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  حملة عامة  -ألف   

ــرد علــى       مــن قائمــة القــضايا ١ يف الفقــرة املــسائل املطروحــةال
(CEDAW/C/MLT/Q/4) 

يف إطار عملية إعداد هذا التقرير، عقدت اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة، بالتعاون مع       -١
لتعليم والعمل وشؤون األسرة، اجتماعاً تشاورياً مع الوزارات واإلدارات احلكوميـة           وزارة ا 
وشارك يف االجتماع، بوجه خاص، ممثلون لوزارة التعليم والعمل وشؤون األسـرة؛            . املعنية

 ووزارة  ووزارة اخلارجية؛ ووزارة املالية واالقتصاد واالستثمار؛ ووزارة العـدل والداخليـة          
العنف املرتيل؛  سألة  واللجنة املعنية مب  وديوان رئيس الوزراء؛    ؛  ملسنني يف اجملتمع  الصحة ورعاية ا  

 ؛APPOGG)وكالـة   (املعوزة   واألسر    احملتاجني والوكالة الوطنية للرعاية االجتماعية لألطفال    
ومنظمة خدمات التوظيف العامة يف مالطة؛ وشركة التوظيف والتدريب؛ وإدارة الـضمان            

أجريـت  عـالوة علـى ذلـك،       .  العالقات الصناعية وعالقات العمل    االجتماعي؛ وإدارة 
 السياسية بشأن    مع املنظمات غري احلكومية املعنية باملسائل اجلنسانية ومع األحزاب         مشاورات

 التقـدم   معلومات عن وطُلب من هذه الكيانات أن تقدم       .  السياسي مشاركة املرأة يف احلقل   
 يف خمتلف اجملاالت رأةمان املعاملة املتساوية بني الرجل واملاحملرز واملبادرات املنفذة يف سبيل ض  

  . االجتماعية واالقتصادية
ز وعـي             ويوىل االعتبار لتوزيع هذه التقـارير علـى نطـاق واسـع مبـا يعـز                 -٢

  . اجلمهور بوجودها

   من قائمة القضايا٢ يف الفقرة سائل املطروحةالرد على امل    
: ، هـي   مالطـة إىل ثـالث فئـات        اجملمعة يف   اإلحصائية ميكن تصنيف البيانات    -٣

وجتمع بـشكل   . اإلحصاءات االقتصادية، واإلحصاءات التجارية، واإلحصاءات االجتماعية     
 نوع اجلـنس، وال سـيما       حبسبعام معظم اإلحصاءات االجتماعية وتتاح داخلياً مصنفة        

دميغرافية واإلحصاءات املتعلقـة  البيانات املتعلقة بالعمل؛ وإحصاءات التعليم؛ واإلحصاءات ال  
إضـافة إىل  . باهلجرة واإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية والثقافية؛ واإلحصاءات السياحية 

 واملسح املتعلق بالدخل واألوضاع املعيشية مصنفة       السنوات العشر تعداد  ذلك، ُتتاح بيانات    
  . حسب نوع اجلنس

ة واالقتـصاد   الوطين مع وزارة املالي   باإلضافة إىل ذلك، تعاون مكتب اإلحصاءات         -٤
بالغ الشهري اإللزامي للوزارات واإلدارات احلكوميـة،       اإل متطلبات   واالستثمار على حتديد  

ويعكف مكتب اإلحصاءات الوطين حاليـاً      . وللوحدات املعنية باملوارد اخلارجة عن امليزانية     
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ر الضرائب، من أجل ختفيف     على تكثيف جهوده يف استغالل املوارد اإلدارية، ال سيما مصاد         
  . األعباء عن املستجيبني

وحنن ندرك أمهية هذه البيانات فيما يتعلق بكل من حتديد أهداف السياسات ورصد               -٥
  . التقدم اجلاري

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي  -باء   

   من قائمة القضايا ٣ يف الفقرة املسائل املطروحةالرد على     
 باب التوقيع على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال          ١٩٨٠مارس  /آذار ١فتح يف     -٦

وانضمت مالطة إىل هذه    . ١٩٨١سبتمرب  /أيلول ٣التمييز ضد املرأة، ودخلت حيز النفاذ يف        
أبـدت   و ١١، وقدمت بياناً تفسريياً فيما يتعلق باملـادة         ١٩٩١مارس  /آذار ٨االتفاقية يف   

 من االتفاقية، دخلت االتفاقية حيز ١-٢٧للمادة ووفقاً . ١٦ و١٥ و١٣حتفظات على املواد 
  . النفاذ يف مالطة يف اليوم الثالثني بعد إيداع صك االنضمام

 بذلك ة املتعلقادةوامل.  ممارسة اإلجهاض يف مالطة١٨٥٤وحيظر القانون اجلنائي لعام   -٧
ت ملن يتسبب    سنوا ٣و شهراً   ١٨  بنيدد العقوبة بالسجن ملدة تتراوح      حت   اليت ٢٤١املادة   يه

وينطبق نفس احلكم على أية امرأة      . يف إجهاض أية امرأة حتمل طفالً، سواًء مبوافقتها أو دوهنا         
القـانون   وذلك مبوجب    ١٩٨١ومل تعدَّل هذه املادة إالّ مرة واحدة يف عام          . نفسهابجتهض  

ـ ". الـسجن "من اإلشارة إىل    " األشغال الشاقة "التاسع واألربعني بغية حذف عبارة       ا أن  ومب
 حكومتها حتفظاً على اتفاقية القضاء      أبدتالتسبب يف اإلجهاض يعترب جرمية يف مالطة، فقد         

 الفقـرة           من) ه(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، حبيث ال تتقيد بالفقرة الفرعية            
ـ             ١٦من املادة   ) ١( اض  من االتفاقية، اليت ميكن أن تفسر على أهنا تلزم مالطة بإباحة اإلجه

  . وال يزال موقف مالطة كما هو. قانوناً
 مـن   ١-٢٠ تعديل املادة    ١٩٩٧مارس  /آذار ٥عالوة على ذلك، قبلت مالطة يف         -٨

بعد قبـول ثلثـي الـدول       إالّ   تدخل حيز النفاذ     لن ١-٢٠اجلديدة  غري أن املادة    . االتفاقية
 ١٨٦ أصل دولة من ٥٧ن وقد قبلت هذا التعديل حىت اآل. األطراف يف االتفاقية هلذا التعديل

  .دولة طرفاً يف االتفاقية
وأدجمت العناصر واملسائل املختلفة اليت تنظمها اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال               -٩

فمثالً، ينظم القانون املدين يف مالطـة العالقـات         . التمييز ضد املرأة يف قوانني وطنية خمتلفة      
. فهما زوجني وكذلك بوصفهما والـدين     القائمة يف إطار األسرة بني الزوج والزوجة بوص       

. وينظم قانون عالقات العمل والعالقات الصناعية حظر التمييز يف املسائل املتعلقـة بالعمـل     
ويوجد أيضاً قانون حمدد، هو قانون املساواة بني        . كما ينظم القانون اجلنائي اجلوانب اجلنائية     



CEDAW/C/MLT/Q/4/Add.1 

5 GE.10-43377 

وينظم هـذا   . املساواة بني الرجل واملرأة   الرجل واملرأة، أنشئت مبوجبه اللجنة الوطنية لتعزيز        
. متييـز ملتعلقة بالتعويض يف حالة وقوع      القانون أيضاً مسائل أخرى، منها اإلجراءات املدنية ا       

. ومن مث، فإن االتفاقية مدرجة بشكل عام يف قانون مالطة الذي تتوىل احملاكم تطبيقه وإعماله              
. ذلك هذه االتفاقية، تطبيقاً مباشراً على السكانوال تطبق املعاهدات الدولية يف مالطة، مبا يف    

فـإن مل   . فهذه املعاهدات تتطلب إصدار تشريعات حملية جتعلها قابلة للتطبيق على األفـراد           
تصدر هذه التشريعات، فإن هذه املعاهدات تأخذ وضع اإلجراء الذي تتخـذه دولـة ذات               

  . سيادة يف القانون الدويل
لقضائية اليت اسُتشهد فيها باالتفاقية، كانت القضية الوحيدة        وفيما يتعلق بالسوابق ا     -١٠

اليت أحيلت إىل حماكم مالطة فيما يتعلق على وجه احلصر بالتمييز بني الرجال والنساء هـي                
  ، وأصدرت احملكمة الدستورية قراراً بـشأهنا      ار ضد اهليئة البحرية املالطية    فيكتوريا كسَّ قضية  

هذه القضية وجـود    يف  فقد الحظت احملكمة اليت نظرت      . ٢٠٠١نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢يف  
 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنـسان        ١٤ من الدستور وللمادة     ٤٥خمالفة للمادة   

واحلريات األساسية، ألن القانون املعين بعمال املوانئ يقصر إصدار تراخيص العمل كعمـال             
  .موانئ على الذكور

   من قائمة القضايا٤ يف الفقرة طروحةسائل املالرد على امل    
     املعنون قـانون املـساواة بـني الرجـال          - من قوانني مالطة     ٤٥٦ُعدل الفصل     -١١

ويوسع هذا القانون نطاق تعريف التمييـز،       . ٢٠٠٩ مبوجب القانون الرابع لسنة      -والنساء  
  : حبيث حيظر ما يلي

ات األسرية، ويـشمل معاملـة      التمييز القائم على نوع اجلنس أو بسبب املسؤولي       "  
شخص بطريقة تقل عن الطريقة اليت يعامل هبا أو عومل هبا أو سيعامل هبا شـخص               

  ".آخر على أساس نوع اجلنس أو بسبب املسؤوليات األسرية
 يكفل املعاملة املتـساوية علـى أسـاس نـوع اجلـنس             ٤٥٦والواقع أن الفصل      -١٢

صارف واملؤسسات املالية، واملرافق التعليمية، ويف واملسؤوليات األسرية يف جماالت العمل، وامل
 تعزز اسـتقاللية    ٢٠٠٩كما أن التعديالت اليت أدخلها القانون الرابع لسنة         . اإلشهارجمال  

  :اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة، وتعزز وظائفها اليت تشمل ما يلي
و غـري    مباشـر أ   بشكلحتديد ووضع واستكمال مجيع السياسات املتعلقة         )أ(  

  مباشر مبسائل املساواة بني الرجل واملرأة؛
حتديد احتياجات األشخاص احملرومني ألسباب متعلقة بنوع اجلنس واختاذ           )ب(  

اخلطوات الواقعة ضمن سلطتها واقتراح تدابري مناسبة بغية تلبية تلك االحتياجـات بأوسـع            
  طريقة ممكنة؛
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  عزيز املساواة بني الرجل واملرأة؛رصد تنفيذ السياسات الوطنية فيما يتعلق بت  )ج(  
، وكفالـة التنـسيق     سائر الوكـاالت  إقامة االتصال بالدوائر احلكومية و      )د(  

الضروري بينها، يف تنفيذ التدابري أو اخلدمات أو املبادرات املقترحة من قبـل احلكومـة أو                
  اللجنة بني احلني واآلخر؛

يئات احمللية واألجنبية العاملـة يف      احملافظة على االتصال املباشر واملستمر باهل       )ه(  
  جمال مسائل املساواة، وجبماعات أو وكاالت أخرى أو أفراد آخرين، حسب االقتضاء؛ 

  العمل على القضاء على التمييز بني الرجل واملرأة؛  )و(  
حكـام            التأكـد مـن االمتثـال أل      إجراء حتقيقات عامة ومستقلة بغيـة         )ز(  

  ؛هذا القانون
أكثر من  طابع خاص أو فردي اليت هلاشكاوى اللتحقيق بصورة مستقلة يف ا  )ح(  

 فيما يتعلـق مبقـدم الـشكوى،        موقع انتهاك  ما إذا كانت أحكام هذا القانون        غريها لتبّين 
  الشكاوى؛مبثل هذه فيما يتعلق بالوساطة  ذلك مناسباً، قيام، مىت ارتئيوال

بشأن أي مسألة تتعلـق     ل استقاللية   بكالتحقيق وتقدمي املشورة أو التوصية        )ط(  
   إليها من قبل الوزير؛حتالباملساواة بني الرجل واملرأة، 

يعانون من  الذين  شخاص  األتقدمي املساعدة املستقلة، حسب االقتضاء، إىل         )ي(  
   حقوقهم مبقتضى هذا القانون؛عمالالتمييز يف إ
بناًء و ، الزماً  ذلك اعترب مامواصلة استعراض تنفيذ هذا القانون والقيام، حيث        )ك(  

  على طلب من الوزير أو سواه، بتقدمي اقتراحات بتعديله أو استبداله؛
 أو  ، هذا القانون أو أي قـانون آخـر        هبايكلفها  وظائف أخرى   أية  أداء    )ل(  

  . الوزير هبايكلفهاوظائف أخرى 
                اإلشـعار القـانوين    ٢٠٠٨عالوة على ذلـك، دخـل حيـز النفـاذ يف عـام                -١٣

            قواعد احلـصول علـى الـسلع واخلـدمات وتوريـدها           املعنون   ٢٠٠٨ لسنة   ١٨١رقم  
، الذي ميكِّن اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة من ضمان املـساواة           ٢٠٠٨،  )املعاملة املتساوية (

وعلى ذلـك، تعمـل اللجنـة       . بني اجلنسني يف احلصول على السلع واخلدمات وتوريدها       
أيضاً على منع التمييز املباشر وغري املباشر، وكذلك منع التحرش اجلنسي القـائم             املذكورة  

ونتيجة هلذا التطور القانوين، اتسع بالفعل      . على نوع اجلنس يف إطار توفري السلع واخلدمات       
  : وظائف هذه اللجنة لتشمل ضمان املساواة بني اجلنسني يف اجملاالت التاليةنطاق 

