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  مقدمة

 ١٨ املؤرخ   ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان                -١
وأُجري االستعراض املتعلق مبالطة    . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ إىل   ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

. وترأس وفد مالطة الدكتور بيتر غريش، نائب النائب العـام         . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦سادسة املعقودة يف    يف اجللسة ال  
  .، هذا التقرير املتعلق مبالطة٢٠٠٩مايو / أيار٨واعتمد الفريق العامل، يف جلسته العاشرة املعقودة يف 

) اجملموعة الثالثيـة  (لتالية  ، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين ا       ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    - ٢
  .مصر واململكة العربية السعودية وأوكرانيا: لتيسري عملية االستعراض املتعلق مبالطة

  :، صدرت الوثائق التالية من اجل االستعراض املتعلق مبالطة٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛)A/HRC/WG.6/5/MLT/1) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  

) ب(١٥جتميــع للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان وفقــاً للفقــرة   )ب(  
)A/HRC/WG.6/5/MLT/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/5/MLT/3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ج(  

ا سلفاً اجلمهورية التـشيكية وأملانيـا       وأحيلت إىل مالطة عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهت           - ٤
وهذه األسئلة متاحة . والسويد وهولندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واألرجنتني والدامنرك

  .على الشبكة اخلارجية لعملية االستعراض الدوري الشامل

   موجز ملداوالت عملية االستعراض-  أوالً
  ن جانب الدولة موضوع االستعراض العرض املقدم م-  ألف

رحب رئيس الوفد املالطي الدكتور بيتر غريش، يف اجللسة السادسة للفريق العامل، بالفرصة اليت أتيحت            - ٥
لتقييم حالة حقوق اإلنسان يف بلده، واإلجراءات واملمارسات املتبعة والتحديات املواجهة، تقييماً يقوم على النقد 

 مالطة الوطين قد صيغ بعد إجراء مشاورات واسعة مشلت احلكومة وأمني املظامل واجملتمع             والحظ أن تقرير  . الذايت
وقال إن للمجتمع املدين يف مالطة تارخياً طويالً ُيعتّز به فيما يتعلق باملشاركة النشطة يف صون وتعزيز . املدين احمللي

  .وبناءةحقوق اإلنسان، مما جيعل من عملية تبادل اآلراء معه عملية مكثفة 

وأشار الوفد إىل أن مثة حقوقاً حمددة، وأحكاماً تكفل التمتع هبا، قد أدجمت بصورة تدرجيية يف سـياق                    - ٦
وقد أرسى دستور استقالل مالطة الذي . ١٨٠٢التطور الدستوري ملالطة بدءاً بصدور أول شرعة للحقوق يف عام 

، وهو يصون حقوق اإلنسان األساسية للمواطنني وينص على          نظاماً دميقراطياً برملانياً ليربالياً    ١٩٦٤صدر يف عام    
  .الفصل بني السلطات وعلى إجراء انتخابات منتظمة على أساس االقتراع العام
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.  عضواً ٦٩ويتألف الربملان املالطي من جملس النواب الذي يترأسه رئيس اجمللس، وهو يتكون حالياً من                 - ٧
وفيما يتعلق باجملالس احمللية، ُتجرى انتخابـات       . مدهتا مخس سنوات  وينتخب جملس النواب رئيس مالطة لوالية       

وحيـق  . أعضاء اجملالس كل ثالث سنوات من خالل التمثيل النسيب على أساس الصوت الفردي القابل للتحويل              
مسجلني جلميع مواطين االحتاد األورويب الذين يقيمون يف اجلزر املالطية أن يشاركوا يف االقتراع شريطة أن يكونوا 

  .يف مالطة وحائزين على بطاقات هوية مالطية

وباإلضافة إىل ضمانات احلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور، قال الوفد إن حريـة التعـبري يف            - ٨
، ألغيت عقوبة السجن اليت كانت توقَّع ٢٠٠٦ويف عام . مالطة مكفولة أيضاً مبوجب قانون الصحافة وقانون البث

كما أن حرية الدين والتجمع     . ذف والتشهري واليت مل ُيحكم هبا على أحد منذ أكثر من ثالثني سنة            يف حاالت الق  
وتكوين اجلمعيات مكفولة مبوجب قانون االتفاقيات األوروبية وكذلك مبوجب قانون العمالة والعالقات الصناعية 

  .وقانون املنظمات الطوعية

لتظلم أمام حماكم ذات اختصاص دستوري خاص تكفـل         وينص دستور االستقالل على حق الفرد يف ا         - ٩
، ُعـزِّزت هـذه     ١٩٨٧ويف عام   . إنصافهم من االنتهاكات الفعلية حلقوقهم األساسية أو من التهديد بانتهاكها         

وقـد  . احلماية القضائية عندما صّدقت مالطة على حق األفراد يف التظلم أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان              
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وعدداً من بروتوكوالهتا يف قانوهنا احمللي من خـالل قـانون               أدرجت مالطة   

، وما برح إعمال حقوق اإلنسان األساسية يف مالطة     ١٩٦٥ومالطة عضو يف جملس أوروبا منذ عام        . االتفاقيات األوروبية 
 تعززت محاية ،٢٠٠٤ إىل االحتاد األورويب يف عام وبانضمام مالطة. خيضع لفحص دقيق وتوجيهات قيِّمة من قبل اجمللس     

  .حقوق اإلنسان فيها من خالل قبول اختصاص مؤسسات االحتاد األورويب

وأشار الوفد إىل عدد من مؤسسات حقوق اإلنسان اليت أنشئت يف مالطة لصون مجلة حقـوق منـها                     - ١٠
ورداً على األسئلة اليت طُرحت، قال الوفد       . لاملساواة بني اجلنسني، وتكافؤ الفرص لذوي اإلعاقة، وحقوق الطف        

إنه بالنظر إىل وجود مؤسسات خمتلفة، فإن مالطة قد رأت أنه ليس من الضروري أن تكون هناك سلطة مميزة تتوىل 
وأضاف الوفد أن وجود إجراءات قضائية فعالة هو خيار أفضل من خيار إنشاء مؤسـسة               . رصد حقوق اإلنسان  
  . ومع ذلك فإن هذه املسألة ختضع لعملية مراجعة مستمرةمعنية حبقوق اإلنسان،

كما أن مالطة طرف يف عدد من معاهدات حقوق اإلنسان الدولية وكذلك يف عـدد مـن الـصكوك                     - ١١
  اإلقليمية، مبا فيها امليثاق االجتماعي األورويب، واالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبـة القاسـية                

  .سانية أو املهينة وبروتوكوالهتا، واتفاقية جملس أوروبا للعمل بشأن مكافحة االجتار بالبشرأو الالإن

 توقيع عقوبة اإلعدام يف حـاالت اجلـرائم      ١٩٧١وشدد الوفد على أن الربملان املالطي قد ألغى يف عام             - ١٢
ة أو اجلرائم اليت ترتكب يف أوقات       العادية وأبقى عليها يف بعض حاالت اجلرائم اليت يرتكبها أفراد القوات املسلح           

، أُدخل تعديل على قانون القوات املسلحة أُلغيت مبوجبه عقوبة اإلعدام فيما يتعلق ٢٠٠٠مارس /ويف آذار. احلرب
  .جبميع اجلرائم
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فباإلضـافة إىل   . وقد اختذت احلكومة على مر السنني تدابري تشريعية خمتلفة يف جمال حقـوق اإلنـسان                - ١٣
ملشار إليها أعاله، يكفل قانون العمالة والعالقات الصناعية محاية حقوق العمال ونقابـات العمـال          التشريعات ا 

ويكفل قانون محاية البيانات محاية . ونقابات أصحاب العمل، فضالً عن املفاوضة اجلماعية وشروط العمل املقبولة
نون املوضوعية واإلجرائيـة األساسـية يف   ويقتضي قانون القضاء اإلداري مراعاة مبادئ القا. احلق يف اخلصوصية  

ويكفل قانون الزواج، مبا يتوافق مع حقوق اإلنسان األساسية وقيم األسرة القائمة على             . مسائل القضاء اإلداري  
الزواج، حرية االختيار يف املسائل املتصلة بالزواج، بينما يكفل قانون الضمان االجتماعي وقانون اجمللس املالطي               

وتعتقد مالطـة أن احلقـوق املدنيـة        . قتصادية واالجتماعية إمكانية احلصول على احلماية االجتماعية      للتنمية اال 
والسياسية متالزمة مع احلقوق االجتماعية واالقتصادية، وهي ملتزمة التزاماً كامالً بالتطوير الفعـال للـسياسة               

  .جيي يف إطار هذه السياسةاالقتصادية واالجتماعية، وتسعى باستمرار إىل تطبيق جدول أعمال تدر

وتسهر على تامني كفاءة وعدالة العملية القضائية اللجنة املعنية بإقامة العدل، وهي جلنة دستورية مستقلة   - ١٤
ويشكل املمثلون القضائيون   . يرأسها الرئيس وتضم ممثلني قضائيني وممثلني عن احلكومة واملعارضة والنائب العام          

  .نصف أعضاء اللجنة

 الفصل بني السلطات يف مالطة فليس فصالً حاداً بل إنه يتسم إىل حد أبعد بطابع الضوابط واملوازين                  أما  - ١٥
فبالرغم من أن السلطة القضائية تعيَّن من قبل الرئيس، بناء على مشورة رئيس الوزراء، فإن اسـتقالل القـضاة                   

للجنة املعنية بإقامة العدل، كما تصونه أحكام واملوظفني القضائيني عن السلطة التنفيذية هو استقالل تصونه بقوة ا
  .الدستور املتعلقة باألمن الوظيفي للقضاة واملوظفني القضائيني

وميكن ألمني املظامل أن . ويعيَّن الرئيس أمني املظامل بقرار ُيتَّخذ بأغلبية ما ال يقل عن ثلثي أعضاء جملس النواب  - ١٦
عل أو امتناع عن فعل من قبل السلطات العامة يف سياق ممارسـة وظائفهـا               حيقق يف الشكاوى املتعلقة بأي قرار أو ف       

  .تستدعي ذلكحقيقات مببادرة ذاتية منه إذا كان األمر ينطوي على مصلحة عامة تكما ميكنه مباشرة ال. اإلدارية

ان للتقومي  وفيما يتعلق مبعاملة السجناء، قال الوفد إن التحول حنو األخذ مبفهوم املرفق اإلصالحي كمك               - ١٧
  .والعالج ال للعقاب قد أفضى إىل حتديث سجون مالطة وتوسيع مرافقها وإعادة تسميتها بإصالحية كورادينو

وقد . ويستند نظام الرعاية الصحية يف مالطة إىل مبدإ املساواة والتضامن، ويقوم على التغطية الشاملة للجميع                - ١٨
وتـدل  .  سـنة للـذكور    ٧٧,٢ سنة لإلناث و   ٨١,٤سن ليصل إىل    ظل متوسط معدل العمر املتوقع عند الوالدة يتح       

  . يف املائة من جمموع سكان مالطة٨٤اإلحصاءات على أن نسبة الراضني عن نوعية خدمات الرعاية الطبية املوفرة تبلغ 

