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أوال -مقدمة
 -١يعددد تعزيددز قددوا اونسددان ونايتهددا مددن اةوانددس املتت ددلة ر السياسددات والتشدريعات
وأسلوابً ر احلياة ر مالطة .وتعمد مالطدة ششد تشدت علدال عدقي القديم األساسدية امل رسدة ر
اوع ددقن الع ددامل حلق ددوا اونس ددان ور العه دددين الل ددذين تلي دداه .وه ددذه الق دديم راس ددخة اة ددذور ر
اجملتم ددا امل ددالط وم لول ددة ر الدس ددتور وةميه ددا هية ددات تلل ددة م لل ددة ماي ددة وتعزي ددز ق ددوا
اونسان .وال ت ف مالطة عن شذل ما ر وسعها من أج تعزيدز تنليدذ الود ومل املتعلقدة قدوا
اونسان وتوسيا نطاقها ضماانً لتعميم ا رتام قوا اونسان ونايتها.
 -٢ومالطددة فددر ا ر العديددد مددن اتلاقيددات قددوا اونسددان ال د تجمثلمحرددت موقعهددا ر ددال نايددة
وتعزيددز قددوا اونسددان( .)١وعلددال مددر السددنت اوددذت ومددة مالطددة أيض داً ملددادرات تش دريعية د
ترم د ز دةدة ضددمان نلددا قددوا معينددة مددن قددوا اونسددان عددن فري د وضددا تش دريعات جديدددة
شش ددتن جوان ددس تلل ددة ر ق ددوا اونس ددان مثد د ناي ددة القو ددر و ق ددوا األ ددخا وي اوعاق ددة
واحلقد ددوا املتعلق د ددة ابملسد دداواة .وأجمس د ددندت والةت ند ددددة ز ع د دددد مد ددن الل د ددان الوفنيد ددة املتخوو د ددة
وامللوضددت والسددلطات حلمايددة اللةددات الضددعيلة وضددمان نايددة قددوقهم .ويددذكر مددن لتهددا الل نددة
الوفني ددة لتعزي ددز املس دداواة والل ن ددة الوفني ددة املعني ددة ابأل ددخا وي اوعاق ددة وأم ددت امل ددام ومل ددو
ؤون الطل وملو ؤون القجةت اهليةة الوفنية للتوظيف وملو ؤون املن مات الطوعية.
 -٣وقد دأشت مالطة منذ جراي االستعرا الدوري الشام األخري اخلدا ادا علدال العمد
من أج ةست الة قوا اونسان فيها وةست س لها ر هذا اجملال عن فري اوا عدد من
امللادرات .ويعر هذا التقرير الة قوا اونسان ر مالطة والتقدم احملدرد مندذ جدراي االسدتعرا
األخددري .وقددد أجددري االسددتعرا الدددوري الشددام األخددري اخلددا الطددة ر عددام  ٢٠١٣مددا شدايددة
ت وين اجمللس التشريع ودارة جديدة وجدد الناخلون واليته ر عام  .٢٠١٧ومنذ عام ٢٠١٣
سعت مالطة ز تعزيز قوا اونسان واحلرةت وال سيما احلقوا املدنيدة والسياسدية وهد أولويدة
عليا علدال الودعيد الدوفف فدت ردت تقددماً كلدرياً ر تلدف داالت قدوا اونسدان .ويعدر هدذا
التقريددر التطددورات اهلامددة الد جمس د لت منددذ جدراي االسددتعرا األخددري ويركددز ر الوقددت نلسدده علددال
يت اا هذه التو يات.
التو يات املنلثقة عن تلك الدورة وعلال املعاةة ال
 -٤وتر ددس وم ددة هوريددة مالط ددة ددا تنط ددوي علي دده هددذه املمارس ددة مددن ح ددي و دوار
ملتدو ،وهد تددؤمن ابلددنهء اللندداي الددذي ترت دز ليدده عمليددة االسددتعرا الدددوري الشددام ابعتلارهددا
أداة أساسية لزةدة تعزيز عملية نلا قوا اونسان واحللاظ عليها.

اثنيا -املنهجية والعملية التشاورية
 -٥تولددت ودارة الشددؤون اخلارجيددة والددرتويء الت دداري تنسددي و ميددا التقريددر الددوفف ملالطددة
ابلتشاور ما عدة ودارات تنليذية وةان رمسية معنية ابالستعرا الدوري الشام  .و اركت هذه
الددودارات التنليذيددة والل ددان الرمسيددة عددن كثددس ر يددا مرا د الت ميددا مددن مر لددة اللدايددة ز
مر ل ددة عق ددد جلس ددات متع ددددة لو دديامة التقري ددر و د مر ل ددة تقد دده رمسي داً و دداركت أيض داً ر
اجتماعات ثنائية عقدت سس االقتضاي ما فري ودارة الشدؤون اخلارجيدة والدرتويء الت داري.
وترد ر املرف األول القائمة ال املة للودارات والل ان الرمسية املشاركة.
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 -٦واضطلعت ودارة الشدؤون اخلارجيدة والدرتويء الت داري ابملهدام واملسدؤوليات الد تضدطلا ادا
أي ةنة تنسي وفنية .وقامدت هدذه الدودارة كدذلك ابلتعداون الوثيد مدا الدودارات التنليذيدة والل دان
الرمسيددة املعنيددة تاشعددة وتنسددي تنليددذ التو دديات الدوليددة املتعلقددة قددوا اونسددان الد قدددمت ملالطددة
خ د ددقل اةول د ددة الثاني د ددة م د ددن االس د ددتعرا ال د دددوري الش د ددام ر ع د ددام  ٢٠١٣فاض د ددطلعت ابمله د ددام
واملسؤوليات ال تضطلا اا أي آلية وفنية معنية ابستعرا التو يات وتنليذها ومتاشعتها.

اثلثا -تنفيذ التوصيات الصادرة ع اجلولتني السابقتني
الصكوك الدولية (التوصية )1
دددقت مالط ددة عل ددال الربوتوك ددول  ١٢لقتلاقي ددة األوروشي ددة حلق ددوا اونس ددان ر ك ددانون
-٧
األول/ديسددمرب  .٢٠١٥وابنتلدداي التقييددد ر تطليد املددادة  ١٤مددن االتلاقيددة الددذي يقوددر ددر
التميي ددز فقد ددت عل ددال التمتد ددا شتل ددك احلقد ددوا املنو ددو عليهد ددا ر االتلاقي ددة نلسد ددها يوس ددا هد ددذا
الربوتوكددول مضددمون املددادة املتعلقددة شعدددم التمييددز الدواردة ر االتلاقيددة ليوددلز عدددم التمييددز قداً ر
دد اتده .وعليدده فدتن التمتدا مي د مدن احلقددوا املنودو عليهدا ر القددانون يجم لد مددن دون
أي ييددز شسددلس اةددنس أو العددرا أو اللددون أو اللنددة أو الدددين أو الدرأي سياسددياً أو مددري سياسد
أو األ د القددوم أو االجتمدداع أو االنتمدداي ز أقليددة قوميدة أو الثددروة أو النسددس أو مددري لددك
من األسلاب .وهو ي ل ناية املوافن من التعر للتمييز علال يد أي سلطة عامدة ألي سدلس
من هذه األسلاب .وقد شدأ نلا هذا الربوتوكول ر نيسان/أشري .٢٠١٦
 -٨ور آب/أمسددطس  ٢٠١٤أ ددلحت مالطددة مددن أوز الللدددان ال  ١٤ال د دددقت علددال
اتلاقيددة لددس أورواب للوقايددة مددن العنددف ضددد النسدداي والعنددف املنددزا وم افحتهمددا وه د االتلاقيددة
املعروفد ددة ابتلاقي ددة اس ددطنلول .وأدرجد ددت االتلاقيد ددة ر التش د دريعات احملليد ددة مد ددن خد ددقل سد ددن القد ددانون
(اللو  )٥٣٢ششتن (التودي ) علال اتلاقية لس أورواب للوقاية من العندف ضدد النسداي والعندف
املنزا وم افحتهمدا .و جم د رمحلت أيضداً ةندة مشدرتكة شدت الدودارات لتتدوز عدداد تقريدر عدن اوجدرايات
ال د د ينلن د د اوا هد ددا ر فد ددار سد ددع مالطد ددة ز االمتثد ددال لقتلاقيد ددة امللزمد ددة قد ددانوانً( .)٢ور أيلد ددول/
سلتمرب  ٢٠١٦نشر مشروع القانون املتعل ابلعنف اةنساين والعنف املنزا .وأقدر الربملدان مشدروع
القانون ر القدراية الثانيدة ر تشدرين الثداين/نوفمرب  .٢٠١٧ويقضد مشدروع ابلقدانون دعدادة ديامة
‘القانون املتعل ابلعنف املنزا‘ وشتعدي القانون اةنائ ل يتما ال ما اتلاقية اسطنلول.
املسائل املؤسسية (التوصيات  2٨و 2٩و ٣٠و ٣1و)٣2

نشاي مؤسسة وفنية حلقوا اونسان
 -٩ر عددام  ٢٠١٣قدددمت الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة مقرت داً يدددعو ز وضددا
ف ددار ق ددانوين لتعزي ددز التش دريعات املالطي ددة املتعلق ددة ابملس دداواة وةوي د الل ن ددة الوفني ددة املعني ددة شتعزي ددز
املسدداواة ز ةنددة معنيددة قددوا اونسددان واملسدداواة جموددول ددق يات جزائيددة وت ددون مسددؤولة عددن
املسد د دداواة و قد د ددوا اونسد د ددان .وفر د د ددت ودارة الشد د ددؤون األوروشيد د ددة واملسد د دداواة ر كد د ددانون األول/
ديسمرب  ٢٠١٥مشروع قانون ر فدار التشداور العدام و دا مشدروع قدانون املسداواة ومشدروع
القددانون املتعل د دنشدداي الل نددة املعنيددة قددوا اونسددان واملسدداواة وشعددد لددك جمعددر املشددروعان
علال الربملان وجراي القراية األوز ر كانون األول/ديسمرب .٢٠١٦
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 -١٠و ددارمل أمددت امل ددام الربملدداين أيضداً شدددور فعددال ر الددرتويء لضددرورة نشدداي مؤسسددة وفنيددة
حلقددوا اونسددان ر مالطددة ابعتلددار أن هددذه املؤسسددة تضددطلا شدددور ابلدديف األ يددة ر تعزيددز التنليددذ
اللعد ددال للمعد ددايري الدوليد ددة حلقد ددوا اونسد ددان علد ددال الود ددعيد الد ددوفف ور د ددد عمليد ددة التنليد ددذ .ور
عام  ٢٠١٣نشر أمت امل ام وثيقدة تشدر ،هدذا االقدرتا ،ابلتلودي ةدت عندوان م نشداي مؤسسدة
وفنية حلقوا اونسانم.
 -١١ور ددلاا/فرباير  ٢٠١٤د درعت احل وم ددة ر جد دراي مش دداورة لتحدي ددد النط دداا تل ددت
قددوا اونسددان واملسدداواة وتشددري ز اعتدزام تعزيددز ددال
رؤيتهددا وخططهددا لتعزيددز اوفددار اخلددا
اختوددا الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة وتوسدديا نطاقدده ليشددم قددوا اونسددان وتنيددري
اسد ددم هد ددذه الل ند ددة ز الل ند ددة الوفني د ددة املعنيد ددة قد ددوا اونسد ددان واملسد دداواة .ور ك د ددانون األول/
ديسدمرب  ٢٠١٤نشددرت احل ومددة كتدداابً أشدديت اددد التشد يا علددال التوسددا ر املناقشددات قلد
سن التشريا النهائ .
 -١٢ور ود/يوليدده  ٢٠١٥نشددر أمددت امل ددام الربملدداين أف دداراً ششددتن هددذا ال تدداب األشدديت
ور ددس ابملقرت ددات الدواردة فيده .وقدددم أيض داً مقرت ددات عمليددة ترمد ز تطددوير األسددا املنطق د
الددذي يسددتند ليدده ال تدداب األشدديت وشددذلك يجم لد أن ي ددون التشدريا املقلد مناسددلاً ومتوافقداً مددا
وهلطدت هلدا
الليةة اودارية ر مالطة فتجمن ز كام األهددا املنودو عليهدا ر ال تداب األشديت جم
شش جيد وت ون متسقة علال الوعيد املؤسس وتجمنلذ شن ا.،
 -١٣وستتما ددال الل نددة اةديدددة مددا ملددادن ابريددس .ومددن املتوقددا أن ت لددف الل نددة اةديدددة
هم ْ تنسي أعمال تلف اهليةات املتخووة ر هذا القطاع وتوضيحها.

اجملاالت املواضيعية
املساواة
 -١٤تع ف ودارة الشؤون األوروشيدة واملسداواة اليداً علدال ديامة قدانون يتعلد ابلل ندة املعنيدة
قددوا اونسددان واملس دداواة وآخددر يتعل د ابملس دداواة .وسدديؤدي هددذان الق ددانوانن ز تعمدديم من ددور
املس دداواة وتعزي ددزه م ددن خ ددقل ددر التميي ددز ر تل ددف دداالت احلي دداة وم ددن خ ددقل نش دداي هية ددة
مسؤولة عن تعزيز وناية قوا اونسان ا ر لك احل ر املساواة ر املعاملة.
اانون املساكنة (التوصية )26
 -١٥ر عام  ٢٠١٣اقرت ت الل نة الوفنية املعنية شتعزيز املساواة سن قانون حيددد األسدا
القدانوين لتن ديم عققددات املسداكنة عندددما تنقطدا العققدة مددا ابالنلودال أو الوفدداة و لدك اددد
نيس الشخ الذي ي ون ر وضا املعال اللقر أو املعاملة اةائرة .ور نيسان/أشري ٢٠١٦
فر ددت ودارة احل دوار االجتمدداع و ددؤون املسددتهلك واحلددرةت املدنيددة ر لددك الوقددت مشددروع
قددانون ر فددار التشدداور العددام .ور وقددت ال د دخ د قددانون املسدداكنة يددز النلددا ر نيسددان/
أشريد د  ٢٠١٧وتض ددمن أ ام د داً شش ددتن األدواج ال د دراملت ر تس د د ي ال ددة املس دداكنة واع ددرت
قددوقهم ومسددؤولياشم شش د قددانوين( .)٣وي لد القددانون نايددة األفدرا الضددعيلة ويددن علددال
ن للزوجت االختيار شينها ويقدر االخدتق
موعة واسعة من ييف املساكنة ال
االعرتا
ر تلضي ينة علال أخرى ر تن يم عققتهما.
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القضاء على التمييز اجلنساين والقوالب النمطياة التقليدياة عا طرياق تنمحاي لاالت التوعياة
يف جمال التعلي (التوصية )51
 -١٦تددوفر الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة ابنت ددام دورات تدريليددة أل ددحاب املوددلحة
العاملت ر قطاع التعليم فضقً عن الطقب من أج التوعية ابألسلوب االسدتلاق ر التعامد
ما األدوار والقوالس النمطية التقليدية .ويجمدرب املدرسون أيضاً علال ممارسة تعميم مراعداة املن دور
اةنسدداين ر عملهددم .وتشددم اللةددات ال د وضددا للتدددريس مددا يل د ا فددقب الدددورات الدراسددية
اخلا ددة شرعايددة األفلددال واملسددؤولون الرتشيددون واملدرسددون واحملاضددرون وفددقب املددر لتت االشتدائيددة
والثانوية وفقب اةامعات(.)٤
 -١٧ونلذت الل ندة الوفنيدة املعنيدة شتعزيدز املسداواة ر عدام ْ  ٢٠١٧-٢٠١٦موعدة مدن
امللادرات ر ال م افحة القوالدس النمطيدة اةنسدانية شدد ز دةدة الدوع م يدة دور الرجد
ر ةقي د املسدداواة شددت اةنسددت( .)٥وفيمددا يل د أنشددطة ولددت موعددات فقشيددة تللددة للتوعيددة
شتقاسددم األعلدداي ومسددؤوليات الرعايددة واألعمددال املنزليددة داخ د األسددرة وةدددي القوالددس النمطيددة
اةنسانية التقليدية وتثقيف الطقب ششتن تداشري التوفي شت العم واحلياةا