  عية، مبا يف ذلك الضمان االجتماعي والرعاية الصحية؛احلماية االجتما  )أ(  
  املزايا االجتماعية؛   )ب(  
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  التعليم؛  )ج(  
ـ  مات املتاحة للجمهور، مبا يف ذلـك      احلصول على السلع واخلد     )د(   سكن، ال

  ؛فري هذه السلع واخلدماتوتو
احلصول على أي خدمات أخرى على النحو الذي حيدده القانون ألغراض             )ه(  
  .واعدهذه الق

   من قائمة القضايا٥ يف الفقرة سائل املطروحةالرد على امل    
على التشريعات احمللية ذات الـصلة، تعكـف        مؤخراً  يف ضوء التغيريات اليت أُدخلت        -١٤

السلطات املختصة على النظر يف التوصية الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد               
ها ؛ غري أن حكومة مالطة تتمسك بتحفظ   ١٥ و ١٣ و ١١املواد  املرأة بشأن حتفظات مالطة على      

  .  من املعلومات يف هذا الصدد يف الوقت املناسباًقدَّم مزيدوسوف ُت. ١٦األصلي على املادة 

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة  -جيم   

   من قائمة القضايا٦ يف الفقرة املسائل املطروحةالرد     
زيز املساواة املعاملة املتساوية القائمة علـى نـوع اجلـنس        تكفل اللجنة الوطنية لتع     -١٥

 من قـانون    ٤٥٦الفصل  واملسؤوليات الوطنية يف العمل والتعليم واملؤسسات املالية مبقتضى         
كما تعزز اللجنة املذكورة املساواة بني اجلنسني يف احلصول على          . املساواة بني الرجل واملرأة   

، ٢٠٠٨ لـسنة    ١٨١اإلشعار القانوين رقم    و احملدد يف    السلع واخلدمات وتوريدها على النح    
. ٢٠٠٨،  )املعاملـة املتـساوية   (قواعد احلصول على السلع واخلدمات وتوريـدها         املعنون

باإلضافة إىل ذلك، تضطلع هذه اللجنة باملسؤولية عن ضمان املساواة على أسـاس األصـل     
اإلشعار القانوين  وذلك مبقتضى   اإلثين يف احلصول على السلع واخلدمات وتوريدها،        /العرقي
  . املعنون أمر املعاملة املتساوية لألشخاص٢٠٠٧ لسنة ٨٥رقم 

  املوارد املالية

  املوارد البشرية   من االحتاد األورويباملوفرةاألموال الوطنيةامليزانية   السنة
 موظفني واثنان من    ١٠  يورو٩٠٥ ٩٧٢,١٣   يورو٢٥٦ ٢٣١,٠٧  ٢٠٠٧

  مقدمي اخلدمات
يورو ١ ٣٧٧ ١٥٠,٠٠  يورو٢٥٦ ٠٠٠      ٢٠٠٨  موظفني واثنان من    ١٠ 

  مقدمي اخلدمات
 موظفني واثنان من    ١٠  يورو٢٧٣ ٥٢٩,٤٢  يورو٢٥٦ ٠٠٠      ٢٠٠٩

    مقدمي اخلدمات
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 اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة تدريباً فيما يتعلق مبسائل املساواة، مبا يف ذلـك              وتوفر  -١٦
لعمل؛ والتحرش اجلنسي؛ واملشاركة املتوازنة يف املسؤوليات األسرية؛        عدم التمييز يف مكان ا    

وجيـري  .  املمارسات اجليدة  تبادلواملمارسات احمللية واألجنبية اجليدة الداعمة للمساواة، و      
إعداد هذه الدورات التدريبية وفقاً الحتياجات املشاركني املعنيني، مبن فيهم الكيانات العامة،            

 والعاملون يف جمال القانون، واملدرسون، والطالب، والفئات األخـرى          والشركات اخلاصة، 
  . اليت تطلب التدريب

ونفذت اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة مبادرات خمتلفة للتوعية مبـسائل املـساواة،              -١٧
. ومتكني األفراد بإعالمهم حبقوقهم ومسؤولياهتم بشأن املعاملة املتساوية ومكافحـة التمييـز       

  : ذه املبادرات ما يليوتشمل ه
إطـالق طاقـات     املعنون - ESF3.47مشروع الصندوق االجتماعي األورويب      •

بدأت اللجنة تنفيذ هذا املشروع هبدف تناول مسائل متنوعة تؤثر علـى             - املرأة
ويف هذا الصدد، ستجرى حبوث من أجل تقـدمي         . مشاركة املرأة يف سوق العمل    

كمـا  . ق يف املقام األول برامسي السياسات     معلومات ونتائج وتوصيات مهمة تتعل    
اليت سُتمنح إىل الشركات " عالمة املساواة"سُتقدم التوعية بشأن املساواة عن طريق       

اليت تشجع املساواة بني اجلنسني، وذلك بعد تقييم سياسـات هـذه الـشركات            
  .وممارساهتا املتعلقة باملعاملة املتساوية

بـدأت   - يز املساواة خارج نطاق التشريع    ز املعنون تع  VS/2009/0405املشروع   •
اللجنة أيضاً العمل يف هذا املشروع بغية حتسني مبدأ املعاملة املتساوية على األسس             

وسوف ميد هذا املشروع يده إىل      . الستة للتمييز، فضالً عن التمييز املتعدد األوجه      
، والطـالب،   صـحاب العمـل، واملعلمـني، واألوليـاء       قطاعات خمتلفة، مثل أ   

كمـا  . احملكمني، ووسائط اإلعالم، وضباط الشرطة واجليش، وغريهم      /والوسطاء
سُتجرى حبوث لتقدمي تفاصيل بشأن نقص اإلبالغ عن حاالت التمييز، وحتليـل            

  .أسباب ذلك
اسـتهدف هـذا     -  العيش يف ظل املـساواة     املعنون VS/2007/0442املشروع   •

عميم املنظـور اجلنـساين، مـع        بت يتعلق العموميني فيما    املوظفنياملشروع توعية   
كما قُدم  . تشجيعهم يف الوقت نفسه على االستفادة من أدوات تعميق هذا املنظور          

املمارسات من حماكاة    مت متكينهم هلم تدريب بشأن مراعاة االعتبارات اجلنسانية، و      
  . أو وزارهتممالفضلى فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني داخل إدارهت

 استهدف هذا املشروع متكني     - صوت للجميع  املعنون VS/2007/0477املشروع   •
 التصدي لعمليات التعلم والتفكري اليت يتولد عنها التمييز القائم على           مناملشاركني  

العرق، وامليل اجلنسي، والنوع اجلنساين، والسن، والدين، واإلعاقة، واسـتهدف          
ملعلومـات واحليـز    وأتيح للمشاركني يف هذا املشروع من ا      . كذلك تعزيز التنوع  
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املكاين والوقت ما ساعدهم على التوقف والتفكري يف التمييز ويف األسس الـستة             
 الـصغرية واملتوسـطة     ؤسـسات واستهدفت عمليات التوعية كالً من امل     . للتمييز

 يف وسائط اإلعالم، واملنظمـات غـري        هات العاملة احلجم، واإلدارة العامة، واجل   
  . املدارس الثانوية، واملعلمني وعامة اجلمهوراحلكومية، واجملتمع املدين، و

اجلانب اجلنساين مـن   املعنون - ESF 46الصندوق االجتماعي األورويب مشروع  •
 حتليل قوانني ومدونات التشريعات املالطية      املشروع مت يف إطار هذا      - قانوينمنظور  

،  والـضرائب، والتعلـيم    ،فيما يتعلق بالعمل والتدريب، والـضمان االجتمـاعي       
والتشريعات اجلنائية واملدنية واألسرية، وذلك من منظور جنساين بغية ضمان املعاملة           

كما تلقى املشرِّعون ومقدمو اخلـدمات القانونيـة       . املتساوية يف مجيع هذه اجملاالت    
ومديرو املوارد البشرية يف القطاعني العام واخلاص دورات تدريبية بشأن مبدأ تعميم            

أن تشريعات االحتاد األورويب والتشريعات املالطية ذات الصلة،        املنظور اجلنساين وبش  
  . الكتيبات ذات الصلةجمموعة من شر ن كّمل هذه الدراسات التدريبيةو

تأكيد مراعاة املنظور املعنون  - ESF 48مشروع الصندوق االجتماعي األورويب  •
ن استهدف هذا املـشروع إكـساب املـديري        - اجلنساين على املستوى الوطين   

ورامسي السياسات ومديري املوارد البشرية واللجان املعنية باملساواة القوة الدافعـة           
لتحديث السياسات واملمارسات من أجل الوفاء بااللتزامات الناشئة عن تعهدات          

  . مبراعاة املنظور اجلنسايناحلالية االحتاد األورويب ومالطة 
هذا املشروع التوعية بشأن استهدف  -  يف ظل التنوعمعاً -مشروع الفسيفساء   •

نس، نوع اجل : األسس الستة للتمييز على النحو الذي حيدده االحتاد األورويب، وهي         
وقد . والدين أو املعتقد، والعرق واألصل اإلثين، والسن، واإلعاقة، وامليل اجلنسي         

، اترات، ولوحات اإلعالن  ونشُوزعت بالفعل معلومات عن طريق امللصقات، وامل      
طفال، وإعالنات اخلدمات العامـة يف التلفزيـون واإلذاعـة، ويف           وملصقات األ 

كما أنشأ هذا املشروع شبكة تربط بني خمتلف املنظمات غـري           . مناسبات متنوعة 
احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال املساواة والتمييز، بغيـة تنـاول             

  .سلوب شاملمسائل املساواة والتمييز والتمييز املتعدد األوجه بأ
 استهدف هذا املشروع    -معات احمللية   مشروع نقل املساواة بني اجلنسني إىل اجملت       •

مساعدة اجملتمع على النظر إىل أدوار اجلنسني على املستوى احمللي، وتشجيع إعادة            
النظر يف دور كلٍ من الرجل واملرأة من أجل دعم ثقافة املساواة وتكافؤ الفـرص               

  .فية واإلعالميةعن طريق احلمالت التثقي
باإلضافة إىل ذلك، تقدم اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة املساعدة إىل الكيانـات أو               -١٨

اإلدارات أو املنظمات أو الشركات العامة أو اخلاصة، مبا يف ذلك القطاع املايل، عند صياغة               
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هذه الـسياسات   عالوة على ذلك، تعرض اللجنة القيام مبراجعة        . سياساهتا املتعلقة باملساواة  
  . بغية ضمان مطابقتها للمعايري ووفائها جبميع املتطلبات القانونية

وتساعد اللجنة األشخاص الذين يشعرون أهنم يعانون من التمييز، وذلك بدراسـة              -١٩
شكاواهم القائمة على أساس نوع اجلنس واملسؤوليات األسرية يف جماالت العمل والتعلـيم             

ثـين فيمـا يتعلـق      اإل/على أساس نوع اجلنس واألصل العرقي     واخلدمات املالية، وكذلك    
وتتعامل اللجنة مع الشكاوى باالستناد إىل إجراء       . باحلصول على السلع واخلدمات وتوريدها    

متفق عليه يضمن اتباع املعايري املشتركة يف النظر يف كل حالة، ويسمح أيضاً بالنظر يف احلالة                
وُيتبع اإلجراء نفسه يف حالة النظر يف الشكاوى اليت         . ءاحلرفاواحد من   وفقاً الحتياجات كل    

يقدمها شخص إىل اللجنة وكذلك يف الشكاوى اليت تباشرها اللجنة إذا رأت خمالفة حمتملـة               
وتكفل اللجنة سرية املعلومـات يف مجيـع مراحـل معاجلـة            . للقانون يف إطار اختصاصها   

  . الشكاوى ودراستها

  الربامج وخطط العمل  -دال   

   من قائمة القضايا٧ يف الفقرة سائل املطروحةالرد على امل    
، املـشار إليهـا يف      خطة العمل الوطنية بشأن الصحة والرعاية الطويلة األجل       تتعلق    -٢٠

 املعنية بالقضاء على التمييز ضـد       إىل اللجنة الدوري الرابع   مالطة   من تقرير    ١٢/١٤الفرع  
ويصدر . يجيات اإلدماج االجتماعي واحلماية االجتماعية    املرأة، بالتقرير الوطين املتعلق باسترات    

جلنـة احلمايـة    جتـاه   كل دولة عضو يف االحتاد األورويب       لهذا التقرير كل عامني كالتزام      
وبوجه خاص، أُدرج اجلزء املتعلق بالصحة والرعاية الطويلة األجل يف التقريـر            . االجتماعية

، ٢٠٠٨-٢٠٠٦ واحلماية االجتماعية للفترة     الوطين بشأن استراتيجيات اإلدماج االجتماعي    
ومتثل االستراتيجيات املدرجة يف هذا التقرير األساس       . ٢٠١٠-٢٠٠٨وكذلك للفترة التالية    

 وجترى. للخطط املوضوعة هلذا القطاع يف مالطة، وذلك لإلطار الزمين الذي يغطيه كل تقرير     
يف هذا الصدد وحتليل التحـديات      بصورة مستمرة متابعة التدابري بدقة من أجل حتقيق تقدم          

بغية تصحيح هذه التدابري خالل اإلطـار       ) مبا يف ذلك التحديات النامجة عن املوارد      (القائمة  
  . الزمين احملدد لتنفيذها
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  العنف ضد املرأة    

   من قائمة القضايا٨ة يف الفقرة سائل املطروحالرد على امل    
العنف املرتيل عمالً بقانون العنف سألة ة مب  اللجنة املعني  ٢٠٠٦مارس  /آذارُشكلت يف     -٢١

واتفقت اللجنة منذ البداية على ضرورة وضع خطة عمل وطنية هتـدف إىل الوقايـة        . املرتيل
الفعالة من العنف، والتدخل املبكر، ودعم ومتابعة األشخاص املتعرضـني للعنـف املـرتيل،         

