
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-10989    140509    140509 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  اخلامسةالدورة 
  ٢٠٠٩مايو /أيار ١٥- ٤جنيف، 

  )ج(١٥اً للفقرة موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفق
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  مالطة

 إىل عملية االستعراض الدوري     )١( املصلحة أصحاب من   مخسةهذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من         
 وال يتضمن التقرير أية آراء. وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان. الشامل

أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات 
وذكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه مل جير تغيري                 . دةحمدَّ

 عن مسائل حمددة أو التركيز على هذه املسائل قد يعزى           واالفتقار إىل معلومات  . قدر املستطاع  النصوص األصلية 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق . إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات هذه املسائل بعينها

 اجلولـة  يفستعراض دورية االالتقرير مع مراعاة هذا أُعد قد و. اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة   
  .  احملددة بأربع سنواتألوىلا

                                                      

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *
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   معلومات أساسية وإطار العمل-  أوالً
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  / متـوز  ٢٧أفاد جملس أوروبا بأن مالطة صـدقت علـى امليثـاق االجتمـاعي األورويب املعـدل يف                   - ١
 .)٢(٢٠٠٥يوليه 

طية على التوقيع والتصديق على السلطات املال) املفوض(وحث مفوض جملس أوروبا املعين حبقوق اإلنسان  - ٢
وأضـاف أن هـذا     . الربوتوكول الثالث للميثاق االجتماعي األورويب الذي يتضمن نظاماً للشكاوى اجلماعيـة          

  الربوتوكول ليس صكاً دولياً فحسب ولكنه أداة مفيدة للتفاوض واحلوار مع اجملتمع املدين ونقابات العمـال يف                 
 .)٣(البلد أيضاً

  ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع تعزيز - ثانياً 
  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

  املساواة وعدم التمييز - ١

 تعزيـز اإلطـار القـانوين    ٢٠٠٢أفادت اللجنة األوروبية ملكافحة العنصرية والتعصب بأنه مت منذ عام   - ٣
رين غري الشرعيني، وملتمسي اللجوء، واألشخاص      بيد أن املهاج  . واملؤسسي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري    

الذين يتمتعون حبماية إنسانية، والالجئني ال يزالون يتعرضون للتمييز العنصري يف الوصول إىل اخلدمات املختلفة               
وال تنفذ األحكـام القانونيـة املتعلقـة        . ولالستغالل يف سوق العمل، حيث يعملون عادة بوجه خمالف للقانون         

وال يزال الوعي ضـعيفاً     . اجلرائم اليت ترتكب بدوافع عنصرية والتمييز العنصري تطبيقاً كامالً        نصرية و بعبارات الع 
 وأوصت اللجنـة  . باحلاجة إىل رصد العنصرية والتمييز العنصري بنشاط لتحديد نطاقهما ومعاجلتهما بصورة فعالة           

، يف مجلة أمور، بأن تكفل      ٢٠٠٧طة يف عام    يف تقريرها الثالث بشأن مال     األوروبية ملكافحة العنصرية والتعصب   
السلطات املالطية املزيد من التوازن يف احلوار املتعلق باهلجرة الذي يعكس الُبعد املتعلق حبقوق اإلنسان يف هـذه                  
الظاهرة، وأن تدخل حتسينات على تنفيذ األحكام املعمول هبا حالياً ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وبأن               

وأوصت أيضاً باختاذ املزيد من اإلجراءات مثل التـصديق علـى           . تقالل جلنة النهوض باملساواة الوطنية    تعزز اس 
 للمفوضية، ووضع نظام جلمع البيانات الالزمة لتحديد نطاق العنصرية ورهاب األجانب يف             ١٢الربوتوكول رقم   

 .)٤(مالطة، والتصدي الستغالل أعضاء اجملموعات الضعيفة يف سوق العمل

 الحظت حركة الدفاع عن حقوق املثليني يف مالطة والرابطة الدولية للسحاقيات واملثليني يف أوروبا أن              و - ٤
يف جمال العمل مكفولـة فعـالً        اهلوية اجلنسية ي   اجلنسني ومغاير  ي ومشته نيسحاقيات واملثلي للالقانونية  احلماية  

