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   من تقرير الفريق٨٠ردود مالطة على التوصيات الواردة يف الفقرة 
 (A/HRC/WG.6/5/L.6)العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل 

 ٨وهي إذ حتيط علماً بالتوصيات      . تقدم مالطة بالشكر إىل مجيع الوفود على توصياهتا وتعليقاهتا وأسئلتها         ت  - ١
أما التوصـيات املتبقيـة     . ٤٠ و ٣٠ و ٢٩ أن تقبل التوصيات     ميكنها؛ ال   ٤٧ و ٢٤ و ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٠و

  .فتتناوهلا على النحو التايل

  ١التوصية 

 املهاجرين  راهن على األقل، االنضمام إىل اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال         ال تعتزم مالطة، يف الوقت ال       - ٢
   .وأفراد أسرهم

  ٣التوصية 

التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع         ب وضع يسمح هلا  ليست مالطة يف      - ٣
إال أن مالطة   . لدى التوقيع على الربوتوكول    أبدهتاأشكال التمييز ضد املرأة، بالنظر إىل التحفظات الواسعة اليت          

بيع األطفـال وبغـاء األطفـال         سوف تصدق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن         
 أحكام قانوهنا اجلنائي الـيت      علىواستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، نظراً إىل أنه مت إدخال التعديالت الالزمة             

وسوف تسحب مالطة اإلعالن الذي أصدرته عند التوقيع على الربوتوكـول االختيـاري             . ديقتسمح هبذا التص  
  .أعقاب مراجعتها للتشريع ذي الصلةشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، يف إالتفاقية حقوق الطفل بشأن 

  ٤التوصية 

. وتوكوهلا االختياري  ذوي اإلعاقة وبر    األشخاص تعمل مالطة بنشاط على التصديق على اتفاقية حقوق         - ٤
، قدمت وزارة التربية والثقافة     ٢٠٠٥الذي أجري يف عام     "  واخلاص الشاملاستعراض التعليم   "ل وذلك أنه نتيجة    

 مساعد لدعم التعليم هبدف االرتقاء مبؤهالهتم وبالتايل حتـسني          ٥٠٠وشؤون الشباب والرياضة التدريب لنحو      
" والـشامل شبكة للتعليم اخلاص    "اإلعاقات؛ وعالوة على ذلك فإن      نوعية الدعم الذي يقدمونه للطلبة من ذوي        

  . االستعراض املذكور أعاله لتحسني نوعية اخلدمات املقدمةانبعثت عنتدرس التوصيات اليت 

  ٥التوصية 

ال ترى مالطة يف الوقت احلاضر أنه جيب التصديق على اتفاقية محاية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء                    - ٥
ومالطة ليست يف وضع يسمح هلا بالتوقيع       . ما نظراً لكونه مل تسجل أية حاالت اختفاء قسري        القسري، وال سي  

  . لحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةعلى الربوتوكول االختياري امل
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  ٦التوصية 

اء على مجيع أشكال التمييـز       من اتفاقية القض   ١٥ و ١٣ و ١١بالرغم من أن مالطة مل تصدق على املواد           - ٦
. مناقشة أجزاء أخـرى     ضد املرأة، فإن أجزاء من هذه املواد قد جتسدت يف التشريعات الوطنية بينما جيري حالياً              

  .١٦ و١١ املادتني على األصلي هاوقفها الوارد يف حتفظمتمسكة مبحكومة مالطة و

  ٨التوصية 

صادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واهليئات        تويل مالطة اعتباراً كامالً لكل التوصيات ال        - ٧
  واإلجراءات اخلاصة املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، بغية تنفيذ ما يعترب مناسباً منها يف سياق مالطـة،                 

  .العمليةمالطة وال سيما بالنظر إىل ظروف 

  ١٠التوصية 

 ٥باإلضافة إىل الفقرات من ، A/HRC/WG.6/5/L.6ثيقة  من الو١٠تناولت مالطة هذه املسألة يف الفقرة   - ٨
  .A/HRC/WG.6/5/MLT/1 من تقريرها الوطين ١١إىل 

  ١١التوصية 

  .الوطنية مزودة بكل ما يلزمها من املوارد، مثلها مثل اهليئات األخرى املنشأة عمالً بالتشريعات الوطنيةالوقائية اآللية   - ٩