واتفقت اللجنة أيضاً   ).  املعالني األطفال وغريهم من  (ومرتكيب هذا العنف، واألطراف الثالثة      
الروابط اهليكلية والعمليـة بـني      ) أ: (على أن حتقيق هذا اهلدف يتوقف على فهمها ملا يلي         

تـدفق  ) ب(وخمتلف الكيانات املتداخلة مع األشخاص املتعرضني للعنف املرتيل ومرتكبيـه،           
كن للجنة أن حتدد عناصر وبذلك مي .  املقدمة للمستفيدين من العنف املرتيل وملرتكبيه      اتاخلدم

وينبغـي أن   . القوة والضعف والفرص والتهديدات يف النظم وأن تتصدى هلا بناًء على ذلك           
حتدد خطة العمل الوطنية األهداف واملقاصد واإلجراءات املوصى هبا يف جمـاالت الوقايـة              

  .والتدخل املبكر والدعم واملتابعة
 باختصاصاهتا املدرجة لتمكينها من النهوضة وأنشأت اللجنة عدداً من اللجان الفرعي      -٢٢

نها من وضع خطة عمل مرتكزة على املخطـط األويل          ييف قانون العنف املرتيل، وأيضاً لتمك     
 مبـا يف ذلـك      ،الذي وضعه جملس أوروبا للحملة الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة           

التـدابري  ) أ: ( للتـدابري، هـي    ويتضمن املخطط األويل أربعة جماالت رئيسية     . العنف املرتيل 
وقـد  . التوعيـة ) د(مجع البيانات؛   ) ج(دعم ومحاية الضحايا؛    ) ب(القانونية والسياساتية؛   

كمـا  . انصب تركيز اللجنة على اجملاالت الثالثة األخرية عن طريق إنشاء ثالث جلان فرعية            
وفيما يلي  . نية والسياساتية تعكف اللجنة على إنشاء جلنة فرعية ُتعىن بالنظر يف التدابري القانو          

  : بيان هلذه اللجان الفرعية
 ات، وهي تضم ممـثلني ملقـدمي اخلـدم        اللجنة الفرعية املعنية بتطوير اخلدمات     •

االجتماعية املباشرة الرئيسيني يف جمال العنف املرتيل، وكل من الكيانـات العامـة             
عنية بـالعنف املـرتيل      املختلفة، والدوائر امل   نظمات غري احلكومية، مثل املآوى    وامل

الوكالـة  (التابعة للوكالة الوطنية للرعاية االجتماعية لألطفال واألسـر احملتاجـة           
ويترأس أيضاً هذه اللجنـة     . ، ودوائر العمل االجتماعي يف منطقة غوزو      )املختصة

 .الفرعية أحد املستفيدين السابقني من اخلدمة

مال مقدمي اخلدمات املباشرة،    وتساعد هذه اللجنة الفرعية على تنسيق خمتلف أع         
وجترى حالياً مناقشة معايري مرافـق الرعايـة        . وذلك عن طريق تبادل املعلومات    

ومعايري اخلدمة اليت يقدمها العاملون، بغية وضع معايري وطنيـة مقبولـة جلميـع              
اية االجتماعية، وسوف نتعـاون      بإدارة معايري الرع   توقد أقمنا اتصاال  . األطراف
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كما جيري يف إطار هذا احملفل تبادل ومناقـشة املعلومـات           . الصدد يف هذا    معها
                 املتعلقة بفرص التـدريب وحتـسني اخلـدمات عـن طريـق زيـادة املـوارد               

  ).الوطنية والدولية(
، وهي تضم ممثلني ملختلف الكيانات      اللجنة الفرعية املعنية بالبحث ومجع البيانات      •

 املرتيل أو الفارين منه، وذلك عن طريق موظفيهـا          ذات الصلة باملتعرضني للعنف   
وتضم اللجنة الفرعية أيضاً ممثلني للمحاكم،      . العاملني يف جمايل البحث واإلحصاء    

 الصحية، ومؤسسة خدمات الرعاية االجتماعيـة، ومكتـب اإلحـصاء           دوائروال
  . الوطين، وشرطة مالطة، ووحدة إدارة املعلومات

عية يف سبل توحيد معايري اإلحصاءات الـيت جتمعهـا     وقد نظرت هذه اللجنة الفر      
وتعكـف  . عدةحالياً خمتلف الكيانات، من أجل تقدمي صورة أفضل مللتمسي املسا    

 اتصال بعقد خدمة، يتوىل مسؤولية ترشـيد وتنـسيق          اللجنة على تعيني موظف   
مات، البيانات اإلدارية الروتينية، ودعم سياسة مستندة إىل األدلة وهنج لتطوير اخلد          

  .ورصد اجتاهات البحث وتطوراته
             وكلفت اللجنة هيئة اإلحصاءات الوطنية بتكـرار دراسـة اضـطلعت هبـا يف                

: العنف املرتيل ضد املـرأة    "الوطنية بعنوان   االجتماعية   وزارة السياسة    ٢٠٠٣عام  
 نوفمرب/تشرين الثاين وكانت هذه الدراسة قد أُجريت يف       ". تصورات مجهور مالطة  

كما جتري حالياً دراسـة     . ، وُنشرت اآلن نتائجها   ٢٠٠٨  ديسمرب/كانون األول و
 على األموال اليت منحت للجنة مـن مـشروع ينفـذه    داًمتعلقة باالنتشار، اعتما 

وسوف تقدم هذه الدراسة املتعلقة باالنتـشار يف        . الصندوق االجتماعي األورويب  
عن أيضاً و عن حاالت العنف جزر مالطة فكرة أفضل عن األشخاص الذين يبلغون

وتفيد هذه الدراسة يف ختطيط السياسات وتقدمي       . عنهاالذين ال يبلغون    األشخاص  
  .اخلدمات على حنو أفضل

 لتخطيط وتنـسيق املناسـبات       محلة إعالمية وطنية    بتنظيم اللجنة الفرعية املعنية   •
عيـة ممـثلني،    ه اللجنة الفر  وتضم هذ . اإلعالمية بشأن العنف املرتيل لفترة عامني     

 يف العالقات العامة من مؤسسة خدمات الرعاية االجتماعية ومـن وزارة            وموظف
. شؤون األسرة والتضامن االجتماعي، إضافة إىل عضوين مـن أعـضاء اللجنـة            

 األنشطة، واحلد من التكرار، وتعزيز التعاون بني هـذه          تالحمويساعد ذلك على    
واصل النظر فيها هو حماولة ضمان عـدم        وأحد العوامل اليت يت   . الكيانات الرئيسية 

  .إثقال كاهل اخلدمات احلالية باإلحاالت نتيجة للدعاية
وشاركت اللجنة يف املناسبات اإلعالمية عن طريق مشاركة أعضاء من اللجنة يف              

الربامج التلفزيونية واإلذاعية الوطنية، وكذلك يف املقاالت املنشورة يف الـصحف           
كما شارك أعضاء اللجنة يف حلقات دراسية       . ليزية واملالطية الصادرة باللغتني اإلنك  
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وحتدثوا عن مسألة العنف املرتيل وعن التطورات القانونية فيما بـني العـاملني يف              
محلة دعاية متنقلة يف    أيضاً  نظمت اللجنة الفرعية    و. املهن ذات الصلة هبذه املسألة    

الشريط األبـيض يف مالطـة،      حافالت بالتعاون مع رابطة اجملالس احمللية، ومحلة        
بالتعاون مع مؤسسة خدمات الرعاية االجتماعية، ومسابقة رسـم يف املـدارس،            

ت صـدر وقـد   . بالتعاون مع قسم تعليم الدميقراطية والقيم داخل شعبة التعلـيم         
 صحفية عن هذه األنشطة يف وسائط اإلعالم يف شكل نشرات صـحفية             حتقيقات
  .إعالميةوتغطية 

 وسـوف   .، وهي حالياً يف طور اإلنشاء      املعنية باملسائل القانونية   اللجنة الفرعية  •
تضطلع هذه اللجنة الفرعية مبسؤولية مراجعة ورصد التشريعات والتدابري املنصوص          

  .عليها يف القانون
، وذلك بعد التشاور مع     فرقة عمل للتصدي لالعتداء اجلنسي    كما أنشأت اللجنة      -٢٣

وتضم فرقة العمل   . نة الربملانية املعنية بالصحة يف ذلك الوقت      وزير العدل والداخلية ومع اللج    
 فرقة من املقرر أن تشملو. ممثلني ملختلف األطراف املهتمة اليت تعاونت يف إعداد هذا املقترح         

 التعامل معها يف حالـة االعتـداء    ينطوي عليها األمر يف   العمل مجيع اخلدمات األساسية اليت      
  . التوصية بأسلوب العمل الذي يدعم الشخص املعيناجلنسي، ويناط هبذه الفرقة

ونظمت اللجنة أيضاً حلقتني دراسيتني للمهنيني ذوي االتصال املباشر أو غري املباشر              -٢٤
وُعقدت احللقتان مبناسبة اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املـرأة،           . مبسائل العنف املرتيل  
 تشرين  ٢٥وُعقدت احللقة الدراسية األوىل يف      . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٥الذي ُيحتفل به يف     

، يف حني   "العمل معاً على مكافحة العنف املرتيل     " ملدة يوم حتت عنوان      ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
هنج متكامل  " ملدة يوم حتت عنوان      ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ُعقدت احللقة الثانية يف     

تان مجع املهنيني من منظمات خمتلفـة ممـن         واستهدفت احللقتان الدراسي  . "حنو العنف املرتيل  
يشاركون بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف مسائل العنف املرتيل، مبن فـيهم األخـصائيون               
االجتماعيون والشرطة واحملامون والقضاة، وذلك ملناقشة سبل التعاون بني مجيع املهنيني من            

وألقى متحدثون أجانب كلمات . أجل تقدمي أفضل اخلدمات إىل من يعانون من العنف املرتيل
  . مهمة يف املناسبتني

وشاركت اللجنة يف املؤمترات اليت نظمها جملس أوروبا يف إطار محلة جملس أوروبا               -٢٥
. ٢٠٠٨ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، اليت اسـتمرت حـىت عـام                 

املرأة، ومن مث تشجيع سن قوانني      واستهدفت هذه احلملة التوعية بنطاق العنف املمارس ضد         
 تـضمَّن   تفـصيلياًً ونشرت فرقة عمل تابعة جمللس أوروبا خمططاً        . جديدة لوقف هذا العنف   

  . ن سبل مكافحة العنفأمقترحات جلميع البلدان املشاركة بش
 يف املؤمترات اليت نظمتها شبكة      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨وشارك أعضاء اللجنة أيضاً يف عامي         -٢٦

WaVe  كة تضم املنظمات غري احلكومية األوروبية املعنية باملرأة، اليت تعمل يف جمـال             ، وهي شب
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وهتدف الشبكة إىل تعزيز وتوطيـد حقـوق اإلنـسان       . مكافحة العنف ضد النساء واألطفال    
وقبلت اللجنة  . املكفولة للمرأة والطفل بشكل عام ومنع العنف ضد املرأة والطفل بشكل خاص           

  .  على موقعها الشبكيWaVeرتيل القيام بدور نقطة االتصال لشبكة العنف املسألة املعنية مب
            /، يف حزيـران   www.domesticviolence.gov.mtوأنشئ املوقـع الـشبكي للجنـة          -٢٧

نشورة علـى املوقـع   وتتضمن املعلومات امل.  كجزء من املوقع الشبكي للوزارة  ٢٠٠٧يونيه  
كما تتضمن هذه املعلومات روابط     . معلومات عن اللجنة وأنشطتها وعن قانون العنف املرتيل       

  .باملواقع الشبكية ملنظمات أخرى معنية حباالت العنف املرتيل
يف " احملافظة على كرامة ضحايا العنف املرتيل     "وحصلت اللجنة على أموال ملشروع        -٢٨

، وبرنامج حمور األولويـة   ٢٠١٣-٢٠٠٧ذي الثاين لسياسة الوئام للفترة      إطار الربنامج التنفي  
الثالث الرامي إىل زيادة فرص العمل املتاحة للناس وحتسني نوعية حياهتم، وذلك مبـشاركة              

  :ويتضمن املشروع ما يلي. اللجنة كشريك رئيسي وبتعاون عدة منظمات أخرى
رتيل وبشأن  شار الفعلي للعنف امل    للوصول إىل مؤشر بشأن االنت     -دراسة لالنتشار    •

 اجلهـة  توقـد اسـتكمل    . بني العنف املرتيل والبطالة    وجود أو عدم وجود صلة    
  .عكف حالياً على حتليلهاة مجع البيانات وتاملتعاقد

أخرى لضحايا العنـف    مآوى   الطرق اليت تسلكها     لالطالع على  -زيارة دراسية    •
 وتعزيز اإلدماج االجتماعي عـن      مني فيها املقياملرتيل يف البلدان األوروبية لتمكني      

ويف . طريق التوظيف والعمل احلر، مبا يف ذلك بإنشاء مجعيات يف إطار عملياهتـا            
، شارك تسعة من العاملني يف جمال العنف املـرتيل يف           ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 

  . الزيارة الدراسية اليت جرت يف اجلمهورية التشيكية
وكوالت للقطاعات املشاركة يف العنف املـرتيل،       وضع خطط تنسيق، تشمل بروت     •

الشرطة؛ ووسائط اإلعالم؛ والكيانات احلكومية؛ ومقدمي اخلدمات الصحية؛ : مثل
 وذلك للعمل على حنوٍ منسق من أجل تعزيز إدمـاج           -واملنظمات غري احلكومية    

  . ضحايا العنف املرتيل يف سوق العمل
يتعلق بالعنف املرتيل وأمهيـة مـشاركة       محالت التوعية عرب وسائط اإلعالم فيما        •