وشدد الوفد على أن اخلدمات والتسهيالت الطبية اليت توفرها السلطات الصحية يف مالطة متاحة على قدم   - ١٩
املساواة للمهاجرين غري النظاميني والالجئني واألشخاص املشمولني باحلماية اإلنسانية ممن يعيشون يف مالطة بصفة 

  .واستشهد الوفد بأرقام حمددة يف هذا الصدد. مؤقتة

فاستحقاقات الضمان االجتماعي . وقد سلّم اجملتمع املالطي بأن عملية اإلدماج تعود بالفائدة على اجلميع    - ٢٠
لكافية واملستدامة واملنصفة تسهم بصورة فعالة يف توفري احلماية االجتماعية لألشخاص املعرضني خلطـر الفقـر                ا

وقال الوفد إن مالطة سوف تواصل حتسني استحقاقات الضمان االجتماعي          . واإلقصاء االجتماعي ويف إدماجهم   
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غيريات يف اجملتمع من أجل ضمان تكـافؤ        ومن شأن األخذ مبفهوم النموذج االجتماعي لإلعاقة أن حيدث ت         . هذه
  .الفرص لذوي اإلعاقة لكي يتمتعوا بأفضل نوعية حياة ممكنة

وفيما يتعلق بالعمالة، قال الوفد إن مالطة تعتقد أن اإلعالم والتثقيف بشأن الشروط الدنيا للعمالة يفضيان إىل               - ٢١
وفيما يتصل باإلسـكان،    . ربني على املهن واملهاجرين   زيادة وعي الفئات الضعيفة، وال سيما الشباب والطالب واملتد        

وضمن قطاع التعليم، ُتلىب االحتياجات التعليميـة       . أشار الوفد إىل أنه جتري دراسة مفهوم األحياء السكنية املستدامة         
أثنـاء  ويتلقى املدرسون ومساعدوهم تدريباً     . الفردية للطالب، مبا يف ذلك تقييم أوضاعهم تقييماً متعدد التخصصات         

  .والتعليم يف مالطة جماين، حىت على املستوى اجلامعي، حيث متنح أيضاً منح إعانة للطالب. اخلدمة

 الوفد بأن التحدي الرئيسي الذي يواجه اجلزر املالطية يتمثل يف املوجات الالمتناهية من املهاجرين غـري            فادوأ  - ٢٢
  ين غري النظاميني الذين وصـلوا إىل مالطـة بـالقوارب بـني             فقد بلغ جمموع املهاجر   . النظاميني الذين يتدفقون إليها   

، ٢٠٠٩أبريـل   /يناير ومنتصف نيسان  /وبني كانون الثاين  .  مهاجر ١٢ ٠٠٠ ما يزيد على     ٢٠٠٨ وعام   ١٩٩٨عام  
وقد أفضت هذه الظاهرة إىل استخدام املوارد املالية والبـشرية ملالطـة إىل             .  مهاجراً غري نظامي   ٧٥٨وصل إىل مالطة    

دها القصوى، وهو ما ال ميكن أن يتحمله بلد صغري كمالطة، وهي أصغر دولة من الدول األعـضاء يف االحتـاد                     حدو
 نـسمة،  ٤٠٠ ٠٠٠ كيلومتراً مربعاً، بينما يبلغ جمموع عدد سكاهنا حنو     ٣١٦األورويب، حيث يبلغ جمموع مساحتها      

  .د األورويب، كما أنه من أعلى املعدالت يف العاملوبالتايل فإن معدل الكثافة السكانية فيها هو األعلى يف االحتا

وميتد أثر هذه املعوقات ليشمل إمكانات توفري السكن املالئم واإلدماج وفرص العمل، وهي إمكانـات                 - ٢٣
ويزداد الوضع حدَّة . كما أن مراكز اهلجرة اليت تؤوي املهاجرين غري النظاميني تعمل بكامل طاقتها. حمدودة دائماً

  . م هؤالء املهاجرين ال ميتلكون وثائق سفر وال توجد حبوزهتم أحياناً أية وثائق هويـة علـى اإلطـالق     ألن معظ 
  .ومما يزيد من خطورة الوضع أن مالطة بلد جزري يفتقر إىل مساحات من األراضي الداخلية البعيدة عن الشواطئ

اء بالتزاماهتا الدولية إزاء الالجـئني  وعلى الرغم من هذه الصعوبات، فإن مالطة عازمة على مواصلة الوف     - ٢٤
وال يغيب عن بال مالطة البعد اإلنساين للهجرة        . احلقيقيني واألشخاص املؤهلني للحصول على احلماية اإلنسانية      
  .وضرورة ضمان متتع األفراد بالكرامة واالحترام دون أي استثناء

الطة قضايا اهلجرة والشواغل املتعلقة بالقـضايا       ورداً على األسئلة اليت طرحتها الوفود مسبقاً، تناولت م          - ٢٥
  .اجلنسانية وباألطفال واملساواة واملسائل القانونية وغري ذلك من املسائل العامة

ففيما يتعلق باهلجرة، أشار الوفد إىل القرار املتعلق بإنشاء دائرة احتجاز حيث ُيستعاض عن أفراد اجليش                  - ٢٦
ريباً مناسباً إلدارة هذه الدائرة، من أجل إيواء املهاجرين غري النظاميني وتلبية            والشرطة مبوظفني مدنيني مدربني تد    

احتياجاهتم املادية وتوفري اخلدمات الصحية هلم، واالتصال باملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية الراغبة يف              
ملوظفني حبيث حتقق توازناً بني متطلبات  وتنظم عملية تدريب ا   . توفري املشورة القانونية والتوجيه التعليمي والثقايف     

وقد ُوضعت خطة طوارئ للتعامل مع املوجات غري العادية من املهاجرين غـري             . املعاملة اإلنسانية وأمن املوظفني   
  .النظاميني خالل فترة زمنية قصرية



A/HRC/12/7 
Page 7 

 احلفاظ على األمن ويعترب احتجاز املهاجرين غري الشرعيني ضرورياً يف السياق املالطي، وال سيما ألغراض  - ٢٧
وخيضع املهاجرون غـري الـشرعيني      . والنظام العام، وهو حيظى بتوافق عام يف اآلراء فيما بني األحزاب السياسية           

وينص قانون اهلجرة على أ، مدة االحتجاز جيب أن تكون معقولة وميكن الطعن فيها أمام هيئة                . الحتجاز إداري 
وهناك جملس زوار للمحتجزين يتوىل رصد . عية االحتجاز أمام احملاكمكما ميكن الطعن يف مشرو. مستقلة وحمايدة

وحيصل مجيع املهاجرين على كتيبات إعالمية تعـرفهم        . معاملة احملتجزين والظروف السائدة يف مراكز االحتجاز      
 غري  شهراً بالنسبة للمهاجرين١٨وتقتصر مدة االحتجاز على حد أقصى قدره . حبقوقهم وباإلجراءات ذات الصلة

  . شهراً بالنسبة مللتمسي اللجوء الذين مل يبت يف طلباهتم١٢الشرعيني وملتمسي اللجوء الذين ُترفض طلباهتم، و

وُيبذل كل جهد ممكن لتوفري ظروف الئقة للمحتجزين أثناء احتجازهم، حيث توفر هلم الرعاية الصحية                 - ٢٨
وال ُتحتجـز  . ج للمصابني بفريوس نقص املناعة البـشرية   على قدم املساواة مع املواطنني، مبا يف ذلك توفري العال         

ويف حني أن . الفئات الضعيفة من املهاجرين، مبا فيها فئتا النساء واألطفال، إال للفترة الالزمة إلثبات حالة ضعفهم
 القصَّر غري املصحوبني بأولياء أمورهم يودعون يف مراكز إيواء مبقتضى أمر رعاية صادر عـن الدولـة، فقـد مت            

التشديد على أن تقدماً كبرياً قد ُسجِّل فيما يتعلق بالفترة اليت تنقضي بني إحالة أفراد من الفئات الضعيفة إىل هذه 
  .املراكز ووقت اإلفراج عنهم

كما أن مكتب مفوض الالجئني قد خضع أيضاً لعملية إصالح من أجل زيادة كفاءته يف البت يف طلبات    - ٢٩
  قرارات يف غضون فترة ستة أشهر حبيث أن األشخاص الذين حيتاجون للحمايـة حقـاً               وتصدر أغلبية ال  . اللجوء

ويعامل الالجئون معاملة املواطنني املالطيني من حيث انطباق قانون .  شهرا١٢ًال ُيحتجزون إال ملدة تقل كثرياً عن 
  .الضمان االجتماعي، كما أهنم يستفيدون من فرص التعليم والتدريب

 األغلبية الساحقة من املؤهلني للحصول على احلماية املعايري اليت على أساسها ُيحدَّد وضـع               وال تستويف   - ٣٠
الالجئ، ولكنهم حيصلون على محاية تبعية، ألن ملتمسي اللجوء من املناطق اليت تشهد صراعات أهلية ال ميكن أن 

  .ُيعادوا إىل تلك املناطق دون تعريضهم خلطر جّدي

تمرار االحتاد األورويب واجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة يف التصدي هلذه الظاهرة            وقد دعت مالطة باس     - ٣١
وليس مبقدور مالطـة أن تواصـل       . اليت تواجهها مالطة بقدر ال يتناسب مع ظروفها بالنظر إىل موقعها اجلغرايف           

وُتعرب مالطة عن شكرها . ليةالتعامل مع هذه الظروف وحدها، حسبما أُقر به يف خمتلف التقارير اإلقليمية والدو 
  .ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ملا قدمته من دعم لطلبها نقل الالجئني إىل أماكن أخرى

ومل ترفض مالطة قط تقدمي املساعدة يف البحر لألشخاص احملتاجني للمساعدة بصرف النظر عّما إذا كانوا   - ٣٢
استثمارات من أجل زيادة حتسني االستجابة ملتطلبـات البحـث          وقد كانت هناك    . يعتزمون طلب اللجوء أم ال    

بل إن مالطة قد جتاوزت أحياناً ما يقع على عاتقها من مسؤوليات فقامت بتنسيق عمليـات البحـث            . واإلنقاذ
  .واإلنقاذ خارج حدودها اإلقليمية حيثما ختلف البلد املسؤول عن الوفاء بالتزاماته الدولية
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بري مكافحة التمييز، قال الوفد إن مجيع التشريعات الضرورية يف هذا الصدد موجـودة              وفيما يتعلق بتدا    - ٣٣
ولكنه جيري التشديد على مكافحة التمييز القائم حبكم األمر الواقع من خالل االضطالع بأنشطة توعية وتدريب                

  .ملختلف اجلماعات واملنظمات الطوعية العامة واخلاصة

ولكن التمييـز  .  بني الذكور واإلناث، وليست هناك خطط لتغيري هذا الوضع   وال ُتعقد عقود الزواج إال      - ٣٤
القائم على أساس نوع اجلنس أو امليل اجلنسي غري مشروع، ويتمتع األفراد باحلماية من هذا التمييز من جانـب                   