. لرجال والنساء يف املسائل املتعلقة بالتوظيف والعملبالتشريعات القائمة لتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني ا
 الحظـت أن    حركة الدفاع عن حقوق املثليني يف مالطة والرابطة الدولية للسحاقيات واملثليني يف أوروبا             غري أن 

ي  اجلنسني ومغـاير ي ومشتهنيواملثليالسحاقيات البحوث اليت أجرهتا الرابطة الدولية مؤخراً تبني أن التمييز ضد          
 كان مستمراً يف السنتني األخريتني يف عدة جماالت مثل العمالة، والوصول إىل السلع واخلـدمات،                اهلوية اجلنسية 
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حركة الدفاع عن حقوق املثليني يف مالطة والرابطة الدوليـة للـسحاقيات            وحثت  . والرعاية الصحية، والتعليم  
نع مجيع أشكال التمييز القائم على امليول اجلنسي واهلوية    احلكومة املالطية على اعتماد تشريع مل      واملثليني يف أوروبا  

 .)٥( يف مجيع جماالت احلياة–اجلنسية 

  هشخصعلى يف احلياة واحلرية واألمن الفرد حق  - ٢

لألطفال يف  العقاب البدين    أن  األطفال اجلسدية ضدّ املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة       الحظت    - ٥
يف عاً يف املرتل ويف أماكن الرعاية البديلة وذلك على الرغم من توصيات جلنة حقوق الطفل                مالطة ال يزال مشرو   

 وإعراهبما عن قلقهما إزاء حكم      ٢٠٠٤ يف عام    )٧(وجلنة حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ) ٦(٢٠٠٠عام  
وأشـارت  . لبدين يف حميط األسرة   الذي يبيح العقاب البدين، وتوصيتهما صراحة مبنع العقاب ا        " العقاب املعقول "

 أيضاً إىل استنتاجات اللجنة األوروبية للحقـوق   األطفالاجلسدية ضداملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة       
 من امليثاق االجتماعي األورويب لعدم منع العقاب البدين يف ١٧ بأن مالطة خمالفة للمادة ٢٠٠٥االجتماعية يف عام 

  .)٨()١- تاج السابع عشر االستن(املرتل 

، وجد املفوض أن املتهمني بارتكـاب       ٢٠٠٣ويف الزيارة اليت قام هبا املفوض لسجن كورادينو يف عام             - ٦
جرائم جنسية والسجناء املثليني حمتجزين يف جناح منفصل لتجنب أي اعتداء أو عنف يقع عليهم من الـسجناء                  

وأوصى يف تقريره . للغاية ىن مضاءة بشكل غري مباشر كما أهنا رطبةووجد أيضاً أن الزنزانات يف هذا املب. اآلخرين
ويف تقرير املتابعة املتعلق مبالطة . )٩(بنقل هؤالء السجناء إىل مكان خال من السجن يوفر ظروف احتجاز أفضل هلم

، أعرب املفوض عن أسفه لعدم اختاذ إجراءات جوهرية لتحسني الظروف املعيشية وظـروف              )٢٠٠٥- ٢٠٠٣(
الحتجاز للسجناء الضعفاء وكرر اقتراحه بنقل هذه اجملموعة الصغرية من السجناء إىل مكان آخر من السجن تتفق ا

فيه أوضاع االحتجاز مع التوصية اليت قدمت مؤخراً بشأن القواعد األوروبية للسجون لعدم االشتباه يف السماح                
  .)١٠(وبة إليهمباستمرار أوضاعهم الصعبة عمداً بسبب طبيعة اجلرائم املنس

  ، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانونالعدلإقامة  - ٣

 يف املظاهرة السلمية    - ٢٠٠٥يناير  /عرب املفوض عن قلقه البالغ لألحداث اليت وقعت يف كانون الثاين          أ  - ٧
ازهم وطول   أو حنو ذلك من املهاجرين يف سجن الصايف العسكري لالحتجاج على أوضاع احتج             ٩٠اليت قام هبا    

 ورحب بالتايل بنشر تقرير دي باسكوال، رغم تأخريه، الذي يتضمن بياناً مفصالً للغاية لألدلة               - مدة االحتجاز   
ودعا املفوض السلطات املالطية إىل اختاذ تدابري إدارية يف أسرع وقـت            .  من الشهود  ١٧٠املستخلصة من أقوال    