  . ضحايا هذا العنف يف سوق العمل
ويف مبادرة أخرى، طلب األخصائيون االجتماعيون متويال من االحتـاد األورويب يف              -٢٩

 حلضور دورات تدريبية يف جمال العنف املرتيل، وذلـك يف إطـار        ٣إطار مشروع غرونتفيغ    
". عانني من العنف  ي أجل رفع مكانة النساء الاليت       العمل خلف الواجهة من   "مشروع بعنوان   

 يف إيطاليا، حيث حضر أخصائي اجتماعي الـدورات      ٢٠٠٨يونيه  /وجرى ذلك يف حزيران   
، جنحت اللجنة يف تـوفري تـسعة أمـاكن لألخـصائيني            ٢٠٠٩مايو  /ويف أيار . التدريبية

  .  املنفذ يف مالطةاالجتماعيني يف الدورات التدريبية املقدمة يف إطار الربنامج نفسه
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   من قائمة القضايا٩ يف الفقرة سائل املطروحةالرد على امل    
الوطنيـة  وكالـة   البلغ عدد حاالت العنف املرتيل اليت حصلت على مساعدة من             - ٣٠

"APPOGG"وتشمل هـذه   . ٢٠٠٩ حالة يف عام     ١ ٠٣٠ و ٢٠٠٨ حالة يف عام     ٩٧٢ ؛
يت واصل األخصائيون االجتماعيون تناوهلا خالل األرقام احلاالت املرحلة من العام السابق ال  

ومن املقرر أن تنشر اإلحصاءات الرمسية نصف السنوية بعد         . الفترة املشمولة باالستعراض  
  . ٢٠١٠يونيه /حزيران

  : "APPOGG"وكالة الوفيما يلي خدمات العنف املرتيل اليت قدمتها   -٣١
ل االجتماعي للبالغني الذين    وحدة خدمات العنف املرتيل، اليت تقدم خدمات العم        •

وتدعم هذه  . عانوا من العنف املرتيل يف إطار العالقات األسرية والعالقات احلميمة         
الوحدة ومتكِّن املستفيدين من اخلدمة الذين يعانون من اإلساءة، وتـساعد علـى             
توفري املأوى الطارئ عند احلاجة، وحتيل املستفيدين إىل أي دوائر أخرى ضرورية            

وتتألف هذه اخلدمة من فريق صغري من األخصائيني االجتماعيني الـذين           . ةومناسب
وهتدف اخلدمة إىل دعم الـضحايا      . يقدمون الدعم لضحايا العنف املرتيل وأطفاهلم     

يف وقت األزمات ويف غري ذلك من األوقات، وذلك بتزويدهم مبا حيتاجونه مـن              
 للسالمة، وبتقدمي الـدعم     مساعدة لتلبية احتياجاهتم، ومبساعدهتم على وضع خطة      

موظفني آخرين داخـل الوكالـة ويف       /العاطفي عند االقتضاء، واالتصال مبهنيني    
حالة لتلقي املساعدة   وكاالت أخرى بشأن تلبية احتياجات الضحايا فيما يتعلق باإل        

ن، والضمان االجتماعي واملشورة القانونية، والتحـاق األطفـال         النفسية، والسك 
  . كباملدارس، وغري ذل

ـ     وى، وهو مأ  "غابكس" أوىم • رتيل  للطوارئ يستقبل النـساء ضـحايا العنـف امل
 إىل توفري بيئة آمنة عاجلة للنساء ضحايا العنف املرتيل          ويهدف هذا املأوى  . وأطفاهلم

ىل االعتقاد بأن مـن     إ أوىويستند برنامج امل  . وألطفاهلم، احملتاجني إىل محاية عاجلة    
وتوفر اخلدمة بيئـة    . ى احلماية من العنف واإليذاء    حق النساء واألطفال احلصول عل    

تساعد النساء واألطفال الذين يعانون من العنف العاطفي والبدين واجلنـسي علـى             
 مدة ثالثة أشهر على األكثر، وينتقلن بعـد         وىوتقيم السيدات يف املأ   . التعايف الذايت 
دد أثنـاء إقامتـهن يف      املرحلة الثانية أو إىل أي مكان إقامة بديل ُيح         وىذلك إىل مأ  

 خالل هذه األشهر الثالثـة      "غابكس" وىويتوىل العاملون يف مأ   . "غابكس"مأوى  
تقدمي الدعم الالزم لتلبية االحتياجات اليومية للسيدات، فضالً عـن االحتياجـات            

  . املذكورة أعاله، كما يتعاونون معهن على وضع خطة عمل للمستقبل
لذين تنطوي عالقتهم احلميمة علـى إيـذاء        خدمة اجلناة، وهي تساعد الرجال ا      •

ويهـدف  . الشريكة على إدراك وفهم سلوكهم وحتمل املسؤولية عن هذا السلوك         
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من اإليـذاء إىل    "برنامج اجلناة إىل إحداث تغيري يف سلوك مرتكيب العنف املرتيل،           
؛ وتوفري بيئة آمنة وصـحية هلـؤالء        "االحترام عن طريق التوعية وحتمل املسؤولية     

ويتحقق ذلك حبضور برنامج مجاعي ملدة      . ساء واألطفال؛ وإقامة عالقات سليمة    الن
وقبل قبول اجلناة يف الربنـامج، جيـري   .  برناجمان يف كل عام  نظَّموي.  أسبوعاً ٢٢

 لالنـضمام إىل     من قبل شخص خمتص ملعرفة مـدى مالءمتـهم         اختبارهم بدقة 
ملشاركون أيضاً على تلقي دعـم      وبعد انتهاء الربنامج اجلماعي، يشجَّع ا     . الربنامج

كما تقيم اخلدمة روابط اتـصال      . مستمر من جمموعة الدعم، وهو دعم متواصل      
بوحدة العنف املرتيل يف احلاالت اليت تتعامل فيها هذه الوحدات مع الشريكة، بغية             

كما يقدم الدعم علـى أسـاس       . تقدمي معلومات بشأن التقدم الذي حيققه اجلناة      
  . قبل حضور الربنامجما  على وضع ألزمات، ويف احملافظة أوقات افردي يف

   من قائمة القضايا ١٠ة يف الفقرة سائل املطروحالرد على امل    
 ٤٥٤ و٤٧٩" APPOGG"بلغ عدد اإلحاالت اليت تلقتها وحدة العنف املرتيل داخل وكالة         -٣٢

   . على التوايل٢٠٠٩ و٢٠٠٨حالة يف عامي 
 ٢٠٠٧ حاالت العنف ضد النساء، يف الفترة من عـام       عالوة على ذلك، كان عدد      -٣٣

  : ، على النحو التايل٢٠١٠مارس /إىل آذار

  عدد احلاالت  السنة
٢٩٩  ٢٠٠٧  
٣٦٣  ٢٠٠٨  
٤٦٧  ٢٠٠٩  
  ١٤٤  )مارس/ آذار-يناير /كانون الثاين (٢٠١٠

االت العنف املرتيل حاالت اإليـذاء      املزعومة حل ضحايا  الويتضمن أيضا عدد النساء       -٣٤
  ). دون حدوث إصابات أو إيذاء بدين(النفسي 

   من قائمة القضايا ١١ة يف الفقرة سائل املطروحالرد على امل    
 حتت العنوان ٩جيري تناول اجلرائم املتعلقة باالغتصاب أو املواقعة اجلنسية يف الفصل        -٣٥

 املمكـن   ، إذ مـن   "اجلرائم املرتكبة ضد سالم وشرف األسرة وضد األخالق       "الفرعي ثانياً   
 أن جرميـة    ١٩٨ املادة   وحتدد. الذكور واإلناث على السواء   ارتكاب العديد من اجلرائم ضد      

االغتصاب أو املواقعة اجلنسية املقترنة بالعنف يرتكبها أي شخص باستخدام العنف يف مواقعة             
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ومن مث فإن العنصرين األساسيني هلذه اجلرمية مهـا املواقعـة           . أي شخص آخر من اجلنسني    
  . نسية والعنفاجل
وال حيدد القانون ما جيب أن ينطوي عليه العنف، وهذا مينح القاضي احليز الـذي                 -٣٦

يتيح له أن يدرس كل حالة بناًء على حيثياهتا، وأن يقرر ما إذا كانت املواقعة اجلنـسية، يف                  
  إرادة الضحية ورغم كل ما أبدته من مقاومة، بـالنظر إىل القـوة      رغمحالة بعينها، حدثت    

وال يتضمن القانون املالطي أي إشارة إىل شدة وطبيعة         . اجلسمانية والطاقة األخالقية للضحية   
ودرجة ومقدار العنف الالزم الرتكاب هذه اجلرمية، بالنظر إىل أن كل ذلك يعتمد إىل حـٍد         

لذلك ميكن أن يكون العنف بدنياً وأخالقيـاً،        .  على شخصية ضحية اجلرمية وظروفها     بعيد
  . نه تسبب بالفعل يف حدوث املواقعةاً من حيث إي أن يكون فعلولكن جيب

ومن منطلق إدراك املشرع أن عنصر العنف أساسي يف حدوث االغتصاب، ومـن               -٣٧
منطلق إدراكه أيضاً أن أي تعريف لالغتصاب قد يستبعد أوضاعاً معينة يعرف اجلميع أهنـا               

ويعين ذلك افتراض حدوث    . رض أو البنَّاء  تعد اغتصاباً، فقد طرح املشرِّع مفهوم العنف املفت       
 من القانون   ٢٠١وتفترض املادة   . العنف يف أوضاع معينة ما مل يوجد دليل على عكس ذلك          

ضد شخص  ) أ: (اجلنائي صراحة وقوع العنف إذا ارُتكبت املواقعة اجلنسية يف احلاالت التالية          
سبب علة بدنية أو ذهنية أو      ضد أي شخص ال ميكنه املقاومة ب      ) ب(دون سن الثانية عشرة؛     

  . نتيجة ألي احتيال جلأ إليه اجلاين) ج(إرادة اجلاين؛ ال عالقة له بألي سبب آخر 

   من قائمة القضايا١٢ة يف الفقرة سائل املطروحالرد على امل    
 بأنه أي فعل من أفعـال  ، من قانون العنف املرتيل٢ يف املادة ،"العنف املرتيل"يعرَّف    -٣٨

 آخـر يف األسـرة   فـرد  األسرة ضد فرد من أفراد لو كان لفظياً فقط، يرتكبه    العنف، حىت 
  . ويشمل أي تقصري يسبب األذى اجلسدي أو املعنوي لآلخر

ويف . وأصبح مقبوالً اآلن لدى القضاة أن من املمكن وقوع االغتصاب بني الزوجني             -٣٩
، عين على شكوى من الطرف امل     حالة االغتصاب، ال جيوز مباشرة اإلجراءات اجلنائية إال بناءً        

شريطة ارتكاب هذه اجلرمية باستخدام عنف عام، أو عنف مرتيل على النحو احملدد يف الفصل               
 من قانون العنف املرتيل، أو بارتكاب أي فعل آخر يؤثر يف النظام العام، وتتخذ يف هذه ٤٨١

وز قانوناً للشرطة أن    وجي. احلالة اإلجراءات اجلنائية بصرف النظر عن شكوى الطرف اخلاص        
تباشر اإلجراءات اجلنائية حبكم اختصاصها أي دون شكوى الطرف اخلاص يف حالة ارتكاب             

  . أي فعل ينطوي على عنف مرتيل
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  االجتار بالنساء واستغالهلن جنسياً  -هاء   

   من قائمة القضايا١٣ة يف الفقرة سائل املطروحالرد على امل    
بالبشر ألغراض االستغالل اجلنسي، واالستغالل يف إنتاج       حيظر قانون مالطة االجتار       -٤٠

السلع أو تقدمي اخلدمات، واالستغالل يف نزع األعضاء، وذلك مبوجـب قانوهنـا اجلنـائي           
وقد أدرجت جرمية االجتار باألشخاص، بـشكل حمـدد، يف          ).  من قوانني مالطة   ٩الفصل  (

 مالطة ألغراض البغـاء يعـد       ، رغم أن االجتار بأي شخص من      ٢٠٠٢قوانني مالطة يف عام     
).  من قوانني مالطة   ٦٣الفصل  (االجتار بالرقيق األبيض    ) قمع(بالفعل جرمية مبوجب مرسوم     

تـسع سـنوات،    و سنتني   بنيوتتمثل العقوبة املتعلقة باالجتار بالبشر يف السجن ملدة تتراوح          
 أربع  بنيدة تتراوح   يعاقب عليها بالسجن مل   اليت  باستثناء حاالت االجتار لغرض نزع األعضاء       

كمـا تـشدد   . وتشدد العقوبة بدرجة إذا كان الضحية قاصـراً     . اثنيت عشرة سنة  وسنوات  
         العقوبة إذا اقترنت اجلرمية بضرر بدين خطري، أو نتجت عنها إجراءات تزيد قيمتـها علـى               

، أو  ) يورو ١١ ٦٤٦,٨٧( وستمائة وستة وأربعني يورو وسبعة ومثانني سنتاً         ا ألف أحد عشر 
. من القانون اجلنـائي   ) ١(لف   أ ٨٣إذا ارتكبت مبشاركة منظمة إجرامية وفقاً ملفهوم املادة         

  . وتتناسب العقوبات املنصوص عليها مع العقوبات املنصوص عليها جلرائم خطرية أخرى
ه الصادر عن ـنقل التوجيي  الذي)SL 217.07(فرعي التشريع ال ٢٠٠٧وُسن يف عام   -٤١

إصدار تصريح إقامة ملواطين بلد ثالث ممن يقعون ضحية         بشأن  ) EC/2004/81(اجمللس األورويب   
إلجراء لتيسري اهلجرة غري القانونية الذين يتعاونون مع السلطات         ن  تعرضوياالجتار بالبشر أو ممن     

