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 112، و111، و110الفقأأأرا   ردود مالطأأأة علأأأص التوصأأأتا  الأأأواردة ي  
 (A/HRC/40/17) تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل من
 وأسئلتها. وتعليقاهتا توصياهتا على الوفود مجيع مالطة تشكر -1
 توصنننية، 122 مالطننة تقبنننل ،توصننية 157البالغننة عنننددها  النننواردة التوصننيا  بنننن ومننن -2

 .توصية 27البالغة عددها  املتبقية ابلتوصيا اً علم وحتيط ،وصيا ت 8اً جزئي وتقبل
 .نتائج االستعراضوبعد النظر فيها بعناية، يسر مالطة أن تقدم الردود التالية إلدراجها يف تقرير  -3

 الدولتة( )الصكوك اإلنسان حقوق محاية  
 ،5-110 ،4-110 ،3-110 ،2-110 ،1-110 :التالينة التوصيا  مالطة تؤيد -4

110-6 ،110-7 ،110-8 ،110-9 ،110-10 ،110-11 ،110-12 ،110-13، 
110-14، 110-15، 110-17، 110-18، 111-1، 111-7، 111-8. 

 .15-111 ،13-111 ،3-111 ،2-111 التالية: التوصيا اً جزئي مالطة وتؤيد -5
 ،10-111، 9-111، 6-111، 5-111، 4-111:التالينة ابلتوصيا اً علم مالطة وحتيط -6

111-11 ،111-12 ،111-14 ،111-16 ،111-17 ،111-19 ،112-1 ،112-2. 

 املتحدة األمم معاهدا  هتئا   
  110-1 

 مواصننلة وتعتننزم املتحنندة، األمننم معاهنندا  هيئنا  مننع جينند بتعنناون ابلفعننل مالطننة تمتنعت -7
 العالقا . هذه تعزيز

 ابريس مبادئ  
  110-2 ،110-3 ،110-4 ،110-5 ،110-6 ،110-7 ،110-8 ،110-9 ،

110-10 ،110-11 ،110-12 ،110-13 ،110-14 ،110-15 ،111-15 

 خمتلن  منع النطنا  واسنعة مشناورا  إجنرا إىل  2014 عام يف املالطية احلكومةابدر   -8
مع مبادئ اً متاشي اإلنسان حلقو  مستقلة وطنية مؤسسة إنشا  ملناقشة املصلحة صاحبة اجلها 

 أخرى. تشاورعمليا   تلت ذلكابريس. و 
حمنل  سنتحل الني ،حقنو  اإلنسناناملسناواة و  للجننة املنشن  القنانون مشنرو وفيما خين   -9

 جمناال  مجينع يف التميينز وعندم املسناواة لضنمان معنزةة صنالحيا  لخوَّ وست   هيئة املساواة احلالية
 متقدمة. مرحلة صياغته وصلت فقد احلياة،
 اىل حيتنا  الو اً تنابع للربملنان هيكنل مسنتقل فعلينال املظنامل دينوان ملؤسسة القانوين واهليكل -10
 القرينن . املسننتقبل يف حقننو  اإلنسننانو  املسنناواة جلنننة إنشننا  إىل ابلنظننر وذلننك التعزيننز، مننن مزينند
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 اللجنة واستقالل والية بتعزيزاملتعلق  التوصية جز ، تؤيد مالطة 15-111ابلتوصية  يتعلق اوفيم
 بندورابجلنز  املتعلنق اً علمن وحتنيط ابريس، مبادئ مع توافقهاتعزيز و  املساواة، تعزيزاملعنية ب الوطنية
 ديوان املظامل التابع للربملان. مؤسسة

 االختتاري( )وبروتوكوهلا املرأة ضد التمتتز أشكال مجتع علص القضاء اتفاقتة  
  111-1، 111-2، 111-3، 111-7، 111-13 