  ١٣ و١٢التوصيتان 

وما . وطنية لتعزيز املساواة ملتزمة بدون هوادة مبكافحة التمييز وتشجيع التساوي يف املعاملة           إن اللجنة ال    - ١٠
انفكت اللجنة تعمل على القضاء على التمييز على أساس نوع اجلنس واملسؤوليات العائلية منذ إنشائها يف عـام                  

 مرسـوم  - ٨٥ذكرة القانونية   توسيع نطاق صالحيات اللجنة مبوجب امل      ٢٠٠٧لكن مت اعتباراً من عام      . ٢٠٠٤
معاملة األشخاص معاملة متساوية وبالتايل فإن توسيع نطاق اختصاص اللجنة يشمل أيضاً التساوي ومنع التمييز               

ويف الواقع تتوىل اللجنة التدريب مـع الكيانـات         . على أساس العرق أو األصل اإلثين يف توفري السلع واخلدمات         
قوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قصد تشجيع املساواة وعدم التمييز وتعمـيم            اخلاصة والعامة إلذكاء الوعي حب    

وباإلضافة إىل ذلك، ومن . مراعاة املنظور اجلنساين، والوعي بالتنوع الثقايف، واحلساسيات الثقافية، وإدارة التنوع
قولبة خبصوص األشخاص املنتمني الحتاد األورويب، تتحدى اللجنة األمناط املاخالل املشاريع اليت يشارك يف متويلها 

" صوت للجميـع "على سبيل املثال، وكجزء من مشروع      . إىل أقليات وتكافح التمييز والعنصرية وكره األجانب      
نظمت اللجنة الوطنية محلة توعية بفاليتا لنشر املعلومات عن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات فيما يتـصل                 

  .بأسباب التمييز املذكورة الستة

  ١٧التوصية 

  .A/HRC/WG.6/5/L.6 من الوثيقة ٤٢املسألة يف الفقرة  إىل هذه تطرقت مالطة  - ١١
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  ١٨التوصية 

 الذي ينفذ مبدأ املعاملة املتساوية لألشخاص       EC/2000/43اجمللس األورويب   التوجيه الصادر عن    نقلت مالطة     - ١٢
أمر املعاملة املتـساوية     -  ٢٠٠٧ لعام   ٨٥قانوين رقم   والواقع أن اإلشعار ال   . األصل العرقي   بغض النظر عن العنصر أو    

يف ذلك الضمان     مبا(األصل العرقي بالنسبة إىل احلماية االجتماعية          يضمن املساواة على أسس العنصر أو      -  لألشخاص
ضائع ؛ واملزايا االجتماعية؛ والتعليم؛ والوصول إىل اخلدمات واحلصول على إمدادات الب          )االجتماعي والرعاية الصحية  

 ألغراض  القانون حتقيقاً  ددهاحي؛ والوصول إىل أي خدمة أخرى       )مبا يف ذلك اإلسكان   (اليت تكون متاحة لعامة الشعب      
أمر املعاملـة املتـساوية يف مزاولـة         -  ٢٠٠٧ لعام   ٨٦وعالوة على ذلك، فإن اإلشعار القانوين رقم        . هذه الالئحة 

وعالوة على  . العمل اخلاص   شروط مزاولة املهنة أو   ب فيما يتعلق مييز   الت ظرحب -  للعمل حلسابه اخلاص    الشخص ملهنة أو  
 تفاصيل عدم شرعية التمييـز      حيدد "املعاملة املتساوية يف تطبيق لوائح التوظيف     " ٩٢- ٤٥٢ فرعيذلك، فإن التشريع ال   

 عملعلى  للحصول   ،أو اإلثين املباشر وغري املباشر، وكذلك املضايقة، بناًء على خمتلف األسس، ومنها األصل العرقي             
يضاف إىل ذلك أن األشخاص .  وأرباب العملالعاملنيلى التوجيه املهين؛ والعضوية يف تنظيمات عصول ؛ واحلوشروطه

يف توفري السلع واخلدمات ميكنهم أن       يف التوظيف أو  أو اإلثين    العرقي   أصلهمتمييز ضدهم على أساس     بالذين يشعرون   
  .على التوايلاللجنة الوطنية لتعزيز املساواة   أوالعمل يقدموا شكوى إىل حمكمة 

  ٢٠التوصية 

  عليهـا مـواده       مالطة، أحكاماً تـنص    قانون من   ٤٥٢، الفصل   العمل وعالقات   يتضمن قانون العمل    - ١٣
كل مراحـل احليـاة     ، مبا يف ذلك بندا املعاملة املتساوية يفماية من التمييز املتصل بالعمل     بشأن احل  ٣٢ إىل   ٢٦ من

