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لقضاء علـى مجيـعااتفاقية  
 ضد املرأةأشكال التمييز 

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  اللجنة املعنية للقضاء على التمييز ضد املرأة

  الفريق العامل ملا قبل الدورة 
   الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول٢٢-٤

  بالنظر يف التقارير الدوريةالقضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلققائمة   

 مالطة  

 ملالطـة  الرابـع  الـدوري نظر الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة يف التقريـر               
(CEDAW/C/MLT/4).  

  عامةحملة  

 وينبغـي أن تتـضمن هـذه      . يرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد هذا التقرير         -١
املعلومات اإلدارات واملؤسسات احلكومية اليت شاركت يف إعداد التقرير وطبيعـة ومـدى             
مشاركتها، وأن تبني ما إذا كانت قد أُجريت مشاورات مع منظمات غري حكومية وما إذا               

كما يرجى بيـان مـا إذا كانـت         . كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير وقدمته إىل الربملان       
يت اعتمدهتا اللجنة لدى النظر يف التقرير الدوري األويل والثاين والثالث           املالحظات اخلتامية ال  

قد ُنشرت على نطاق واسع يف مالطـة، بـاللغتني          ) ١٢٣-٨٨، الفقرات   A/59/38(ملالطة  
املالطية واإلنكليزية، بغرض توعية الناس، وال سيما املـسؤولني احلكـوميني والـسياسيني،             

عنية باملرأة، باخلطوات اليت اُتخذت مـن أجـل ضـمان    وكذلك املنظمات غري احلكومية امل    
  .املساواة قانوناً وفعلياً بني الرجل واملرأة، وباخلطوات األخرى اليت اُتخذت يف هذا الصدد

ويتضمن التقرير بيانات إحصائية حمدودة جداً مصنفة حسب نوع اجلنس عن حالة              -٢
معلومات عن حالة مجع البيانات وحتليلها      ويرجى تقدمي   . املرأة يف جماالت مشمولة باالتفاقية    
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. يف البلد عموماً وإىل أي مدى ُتجمع هذه البيانات على أساس تصنيفها حسب نوع اجلنس              
وُيرجى بيان الطريقة اليت تعتزم بواسطتها احلكومة حتسني مجع البيانات املصنفة حسب نوع             

البيانات يف وضع الـسياسات     اجلنس املتعلقة جبميع جماالت االتفاقية، وكيف ُتستخدم هذه         
  .والربامج ويف رصد التقدم احملرز حنو حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
، ال سيما إن كانت أحكامها قابلة       لوضع القانوين لالتفاقية يف مالطة    يرجى توضيح ا    -٣

مر كذلك، يرجى تقدمي معلومات عما إذا كانـت         وإذا كان األ  . للتطبيق مباشرة يف احملاكم   
أحكام االتفاقية ُيستشهد هبا يف احملاكم الوطنية، وإعطاء أمثلة عـن أي سـوابق قـضائية                

  .بذلك متصلة
وأوصت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، بأن تتخذ الدولة الطـرف مجيـع               -٤

. لالتفاقية إدماجاً كامالً يف القانون احمللي     التدابري الضرورية لضمان إدماج األحكام األساسية       
كما . لذا يرجى بيان اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل امتثال التوصية السابقة للجنة             

يرجى إدراج معلومات حمّدثة عن أي قوانني أو تدابري هتدف إىل القضاء علـى التمييـز مت                  
  .ت اخلتامية األخرية للجنةاعتمادها أو هي قيد املناقشة منذ صدور املالحظا

ويرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة لسحب حتفظات الدولة الطرف على             -٥
 من االتفاقية، وفقاً    ١٦من املادة   ) ه(١، والفقرة   ١٥ و ١٣، واملادتني   ١١ من املادة    ١الفقرة  

 .لتوصية اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة

  رأة اآللية الوطنية للنهوض بامل    
يرجى تقدمي معلومات إضافية عن اللجنة الوطنية لتعزيز املـساواة، مبـا يف ذلـك                 -٦

ويرجى إدراج معلومات عما إذا كانت هذه املـوارد    . معلومات عن مواردها البشرية واملالية    
كما يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن تـأثري        . تكفي لتنفيذ اللجنة لواليتها وحتقيق أهدافها     