 ضنند التمييننز أشننكال مجيننع علننى القضننا  التفاقيننة االختيننار  الربوتوكننول مالطننة سننتوقع -11
 يتعلننق وفيمننا االتفاقيننة. علننى حتفظاهتننا سننح النظننر يف إمكانيننة  وستواصننل عليننه، وتصنند  املننرأة

 علنننى ابلتصنننديق تتعلنننق الننني تنلطنننة أجنننزا  التوصنننيما تؤيننند ،13-111و 2-111 ابلتوصنننيتن
 ابألجزا اً علم وحتيط املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع على القضا  التفاقية االختيار  الربوتوكول

 مالطنة تؤيند ،3-111 ابلتوصنية يتعلنق وفيمنا االتفاقينة. هذه على حتفظاهتا بسح  الصلة ذا 
 أشكال مجيع على القضا  التفاقية االختيار  الربوتوكول على )التصديق التوصية من األول اجلز 

 (.املرأة ضد التمييز

 الثالث( االختتاري الربوتوكولو ) الطفل حقوق اتفاقتة  
  111-3، 111-4، 111-6 

 املتعلنق الطفنل حقنو  التفاقينةالثالن   االختينار  الربوتوكنول علنى التصديق مالطة تعتزم -12
 يتعلننننق وفيمنننا املننننالط . القنننانون يف الطفننننل حقنننو  اتفاقيننننة إدمنننا  بعنننند البالغنننا  تقنننندم إبجنننرا 

 علنننننى ابلتصنننننديق املتعلنننننق التوصنننننية منننننن الثننننناين ابجلنننننز اً علمننننن مالطنننننة حتنننننيط ،3-111 ابلتوصنننننية
 الطفل. حقو  التفاقية االختيار  الربوتوكول

 االقتصأأأأأادية ابحلقأأأأأوق اخلأأأأأا  الأأأأأدوي لعهأأأأأداب امللحأأأأأق االختتأأأأأاري الربوتوكأأأأأول  
  والثقافتة واالتتماعتة

  111-5، 111-8 

 اخلنننا  الننندوي ابلعهننند امللحنننق االختينننار  الربوتوكنننول اىل االنضنننمام يف مالطنننة سنننتنظر -13
 .الراهنة املرحلة يف بذلك االلتزام تستطيع ال لكنها والثقافية، واالجتماعية االقتصادية ابحلقو 

 اإلعاقة ذوي األشخا  حقوق اتفاقتة  
  111-12 

النني  املصننلحة صنناحبة اجلهننا  مننع بشننراكة حننل لصننياغة داخليننة مناقشننا اً حالينن جتننر  -14
 االنتخابية. واللجنة اإلعاقة ذو  األشخا  حقو  جلنة مثل األمر ذااهتماماً هلتوي 
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 املعاملأأأة ضأأأرو  مأأأن وغأأأ   التعأأأ ي  مااهضأأأة تفاقتأأأةال االختتأأأاري الربوتوكأأأول  
  املهتاة أو الالإنسانتة أو القاستة العقوبة أو

  111-19 

 الوطنية الوقائية لآللية واللوجستية واملالية البشرية املوارد من يكف  ما ابلفعل مالطة توفر -15
 املعاملننة ضننرو  مننن وغنن ه التعننذي  مناهضننة التفاقيننة االختيننار  الربوتوكننول املنصننو  عليهننا يف