من الئحة املعاملة ) أ(٣  املادةهذا عالوة على أن . ية، واحلق يف أجر متكافئ مقابل العمل الذي له نفس القيمةالوظيف
 لىغري مباشر ع    املتساوية يف التوظيف تنص على أن من واجب رب العمل أن يكفل عدم وجود أي متييز مباشر أو                 

 إنفاذ كل  صالحيةالعمل والعملنون مدير عالقات ومينح القا. أساس اجلنس فيما يتعلق بكل جوانب وشروط األجر
  . والتشريع املنبثق عنه الرامي إىل ضمان هذه املبادئالعمل وعالقات من أحكام قانون العمل

إىل زيادة معدل توظيف اإلناث عـن طريـق          ٢٠١٠- ٢٠٠٨مالطة لإلصالح الوطين    ويهدف برنامج     - ١٤
وتعمل شركة التوظيف والتدريب على حتقيق مجلة       . هن فيها تدريب األمهات الغائبات عن سوق العمل وإشراك      

وباإلضافة إىل ذلك،   . أمور منها زيادة مشاركة اإلناث عن طريق توفري خدمات رعاية األطفال يف أماكن العمل             
  للنـساء العـامالت    ةيضـريب  تـدابري     تـوفر  العودة إليهـا،     حفز النساء على البقاء يف سوق العمل أو        وقصد

  .غري العامالتو

  ٢١التوصية 

وتنظم اللجنة الوطنية لألشخاص . ُنشرت اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة باللغة املالطية وبنسخة سهلة القراءة  - ١٥
ان ذوي اإلعاقة، ملهبدف توعية، يشمل أنشطة خمتلفة مثل مؤمتر وطين، وبر" أسبوع اإلعاقة"ذوي اإلعاقة، كل عام 

لتزويد مقدمي اخلدمات لذوي    " احلقوق وليس الصدقة  "ليالً بعنوان   ونشرت اللجنة د  . واإلعالنات ولالفتات إخل  
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  اإلعاقة مببادئ توجيهية بشأن كيفية الوصول إليهم سهالً يف خمتلـف الظـروف واألوضـاع؛ وأربعـة كتـب      
  . قراءة لألطفال

  ٢٢التوصية 

املبـادئ    هلن تستخدم مالطة مبادئ يوغيكارتا كدليل تسترشد به يف رسم السياسة؛ فقد نـاقش هـذ                 - ١٦
  .واعتمدها عدد من اخلرباء العاملني بصفتهم الشخصية

  ٢٣التوصية 

عـدم    ترى مالطة أن مسألة سن تشريع لالعتراف بالعالقة بني الشريكني، بغض النظر عن جنسهما، أو                - ١٧
  .مة املالطية ذلك التشريع، يظل مسألة اختصاص وطين تبت يف أمره احلكوسّن

  ٢٧التوصية 

 بالتدريب يتلقى موظفو دائرة االحتجاز، الذين يعملون مع طاليب اللجوء يف مراكز االحتجاز، فيما يتعلق  - ١٨
وبصرف النظر عن التدريب . تدريباً مالئماً يف القانون اإلنساين ويف معاملة طاليب اللجوء واملهاجرين يف االحتجاز

باً كجزء من مشروع منفَّذ بالتعاون مع مفوضية اجلاري أثناء اخلدمة، يتلقى أيضاً مجيع أفراد دائرة االحتجاز تدري 
كما حيصل موظفو . األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، واهليئة اليسوعية خلدمات الالجئني، والصليب األمحر          

مفوضية الالجئني على تدريب مالئم، مبا يف ذلك من خالل املشاركة يف ندوات االحتاد األورويب الـيت تتنـاول                   
  . وءمسائل اللج

  ٢٩التوصية 

من عدم وجود أي أشخاص رهن االحتجاز  التحقق تفتيش بغيةو مدامهةبعمليات تقوم الشرطة باستمرار   - ١٩
 EC/2004/81 اعتمدت مالطة أيضاً تشريعاً لتنفيذ توجيه اجمللـس          ٢٠٠٧ويف عام   . أو مستخَدمني رغم إراداهتم   