تق ددمي  ٢٢عرض داً مددن نشدداا مسددر
من  ٢ ٠٠٠فالس ر املر لة الثانوية

شعن دوان ماملسددر ،ر التعلدديمم ضددره أكثددر

تن يم فعالية شعنوان ‘املساواة خارج نطاا اةامعة‘ للائدة فقب ما شعد املر لة الثانوية
والتعليم العاا ر جامعة مالطة ر تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٧وولت اللعالية عر
فيلم ‘ ( ‘Burning Bikinisرا أثواب السلا ة) ومعرضاً للوور وموسيقال
رك ددن ددا نة جوال ددة ر  ٦م دددار التعل دديم م ددا شع ددد املر ل ددة الثانوي ددة ومؤسس ددات
دهري ددلاا/فرباير وأةر/م ددايو ٢٠١٧
التعل دديم الع دداا ر مالط ددة وم ددودو ش ددت د ْ
يددط فلددس ز الطددقب الددذكور التعلي د علددال املواضدديا ال د يتناوهلددا املشددروع
وج ددرى ةمي د ه ددذه التعليق ددات ال ق داً عل ددال الو ددلحة اخلا ددة ابلل ن ددة الوفني ددة
املعنيددة شتعزيددز املسدداواة علددال موقددا الليسددلومل .وشلدديف مددوع الطددقب الددذين فلددس
منهم لك  ٩٠٠فالس.

 -١٨وخدقل عدام  ٢٠١٤أجريدت دراسدة ريليدة ر أرشدا مددار ( ٢( )٦اشتدائيدة و ٢تنويددة)
أعددت ر فارهدا و ددات تدريليدة وخطدت تدريسدية ششدتن املسداواة وعددم التمييدز ل د يسدتعت
اددا املدرسددون كددتدوات مليدددة ر ددال املمارسددات اةيدددة ويوددلحوا شددذلك ‘سددلراي التنيددري‘ ر
ن ام التعليم .وأظهرت هذه الدراسة الت ريلية أن دمء مسدتل ْ املسداواة والتندوع وتعمديم مراعاشمدا
أمر مم ن وقاش للن ا ،علال عيد احملتوى واملهارات علال د سواي.
ر التعليم ا
 -١٩ور آ ار/مار  ٢٠١٤نجم محرمت دورة تدريلية للائدة املعلمت واملعلمدت املتددرشت( )٧ششدتن
تعميم مراعاة املساواة من أج توعية املرشمحرت سدتل ْ املسداواة وعددم التمييدز وتناولدت الددورة تلدف
أسلاب التمييز ا ر لك نوع اةنس ادد تشد يعهم علدال تطليد ملددأ تعمديم مراعداة املسداواة
ر التدددريس .وعرفددت ه ددذه الدددورة التدريلي ددة ملدددأ تعم دديم مراعدداة املس دداواة و ددددت آتره وقجم د رمحدمت
نهم استخدامها ر هذا الشتن.
للمتدرشت أمثلةا عملية واملزيد من املوارد واألدوات ال
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تعزيز املساواة بني اجلنسني يف التوظيف (التوصيتان  52و)55
موضا التنليذ لتش يا النساي علال دخول سوا العم أو اللقاي
 -٢٠وضعت ملادرات
فيدده (ان ددر املرف د الثدداين لقفددقع علددال القائمددة ال املددة) .وقددد سددا ت هددذه امللددادرات ر دةدة
معدددل عمال ددة النسدداي ر الق ددوة العامل ددة شنسددلة  ٥.٩ر املائ ددة ش ددت الرشددا األول م ددن ع ددام ٢٠١٤
( ٤٧.١ر املائة)( )٨والرشا األول من عام  ٥٣( ٢٠١٧ر املائة)(.)٩
 -٢١و نز الل نة الوفنية املعنية شتعزيز املساواة هادة معقمة املساواةم للشركات الد تعمد
فعقً علال تعزيز املساواة شت اةنست ر السياسات واملمارسات ال تتلعها ر عملها عن فري
تنليددذ تددداشري تت دداود مددا هددو منوددو عليدده ر الق دوانت .ووضددا الشددركات للتقيدديم وفق داً ملعددايري
ن ددددة وتق دددم هل ددا املس دداعدة القدم ددة لرتس دديو التزاماش ددا ر ه ددذا اجمل ددال .و ل ددول تش د درين األول/
أكتددوشر  ٢٠١٧شلدديف عدددد املؤسسددات املعتمدددة  ٨٠مؤسسددة يعم د فيهددا أكثددر مددن ٢١ ٣٠٠
موظف وف روا مشهود شسقمتها.
 -٢٢وتعمد الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة علددال م افحددة القوالددس النمطيددة اةنسددانية
ابوددا عدددد مددن امللددادرات الراميددة ز التوعيددة م يددة دور الرج د ر ةقي د املسدداواة شددت اةنسددت
وشلوائددد الت ددداشري املواتي ددة لألس ددرة( .)١٠وجي ددري التش ددديد عل ددال تقاس ددم املس ددؤوليات األس درية واملنزلي ددة
والتوعية ختلف أنواع اآلليات املواتية لألسرة وفيما يل كر هذه امللادراتا


تن يم فطار عم ألرابب العم ملناقشة التداشري املواتية لألسرة وترتيلات العم املرنة



تن يم دورة تدريلية ألرابب العم ترم ز التوعية شلوائد التداشري املواتيدة لألسدرة
علددال أرابب العم د واملددوظلت علددال ددد س دواي وشضددرورة تنليددذ سياسددة دداملة
لل ميددا ال يددز ر ج درايات التوظيددف وتددوفر فر داً متسدداوية للمددوظلت النسدداي
والرجال علال د سواي



تن دديم فعاليددة ر اهلدواي الطلد لل مهددور العددام اددد م افحددة القوالددس النمطيددة
اةنسانية ر اللنة املالطية.

 -٢٣ور تش درين الثدداين/نوفمرب  ٢٠١٧ن مددت الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة نلددة
قوددرية ة ددت عن دوان مPayM€quallyم (أري ددد املسدداواة ر األج ددر) انس د اماً م ددا اال تلددال ابلي ددوم
األورويب للمسدداواة ر األجددر و لددك اددد التوعيددة ابلل ددوة ر األجددور شددت اةنسددت .و دداركت
الل نددة خددقل هددذه احلملددة ر ش درامء تللزيونيددة و اعيددة وأ دددرت م دواد علددال وسددائت التوا د
االجتماع ونشرت مقاالت ششتن هذا املوضوع.
 -٢٤وأعدددت الل نددة دلدديقً للنسدداي املهنيددات ر مالطددة لتسددليت مزيددد مددن الضددوي علددال عم د
هذه اللةة وكلايشا ومؤهقشا وخربشا ر تلف اجملاالت( .)١١واهلد من لك هو تعزيز فر ها
ر الو ول ز منا س نا القرار .ونلذت الل نة أيضاً عدداً مدن امللدادرات الراميدة ز التوعيدة
اذا الدلي من خقل وسائت التوا االجتماع التاشعة لل نة( )١٢ورسالة خلارية( )١٣وكذلك
من خقل رسال تعميم ر الربيد الداخل للح ومة .و لول تشرين األول/أكتدوشر  ٢٠١٧شلديف
عدد النساي املهنيات املس قت ر هذا الدلي أكثر من  ٢٥٠امرأة.
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 -٢٥ونلذت الل نة الوفنيدة املعنيدة شتعزيدز املسداواة ملدادرات أخدرى لتم دت عددد أكدرب مدن النسداي
من الو ول ز مراكز نا القرار( .)١٤وقد نلذت امللادرات التالية ر كانون/ديسمرب ٢٠١٥ا


مشاركة ثقثت سيدة من النساي الطانات ز الو دول ملنا دس دنا القدرار ر
شد درانمء للتوجي دده عل ددال ي ددد مهني ددت يش ددنلون وظ ددائف رفيع ددة مس ددتوى م ددن أجد د
اكتس د دداب املع د ددار وامله د ددارات املناس د ددلة ات الو د ددلة ش د دددور القي د ددادة .وتلق د ددت
املس ددتليدات مد ددن التوجي دده أيض د داً ت دددريلاً ششد ددتن مواض دديا مث د د مه ددارات القيد ددادة
واو را و نا القرار وأتكيد الذات ومهارات االتوال



ج دراي دراسددتت ثيتد ْدت ششددتن التمثي د املت دوادن شددت اةنسددت ر منا ددس ددنا
القدرار ر اجملددالت االقتوددادي والسياسد وششددتن املسدداواة شددت اةنسددت وةديددد
س ددس ن ددوع اة ددنس وم ددري ل ددك م ددن الت ددداشري الد د تع ددزد التد دوادن ش ددت
ود د
اةنست ر عملية نا القرار.

مكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية (التوصيات  6٤و 65و)66
 -٢٦وج ددس ق ددانون االق درتان امل دددين ال ددذي س ددن ر ع ددام  ٢٠١٤هل ددول األدواج املثلي ددون ر
فددار االقدرتان املدددين نلددس احلقددوا املخولددة لددألدواج مددن جددنس تلددف .وقددد أرسددال هددذا القددانون
املسدداواة ر يددا اجملدداالت االجتماعيددة والتشدريعية آخددذاً ر االعتلددار التنددوع ر امليد اةنسد (.)١٥
و ل د ددول نيس د ددان/أشري  ٢٠١٧شل د دديف ع د دددد املت د ددزوجت ر ف د ددار االق د درتان امل د دددين  ١٦٣خود د داً
وس لت الة تلف وا دة لزوجت مثليت(.)١٦

ال ق د ددانون املتعل د د د ابهلوي د ددة اةنس د ددانية والتعل د ددري اةنس د دداين واخلو د ددائ

اةنس د ددية

 -٢٧وي د ددن
لعدام  ٢٠١٥علدال د ر يدا األ دخا ر اهلويددة اةنسدانية وجييدز تعدددي اخلودائ اةنسددانية
ر ي ددا الوتئد د أو الش ددهادات الرمسي ددة .وي ددن أيضد داً عل ددال نش ددوي التد دزام جي ددايب عل ددال اهلية ددات
احل وميد ددة يقض د د من ت ل د د املسد دداواة ر املعاملد ددة ملند ددايري اهلويد ددة اةنسد ددانية ر اخلد دددمات ال د د
تقدددمها .وفيمددا يتعل د ابخلوددائ اةنسددية يتدديز لدديابي م انيددة أتجي د ةديددد نددوع اةددنس ر
اخلانددة املخووددة لددذلك ر ددهادة مدديقد الطل د ويددن علددال د يددا األ ددخا ر سددقمة
اللدن و ريتهم ر التور مجسادهم(.)١٧

 -٢٨وتس دداعد السياس ددة املتعلق ددة شط ددقب امل دددار م ددن من ددايري اهلوي ددة اةنس ددانية واملختلل ددت
جنسددياً و ددامل ددلات اةنسددت علددال سدديد امللددادن واألهدددا املنوددو عليهددا ر القددانون
املددذكور أع ددقه ر املمارس ددة العملي ددة .وش ددد ه ددذه السياس ددة ز تعزي ددز اللية ددة املدرس ددية الش دداملة
لل ميا واآلمندة واخلاليدة مدن التحدرل والتمييدز فضدقً عدن تشد يا اكتسداب املعرفدة ششدتن التندوع
اللش ددري ال ددذي يش ددم من ددايري اهلوي ددة اةنس ددانية واملختلل ددت جنس ددياً و ددامل ددلات اةنس ددت
وابلتاا تعزيز الوع االجتماع والقلول واال رتام(.)١٨
 -٢٩ور عددام  ٢٠١٥أجمضدديف مالتعلددري اةنسدداينم وماخلوددائ اةنسدديةم ز األسددلاب الد
حي ر التمييز علال أساسها ر اللو  ٤٥٦من قانون املساواة شت الرج واملرأة(.)١٩
وسددن قددانون أتكيددد املي د اةنس د واهلويددة اةنسددانية والتعلددري اةنسدداين ر عددام .٢٠١٦
 -٣٠جم
وجي ددرم ه ددذا الق ددانون ممارس ددات التل دددي  -أي ممارس ددة ش ددد ز تني ددري امليد د اةنسد د أو اهلوي ددة
اةنسانية أو التعلري اةنساين لشخ من األ خا أو قمعه أو لنائه و لك عن فريد فدر
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مرام ددات وعقد ددوابت الس د د ن عل ددال مد ددن يد ددروج هلد ددذه املمارس ددات أو يطر هد ددا أو يزاوهلد ددا أو يد دددل
األ خا عليها .وابوضافة ز لك يؤكد القانون أال وجود ملي جنس أو هوية جنسانية أو
تعلري جنساين يش اختقالً أو مرضاً أو قووراً من أي نوع كان(.)٢٠

 -٣١وفر ددت وثيقددة سياسددية ششددتن ن دزالي الس د ون مددن منددايري اهلويددة اةنسددانية واملختللددت
جنسياً و امل لات اةنسدت وهد قيدد التنليدذ ر دق ية كوراديندو لتتكيدد ا درتام قدوا
اونسان واملساواة واودماج واالعرتا ابلتنوع شت الس ناي(.)٢١