 .املهينة أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو

 الضعتفة والفئا  األفراد حقوق ومحاية املساواة تعزيز  
، 22-110، 21-110، 20-110، 19-110، 16-110: التوصنيا  هذه مالطة تؤيد -16
110-23 ،110-24 ،110-25 ،110-26 ،110-27 ،110-28 ،110-29 ،110-30 ،
110-31 ،110-32 ،110-33 ،110-38 ،110-56 ،110-57 ،110-58 ،110-59 ،
110-60 ،110-61 ،110-62 ،110-63 ،110-64 ،110-65 ،110-66 ،110-67 ،
110-68 ،110-69 ،110-70 ،110-71 ،110-72 ،110-73 ،110-74 ،110-75 ،
110-76 ،110-77 ،110-78 ،110-79 ،110-80 ،110-81 ،110-82 ،110-83 ،
110-84 ،110-85 ،110-86 ،110-87 ،110-88 ،110-89 ،110-90 ،110-91 ،
110-92 ،110-93 ،110-94 ،110-95 ،110-96 ،110-97 ،110-98 ،110-99 ،
110-100 ،110-101 ،110-102 ،110-103 ،110-104 ،110-105 ،110-106 ،
110-107 ،110-108 ،110-109 ،110-110 ،110-111 ،110-112 ،111-21 ،
111-36 ،111-37. 
 .34-111، 33-111، 32-111، 31-111 التوصيا : هذهاً جزئي مالطة وتؤيد -17
 ،35-111، 30-111، 29-111، 20-111: التوصننيا  ذهبنناً علمنن مالطننة يطوحتنن -18

111-38، 111-39، 112-3، 112-4، 112-5، 112-6. 

 التمتتز وعدم املساواة ستاسة  
  110-16 ،110-19 ،110-20 ،110-21 ،110-22 ،110-23 ،110-24، 

110-25 ،110-26 ،110-27 ،110-28 ،110-31 ،110-32 ،110-101، 
110-104، 110-108، 110-109، 110-112 

حقنو  اإلنسنان وخولتهنا صنالحية وضنع اإلدمنا  و مديرينة  2015أنشأ  احلكومنة يف عنام  -19
 مسألة إشراك األقليا . معاجلةتداب  تشريعية وسياسية لتحسن وتعزيز مبدأ املساواة وعدم التمييز و 

 8الفقنرتن  انظر )بشأن املؤسسة الوطنية حلقو  اإلنسان  2014وتناولت مشاورا  عام  -20
 مجيع يشمل املساواة بشأن قانون مشرو  قد بلغو  ابملساواة. املتعلقة التشريعا اً أيض أعاله( 9و

هنذا  مشنرو اً أيضن ويتضنمن متقدمنة. صنياغة مرحلنة التميينز عندم أسنبا  وخمتلن  احلياة جماال 
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 التزامناً  تضنعسو  اهليكلن ، لتميينزل تتصندىس الني ابملسناواة املتعلقنة الواجبنا  منن جمموعنة القنانون
 احلياة. جماال  كافة  يف اجلميع بن املساواة بتعزيز
وخطنننة عمنننل بشنننأن منننة ابعتمننناد اسنننرتاتيجية ملز  احلكومنننة سنننتكون ذلنننك، علنننى وعنننالوة -21

 املساواة. وتعزيز التمييز منع بغرضاملساواة 
 ،اإلهاننننة أو اإلينننذا  أو التهديننند بغنننرض أقنننوال أو سنننلوك أ  ي عتنننرب ذلنننك، إىل وإضنننافة -22
 العنننن  إاثرة بغينننة اإلهاننننة أو اإلينننذا  أو التهديننند بغنننرض مطبوعنننة أو مكتوبنننة منننواد أ  عنننرض أو
 شنكالً  احملمينة، اخلصنائ  أسناس علنى األشنخا  من جمموعة أو آخر شخ  ضد الكراهية أو
 التمييز. أشكال من

 الكراهتة مكافحة  
  110-29، 110-30 

 الكراهينة علنى التحنري  ملكافحنة الوطنينة التشنريعا  نطنا  توسيع على احلكومة تعمل -23
 انظنر ) أخنرى جمموعنة أ  أو األجان  ضد سوا  الكراهية، خطا  أشكال من وغ ها العنصرية
 إىل يفضنن مننن املفننرتض أن و  اجملتمننع، يف الننوع  مسننتوى األمننر هننذا وسنن فع أعنناله(. 22 الفقننرة
 للقانون. أفضل إنفاذ