  .املؤسسات التابعة للدولة

ملساواة، ومراعاة االعتبـارات اجلنـسانية،      وتوفر اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة تدريباً يتناول قضايا كا          - ٣٥
كما تتوىل اللجنة مسؤوليات رصد، وقد أجرت عمليـة         . والعنصرية وكره األجانب، ومكافحة التمييز، والتنوع     

  .مراجعة حمددة للتشريعات

ة تقدمية يف   وعلى الرغم من أن املواقف التنميطية املقّولبة ال تزال شائعة يف مالطة، فقد قال الوفد إن مثة حرك                   - ٣٦
. عدة قطاعات من اجملتمع املالطي، مبا يف ذلك اجلامعات وأماكن العمل، من أجل القضاء على مثل هـذه القوالـب                   

وجيري التشديد بصفة خاصة على التوفيق بني العمل واحلياة اخلاصة باعتباره أمراً أساسياً لضمان تكافؤ الفرص لكـال                  
ات عامة خمتلفة فيما يتعلق بالتدابري اليت تراعي أوضاع األسرة قد حوِّلت إىل             وأشار الوفد إىل أن هناك سياس     . اجلنسني

كما تشمل التشريعات   . تشريعات وطنية، مبا يف ذلك إجازات الوالدين واإلجازات األسرية الطارئة والعمل من املرتل            
  . ختتلف حبسب القطاعاتإجازة األبوة عند والدة مولود، وإجازة احلداد، وإجازة الزواج، ولكن هذه اإلجازات

. وتبلغ فوارق األجور بني اجلنسني يف مالطة أدىن مستوى هلا فيما بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب  - ٣٧
وتتخذ احلكومة تدابري   . ولكن مالطة تسلّم بتدين نسبة متثيل النساء يف املناصب القانونية والرمسية واإلدارية العليا            

  . يف مجيع اجملالس واللجان٤٠- ٦٠كن، إىل متثيل للجنسني بنسبة هبدف التوصل، حيثما أم

وفيما خيص احلقوق املتصلة بالصحة اإلجنابية، قال الوفد إن احلق يف احلياة هو حق أصيل لكل إنسان وإن   - ٣٨
وقال الوفد إن اإلجهاض يتعـارض بـشكل        . مالطة تعتقد أن هذا احلق يشمل أيضاً اجلنني بدءاً من حلظة احلمل           

ووفقاً ملا أقره املؤمتر الدويل املعين بالسكان والتنمية، ال ينبغي بأي حال من األحـوال               . مباشر مع احلق يف احلياة    
واضاف الوفد أن مالطة توافق على أن العمل يف اجتاه إعمال احلقوق            . تشجيع اإلجهاض كوسيلة لتنظيم األسرة    

  . ابية للتعليم والرفاه االجتماعي والرعاية الصحيةاجلنسية واإلجنابية ينبغي أن يركز على اجلوانب اإلجي

وأوضح الوفد أن القانون اجلنائي املالطي مل يقصر عناصر االغتصاب على العنف البدين أو املعنوي فحـسب،      - ٣٩
بل إنه قد وسَّع نطاق هذه اجلرمية ليشمل ظروف العجز عن املقاومة بسبب علة بدنية أو عقلية أو ألي سـبب آخـر                  

  .النظر عن إرادة الضحية، مثل النوم أو التسمم أو التنومي، فضالً عن استخدام اجلاين ألساليب خمادعةبصرف 

وفيما يتصل باألسئلة املتعلقة خبطط رصد ومكافحة العنصرية وكره األجانب، أشار الوفد إىل ما يرد يف                  - ٤٠
نصرية وتعتربها من الظـروف املـشدِّدة      القانون اجلنائي من أحكام تنص على جرائم التحريض على الكراهية الع          

للعقوبة إذا كان الدافع الرتكاب أفعال إجرامية حمددة هو الكراهية العنصرية أو إذا ثبت عنصر العداوة العنصرية                 
  .وقت ارتكاب الفعل
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إن ورداً على األسئلة املتعلقة باحلق يف احلصول على مساعدة قانونية خالل عملية االستجواب، قال الوفد   - ٤١
كما . تعديالً قد أُدخل على القانون اجلنائي يف هذا الصدد ومن املتوقع أن يبدأ سريانه يف غضون األشهر القادمة                 

أبرز الوفد اخلطوات املتخذة كجزء من برنامج شامل لتحسني العملية القضائية عن طريق زيادة الكفاءة مع ضمان 
  .اجلودة وتوفر الضمانات

ت املواَجهة يف الوفاء بااللتزامات املتصلة بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات، قال            وفيما يتعلق بالتحديا    - ٤٢
الوفد إن هذه االلتزامات ميكن أن ُتلقي أعباء ثقيلة على كاهل اإلدارات الصغرية، كما أن العملية املضنية الـيت                   

وبالنظر إىل  . يف الوفاء بتلك االلتزامات   انطوى عليها انضمام مالطة إىل االحتاد األورويب قد جعلت مالطة ُتقصِّر            
التحسينات اليت ميكن إدخاهلا لتبسيط عملية الوفاء هبذه االلتزامات مبوجب خمتلف املعاهدات، ميكن التغلب على               

  .هذه التحديات تدرجيياً

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

وهنأ عدد من الوفود مالطة على تقريرها الوطين الشامل         . ببيانات وفداً   ٣١خالل احلوار التفاعلي، أدىل       - ٤٣
كما أعربت بعض الوفود عن شكرها . وعرضها املفصَّل، مما يدل على التزامها بعملية االستعراض الدوري الشامل

 من ملالطة على ردودها على األسئلة اليت طُرحت مسبقاً، بينما الحظت وفود عديدة أن مالطة طرف يف عدد كبري
  .املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

تنضم إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد          ) أ(وأوصت الربازيل مالطة بأن       - ٤٤
تعزز جهودها من أجل تقدمي مجيع التقارير اليت تأخر تقدميها إىل هيئات األمم املتحـدة املنـشأة           ) ب(أسرهم؛ و 

  وإذ أعربت الربازيل عن قلقها إزاء معاملة ملتمـسي اللجـوء واملهـاجرين،    . ق اإلنسانمبوجب معاهدات حقو 
وال سيما الفئات الضعيفة منهم، مثل األطفال واحلوامل واملسنني، وإزاء كون فترات االحتجاز تزيد عن اثين عشر 

ي اللجوء، وأن تنظر أيضاً يف تنظر يف اعتماد سياسات بديلة فيما يتعلق مبلتمس) ج(شهراً، فقد أوصت مالطة بأن 
. العمل مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل تدريب موظفيها املهنيني العاملني مع ملتمسي اللجوء   

، استفسرت الربازيل عن كيفية تطبيق اعتبارات األمـن         "اهلجرة غري املشروعة  "وفيما يتعلق بسياسة مالطة بشأن      
وإذ الحظت الربازيل خمتلف األحكام التـشريعية       .  باحلق يف عدم الترحيل القسري     القومي حبيث ال يتم اإلخالل    

تنظر يف حتديث قانوهنا احمللي إللغـاء       ) د(املتعلقة باإلجراء اخلاص بتحديد وضع الالجئ، فقد أوصت مالطة بأن           
يما خيص مجيع ملتمسي    وتفادي تبعاته القانونية، وال سيما االحتجاز اإلداري، ف       " املهاجرين احملظورين "مصطلح  

أن ُتنجز تدرجيياً أهداف حقوق اإلنسان ) ه(وشجعت الربازيل مالطة على . اللجوء غري احلائزين على وثائق ثبوتية
  .٩/١٢احملددة يف قرار جملس حقوق اإلنسان 

تعلقـة  ورحبت فنلندا بالتحسينات اليت أُدخلت على التشريعات املالطية ملالطة وغري ذلك من اآلليات امل               - ٤٥
بتحقيق املساواة بني الرجال والنساء، مثل تعيني جلنة وطنية وصدور القانون اخلاص باملرأة وقانون مكافحة العنف 

وإذ الحظت فنلندا أنـه     . إال أن فنلندا دعت إىل إدخال حتسينات يف جمال حقوق املرأة وصحتها اإلجنابية            . املرتيل
ف اجلنسي وأن وجود مثل هذه السياسة ُيعترب أمراً بالغ األمهية بالنسبة ليس لدى مالطة سياسة وطنية يف جمال التثقي
تقوم بصياغة سياسة وطنية بشأن التثقيف اجلنسي وطلبت معلومات ) أ(إلعمال حقوق اإلنسان، فقد أوصتها بأن 
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حليـاة  كما شجعت فنلندا مالطة على ضمان حتقيق املساواة بني اجلنسني على مجيع مـستويات ا              . يف هذا الصدد  
تنظر بعناية يف تنفيـذ التوصـيات       ) ب(وأوصت فنلندا مالطة بأن     . العامة، ال سيما يف عمليات صنع القرارات      

الصادرة عن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن صحة املـرأة وحقوقهـا اإلجنابيـة،                
  .واستفسرت عن اخلطوات املتخذة يف هذا الصدد

سرت اجلزائر عن التدابري املتخذة ملعاجلة الشواغل اليت أعربت عنها هيئات املعاهدات بشأن التمييز              واستف  - ٤٦
ضد املرأة، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحقوق الطفل، وإزاء عدم إدراج أحكام املعاهـدات يف               

. لضمان إدماج تلك األحكام يف قانوهنا احمللي      القانون احمللي، وطلبت من مالطة أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية           
واستفسرت اجلزائر عما إذا كانت هناك آليات متابعة فيما يتعلق ببعض القضايا احملـددة ذات الـصلة حبقـوق                   

تدرس إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تعتمدها جلنة التنسيق الدولية ) أ(اإلنسان، وأوصت مالطة بأن 
 ٢٠٠٢وإذ الحظت اجلزائر أن مالطة قد شهدت منذ عـام           . ية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان    للمؤسسات الوطن 

تدفقاً للمهاجرين غري الشرعيني من أفريقيا، فقد طلبت توضيحات بشأن املسامهات اليت ميكن ملالطة أن تقـدمها           
وشجعت اجلزائر مالطة على    . للجهود الدولية واإلقليمية املبذولة من أجل التصدي لألسباب اجلذرية هلذه اهلجرة          

إبداء اهتمام أكرب بالنهج الذي ُوضع يف إطار املوقف األفريقي املشترك بشأن اهلجرة والتنمية، وهو املوقف الذي                 
تنظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية      ) ب(وأوصت اجلزائر مالطة بأن     . ٢٠٠٦األفريقي يف عام    ده االحتاد   اعتم

  .ال املهاجرين وأفراد أسرهمحلماية حقوق مجيع العم

وإذ الحظت فرنسا أمهية مسألة ملتمسي اللجوء والالجئني الوافدين إىل مالطة واالحتاد األورويب، فقـد                 - ٤٧
أشارت إىل أن مثة حاجة الستجابة منسَّقة يف هذا الصدد، واستفسرت عن اخلطط الراميـة إىل زيـادة تـدعيم                    

التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسية، وال سيما يف جماالت             الترتيبات القانونية القائمة ملكافحة     
كما طلبت توضيحات بشأن تعريف جرمية االغتصاب يف القانون املالطي بوصفه اعتداًء            . العمل والصحة والتعليم  

ربوتوكول االختياري تصدِّق على ال) أ(وأوصت فرنسا مالطة بأن . على سلم اُألسر وشرفها وعلى األخالق العامة
التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع               

تضع ترتيبات تتيح لألزواج من اجلـنس       ) ب(األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ وأن          
تصدِّق علـى اتفاقيـة     ) ج(عض االلتزامات كاألزواج املختلفي اجلنس؛ وأن       نفسه التمتع ببعض احلقوق وأداء ب     

  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحتسِّن إدماج هؤالء األشخاص يف النظام التعليمي

والحظت أذربيجان أن مالطة تواجه، بالنظر إىل موقعها اجلغرايف، تدفقات كبرية من املهـاجرين غـري                  - ٤٨
وإذ أشادت أذربيجان باجلهود اليت تبذهلا مالطة ملعاجلة مسألة اهلجرة غري الشرعية،            . ءالشرعيني وملتمسي اللجو  

وإذ الحظت أذربيجان عـدم     . فقد دعت مجيع اجلهات الفاعلة املعنية إىل زيادة املساعدة اليت تقدمها إىل مالطة            
بشر، فقد طلبت معلومات إضافية عـن      وجود إشارة إىل التدابري اليت اختذهتا السلطات املالطية ملكافحة االجتار بال          

وأشارت إىل ما أعربت عنه جلنة حقوق الطفل من قلـق          . هذه املسألة وعن التدابري الرامية إىل منع عمل األطفال        
تنظر يف  ) أ( فقد أوصت مالطة بأن      -  وهي تسع سنوات     - إزاء املستوى املتدين لسن املسؤولية اجلنائية لألطفال        

تويل مزيداً من االهتمام حلل مسألة نقص متثيل النساء الذي ال يزال قائماً يف العديد من ) ب(رفع هذه السن؛ وأن 
  .جماالت اجملتمع، مبا يف ذلك يف جمال صنع القرارات
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وإذ رحبت  . والحظت هولندا العدد الكبري من املهاجرين الوافدين إىل مالطة فقالت إن األمر يتطلب تعاوناً دولياً                -٤٩
ة من تعاون مع املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، فقد أعربت عن قلقها إزاء الطابع املتزايـد                  مبا أبدته مالط  

تعزز ) أ(وأوصت هولندا مالطة بأن     . التقييد الذي تتسم به إجراءات استقبال املهاجرين واإلجراءات القانونية اخلاصة هبم          
ي اخلاص مبلتمسي اللجوء نظاماً يسهل الوصول إليه بشكل فعال، ومنـع            جهودها الرامية إىل جعل النظام القانوين املالط      

. التأخريات والعقبات اإلدارية وتأمني الضمانات اإلجرائية الضرورية مللتمسي اللجوء أثناء احتجازهم وفقاً للمعايري الدولية             
ز القائم على أساس امليل اجلنـسي، فقـد         وإذ رحبت هولندا باجلهود اليت تبذهلا مالطة ملكافحة التمييز، مبا يف ذلك التميي            

الحظت وجود تقارير تشري إىل استمرار التمييز يف هذا الصدد، فضالً عن تقارير ملنظمات غري حكومية تشري إىل رفـض                    
تتخذ املزيد  ) ب(وأوصت هولندا مالطة بأن     . االعتراف القانوين بعالقات الشراكة الزوجية بني أشخاص من اجلنس نفسه         

ري لتعزيز املساواة بني األشخاص بصرف النظر عن امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية، واختاذ مبادئ يوغياكارتـا، يف                 من التداب 
وإذ الحظت هولندا عدم قيام مالطة بتقدمي تقـارير إىل          . مجلة مبادئ أخرى، كدليل ُيسترشد به يف رسم السياسة العامة         

تعزز جهودها فيما يتعلق بتقدمي التقارير يف حينها إىل ) ج( أوصتها بأن ، فقد١٩٩٦اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان منذ عام  
  .هيئات املعاهدات، وال سيما تقدمي تقريرها الثاين إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف أقرب وقت ممكن

ـ                 - ٥٠ ادت وشجعت اهلند مالطة على سّن تشريعات ُتدمج فيها بالكامل الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان، وأش
وإذ سلَّمت اهلنـد    . مببادرات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وبإنشاء مؤسسات وآليات خمتلفة تتعلق حبقوق اإلنسان            

باالستعداد الذي تبديه مالطة للتعاون مع املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، فقد حثت مالطة على إجراء                 
وء، مبا يف ذلك إتاحة حصوهلم على املشورة القانونية، وإجراء مراجعـة            استعراض للضمانات اإلجرائية مللتمسي اللج    

واستفسرت اهلند عن مدى انتشار ظاهرة االجتار       . قضائية دورية خالل فترة االحتجاز اإللزامي وإجراء اإلفراج السريع        
التفاقية حقوق الطفـل  بالنساء واألطفال، فسألت مالطة عما إذا كانت تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري   

وطلبت معلومات عن مدى فعالية الـسياسة       . املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         
الوطنية املتعلقة بالتعليم اخلاص لألطفال املعوقني، وحثت مالطة على النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص     

  . اهلند مالطة على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريسكما شجعت. ذوي اإلعاقة

وهنأ املغرب مالطة على هياكلها املؤسسية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وخباصة إنشاء اللجنة الوطنيـة                 - ٥١
هتمـام  وإذ رحب املغرب باال   . املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة واستحداث منصب املفوض املعين بقانون الطفل         

تواصل تعزيز واليتها القضائية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان ) أ(الذي تبديه مالطة حبقوق املستهلك، فقد أوصاها بأن 
واستفسر املغرب عـن التـدابري      . للمستهلكني عموماً وواليتها املنطبقة على قطاع السياحة على وجه اخلصوص         

  .املتخذة فيما يتعلق مبعاجلة مشكلة اكتظاظ السجون

واستفسرت الواليات املتحدة األمريكية عن اخلطة اليت اعتمدهتا مالطة لضمان متتع املهاجرين احملتجـزين           - ٥٢
وأوصت بتحسني ظروف االحتجاز من خالل اختاذ . متتعاً كامالً حبقوق اإلنسان وفقاً للمتطلبات القانونية الدولية

ظ مراكز االحتجاز، وفصل الرجال عن النساء يف هـذه          جمموعة متنوعة من التدابري، مبا يف ذلك احلد من اكتظا         
كما استفسرت عن اجلهود اليت تبذهلا مالطة للقـضاء         . املرافق، وضمان حصول احملتجزين على املشورة القانونية      

وأوصت مالطة بأن تزيد من اخلطوات اليت تتخذها ملالحقة املتجرين باألشخاص           . على ظاهرة االجتار باألشخاص   
  .ا االجتار ومساعدهتم ومحايتهموحتديد ضحاي
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واعترفت املكسيك باجلهود اليت تبذهلا مالطة الحترام حقوق اإلنسان، وخباصـة يف اجملـالني القـانوين                  - ٥٣
واملؤسسي، وأشارت إىل املبادرات القانونية املتخذة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، ومكافحة العنف املـرتيل،               

واعترفت املكـسيك   . ذوي اإلعاقة، فضالً عن اعتماد قانون مكافحة العنف املرتيل        وعدم التمييز ضد األشخاص     
  بالدعوة الدائمة املوجهة من ِقبل مالطة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وأوصت مالطـة بـأن           

اليت دخلت مالطة طرفاً فيها؛ تقوم، قدر اإلمكان، بتقدمي التقارير اليت حان موعد تقدميها إىل هيئات املعاهدات ) أ(
وإذ الحظت املكسيك . تتخذ تدابري تفضي إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس) ب(وأن 

موقع مالطة كنقطة عبور على طرق اهلجرة وارتفاع معدل كثافتها السكانية، فقد استفسرت عن اآلليات املنشأة                
ال سيما مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحـدة            للتعاون مع املنظمات الدولية، و    

لشؤون الالجئني، وعن نوع املساعدة اليت حتتاج إليها مالطة من هذه املنظمات ومن منظمات إقليمية أخرى مثل                 
التفاقية الدولية حلماية متتثل ملبادئ ا) ج(وأوصت املكسيك مالطة بأن   . االحتاد األورويب من أجل تكملة مبادراهتا     

  .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وأن تنظر يف إمكانية التصديق على هذه االتفاقية يف النهاية

تواصل عملية تشاورها مع اجملتمـع      ) أ(وأوصت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مالطة بأن            -٥٤
وإذ الحظت اململكة املتحدة أن     . تعراض، واستفسرت عن اخلطط اليت وضعتها يف هذا الصدد        املدين يف متابعتها هلذا االس    

اإلطار القانوين واملؤسسي يف مالطة ملكافحة التمييز العنصري قد ُعزِّز، فقد طلبت معلومات عن التدابري املتخذة ملعاجلـة                  
التعبري العنصري، واألفعال اإلجرامية املرتكَبـة بـدوافع        الشواغل اليت أُعرب عنها فيما يتعلق باألحكام القانونية ملكافحة          

تعزز إطارها القانوين واملؤسسي ملكافحـة العنـصرية والتمييـز          ) ب(عنصرية، والتمييز العنصري، وأوصت مالطة بأن       
وإذ . ريالعنصري من أجل تطبيق مجيع األحكام القانونية تطبيقاً كامالً وضمان الرصد الفعال للعنصرية والتمييز العنـص               

  رحبت اململكة املتحدة بتصديق مالطة على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة                
تكفل تزويد اآللية الوقائية الوطنية املالطية املنشأة       ) ج(أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، فقد أوصتها مالطة بأن            

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب باملوارد البشرية واملالية واللوجستية الالزمة لكي تـتمكن مـن              مبقتضى الربوتوكول   
  .االضطالع بعملها الوقائي، كما طلبت معلومات يف هذا الصدد

ورحبت أوكرانيا بتعاون مالطة الوثيق مع آليات حقوق اإلنسان، وبالدعوة الدائمة الـيت وّجهتـها إىل                 - ٥٥
ويف مواجهـة   . واليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، وبشبكة اللجان الوطنية املعنية حبقـوق اإلنـسان            املكلَّفني ب 

 االقتصادية اليت تثريها اهلجرة غري املشروعة، طلبت أوكرانيا تفاصيل عن التعاون الثنـائي              - املشاكل االجتماعية   
. ملهاجرين، من أجل التوصل إىل حلول مشتَركةواملتعدد األطراف يف هذا اجملال، وخباصة بني مالطة وبلدان منشأ ا

واستفسرت عن التدابري املتَّخذة ملكافحة االتِّجار بالبشر، وهي مشكلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبشكلة اهلجرة غـري                
  .تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها) أ(وأوصت أوكرانيا مالطة بأن . املشروعة