ة الوطنية، اليت متثل الكيان الوطين املسؤول عن مسائل املساواة بني اجلنسني، على أعمال اللجن
وهل تشمل والية اللجنة إمكانية تسجيل الشكاوى املتعلقة بـالتمييز          . عدم التمييز ضد املرأة   

  ضد املرأة؟

  الربامج وخطط العمل    
ويلة األمد الـيت قدمتـها      يشري التقرير إىل اخلطة الوطنية املعنية بالصحة والرعاية الط          -٧

ويرجـى تقـدمي    ). ١٤-١٢اجلزء الثالث، الفرع    (وزارة الصحة واملسنني والرعاية اجملتمعية      
معلومات إضافية عن هذه اخلطة الوطنية، مبا يف ذلك معلومات مفصلة عن املـوارد املاديـة                
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 لتقيـيم   والبشرية املخصصة هلا، وبيان ما إذا كان مت وضع مؤشرات وأهداف حمددة زمنيـاً             
  . عملية تنفيذ اخلطة يف البلد

  العنف ضد املرأة    
يشري التقرير إىل اللجنة املعنية بالعنف املرتيل اليت أُنشئت مبوجب قانون العنف املرتيل               -٨

ويرجى تقدمي معلومات إضافية وحمدثـة عـن        ). ٤-١اجلزء األول، الفرع     (٢٠٠٥يف عام   
عن االستراتيجيات اليت أُعدت كي تباشر اللجنة       كما يرجى إدراج معلومات     . أعمال اللجنة 

  . وظائفها بفعالية
 بوصفها وكالة الدولة اليت عينتها احلكومـة        Appoggويشري التقرير إىل وكالة أبوغ        -٩

ويرجى تقـدمي معلومـات     ). املصدر نفسه (لكفالة تقدمي خدمات إىل ضحايا العنف املرتيل        
د الضحايا الذين تلقوا املساعدة خالل الفتـرة        إضافية ومفصلة عن وضع هذه الوكالة، وعد      

  .موضوع االستعراض، ونوع اخلدمات املقدمة إليهم
 ٢٠٠٥ حالة عنف مرتيل أُبلغت عنها وكالة أبوغ يف عـام            ٨٠٠ويشري التقرير إىل      -١٠

ويرجى تقدمي معلومات حمدثة عن عدد مرتكيب العنف الذين أحيلوا للقضاء           ). املصدر نفسه (
دد حـاالت   كما يرجى تقدمي معلومات إحصائية حمدثة عن ع       . ل الفترة نفسها  وعوقبوا خال 

  .خالل الفترة موضوع االستعراضعنها  العنف ضد املرأة املُبلغ
وأعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة عن قلقها ألنه، مبقتـضى القـانون               -١١

ألن االغتـصاب واالعتـداء     اجلنائي، جيب أن ترتبط جرمية االغتصاب باستخدام العنف، و        
اجلرائم املرتكبة ضد سـالم وشـرف       "باستخدام العنف ُيصنفان يف القانون اجلنائي ضمن        

ودعت اللجنة الدولـة الطـرف إىل أن        ). ١١٥، الفقرة   A/59/38( "األسرة وضد األخالق  
 تعرِّف هاتني اجلرميتني بوصفهما شكالً من أشكال التمييز الذي يعوق على حنو خطري متتـع              

ويرجـى  . املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية املكفولة هلا على قدم املساواة مع الرجل           
تقدمي معلومات عن الوضع احلايل للقانون اجلنائي، وعما إذا كانت هذه التوصية قد أُخذت              

وهل عدَّلت احلكومة القانون اجلنائي يف هذا الصدد؟ فإن كانت اإلجابة بالنفي،            . يف االعتبار 
  ل تبذل احلكومة أي جهود لتعديله؟ ه

وإذا مل يكن كـذلك،    . ويرجى حتديد ما إذا كان االغتصاب يف الزواج يعترب جرمية           -١٢
  هل تعتزم احلكومة جترميه؟