لعنف املفرط وإجراء حتقيق دقيق من أجل تقدمي أي متـهمني          ممكن وإىل حماكمة األشخاص الذين ثبت ارتكاهبم ا       
وسيساعد نشر تقرير دي باسكوال أيضاً على حتسني التدريب املقـدم           . آخرين مل يتم حتديدهم بعد إىل احملكمة      

  .)١١(ألفراد القوات املسلحة الذين يتعاملون مع احملتجزين األجانب كما سيساعد على اإلشراف عليهم

 باختاذ تدابري مالئمة لتخفيض عدد القضايا املتـأخرة         ٢٠٠٣وض أنه أوصى بعد زيارة عام       والحظ املف   - ٨
وأشار أيضاً إىل النظر يف إمكانية زيادة       .  يف احملاكم املدنية، وضمان إقامة العدل بوجه مناسب        ال سيما باحملاكم،  

، الحظ املفوض أنه أجريت )٢٠٠٥- ٢٠٠٣(ويف تقرير املتابعة املتعلق مبالطة . عدد القضاة احملاكم وقضاة الصلح
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يف اجملال اجلنائي تغيريات خمتلفة لتيسري أو تسريع النظر يف القضايا؛ ويف الدعاوى املدنية، غريت السلطات املالطية               
" االستعانة مبـصادر خارجيـة    "نظام العمل باحملاكم، دون تعيني قضاة إضافيني؛ وعمدت السلطات املالطية إىل            

ورحب املفوض باإلصالحات اليت أجريت لتحسني   . عات املدنية الصغرية إىل قضاة غري حمترفني      وإرسال بعض الرتا  
غري أنه أشار إىل أنه ال ينبغي أن يكون ذلك على حساب احلماية املستحقة حلقوق . فعالية القضاء املالطي وتسريعه

يف تعيني مزيد مـن القـضاة وضـمان    وكرر املفوض بالتايل توصيته بالنظر      .  احلقوق األساسية  ال سيما األفراد،  
  . )١٢(ً كامالاستقالل القضاء استقالالً

وذكرت جلنة احلقوقيني الدولية أن قانون اهلجرة جييز للمحتجزين إدارياً الطعن يف القرارات الـصادرة                 - ٩
ا اجمللس هنائية ما والقرارات اليت يصدرها هذ. باإلبعاد أو الترحيل أو االحتجاز أمام جملس الطعون املتعلقة باهلجرة

وجيوز للمجلس أن خيلي سبيل احملتجز على . مل يقرر اجمللس إحالة الطعن إىل حمكمة استئناف عادية ألسباب قانونية
ولكن، يف عدد كبري من احلاالت، مبـا يف ذلـك           . أساس عدم معقولية مدة االحتجاز أو عدم احتمال الترحيل        

 مؤكدة، ال جيوز للمجلس أن خيلي سبيل احملتجز حىت إذا كانت مـدة              احلاالت اليت تكون فيها هوية احملتجز غري      
 وأن  ال سـيما  ويثار التساؤل عن مدى استقالل ونزاهة جملس الطعون املتعلقة بـاهلجرة،            . االحتجاز غري معقولة  

وات، الرئيس هو الذي يعني مجيع أعضاء اجمللس بناء على توصية من أحد الوزراء وأن مدة والية العضو ثالث سن        
كذلك، ينص القانون على حاالت جيوز فيها للسلطة التنفيذية أن تعيد توقيع االحتجاز اإلداري              . قابلة للتجديد 

  .)١٣(، بصرف النظر عن القرار الصادر من اجمللس"املهاجر غري الشرعي"على 

وقانون ) ٤٦املادة (ور وباإلضافة إىل االستعراض الذي يقوم به جملس الطعون املتعلقة باهلجرة، يوفر الدست  - ١٠
الذي جييز اللجوء إىل احملاكم يف حالة انتهاك احلقوق      ) األمبارو(نظام احلماية املؤقتة    ) ٤املادة  (االتفاقية األوروبية   

وال يوجد نص تشريعي لالستعراض الدوري املنتظم       . الدستورية واحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية األوروبية      
أن تـوفر   : ودعت جلنة احلقوقيني الدولية إىل أن يوصي الفريق العامل مالطة مبا يلي           . اسبهملربرات االحتجاز وتن  