إجراء يرمي جتار بالبشر أو كانوا ُعرضة اال بلدان ثالثة يكونون ضحايا      يف البلد لرعايا  اإلقامة  ب السماحينص على   
وتنظم أيضاً حلقات دراسية بالتعاون مع املنظمة .  مع السلطات املختصةإذا تعاونوا تيسري اهلجرة غري القانونية، إىل

تهم ومحايتهم، يف خمتلف الدولية للهجرة قصد توفري التدريب يف جمال وقاية ضحايا االجتار باألشخاص وحتديد هوي
انظر أيـضاً   .  يف ميدان اهلجرة والعاملون االجتماعيون     العاملون األشخاص   مبن فيهم ميادين النشاط ذات الصلة،     

  .A/HRC/WG.6/5/L.6 من الوثيقة ٧٦الفقرة 

  ٣٠التوصية 

  .ال يسمح القانون املالطي بتجنيد أشخاص دون سن اخلامسة عشرة يف القوات املسلحة  - ٢٠

  ٣١توصية ال

  .يعترب التشريع الساري بشأن املسؤولية اجلنائية مالئماً  - ٢١
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  ٣٢التوصية 

فكرة خاطئة وأنه ال يوجد شيء يف الواقـع         ال أن هذه    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٦شرحت مداخلة الوفد املالطي يف        - ٢٢
 مـن   ٧٧  اً إىل الفقرة   ويرجى الرجوع أيض   ؛ مسموح هبا مبوجب القانون املالطي     اجلسديةيوحي بأن العقوبة    أي شيء   

مبثابـة أبـسط أذى      حىت   كانت أي عقوبة تأديبية معقولة    وإذا  . (A/HRC/WG.6/5/L.6)مشروع التقرير عن مالطة     
  .وعليه، فإن مالطة ال ميكنها أن تقبل هذه التوصية. ، اعترب ذلك جرم يف حق الشخصبدين

  ٣٣التوصية 

  .الشرطة املالطية تدريباً منتظماً يف أكادميية الشرطةفيما يتعلق بإنفاذ القانون، يتلقى أفراد قوة   - ٢٣

  ٣٤التوصية 

، A/HRC/WG.6/5/L.6 من الوثيقة    ٣٨بالرغم من أنه مت اإلعراب عن موقف حكومة مالطة يف الفقرة              - ٢٤
. احلمـل تكرر مالطة اإلعراب عن أن احلق يف احلياة حق أصيل لكل كائن بشري وهذا يشمل اجلنني، منذ حلظة                   

  .اض هو نقيض احلق يف احلياةواإلجه

  ٣٥التوصية 

، A/HRC/WG.6/5/L.6 من الوثيقة ٣٤موقف حكومة مالطة من هذه املسألة مذكور بوضوح يف الفقرة     - ٢٥
  .توجد أي خطط لتغيري هذا املوقف   خمتلفي نوع اجلنس والأن يتم إال بني شخصنيلزواج لوهو أنه ال ميكن 

  ٣٦التوصية 

تثبيـت    ويـتم . سياسي حبد ذاته ضد متثيل اإلناث يف احلياة السياسية يف اجلزر املالطيـة        ال مييز النظام ال     - ٢٦
 أولية جيريهـا كـل      فحصوطنية، كمرشح بعد عملية       مواطن يرغب يف خوض انتخابات حملية أو        رفض أي   أو

نـتخنب  ُي كانت دائماً متدنية، فإن عدد اإلنـاث اللـوايت           يف الشأن السياسي   ورغم أن مشاركة اإلناث      .حزب
 اجمللـس   ٢٠٠٧وكمتابعة لدراسة أجراها عـام      ).  يف املائة  ٢٠وميثل اآلن نسبة    (للمجالس احمللية يتزايد تدرجيياً     

 مشاركة املرأة يف مناصب صـنع       تعترضالعقبات املتصّورة اليت    "الوطين للمرأة ومكتب اإلحصاء الوطين بعنوان       
  .العمل السياسيال صنع القرار السياسي للنساء اللوايت يفكرن يف ، عرض اجمللس الوطين للمرأة تدريباً يف جم"القرار

  ٣٩ و٣٨ و٣٧التوصيات 

أنشأت حكومة مالطة جلنة للتعليم والصحة، تتألف من خرباء من وزارة السياسة االجتماعيـة ووزارة                  - ٢٧
اسة الصحة اجلنسية،  وضع اللمسات األخرية على سيصددالتربية والثقافة وشؤون الشباب والرياضة، هي اآلن يف 

  .مبا يف ذلك التثقيف اجلنسي، متشياً مع التشريعات الوطنية والسياسة العامة يف هذا اجملال
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  ٤٠التوصية 