 -٣٢ووض ددعت أيضد داً سياس ددة شش ددتن ت ددوفري مد درا يت ناي دددة جنس ددانياً ر املل دداين احل ومي ددة.
واهلددد مددن هددذه املرافد هددو أن يجم لد لل ميددا تددوفر شيةددة ال تتسددم ابأل ددام املسددلقة أو شطدداشا
احلود درية .و ل ددول ك ددانون األول/ديس ددمرب  ٢٠١٦شلن ددت نس ددلة املد درا يت احملاي دددة جنس ددانياً ر
امللاين احل ومية  ٤٧ر املائة(.)٢٢
 -٣٣ور خطاب امليزانية لعام  ٢٠١٧أعلن عن اعتزام فدقا عمليدة مشداورات ششدتن تدربع
املثليت واملثليات ومزدوج املي اةنس ابلدم(.)٢٣
 -٣٤ومنذ نيسان/أشري  ٢٠١٥ابت دم ان منايري اهلوية اةنسانية تنيري جنسهم القانوين
ر الوتئ د د الرمسيد ددة .و لد ددول د ددلاا/فرباير  ٢٠١٧شلد دديف ع دددد مند ددايري اهلويد ددة اةنسد ددانية الد ددذين
اسددتلادوا مددن هددذا اوج دراي  ٦٧خو داً( .)٢٤وعددقوة علددال لددك أفلقددت احل ومددة ر أيلددول/
سلتمرب  ٢٠١٧جوادات سلر وشطاقات هوية ولو من التونيف الثنائ لل نس وتضا الرمز X
مقاش خانة نوع اةنس.
 -٣٥ور ود/يولي دده  ٢٠١٧أق ددر الربمل ددان امل ددالط ق ددانون املس دداواة ر ال ددزواج ال ددذي أدى ز
ةددديط قددانون الددزواج مددن خددقل تعمدديم مراعدداة ةقيد املسدداواة لل ميددا .و ددنز املثليددات واملثليددون
ومزدوجددو امليد اةنس د ومنددايرو اهلويددة اةنسددانية و دداملو ددلات اةنسددت وأ درار اةددنس ريددة
الزواج ممن حيلون سواي أكان هؤالي من نلس جنسهم أو من جنس تلف وهلم أيضاً أن يقوموا
مق ددام الوال دددين ر األفل ددال دو ددا اج ددة ز وض ددا ددارات ال ل ددزوم هل ددا شش ددتن ن ددوع جنس ددهم
أو ت وينهم الليولوج علال هادة ميقد الطل (.)٢٥
 -٣٦وقددد أدى احل دوار املددن م شددت السددلطات الوددحية و اعددات املثليددات واملثليددت ومزدوج د
امليد اةنسد ومنددايري اهلويددة اةنسددانية و ددامل ددلات اةنسددت وأ درار اةددنس ز اسددتحدا
عدد من اخلددمات اخلا دة ندايري اهلويدة اةنسدانية فضدقً عدن جدراي تعدديقت تشدريعية تشدم
تددوفري العددقج ابهلرمددوانت .ور نيسددان/أشري  ٢٠١٨فر ددت ودارة الوددحة وثيقددة تشدداور ششددتن
الرعايددة الوددحية اخلا ددة نددايري اهلويددة اةنسددانية تضددمنت مقرت ددات للنهددو دددمات الرعايددة
الوحية املقدمة ملنايري اهلوية اةنسانية ر مالطة.
اختاذ تدابري خاصة مؤاتة يف اجملاالت اليت تكون فيها املرأة ممثلة متثيال اناصا (التوصية )5٤
كما ونوعا (توصية )٩٨
زايدة مستوى مشاركة املرأة يف احلياة السياسيةّ ،

 -٣٧تسددتلزم دددى املقرت ددات املدرج ددة ر ال ددربانمء احل ددوم لع ددام  ٢٠١٧ج دراي مناقش ددة
ششددتن اوددا تددداشري جياشيددة لددزةدة ثي د امل درأة ر الربملددان .وهنددامل مناقشددات ددري علددال الوددعيد
الوفف ششتن اعتماد ن ام احلو ر السياسات ملعاةة القوور احلاا ر العملية الد قرافية.
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 -٣٨وتلت ددزم احل وم ددة املالطي ددة شتعزي ددز التمثيد د املتد دوادن ش ددت اةنس ددت ر احلي دداة السياس ددية والعام ددة.
وابللع د ة دددد املقرت ددات الد دواردة ر شد درانمء احل وم ددة لع ددام  ٢٠١٧ت ددداشري تلل ددة د د ترمد د ز
معاةددة ضددعف ثيد املدرأة ر هددذين اجملددالت ابلطددرا التاليددةا مناقشددة التددداشري اوجياشيددة الراميددة ز دةدة
ثيد املدرأة ر الربملددان تعزيددز التمثيد املتدوادن شددت املدرأة والرجد ر النقا ددات التللزيونيددة وضددمان ثيد
كق اةنست ر الس دارة اهليةات الرئيسية ر اودارة العامة شنسلة  ٤٠ر املائة كحد أدىن.
 -٣٩وقد أقدمت جهات

من أ حاب املولحة علال اوا ملادرات تللة ر اآلونة األخريةا



وهنددامل مناقشددات ددري علددال الوددعيد الددوفف ششددتن اعتمدداد ن ددام احلو د
السياسات ملعاةة القوور احلاا ر العملية الد قرافية



ومن املتوقا أن يتو د احلدزابن السياسديان الرئيسديان ز اتلداا ششدتن تنيدري سداعات
()٢٦
عم الربملان يضمن للربملانيت واملوظلت العم ر شيةة مواتية أكثر لألسرة



معضاي الربملدان

وهلطت رئيس لس النواب ونشاي مركز لرعاية األفلال خا
ومعاوين الودراي واملوظلت العاملت ر الربملان(.)٢٧

ر

 -٤٠ور ضوي تدين مشاركة املرأة ر احلياة السياسية ر مالطة أعدت الل ندة الوفنيدة املعنيدة
شتعزيددز املسدداواة ورقددة ددط تسددلت الضددوي علددال التو دديات املتعلقددة شسددل املضد قدددماً .ور وقددت
ال نشرت الل نة العديد من املقاالت واللياانت الوحلية لتوعيدة أ دحاب املودلحة املعنيدت
(ان ر املرف الثالط لقفقع علال القائمة ال املة).

مكافحة التمييز
لاية الفئات الضعيفة م التمييز جبميع أشكاله (التوصية )٤٠
مكافحة التمييز جبميع أشكاله (التوصية )5٠
دددقت مالط ددة عل ددال الربوتوك ددول  ١٢لقتلاقي ددة األوروشي ددة حلق ددوا اونس ددان ر ك ددانون
-٤١
األول/ديسمرب  .٢٠١٥وابنتلاي تقييد تطلي املادة  ١٤من االتلاقية الذي يقودر در التمييدز
فقددت علددال التمت ددا شتلددك احلقددوا املنو ددو عليهددا ر االتلاقيددة نلس ددها يوسددا هددذا الربوتوك ددول
مضددمون املددادة املتعلقددة شعدددم التمييددز ال دواردة ر االتلاقيددة ليوددلز هددذا احل ددر ق داً ر ددد اتدده.
وعليدده فددتن التمتددا مي د مددن احلقددوا املنوددو عليهددا ر القددانون يجم ل د مددن دون أي ييددز
شسلس اةنس أو العرا أو اللون أو اللنة أو الدين أو الدرأي سياسدياً أو مدري سياسد أو األ د
القد ددوم أو االجتمد دداع أو االنتمد دداي ز أقليد ددة قوميد ددة أو الثد ددروة أو النسد ددس أو مد ددري لد ددك مد ددن
األسلاب .وهو ي ل ناية املوافن من التعر للتمييز علال يد أي سلطة عامة ألي سدلس مدن
هذه األسلاب .وقد شدأ نلا هذا الربوتوكول ر نيسان/أشري .٢٠١٦
 -٤٢و لددك ملددو الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة ددق ية ملا ددرة التحقيقددات عنددد
وى م توشة فضقً عن ق ية ملا رة التحقيقات دم املنودس ششدتن القضداة ات
تلق
الولة ال اختوا ه .وشعد جراي التحقيد جيدود مللدو الل ندة الوفنيدة أن يدرفت الشد وى
أو هلل د د ز أبد ددا مثلتد ددة مدلد ددة .ور احلالد ددة األخد ددرية يد ددط يتلد ددف أن اوج د دراي املشد ددت ال مند دده
يشد جر ددة يقدددم ملددو الل نددة الوفنيددة تقري دراً ز ملددو الشددرفة ليتخددذ شدددوره ج درايات
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أمددا ر ددال م ي ددن اوج دراي املشددت ال مندده يش د جر ددة فددتن ملددو الل نددة يدددعو الشددخ
املشت ال منه ز توحيز الوضا ويتوست شت مقدم الش وى وهذا الشخ لتسوية األمر.
الل نة الوفنية املعنية شتعزيز املسداواة مدا شددي نلدا

 -٤٣ور عام  ٢٠١٦وسا ال اختوا
او ددعار القددانوين رقددم  ١٧٣لعددام  ٢٠١٦ششددتن الل دوائز املتعلقددة مارسددة احلقددوا املخولددة للعمددال
( ريددة التنق د ) .والنددر م ددن هددذا التش دريا هددو تنلي ددذ التوجيدده  2014/54/EUالو ددادر عددن الربمل ددان
األورويب ششددتن تددداشري تيسددري ممارسددة احلقددوا املخولددة للعمددال ر سددياا ريددة تنقد العدداملت وهددو
توجيه ين علال أ ام تيسر التطلي املو د للوائز االةاد األورويب و نلا ها ر هذا الودد.
 -٤٤ونلددذت الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة موعددة مددن امللددادرات ()٢٠١٤-٢٠١٣
لتعزيز قدراشا املعرفية الداخلية( )٢٨ورفا مستوى الوع ستل ْ املسداواة وعددم التمييدز ولتم دت
اةهات ا لة املولحة عن فري التدريس علال النحو التااا



تدريس موظل الل نة ششتن عدم التمييز وتعميم من ور املساواة و دارة التنوع

جراي دراسة ريلية ر املدار وتدريس املدرست ششدتن عددم التمييدز (كمدا هدو
مجملت ر الرد علال التو ية )٥١-١٠٢



تن يم يوم كدر ملوضدوع (مناهضدة العنودرية) ةدت دعار ‘اال تلداي ابلتندوع‘ وتددريس
أرابب العم د د شش ددتن دارة التن ددوع (كم ددا ه ددو مجمل ددت ر ال ددرد عل ددال التو دديات املتعلق ددة



نلددة ‘قد كلمتددك‘ الد أت ددت اللر ددة للمدوافنت ل د ي شددلوا عددن دداالت
ييددز ألسددلاب تللددة ويتلددادلوا اآلراي فيمددا شيددنهم ششددتن آتر التمييددز و/أو فوائددد
املس د دداواة واس د ددتخدمت ر احلمل د ددة مقو د ددورات متنقل د ددة( .)٢٩ور أعق د دداب ه د ددذه
احلملة أعدت الل نة مقطا فيديو يعر هذه الت ارب للتوعية أكثر ابحلقدوا
واملسؤوليات املتعلقة ابملساواة ر املعاملة ا ر لك املساواة شت األعراا.

ابلعنورية أدانه)

 -٤٥ونلددذت أنشددطة أخددرى( )٢٠١٥-٢٠١٣( )٣٠للتوعيددة أكثددر
وتعزيز قدراشا املعرفية وفيما يل كر هذه األنشطةا

ددال اختوددا

الل نددة



تدددريس مددوظل الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة علددال املهددارات النلسددية/
االجتماعيددة و تلددف أسدداليس وأدوات التدددريس وأدوات مراجعددة وتقيدديم دارة
املساواة والتنوع وأدوات االتوال



ت دددريس تل ددف اةه ددات ددا لة املو ددلحة ويش ددم ل ددك م ددا يلد د ا ت دددريس
الع دداملت ر الوظ ددائف ال تاشي ددة واجمل ددالس احمللي ددة شش ددتن املس دداواة وع دددم التميي ددز
وتقييم أداي املوظلت العموميت ر ال املساواة وتدريس أعضاي املن مات مري
احل ومية والشركاي االجتماعيت ششتن أسلاب التمييز وتعميم مراعاة املساواة



جد دراي ث ددق دراس ددات ثي ددة هد د ا املمارس ددات اةي دددة املتلع ددة ر اهلية ددات املعني ددة
ابملساواة ر ال عدم التمييز وتسلت الضدوي علدال املمارسدات اةيددة الد تتلعهدا

اهليةات املعنية ابملساواة .واستعر التقريدر املعدد عدن دراسدة املسدز االسدرتاتي يات
التنليذيددة ال د تعتمدددها الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة مقارنددة ممددت امل ددام
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املعف ابملساواة (النمسا) والل نة املعنية ابملساواة ر آيرلندا الشمالية .وعدقوة علدال
لددك شينددت الدراسددة االستقوددائية للتوددورات السددائدة شددت املددوظلت العمددوميت
ددم التقدددم احملددرد ر مسددتوى املعرفددة والددوع لدددى هددذه اللةددة مددن املددوظلت شعددد
اخلضوع ألنشطة التدريس والتوعية ر فار هذا املشروع.
 -٤٦وتنش ددر الل ن ددة الوفني ددة املعني ددة شتعزي ددز املس دداواة معلوم ددات ع ددن ددال اختوا ددها وع ددن احلق ددوا
واملسؤوليات املتعلقة ابملساواة ر املعاملة من خقل املشاركة ر شرامء ر وسائت اوعقم ونشر مقاالت
وشيدداانت ددحلية ر وسددائت اوعددقم املقددروية وكددذلك مددن خددقل املوقددا الشددل لل نددة .وتسددتخدم
الل نة أيضاً وسائت التوا االجتماع ر رير رسائ موجهة ز موعة واسعة من اةمهور.
تعزيز اادرة اللجناة الوطنياة املعنياة بتعزياز املسااواة علاى التصادي للعناف والتميياز العنصاري
(التوصيات  ٣٣و ٣٤و)٣5
اجلهود الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب (التوصيتان  5٧و)5٩
اجله ااود الرامي ااة إىل مكافح ااة العنصا ارية وخط اااا الكراالي ااة يف وس ااائ اإلع ااالم واس اات دام
خطاا الكراالية على لسان السياسيني (التوصيات  5٨و 6٠و 61و 62و)6٣
 -٤٧تتندداول الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة ر عملهددا جوانددس تللددة تتعل د ابلعنو درية
والتمييدز العنودري وكددره األجاندس ومدا يتود شدذلك مددن تعودس .ويشدم ددال اختودا الل نددة
وفق د داً ملد ددا ي ددن عليد دده اللو د د  ٤٥٦م ددن ق د دوانت مالط ددة فض د دقً عد ددن او ددعار القد ددانوين رقد ددم ٨٥
لعام  ٢٠٠٧جراي ةقيقات ششدتن أي د اوى ترفدا شددعوى التعدر للتمييدز علدال أسدا العدرا
واأل اوثف ر االت العم والتعليم وتقدمي السلا واخلدمات واملؤسسات املورفية واملالية.
 -٤٨وتسددتعر الل نددة مددا يقددرت ،مددن سياسددات وتش دريعات وتقدددم عنددد اللددزوم مسددا ات
ادد دمددء قضدداة و دوام موعدات تللددة مددن األ ددخا علدال اخددتق انتمدداياشم العرقيددة/
اوثنية ر أي جرايات مقرت ة.