بواسطة التشريع بدائل لالحتجاز اإلداري وأن تتخذ القرار الالزم لتطبيقها على أساس تقديري ولكل حالة على                
ند الضرورة، وال جيوز بأي حال   حدة؛ وأن تنص يف التشريع على أنه ال جيوز اللجوء إىل االحتجاز اإلداري إال ع              

األقصى واضحاً؛ وأن توفر استعراضاً قضائياً دورياً منتظماً؛  وينبغي أن يكون حدهاً، من األحوال أن يكون تلقائي
أو اخلاضعني لتدابري بديلة املساعدة القانونية باجملان، بصرف النظر عن كوهنم من ملتمسي /وأن توفر للمحتجزين و

 أو عوضاً عن    - فهم من إجراءات الطعن أو املراجعة؛ وأن متنح االختصاص والوالية للمحاكم            اللجوء أو عن موق   
 اليت يتعني عليها أن - ذلك هليئات أخرى فعالة ومستقلة وحمايدة جيوز هلا وفقاً للقانون أن متارس السلطة القضائية 

االحتجاز اإلداري، لضمان االمتثال    تستعرض الوقائع على وجه السرعة ودون تأخري وأن تبني أسباب وإجراءات            
  للقانون الوطين والقانون الدويل؛ وأن تصبح طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين                 

  .)١٤(وأفراد أسرهم

ويف هذا الصدد، ذكرت اللجنة األوروبية ملناهضة لتعذيب أهنا أشارت أيضاً إىل أن الطعون القـضائية                  - ١١
ة بشأن تدابري االحتجاز اليت تتخذ ضد املواطنني األجانب ينبغي أن تكفل دائماً االسـتماع إىل الـشخص         املقدم

وينبغـي  . املعين، وأنه ينبغي توفري املساعدة القانونية وعند االقتضاء خدمات أحد املترمجني الشفويني له باجملـان              
  .)١٥(ألسلوب من أساليب الطعنكذلك إبالغ املواطنني األجانب احملتجزين صراحة بوجود هذا ا
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تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ ب، خلص املفوض فيما يتعلق )٢٠٠٥- ٢٠٠٣(ويف تقرير املتابعة املتعلق مبالطة   - ١٢
، فـإن احلـد     ٢٠٠٣ أنه على الرغم من أن االحتجاز مل يعد غري حمدد املدة كما كان يف عام                 ال إ ،)١٦(توصياته

. از مللتمسي اللجوء واألجانب غري الشرعيني ال تزال مبالغاً فيها وغـري مالئمـة             األقصى احلايل لفترات االحتج   
ورحب املفوض أيضاً بالترتيبات اخلاصة اليت تنطبق على اجملموعات الضعيفة ولكن أكد على ضرورة أن تقـوم                 

 أيـضاً عـدم   والحظ. السلطات املالطية بتطبيقها بطريقة شفافة على األشخاص الذين حيتاجون إىل عناية خاصة 
وطلب املفوض إىل السلطات املالطية أن تكف عن استخدام األسـاليب           . )١٧(صدور تشريع بشأن هذا املوضوع    

 وأن حتترم الكرامة اإلنسانية - خل إ استخدام األصفاد، التفتيش يف الصباح الباكر، - العسكرية يف عمليات التفتيش 
ة خاصة بالنظر يف طول احتجاز األجانب ويف إخالء سبيلهم والحظ أيضاً أن احلكومة كلفت هيئ. )١٨(للمحتجزين

 فيما يتعلق حبماية حقوق األجانـب الـذين         ال سيما يف حاالت معينة وأنه سيلزم مراقبة تنفيذ هذا النظام بدقة،           
وأشار املفوض إىل ضرورة املوافقة على احتجاز ملتمسي اللجوء يف حاالت           . حيتجزون أحياناً مدة تزيد على عام     

والحظ املفوض كذلك أن أوضاع االحتجاز، وبوجه خاص األوضاع الصحية، . )١٩(صة فقط وألقل مدة ممكنةخا
  .)٢٠(مل حترز تقدماً يذكر، بل ساءت يف بعض األحوال

   احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أسرية- ٤

  قيات واملثليني يف أوروبا أنه     الحظت حركة الدفاع عن حقوق املثليني يف مالطة والرابطة الدولية للسحا            - ١٣
وال تعترف الدولة   . ال جيوز للشريكني من نفس اجلنس يف مالطة تسجيل عالقتهم أو إضفاء الطابع القانوين عليها              