  االجتار بالنساء واستغالهلن جنسياً    
يشري التقرير إىل التشريع الذي يعاقب على املمارسات اجلنائية املرتبطـة باالجتـار               -١٣

ويرجى تقدمي معلومـات مفـصلة   ). ٢-٦، الفرع اجلزء األول(ستغالهلم يف البغاء بالبشر وا 
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بشأن هذا التشريع، وتقدمي معلومات إحصائية، إن وجدت، بشأن عدد األشخاص الـذين             
ل الفترة موضوع االستعراض الرتكاهبم هذه اجلرائم، وكـذلك         قُدموا للقضاء وعوقبوا خال   

كما يرجى ذكر اجلهـود     . بشأن عدد النساء الاليت وقعن ضحية االجتار واالستغالل اجلنسي        
  . لتوعية النساء والفتيات بأمهية اإلبالغ واجلهود اليت تبذل لضمان أمنهنبذل يف مالطةاليت ُت

  احلياة العامةاملشاركة السياسية واملشاركة يف     
يرجى تقدمي معلومات مفصلة بشأن الربامج واألنشطة اجلـاري تنفيـذها بغـرض             -١٤

وهل تنظَّم محالت توعيـة     . التصدي بفعالية ملسألة نقص متثيل املرأة يف اختاذ القرار السياسي         
؟ من أجل تعزيز املشاركة السياسية للمرأة يف مجيع جماالت القطاع العام ويف اجلهاز القضائي             

وهل قررت احلكومـة اختـاذ      . يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن متثيل املرأة يف اجملالس احمللية         
تدابري خاصة لتحقيق مساواة حقيقية بني املرأة والرجل، عمالً بالتوصـية الـسابقة للجنـة               

)A/59/38   ؟ فإن كان األمر كذلك، يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة           )١٠٨، الفقرة
  .الصدد وعن تأثريهايف هذا 

  التعليم    
يشري التقرير إىل احلد األدىن للمنـاهج الوطنيـة، املـستند إىل قـانون التعلـيم                  -١٥

اجلـزء الثالـث،    (، واملطبق على مجيع املدارس احلكومية والكنسية واملستقلة         )٣٢٧ الباب(
 اهلدف اخلامس   يرجى تقدمي معلومات مفصلة بشأن الطريقة اليت ينفَّذ هبا        لذا  ). ٢-١٠الفرع  
ويرجـى  ). ٥٦املصدر نفسه، الـصفحة     (تنفيذاً فعاالً   " تعزيز املساواة بني اجلنسني   "املعنون  
تقدمي معلومات إضافية عن الطريقة الـيت نفـذت هبـا املتطلبـات الـدنيا للخطـة                  أيضاً

  ).٢٠٠١( االستراتيجية

  التوظيف    
 عدداً من الدورات املوجهـة      يشري التقرير إىل شركة التوظيف والتدريب اليت تقدم         -١٦

وأوصت  ).٣-١١اجلزء الثالث، الفرع    (بوجه خاص إىل شرحية العاطلني عن العمل يف اجملتمع          
 اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً يف سبيل القضاء على             

 ساب املهارات وتشجيع   املهين يف القطاعني العام واخلاص من خالل التدريب على اكت          الفصل
املرأة على العمل يف امليادين غري التقليدية وعن طريق االستفادة من التدابري اخلاصة املؤقتة وفقاً           

، A/59/38) (٢٠٠٤( للجنـة    ٢٥ من االتفاقية، والتوصية العامة رقم       ٤ من املادة    ١للفقرة  
وهل اختذت شركة   . يةيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن تنفيذ هذه التوص       لذا   ).١١٠الفقرة  

  التوظيف والتدريب أي تدابري لتشجيع املرأة على العمل يف اجملاالت غري التقليدية؟
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ويف املالحظات اخلتامية السابقة، حثت اللجنة الدولة الطرف على توفري مزيد مـن               -١٧
 املعلومات عن السياسات العامة هبدف مساعدة الوالدين على التوفيق بني مسؤوليات األسرة           

ومسؤوليات العمل من خالل تسهيالت رعاية الطفل املقدمة لألطفال يف مجيـع األعمـار              
)A/59/38   يرجى تقدمي معلومات مفصلة وحمدثة بـشأن تـوافر تلـك           لذا  ). ١١٤، الفقرة