 -٤٩وأجددرت الل ن ددة الوفنيددة املعني ددة شتعزي ددز املسدداواة دراس ددة شعن دوان ‘التنددوع الثق ددار ر دوائ ددر
اخلدمددة العامددة ر مالط دةا بددء دارة التنددوع‘ وه د دراسددة تسددعال ز فهددم املمارسددات املتلعددة ر

ددال املددوارد اللش درية فيمددا يتعل د ابلتنددوع الثقددار وكددذلك ز تقيدديم م انيددة تنليددذ دارة التنددوع
شوورة منه ية( .)٣١واستلزم جراي هدذه الدراسدة الد اسدتخدم فيهدا عنودر اةنسدية كمؤ در مدن
ودائ ملسدتوةت التندوع الثقدار ر دوائدر اخلدمدة العامدة
مؤ رات التنوع الثقار جدراي عدر
و جدراي ددط نددوع ر أوسدداا املددديرين ر هددذه الدددوائر تضددمن ةلدديقً آلراي اودارة ششددتن التنددوع
الثقددار وأتثددريه علددال ديناميددات اللري د وتقدددمي اخلدددمات ووضددا السياسددات وكددذلك الددنهء ال د
تتلعها دوائر اخلدمة العامة ششتن مراعاة التنوع ر التوظيف و دارة هذا التنوع.
 -٥٠ون م ددت ر آ ار/م ددار  )٣٢(٢٠١٤دورة تدريلي ددة ألرابب العم د شش ددتن دارة التن ددوع
لتم ي ددنهم أكث ددر م ددن تعزي ددز املس دداواة ر املمارس ددات الد د يتلعوب ددا ر العمد د  .واحلو ددول ر ه ددذا
التدريس علال مزيد من املعلومات عدن التشدريعات املتعلقدة ابملسداواة ر املعاملدة وملهدوم ْ التندوع
واملسدداواة واألهدددا املتوخدداة مددن دارة التنددوع واهلياكد اوداريددة ون ددم اودارة و دداالت العمد
املم نددة مثد التوظيددف واال تلدداظ ابملددوظلت واالتودداالت اخلارجيددة واخلطدوات الراميددة ز تعزيددز
املساواة ومراعاة التنوع والقضاي علال التمييز داخ املؤسسات.
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 -٥١ور آ ار/مددار  ٢٠١٤ن مددت الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة يوم داً لألنشددطة
املتع ددددة الثقاف ددات ة ددت عند دوان ‘ا تل دداي ابلتن ددوع‘ ا ددد اال تل دداي ابلتن ددوع وتشد د يعه وتعزي ددز
املس دداواة وال س دديما فيم ددا يتعلد د ابلع ددرا واأل د اوث ددف( .)٣٣واس ددتخدمت الل ن ددة الوفني ددة ه ددذا
النشاا الذي عقد ر فاليتا لتمرير مزيد مدن الرسدائ الراميدة ز تعزيدز التندوع الثقدار عدن فريد
املوسيقال والرتفيه وألعاب األفلال واألنشطة املوجهة ز يا أفراد األسرة.
 -٥٢ونشرت الل نة الوفنية ر عام  ٢٠١٧مقاالً للتوعية شتتثري خطداب ال راهيدة علدال اللةدات
املستهدفة من األفراد وتعار خطاب ال راهية ما جهود تعزيز املساواة واودماج والتنوع.
الرتويج يف أوساط املواطنني لثقافة عدم التمييز ضد املهاجري (التوصية )11٠
 -٥٣نجم م ددت ر نيس ددان/أشري وأةر/م ددايو  ٢٠١٦مث دداين دورات تدريلي ددة شش ددتن التشد دريعات
املالطيددة املتعلقددة ابملسدداواة و تلددف أسددلاب التمييددز خووددت ل د منهددا سدداعتان ددارمل فيهددا
واا ١٥٠ملدتمس ةدوي مدن جنسديات تللدة يقيمدون ر مراكدز ملتو دة تدديرها الدولدة .وجدرى
توض دديز احلق ددوا والواجل ددات النا ددةة ع ددن التش دريعات املتعلق ددة ابملس دداواة ر مالط ددة ونوقش ددت م ددا
املشدداركت مددا تسددليت الضددوي علددال أمثلددة مددن التمييددز ر م ددان العم د ور ددال تقدددمي السددلا
واخلدمات .وأتيحت للمشاركت أيضاً اللر ة لعر دارام الشخودية ومناقشدتها .وقددمت هلدم
أيضاً معلومات عن كيلية تقدمي الش اوى ز الل نة الوفنية املعنية شتعزيز املساواة.
 -٥٤واشتددداي مددن عددام  ٢٠١٤جم د محدرع ر تن دديم دورات تدريليددة منت مددة ششددتن املسدداواة والتنددوع للائدددة
املوظلت العاملت ر املراكز امللتو ة الستقلال ملتمس الل وي فضقً عن موظل دائرة اال ت اد.
القضاء على الفقر
التصدي للعنف ضد املرأة (التوصيتان  6٩و)٧1
 -٥٥ر آب/أمس ددطس  ٢٠١٤أ ددلحت مالط ددة م ددن أوز اللل دددان ال  ١٤الد د دددقت عل ددال
اتلاقي ددة ل ددس أورواب للوقاي ددة م ددن العن ددف ض ددد النس دداي والعن ددف املن ددزا وم افحتهم ددا وهد د االتلاقي ددة
املعروفة ابتلاقية اسطنلول .وعقوة علال لك أدرجدت االتلاقيدة ر التشدريعات احملليدة مدن خدقل سدن
القددانون (اللو د  )٥٣٢ششددتن (التودددي ) علددال اتلاقيددة لددس أورواب للوقايددة مددن العنددف ضددد النسدداي
والعن ددف املند دزا وم افحتهم ددا .و جم د د رمحلت أيضد داً ةن ددة مش ددرتكة ش ددت ال ددودارات لتت ددوز ع ددداد تقري ددر ع ددن
اوجد درايات الد د ينلند د اوا ه ددا ر ف ددار س ددع مالط ددة ز االمتث ددال لقتلاقي ددة امللزم ددة ق ددانوانً( .)٣٤ور
أيلول/سلتمرب  ٢٠١٦نشر مشروع القانون املتعل ابلعندف اةنسداين والعندف املندزا( .)٣٥وأقدر الربملدان
مشروع القانون ر القدراية الثانيدة ر تشدرين الثداين/نوفمرب  .)٣٦(٢٠١٧ويقضد مشدروع القدانون دعدادة
يامة ‘القانون املتعل ابلعنف املنزا‘ وتعدي القانون اةنائ ل يتما ال ما اتلاقية اسطنلول.
 -٥٦وعملددت الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة علددال وضددا موعددة مددن امللددادرات اددد
التوعية أكثر ستلة العنف ضد النساي واللتيات( )٣٧ومعاةة تلف أ د ال العندف ضدد املدرأة.
وأجريددت دراسددات ثيددة عددن تشددويه األعضدداي التناسددلية األنثويددة ر مالطددة وممارسددة العنددف ضددد
كلددار السددن مددن النسدداي والرجددال والعنددف والتحددرل وتسددلت األقدران ر املدددار  .وأ محجمعدددت أيض داً
ات وفقاً لنتائء هذه الدراسات ونلذت أنشطة التوعية اذا املوضوع عدن فريد عدداد مقدافا
أدو ا
فيديو ومقافا اعية وتعلي ملوقات ر نطدات احلدافقت وتن ديم لقدة دراسدية ششدتن مسدتلة
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العنددف ضددد امل درأة .وخضددا للتدددريس أيض داً مهنيددون متعددددو التخووددات وخ درباي قددانونيون .ور
كانون الثاين/يناير  ٢٠١٤نلدذت مالطدة أيضداً مدن خدقل تعددي أدخد علدال قانوبدا اةندائ
قانوانً خا اً يقض ددراج مادة نددة ششتن تشويه األعضاي التناسلية األنثوية فت لحت شذلك
هذه املمارسة اللة للقانون عقوشتها الس ن(.)٣٨
 -٥٧وتلددذل الل نددة الوفنيددة أيضداً جهددوداً مددن أجد التوعيددة سددتلة التحددرل اةنسد كمددا هددو
ملددت ر ددال اختوا ددها .وتددن م دورات تدريليددة ششددتن هددذا املوضددوع ألرابب العم د والعمددال
ومددريهم مددن اةهددات ددا لة املوددلحة شندداي علددال الطلددس .و ددري الل نددة الوفنيددة أيضداً ةقيقددات
ششتن الش اوى املقدمة من ضحاة التحرل اةنس ضمن ال اختوا ها.
 -٥٨ور عام  ٢٠١٥أعدت الل ندة الوفنيدة ملودقاً وعدادة أتكيدد اللدة التحدرل اةنسد
وعمددم هددذا امللو د علددال اجملددالس احملليددة واهليةددات
للقددانون والدددور املنددوا اددا ر هددذا الودددد .جم
واودارات داخ اودارة العامة وعلال اةهات ا لة املولحة املعنية.
لاية حقوق املهاجري والالجئني وملتمسي اللجوء
 -٥٩ددهدت مالط ددة من ددذ ع ددام  ٢٠٠٢ال ددذي و د د في دده  ١ ٦٠٠ددخ ز الشد دواف
املالطية علال منت سلينة مدري مسد لة تددف أعدداد كلدرية مدن املهداجرين مدري الن داميت مدن ودال
أفريقيا .وعلال الرمم من تراجا موجة و ول القوارب ال تزال مالطة تواجه تدف أعداد كلرية من
املهدداجرين الددذين يوددلون ز مالطددة شطددرا تللددة ويشددرعون ر جدرايات فلددس احلمايددة الدوليددة.
وعقوة علال لك كان معدل قلول فللات الل وي يت اود شش تشت نسلة ال  ٥٠ر املائة
علال مدى السنوات املاضية.
 -٦٠فل د عددام  ٢٠١٧شلدديف عدددد فللددات الل ددوي املقدمددة للمددرة األوز ر مالطددة ١ ٦١٩
فللاً .وتش هذه ال اهرة ةدةً كلرياً للموارد املالية واللشرية املالطية وال سيما ر سياا مالطة
شوددنر مسددا تها وارتلدداع كثافتهددا الس د انية الددذي يعط د هددذه األعددداد شعددداً تلل داً مددا أبددا قددد
ال تلددو ضددخمة ابمللهددوم املطلد  .وتللدديف ال ثافددة السد انية ر مالطددة يددط يقددر عدددد السد ان
واا  ٤٥٠ ٠٠٠نسمة مودعة علال مسا ة ال تتعدى  ٣١٦كيلومرتاً مرشعاً  ١ ٣٠٠دخ
ل د كيلددومرت مرشددا وا ددد ممددا جيعد مالطددة أكثددر دول االةدداد األورويب كثافددة سد انية ومددن أكثددر
الللدان اكت اظاً ابلس ان ر العام.
 -٦١ور كد د ددانون األول/ديسد د ددمرب  ٢٠١٥نشد د ددرت ودارة الشد د ددؤون الداخليد د ددة واألمد د ددن الد د ددوفف
اسد درتاتي ية الس ددتقلال ملتمسد د الل ددوي وامله دداجرين م ددري الن دداميت عل ددال ث ددر مش دداورة عام ددة(.)٣٩
وترافقددت ه ددذه االس درتاتي ية م ددا دخ ددال تع ددديقت تش دريعية عل ددال ق ددانون اهل ددرة (اللو د .)٢١٧
و دار اللوائز املتعلقة ابستقلال ملتمس الل وي (اللو  .)٠٦-٤٢٠واهلدد الرئيسد املتدوخال
من هذه االسرتاتي ية هدو ضدمان التقيدد ابلتوجيده  2013/33/EUالودادر عدن الربملدان األورويب ششدتن
ظرو االستقلال والسواش القضائية ات الولة املتعلقة ابالتلاقية األوروشية حلقوا اونسان.
 -٦٢ونوددت االسدرتاتي ية علددال ن ددام اسددتقلال يقددوم علددال يدواي ملتمسد الل ددوي واملهدداجرين
م ددري الن دداميت عل ددال ث ددق مرا د تلل ددة وه د كالت ددااا اوي دواي ر مراك ددز االس ددتقلال األوا
واوي دواي ر مراكددز (اال ت دداد) املنلقددة واوي دواي ر املراكددز امللتو ددة .والنددر مددن نشدداي مرف د
هلضعوا
االستقلال األوا هو يواي املهاجرين مري الن اميت الوافدين ديثاً ر شيةة نوورة
GE.18-13862
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لللح الطيب وتن ر ر االشم السلطات املختوة ا ر لك الوكالدة املعنيدة شرعايدة ملتمسد
الل دوي والشدرفة .وجيدري يدواي املهداجرين مدري الن دداميت ر هدذا املرفد عددزل عدن ابقد املهدداجرين
مري الن اميت للمدة ال يتطللها احلوول علال توريز السقمة الودحية املطلوشدة فقدت .وال تزيدد
مدة اللقاي ر مرف االستقلال األوا عاد ًة عن  ٧أةم مري أن فرتة اوقامة ن تطول أكثدر ا
كان ددت االعتل ددارات املتعلق ددة ابحلال ددة الو ددحية تقتضد د ل ددك .وي ددوفر امل ددتوى ر املراك ددز امللتو ددة
مللتمس الل وي الذين جمهلرجون من مراف االستقلال األوا أو من مراف اال ت اد ر الة عددم
وجدود ترتيلددات قامددة شديلددة متا دة هلددم .ويددودع هددؤالي األ دخا ر املراكددز امللتو ددة ملدددة ال تزيددد
عددن  ١٢ددهراً مددا م ت ددن هنددامل اعتلددارات نسددانية تقتض د خددق لددك علددال أن املهدداجر مددري
ن أن يطلس منه منادرة املركز قل انتهاي تلك املدة.
الن ام
 -٦٣واحل ومدة ملتزمدة مندذ آ ار/مدار  ٢٠١٤شعددم ا ت داد األفلدال .وأجمعلد مدن درا
اال ت دداد أيض داً األ ددخا الضددعلاي ويشددم لددك األسددر ال د لددديها أفلددال والنسدداي احلوام د
والقور مري املوحوشت ا دياً مدا التوصاية  .11٨واسدتحدثت مالطدة أيضداً شددائ لق ت داد
منها ما يل ا



ضور الشخ

ز م ان يجمعت له ر مضون أج ندد

واوقامة ر م ان يجمعت له



يداع الوتئ أو تسليمها



تقدمي سند كلالة أو ضمان يقدم مرة وا دة.