إقامة يف   مينح ضحايا االجتار أو اهلجرة املتعاونني مع السلطات املالطية تصريح            والذياملختصة،  
كما ينص هذا التشريع على منح األشخاص املعنيني فتـرة          ). قابلة للتجديد ( أشهر   ٦البلد ملدة   

كي تتـاح هلـم فرصـة    )  أشهر٦قبل منحهم تصريح إقامة ملدة   (تفكري ال تزيد على شهرين      
  . ‘التحرر من تأثري مرتكيب اجلرمية، واختاذ قرار مستنري بشأن إمكانية التعاون‘

ة على ذلك، يتضمن القانون اجلنائي أحكاما تتعلق بإرغام شخص على البغاء            وعالو  -٤٢
والعقوبة املفروضة عند ارتكاب هذا اجلرم حبق       . أو استمالته إليه، سواء أكان بالغا أم قاصرا       

الـسجن ملـدة   عقوبة غري أن  . قاصر هي السجن ملدة تتراوح بني مثانية أشهر وأربع سنوات         
  :نوات تطبق يف احلاالت التاليةتتراوح بني سنتني وست س

  ض اجلاين للخطر حياة قاصر عمًدا أو هتّوًرا؛إذا عّر •
         إذا انطوى اجلرم على استعمال العنـف أو تـسبب يف ضـرر بـدين جـسيم                 •

  لذلك القاصر؛
  .)١( ألف ٨٣كب اجلرم مبشاركة منظمة إجرامية مبفهوم املادة إذا ارُت •
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           ارتكاب ذلك اجلرم حبق بالغٍ فهـي الـسجن ملـدة           ةيف حال أما العقوبة املفروضة      -٤٣
ال تتجاوز سنتني، على أن يعاقَب بالسجن مدة تتراوح بني سنة وأربع سنوات مىت حتققـت                

إذا انطوى اجلرم على جتاوز للسلطة أو خيانة لألمانـة أو سـوء اسـتغالل      : الشروط التالية 
  . كان هدفه الكسبوللعالقات العائلية أو إذا كان اجلرم معتادا أ

 االغتصاب بني ثالث وتسع سنوات، يف حني أن هتك يف حالةوتتراوح مدة السجن   -٤٤
) مكـررا (العرض، ما مل يكن من بني اجلرائم األخرى املشار إليها يف العنوان الفرعي الثامن               

  .مدهتا بني ثالثة أشهر وسنةتتراوح من القانون اجلنائي، يفضي إىل عقوبة بالسجن 
، كانت هناك ثالث ٢٠١٠مارس / حىت هناية آذار٢٠٠٧ويف الفترة املمتدة من سنة   -٤٥

ثرها تسعة أشخاص؛ وال تزال مجيـع تلـك         إقضايا اجتار بالبشر بغرض البغاء حوكم على        
  .وتبني أن مثاين نساء وقعن ضحايا يف هذه القضايا. القضايا قيد النظر

 إلذكاء وعي الضحايا من النساء والفتيـات        وفيما يتعلق باجلهود اليت بذلتها مالطة       -٤٦
         بأمهية اإلبالغ بعمليات االجتار، أصدرت الوكالة الوطنية خلدمات الرعايـة االجتماعيـة يف            

واشتمل على معلومات عن حتديـد      .  كتيبا مفصال لزيادة الوعي باالجتار بالبشر      ٢٠٠٨عام  
لضحايا واألماكن اليت ميكن أن جيدوا      األشخاص احملتمل أن يكونوا ضحايا وركز أيضا على ا        

ووزعت الكتيبات يف املستشفى الوطين واملراكز الصحية واملراكز اجملتمعيـة          . فيها املساعدة 
واجملالس احمللية والكنائس وغريها من الكيانات اليت تديرها الكنيسة مثل جلنة املهاجرين وغرفة 

 ووزعت أيضا يف أماكن الترفيه الستهداف       .الدفاع ومكتب مالطة التابع ملنظمة العفو الدولية      
  .من حيتمل أن يكونوا ضحايا االستغالل اجلنسي وزبائن اجلنس

بـودي  "وتنظم الوكالة الوطنية خلدمات الرعاية االجتماعية حاليا محلة مبعية متاجر             -٤٧
            ، يف إطار محلة أوروبية هلذه املتـاجر انطلقـت يف أواخـر   )مالطة) (Body Shop" (شوب
 قصد املسامهة يف مكافحة االجتار باألطفال واملراهقني بغرض استغالهلم جنسيا،           ٢٠٠٩عام  

وأصدرت بودي شوب كتيبا وزع مبساعدة الوكالة الوطنية خلدمات         . وذلك بإذكاء الوعي  
وسيخصص جزء من إيرادات مبيعات بودي شوب من منـَتج بعينـه            . الرعاية االجتماعية 

  . ومأوى لضحايا االجتار بالبشر احتياجات طبية نفسانية ونفسيةمنلتمويل ما استعجل 

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة  - واو  

  قائمة القضايا من ١٤ املطروحة يف الفقرة الرد على املسائل    
ملواصلة تشجيع املرأة ومتكينها من املشاركة يف مناصب اختاذ القرار، استهلت اللجنة              -٤٨
: ه الذي يسهم االحتاد األورويب يف متويله، وعنوانESF 3.47شروع املنية لتعزيز املساواة الوط

وستحدد األحباث يف إطار هذا املشروع األسباب الكامنـة خلـف           . "تفجري طاقات املرأة  "
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وباخلصوص، سـتحدد هـذه     . يف سوق العمل  " املنحدر غري املرئي  "و" احلاجز غري املرئي  "
  . املرأة مناصب إداريةالعوامل اليت حتول دون تبّوؤلل أهم تحساألحباث و

وأجرى اجمللس النسائي الوطين، بالتعاون مع مكتب اإلحصاءات الوطين، دراسة عن             -٤٩
وترمي الدراسة إىل حتديد احلواجز اليت      ". احلواجز اليت تعترض مشاركة املرأة يف صنع القرار       "

ـ   تعترض تقلد املرأة مناصب على مستوى صنع القرا        ن الـسياسي واالقتـصادي     يدار يف املي
وأظهرت النتائج أن العديد من النساء ال يتبوأن مناصب عليا بسبب صـعوبة             . واالجتماعي

وكشفت الدراسة أيضا أن كال من      . اجلمع بني ساعات العمل الطويلة واملسؤوليات العائلية      
سها والتـأثري الـسليب يف      النساء والرجال ال يرون العالقة القائمة بني منط معيشة املرأة وجن          

  .خيارات مسارها املهين
 املرأة وصـنع  " بعنوان   ٢٠٠٧لذا، نظم اجمللس النسائي الوطين دورة تدريبية يف عام            -٥٠

اشتملت على جمموعة من اجللسات التفاعلية معـدة للنـساء املهتمـات            " القرار السياسي 
. رِكات من دخول املعترك السياسي    وهدفت الدورة إىل متكني املشا    . بالسياسة احمللية والوطنية  

فقد حتدث يف الدورة مهنيون متخصصون يف تقدمي برامج يف جمال التمكني وممثلون للمجالس         
  .احمللية واألحزاب السياسية وأعضاء يف برملان مالطة وأعضاء يف الربملان األورويب

 يف املائـة يف     ٨,٧(ى  ومع أن نسبة متثيل النساء يف الربملان الوطين ال تزال دون املستو             -٥١
        ، فإن هناك تطورا إجيابيا يتمثل يف أن نسبة النساء يف جملـس الـوزراء مرتفعـة                 )٢٠٠٨عام  
ومن االجتاهات اإلجيابية أيضا تزايد عدد املنتَخبـات يف اجملـالس           .  وزراء ٨ من أصل    ٢: جدا
ما تكون االنتخابـات علـى      وغالبا  .  يف املائة  ١٩,٨فنسبة املستشارات احملليات تبلغ     . احمللية

لذا، فمـن املـرجح أن      . مستوى اجملالس احمللية منطلقا لتقلد مناصب أعلى يف احلياة السياسية         
تؤدي الزيادة يف نسبة متثيل النساء يف اجملالس احمللية إىل زيادة يف نسبة متثيلـهن يف الربملـان يف                   

  .األمد البعيد

  التعليم  - زاي  

  قائمة القضايا من ١٥حة يف الفقرة  املطروالرد على املسائل    
تعزيز املساواة بني   : "املعنون" احلد األدىن للمناهج الوطنية   "ينفَّذ اهلدف اخلامس من       -٥٢

بتدريس تالميذ املرحلـة الثانويـة      ) ٢٠٠١(متطلبات اخلطة االستراتيجية    تنفذ  و" اجلنسني
 التنمية الشخصية واالجتماعيـة  القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني بواسطة دروس وبرامج  

  :وهتدف هذه الدروس إىل ما يلي. يف املدارس الثانوية
  ملتعلقة باجلنسنيزيادة الوعي بالقضايا ا •
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  اكتشاف الكيفية اليت يؤثر هبا اجلنس يف األدوار يف البيت •
  مساعدة التالميذ على حتديد القيم اليت يؤمنون هبا  •
  صاكتشاف اختالف القيم باختالف األشخا •
  إدراك أمهية التسامح والتنوع •
جلنسانية يف العالقـات الـيت      اقوالب النمطية   مساعدة التالميذ على استكشاف ال     •

  يصادفوهنا بواسطة األفالم ووسائل اإلعالم
   يف عالقاهتم باجلنس اآلخر قوالب النمطيةفهم الطريقة اليت تؤثر هبا هذه ال •
  قضايا اجلنس، سيما التحرش اجلنسي •
  ن الدور اجلنساين يؤثر يف خمتلف األدوار املؤداة يف احلياةاالعتراف بأ •
  . العملأثناء السلوكاكتشاف أن السلوك اجلنساين قد يؤثر يف  •
          / يف تـشرين األول    ، وزارة التعليم والـشباب والتوظيـف      آنذاكوأصدر ما كان      -٥٣

وتقترح الوثيقـة  ". سسياسة للمدار : التوجيه الوظيفي " وثيقة سياسة بعنوان     ،٢٠٠٧أكتوبر  
وتـشدد  . إنشاء مركز وطين للتوجيه الوظيفي من مهامه التشجيع على املساواة بني اجلنسني           

  .الوثيقة على أن اإلعداد للمسار املهين ينبغي أن يراعي االعتبارات اجلنسانية
 السياسة"، أصدرت مديرية اجلودة واملعايري يف التعليم        ٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين    -٥٤

اليت ترى ضرورة   "  الكتساب الكفاءات األساسية يف التعليم االبتدائي      تنيواالستراتيجية الوطني 
  .التصدي للعوامل االجتماعية اليت تسهم يف نقص الكفاءات األساسية مثل العامل اجلنساين

العدل بني اجلنسني ومقترحـات     تتعلق ب  املدرسية اعتبارات    ختطيط التنمية  ويتضمن  -٥٥
وتعكـس  . وتضع املدارس سياساهتا اجلنسانية اخلاصة يف هذا اجملال       . ة هذا العدل  تدعم سياس 

خطط التطوير املدرسي واألخالقيات املدرسية احلاجة إىل أن تتعهد املدرسة ككـل مبعيـة              
  .سؤولية ذلك التشجيعمب لخصجملسها، كتابةً، بتشجيع برنامج التعليم املدرسي اجلامع وتت

زامية أثناء العمل لفائدة املعلمني قسُم إدارة املنـاهج والتعلـيم           وينظم الدورات اإلل    -٥٦
يوليـه أو   /وتعقد تلك الدورات يف متوز    . اإللكتروين التابع ملديرية اجلودة واملعايري يف التعليم      

  :وتتناول الدورات ما يلي. سبتمرب أو كليهما، وكذا يف خالل السنة/أيلول
  ؛الطيةالقضايا اجلنسانية يف البيئة امل  )أ(  
  ؛دور املرأة يف األدب  )ب(  
  ؛التعامل مع القضايا اجلنسانية  )ج(  
  ؛ الباليف قضايا اجلنسانية طريقة الكتابة مع وضع  )د(  
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  .قضايا املساواة داخل الصف  )ه(  
ونظم قسم إدارة املناهج والتعليم اإللكتروين حلقة عمل يف إطار حلقات عمل جملس          -٥٧

حنو حتقيـق املـساواة والعـدل يف        " بعنوان   ٢٠٠٧أبريل  /ان نيس ٢٧-٢٤أوروبا يف الفترة    
 مجيع املدارس واألخـصائيني     مديريواستهدفت احللقة منسقي الثانويات وكبار      ". املدرسة

وتناولت قضايا اجلنـسانية واإلعاقـة     . التربويني ومنسقي األنشطة املدرسية ومدريب املعلمني     
مداد مجيع أصـحاب املـصلحة باملعـارف        وكانت ترمي إىل إ   . والتمييز وكراهية األجانب  

واملهارات الالزمة إلعداد التالميذ حبيث يغادرون املدرسة وقد أدركوا أمهية تكافؤ الفـرص،   
واحليف الذي قد يصيب الغري بسبب نوع جنسهم أو عمرهم أو أصلهم اإلثـين أو نـوع                 

  .نشاطهم اجلنسي أو القدرات البدنية، وإدراك واجبهم بعدم التمييز

  التوظيف  - ءحا  

  قائمة القضايا من ١٦ املطروحة يف الفقرة الرد على املسائل    
اعتقادا جازما أن   ) هيئة التوظيف والتدريب  (تعتقد دائرة التوظيف احلكومية املالطية        -٥٨

مستدامة اجتماعيا واقتـصاديا    أفضل و الضرورة تدعو إىل التحّول إىل أمناط توظيف جديدة         
 وتروم اهليئة حتقيق هذا اهلدف بواسطة االستعمال الفعال للمهـارات           .وبيئيا يف األمد البعيد   