  واإلجنابتة اجلاستة واحلقوق لصحةاملتعلقة اب ستاسةال  
  110-38، 112-3، 112-4، 112-5، 112-6 

 منن اجلننن فنيهم مبنن ،جلميع النناس أصيل حق احلياة يف احلق أن جديد من مالطة تؤكد -24
 يولد. أن قبلو  نشأته حلظة

  110-82، 110-83، 110-84 

 اجلنسنية الصنحة حبقنو  النوع  وةايدة تنفينذ إىل الرامينة هودهناجب ملتزمة احلكومة تزال ال -25
 والتعبنن  اجلنسننانية اهلويننة قننانون تعزيننزل اً،أيضنن اجلنسننانية األقليننا  يشننمل مبننا مالطننة، يف واإلجنابيننة
 .2018 لعام )املعدل( اجلنن محاية وقانون ،2015 لعام اجلنسية واخلصائ  اجلنساين

 وصننننفة دون الطننننوارئ حنننناال  يف احلمننننل منننننع وسننننائل بيننننع أصننننب  ،2016 عننننام ويف -26
 ممكناً. أمراً  الطبي 

 100 جمموعننه مننا 2017 عننام يف املننالط  القننانون علننى طننرأ  النني التغينن ا  وكفلننت -27
 الطبية. ابملساعدة اإلجنا  إىل يسعون الذين لألةوا  إجاةة ساعة
 نفنس منن واألةوا  العناةاب  النسنا  لتمكن اجلنن محاية قانون لع د    ،2018 عام ويف -28

 األنبويب. اإلخصا  من اجلنس
 تقنننندم يف 2018 الثنننناين/نوفمرب تشننننرين يف وبنننندأ  ةاجلنسنننناني الرعايننننة عيننننادة وأ نشننننئت -29

 اجلنسانية. اهلوية وأحرار اجلنسن صفا  وحامل  اجلنس ملغاير  التخصصا  متعددة خدما 
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 ابألشخا  االجتار مكافحة  
  110-56 ،110-57 ،110-58 ،110-59 ،110-60 ،110-61 ،110-62 ،

110-63 ،110-64 ،110-65 ،110-66 ،110-67 ،110-68 

ابلبشننر ومسنناعدة ضننحااي االسننتغالل ةايدة   االجتننارةاد حجننم امليزانيننة املخصصننة ملكافحننة  -30
 .نقاذ ضحااي البغا إلتداب  منها إطال  محلة وطنية للتوعية العامة، وبرانمج  حي  غطتكب ة، 

 سنريراً  32 اإلمجالينة طاقتهنا تبلنغ مالطنة يف مرافق 4 االجتماعية الرعاية خلدما  تتوافرو  -31
 أدانه(. 37و 36 الفقرتن انظر ) ابلبشر االجتارصة لرعاية ضحااي خمصوه  
 الوطنيننة سننرتاتيجيتهاال تنفيننذ ال اجلاننن  يف املنندين اجملتمننع إشننراك مالطننة حكومننة تعتننزمو  -32

 يف تنظنر أهننااً أيضن احلكومنة أعلننت ،2018 األول/أكتنوبر تشنرين ويف .االجتار مبكافحة املتعلقة
 تنندري  ابلفعننل بنندأ وقنند الوطنيننة. التعليميننة مناهجهننا يف ابلبشننر االجتننار جمننال يف التثقينن  إدرا 
 بذلك. املعنين احلكومين واملسؤولن املصلحة صاحبة اجلها  مجيع

 رياألس والعاف اجلاس نوع علص القائم العاف  
  110-74 ،110-75 ،110-76 ،110-77 ،110-78 ،110-79 ،110-80 ،110-81 

 تشننريعاهتا بعنند فيمننا لتوعنندَّ  اسننطنبول، اتفاقيننة علننى مالطننة صنندقت ،2014 عننام يف -33
 علنى القنائم العنن  قنانون اعتمادهنامنن خنالل  سيما ال االتفاقية، مع تتماشى جلعلها وسياساهتا

