ملعلوماااع املتعلقاا  إبنشااامج مرلاا  لالسااتق ال ا و    هااال ووار إساالىما  وأ
  (105)يوماً بعد و وهل  إىل مالط  15فار يرمي إىل إيوامج الُقص ر وا سر ح  مد  تص  إىل 

وتااااال مفااااوض جملااااس أورو  إناااان ين  ااااي إزالاااا  أوزاااان التمىىاااا  فىمااااا يتعلااااق  ساااات قاتاع  -69
 لالزئا  واملساتفىدين مان أقادال أاار  مان أقادال ا مايا  الدولىاا  اللامان االزتمااعي با  ا

( ماان املىثاااق االزتماااعي ا ورويب لدااي يدااون جلمىااع الرعاااا 4)13ووعااا مالطاا  إىل إنفاااذ املاااو  
ا زانب، سوامج لانوا موزووين بصور  تانونىا  أو لاانوا   و،اع غا  نظاامي، ا اق   املسااعد  

  (106)رئ الط ى  واالزتماعى  الطا
والحااان مفاااوض جملاااس أورو  أن املساااتفىدين مااان ا مايااا  الفرعىااا  ال حياااق هلااا  التمتاااع  -70

إبمدانى  مل   ا  ا سار  مبوزاب القاانون املاالطي  والقاوان  والسىاسااع الات ال ختادج ا قاخا  
املتمتعاا    ماياا  الفرعىاا  تااد ال تدااون تائماا  علاا  أسااس  اا ى   وتااد تدااون  ىى ياا   وحااب 

لط  عل  و،ع حد هلذا الشد  من أقادال التمىىا  اجمل ا  وو،اع إزارامجاع للا    ا  ا سار ما
من قاجا أن تلمن املرونا  والسارع  والفعالىا  تصاد ،امان حاق مجىاع املتمتعا    مايا  الدولىا  

  (107)  احرتاج ا ىا  ا سري 
نساى  لعاما  رئىساي وأقار مفاوض جملاس أورو  إىل حصاول املقىما  ملاد   ويلا  علا  اجل -71

ماان عواماا  اناادماج املحااازرين، إال أناان الحاان   الوتاات نفساان بقلااق أن  ل اااع التااانس ال يُنظاار 
عامااً، وهاي ماد  مفر ا  الطاول  18فىحا إال إذا لان  ال و التانس تد أتااموا   مالطا   لثار مان 

عادج  ف  فلاالً عانبشد  وا،اح  و إل،ااف  إىل ذلاك، أفىاد  ن عملىا  التاانس  ويلا  وغا  قافا
  (108)الون القراراع للمرازع  القلائى   ووعا مالط  إىل تىس  حصول املحازرين عل  اجلنسى 

 عدميو اجلنسى   
أن مالط  لىست لديحا أي   لى  لت ديد  ف  انعداج اجلنسى   1الحظت الورت  املشرتل   -72

توزاااد إال معلومااااع مفصااال  وال ااات فىحاااا  وعااادميو اجلنساااى  معر،اااون لالحتاااااز التعسااافي  وال 
حمااادوو  عااان انعاااداج اجلنساااى  وال توزاااد فئااا  اا ااا  بعااادميي اجلنساااى    التعاااداو  وذلااارع الورتااا  

أن القااوان  اهلىاا  تاانو علاا  بعااض اللااماىلع ملنااع انعااداج اجلنسااى ، ولداان التنفىااذ  1املشاارتل  
  (109)يطر  مشدل  فلاًل عن وزوو بعض الث راع
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 ن هناك حدماً ينو عل  حصول ا  فال عدميي اجلنساى   1ل  وأفاوع الورت  املشرت  -73
املولاووين   مالطاا  علاا  اجلنسااى  بعااد إتاماا  ملااد  ناس ساانواع، ولداان هااذا ا داا  غاا  معااروف 
علاا  نطاااق واسااع وال توزااد تقااارير تفىااد  ناان تااد ساا ق اسااتخدامن  وتوزااد ،ااماىلع حتمااي ماان 

  (110)انعداج اجلنسى    حال  الت ين
مالط  بتنفىذ إزرامج لت ديد  ف  انعداج اجلنسى  تصد االمتثاال  1وأو ت الورت  املشرتل   -74

و،اامان أن يدااون هااذا اإلزاارامج منصاافاً وفعاااالً ومتاحاااً جلمىااع ا قااخا     1954التفاتىاا  عاااج 
مالط  بصرف النظر عن مرل ه  القانوين  وأو ت إب،اف  فئت  عدمي اجلنساى   و جمحاول اجلنساى   

مالطا  بلامان عادج تعارض عادميي اجلنساى   1عملىاع التعداو الو نى   وأو ت الورت  املشرتل    
  (111)أو ا قخا  املعر،   طر انعداج اجلنسى  لالحتااز التعسفي بس ب و،عح 

مالطااا  بدفالااا  مااانح ا  فاااال املولاااووين   إتلىمحاااا أو املولاااووين  1وأو ااات الورتااا  املشااارتل   -75
ى  ا اق   اجلنساى  بادون  ىىا ، بسا   منحاا إل اامج قارط اإلتاما  القانونىا  ملاد  ناس    أو أج مالط

سنواع واختاذ تداب  ملموس  لتنفىذ اللمان  القانونى  تنفىاذاً للىااً  ىاب ال يولاد   مالطا   فا  عادمي 
  (113)وتقدج فريق اربامج جملس أورو  ملداف   اال ار  ل شر بتو ى  ئاثل   (112)اجلنسى 
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