اليت يتمتع هبا السكان احملليون واالرتقاء باملهارات الفردية وتنميتها كما ينبغي، علًمـا بـأن               
مفتاح املزيد من االستثمار والتنمية يف مالطة هو بيد السكان الذين جينون يف املقابل املزيد مـن                 

وتتوقف فعالية وجود تدابري سوق عمل نشيطة ليس على         . كاسب االجتماعية فرص العمل وامل  
هذا، وال ُتستغل   . وضع خطة التنفيذ وطريقة التنفيذ فقط بل على تقّبل اجملموعة املستهدفة أيضا           

ويف هذا السياق بالتحديد، تتعـاون دائـرة        . إمكانات توظيف النساء حاليا االستغالل الكايف     
بـني  ملالطية مع أصحاب املصلحة الرئيسيني على حتقيق املزيد من املساواة           التوظيف احلكومية ا  

، خاصة عن طريق زيادة معدالت نشاط النساء وحتـسني نوعيـة            اجلنسني يف جمال التوظيف   
ل، ستعمل  ومن منظور سوق العم   . الوظائف املتاحة بواسطة تشجيع ثقافة التعلّم مدى احلياة       

ـ   ] جمددا[دخول سوق العمل     من أجل    ودعماً املرأة   اهليئة جاهدة على تشجيع    ا والبقـاء هب
  .وحتسني وضعها فيها

لذا، اضطلعت هيئة التوظيف والتدريب بعدد من األنشطة الراميـة إىل مـساعدة               -٥٩
خطـة  القيام رمسياً باستنباط    فإىل جانب   . احلكومة املالطية على حتقيق أهدافها يف هذا اجملال       

             ل استراتيجية اهليئـة يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني            عمل للمساواة بني اجلنسني تفصّ    
، فهي ترصد وحدة اجلنسانية داخل اهليئة وتساعد أيضا على حتقيـق            ٢٠١٠-٢٠٠٩للفترة  

. هنج كلي يقوم على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين بشأن اخلدمات الـيت تقـدمها اهليئـة               
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تلك املتعلقة بالقضايا اجلنسانية، يف خريطة طريـق        وأدرجت أيضا مبادرات الدائرة، مبا فيها       
ويظل التعلم مدى احليـاة يف صـلب مجيـع          . ٢٠١٠-٢٠٠٨األمن الوظيفي املرن للفترة     

، فإن مجيع الدورات التدريبيـة      يهوعل.  التنمية االقتصادية واالجتماعية   حنوالتحوالت املهمة   
فقط، بل قد ُبذل اجلهـد      ) نسهمبصرف النظر عن ج   (ليست متاحة جلميع الزبائن املهتمني      

إلتاحتها أيضا على مستوى اجملالس احمللية، علما بأن هناك خططا أخرى لتوسـيع شـبكة               
وقـد  . الدورات على هذا املستوى قصد جعلها يف متناول األفراد املهتمني، سـيما النـساء    

 كني مبا فيها تكنولوجيا املعلومـات، لـتم       ُخففت أيضا شروط االلتحاق ببعض الدورات،     
.  املشاركة يف تلك الـدورات     مهاراهتم من جمموعة أكرب من األفراد الذين يسعون إىل تنمية         

ووضعت خطط إضافية للدعم من أجل االستمرار يف مراجعة شروط االلتحاق بواسطة نظام             
اختبارات االستعداد الذي يواصل ضمان مشاركة األفراد املقتدرين، الذين ال ميلكون لألسف           

يف سياسـتنا   زيد تدعيم   ومل. الزمة لدعم مهاراهتم، مشاركةً كاملة يف الدورات      الكفاءات ال 
ـ طفل  ال، ُخفضت تكلفة ساعة خدمات رعاية       اإلدماججمال   ن حيـضرون دورات هيئـة      مل

وبإمكان الزبائن اليوم، ومعظمهم من النساء، حـضور الـدورات يف           . التوظيف والتدريب 
  . مربيات مدرَّبات تدريبا مهنياالوقت الذي يتركون فيه أطفاهلم يف رعاية

ة يف جمال التوظيف والتدريب، يف كثري مـن األحيـان، أن            واسعوأظهرت اخلربة ال    -٦٠
ألغلبية الزبائن خربة واسعة يف ميدان الرعاية واالقتصاد غري الرمسي وأهنم ينجذبون إىل العمل              

لي تظهر أيضا ميال شديدا لدى      فاإلحصاءات املنشورة املتعلقة باالقتصاد احمل    . يف هذين اجملالني  
وعليه، ينبغي استحداث نوافذ للتوظيف يف هذا امليدان عن         . النساء إىل هذا القطاع الوظيفي    

طريق توفري التدريب األساسي لألفراد املهتمني الذين حيصلون بعد ذلك علـى الـشهادات              
 فرص عمل   وفرأن ي من شأن ذلك ليس     ف. ت قدرهتم على تقدمي خدمة جيدة     الالزمة اليت تثب  

 إضفاء طابع رمسي على األعمال املرتليـة ورعايـة          فضالً عن لألفراد ذوي املهارات احملدودة     
 النظر يف هذه    زيد متحيص وهليئة التوظيف والتدريب، إضافة إىل ذلك، خطط مل       . املعالني أيضا 

  .اإلمكانية مستقبال
ـ             -٦١  ود التوعيـة، أي   وتعالَج مسألة تدين مستوى توظيف النساء عن طريق تعزيـز جه

 واجللسات اإلعالمية لتسجيل عامة النـاس واإلعالنـات         بواسطة جمموعات االختبار النسائية   
املصورة اليت تستهدف النساء غري العامالت واليت توزع يف مراكز النشاط احملليـة وحتـديث               

ـ                       م املعلومات املنشورة على موقع هيئة التوظيف والتدريب كي يظل الزبائن على اتـصال دائ
فقد أضحى بذل جهود توعية كبرية بني       . مبا استجد من تطورات حكومية وتطورات يف اهليئة       

السكان احملليني إحدى الطرق الرئيسة اليت سلكتها وحدة اجلنسانية إلذكاء الـوعي مبختلـف              
ليات القضايا، منها ترتيبات الدوام املرنة والتوفيق بني العمل ومقتضيات احلياة وتقاسم املـسؤو            

وليس من السهل القضاء على الصور النمطية الثقافية املتأصـلة؛          .  أخرى  مجلة أمور  منالعائلية،  
حنو املساواة بني اجلنسني يف جمال العمل تكمن         وضوحاً   أكثرومع ذلك فإن مفاتيح حتقيق حتّول       

  اجلمهور، مبن فيهم املسجلون والسكان غـري       يف صفوف يف نشر املعلومات على نطاق أوسع       
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ولبلوغ هذه الغاية، تنظم هيئة التوظيف والتدريب عددا من احللقـات           . العاملني وأرباب العمل  
الدراسية املعدة ألرباب العمل اليت تتناول قضايا من قبيل التمييز اجلنساين يف العمل وممارسـات   

وتنظيم التوظيف، والبحث يف فوائد تيسري عملية التوفيق بني العمل ومقتضيات احلياة للموظفني             
حلقات دراسية يف هذا الصدد، وحلقات دراسية أخرى تلقي الضوء على أمهية األخذ بترتيبات              

لذا، ستنظم هيئة   . ن ُبعد باعتبارها وسيلة الستبقاء املوظفني املمتازين      ع مثل العمل    ،الدوام املرنة 
فع املـشاركة يف     منا -نيستا  "التوظيف والتدريب محلة إعالمية ميوهلا االحتاد األورويب بعنوان         

 Nista' - The Benefits of Sharing Life’s Responsibilities(" حتمل مسؤوليات احليـاة 
)((ESF 3.59 ،عـن  ،تستهدف الرجال والنساء إضافة إىل أرباب العملهي و يف األيام القادمة 

وظيـف  ومع أنه يف وسع دائرة الت     . طريق تسليط الضوء على أمهية هذه القضايا املذكورة آنفا        
احلكومية املالطية أن تسهم يف هذا التحول حنو املزيد من املساواة بني اجلنسني يف العمل عـن                 

هنا توجد يف هناية هذه العملية وتتوقف فعالية األنشطة اليت تنفـذها علـى        إال أ طريق مبادراهتا،   
  .ال تتحكم فيها مباشرة بالضرورةاليت عدد من العوامل 

، صـوب   وستظل تعمـل  ية، تعمل هيئة التوظيف والتدريب،      ومن الناحية االقتصاد    -٦٢
وفيمـا  . متكني املزيد من النساء من مشارب شىت من االعتراف مبهاراهتن وإحسان توظيفها           

يستهدف النساء اللوايت يسعني إىل العودة إىل     " توظيف املرأة "عدا توفري تدريب حمدد يف جمال       
والتدريب تقدم أيضا مـساعدة مكيفـة       سوق العمل بعد طول غياب، فإن هيئة التوظيف         

يف  نيحسب احلاجة يف جمايل التوظيف والتدريب إىل فئات حساسة من الزبائن غري العـامل             
 واألمهات الشابات العازبات قصد تشجيع  رتيل السكان احملليني، أي ضحايا العنف امل      صفوف

 مصيدة الفقر   أولئك النساء على حتسني أوضاعهن بواسطة العمل وجتنب أن يصبحن ضحايا          
  .عن طريق االعتماد على االستحقاقات احلكومية وحدها

 لتشجيع األفراد على مواصلة التعليم      ُوضعتويضاف إىل ذلك أن خمططات التمويل         -٦٣
يف جماالت العلوم وتكنولوجيات املعلومات، ويفيد ذلك أيضا النساء ألن متثيلهن متـدن يف              

املعـروف باسـم    " (تأهَّـل "خمطـط   : يل تلك وفيما يلي خمططات التمو   . هذه القطاعات 
ويرمـي املخطـط األول إىل      ). STEPS" (املنح التعليمية االستراتيجية  "وخمطط  ") إمكانايت"

تشجيع التعلم مدى احلياة، خاصة يف ميدان تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، ويـدعم            
 واليت تشترط دفع رسوم يف      الطلبة الذين حيضرون الدورات التدريبية اليت تنظم يف ذلك اجملال         

وبإمكان الطلبة ملء استمارة لتسجيل اهتمامهم باملخطط       . املعاهد العامة واخلاصة يف مالطة    
واسترداد الرسوم عن طريق استقطاعات الضريبة على الدخل مستقبال بعد النجاح يف الدورة             

ة اجلودة يف جمال عادي يف املائة على الشهادات ال    ٢٥ نسبةبخصم  ومن مزايا املخطط    . التدريبية
وعالوة على ذلك، تتعاون وزارة البنية التحتية والنقل        . تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  
ومصرف إتش إس يب سـي      ) Valletta(مصرف فاليتا   : واالتصاالت وثالثة مصارف خمتلفة   

)HSBC (   ومصرف لومبارد)Lombard (     ويوفر . على تقدمي قروض لتغطية نفقات الدورات
  .خطط أيضا إعفاءات ضريبية على الرسوم الدراسيةامل
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 املعلومات الكافية عن التعليم التكميلي والعـايل للطلبـة يف           ويضاف إىل ذلك أن توافر      -٦٤
الكليات، وألساتذة التوجيه الوظيفي، وسيلة مهمة جدا جللب املزيد من الطلبة ملواصلة دراسـتهم       

ختيار الواعي للموضوع واملؤسسة اليت يودون االلتحاق       بعد التعليم اإللزامي ولكي يتمكنوا من اال      
دليل الطالب للتعلـيم    "وقد أعدت اللجنة الوطنية للتعليم العايل، واضعة ما تقدم يف احلسبان،            . هبا

 :متـاح علـى الـرابط التـايل        (واإلنكليزيـة بـاللغتني املالطيـة     " التكميلي والعايل يف مالطة   
http://nche.gov.mt/mediacenter/PDFs/1_Student%20Guide%20English%20WEB.pdf(، 

ووزع الدليل على مجيع طلبة الصفني الرابـع واخلـامس يف مجيـع             . ٢٠٠٩يف صيف عام    
ويلخص الدليل نظام التعليم املالطي     . ٢٠١٠يناير  /الكليات يف مالطة وغوزو يف كانون الثاين      

وخمتلف املؤسسات اليت قد يود الطلبة االتصال هبا ويقدم مجيع معلومات االتصال والـروابط    
ويتضمن أيضا معلومات   . الشبكية الالزمة لكي يواصل الطلبة البحث واستكشاف خياراهتم       
 اليت ينبغي ملسائلبامرجعية عن خمططات التمويل وفرص الدراسة يف اخلارج، إضافة إىل قائمة    

  . قرار مهم من هذا القبيل يف حياهتمالنظر فيها عند اختاذ

  قائمة القضايا من ١٧ املطروحة يف الفقرة الرد على املسائل    
 يورو  ٥٠٠ ٠٠٠معايري الرعاية االجتماعية    إدارة   ت، ُمنح ٢٠٠٨سبتمرب  /يف أيلول   -٦٥

وحيمـل  . غية توزيعها على املـستفيدين احملـتملني      من الصندوق األورويب للتنمية اإلقليمية ب     
 جتديد رعاية الطفولة    -برنامج املنح ملرافق رعاية الطفولة      : "العنوان التايل " برنامج املساعدة "

            جتديد املنـاطق احلـضرية وحتـسني نوعيـة احليـاة،           : ٦يف مالطة يف إطار حمور األولوية       
  .٢٠١٣يونيه / يف حزيرانوسيتوقف الربنامج.  شهرا٥٧وسيدوم 

ويستهدف برنامج املساعدة هذا زيادة وحتسني خدمات رعاية األطفال يف منـاطق              -٦٦
يشجع ذلـك   سو. بعينها، سواء أكانت قريبة من مساكنهم أم مرتبطة بأماكن عمل والديهم          

تنمية تلك املناطق وجتديدها ألنه سيسهم بصفة غري مباشرة يف زيادة النـشاط االجتمـاعي               
وعـالوة  . خل هذه املناطق، األمر الذي يفضي إىل املزيد من النشاط االقتصادي يف اإلقليم            دا