 مماثلتن. عمل وخطة واسرتاتيجية األسر ، العن  وقانون اجلنس، نو  أساس
 االتفاقيننة املنصننو  عليهننا يف األربننع الرئيسننية النندعائم معاجلننة إىل االسننرتاتيجية وتسننعى -34

 كسرو (2018-2017)اً إطالق العن  مع التسام  عدم الكامل: التعاون - مشروعن بتنفيذ
 (.2020-2018) العن  حلقة
 ذلنك يف مبنا العنن ، منن واألطفنال النسنا  حلماية الالةمة التداب  اختاذ مالطة وستواصل -35
 ذلك. األمر اقتضى كلما  التدري  وتقدم القانون، إنفاذ تداب  ةايدة خالل من

  111-32، 111-33، 111-34 

 قنننندرهتا مننننن مالطننننة يف االجتماعيننننة الرعايننننة خنننندما  ةاد  املاضننننيتن، السنننننتن خننننالل -36
 قبننل آو ملننا عنندد يننزداد أن يتوقننع وال ابلبشننر. االجتننارو  األسننر  العننن  ضننحاايصننا  ل السننريرية

 ملالطة. املقبل الشامل الدور  االستعراض
، تؤينننند مالطننننة اجلننننزأين األول 32-111ويف ضننننو  مننننا تقنننندم، وفيمننننا يتعلننننق ابلتوصننننية  -37

لقضنننا  علنننى العنننن  ضننند النسنننا  ا إىل الرامينننة جهودهنننا بتكثيننن والثالننن  منننن التوصنننية املتعلقنننن 
نننبل الوصنننول إىل العدالنننة ق كمنننا ينبغننن  يف حننناال  العنننن  ضننندهمواألطفنننال، والتحقيننن ، وتنننوف  س 

ابجلنز  اً جلميع النسا ، وحتسن تدري  منوفف  املؤسسنا  القانونينة وقنوا  الشنرطة، وحتنيط علمن
، تؤيننند مالطنننة اجلنننز  33-111 ابلتوصنننية يتعلنننق اوفيمنننالثننناين املتعلنننق مبسنننألة ةايدة عننندد املنننآو . 

األول مننننن التوصننننية )مواصننننلة وتكثينننن  اجلهننننود الراميننننة إىل القضننننا  علننننى العننننن  ضنننند النسننننا  
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واألطفال ابلتحقيق يف حاال  العن  ضدهم علنى النحنو الواجن ، وإنشنا  نظنام إلعنادة  هينل 
 يتعلننق وفيمننا إلعننادة  هيننل الضننحااي.ابجلننز  الثنناين املتعلننق إبنشننا  نظننام اً الضننحااي( وحتننيط علمنن

 العنن  علنى للقضنا  جهودهنا بتكثين  املتعلقنة التوصنية أجنزا  مالطة تؤيد ،34-111 ابلتوصية
 نظنام وإنشنا  ،علنى النحنو الواجن  ضندهم العنن  حناال  يف والتحقينق واألطفنال، النسنا  ضد

 منوفف  تندري  وحتسنن النسنا ، جلميع العدالة إىل الوصول س بل وتوف  الضحااي،  هيل إلعادة
 إبنشننا  املتعلقننة ابألجننزا اً علمنن وحتننيط املسننائل، هننذه بشننأن الشننرطة وقننوا  القانونيننة املؤسسننا 

 املآو . عدد وةايدة للضحااي، التأهيل إلعادة نظام

 الاساء  
  110-85، 110-86، 110-87، 110-88، 110-89، 111-31 

 املائنننة يف 14,5 بنسنننبة مالطنننة يف اإلانث عمالنننة معننندل ةاد املبنننادرا ، ملختلننن  نتيجنننة -38
 املائننة يف 65,3 إىل 2013 عننام مننن الثالنن  الربننع يف املائننة يف 50,8 )مننن سنننوا  مخننس خننالل