هوية مها األنسب وثائق  أن التشريع والسياسة الراهنني فيما يتعلق مبلتمسي اللجوء الذين ال حيملون ُيرتأى  - ٢٨
  .لطة إىل الظروف اليت تنفرد هبا مابالنظر

  ٤٣التوصية 

نظراً إىل أن جملس اهلجرة ال يستعرض إال احلدود املعقولة ملدة االحتجاز اإلداري، فإن عدم تقدمي مساعدة   - ٢٩
  .قانونية جمانية يف هذا السياق، ال يعترب أنه يضر مبصاحل األشخاص احملتجزين

  ٤٤التوصية 

ق خـدمات   يبالتزامها األديب والقانوين بتنـس    فاء  على الو  مجيع األحوال يف  و مالطة حىت تارخيه     دأبتقد    - ٣٠
وعمليات البحث واإلنقاذ املقدمة لكل السفن اليت تكون يف حالة شدة داخل املنطقة الواقعة حتت مسؤوليتها، وهي                 

وعالوة على ذلك، فهي تـسعى      . تيسر الترتيبات الالزمة لألشخاص الذين تنقذهم حىت يصلوا إىل أقرب ميناء آمن           
 وهي تسعى إىل زيادة ،وملالطة اتفاقات حبث وإنقاذ مع ليبيا واليونان. ىل حتسني تعاوهنا مع البلدان اجملاورةباستمرار إ

 ويعترب ."Phoenix Express "اتـ وكذلك تدريب""Canaleقدرهتا على التشغيل املشترك وتدريبها عن طريق تدريبات 
 تعزيز قدرهتا على التشغيل زيادة وميكّن مالطة من متيازامركز مالطة للتدريب على عمليات البحث واإلنقاذ مركز 

  .املشترك والتدريب مع البلدان اجملاورة

  ٤٦و ٤٥و ٤٢ و٤١ و٢٨ و٢٦ و٢٥ و١٩ و٢التوصيات 

 ٨٦  والفقرات من  A/HRC/WG.6/5/L.6 يف الوثيقة    ٣٢ إىل   ٢٢إحلاقاً باملعلومات املقدمة يف الفقرات من         - ٣١
؛ تود مالطة أن تضيف املعلومات التاليـة رداً علـى التعليقـات             A/HRC/WG.6/5/MLT/1 من الوثيقة    ٩٦إىل  
  .األسئلة املوجهة من الوفود بصدد مسألة اهلجرة  أو/التوصيات و  أو/و

. حيق لكل ملتمسي اللجوء احلصول على مساعدة ممثل قانوين يف أي مرحلة مـن مراحـل اإلجـراءات      - ٣٢
أن  احلكومية الناشطني جداً يف تقدمي املساعدة يف اإلجراءات القانونية؛ إال         كثريون من ممثلي املنظمات غري       وهناك
كمل املساعدة القانونية اجملانية املقدمة من الدولة لإلجراءات أمام جملس طعون الالجئني الـذي ينظـر يف                 ُي ذلك

خـدمات    ستفادة من يف ذلك اال   وعالوة على ذلك، يستطيع املهاجر، إذا رغب      . املتعلقة بطلبات اللجوء    الطعون
  .مستشار قانوين خاص

 أوامر اإلبعاد   وقف تنفيذ عدم اإلعادة من خالل     مبدأ  وإلجراءات اللجوء أثر إيقايف، وهكذا يتم ضمان          - ٣٣
 طعن  مىت مت تقدمي  إبعاد قبل أن يصدر قرار قاطع، أي أنه           وال ينفذ أي أمر إعادة أو     . مبجرد أن يقدم طلب جلوء    

  .  الطعن انتظار نتيجة ذلكتعّين

وبعد أن ألغي جترمي الدخول غـري       . أما احتجاز املهاجرين غري الشرعيني فيعود أساسه إىل قانون اهلجرة           - ٣٤
الشرعي، أصبح الالجئون غري الشرعيني معرضني لالحتجاز اإلداري، داخل مراكز احتجاز متميزة عـن مرافـق         
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الذين ال يـرافقهم    الضعفاء، مبن فيهم القاصرون      أن املهاجرين    وال بد من توضيح   . السجون وحتت إدارة مستقلة   
 ُتقّيدوال . حيتجزون  اإلعاقة، وكبار السن، واألسر اليت تضم أطفاالً صغاراً، واحلوامل، واملرضعات، ال  ، وذووأحد