ب املزيد من النساء بسبب   يف وتدر يتوظيف جهودها ل   سلف، ُتْدعم مؤسسات األعمال      على ما 
العالقة احملتملة بني تدين مستوى مشاركة املرأة يف سوق العمل ومرافق رعاية األطفال امليسورة،             

ويرمي هذا الربنامج أيضا إىل حتـسني       . ر الذي يرفع معدل مشاركة املرأة يف سوق العمل        األم
  .املرافق املوجودة وتشجيع املرافق اجلديدة املعنية بتعليم األطفال يف مرحلة مبكرة وتنميتهم

وسيؤدي إجياد توازن سليم بني العمل واحلياة العائليـة وتزايـد عـدد األمهـات                 -٦٧
علـى   إىل حتسني نوعية حياة الوالدين بسبب زيادة القـدرة           ، غري مباشرة  العامالت، بصورة 

  . وبسبب توافر خدمات جيدة يف جمال رعاية األطفال وتيسريها أكثرالكسب
ويركز برنامج املساعدة هذا على توفري رعاية جيدة لألطفال يف مالطة ويدعم السياسة               -٦٨

ل واحلفاظ عليها قـصد إجيـاد       جليدة لألطفا املركزية للحكومة، وهي تعزيز خدمات الرعاية ا      
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. أفضل بني العمل واحلياة العائلية وتشجيع مشاركة النساء أكثر يف القوة العاملة احملليـة             توازن  
ملا ال يقل   رعاية  ويسهم الربنامج أيضا يف حتقيق أهداف االحتاد األورويب املتمثلة يف توفري أماكن             

  . يف مالطةأعوام ٣  سنحىتدة و الوالذمن يف املائة من األطفال ٣٣عن 
وسيساعد تصور هذا الربنامج على املساعدة على االرتقاء مبرافق رعايـة الطفولـة               -٦٩

إن كـان   (القائمة وحتسينها، وذلك مبساعدة مقدمي اخلدمات يف هذا اجملال على نقل املباين             
 وتسهيل التقيد باملعـايري     شئةناوتشجيع املشاريع ال  ) االنتقال مما يتطلبه التقيد باملعايري الوطنية     

  .الوطنية ملرافق رعاية الطفولة
  :ويهدف الربنامج إىل حتقيق ما يلي  -٧٠

تيسري دخول املرأة سوق العمل واستبقائها فيها، األمر الذي حيافظ على مـشاركة    •
  املرأة يف القوة العاملة

  دعم األسر لتحقيق توازن أفضل بني العمل واحلياة العائلية •
  بنوعية احلياةاالرتقاء  •
  تشجيع مباشرة األعمال احلرة لدى مقدمي خدمات رعاية األطفال •
  .زيادة فرص العمل يف جمال رعاية الطفولة •
 من هذا املشروع هو توفري مرافق لرعاية الطفولة سـهلة املنـال             يواهلدف الرئيس   -٧١

شجيع النساء  طفال قصد ت  وميسورة التكلفة يف مالطة، األمر الذي يزيد من خدمات رعاية األ          
ويتوجه هذا املشروع إىل النساء     .  احلفاظ على وظائفهن    أو  على وظائف  أكثر على احلصول  

غري العامالت الالئي يعتربن رعاية األطفال ضرورية لدخول سوق العمل واملوظفات اللوايت            
يعتربن رعاية األطفال شرطا مهما جدا الستبقاء وظائفهن والعاطالت عن العمـل الالئـي              

ن رعاية األطفال شرطا مهما جدا لبدء العمل واللوايت تعيقهن القيود املاليـة لتحمـل               يعترب
وسيسهل هذا املشروع أيضا على النساء الالئي يدخلن سوق         . تكاليف مرافق رعاية الطفولة   

  .العمل أو من يعملن أصال زيادة عدد ساعات العمل
والدين، األمر الذي سيزيد من     وسيوفر هذا املشروع أيضا عددا أكرب من اخليارات لل          -٧٢

  .القدرة التنافسية ومن مث اخنفاض األسعار، وهو ما جيعل رعاية األطفال أيسر للوالدين

  قائمة القضايا من ١٨ املطروحة يف الفقرة الرد على املسائل    
األساس القـانوين   )  من قوانني مالطة   ٣١٨الفصل  (يوفر قانون الضمان االجتماعي       -٧٣

وينص القانون على نظامني أساسيني . ماعية جلميع األشخاص املؤمَّنني يف مالطة للحماية االجت 
ففي إطار النظـام    . اثنني، أحدمها يقوم على االشتراكات واآلخر ال يقوم على االشتراكات         

 يف املائة   ١٠(األول، ُتدفع االستحقاقات الطويلة األمد والقصرية األمد رهنا بدفع اشتراكات           
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 فيستفيدون مـن مجيـع      لبعض الوقت أما العاملون   ). اتب أو صايف الدخل   من األجر أو الر   
  . االشتراكمعايرياالستحقاقات اليت تقوم على االشتراكات ما داموا يستوفون 

 الذين يكسبون أقل من احلد األدىن الوطين لألجور فبإمكاهنم          لبعض الوقت  العاملون   أما  -٧٤
 ١٠ يف املائة من دخلهم الفعلي بدال مـن   ١٠(اسبيا  اختيار دفع اشتراكات الضمان االجتماعي تن     

ويظلون يستفيدون من مجيع االستحقاقات القائمة على       ). يف املائة من احلد األدىن الوطين لألجور      
  .االشتراك لكن مبعدالت تناسبية رهنا باملعدل الفعلي لالشتراكات املدفوعة

  القضاياقائمة  من ١٩ املطروحة يف الفقرة الرد على املسائل    
 من قوانني مالطة، قانون املساواة بني الرجل واملـرأة، التحـرش   ٤٥٦حيظر الفصل     -٧٥

ومن احملظور أيـضا علـى األشـخاص        ". سلوكا جنسيا غري مرغوب فيه    "اجلنسي باعتباره   
القضاء علـى   املتمثل يف   املسؤولني عن أي مكان عمل أو أي مؤسسة تعليمية إمهال واجبهم            

 عدم إشـاعة  وعليهم أيضا أن يتأكدوا من      .  ما ينص عليه ذلك القانون     التحرش اجلنسي وفق  
  .لتمييزلاملقررات الدراسية والكتب املدرسية 

وأرباب العمل ملزمون بتقدمي شكاوى إىل املفوض املعين بتعزيز املساواة نيابة عـن               -٧٦
  .موظفيهم الذين يدعون أهنم تعرضوا للتحرش اجلنسي أو التمييز

الذين ثبت حترشهم جنسيا على آخرين يدانون باقترافهم جرما خيالف          واألشخاص    -٧٧
 ألفـني وثالمثائـة وتـسعة    ال تتجاوز) multa -مولتا ( وتفرض عليهم غرامة مالية  ٩املادة  

 أو يعاقبون بالسجن ملدة ال تتعدى       ) يورو ٢ ٣٢٩,٣٧( وعشرين يورو وسبعة وثالثني سنتاً    
وذلك ما مل يكن يف ذمة هؤالء األشخاص تبعات أكرب          ستة أشهر أو بالغرامة والسجن مًعا،       

  .يف إطار أي قانون آخر
 من قوانني مالطة، قانون التوظيف وعالقات العمـل، علـى           ٤٥٢وينص الفصل     -٧٨

 من هذا القانون على هـذه       ٣٢ إىل   ٢٦وتنص املواد من    . احلماية من التمييز املتعلق بالعمل    
. رتكب بني رب عمل وموظف أو بني موظف وآخروهذا يعين أي سلوك سيئ قد ي . احلماية

 من هذا القانون تعريض الشخص يف مكان العمـل          ٢٩ أو   ٢٨ أو   ٢٧ أو   ٢٦وخيل باملواد   
للتحرش عن طريق االتصال اجلسدي احلميمي نتيجة طلب وصال جنسي أو تعريض الضحية             

ركات أو وضع   ألي فعل أو سلوك ذي إحياءات جنسية، مبا يف ذلك الكلمات امللفوظة أو احل             
شعر شخص بأنه أسيء    مىت  و. كلمات مكتوبة أو إنتاج صور أو مواد أو عرضها أو توزيعها          

إليه بذلك السلوك أمكنه تقدمي شكوى لدى حمكمة الشؤون العمالية طبقا لألحكام املنصوص      
أيضا على أن حمكمـة الـشؤون       ) ٢(٣٠وتنص املادة   .  من هذا القانون   ٣٠عليها يف املادة    

ية إذا اقتنعت بأن الشكوى مربرة جاز هلا اختاذ التدابري اليت تراها مناسبة، مبا فيها فسخ                العمال
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، وأمرت بدفع تعويض عن     متييزي يف عقد أو يف اتفاق مجاعي       إلغاء أي بند     أي عقد عمل أو   
  .اخلسارة أو الضرر الذي تكبده الطرف املظلوم نتيجة اإلخالل

ء آخر قد حيق للشاكي اختاذه يف إطار أي قـانون  وهذا أيضا دون املساس بأي إجرا       -٧٩
آخر واجب التطبيق، ويتعني أال ميس أيضا أي إجراء آخر قد يكون املدعى عليه عرضة لـه                 

  .طبقا ألي قانون آخر واجب التطبيق
 من القانون نفسه على عقوبات يف حق األشخاص الذين ينتهكون           ٣٢وتنص املادة     -٨٠

           يـورو  ٢ ٣٢٩,٣٧ال تتجـاوز    ) مولتـا (رضة لدفع غرامة    ، أي إهنم ع   ٢٩ و ٢٨املادتني  
  .أو يعاقبون بالسجن ملدة ال تتعدى ستة أشهر أو بالغرامة والسجن مًعا

 حىت اليوم، مل تستدع شرطة اآلداب أي        ٢٠٠٧يناير  /ومنذ األول من كانون الثاين      -٨١
  .توظيف وعالقات العملشخص يف إطار قانون املساواة بني الرجل واملرأة أو قانون ال

  الصحة  - طاء  

  قائمة القضايا من ٢٠ املطروحة يف الفقرة الرد على املسائل    
حيصل كل من اجلنسني على قدم املساواة على اخلدمات االستشارية الصحية والرعاية              -٨٢

عايـة  وتقدم املعلومات والرعاية اجلنسية والصحية اإلجنابية جمانا يف إطار الر         . الصحية يف مالطة  
ووضـعت  . الصحية العامة، سيما يف عيادات التوليد وطب النساء واألمراض التناسلية البوليـة      

  . اللمسات األخرية حالياتوضع عليهاسياسة وطنية بشأن الصحة اجلنسية بعد عملية تشاور و
ويوفر التثقيف اجلنسي أيضا يف املدارس الثانوية عن طريق دروس للتطوير الشخصي              -٨٣

وترمي املواضيع املدروسة باخلصوص إىل إذكاء الوعي بشىت القضايا املتعلقـة           . عيواالجتما
  :بالسلوك اجلنسي، أي

  كيز على النمو اجلنسي لنفس اجلنسالتر •
  سي املختلفة اليت مير هبا كل فردديد مراحل النمو اجلنحت •
  طفي واجلسدي واجلنسي للجنس اآلخرالنمو العاعلى التعّرف  •
  جلسدية املقترنة بالنمو اجلنسي ااستعراض التغريات •
  عتقادات خاطئة بشأن النمو اجلنسيتوضيح أي ا •
  انب العاطفي يف العالقات اجلنسيةاالهتمام باجل •
  حلدود الشخصية للعالقات احلميمةوضع ا •



CEDAW/C/MLT/Q/4/Add.1 

29 GE.10-43377 

  غري املسؤولاك عواقب السلوك اجلنسي إدر •
  )لواقي اجلنسي واألقراص وسوى ذلكالعفة وا(اكتشاف سبل محاية النفس  •
  ملثبات أمهية التواصل مع الشريك بشأن منع احلإ •
مثل االغتصاب والدردشـة    (معاجلة مواضيع اجلنس اليت حيتاج الطلبة إىل معاجلتها          •

  )ألطفال واالستعراءيل اجلنسي لاملاجلنسي وعرب الشابكة والتحرش 
  امانتقاهل البشري واإليدز وبطرق ة املناعنقصالفرق بني فريوس على التعّرف  •
   البشري واإليدزنقص املناعةوس يف االعتقادات اخلاطئة بشأن فريالنظر  •
  ر الشخصية املتعلقة هبذه املسألةاستكشاف املشاع •
والتهاب الكبد   وهي املَتَدثرة والنَّيَسرية الُبّنية   (الوعي بأهم األمراض املنقولة جنسيا       •

  والطريقة اليت تنتقل هبا) ْهريواهلربس والزُّ
  ا التقاء األمراض املنقولة جنسيايت ميكن استعماهلحتديد موانع احلمل ال •
   بني اجلنوسية واجلنستوضيح الفروق •
  )اجية امليل اجلنسي وتغيري اجلنس وازدواملثلية(لبة مسألة امليول اجلنسية إفهام الط •
   خمتلف امليول اجلنسيةحولوآرائهم مناقشة مشاعر الطلبة  •
جلنسي املنحرفة مثل البغاء واخلالعـة  ما يعلمه الطلبة عن أنواع السلوك ا     التعّرف ع  •

  )التولّه اجلنسيو
  .وآرائهماستكشاف مشاعر الطلبة  •

   من قائمة القضايا٢١الرد على املسائل املطروحة يف الفقرة     
يعد إهناء احلمل املستحث يف أي مرحلة عمال غري قانوين مبوجب التشريعات املالطية               -٨٤

 العنـوان الفرعـي     ؛ اجلزء الثاين؛ العنوان الثامن؛    ٩ل  الفص(جاء يف القانون اجلنائي     وفق ما   
  ).٢٤٣-٢٤١ الفقرات ؛السابع