 -٦٤و ا ددياً مددا التوصااية  ٨٩املتعلقددة ش ددرو اال ت دداد تتدديز مراكددز اال ت دداد م انيددة
اللو د شددت العددادشت والعددادابت واألسددر ال د ال تضددم قو دراً .ومددن املراف د املتددوفرة أيض داً ر املركددز
املستخدم الياً عيادة فلية ومراف للعزل الطيب و دادع هاتليدة .وجيدري ر الوقدت الدراهن ديدد
جم
أجزاي من أماكن اويواي .وقد جم محرع ر تنليذ املرا األوليدة ادد قامدة مدر مقداشقت ومدر
اسوشية جديدة.
 -٦٥وابوض د ددافة ز ل د ددك ش د دددأ العم د د أيض د داً دج د دراي عملي د ددات اس د ددتعرا منت م د ددة ألم د ددر
د دريتهم م دددة تزي ددد ع ددن ال ددقدم .وهلض ددا أم ددر
اال ت دداد مم ددا يض ددمن ع دددم س ددلس األ ددخا
اال ت دداد الو ددادر ر د مل ددتمس الل ددوي لعملي ددة االس ددتعرا ر مض ددون  ٧أةم أم ددام ل ددس
فع ددون اهل ددرة املس ددتق و ا م ددا ك ددان الش ددخ ال يد دزال ره ددن اال ت دداد ف ددتن أم ددر اال ت دداد
يجمستعر شعد انقضاي هرين مث يستعر شعد لك ك هرين.

 -٦٦وحي ةميا ملتمس الل وي الذين ين ر م تس ملو ؤون القجةدت ر فللداشم ر
املر لددة األوز احلوددول علددال املسدداعدة القانونيددة ر أي مر لددة مددن مرا د اوج درايات .وهنددامل
العديد من املن مات مري احل ومية ال تنشدت ر دال تقددمي املسداعدة ر اوجدرايات القانونيدة
وهددذا ي مد املسدداعدة القانونيددة اجملانيددة الد تقدددمها الدولددة ومدداد اوجدرايات أمددام لددس فعددون
القجةت وفقاً للتوصاية  .122ويجمسدمز للمستشدار القدانوين الدذي ثد مقددم الطلدس ر مر لدة
الطعن دم انية االفقع علال ملله عند فلس.
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اري
 -٦٧و ا ددياً مددا التوصااية  ،125نلددذت مالطددة شن ددا ،كام د التزاماشددا النا ددةة عددن ق در ْ
لس االةاد األورويب الوادريْن ر أيلول/سلتمرب  .)٤٠(٢٠١٥ونقلت مالطة ر اجملمدوع ١٦٨
فالس ةوي  -شينهم  ٦٧من يطاليا و ١٠١من اليوانن.
 -٦٨ور فد ددار اةهد ددود املشد ددرتكة ال د د يلد ددذهلا االةد دداد األورويب وجد ددس خطتد دده الود ددادرة ر
ود/يوليدده  ٢٠١٥محددت مالطددة ر عددادة تددوفت  ١٤خو داً مددن الرعدداة السددوريت القددادمت
مددن تركيددا .و لاظ داً علددال و دددة األسددرة ديددد هددذا العدددد ز  ١٧ر بايددة املطددا  .وقددد أعيددد
توفت األ خا ال  ١٧كافة ر مالطة ر تشرين األول/أكتوشر .٢٠١٧
 -٦٩واسد د د ددت اشة للتو د د د ددية املقدمد د د ددة مد د د ددن الل ند د د ددة ر  ٢٧أيلول/سد د د ددلتمرب  ٢٠١٧وعد د د ددادة
تددوفت  ٥٠ ٠٠٠ددخ تعهدددت مالطددة من تعيددد تددوفت  ٢٠خو داً آخ درين  -شيددنهم ١٥
من ليليا و ٥من مور .و ري االستعدادات لذلك.
 -٧٠وفيمددا يتعل د ابلتوصااية  6ال تن ددر مالطددة ر الوقددت احلدداا ر التودددي علددال االتلاقيددة
الدوليددة حلمايددة قددوا يددا العمددال املهدداجرين وأفدراد أسددرهم .ويعددود السددلس الرئيسد ر لددك ز
الطاشا العدام هلدذه االتلاقيدة وال سديما فيمدا يتعلد ابلتعداريف الواسدعة الد تعتمددها ونطاقهدا الدذي
دوا واس ددعة للة ددة عريض ددة ج ددداً م ددن العم ددال
ددن ابلت دداا أن ي ددون شعي ددد األث ددر وترتت ددس علي دده ق د ا
املهدداجرين ممددا جيع د مددن الوددعس تقيدديم أثرهددا .وهلددذه األسددلاب ال يعتددرب تودددي مالطددة علددال هددذه
االتلاقية ر الوقت احلاا أمراً مم ناً العتلارات تتعل ابلواقا العمل وابالستدامة علال د سواي.

االجتار ابلبشر
 -٧١ن مالطة ملتزمة افحة اال ار ابللشر عدن فريد اودا عددة ملدادرات دا ر لدك تطدوير
خ دددمات املس دداعدة املقدم ددة للض ددحاة وت دددريس امل ددوظلت احل ددوميت وتوعي ددة اةمه ددور .ور ك ددانون
الثاين/يندداير  ٢٠١٧أقددرت ةنددة الر ددد امل للددة ابو درا علددال تنليددذ مالطددة للتددداشري ات الوددلة
ابال ددار ابللشددر اخلطددة الوفنيددة الراشعددة مل افحددة اال ددار ابللشددر وهد خطددة تشددم اللددرتة املمتدددة مددن
كددانون الثاين/يندداير  ٢٠١٧ز كددانون األول/ديسددمرب  .)٤١(٢٠١٩والن در مددن تنليددذ خطددة العم د
هذه هدو ضدمان تنليدذ مالطدة لقلتزامدات الدوليدة دا ر لدك األهددا الد وضدعها االةداد األورويب
واملن مددات الدوليددة األخددرى ممددا يؤكددد الت دزام احل ومددة ر هددذا اجملددال .ومددن لددة مددا تددن عليدده خطددة
العم د تعزيددز ج درايات ةديددد هويددة الضددحاة ددن ر لددك الضددحاة األفلددال وةددديط مؤ درات
اال ار ابللشر .ومن املزما أيضاً جراي و جديدة ششتن املهاجرين املودعت ر املراكز امللتو ة.
 -٧٢و ا ددياً م ددا التوص ااية  ٨2الداعي ددة ز ةس ددت ج درايات ةدي ددد هوي ددة ض ددحاة اال ددار
ابللشر اتلقت اةهدات دا لة املودلحة املعنيدة ر عدام  ٢٠١٢علدال جدراي و الدة الضدحاة
ويع ددزد ل ددك جد درايات التش ددني املو دددة امل توش ددة .ون م ددت ع دددة فعالي ددات تدريلي ددة وف ددقع
املوظلت املعنيت علال املست دات ات الولة شش مستمر.
 -٧٣ووقعددت مددذكرة تلدداهم شددت ددرفة مالطددة وودارة السياسددات االجتماعيددة مددن أج د املض د ر
وضا فار للتعاون شت اهليةتت وتوسيا نطاقده لتقددمي خددمات الددعم االجتمداع ر داالت ضدحاة
اال ددار ابللشددر احملتملددت .وتددن التش دريعات اللرعيددة ال د سددنت وجددس قددانون اهل ددرة علددال ج دراي
قانوين لتحديد هوية الضحاة يقض دمهال الضحية احملتم فرتة للتل ري ر التعاون ما الشرفة.
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الالجئون
ضاامان إيااالء مصااال الطفاال الفضاالى ،املنصااوف عليهااا يف اتفاايااة حقااوق الطفاال ،االعتبااار
األساسي يف مجيع إجراءات اللجوء اليت هت أطفاال (التوصية )126
 -٧٤يتحق

لك من خقل الضماانت التاليةا

(أ)
شعد ورود الطلس من قا ر مري موحوب تجمعت له السلطات املختودة خوداً
ثله .و در او ارة ر هذا الودد ز أنه ينلن تعيت مدن ثد القا در مدري املودحوب قلد أن
ددؤون القجة ددت ر جد درايات الل ددوي لض ددمان ود دوله عل ددال املس دداعدة
يش ددرع م ت ددس مل ددو
القدمة .وعقوة علال لك ال جم رى مقاشلة خوية ال ر ضور ممث مقدم الطلس
ددؤون القجة ددت ي ددا الت ددداشري املم ن ددة لض ددمان ت ددوا
(ب) يتخ ددذ م ت ددس مل ددو
مددوظلت مدددرشت ششددتن املسددائ املتعلقددة ابلطلد جدراي املقدداشقت الشخوددية واوددا القدرارات الد
شددم قودراً مددري موددحوشت .وةقيق داً هلددذه النايددة يلعددط م تددس ملددو ددؤون القجةددت ابنت ددام
مددوظلت للمشدداركة ر الو دددات التدريليددة ات الوددلة الد ين مهددا امل تددس األورويب لدددعم تنليددذ
ن ام الل وي ا ر لك و دة ‘است واب األفلال‘
(ج) ر ال ثلدت أن القا در مدري املودحوب ال يسدتور املعدايري املطلوشدة للحودول
ؤون القجةت نحده احلمايدة املؤقتدة ألسدلاب نسدانية
علال احلماية الدولية فتن م تس ملو
ز ت شلومه السن القانونية احملدددة ر  ١٨عامداً و لدك نلداً لرت يد القا در مدري املودحوب
ز شلده األ ل
(د) ر ال ددة القو ددر م ددري املو ددحوشت ال ددرى عمومد داً مق دداشقت معه ددم ال ا
فلدس الشددخ اللدداليف املسدؤول عددن القا ددر لدك ملا ددرة أو فللدده القا در نلسدده أو ا ثلددت أن
جراي مقاشلة خوية معه حيق مولحة الطل اللضلال.
ضمان حصول األطفال املهاجري غري املصحوبني على التمثيل القانوين جماان (التوصية )12٧
 -٧٥تددن التشدريعات الوفنيددة علددال د يددا مقدددم الطللددات ر احلوددول علددال املسدداعدة
القانونية والتمثي القدانوين فضدقً عدن احلد ر استشدارة ملوضدية دؤون القجةدت أمدا املسداعدة
القانونية اجملانية فدق دنز ال ر مر لدة الطعدون .ور ضدوي الضدماانت الد تدوفر ر الدة فللدات
احلمايددة الدوليددة املقدمددة مددن قوددر مددري موددحوشت (املددذكورة أعددقه) تنتلد احلاجددة ز املسدداعدة
القانونيدة اجملانيدة والتمثيد القدانوين ر يدا مرا د جدرايات الل دوي ألن لدك لدن يدؤدي ال ز
فالة أمد جرايات الل وي دون داع وهو ما ال هلدم مولحة الطل اللضلال.
املسااارعة دون إبطاااء ،إىل تنفيااذ مقرتحااات اسااني اإلجاراءات والطرائااق فيمااا يتعلااق بسياسااة
اللجوء املتبعة ومراجعة سياسة االحتجاز على أن تشمل الذه املراجعة النمحر يف سبل ضمان
عدم احتجاز األطفال يف انتمحار اديد أعمارال (التوصية )1٣٣
 -٧٦أجمدرج التوجيدده  2013/32/EUالوددادر عددن الربملددان األورويب ششددتن ج درايات الل ددوي ر
التشدريعات الوفنيددة ر عددام  .٢٠١٥وعدقوة علددال لددك اوددذ م تدس ملددو ددؤون القجةددت

16

GE.18-13862

A/HRC/WG.6/31/MLT/1

شددت عددام ْ  ٢٠١٤و ٢٠١٧خط دوات هامددة ترم د ز ةسددت ن ددام الل ددوي ر مالطددة ددا ر
لك ما يل ا
ضددمان تزويددد امل تددس قدددر اوم ددان ابلعدددد ال ددار مددن املددوظلت للنهددو
(أ)
علال حنو فعال معلاي العم ر احلاضر واملستقل
(ب) تعزيز اهلي الداخل للم تس من خدقل اسدتحدا وظدائف داريدة جديددة
اد دةدة ةست سري العم اليوم ر امل تس
(ج) االس ددتلادة م ددن ددندوا الل ددوي واهل ددرة واودم دداج لقض ددطقع ه ددام تس دديري
العم د اليددوم ر الو دددة املعنيددة دج درايات دشلددن ودةدة فعاليتهددا مددن أج د معاةددة الطللددات ر
فار جراي دشلن شلعالية وسرعة
(د) االس ددتلادة م ددن مد دوارد ددندوا الل ددوي واهل ددرة واودم دداج لتحس ددت خ دددمات
الرت ددة الش ددلوية الد د يق دددمها امل ت ددس .وةقيقد داً ل ددذلك س دديوفر الت دددريس للمرت ددت الش ددلويت
العاملت ما امللوضدية وتتدا ،م انيدة جدراي ةليد للندة لتحديدد الللدد األ دل مللتمسد الل دوي
وتقدم خدمات الرت ة الشلوية عن فري االتوال املرئ /الوويت عرب اونرتنت.

رابعا -تطورات أخرى مستجدة يف سياق حالة حقوق اإلنسان يف مالطة
حقوق املرأة
 -٧٧ر تشدرين الثدداين/نوفمرب  ٢٠١٧أجمنشد لددس قددوا املدرأة لتعزيددز احلدوار شددت احل ومددة
واجملتمددا املدددين .ويتددتلف اجمللددس مددن ممثل د  ٢٣من مددة مس د لة مددن املن مددات العاملددة ر ددال
ق ددوا املد درأة .واهل ددد م ددن نش دداي ه ددذا اجملل ددس ه ددو أن يعمد د عل ددال تعم دديم مراع دداة املس دداواة ر
العمليددات احل وميددة ميددا جوانلهددا وي ددون ثاشددة مددا تل ددري ويطددر ،أف دداراً ششددتن السياسددة
العامة ويربد أوجه القوور ر القوانت احلالية ويعزد احلوار شت اجملتما املدين واحل ومة.