يثبت ضعفهم وإىل أن حيصلوا على الشهادة الطبية الالزمة، وبعد تعرض كل الجئ، منذ حلظة          إىل أن    حريتهم إالّ 
وتقدم إىل املهاجرين الضعفاء أماكن إقامة بديلة وكذلك أي عناية خاصة قـد             . ه لفحوصات طبية منتظمة   وصول

أما القاصرون فلهم نفس حقوق القاصرين املالطيني، مبـا يف ذلـك حـق    . يتطلبوهنا، مثل الرعاية الطبية اخلاصة    
كفالة أال يكون يف احتجاز     ل موجودةوافية  الجرائية  اإلضمانات  ال أن   ُيرتأىولذلك  . االلتحاق باملدارس احلكومية  
  . املعايري الدوليةينتهكاملهاجرين غري الشرعيني ما 

 شهراً للمهاجرين غري القانونيني،     ١٨فهي حمددة بفترة أقصاها     . وملدة االحتجاز اإلداري أيضاً حدودها      - ٣٥
 احملددةوهذه الفترة األخرية    .  اللجوء  شهراً لطاليب  ١٢ يف احلصول على اللجوء، وبفترة أقصاها        مل يوفّقوا والذين  

 بشأن املعايري الدنيا لشروط استقبال طاليب اللجوء اليت متنح          EC/2003/9 األورويب   التوجيهيف اللوائح منقولة عن     
وفيما يتعلق بالفترة اليت ال تتجاوز . أصحاب طلبات اللجوء هذه إمكانية الدخول إىل سوق العمل بعد سنة واحدة

  . عليه على صعيد االحتاد األورويبمت االتفاقجتدر اإلشارة إىل أن هذا األمر  شهراً، ١٨

إقامتـهم يف  متديـد  أما بالنسبة إىل من يفشلون يف احلصول على اللجوء، فال بد من التشديد علـى أن     - ٣٦
ويرجع  ،دهتم يف معظم احلاالت إىل صعوبات يف احلصول على وثائق السفر اليت متكّن من إعايرجع سببهاالحتجاز 

تعاون املهاجرون املرفوضون يف احلصول على وثائق السفر مىت و. عدم تعاون املهاجرين أنفسهم إىل خاص،بشكل 
 الفترة املتبقية من فترة بعد رفضهم، وبذلك يتجنبون ضرورة قضاء مبكر إعادهتم يف وقت أمكنتمن بلد منشئهم 

 مبساعدة من املنظمـات غـري احلكوميـة     ، الغاية، تنفذ السلطات   وحتقيقاً هلذه . الطةمب شهراً يف االحتجاز     ١٨  لا
 العودة الطوعية وإعادة اإلدماج، اليت يتم مبوجبها وضع ترتيبـات           على برامج املساعدة    ،واملنظمة الدولية للهجرة  

لقـيهم  السفر للمهاجرين املرفوضني الذين يتعاونون مع السلطات يف إعادهتم إىل أوطاهنم، باإلضافة أيـضاً إىل ت               
أمـا الـذين ال     . التدريب واملساعدة املالية لتيسري عودهتم بصورة إنسانية وإعادة إدماجهم بنجاح يف جمتمعاهتم           

 شهراً بغية التمكني    ١٨يستغلون هذه الربامج للعودة الطوعية من املهاجرين املرفوضني فيحتجزون لفترة أقصاها            
  .حتت احلراسةمن إعادهتم 

 املراكز، بالرغم من أن ذلك قد يكون صعباً يف فترات معينة، بـسبب الـضغوط                ترميمتم بصورة منتظمة    وي  - ٣٧
 األساسية بتوفري كميات وافية مـن الطعـام         املعنيني، مع الوفاء يف نفس الوقت باحلاجيات      النامجة عن عدد املهاجرين     

كذلك أعمال الشغب، قـد      و التخريب، من دواعي األسف أن أعمال       لكن. واأللبسة، ومواد التنظيف، وما إىل ذلك     
حيز إضايف أيضاً، بغية استيعاب العدد األكـرب مـن          على مر األعوام، توفري     ،  ومت أيضاً . أدت إىل تدهور حالة املرافق    

  .املهاجرين ومعاجلة االكتظاظ، إال أن استمرار تزايد عدد املهاجرين غري القانونيني جعل هذه العملية حتدياً مستمراً

 -  -  -  -  -  