   من قائمة القضايا٢٢ الفقرةالرد على املسائل املطروحة يف     
الوقاية هي أساس مجيع األنشطة األخرى ضمن النهج الـشامل ملكافحـة اإليـدز                -٨٥

 حاليـا،    حاالت اإلصابة قليل   الطة حيث عدد  واألمر كذلك خاصة يف م    . والعدوى بفريوسه 
فعلى مـدى   .  حماولة توقي تفشي املرض وحدوثه     أكثر وجاهة يف  ومن مث فإن تدابري الوقاية      

، بلغ املعدل السنوي حلاالت اإلصابة بـالفريوس        )٢٠٠٩-٢٠٠٦(السنوات األربع املاضية    
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يدز املبلـغ   اإلصابة باإل  شخصا، يف حني أن املعدل السنوي حلاالت         ٢٠اجلديدة املبلغ عنها    
 يف  ٣٥,٦ (٣٦ومن بني مجيع هذه احلاالت، كانت نـسبة النـساء           .  حاالت ٥ عنها كان 

عـدد  و. ة من العمر لدى التـشخيص      سن ٢٠دون  )  يف املائة  ٤( حاالت   ٤، وكانت   )املائة
         ، ال يوجد لدينا    ٢٠٠٩-٢٠٠٠ومنذ الفترة   .  نسمة ٤٠٠ ٠٠٠يتجاوز بقليل   سكان مالطة   

  . حامال إجيابية املصل امرأة١٧سوى 
  البشري على الرسـالة    ة املناع نقصا يف جمال الوقاية من فريوس        سياستن يرتكز توجه   -٨٦
كن عفيفا، صادقا، استعمل العازل بصورة صحيحة وباستمرار، ال تعاقر املخدرات           " :التالية

قـب  عتختبار وبعده وجتـرى االختبـارات وتُ      وتسدى املشورة قبل اال   . "وأجر االختبارات 
 ، يف أماكن متعددة وتوزع اإلبر يف إطار برنامج يف مجيع مراكز الصحة األوليـة              االتصاالت

 جوتعالَ. يدي يف اجملتمعات احمللية   وهي متاحة جلميع معاقري املخدرات عن طريق احلقن الور        
 املشخَّصة وتتاَبع يف الوحدة املتخصصة للمرضى الداخليني املصابني بأمراض معديـة           احلاالت

                عايل الفعاليـة     ال  العالج"هذا، و .  عيادة املرضى اخلارجيني املصابني بأمراض تناسلية بولية       ويف
ويـوفر  .  متاح للجميع جمانا ويتـاَبع بانتظـام        )HAART   " (                         ضد فريوسات النسخ العكسي   

 البشري عندما يتسجلن إلجراء فحوص مـا        ة املناع نقصللحوامل الفحص اخلاص بفريوس     
االت اإلجيابية طبقا لذلك وتقدم رعاية الفترة احمليطة باحلمل لتـوقي           قبل الوالدة وتعالَج احل   

  .انتقال الفريوس إىل الوليد

  املهاجرات  - ياء  

   من قائمة القضايا٢٣الرد على املسائل املطروحة يف الفقرة     
رغم الضغوط الشديدة اليت تعرضنا هلا على مدى العقد املنصرم إزاء اهلجـرة غـري                 -٨٧

ويصدق هذا الواقع   .  مالطة مل تترد قط يف توفري احلماية ملن تبني استحقاقهم هلا           الشرعية، فإن 
وحتال مجيع حاالت االعتداء واالستغالل والعنف إىل سـلطات         . أيضا على النساء والفتيات   

  .إنفاذ القوانني ووكاالت الرعاية االجتماعية
أو حىت ملتمسات اللجـوء   البالغات العازبات، سواء كن حيظني باحلماية       يتم إيواء و  -٨٨

وتؤوى . اللوايت مل تقبل طلباهتن، يف مركز مفتوح معد خصيصا لتلبية احتياجاهتن وحلمايتهن           
األمهات العازبات والوحدات األسرية أيضا يف مراكز مفتوحة أخرى تليب احتياجات النساء            

أمـر  "أنشأه  الذي  وتوضع القاصرات غري املصحوبات يف إطار النظام        . الالئي لديهن أطفال  
 أيضا يف مرافق حمددة أخرى حيث يوىل اهتمام خاص الحتياجـات            ويتم إيواؤهن " الرعاية
  .املراهقني احملرومني من أي إعالة عائلية ومحايتهم/األطفال
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وإلعطاء حملة عن املستفيدات املقيمات حاليا، فـإن األغلبيـة الـساحقة منـهن                -٨٩
 امرأة من أصل ٥٠٠ويوجد حاليا حنو . أقلوهناك جنسيات أخرى لكن بدرجة  . صوماليات

  . مقيمة يف املراكز املفتوحة٣ ٠٠٠قرابة 
. وعالوة على ذلك، فإن مجيع األجانب املقيمني يف مالطة حيتاجون إىل رخـصة إقامـة     -٩٠

  . أجنبية تقيم يف مالطة٨ ٥٤٤، فقد كانت ٢٠٠٨لعام " االستعراض السكاين"ووفق ما جاء يف 
 أن اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة تعمل على ضمان خلو اجملتمـع            ويضاف إىل ذلك    -٩١

املالطي من أي شكل من أشكال التمييز بسبب اجلنس واملـسؤوليات العائليـة يف العمـل،       
وحيـق  . اجلنس عند توفري البضائع واخلدمات واإلمـداد هبـا        نوع  اإلثين و /واألصل العرقي 

  .ة أيضاللمهاجرات واألطفال أن ينعموا هبذه احلماي

  الزواج والروابط األسرية  - كاف  

   من قائمة القضايا٢٤ الفقرةالرد على املسائل املطروحة يف     
، السن القانونيـة    ) قوانني مالطة  - ٢٥٥الفصل  ( من قانون الزواج     ٣مبوجب املادة     -٩٢

ـ      ١٦الدنيا للزواج لكل من الذكور واإلناث هي         ذي ميـارس    عاما رهنا مبوافقة الشخص ال
ومع ذلك، حيق حملكمة االختصاص . يةطة األبوية أو الوصي، إذا كان القاصر حتت الوصا   السل

 أن تأذن، بعد تقـدمي      الطوعي، ضمن املنطقة اليت تشملها واليتها واليت يسكن فيها القاصر،         
  .يوصزواج مل يوافق عليه الشخص الذي ميارس السلطة األبوية أو السبب وجيه، ب

   من قائمة القضايا٢٥روحة يف الفقرة الرد على املسائل املط    
 ٣٥وتنص املـادة    .  من القانون املدين ملالطة دواعي االنفصال      ٤١-٣٥حتدد املواد     -٩٣

ه مبوجب أمـر مـن      بباخلصوص على جواز اإلعالن عن االنفصال مبقتضى حكم أو اإلذن           
تزامات التعـايش   من ال حالً   الطرفان   يصبحوبعد احلكم باالنفصال،    . احملكمة املدنية املختصة  

  .حدمها إزاء اآلخر، ما عدا كوهنما ال يزاالن متزوجنيألواآلثار املدنية 
أن االنفصال قد ال حيدث إال بناء على طلب أحـد الـزوجني             على   ٣٦ املادة   تنصو  -٩٤

  وعلى أي دواع منصوص عليها يف املواد الالحقة يف نفس القانون، أو بتراضي الزوجني وفـق               
وعليه، فإن كل الدعاوى اخلاصة باالنفصال جيـب أن تقـدم إىل            . ٥٩ادة  املعليه   ما تنص 

 بيد أن األحكام الواردة يف املـادة        ؛))١(٣٧املادة  (الدائرة املناسبة من دوائر احملكمة املدنية       
التالية تنص على أنه جيوز طلب حتديد مقدار النفقة ومن يستمر يف اإلقامـة يف               ) ٢(الفرعية  

  .يفصل يف الرتاع، وذلك قبل الشروع يف اإلجراءات بواسطة أمر قضائيبيت الزوجية ريثما 



CEDAW/C/MLT/Q/4/Add.1 

GE.10-43377 32 

           يل، وجب تطبيـق مـا يـرد يف         مرتوينص القانون على أنه مىت كان هناك عنف           -٩٥
يف غضون أربعة أيام وجاز للمحكمة، من تلقاء نفسها قبل االستماع إىل الطرفني             ) ١(املادة  

           مـن  412Dاملـادة   (أو أمر عالج    ) ٩ من الفصل    412Cادة  امل(أو بعده، إصدار أمر محاية      
    وتستمع احملكمة بإجياز إىل املدعي واملدعى عليه وتبت يف األمر بقرار حـىت إن             ). ٩الفصل  

          وتـنص . ))٣( املادة الفرعيـة  (مل ميثل أي من الطرفني أو كالمها أمام احملكمة يوم اجللسة            
نه من أجل محاية سالمة الطرفني املعنيني أو مصاحل الطفل أو األطفـال              أيضا على أ   ٣٨املادة  

يل، ، مىت قُدمت أدلة على العنف املـرت        أو أي معالني قصر آخرين ألي من الزوجني        فضلىال
الـذي  مر  األانطبقت أحكام املواد اآلنفة الذكر، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على             

  .أمر صادر مبقتضى املادة املقابلة يف القانون املشار إليه سابقايصدر مبوجب هذه املادة وكأنه 
واالدعـاءات املتعلقـة    ) ٣٨، املادة   ١٦الفصل  (وتتمثل دواعي االنفصال يف الزنا        -٩٦

         بالتجاوزات أو القسوة أو التهديد أو اإلصابات اخلطرة حبق املـدعي أو أي مـن أطفالـه                 
وحيـق  ). ٤١املـادة  (بعـد سـنتني    -ون أسباب وجيهة   واهلجر أو النشوز د   ) ٤٠املادة  (

 فيها  يفكر أخرى مل    أسباباًللمحكمة أيضا، بناء على سلطتها التقديرية، أن تأخذ يف احلسبان           
 باالنفصالوجيوز للقاضي يف بعض احلاالت أن يأذن        ). ٤٥، املادة   ١٦الفصل  (املدعى عليه   

  .جة تنافر الطباع الشديد بني الطرفنيلدواعي احنالل ميثاق الزوجية يتعذر تداركه نتي
) ١(٤قّر االنفصال، انطبق التشريع الذي حيكم حضانة األطفال وهو املـادة            ومىت أُ   -٩٧

إدخـال   من قوانني مالطة، قانون اختطاف األطفال وحضانتهم، اليت تقرر           ٤١٠من الفصل   
  .           الد وتنفيذها                                                          االتفاقية األوروبية بشأن االعتراف بالقرارات املتعلقة حبضانة األو

 النفقـة عنـد     - )التنفيـذ املتبـادل   ( قانون أوامر اإلعالة     - ٢٤٢وحيكم الفصل     -٩٨
تـسهيالت  (وينص هذا التشريع على أحكام جديدة مكان قانون أوامر اإلعالـة        . االنفصال
؛ وينص على حكم يهدف إىل انضمام مالطة إىل االتفاقيات الدوليـة            )٤٨الفصل  ) (التنفيذ

نفقة؛ وينص على حكم آخر لتيسري حتصيل أشخاص يف مالطة النفقة من أشخاص             املتعلقة بال 
يف بلدان أخرى أو حتصيل أشخاص يف بلدان أخرى النفقـة مـن أشـخاص يف مالطـة،                  

  .ولألغراض املرتبطة باملسائل املشار إليها سابقا
مـن  ) ٦(٧وينظم اقتساَم املمتلكات عند االنفصال الشرطُ املنصوص عليه يف املادة             -٩٩

، احملكمة املدنية من الدرجـة األوىل وحمكمـة الـصلح           )دائرة األسرة (لوائح احملكمة املدنية    
ـ      ). S.L.12.20) (دائرة األسرة ) (قضاء أعلى ) (غوزو(  يكـن   ـموهو ينص على أنه إذا ل

للمحكمة أن تبت يف الطريقة اليت تصفّى هبا أي ملكية مشتركة بني الطرفني، فإنه ميكنها أوال     
وجيوز للمحكمة أيـضا يف  .  يف مجيع القضايا مث احلكم يف تلك املسألة يف مرحلة الحقة     البت

أي مرحلة من املراحل أن تشجع الطرفني على عقد اتفاق حتكيم وفق ما ينص عليه شـرط                 
وتنص هذه املادة علـى أن الرتاعـات        .  من قانون التحكيم   ٣٨٧من الفصل   ) ٦(١٥املادة  

رج ضمن الوضع املدين الشخصي، مبـا يف ذلـك تلـك املتعلقـة              املتصلة باملسائل اليت تند   
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باالنفصال وإبطال الزواج، غري قابلة للحل بواسطة التحكيم، شريطة إمكان إحالة املـسائل             
املرتبطة باقتسام املمتلكات بني الزوجني على التحكيم رهًنا مبوافقة احملكمة املختصة باتفـاق             

  .التحكيم واحملكّم الذي يعيَّن
ويدرج يف عقد االنفصال عادة شرط يتخلى كل زوج مبوجبه عـن إرث اآلخـر،                 -١٠٠

وعندما يتوىف الزوج بعد االنفصال، ال حيق للزوجة املطالبة باإلرث وال يقع على عاتقها أي               
  .التزامات بشأنه

  الربوتوكول االختياري  -الم   

   من قائمة القضايا٢٦الرد على املسائل املطروحة يف الفقرة     
فُتح باب توقيع الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد              -١٠١

          / كـانون األول   ٢٢ ودخـل حيـز التنفيـذ يف         ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ١٠املرأة يف   
  .ومل توقع مالطة هذا الربوتوكول.  تصديقات أو انضمامات١٠ عقب ٢٠٠٠ديسمرب 
إذ ال بـد    . ملالطية تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري      وال تزال احلكومة ا     -١٠٢

  . قبل التصديقروط القانونية الالزمةمن استيفاء الش

        