 زيدعامال  يف وفائ  بدوام كامل. وستال النسا  عدد وتزايد (،2018 عام من الثال  الربع يف
  اجلنسن. بن املساواة تعميم عمل وخطة اسرتاتيجية اعتماد مبجرد اجلهود هذه
يف  11وستوي مالطة اهتماماً أكنرب للحاجنة إىل احلند منن الفجنوة يف األجنور بنن اجلنسنن ) -39

غننن  أن التفننناو  يف األجنننور بنننن خمتلننن   .العمنننل سنننو  يف والعمنننود األفقننن   تميينننز( والاملائنننة حاليننناً 
 ،31-111قائمناً. وفيمنا يتعلنق ابلتوصنية الوفائ  الي تتطل  مهارا  واختصاصا  خمتلفة سيظل 

تؤيننند مالطنننة اجلنننز  األول منننن التوصنننية )مواصنننلة اجلهنننود الرامينننة إىل حتقينننق املسننناواة بنننن اجلنسنننن، 
 ابجلز  الثاين املتعلق ابلقضا  على التفاو  يف األجور.اً سيما يف سو  العمل( وحتيط علم ال

ي تشناور وس املنتخبنة، املناص  يف النسا  عدد ةةايد إىل ترم  تداب  صياغةاً حالي وجتر  -40
 املمثنل اجلننس تتعلنق بتمثينل أهندافاً اً أيضن املسناواة قنانون مشرو  ويتضمن ذلك. بعدبشأهنا علناً 

كون هنذه األهنداج جناهزة تيف املائنة، وسن 40بنسنبة ال تقنل عنن  يف هيئنا  اإلدارة انقصاً  متثيالً 
 القانون. سن مبجرد لإلنفاذ

 األطفال  
  110-90، 110-91 

 رعاينة نظام يف با املعمول املمارسا  رمسياً  لتوعدَّ  الطفل، محاية قانون مالطة راجعت -41
 خمتلفنة أننوا  مخسنة تنوف  عنن فضنالً  احلماينة، أوامنر إلصندار الزمنينة اجلنداول تبسيط مثل الطفل،

 .بل  ق   من متاحةالي كانت  تلك من بدالً  األوامر من

 اإلعاقة ذوو األشخا   
  110-93، 110-94، 110-95، 110-96، 110-97 

األشننخا  ذو   حقننو  اتفاقيننة أحكننام إلدمننا  القننوانن مننن سلسننلة مالطننة اعتمنند  -42
 مننننن مزينننندعلننننى  عاقننننةاإل ذو  األشننننخا  حقننننو  جلنننننة حصننننلتو  الننننوط . قانوهنننننا يفاإلعاقننننة 
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 إدارة جمننالس يفذوو اإلعاقننة  األشنخا  جمننوأ د احلكومننة، عنن الكامننل واالسننتقالل الصنالحيا 
 القانون. حبكم العامة الكياان 

 با. خا  قانون ابعتماد وطنية لغة املالطية اإلشارة لغة أصبحت ،2016 عام ويف -43

  111-35 

 مناقشنا اً أيضناً حالين وجتنر  .ه الطريقنةذامللمنن بن للمكفنوفنبنرا  بطريقة  ط ب  ق نظام -44
 ، ابنر غ  امللمنن بطريقنة  األشخا  لفائدة الناخبن أهلية إلجرا  الالةمة اهلياكل لوضع داخلية
 الذهنية. اإلعاقة وذو 

 اللجوء وملتمسي والالتئني املهاترين حقوق محاية  
  110-98، 110-99، 110-100، 110-102، 110-103، 110-105، 

110-106، 110-107، 110-110 

 إىل التمييننز مننن محننايتهم علننى ويشننجع املهنناجرين حقننو  املسنناواة قننانون مشننرو  سننيعزة -45
 حلماينة الالةمنة اجلهنود بنذل مالطنة وستواصنل أعناله(. 22 إىل 19 منن الفقنرا  انظر ) كب   حد