  .التسهيالت، وما إذا كانت تليب احتياجات اآلباء العاملني
 املوفرة للنساء العامالت لبعض     ويرجى تقدمي معلومات مفصلة عن احلماية القانونية        -١٨

  . االجتماعيةفادة من املزاياحقهن القانوين يف االستعن الوقت و
، وغري  "سلوكاً جنسياً غري مرغوب فيه    "ويشري التقرير إىل التحرش اجلنسي باعتباره         -١٩

مشروع مبوجب قانون املساواة بني الرجل واملرأة وقانون التوظيف والعالقـات الـصناعية             
يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن حمتويات هذين القانونني        ). ١٢-١١ الثالث، الفرع    اجلزء(

كما يرجى تقدمي معلومات عن عدد احلـاالت الـيت          . وما إذا كانا جيرمان اجلرائم اجلنسية     
  .أحيلت إىل احملاكم وعدد مرتكيب هذه اجلرائم الذين حوكموا

  الصحة    
رية الصحية؟ يرجى بيان ما إذا كانت هناك  هل حتصل النساء على اخلدمات االستشا       -٢٠

وهل تعتزم احلكومـة وضـع      . برامج تقدم للنساء معلومات عن حقوقهن اجلنسية واإلجنابية       
  سياسة وطنية بشأن التثقيف اجلنسي؟

وهل اإلجهـاض   . ةويرجى تقدمي معلومات عن الوضع القانوين لإلجهاض يف مالط          -٢١
ألمر كذلك، ففي أي ظروف؟ يرجى تقدمي معلومات        العالجي مصرح به قانوناً؟ فإن كان ا      

  .حمدثة عن عدد حاالت اإلجهاض اليت أجريت خالل الفترة موضوع االستعراض
وال يقدم التقرير أي معلومات عن املعدالت احلالية إلصابات النساء بفريوس نقص              -٢٢

ـ       لذا  . اإليدز/املناعة البشرية  ساء والفتيـات  يرجى تقدمي معلومات إحصائية وحمدثة عـن الن
اإليدز يف البلد، ومعلومات عن األنشطة أو املبادرات        /املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية    

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات مفصلة وحمدثة عن       . اليت تتخذها احلكومة ملكافحة هذه املشكلة     
كنهن احلصول  اإليدز، الاليت مي  /عدد النساء والفتيات، املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية       

 .على الرعاية الطبية يف الدولة الطرف

  النساء املهاجرات    
، داخـل البلـد     ةيرجى تقدمي معلومات بشأن حالة هجرة النساء والفتيات يف مالط           -٢٣

وعلى الصعيد الدويل، مبا يف ذلك معلومات عـن عـدد النـساء والفتيـات املهـاجرات                 
  .ملهاجرات من اإليذاء واالستغالل والعنفوخصائصهن، واخلطوات املتخذة حلماية النساء ا
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  الزواج والروابط األسرية    
 بالنسبة للنساء والرجال؟ وهل     ة واحد يلزواج؟ وهل ه  ل ي السن القانونية الدنيا   ما ه   -٢٤
 من اتفاقية حقوق الطفل،     ١لزواج احلد األدىن القانوين احملدد يف املادة        السن القانونية ل  ترم  حت

   واإلناث؟  عاماً للذكور١٨وهو 
، غـري أنـه يتـيح       ةويذكر التقرير أن الطالق غري مصرح به مبوجب قانون مالط           -٢٥

يرجى ). ١-١٦اجلزء الثالث، الفرع    (االنفصال الشخصي مبوجب قرار من احملكمة املختصة        
بيان الظروف اليت يصرح فيها باالنفصال، والتشريع الذي ينظم حضانة األطفـال والنفقـة              

كما يرجى تقدمي معلومات عن اآلثار القانونيـة  . ات حال حدوث االنفصال    املمتلك واقتسام
  .بالنسبة للمرأة املنفصلة عند وفاة زوجها

  الربوتوكول االختياري    
  .يرجى بيان التقدم احملرز فيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية  -٢٦

        