تركيا األولويات الرئيسية ملالطة، مثل حتقيق الرفاه االجتماعي ورعاية املسنني، فقد دعت إىل وإذ الحظت   - ٥٦
وأعربت تركيا عن تقديرها حلجم التحديات النامجة . حتسني متثيل املرأة يف احلياة العامة ويف هيئات صنع القرارات

هاجرين القادمني بواسطة القوارب، وأشـادت      عن تدفُّق املهاجرين غري احلائزين على وثائق ثبوتية، وال سيما امل          
عـن  كما أعربت تركيا    . بالتدابري املتَّخذة ملكافحة التمييز ضد هؤالء املهاجرين ولتوفري الرعاية الطبية اجملانية هلم           

وإذ الحظت تركيا وجود تقارير تشري إىل طـول         . تقديرها لتعاون احلكومة املالطية مع املنظمات غري احلكومية       
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تشارك احلكومة املالطية مشاركة    ) أ(فترات احتجاز املهاجرين غري احلائزين على وثائق ثبوتية، فقد أوصت بأن            
. ين القادمني بواسطة القوارب، وتوفري مأوى فوري هلم       نشطة يف عمليات اإلنقاذ يف البحر، وخباصة إنقاذ املهاجر        

وإذ الحظت تركيا أن بعض معاهدات حقوق اإلنسان الدولية مل ُتدَمج يف القانون احمللي، فقد طلبت معلومات عن 
تنظر يف االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية       ) ب(وأوصت مالطة بأن    . اخلطط املوضوعة يف هذا الصدد    

ء على التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال               القضا
  .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

. وشّدد الكرسي الرسويل على أن سياسات حكومة مالطة ُتسهِم يف ضمان ممارسة شعائر األديان حبرية                - ٥٧
تواصل السياسة اليت تنتهجها يف الدفاع عن احلق يف احليـاة           ) أ(كومة املالطية بأن    وأوصى الكرسي الرسويل احل   

وكذلك يف الدفاع عن األسرة بوصفها وحدة طبيعية وأساسية للمجتمع تقوم على أساس العالقة املستقرة بـني                 
هائلة من املهاجرين وأهنا وإذ الحظ الكرسي الرسويل أن املوقع اجلغرايف ملالطة جيعلها جتتذب أعداداً . رجل وامرأة

دعت إىل تقاسم األعباء ضمن االحتاد األورويب، فقد استفسر عن الكيفية اليت تعتزم هبا مالطة، مبساعدة من االحتاد 
. األورويب، حتسني حالة املهاجرين غري الشرعيني الذين ُيحتَجز الكثريون منهم ملدة أشهر يف مراكز احتجاز إداري

لرسويل عن سري تطوير اخلدمات اجملتمعية للمسنني وعن السياسة الرامية إىل زيادة إدراك             كما استفسر الكرسي ا   
  .وفهم األفعال اليت تشكل جتاوزات وكيفية منعها

وأعربت السويد عن شواغل إزاء أوضاع املهاجرين وملتمسي اللجوء احملتجزين، لكنها أعربت يف الوقت   - ٥٨
تتخذ مجيع التدابري املمكنة بغية ضمان ) أ(وأوصت مالطة بأن . شكل حتدياًنفسه عن تقديرها لكون هذه املسألة ت

تواصل جهودها الراميـة إىل  ) ب(حتقيق توافق نظام االحتجاز يف مالطة مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ وأن       
التوعية الرامية إىل ورحبت السويد جبهود . ضمان تزويد أولئك اخلاضعني لالحتجاز اإلداري مبساعدة قانونية جمانية

وإذ . مكافحة انتشار املواقف النمطية التقليدية إزاء أدوار اجلنسني واالجتاه حنو التغيري يف صفوف جيل الـشباب               
تواصـل  ) ج(الحظت التوضيح الذي قدمته مالطة بشأن تعريف االغتصاب واالعتداء العنيف، فقد أوصتها بأن              

واستفسرت عن التدابري املتَّخذة لتعـديل      . واع العنف ضد املرأة يف اجملتمع     وتعزِّز اجلهود اجلارية ملكافحة مجيع أن     
  .تشريعات مالطة من أجل حظر العقوبة البدنية داخل األسرة

وإذ الحظت مصر التقدُّم الذي أحرزته مالطة يف خمتلف امليادين، فقد طلبت املزيد من املعلومات عـن                   - ٥٩
وأوصت مصر مالطة بأن . جتماعية، وخباصة يف جمايل الرعاية الصحية واإلسكانالتدابري املتَّخذة لتوفري اخلدمات اال

تواصل جهودها الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وأن تضمن، يف هذا الـصدد،                ) أ(
 احملاوالت الرامية تواصل مقاومة) ب(التوافق بني تشريعاهتا الوطنية والصكوك الدولية اليت دخلت طرفاً فيها؛ وأن 

تواصل ممارسة حقها السيادي يف تنفيـذ       ) ج(إىل فرض أي معايري أو ِقَيم تتجاوز تلك املتَّفَق عليها عاملياً؛ وأن             
  .قوانينها وتشريعاهتا مبا يتوافق مع معايري وقواعد حقوق اإلنسان املتَّفَق عليها عاملياً

ين غري النظاميني وملتمسي اللجوء، أوصت األرجنتني مالطة        وفيما يتعلق مبراكز االحتجاز وحالة املهاجر       - ٦٠
تضاعف جهودها الرامية إىل حتسني ظروف املعيشة يف مراكز االحتجاز والنظر يف إمكانية ختفيض مـدة                ) أ(بأن  

تواصل تنفيذ السياسات الراميـة إىل      ) ب(كما أوصتها بأن    . احتجاز املهاجرين غري النظاميني وملتمسي اللجوء     
  . تكافؤ الفرص يف سوق العمل، مع التشديد بصفة خاصة على تقلـيص الفـوارق احلاليـة يف األجـور                  ضمان  
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وإذ الحظت األرجنتني أنه جيري النظر يف مشروع قانون بشأن مكافحة العنف ضد املرأة، فقد أشادت باجلهود                 
تدريب النساء على القيادة السياسية تواصل وضع الربامج ل) ج(اليت تبذهلا مالطة ملعاجلة هذه املسألة، وأوصتها بأن 

تنظر يف التصديق علـى االتفاقيـة       ) د(وتنظيم محالت توعية فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية؛ وأن            
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق               

 والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، والربوتوكول           االقتصادية واالجتماعية 
  .االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

ؤسسات الوطنية، مثل املؤسسة    وأشادت فلسطني بالتزام مالطة بتعزيز حقوق اإلنسان من خالل إنشاء امل            - ٦١
الوطنية املعنية حبقوق الطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة، وضماناهتا القانونية والدستورية، وال سيما احلماية مـن               

والحظت فلسطني الدور الذي تضطلع     . املعاملة الالإنسانية واحلرمان من املمتلكات، وحرية العبادة وحرية التنقل        
وإذ الحظـت فلـسطني أن تـدفق    ". اجلنوب"و" الشمال"رية والعدالة والتعاون بني   به مالطة يف الدفاع عن احل     

تتعامل مع تـدفق  ) أ(املهاجرين غري الشرعيني إىل مالطة ميكن أن يشكِّل خطراً على االستقرار، فقد أوصتها بأن            
سي اللجوء، وخباصة   املهاجرين غري الشرعيني على أساس هنج منصف وإنساين وأن تعاِمل هؤالء املهاجرين وملتم            

 بطريقة الئقة، خصوصاً عن طريق تزويدهم باملساعدة الطبية والنفسية          -  أي األطفال واحلوامل     - أشدهم ضعفاً   
  .اليت يستحقوهنا وحيتاجون إليها

واستفسرت بوركينا فاسو عّما إذا كان قد ُشرِع يف اختاذ إجراءات للتصديق على الصكوك الدولية اليت                  - ٦٢
والحظت اجلهود اليت تبذهلا مالطة من أجل تعزيز األحكام القانونية اخلاصة باألسرة، مبا يف              .  مالطة وقّعت عليها 

ذلك إنشاء جلنة مكافحة العنف اُألسري وزيادة مرونة ظروف العمل، واقترحت توحيد هذه املبادرات وتوسـيع    
ة، فقد استفسرت عّما إذا كانت هـذه        وإذ الحظت بوركينا فاسو إنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز املساوا        . نطاقها

والحظت القيود اليت تواجه مالطة فيما يتعلق بتدفق املهاجرين، فقالت إن ظروف معاملة             . اللجنة قد بدأت تعمل   
تتخذ تـدابري ملموسـة لتحـسني       ) أ(وأوصت بوركينا فاسو مالطة بأن      . واحتجاز املهاجرين ينبغي أن ُتَحسَّن    

ن وضمان احترام حقوقهم اإلنسانية فضالً عن النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية             اخلدمات املقدَّمة للمهاجري  
ودعت اجملتمع الدويل إىل تقدمي الدعم ملالطة من أجل ضمان . حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم

  .املعاجلة الفعالة هلذه الظاهرة

ى تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف دستورها ويف قوانني حمددة وهّنأت الصني مالطة على النص بوضوح عل  - ٦٣
وعلى إيالء اهتمام كبري للحماية العملية حلقوق اإلنسان األساسية وإنشاء هيئات حلماية حقوق اإلنسان، مبـا يف   

إلنسان، وسلّمت بالتدابري االبتكارية اليت اختذهتا مالطة يف جمال محاية حقوق ا          . ذلك إطار فعال للحماية والرصد    
وسألت الصني مالطة عّما إذا كان للجنـة        . وذلك فيما يتعلق بالتثقيف املتصل حبقوق اإلنسان وإدارة السجون        

. الوطنية لتعزيز املساواة اختصاص التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بالتمييز واختاذ إجـراءات عالجيـة مـستقلة               
قوق األساسية للمحتجزين آثارها املتوقَّعة وما إذا كانت        واستفسرت عّما إذا كانت للتدابري اهلادفة إىل ضمان احل        
  .مالطة ستشجِّع هذه املمارسة يف وكاالت اإلنفاذ األخرى
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وإذ . ورحب األردن بوضع إطار تشريعي ومؤسسي، مبا يف ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز املـساواة                - ٦٤
دي للتحديات الرئيسية املتصلة بالالجئني وملتمـسي       أعرب األردن عن تقديره للجهود اليت تبذهلا مالطة يف التص         

اللجوء واملهاجرين، فقد أعرب أيضاً عن أمله بأن تواِصل مالطة معاجلتها الفعالة للشواغل اليت أثارهتا مفوضـية                 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، واملكلفون بواليات يف إطـار اإلجـراءات               

تكون مجيع التدابري واإلجراءات املتَّخذة من أجل املعاجلة الفعالة للشواغل          ) أ(وصى األردن مالطة بأن     وأ. اخلاصة
اليت أثارهتا مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، واملكلفون بواليـات يف               

تنظر يف ) ب(كما أوصى األردن مالطة بأن . نسانإطار اإلجراءات اخلاصة، متواِفقة مع القانون الدويل حلقوق اإل
تنظر يف التصديق على اتفاقية حقوق      ) ج(إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس؛ وأن           