 التمييز. وعدم والتنو  التسام  ثقافة تعزيز أجل من املهاجرين حقو 

  110-111، 111-21، 111-36 

 االسنتقبال مركنز يف الينةاللجنو  ععمنال الصنيانة احلسن  ملتم برفاه املعنية الوكالة تضطلع -46
 اإلقامننة خنندما  تننوف  بنندج جدينند مفتنو  مركننز لبنننا  جنناهزة واخلطننط املفتوحننة. واملراكنز األوي

 مالطة. يف االستقبال قدرة وةايدة احملسنة،
 فنننننيهم مبننننن الضننننعفا ، األشنننننخا  لرعايننننة متخصصننننة مراكنننننز ابلفعننننل املننننالط  وللنظننننام -47

 غنن  للقاصننرين الالةمننة املسنناعدة ويننوفر األطفننال احتجنناة مينننع تشننريعاً  مالطننة وسنننت القاصننرين.
 بغنن  اللجننو  مللتمسنن  القانونيننة املسنناعدةكننذلك علننى تقنندم   يننن  هننذا التشننريعو  املصننحوبن.

 سنهم. عن النظر

  111-37 

 احلصننول طلنن  تقنندم قبننل ةاملطلوبنن اإلقامنة فننرتة أن وتالحنن  التوصننية. هننذه مالطننة تؤيند -48
 التوصية. يف إليها املشار سنة 18 وليساً حالي سنوا  5 هو املالطية اجلنسية على

 واألمن العدالة  
 ،37-110 ،36-110 ،35-110 ،34-110 التوصنننننننيا : هنننننننذه مالطنننننننة تؤيننننننند -49

110-39، 110-40، 110-41، 110-42، 110-43، 110-44، 110-45، 
110-46، 110-47، 110-48، 110-49، 110-50، 110-51، 110-52، 
110-53، 110-54، 110-55، 111-18، 111-25، 111-26، 111-27. 
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 .28-111، 24-111، 23-111، 22-111: التالية لتوصيا اباً علم مالطة يطوحت -50

 األموال وغسل الفساد  
  110-34، 110-35، 110-36، 110-37، 111-18 

الحا  تسنننتهدج القضنننا  علنننى إصننن املاضنننية السننننوا  مننندى علنننى احلكومنننة أدخلنننت -51
 ومحاينننة وكفا تنننه، واسننتقالليته النننوط  القضنننائ  النظننام نوعينننة وحتسنننن تعزيننزبسنننبل منهنننا  الفسنناد
 السياسنيون، يرتكبنه النذ  الفسناد بقضنااي يتعلنق فيمنا التقادم فرتة وإلغا  املخالفا ، عن املبلغن

 يف املناصنن  نننا لتعييأفضننل ل وتنظننيم العامننة،يف املناصنن   التعيينننا  تنظننيمكننذلك مننن خننالل و 
 األورويب. العام االدعا  مكت  إىل االنضمام ومن خالل ،القضائية واملسا لة القضائية

 الصحفتنيالصحفتا  و  ومحاية التعب  حرية  
  110-45، 110-46، 110-47، 110-48، 110-49، 110-50، 110-51، 

110-52، 110-53، 110-54، 111-25، 111-26 

 مننن واحلنند اإلعننالم وسننائط اسننتقالل تعزيننز إىل الراميننة جهودهننا مننن مزيننداً  مالطننة بننذلت -52
 يف والتشننننننه  اإلعنننننالم وسننننننائط قنننننانون سننننننن ، مننننننن خننننناللعليهنننننا ناملفروضنننننن والرقابنننننة الضنننننغط