الصحة
 -٧٨ر ع ددام  ٢٠١٧ش دددأ العم د شطريق ددة جدي دددة تق ددوم عل ددال ج دراي اختل ددار وخ ددزة ال ع ددس
للمواليد ل شف او اشة شقوور الندة الدرقية اخللقد لددى املواليدد .وسديح هدذا االختلدار ند
اختلددار احللد السددري الددذي جيددرى ل شددف او دداشة اددذه احلالددة ن دراً ألن معدددل االسددتدعاي فيدده
أقد ش ثددري .وتتدديز فريقددة االختلددار هددذه أيضداً م انيددة جدراي مزيددد مددن اختلددارات ال شددف (مثد
اختلار كشف فرا كيتون اللول) .وجيري أيضاً تو يد شرانمء كشف او اشة ابلومم العويب.
 -٧٩و ددرى اللح ددو الطلي ددة شو ددورة منه ي ددة ةمي ددا امله دداجرين م ددري الن دداميت وملتمسد د
الل وي لدى و وهلم .وتتدا ،للمهداجرين داخد االةداد األورويب والقجةدت واملهداجرين املشدمولت
شوضددا احلمايددة اللرعيددة م انيددة احلوددول علددال الرعايددة الوددحية دداانً شينمددا يسددتليد مددن هددذا احلد
املهاجرون من خارج االةاد األورويب الذين يشرتكون ر ن ام التتمت الوفف(.)٤٢

GE.18-13862

17

A/HRC/WG.6/31/MLT/1

 -٨٠ويتوز م تس اتوال يعىن شقضداة دحة املهداجرين ويتلدا لدودارة الودحة تنسدي أنشدطة
التدريس وتوفري وسطاي ثقافيت يقدمون يد العون عند الضرورة ضمن الن ام الوح .
 -٨١ور عام  ٢٠١٧أجمنش لس استشاري متعدد القطاعات معف م داا احليداة الودحية
وفق داً للق دانون املتعل د شتعزيددز ددت احليدداة الوددحية وتددوفري الرعايددة الوددحية اخلا ددة األم درا مددري
املعدية وهو قانون سن ر عام .٢٠١٦

الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية
 -٨٢ن ومددة هوريددة مالطددة ملتزمددة ابلنهددو ابلوددحة اةنسددية واوماشيددة .ويشددم لددك
ناية املرأة ر أن ي دون دمدام أمرهدا شيددها وأن تقدرر ريدة ومسدؤولية ر املسدائ املتودلة ياشدا
اةنسددية ووقددت اومدداب وعدددد األفلددال دو ددا ك دراه أو ييددز أو عنددف .ور هددذا الودددد تلتددزم
احل ومة أيضاً شضمان م انية احلوول علال املعلومات عن األساليس اللعالة لتن يم األسرة.
 -٨٣والتثقيددف الوددح ه دو مددن امللددادرات ال د تسددتمر دون انقطدداع وتتددوز ودارة الوددحة ر
املقام األول تنسي أنشدطتها .وتعطدال درو مالتطدوير الشخود واالجتمداع والدوظيل م الد
تركددز علددال موعددة متنوعددة مددن اجملدداالت شينهددا املسددائ اةنسددانية والعنو درية واهل ددرة والتنددوع
الددديف واوعاقددة وامليد اةنسد (شطريقددة مناسددلة للعمددر) ر مددر ل التعلدديم االشتدددائ والثددانوي
عل ددال ددد سد دواي .و دددرت ر ه ددذا الش ددتن املل ددادن التوجيهي ددة للتثقي ددف شش ددتن احلي دداة اةنس ددية
والعققددات العافليددة ر أيلول/سددلتمرب  .)٤٣(٢٠١٣وعددقوة علددال لددك تددن م مديريددة النهددو
ابلوحة ابستمرار نقت للتثقيف والتوعية ترم ز اعتماد بء دام ششدتن الودحة اةنسدية
واوماشية ا ر لك منا ن املراهقات واألمرا املنقولة جنسياً.
 -٨٤وهنددامل عدددد مددن خدددمات الرعايددة الوددحية اةنسددية واوماشيددة ال د تتددا ،دداانً ر فددار
الن ام الوفف للرعاية الوحية العامة .ويشم لك خدمات تن يم األسرة واألمومة املتمونة ال
تشددم تددوفري مسددتوى جيددد مددن الرعايددة اخلا ددة ممدرا النسدداي ورعايددة األم قلد الددوالدة وأثنايهددا
وشعدها وعدقج داالت العقدم عندد كدق الشدري ت واملسداعدة علدال اومداب والوقايدة و جدراي
االختلار دون اوفوا ،عن اهلويدة لل شدف عدن او داشة ابلتهداابت املسدالك التناسدلية واألمدرا
املنقولددة جنسددياً وفددريو نق د املناعددة اللش درية/اويدد والتشددخي وتددوفري العددقج والوقايددة مددن
سرفان األعضاي التناسلية واعتقل األجممهات وتوفري العقج.
 -٨٥وال تزال مالطة تؤكد أن احل ر احلياة هو فليع ل نسان وأن هذا احل يشدم
أيضاً اةنت منذ مرا د ت وينده األوز .وابلتداا فدتن اوجهدا منداقت للحد ر احليداة وهدو مدري
مشددروع ر مالطددة .وتشددري ومددة هوريددة مالطددة ز أندده مددن مددري اةددائز مي ددال مددن األ دوال
وفقاً للمؤ ر الدوا للس ان والتنمية تش يا اوجها كوسيلة من وسائ تن يم األسرة.
 -٨٦ومددن مددري املمنددوع ر الددة وجددود خطددر علددال يدداة األم التدددخ فلي داً ونقددا ياشددا
د لددو كددان لددك مددن ددتنه أن يددؤدي ز وفدداة اةنددت .وفيمددا يتعل د نددا احلم د الندداجم عددن
االمتواب در او ارة ز أن مالطة أجادت ر كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٦شيا م لوب
الولا ،التاام وقد ابتت منذ لك التاريو متا ة ر الويدليات من دون و لة فلية.
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 -٨٧وجييز القانون احلاا املتعل ماية اةنت الذي جمسن ر كانون األول/ديسمرب ٢٠١٢
م انية االسدتلادة مدن ت نولوجيدا املسداعدة علدال اومداب لدألدواج مدن جدنس تلدف واحلودول
دديقت علدال هدذا القدانون عرضدت
ابلتاا علال خدمة املساعدة الطلية علال اوماب .وترم تع ا
عل ددال الربمل ددان ر نيس ددان/أشري  ٢٠١٨ز ددت األدواج املثلي ددت والنس دداي الع ددادابت أيض داً م ددن
االستلادة من هذه الت نولوجيا فضدقً عدن اسدتلادة اةميدا مدن م انيدة التدربع ابخلدقة التناسدلية
و لظ األجنة ابلت ميد.

اهلجرة
 -٨٨تعددد قضدداة اهل ددرة ومعاملددة املهدداجرين واألفلددال املهدداجرين وا ت دداد ملتمسد الل ددوي
من املسائ اهلامة املتعلقة ابحلقوا األساسية ر مالطة ور يا أحناي أورواب.
 -٨٩ور عام  ٢٠١٧أفلقدت ودارة الشدؤون اخلارجيدة والدرتويء الت داري جدائزة أفضد عمد
ددحل عددن موضددوع اهل ددرة ابال درتامل مددا املركددز الدددوا لتطددوير سياسددات اهل ددرة .وتقددوم ف ددرة
هذه اةائزة علال أسا االعتقاد من الر انة ر نق أخلدار اهل درة ضدرورية لوضدا سياسدة ائيدة
سليمة وابلتاا ودماج املهاجرين .ويسعال القيمحرمون علال اةائزة ز ط السل املم نة لتوسديا
نطدداا هددذا التعدداون مددن أجد الرتكيددز علددال اللعددد احمللد ودمدداج املهدداجرين وعلددال قددوا اونسددان
امل لولة هلم.
 -٩٠ويعم د املركددز الدددوا لتطددوير سياسددات اهل ددرة شش د وثي د مددا مالطددة ششددتن املسددائ
اوقليمي ددة والوفني ددة من ددذ ع ددام  .٢٠٠١ور ع ددام  ٢٠١٦افت ددتز املرك ددز ال دددوا لتط ددوير سياس ددات
اهل ددرة م تلدده التنسدديق اوقليم د املعددف ابهل ددرة املتوسددطية ر مالطددة .وقددد أفضددت العققددات
املمتددادة مددا ودارة الشددؤون اخلارجيددة والددرتويء الت دداري ومددا ودارة الشددؤون الداخليددة واألمددن الددوفف
ز التعاون ششتن عدد من امللادرات.
 -٩١ومن ددذ ع ددام  ٢٠١٥نل ددذ املرك ددز ال دددوا لتط ددوير سياس ددات اهل ددرة شتموي د م ددن االة دداد
األورويب مشددروع اهل ددرة شددت املدددن املتوسددطية ( )MC2CMانطقق داً مددن م تلدده اوقليم د املعددف
ابهل ددرة املتوسددطية ر مالطددة و لددك ابلش دراكة مددا ش درانمء األمددم املتحدددة للمسددتوفنات اللش درية
واملدن املتحدة واحل ومات احمللية وملوضية ؤون القجةت .ور فار هذا املشروع جرى دط
اللعددد احملل د لله ددرة وآترهددا ر تسددا مندداف ض درية رئيسددية ر أورواب ومنطقددة اللحددر األشدديت
املتوس ددت .و ددط املش ددروع مس ددتلة تق دددمي اخل دددمات للمه دداجرين واللة ددات األوس ددا م ددن الس د ان
وكذلك فر التنمية احلضرية وةقي التماسك املتولة شتزايد تنوع املهاجرين و دماجهم.
 -٩٢ور املر لددة الثانيددة مددن هددذا املشددروع ال د ة ددال ابلدددعم مددن االةدداد األورويب والوكالددة
السويسرية للتنمية والتعاون سو يجموسا نطاا ل ة املدن واألنشطة املن مة فضقً عدن الرتكيدز
علال املواضيا اةديدة ات األولوية مث الر انة ر نق أخلار اهل رة علال الوعيد احملل .
 -٩٣ويدددير املركددز الدددوا لتطددوير سياسددات اهل ددرة شران داً متوسددطياً للتدددريس ششددتن وكمددة
اهل درة .ويسددتقطس الدربانمء األ ددخا الطدانت للعمد ر ددال اهل درة مددن يدا أحندداي املنطقددة
األوروشيددة املتوسددطية الكتسدداب اخلددربة العمليددة فيمددا يتعلد ابلتعدداون شددت املؤسسددات والتنسددي شددت
تلف اةهات ا لة املولحة املعنية ابهل رة.
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 -٩٤وقد ظ م تس أمت امل ام الربملاين منذ جراي االستعرا األخري للحالة ر مالطة ر
عددام  ٢٠١٣يسدداهم ر نايددة قددوا اونسددان امل لولددة لأل ددخا الددذين يلحثددون عددن مددتوى
ويلتمسددون احلمايددة الدوليددة و لددك مددن خددقل التحقي د ر عدددد مددن احلدداالت املتعلقددة ابحلقددوا
الشخوية األساسية مث ا
احلد د ر ال ددزواج  -فل ددس م ت ددس أم ددت امل ددام الربمل دداين الت دددخ شش ددتن تسد د ي
(أ)
دجيددات عقدددت شددت أ ددخا الجةددت أو أ ددخا مشددمولت ابحلمايددة الدوليددة وفق داً للطريقددة العائليددة
التقليدية أو ر اخللاي مما ترتدس عليده عددم يدادشم ألي وتئد تثلدت الدزواج .وفجملدس ز م تدس أمدت
امل ددام الربملدداين أيض داً أن يتدددخ لوددا فدداليب ةددوي رفضددت فللدداشم واعرتضددتهم ددعوابت ر تقدددمي
يتم نوا من عقد الزواج ر مالطة
فلس لنشر عقن الزواج لدددى م تس الس د د املدند د
(ب) احل ر احلياة األسرية  -يطلس ز م تس أمت امل دام الربملداين التددخ ر داالت
معينة ملساعدة القجةت الراملت ر ا ولهم مفراد أسرهم الذين ال يقيمون شعد ر مالطة
(ج) احلد ر احلوددول علددال وتئد أساسددية مثد ددهادة املدديقد  -فللددت ةنددة الندداد ت
احملليددة ز م تددس أمددت امل ددام الربملدداين أن يتدددخ ششددتن ثنددرة ر التش دريعات احملليددة تتعل د شتس د ي
األفلال الذين ولدوا ر عر اللحر علال منت سلن مري مس لة وجللوا ز مالطة ر باية املطا .

لاية املهاجري
 -٩٥أجمنش ددةت ر تش د درين الثد دداين/نوفمرب  ٢٠١٥املديريد ددة املعني ددة قد ددوا اونسد ددان واودمد دداج
كهي د جديددد تشددا لددودارة احلدوار االجتمدداع و ددؤون املسددتهلك واحلددرةت املدنيددة وهد م للددة
ةديداً ابلنهو ابةهود امللذولة ششتن احلرةت املدنية واةاليات األجنلية واالندماج و قوا
األقليات .وتق نشاي هذه املديرية فقا عدة ملادرات جرى تو يدها وتوسديا نطاقهدا شطدرا
منها مثقً نشاي منتدى ؤون االندماج وعقد اجتماعات الل نة املشرتكة شدت الدودارات املعنيدة
ابالندددماج و قامددة عققددات تعدداون متينددة مددا الو دددة املعنيددة ابلتقميددذ املهدداجرين التاشعددة لددودارة
التعل دديم والعم د د  .وعق د دس ج د دراي االنتخ دداابت التش د دريعية ر زيران/يوني دده  ٢٠١٧أجمق ددرت مل ددف
االندماج ضمن ال اختودا ودارة الشدؤون األوروشيدة واملسداواة ود دت املديريدة املعنيدة قدوا
اونسان واالندماج ر فار هذه الودارة.
 -٩٦وأعطددت احل وم ددة األولويددة ة ددانلت رئيسددي ْت يتعلق ددان ابندددماج امله داجرين .أوالً نش دداي
هياك معنية وكمة ؤون االندماج مث الو دة املعنية ابالنددماج فضدقً عدن الل ندة املشدرتكة
شت الودارات املعنية ابالندماج ومنتدى ممثل اةاليات املهاجرة .وتنيداً اسدتحدا جدراي مفلدس
االندددماجم الددذي هلددول املش دداركت احل د ر االسددتلادة مددن ش درانمء تعلددم اللنددة والتوجيدده الثق ددار
واخلضوع للمتاشعة علال يد موظف معف ششؤون االندماج فضقً عن احلوول علال الدعم الدقدم
لدخول سوا العم ومري لك من اخلدمات الرئيسية.
 -٩٧ور الوقددت الدراهن تسددعال الو دددة املعنيددة ششددؤون االندددماج ر عامهددا األول مددن العمد
ز الن در ر يدا اخلددمات والدربامء احل وميدة ةعلهدا مواتيدة لقنددماج قددر اوم دان .و ثد تعزيدز
التعاون ما اةهات ا لة املولحة ر قطاعدات واسدعة جدداً علدال أن يجمرفدا مسدتوى هدذا التعداون
م د خو د مزي ددد م ددن امل دوارد للقط دداع عنو دراً يش ددم ي ددا اهلياك د وال دربامء .ويجمس ددتند ر ل ددك
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ز رؤية عام  ٢٠٢٠ال ةم عندوان ماالنددماج = االنتمداي والدواردة ر اسدرتاتي ية ةقيد انددماج
املهاجرين وخطة العم م .وه اسرتاتي ية أفلقتها وديرة الشؤون األوروشية واملسداواة دا لة املعداا

ال دددكتورة هيلين ددا داا ر  ١٥ك ددانون األول/ديس ددمرب  )٤٤(٢٠١٧وق ددد و ددلت ملوض ددية ددؤون
ماد ترهل ام.
القجةت قدام مالطة علال فقا هذه االسرتاتي ية األوز ششتن االندماج منه م ا