تضع برامج تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان للعـاملني يف اجلهـاز القـضائي              ) د(األشخاص ذوي اإلعاقة؛ وأن     
  . بإنفاذ القانون واحملامني، وأن ُتحسِّن هذه الربامجواملوظفني املكلفني

والحظت ملديف أن مالطة قد استطاعت حتقيق إجنازات هائلة على الرغم من القيود املتعلقة بـاملوارد                  - ٦٥
وطلبت ملديف معلومات عن املوارد املخصصة لآلليات الوطنية ملنع . البشرية وارتفاع معدل الكثافة السكانية فيها

ذيب يف إطار الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وال سيما املوارد املخصـصة جمللـس زّوار                التع
كما . احملتجزين، وجملس زّوار السجون، واستفسرت عن الكيفية اليت يتم هبا توزيع املسؤوليات بني هذه اآلليات              

من االتفاقيات اليت دخلت طرفاً فيها، تنظر يف        استفسرت ملديف عّما إذا كانت مالطة، بالنظر إىل العدد الكبري           
وأوصت ملديف مالطة بأن تنظر     . إعداد وثيقة أساسية موّحدة لتبسيط عملية تقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات          

  .يف إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

يف املدارس ويف غريها من املؤسسات، فإن هذه        والحظت إيطاليا أنه على الرغم من حظر العقوبة البدنية            - ٦٦
وإذ الحظت إيطاليا . داخل األسرة" عقوبة تأديبية معقولة"العقوبة ليست حمظورة مبوجب القانون إذا اختذت شكل 

ما أعربت عنه جلنة حقوق الطفل من قلق إزاء التدابري احملدودة املتعلقة بإعادة تأهيل الضحايا وإزاء عدم كفايـة                   
الجتماعي باآلثار الضارة لسوء املعاملة واإليذاء، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي لألطفال، فقد أوصت مالطة               الوعي ا 

حتظر صراحة أي نوع من أنواع العقوبة البدنية لألطفال، مبا يف ذلك داخل األسرة، وأن ُتعزِّز التـدابري                  ) أ(بأن  
وإذ أشادت إيطاليا بالتدابري املؤسسية املتَّخذة من أجل        . الرامية إىل منع ومكافحة إيذاء األطفال وإساءة معاملتهم       

تعزيز حقوق ذوي اإلعاقة، فقد الحظت الشواغل اليت أُعرِب عنها إزاء الوصم االجتماعي لألطفال ذوي اإلعاقة                
ـ  . والقيود اليت تواجهها املنظمات الطوعية يف املعاجلة الشاملة جلميع احتياجات هؤالء األطفال            ا وأوصت إيطالي

ُتصدِّق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأن تعزِّز جهودها الرامية إىل توفري احلماية،              ) ب(مالطة بأن   
  .خصوصاً لألطفال ذوي اإلعاقة، من أي شكل من أشكال التمييز، مبا يف ذلك عن طريق تنظيم محالت توعية

 حلقوق اإلنسان ولكنها أبدت حتفظـات  والحظت سلوفينيا أن مالطة طرف يف معظم الصكوك الرئيسية        - ٦٧
وبينما أشادت سلوفينيا باجلهود القانونية اليت بذلتـها        . لدى تصديقها على اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة        

  مالطة منذ التصديق على االتفاقية، فقد استفسرت عّما إذا كانت مالطة تعتزم مراجعة وسحب حتفظاهتـا علـى            
ُتـصدِّق علـى الربوتوكـول      ) ب(كما أوصتها بأن    . تفعل ذلك ) أ( وأوصتها بأن    ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١١املواد  

وإذ وضـعت   . االختياري التفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل           
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 اقترحت أن تنظـر     سلوفينيا يف اعتبارها اإلطار الدستوري والقانوين ملالطة وموقفها القوي إزاء اإلجهاض، فقد           
مالطة يف إعادة النظر يف تشريعاهتا وأن تسمح باستثناءات من احلظر العام لإلجهاض وذلك يف حاالت االغتصاب             

  .وسفاح احملارم واإلجهاض املربَّر ألسباب عالجية

 القوات  وإذ الحظت أملانيا التوصية الصادرة عن جلنة حقوق الطفل فيما يتعلق بالربامج التدريبية ألفراد               - ٦٨
املسلحة ومجيع الفئات املعنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم فيما يتصل بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق               

. الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، فقد طلبت معلومات عن التدابري املتَّخذة يف هذا الـصدد                
فرض العقوبة البدنية مبوجب القانون حىت يف حاالت مـا يـسمى            حتظر بالكامل   ) أ(وأوصت أملانيا مالطة بأن     

حتظر حظراً صرحياً مبوجب القانون جتنيد األطفال الذين يقل         ) ب(داخل األسرة؛ وبأن    " العقوبة التأديبية املعقولة  "
  .  سنة يف القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة١٥عمرهم عن 

ت اليت تواجه مالطة يف استضافة أعداد كبرية من املهاجرين غري وأعربت كندا عن اهتمام خاص بالتحديا    - ٦٩
وهّنأت كندا مالطة على ما تبذله من جهود لتعزيز كفاءة التعامل مـع التـدفقات               . النظاميني وملتمسي اللجوء  

الكبرية من املهاجرين وملتمسي اللجوء، وأعربت عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير من جمموعة متنوعة مـن                 
ملصادر تشري إىل اكتظاظ مراكز إيواء املهاجرين وملتمسي اللجوء وعدم كفاية البىن التحتية الالزمة السـتيعاب                ا

تواصل اختاذ خطوات لضمان رفـاه ومحايـة املهـاجرين          ) أ(وأوصت كندا حكومة مالطة بأن      . الوافدين منهم 
شاعر املعادية للمهاجرين يف صفوف سكان      كما أعربت عن قلقها إزاء ورود تقارير تشري إىل تزايد امل          . وحقوقهم

  وأوصت مالطـة كنـدا بـأن       . مالطة مشرية إىل ما أعرب عنه رئيس الوزراء املالطي من شواغل يف هذا الصدد             
ُتنفِّذ تدابري ترمي إىل إشاعة مناخ يسوده مزيد من التسامح والقبول جتاه املهاجرين الذين يواجِه الكـثريون         ) ب(

  . الصراع األهلي يف بلدان منشئهم وبالتايل فإهنم ال يستطيعون العودة إىل بلداهنمأو/منهم االضطهاد و

وبينما سلّمت اجلمهورية التشيكية مبا تفرضه املوجات املستمرة من املهاجرين من أعباء على مالطة، فقد                 - ٧٠
راءات اللجوء، والتمسُّك   تراجع تشريعاهتا وممارساهتا هبدف ضمان إتاحة الوصول الفعال إىل إج         ) أ(أوصتها بأن   

مببدأ عدم اإلعادة القسرية، وضمان محاية مجيع حقوق اإلنسان مللتمسي اللجوء لدى دخوهلم إىل مالطة وكذلك                
خالل تطبيق إجراءات اللجوء، مبا يف ذلك عن طريق تقصري مدة احتجازهم إىل أدىن حد، وضمان حصوهلم على                  

وبينمـا شـّددت   .  اإلجرائية جلميع احملتجزين وفقاً للمعـايري الدوليـة  املشورة القانونية وتوفري مجيع الضمانات   
تقدِّم على سبيل ) ب(اجلمهورية التشيكية على األثر اإلجيايب لتعاون مالطة مع هيئات املعاهدات، فقد أوصتها بأن 

رد املتاحـة آلليتـها     تزيد املوا ) ج(كما أوصتها بأن    . األولوية تقاريرها اليت تأخر تقدميها إىل هيئات املعاهدات       
وإذ . الوقائية الوطنية لكي تتمكن من أداء وظائفها بفعالية وفقاً للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب          

رحبت اجلمهورية التشيكية مبا حدث يف مالطة مؤخراً من تعزيز ألحكام القانون اجلنائي فيما يتـصل مبكافحـة              
تعتمد املزيد مـن    ) ه(تدعم اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة؛ وأن       ) د(ا بأن   العنصرية وكره األجانب، فقد أوصته    

التدابري ملكافحة التمييز ولكي تعزِّز، بوسائل منها تنظيم محالت التوعية، إعمال حقوق اإلنسان جلميع األشخاص  
لون أقلية من حيث ميوهلم املنتمني إىل أقليات، مبن فيهم األجانب والالجئون وذوو اإلعاقة واألشخاص الذين يشكِّ

  .اجلنسية وهويتهم اجلنسانية
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  وهّنأت إسبانيا مالطة على قيامها بإنشاء عدد من املؤسسات املعنية حبقوق اإلنـسان ورأت أن مالطـة                   - ٧١
ال تزال، على الرغم من هذه اجلهود، تفتقر إىل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتَمدة لدى جلنة التنسيق الدولية                  

ُتنشئ مؤسسة وطنية حلقـوق  ) أ(وأوصت إسبانيا مالطة بأن . ات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   للمؤسس
وإدراكاً من إسبانيا للجهود اهلائلة اليت تبذهلا مالطة يف مواجهة تدفقات غري مسبوقة . اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس  

أن توضح اإلجراءات القائمة فيما يتصل بالقيام       من املهاجرين غري الشرعيني وملتمسي اللجوء، فقد طلبت منها          
بعملية مراجعة قضائية تتوالها هيئة مستقلة وكفؤة وذلك يف حاالت رفض طلبات اللجوء، كما استفسرت عّما                
إذا كان مبقدور مالطة أن توضح ما إذا كان احلق يف عدم اإلعادة القسرية مقيَّد باعتبارات األمن القومي أو النظام 

  . يف حالة ارتكاب جرائم معينةالعام أو

والحظت نيكاراغوا عدم وجود إطار مؤسسي وقانوين، األمر الذي يؤثر بصورة غري مباشرة على مجيع                 - ٧٢
والحظت نيكاراغوا أن املهاجرين غري النظاميني والالجئني وملتمسي اللجوء الذين حيتاجون . املهاجرين إىل مالطة 

ز العنصري فيما يتعلق حبصوهلم على اخلدمات واستغالهلم يف سـوق العمـل،             إىل محاية ال يزالون عرضة للتميي     
والحظت نيكاراغوا عدم وجود ضـمانات      . فأعربت عن قلها إزاء اللجوء إىل االحتجاز اإلداري لفترات مطّولة         

 ضحايا فيما يتصل باحتجاز ملتمسي اللجوء، مما يؤثر على أشد الفئات ضعفاً، مبا يف ذلك األشخاص الذين وقعوا
تعتمد مجيع التدابري الالزمة من أجل ضمان عدم تعارض         ) أ(وأوصت نيكاراغوا مالطة بأن     . للتعذيب يف بلداهنم  

تتجنب االحتجاز التعسفي   ) ب(القواعد والتشريعات الوطنية مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛ وأن            
 فترات االحتجاز، وخباصة فترات احتجـاز ملتمـسي         واالستنسايب، وخباصة لألجانب، وأن ختفض بقدر كافٍ      

تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان ) د(تنظر يف اعتماد بدائل الحتجاز ملتمسي اللجوء؛ وأن ) ج(اللجوء؛ وأن 
  .توفُّر ظروف احتجاز الئقة تتناسب مع مستوى التنمية الذي بلغه البلد

عربت عنه من قلق إزاء عدم وجود برامج تثقيف فيمـا           وشاطرت بلجيكا خمتلف هيئات املعاهدات ما أ        - ٧٣
  . يتصل بقضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية واستفسرت عما اختذ من تدابري حمددة لتعزيـز مثـل هـذه الـربامج                  

كما استفسرت عن التدابري املتخذة من أجل حتسني إمكانية حصول املراهقني على اخلدمات االستشارية خـارج                
تضع برناجماً مالئماً للتثقيف الصحي وأن تضمن الوصـول         ) أ(وأوصت بلجيكا مالطة بأن     . يضاًالبيئة املدرسية أ  

وفيما . على حنو فعال إىل اخلدمات االستشارية الصحية، ال سيما فيما يتصل باحلقوق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية
، الحظت بلجيكا وجود محاية قانونية يف       يتعلق حبقوق املثليني جنسياً ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً        

إال أنه وفقاً ملا ذكرته بعض املنظمات غري احلكومية، ال يزال املثليون جنسياً ومزدوجو امليول اجلنسية . جمال العمل
واستفسرت بلجيكا  . واملتحولون جنسياً يعانون من التمييز يف العمل ويف توفري السلع واخلدمات الصحية والتعليم            

كيفية اليت تكافح هبا اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي وعما إذا كـان                  عن ال 
  وأوصـت بلجيكـا مالطـة بـأن        . جيري إيالء نفس القدر من االهتمام جلميع أشكال التمييز أياً كانت أسبابه           

  . التمييز القائم على أساس امليل اجلنسيتبذل قصارى جهدها ملكافحة مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك) ب(

وإذ الحظت بنغالديش أن مالطة قد حققت إجنازات هامة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، فقد شاطرت                  - ٧٤
ورحبـت  . هيئات املعاهدات ما أعربت عنه من شواغل، وال سيما فيما يتعلق باملهاجرين وملتمـسي اللجـوء               

اجلة هذه الشواغل، والحظت أن هناك مسائل بالغة األمهية مل تعالَج بعد معاجلة بنغالديش باحملاوالت الرامية إىل مع
وإذ أعربت عن قلقها إزاء ورود تقارير تشري إىل ما يتعرض له املهاجرون غري النظاميني يف بعض مراكـز                   . كافية



A/HRC/12/7 
Page 18 

 

لضرورية لضمان عدم االحتجاز من عنف ومعاملة ال إنسانية، فقد أعربت عن أملها بأن جتري مالطة اإلصالحات ا
توسع نطاق ) أ(وأوصت بنغالديش مالطة بأن . انتهاك حقوق اإلنسان للمهاجرين غري النظاميني وملتمسي اللجوء

وتطبيق اإلصالحات القانونية واملؤسسية الرامية إىل التصدي جلميع أشكال املعاملة التمييزية ضد املهاجرين غـري               
تواصـل  ) ب(ز بصفة خاصة على محاية حقوق اجملموعات الضعيفة؛ وأن          النظاميني وملتمسي اللجوء، مع التركي    

العمل يف اجتاه ضمان زيادة متثيل املرأة يف املناصب العليا يف مؤسسات رسم السياسات وصنع القرارات، وخباصة                 
 اإلنـسان  تنظر يف إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق ) ج(يف السلطة التشريعية الوطنية وهيئات احلكم احمللي؛ وأن         

تواصل محاية األسرة بوصفها الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع اليت تقوم علـى    ) د(وفقاً ملبادئ باريس؛ وأن     
  .أساس عالقة مستقرة بني رجل وامرأة

. وأعرب وفد مالطة عن شكره للدول على تدخالهتا، وأدىل مبزيد من التعليقات على األسئلة املطروحـة         - ٧٥
 قدرهتا التشريعية واإلدارية من أجل معاجلة طلبات اللجوء، وقـد           ٢٠٠٢د عززت منذ عام     وأوضح أن مالطة ق   

وما برحت مالطـة  . برزت منذ ذلك احلني بوصفها الدولة اليت تسجل أحد أعلى معدالت قبول ملتمسي اللجوء            
حال من األحـوال    وال ُترفض طلبات ملتمسي اللجوء بأي       . تدعو إىل توفري املزيد من الفرص للهجرة القانونية       

  .بسبب نقص القدرات

  فالقانون ُيجّرم استدراج األشخاص قسراً،     . كما شدد الوفد على أن االجتار بالبشر ُيعّد جرمية يف مالطة            - ٧٦
كما أن القانون ُيجّرم . ال سيما باستخدام وسائل العنف والتهديد أو اخلداع إلكراه األشخاص على ممارسة البغاء

وقـد مت يف هـذا      . على املستوى الدويل وكذلك عمل األطفال واالستغالل اجلنسي لألطفال        االجتار باألشخاص   
. الصدد تدريب موظفي األمن واملرشدين االجتماعيني الذين ُيعنون بالقضايا ذات الصلة باالجتار بالنساء واألطفال

  العمـل مـن أجـل مكافحـة        وقال الوفد إن مالطة قد أدت دوراً نشطاً يف إعداد اتفاقية جملس أوروبا بشأن               
  .االجتار بالبشر

ويف معرض توضيحه للسياسة املنتهجة إزاء العقوبة البدنية، قال الوفد إن مفهومي اإلصـالح القـانوين                  - ٧٧
بل إن القانون يعتـرب حـىت       . والعقاب التأدييب املعقول ال ميثالن بأي حال من األحوال ضرباً من العقوبة البدنية            

وقال الوفد إنه من املتـوخى      . عليها عواقب بسيطة أفعاالً إجرامية ُتحدث أذًى بدنياً طفيفاً        األفعال اليت تترتب    
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل وأن ذلك سيحدث يف وقت قريب بعد إدخال بعض                

  .هذا الصكالتعديالت الطفيفة على التشريع املالطي حبيث يتوافق توافقاً تاماً مع ما يقتضيه 

وفيما يتعلق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أوضح الوفد أن احلكومة املالطية قررت من حيث                 - ٧٨
املبدأ التصديق على هذه االتفاقية ولكن التصديق عليها وتنفيذها يف القانون املالطي يتطلبان إدخال تعديالت على  

  .ل على صياغة هذه التعديالت والنظر فيهاوقال إنه ُيجرى حالياً العم. التشريعات والدستور

وأعرب الوفد عن شكره للوفود ملا أبدته من تعليقات قيِّمة وقال إن مالطة تأمـل بـأن تكـون آليـة                       - ٧٩
االستعراض الدوري الشامل مفيدة هلا وللمجتمع الدويل عموماً من أجل املساعدة يف حتسني حالة حقوق اإلنسان            

  .حيثما كان ذلك ضرورياً
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  أو التوصيات/ االستنتاجات و- انياً ث
  :وأثناء املناقشة اليت جرت، قُدِّمت التوصيات التالية إىل مالطة  - ٨٠

الربازيـل،  (أن تنضم إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم               - ١
مكانية التصديق عليهـا يف     ؛ وأن متتثل ملبادئ هذه االتفاقية وتنظر يف إ        )اجلزائر، بوركينا فاسو  

  ؛)املكسيك(النهاية 

أن تتخذ تدابري ملموسة لتحسني اخلدمات اليت توفر للمهاجرين ولضمان احترام حقوق اإلنسان           - ٢
  ؛)بوركينا فاسو(للمهاجرين احتراماً تاماً 

 أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،                - ٣
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل            

  ؛)فرنسا، سلوفينيا، تركيا، األرجنتني(األطفال يف املواد اإلباحية 

وأن حتـسِّن   ) فرنسا، إيطاليـا، األردن   (أن تصدق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           - ٤
  ؛)فرنسا(عاقة يف النظام التعليمي إدماج األشخاص ذوي اإل

أن تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والربوتوكول   - ٥
  ؛)األرجنتني(االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ١٦ و١٥ و١٣ و١١أن تسحب حتفظاهتا على املواد   - ٦
  ؛)سلوفينيا(ضد املرأة 

أن تواصل جهودها الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وأن تقوم، يف                - ٧
هذا الصدد، باعتماد مجيع التدابري الالزمة لضمان حتسني مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع الصكوك             

  ؛)مصر، نيكاراغوا(ت مالطة طرفاً فيها الدولية اليت دخل

أن تتخذ مجيع التدابري واإلجراءات الالزمة للمعاجلة الفعالة للشواغل اليت أثارهتا مفوضية األمم               - ٨
املتحدة لشؤون الالجئني، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، واملكلفون بواليـات يف إطـار             

  ؛)األردن( حلقوق اإلنسان اإلجراءات اخلاصة، مبا يتوافق مع القانون الدويل

  ؛)الربازيل (٩/١٢أن تنجز تدرجيياً أهداف حقوق اإلنسان احملددة يف قرار جملس حقوق اإلنسان   - ٩

أن تدرس إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تعتمدها جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات   - ١٠
تتخذ تدابري تفضي إىل إنشاء مؤسسة وطنية ؛ وأن )اجلزائر(الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
؛ وأن تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية ومـستقلة         )املكسيك(حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس      
  ؛)األردن، ملديف، إسبانيا، بنغالديش(حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس 
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 االختياري التفاقية مناهضة    أن تضمن تزويد آليتها الوقائية الوطنية املنشأة مبوجب الربوتوكول          - ١١
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة باملوارد البـشرية    

اململكـة املتحـدة،    (واملالية واللوجستية الالزمة لكي تتمكن من أداء عملها الوقائي بفعاليـة            
  ؛)اجلمهورية التشيكية

  ؛)اجلمهورية التشيكية(عزيز املساواة أن تدعم اللجنة الوطنية لت  - ١٢

  أن تعتمد املزيد من التدابري ملكافحة التمييز وأن تعزز، بوسائل منها تنظـيم محـالت توعيـة،             - ١٣
إعمال حقوق اإلنسان جلميع األشخاص املنتمني إىل أقليات، مبن فيهم األجانـب والالجئـون              

من حيث ميوهلم اجلنسية أو هويتهم      واألشخاص ذوو اإلعاقة واألشخاص الذين يشكلون أقلية        
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اجلنسانية 

  ؛)أوكرانيا(أن تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   - ١٤

أن تواصل مقاومة احملاوالت الرامية إىل فرض أي قيم أو معايري تتجاوز القيم واملعايري املتفق عليها   - ١٥
ارسة حقها السيادي يف تنفيذ قوانينها وتشريعاهتا مبا يتوافق مـع املعـايري             عاملياً؛ وأن تواصل مم   

  ؛)مصر(والقواعد املتفق عليها عاملياً يف جمال حقوق اإلنسان 

  ؛)اململكة املتحدة(أن تواصل عملية تشاورها مع اجملتمع املدين يف متابعتها هلذا االستعراض   - ١٦