مالطننة  ووضننعت الصننحافة. قننانون مبوجنن  السننابقة اإلعننالم وسننائط قننوانن وإلغننا  ،2018 عننام
 مبوجن  ،واالفنرتا  والتشنه ، القذج،بشأن و  اإلعالم، وسائط لقانون جديداً  قانونياً  إطاراً  بذلك
 منظمننة ممثننل مكتنن  مننع املسننألة هننذه بشننأن مستفيضننة مشنناورا  عقنن  وذلننك املننالط ، القننانون
 عالم.اإل وسائط حبرية املع  أورواب يف والتعاون األمن
 اإلعنالم وسائط قانون من القذج جرمية إبلغا  التعب  حرية يف احلق التشريعا  وعزة  -53

تنظننيم و  املنندين، القننانون مبوجنن  جنحننة التشننه  اعتبننارو  املننالط ، العقننواب  قننانون ومننن املننالط ،
 اإلنرتنت. شبكة على الساعة وشؤون األخبار خدما 

 عن ملزمناً  املندع  أصنب  املزعومنة، التشه  بياان  بشأن املقدمة ابلدعاوى يتعلق وفيما -54
 .قد يلحقه خط  ضرر احتمال أوحلقه،  اً خط   اً ضرر أن مثة  على دليالً  يقدم
ا يف إليهننن ي شنننر مل الننني الننندفا  أحكنننام منننن عننندد علنننى ابلتفصنننيل اجلديننند القنننانون وينننن  -55

 .الني وضنعتها وحولتهنا اإلنسنان حلقنو  األوروبية احملكمة أحكام، بفضل القانون القدم إال اندراً 
 الصاد . الرأ  عن الدفا    حكامهذه األ بن ومن
 عامننة مشنناركة ضنند االسننرتاتيج  التقاضنن  دعنناوى إقامننة إمكانيننة مننن للحنند حماولننة ويف -56

 بننندعاوى األمنننر يتعلنننق عنننندما الننندعاوى هنننذه منننن احلننندترمننن  إىل  عحكنننام العمنننل بننندأ ،اجلمهنننور
 تنن  الواقنع، ويف مالطنة. يف إعالميننو  إعالمينا  ضند ت رفنع الني املندين القانون مبوج  التشه 

 قضنائية دعناوى ورفنع واإلعالمينن اإلعالميا  ضد حتذير مذكرا  رفع إلغا  على األحكام هذه
 الوقائع. نفس بشأن ضدهم متعددة

األورويب مننننن أجننننل احلنننند مننننن رفننننع دعنننناوى  االحتننننادوسننننتدعم مالطننننة أ  مبننننادرة علننننى نطننننا   -57
 سن تشريعا  مشرتكة.سياحة التشه ، عن طريق و  ،التقاض  االسرتاتيج  ضد مشاركة عامة اجلمهور
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  111-27، 111-28 

 إىل وأفضنننى الرئيسنننية، الدولينننة املؤسسنننا  منننع ابلتعننناون وشنننفاج فنننور  حتقينننق أ جنننر  -58
 .جارايً  التحقيق هذا يزال وال يوماً. 49 يف غضون احملكمة أمام أشخا  ثالثة إحضار

وأشننار االدعننا  العننام يف رسننالته إىل عنندد مننن املسننائل القانونيننة النني تنشننأ يف حننال إجننرا   -59
حتقيق عام ابلتواة  مع إجرا  حتقيق جنائ . وقال رئيس الوةرا  ووةير العدل، يف مناسبا  منفصلة، 

 مبجرد أن يستكمل قاض  التحقيق حتقيقه.إن احلكومة لن تستبعد خيار إجرا  حتقيق عام 

 اخلاصة األحداث حمكمة  
  111-22 

 الننننذين ابلقاصننننرين املتعلقننننة القضننننااي مجيننننع إىل االسننننتما  اختصننننا  األحننننداث حملكمننننة -60
اً عامن 18 أعمنارهم تبلنغ النذين إىل االسنتما  جينر  بينمنا اً،عام 16 إىل 14 من أعمارهم ترتاو 

 الرمسية. العادية احملاكم أمام حماكمتهمجتر  و 
    