حقوق الطفل

 -٩٨وقعددت مالطددة علددال اتلاقيددة قددوا الطل د ر  ٢٦كددانون الثاين/يندداير  .١٩٩٠وقددد عملددت
مالط ددة ر أعق دداب التو دددي عل ددال االتلاقي ددة ر  ٣٠أيلول/س ددلتمرب  ١٩٩٠عل ددال ةس ددت ظ ددرو
وهو ما تشدهد عليده التقدارير الدوريدة السداشقة
األفلال و قوقهم عن فري اوا تداشري وملادرات
ال د قدددمتها مالطددة ر فددار االسددتعرا الدددوري .ودأشددت احل ومددات املتعاقلددة ر مالطددة علددال يددقي
اهتمام خا لقضاة األفلال واملدراهقت ف جم محلد شدذلك تدا هداتت اللةتدت مدن السد ان مقودال قددر
من اال رتام والدعم ر اجملتما املالط  .وابلن در ز دم الللدد كثدرياً مدا يجمل دت ز ميدا السياسدات
املتعلقددة ابألفلددال وعمليددات امليزنددة أو د هددا مددا السياسددات األخددرى ات الوددلة مث د السياسددات
املتعلقددة ابألسددرة مددن أجد تطليد بددء أكثددر عققنيددة وودوالً ششددتن دداي الطلد ورفاهدده .ولددذلك فتندده
لدديس مددن قلي د الودددفة أن تقددرر اودارة احلاليددة عطدداي املزيددد مددن الددزخم هلددذا القطدداع كمددا ي هددر مددن
التنيري تسمية الودارة املسدؤولة ر املقدام األول عدن هدذا اجملدال ز ودارة دؤون األسدرة و قدوا الطلد
والتض ددامن االجتم دداع  .وجيس ددد ه ددذا التني ددري ابللعد د اهتم ددام احل وم ددة وت ثي ددف جهوده ددا واعرتافد داً
ابأل ية املتزايدة الوا ملادرات و جرايات ر فار السياسات املتعلقة ابلطل .
 -٩٩ومن ددذ جد دراي االس ددتعرا األخ ددري اخل ددا الط ددة ر ع ددام  ٢٠١٣او ددذت ت ددداشري كث ددرية ر
دداالت د مث د التعلدديم والوددحة والرعايددة وتقدددمي الدددعم ومددا ز لددك يسددتند العديددد منهددا ز
التو يات ال قدمتها هذه الل نة فيما جاي مريها نتي ة التنريات االجتماعية  -الثقافية ر مالطة.
 -١٠٠وهنامل ر هذا الودد ملدادرتن رئيسديتان قيدد التنليدذ اليداً .ومدن دتن هداتت امللدادرتت أن
ي دون هلمددا أتثدري ددد كلددري و دا تتيحددان للح ومدة ر الوقددت نلسدده تركيدز اةهددود علدال تسددليت مزيددد
مددن الضددوي علددال األفلددال وامل دراهقت وتوسدديا هددامجمل مشدداركتهم ر اجملتمددا .وتضددمنان أيض داً مسددتوى
أفضد مددن احلمايددة وةسددت فر ددهم ر النمددو والتطددور .وتتمثد أوز هدداتت امللددادرتت ر مقددانون نايددة
الطلد م (الرعايددة اللديلددة) الددذي سددنه الربملددان ر كددانون الثاين/يندداير  .٢٠١٧أمددا امللددادرة الرئيسددية الثانيددة
ال د جيددري تنليددذها الي داً فتتمث د ر دديامة سياسددة وفنيددة للطلولددة ال د شلدديف العم د ششددتبا مر لددة
متقدمة جداً عقس جراي عملية تشاور واسعة النطاا ما يدا اةهدات دا لة املودلحة املعنيدة دن
ر لك األفلال أنلسهم و لك ا ياً ما األهدا املنوو عليها ر اتلاقية قوا الطل .
دديت األثددر عملددت احل ومددة أيضداً ششد
 -١٠١وابوضددافة ز هدداتت امللددادرتت اهلددامتت واللعيد ْ
تدرجي ر السنوات األخرية علال فقا عدد من امللدادرات األخدرى تشدم فائلدة واسدعة مدن
القضدداة املتعلقددة ابلطل د  .وانوددس الرتكيددز أكثددر علددال رفدداه األفلددال اللدددين والعقل د وال سدديما
األفلال األكثر عرضة للخطر أو احملتاجت للمساعدة عن فري اوا تداشري ر تلف داالت
تقدددمي اخلدددمات العامددة .واملدراد مددن تقدددمي مالطددة للمعلومددات ال دواردة أدانه هددو اسددت مال التقريددر
الدددوري السدداش فض دقً عددن معاةددة املسددائ ال د سددلطت عليهددا الل نددة الضددوي ر مق اشددا
املقدمة ز احل ومة املالطية.
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 -١٠٢وتع ددف مالطددة الي داً علددال عمليددة تعزيددز األسددا القددانوين ر هددذا اجملددال ابلددذات مددن
خدقل العديدد مدن القدوانت التشدريعية .فلد كدانون األول/ديسدمرب  ٢٠١٦جمعدر مشدروع قددانون
املسدداواة ومشددروع القددانون املتعل د دنشدداي الل نددة املعنيددة قددوا اونسددان واملسدداواة علددال الربملددان
وجدراي القدراية األوز عقددس فر همددا للتشدداور العددام مددن فددر ودارة احل دوار االجتمدداع و ددؤون
املستهلك واحلرةت املدنية( )٤٥ر كدانون األول/ديسدمرب  .)٤٦(٢٠١٥ويهدد هدذان املشدروعان
ز عادة تن يم اوفار القانوين املالط حلقوا اونسان والتمييز وتعزيزه من خدقل ةويد الل ندة
الوفنية لتعزيز املساواة ز الل نة املعنية قوا اونسان واملساواة وه ةنة مسؤولة أمام الربملان
و ات ال اختوا أوسا.
 -١٠٣ويجمشار علال وجده التحديدد ز قدانون نايدة الطلد (الرعايدة اللديلدة) (القدانون رقدم تلثداً
لعام  )٢٠١٧الذي جمسن ر كانون الثاين/يناير  .٢٠١٧ويتمث اهلد الرئيس املتوخال من هدذا
التشريا علال حنو ما ورد ر القانون نلسه ر ضمان نايدة املودلحة اللضدلال للطلد و عطائهدا
األولويدة ر يدا احلداالت وضدمان مسدتقل مسدتقر لألفلدال ر أقودر مددة مم ندة .ويتنداول هدذا
الق ددانون اةوان ددس املختلل ددة حلماي ددة الطلد د ددا ر ل ددك اس ددتعرا ن ددام رعاي ددة الطلد د وناي ددة
األفلال أثناي اوجرايات القضائية وتوافر املدافعت عن األفلال واملسائ املتعلقة ابحلضانة ر
لددة جوانددس أخددرى .وابلن ددر ز أن القددانون يتددوخال وضددا تلددف األ ددام القدمددة ونلددا ه
تع ف احل ومة الياً علال تنليذ هذا القانون من خقل نشاي ما يلزم من هياك .
 -١٠٤وعد ددقوة علد ددال لد ددك فجمر د ددت ر  ١٩أيلول/سد ددلتمرب  ٢٠١٦وثيقد ددة تشد دداور ششد ددتن
السياسددة الوفنيددة للطلولددة ( )٢٠٢٤-٢٠١٧السددتطقع آراي اةمهددور ل د تسددتعت اددا مالطددة
ر تلددت سددل املض د قدددماً ر نايددة وتعزيددز قددوا يددا األفلددال ورفدداههم العددام .ور أعقدداب
عملي ددة التش دداور ه ددذه أجمفلق ددت السياس ددة الوفني ددة للطلول ددة ( )٢٠٢٤-٢٠١٧ر تش درين الث دداين/
نددوفمرب  .٢٠١٧واهلددد مددن دديامة هددذه السياسددة الد تسرت ددد ابتلاقيددة قددوا الطل د هددو
ددقل ق ددوا األفل ددال ورف دداههم ر دددارة ش درانمء العم د ال ددوفف م ددن خ ددقل تعزي ددز التوعي ددة
واملشدداركة ال د يقودهددا الطل د واملمارسددة املسددتندة ز األدلددة فض دقً عددن تعمدديم مراعدداة قضدداة
الطلد ودةدة التعدداون مددا اهلياكد السياسداتية األخددرى .ويجمتوقددا أن تسدداعد هددذه السياسددة أيض داً
علال تعزيز مزيد من اوجرايات امللموسة ر هذا اجملال عن فري تعزيز ونايدة قدوا الطلد ر
الليت واللضاي االجتماع والوحة والليةة احلضرية والطليعية والتعليم والعمد والرتفيده والثقافدة.
وهذه السياسدة م ملدة جملموعدة متنوعدة أخدرى مدن التقدارير الوفنيدة والسياسدات واالسدرتاتي يات
ال تعزد آفاا الطل شش ملا ر أو مري ملا ر.
 -١٠٥وشندداي علددال ملددادرة اوددذشا قددوة الشددرفة املالطيددة ر تش درين الثدداين/نوفمرب  ٢٠١٧تددوز
ملددو ددؤون املن مددات الطوعيددة تنسددي نلددة مددا لددس مالطددة لقطدداع التطددوع وملددو ددؤون
الطل ملعاةة مستلة املن مات الطوعية ال تضم أ خا اً ابلنت يعملون مدا األفلدال وولدت
احلملددة وضددا مدونددة قواعددد السددلومل األخقق د للمتطددوعت وتعزيددز الددوع ابلق دوانت ات الوددلة
(ق ددانون (تس د د ي ) ناي ددة القو ددر) واملس ددؤوليات وااللتزام ددات الواقع ددة عل ددال م ددديري املن م ددات
ددؤون املن م ددات
الطوعي ددة وج ددس ه ددذا الق ددانون و ل دزام ه ددذه املن م ددات شش ددرا ش ددق مل ددو
الطوعية ابلتداشري ال تتخذها لضمان ناية القور الذين هم ر عهدشا.
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حقوق األش اف ذوي اإلعااة
 -١٠٦ر عام  ٢٠١٣استحد منوس أمت سر الربملان (وديدر منتددب) املعدف ابأل دخا
وي اوعاقددة ضددمن ودارة األسددرة و قددوا الطل د والتضددامن االجتمدداع  .وتضددم الددودارة أيض داً
م تس تنسي وفدف لتنليدذ اتلاقيدة قدوا األ دخا وي اوعاقدة وجيدري اليداً عدادة هي لدة
هذه اآللية ال تتما ال ما املادة  )١(٣٣من االتلاقية لتولز امل تس املعدف شقضداة اوعاقدة.
وترد ر املرف الراشا املسؤوليات املنوفة شه.
ددت هددؤالي
 -١٠٧وتلتددزم مالطددة دعددقي قددوا وكرامددة األ ددخا وي اوعاقددة شتلضددي
األ د ددخا عل د ددال ن د ددايتهم م د ددن خ د ددقل ق د ددانون ت د ددافؤ الل د ددر (األ د ددخا وو اوعاق د ددة)
(اللو د  )٤١٣وكددذلك مددن خددقل التش دريعات اخلا ددة سددتلة اوعاقددة مث د القددانون املتعل د
ابأل دخا وي اوعاقدة (العمد ) (اللود  )٢١٠الددذي جدرى تلعيد األ ددام األساسدية فيدده
ر عام  ٢٠١٥وقانون االعرتا شلنة او ارة املالطية (اللو  )٥٥٦وهو قدانون يودنف لندة
او د ددارة املالطي د ددة لن د ددة رمسي د ددة أيضد د داً وق د ددانون ( د ددت) األ د ددخا املو د دداشت شطي د ددف التو د ددد
(اللو  )٥٥٧واعتمدد كدق القدانونت ر عدام  .٢٠١٦ور عدام  ٢٠١٦أجمدخلدت علدال قدانون
ت ددافؤ اللددر تني دريات خضددت عددن دراج ددرعة قددوا مددا الرتكيددز علددال  ١٤ق داً ندددداً.
وج ددرت موايم ددة تعري ددف ‘اوعاق ددة‘ م ددا اتلاقي ددة ق ددوا األ ددخا وي اوعاق ددة وك ددذلك عل ددارة
‘الرتتيلددات التيسدريية املعقولددة‘ ز جانددس وضددا تعدريلت جديدددين ل ‘اللنددة‘ و‘االتوددال‘ .وأدرج
أيضاً ابب جديد يشم احلقوا املتولة ابلوحة .وعقوة علال لك أدت هدذه التعدديقت ز
تعي ددت ةن ددة ق ددوا األ ددخا وي اوعاق ددة رمسي د داً آلي ددة الر ددد املس ددتقلة ر مالط ددة وج ددس
املادة  )٢(٣٣من اتلاقية قوا األ خا وي اوعاقة و ا ياً ما ملادن ابريس.
 -١٠٨ور ع ددام  ٢٠١٤نش ددرت سياس ددة وفني ددة شش ددتن ق ددوا األ ددخا وي اوعاق ددة م ددن
خقل عقد لس عم من أج شناي تما عادل وضم هذا اجمللس أيضاً ممثلت عدن من مدات
األ ددخا وي اوعاقددة وممثلددت آخ درين عددن من مددات اجملتمددا املدددين العاملددة ر ددال اوعاقددة.
وعلددال هددذا األسددا جيددري وضددا الوددينة النهائيددة السدرتاتي ية وفنيددة ششددتن مسددتلة اوعاقددة علددال
حنو ما تقدم شيانه .وعقوة علدال لدك جدرى تعزيدز قدوا ندددة مدن خدقل اعتمداد التشدريعات
اخلا ددة ابوعاق ددة امل ددذكورة آنلد داً و ل ددك م ددن خ ددقل ق ددانون امتي ددادات األ ددخا وي اوعاق ددة
السددتخدام مرائددس السدديارات (اللو د  )٥٦٠والل دوائز املتعلقددة ابلوددنادي االسددتةمانية واألمندداي
(ناي ددة الو ددنادي اخلا ددة ش ددذوي اوعاق ددة) ( )S.L. 331.08الو ددادرة وج ددس ق ددانون الو ددنادي
االستةمانية واألمناي (اللو .)٣٣١
 -١٠٩وفيم ددا يتعل د د شتيس ددري م انيد ددة الو ددول لأل د ددخا وي اوعاق ددة تشد دددد اهلية ددة املعنيد ددة
ابلتخطدديت ر منشددورها الوددادر ر عددام  ٢٠١٥ةددت عن دوان مسياسددة توددميم مراقلددة التخطدديت
العمراين وامللادن التوجيهية واملعايريم علال ضرورة التقيد ر مقرت دات التطدوير ابلسياسدات واملعدايري
ال د ددددشا ةن ددة قددوا األ ددخا وي اوعاق ددة مددن خ ددقل املل ددادن التوجيهيددة الو ددادرة ع ددن
الل نة ششتن ‘شتيسري م انية الو ول لل ميا‘ .وتعزدت هذه امللادن التوجيهيدة مدن خدقل املعدايري
الوفنية ال اعتمدشا اهليةة املالطية املعنية ششؤون املسدتهلك واملنافسدة املسدؤولة عدن املسدائ املتعلقدة
شتو يددد املقدداييس ر عددام  .٢٠١٥وقددد أجمض ديلت قواعددد ‘تيسددري م انيددة الو ددول ز الليةددة امللنيددة
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لل مي د ددا‘ الد د د ةمد د د الرم د ددز  SM 3800ز املع د ددايري املنو د ددو عليه د ددا ر املل د ددادن التوجيهي د ددة.
وهددذه القواعددد هد ملزمددة أيضداً للهيةددة الوفنيددة املعنيددة ابلنقد العددام الطددة الد أجمنيطددت اددا مسددؤولية
تنليذها من خقل مديرية الطدرا واللنيدة التحتيدة التاشعدة هلدا .ور عدام ر  ٢٠١٦أ ددرت كد مدن
هية ددة مالط ددة للس دديا ة وةن ددة ق ددوا األ ددخا وي اوعاق ددة أيضد داً ماملل ددادن التوجيهي ددة لتو ددميم
امللدداينا السدديا ة لل ميددام وعملتددا علددال تن دديم ملددادرة م دواف دم ددان اةميددا الو ددول ليهددام.
ويتعددت علددال مؤسسددات اوي دواي السدديا أيض داً تددوفري مددر وا ددلات خا ددة تتقيددد ابور ددادات
الوادرة ر عام  ٢٠١٠ششتن ‘املراف ال توفر اوقامة للنا ‘ فيما يتعل شعدد الندر املعروضدة.
ور قطداع التعلديم تلددزم ممؤسسدة مددار الندددم شضدمان م انيدة الو ددول ز املددار وتضددم ودارة
التعليم والعم أيضاً و دة معنية شتيسري الو ول ز الت نولوجيا ووسدائ االتودال .وتتدوز مؤسسدة
مالط ددة املعني ددة شتيس ددري م اني ددة الو ددول ز ت نولوجي ددا املعلوم ددات املس ددؤولية ع ددن تنلي ددذ تس ددهيقت
الو ول ر ال ت نولوجيا املعلومدات واالتوداالت ويشدم لدك التزامدات تت داود ددود الواليدة
الوفنية مث االلتزامات النا ةة عدن األمدر التدوجيه  ٢١٠٢/٢٠١٦الودادر عدن االةداد األورويب
( م انية الو ول ز ل ة اونرتنت التوجيه).
 -١١٠و د لت ةنددة قددوا األ ددخا وي اوعاقددة شو ددلها اهليةددة الوفنيددة املشددرفة علددال
ق ددوا ه ددذه اللة ددة ر مالط ددة واآللي ددة املس ددتقلة لر ددد تنلي ددذ اتلاقي د دة ق ددوا األ ددخا وي
اوعاقددة فريق داً معني داً شتيسددري م انيددة الو ددول لتقيدديم مدددى تيسددري م انيددة الو ددول ز األمدداكن
العامة لل ميا والوفاي ابلتزاماشدا املتعلقدة شلحد فللدات التخطديت العمدراين ةقيقداً هلدذه النايدة.
وأنشتت أيضاً و دة معنية ابالمتثال لقانون ت افؤ اللر من أج معاةة الدعاوى ال أقيمت
ر أعقدداب ورود د اوى مددن النددا ششددتن التمييددز علددال أسددا اوعاقددة .وجيددري أيض داً تع دددي
القانون وضلاي الطاشا الرمس علال نشاي و دة معنية ابونلا لتزويد الل ندة دا يلدزم مدن أدوات
ونلا احلقدوا دا ر لدك القددرة علدال فدر مرامدات .وأنشدتت ةندة قدوا األ دخا وي
اوعاقة أيضاً و دة تركز ةديداً علال ر د تنليذ اتلاقية قوا األ دخا وي اوعاقدة فضدقً
عن التوعية ششتن االتلاقية .وال و هذه اآلليات قوا أي مقيم مالط ر التما االنتودا
وجددس الربوتوكددول االختيدداري لقتلاقيددة قددوا األ ددخا وي اوعاقددة الددذي دددقت عليدده
مالطة أيضاً .وتواظس الو دة املعنية شتنليذ اتلاقية قوا األ دخا وي اوعاقدة وهد و ددة
تشعددة لل نددة قددوا األ ددخا وي اوعاقددة علددال تن دديم دورات تدريليددة ششددتن ةقيد املسدداواة
لأل ددخا وي اوعاقددة تسددتليد منهددا هيةددات عامددة وخا ددة د وحياضددر فيهددا أ ددخا مددن
يددا املدددار
وي اوعاقددة وتع ددف الو دددة أيض داً علددال عددداد نلددة وفنيددة للتوعيددة تسددتهد
احل ومية ر السدنة الدراسدية  .١٩/٢٠١٨و وجدس املدادتت  )٣(٤و )٣(٣٣مدن اتلاقيدة قدوا
األ خا وي اوعاقة تعم ةنة قوا األ خا وي اوعاقة ر فدار ممارسدة دورهدا ر
ددال الر ددد فض دقً ع ددن دوره ددا شو ددلها ددا لة مو ددلحة معني ددة ابملش دداورات املتعلق ددة شو دديامة
التشريعات والسياسدات الوفنيدة علدال درامل األ دخا وي اوعاقدة مدن خدقل لسدها املعدف
ق ددوا األ ددخا وي اوعاق ددة املنش ددت وج ددس الق ددانون ومنت دددى من م ددات األ ددخا وي
جم
اوعاقة و لسها املعف قوا األ خا وي اوعاقة العقلية.
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حرية التعبري ولاية الصحفيني
 -١١١ر  ١٧نيسان/أشري  ٢٠١٨أقر لس النواب القانون املتعل شوسائت اوعدقم والتشدهري
(القد د ددانون رقد د ددم  ١١لعد د ددام  )٢٠١٨وواف د د د عليد د دده رئد د دديس مالطد د ددة ر  ٢٤نيسد د ددان/أشري .٢٠١٨
و وجددس هددذا القددانون ألن د قددانون الوددحافة لعددام ( ١٩٧٤اللو د  ٢٤٨مددن ق دوانت مالطددة).
ويرم د القددانون أساس داً ز ةددديط القددانون املددالط املتعل د ابلقددذ والتشددهري و عددادة دديامته
شطريقة تعزد ا رتام احل ر رية التعلري شودورة جوهريدة .و ثد احلد ر ريدة التعلدري األسدا ر
يا األنشطة اوعقميدة وهدو أيضداً أ دد الركدائز الرئيسدية للن دام الدد قراف  .وقدد وسدا ابللعد
(سددن
نطدداا ريددة التعلددري اللددف شلض د التعددديقت السدداشقة ال د أدخلددت علددال القددانون اةنددائ جم
وج ددس الق ددانون رق ددم  ٣٧امل ددؤر  ١٩ود/يولي دده  .)٢٠١٦و وج ددس الق ددانون املتعل د د شوس ددائت
اوعددقم والتشددهري وسددا نطدداا ريددة الوددحليت ر التعلددري ز ددد كلددري .وتددرد ر املرفد اخلددامس
التنيريات الرئيسية ال أدخلت وجس هذا القانون.