التقارير اليت تأخر تقدميها إىل هيئات معاهـدات األمـم      أن تعزز جهودها من أجل تقدمي مجيع          - ١٧
؛ وأن تعزز جهودها فيما يتعلق بتقدمي التقـارير يف          )الربازيل(املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان      

حينها إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، وأن تقدم بـصفة خاصـة                
؛ وأن تقدم، قدر    )هولندا( اإلنسان يف أقرب وقت ممكن       تقريرها الثاين إىل اللجنة املعنية حبقوق     

اإلمكان، التقارير اليت حان موعد تقدميها إىل خمتلف هيئات املعاهدات اليت دخلت مالطة طرفاً              
؛ وأن تقدم، على سبيل األولوية، تقاريرها اليت تـأخر تقـدميها إىل هيئـات               )املكسيك(فيها  

  ؛)اجلمهورية التشيكية(املعاهدات 

أن تعزز إطارها القانوين واملؤسسي من اجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري بغية ضـمان                - ١٨
تطبيق مجيع األحكام القانونية تطبيقاً كامالً، وأن تضمن الرصد الفعـال للعنـصرية والتمييـز          

  ؛)اململكة املتحدة(العنصري 

التصدي جلميع أشكال املعاملة أن توسع نطاق وتطبيق اإلصالحات القانونية واملؤسسية من أجل   - ١٩
التمييزية ضد املهاجرين غري النظاميني وملتمسي اللجوء، مع التركيز بصفة خاصة على محايـة              

  ؛)بنغالديش(حقوق اجملموعات الضعيفة 
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أن تواصل تنفيذ سياساهتا الرامية إىل ضمان تكافؤ الفرص يف سوق العمل، مع التشديد بـصفة                  - ٢٠
  ؛)األرجنتني( القائمة يف األجور خاصة على تقليص الفوارق

أن تعزز جهودها الرامية إىل توفري احلماية، خصوصاً لألطفال املعوقني، من أي شكل من أشكال   - ٢١
  ؛)إيطاليا(التمييز، بوسائل منها تنظيم محالت للتوعية 

أسـاس  أن تبذل قصارى جهدها ملكافحة مجيع أشكال التمييز، مبا يف ذلك التمييز القائم على                 - ٢٢
؛ وأن تتخذ املزيد من التدابري لتعزيز املساواة بصرف النظر عـن امليـل              )بلجيكا(امليل اجلنسي   

اجلنسي واهلوية اجلنسية، مستخدمة مبادئ يوغياكارتا، يف مجلة مبادئ أخرى، كدليل تسترشد به 
  ؛)هولندا(يف رسم السياسات العامة 

 نفسه ببعض احلقوق وحتملهم بعض االلتزامات       أن تضع ترتيبات تكفل متتع األزواج من اجلنس         - ٢٣
  ؛)فرنسا(على قدم املساواة مع األزواج املختلفي اجلنس 

  ؛)السويد(أن تواصل وتعزز اجلهود اجلارية ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة يف اجملتمع   - ٢٤

 احلد من االكتظاظ، أن حتسِّن ظروف االحتجاز باعتماد جمموعة متنوعة من التدابري، مبا يف ذلك       - ٢٥
وفصل الرجال عن النساء يف مرافق االحتجاز، وضمان إمكانية حصول احملتجزين على املشورة             

؛ وأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان توفر ظروف احتجـاز           )الواليات املتحدة (القانونية  
ودها الراميـة إىل    ؛ وأن تعزز جه   )نيكاراغوا(الئقة تتناسب مع مستوى التنمية الذي بلغه البلد         

  ؛)األرجنتني(حتسني ظروف املعيشة يف مراكز االحتجاز 

أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة لضمان توافق نظام االحتجاز مع القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان                  - ٢٦
  ؛)األرجنتني(؛ وأن تنظر يف ختفيض مدة احتجاز املهاجرين غري النظاميني وملتمسي اللجوء )السويد(

 تنظر يف اعتماد سياسات بديلة الحتجاز ملتمسي اللجوء، وأن تنظر يف العمل مع مفوضـية                أن  - ٢٧
  ؛)الربازيل(األمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل تدريب مهنييها العاملني مع ملتمسي اللجوء 

ي ؛ وأن تتجنب االحتجاز التعسف)نيكاراغوا(أن تنظر يف اعتماد بدائل الحتجاز ملتمسي اللجوء   - ٢٨
واالستنسايب، وال سيما لألجانب، وأن ختفض بقدر كبري مدة االحتجاز، وال سيما مللتمـسي              

  ؛)نيكاراغوا(اللجوء 

أن تتخذ املزيد من اخلطوات ملقاضاة املتجرين بالبشر وأن حتدد ضحايا االجتـار وتـوفر هلـم                   - ٢٩
  ؛)الواليات املتحدة(املساعدة واحلماية 

 سنة يف   ١٥جب القانون على جتنيد األطفال الذين يقل عمرهم عن          أن تفرض حظراً صرحياً مبو      - ٣٠
  ؛)أملانيا(القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة 
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  ؛)أذربيجان(أن تنظر يف رفع سن املسؤولية اجلنائية   - ٣١

أن تفرض حظراً صرحياً وكامالً على أي نوع من أنواع العقوبة البدنية لألطفال مبوجب القانون،   - ٣٢
؛ وأن تعـزز   )إيطاليا، أملانيا (داخل األسرة   " العقوبة التأديبية املعقولة  "حاالت ما يسمى    حىت يف   

  ؛)إيطاليا(التدابري الرامية إىل منع ومكافحة إيذاء األطفال وإساءة معاملتهم 

أن توفر وحتسن برامج للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان للعاملني يف اجلهاز القضائي واملوظفني                - ٣٣
  ؛)األردن( بإنفاذ القانون واحملامني املكلفني

  ؛)الكرسي الرسويل(أن تواصل السياسة اليت تنتهجها يف الدفاع عن احلق يف احلياة   - ٣٤

أن تواصل السياسة اليت تنتهجها حلماية األسرة بوصفها الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمـع               - ٣٥
  ؛)سويل، بنغالديشالكرسي الر(القائمة على عالقة مستقرة بني رجل وامرأة 

أن تويل مزيداً من االهتمام حلل مسالة نقص متثيل املرأة الذي ال يزال قائماً يف العديد مـن جمـاالت                      -٣٦
؛ وأن تواصل وضع برامج لتدريب النساء       )أذربيجان(اجملتمع، مبا يف ذلك على مستوى صنع القرارات         

؛ وأن  )األرجنـتني ( باملشاركة السياسية للمرأة     على القيادة السياسية وتنفيذ محالت للتوعية فيما يتعلق       
تواصل العمل من أجل ضمان زيادة متثيل املرأة يف املناصب العليا يف مؤسسات رسم السياسات وصنع                

  ؛)بنغالديش(القرارات، وخباصة يف السلطة التشريعية الوطنية وهيئات احلكم احمللي 

ن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة  أن تنظر بعناية يف تنفيذ التوصيات الصادرة ع    - ٣٧
  ؛)فنلندا(والثقافية بشأن الصحة واحلقوق اإلجنابية للمرأة 

  ؛)فنلندا(أن تضع سياسة وطنية بشأن التثقيف اجلنسي   - ٣٨

أن تضع برناجماً مالئماً للتثقيف الصحي وأن تضمن الوصول الفعـال إىل اخلـدمات االستـشارية                  - ٣٩
  ؛)بلجيكا(سيما فيما يتعلق باملسائل املتصلة باألمور اجلنسية واحلقوق يف الصحة اإلجنابية الصحية، ال 

وأن تتجنب العواقـب    " املهاجرين احملظورين "أن تنظر يف حتديث قانوهنا احمللي إللغاء مصطلح           - ٤٠
ي القانونية اليت تترتب على استخدامه، وال سيما االحتجاز اإلداري، بالنسبة جلميـع ملتمـس             

  ؛)الربازيل(اللجوء غري احلائزين على وثائق ثبوتية 

أن تراجع تشريعاهتا وممارساهتا بغية ضمان الوصول الفعال إىل إجراءات اللجوء، وأن تتمـسك             - ٤١
 عدم اإلعادة القسرية، وأن تكفل محاية مجيع حقوق اإلنسان مللتمسي اللجوء لدى دخوهلم              أمببد

، مبا يف ذلك عن طريق ختفيض مدة احتجازهم إىل أدىن           وكذلك خالل تطبيق إجراءات اللجوء    
حد، وضمان حصوهلم على املشورة القانونية والعمل، بصفة خاصة، على توفري مجيع الضمانات         

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلجرائية للمحتجزين، وفقاً للمعايري الدولية 
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 النظام القانوين بالنسبة مللتمـسي  أن تعزز جهودها الرامية إىل تيسري الوصول على حنو فعال إىل           - ٤٢
اللجوء، وأن متنع التأخريات وتزيل العقبات اإلدارية وتكفل مللتمسي اللجوء الضمانات اإلجرائية 

  ؛)هولندا(الضرورية فيما يتصل باالحتجاز، وفقاً للمعايري الدولية 

اإلداري باملساعدة  أن تواصل جهودها الرامية إىل ضمان تزويد األشخاص اخلاضعني لالحتجاز             - ٤٣
  ؛)السويد(القانونية اجملانية 

أن تشارك مشاركة نشطة يف عمليات اإلنقاذ يف البحر، وال سيما إنقاذ األشـخاص القـادمني           - ٤٤
  ؛)تركيا(بالقوارب، ويف توفري ملجأ فوري هلم 

تعامل هـؤالء   أن تتعامل مع تدفق املهاجرين غري الشرعيني، معتمدة هنجاً عادالً وإنسانياً، وأن               - ٤٥
 معاملـة   -  أي األطفال واحلوامل     - املهاجرين وملتمسي اللجوء، وخباصة الفئات األشد ضعفاً        

الئقة إىل أبعد حد، وال سيما عن طريق تزويدهم باملساعدة الطبية والنفسية الـيت يـستحقوهنا               
  ؛)فلسطني(وحيتاجون إليها 

؛ وأن تنفذ تدابري من     )كندا(ن وحقوقهم   أن تواصل اختاذ خطوات لضمان رفاه ومحاية املهاجري         - ٤٦
أجل إشاعة مناخ يسوده قدر أكرب من التسامح والقبول جتاه املهاجرين الذين يواجه الكـثريون               

أو الصراع األهلي يف بلدان منشئهم ومن مث فإهنم ال يستطيعون العـودة إىل              /منهم االضطهاد و  
  ؛)كندا(بلداهنم 

ية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان للمستهلكني عمومـاً وواليتـها          أن تواصل تعزيز واليتها القضائ      - ٤٧
  ).املغرب(القضائية املنطبقة على قطاع السياحة على وجه اخلصوص 

  .وسُيدرج رد مالطة على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده اجمللس يف دورته الثانية عشرة  - ٨١

أو الدولة  /املقدمة هلا و  ) الدول( يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة        أو التوصيات الواردة  /ومجيع االستنتاجات و    - ٨٢
أو التوصيات على أهنا حتـظى بتأييــد الــفريق         /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و     . موضوع االستعراض بشأهنا  

  .العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد
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