خامسا -االستنتاجات/نمحرة إىل املستقبل
 -١١٢يسلت هذا التقرير الضوي علال التقدم ال لري الذي أ رد ر ال تعزيدز قدوا اونسدان
ددهد الللددد تقدددماً كل درياً علددال الوددعيدين االقتوددادي
ونايتهددا .وخددقل اللددرتة قيددد االسددتعرا
واالجتم دداع مم ددا أدى ز اعتم دداد ت ددداشري تشد دريعية وسياس ددات ن ددددة ترمد د ز ض ددمان التمت ددا
قوا اونسان تعاً كامقً وفعلياً.

 -١١٣ومالطة ملتزمة درسداي ن دام متعددد األفدرا متدت وفعدال حلمايدة قدوا اونسدان يقدوم علدال
النزاهة ر ر د تنليذ يا الدول اللتزاماشا ر ال قدوا اونسدان .وسدتدافا مالطدة شقدوة عدن ملددأ
عاملية قوا اونسان وست ترفا وشا ضد انتهاكات قوا اونسان ر يا أحناي العام.

 -١١٤وت ددرى مالط ددة أن عملي ددة االس ددتعرا ال دددوري الش ددام أم ددر ابل دديف األ ي ددة لتعزي ددز ق ددوا
اونسددان ر يددا أحندداي العددام .وتدددعم ومددة هوريددة مالطددة ابل ام د أهدددا آليددات الر ددد
الدولية مثد آليدة االسدتعرا الددوري الشدام وهد أهددا تتمثد ر خلد دافز ضدار لتعزيدز
االلتزام العامل شتعزيز قوا اونسان ونايتها.
 -١١٥ومالطددة عادمددة علددال املض د ر جهودهددا الراميددة ز ددون قددوا اونسددان وه د ملتزمددة
وا لة العم علال دةدة تعزيز هذه احلقوا وابلتوعية عن فري التثقيف ر ال قوا اونسان.
Notes
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; International Covenant on Civil and Political
Rights and its Optional Protocols; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women; Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment and its Optional Protocol; Convention on the Rights of the Child and its Optional
Protocols; Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the International Convention
for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Convention on Preventing and
Combating Violence against Women and Domestic Violence, European Convention on Human
Rights.
April 2016, Press Release – An Overhaul of the legislation regarding domestic violence and
violence against women recently launched by the government will address all areas that fall under
the Istanbul Convention, including female genital mutilation.
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12651&l=1.
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9 training sessions were held with these stakeholders in 2014; 7 training sessions in 2015; 9
training sessions in 2016; and 12 training sessions in 2017.
These initiatives are carried out as part of the EU co-funded project Equality beyond Gender Roles
JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7785.
This pilot study was carried out as part of the EU co-funded project Enhancing Equal Rights
JUST/2012/PROG/AG/3717. The report is available on:
http://ncpe.gov.mt/en/Pages/Projects_and_Specific_Initiatives/Enhancing_Equal_Rights.aspx.
This training was carried out as part of the EU co-funded project Enhancing Equal Rights
JUST/2012/PROG/AG/3717.
https://nso.gov.mt/en/News_Releases/Archived_News_Releases/Documents/2014/News2014_121.pdf
https://nso.gov.mt/en/News_Releases/View_by_Unit/Unit_C2/Labour_Market_
Statistics/Documents/2017/News2017_103.pdf.
These initiatives are carried out as part of the EU co-funded project Equality beyond Gender Roles
JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7785.
This Directory was developed as part of the EU co-funded project ESF 3.196 Gender Balance in
Decision-Making.
https://www.facebook.com/NCPE.Malta/photos/a.246842948681680.67062.18022
4712010171/1729393687093258/?type=3&theater AND
https://www.facebook.com/NCPE.Malta/photos/a.246842948681680.67062.180224712010171/17
37253356307291/?type=3&theater.
http://ncpe.gov.mt/en/Documents/News_and_Events/Newsletter/NCPE%20Newsletter_
Special%20Edition_Summer%202016.pdf.
These initiatives were carried out as part of the EU co-funded project ESF 3.196 Gender Balance
in Decision-Making.
Laws of Malta, 2014, Chapter 530 Civil Unions Act.
http://www.gov.mt/en/Government/PRess%20Releases/PAges/2017/April/15/PR170964.aspx.
Government of Malta, April 2015, Malta to have Europe’s most comprehensive Gender Identity,
Gender Expression and Sex Characteristics Act, Press Release Reference Number: PR150698.
Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties, December 2015, Public
Consultation launch on a draft Bill that criminalises harmful conversion therapies, Press Release
Reference Number: PR152855.
https://education.gov.mt/en/resources/Documents/Policy%20Documents/
Trans,%20Gender%20Variant%20and%20Intersex%20Students%20in%20Schools%20Policy.pdf.
Parliamentary Assembly – Council of Europe, April 2015, Resolution 2048 (2015) Discrimination
against transgender people in Europe.
Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties, December 2016, Press
Release: Another step forward in civil liberties. Malta criminalises conversion practices and
depathologises sexual orientation, gender identity and gender expression.
Corradino Correctional Facility (CCF), August 2016, Trans, Gender Variant & Intersex Inmates
Policy: https://meae.gov.mt/en/Documents/TRANS%20GENDER%20VARIANT%20and%
20INTERSEX%20INMATES%20POLICY/Trans%20Gender%20Variant%20and%20Intersex%20I
nmates%20Policy.pdf.
Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties, December 2016, Press
Release: 47% of all toilets in Government buildings are now gender neutral.
Ministry for Finance, October 2016, Budget Speech 2017 (English), p. 127.
http://www.gov.mt/en/Government/Press%20Releases/Pages/2017/February/23/pr170450.aspx.
https://www.gov.mt/en/Government/Press%20Releases/Pages/2017/July/12/pr171689.aspx.
https://www.gov.mt/en/Government/Press%20Releases/Pages/2017/June/06/PR171409en.aspx.
https://www.maltatoday.com.mt/news/national/79608/speaker_plans_parliamentary_
childcare_centre#.W20mgtIzbIU.
These initiatives were carried out as part of the EU co-funded project Enhancing Equal Rights
JUST/2012/PROG/AG/3717.
This campaign was carried out as part of the EU co-funded project Enhancing Equal Rights
JUST/2012/PROG/AG/3717.
These activities were carried out as part of the EU co-funded project Developing a Culture of
Rights through Capacity Building ESF 4.220.
NCPE was engaged by the People and Standards Division (P&SD) to conduct this study which
was then presented during the European Public Administration Network (EUPAN) Working Level
and DGs meetings that held during the 2017 Maltese Presidency of the Council of the EU.
This training was carried out as part of the EU co-funded project Enhancing Equal Rights
JUST/2012/PROG/AG/3717.
This initiative was carried out as part of the EU co-funded project Enhancing Equal Rights
JUST/2012/PROG/AG/3717.
Press Release: PR 141746 – Ratification of the Istanbul Convention.
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April 2016, Press Release – An Overhaul of the legislation regarding domestic violence and
violence against women recently launched by the government will address all areas that fall under
the Istanbul Convention, including female genital mutilation.
PR172508. 8 Nov 2017. Gender-based violence and domestic violence bill passes to second
reading.
These activities will be carried out as part of the EU co-funded project Forms of Violence in Malta
– A Gender Perspective JUST/2012/PROG/AG/VAW.
Laws of Malta. Criminal Code. Cap 9. Article 251E.
PR152933. 30 December 2015. New migration strategy draws a balance between human rights and
security. https://gov.mt/en/Government/Press%20Releases/Pages/2015/Dec/30/pr152933eng.aspx.
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/en/pdf.
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11161-2015-INIT/en/pdf.
The Monitoring Committee is made up of high-level officials including Permanent Secretaries of the
various ministries concerned, the Attorney General, and the Commissioner of Police amongst others.
Laws of Malta. Subsidiary Legislation 35.28 Healthcare (Fees) Regulations (5).
https://education.gov.mt/en/resources/Documents/Policy%20Documents%
202014/Guidelines%20on%20Sexuality%20booklet.pdf.
https://meae.gov.mt/en/Documents/migrant%20integration-EN.pdf.
As from June 2017, the name of this Ministry has changed to Ministry for European Affairs and
Equality.
http://socialdialogue.gov.mt/en/Pages/Media/Press_Releases/PR162837.aspx.
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