وال جيـوز   . يف مالطة بالزواج أو باالشتراك بني شخصني من نفس اجلنس املسجل يف بلدان تعترف هبذه الرابطة               
ويؤدي عدم االعتراف القانوين مبا سلف إىل التمييز يف الوصـول إىل اإلسـكان،              . ينأيضاً التبين من الطرف الثا    

 .والتركات، واالشتراك يف دفع الضرائب، وحق الزيارة، واألجازات االستثنائية واألسرية، جبانب حقوق أخرى            
أوروبا احلكومة املالطية حركة الدفاع عن حقوق املثليني يف مالطة والرابطة الدولية للسحاقيات واملثليني يف وحثت 

 وعلى اختاذ مجيع اإلجـراءات      ،بصرف النظر عن جنسهما   على اعتماد تشريع لالعتراف بالعالقة بني الشريكني،        
 التشريعية واإلدارية وغريها من اإلجراءات الالزمة حلصول الشريكني غري املتزوجني من نفس اجلنس على نفـس               

  .)٢١(من جنس خمتلفغري املتزوجني للشريكني ملتاحة االلتزامات واالمتيازات واالستحقاقات ا

 وأفادت حركة الدفاع عن حقوق املثليني يف مالطة والرابطة الدولية للسحاقيات واملثليني يف أوروبا بأن                - ١٤
مغايري اهلوية اجلنسية الذين أجريت هلم عمليات جراحية غري معكوسة لتغيري اجلنس غري املتزوجني فقط هم الذين 

وأفادت أيضاً بأن اإلجراءات الالزمة لذلك      . هلم وفقاً للقانون املالطي تعديل نوع اجلنس يف الوثائق الرمسية         جيوز  
طويلة ومكلفة وتشمل الكشف الطيب على مغايري اهلوية اجلنسية بعد العملية اجلراحية بواسطة خـرباء تعينـهم                 

ت حركة الدفاع عن حقوق املثلـيني يف مالطـة          كذلك، أفاد . احملكمة، مما يؤدي إىل شعورهم باحلرج واإلهانة      
والرابطة الدولية للسحاقيات واملثليني يف أوروبا بأن اآلثار املترتبة على التعديل القانوين لنوع اجلنس يف نظر الدولة 

تأكد ذلك حبكم صدر  وقد. تقتصر على اخلصوصيات ومنع احلرج وال تتعدى ذلك إىل جوانب أخرى مثل الزواج
والقضية مطروحة حالياً   .  احملكمة املدنية بإلغاء حكم صادر حبق امرأة غريت هويتها اجلنسية يف الزواج            مؤخراً من 

وحثت حركة الدفاع عن حقوق املثليني يف مالطة والرابطة الدولية للسحاقيات           . على احملكمة الدستورية املالطية   
ءات التشريعية واإلدارية وغريها من اإلجراءات الالزمة       واملثليني يف أوروبا احلكومة املالطية على اختاذ مجيع اإلجرا        
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الحترام حق كل شخص يف اختيار هويته اجلنسية احتراماً كامالً، وضمان االعتراف القانوين هبذا احلق، والفعالية                
يف والعدالة وعدم التمييز يف هذه اإلجراءات، واحترام كرامة األشخاص املعنيني؛ وضمان االعتراف بتغيري اجلنس               

لتهم حبسب  ياسة العامة حتديد األشخاص أو معام     بطاقات اهلوية يف مجيع اجملاالت اليت يتطلب فيها القانون أو الس          
  .)٢٢(اجلنس، مبا يف ذلك الزواج

   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية- ٥

عمل والعالقات الصناعية الحظت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أنه على الرغم من دخول قانون ال  - ١٥
 الصادر من جملس أوروبا يف حيز النفاذ، فإنه مل حيدث تغيري      EC/93/104 بشأن تنفيذ القرار اإلداري      ٢٠٠٢لعام  

واستنتجت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية،     . )٢٣(يف احلق يف ساعات عمل يومية وأسبوعية معقولة للعاملني        
 من امليثاق اليت يلزم مبوجبها منح مهلة معقولة ٤ من املادة ٤مالطة ال تتفق مع الفقرة    يف مجلة أمور، أن احلالة يف       

أن املهلة اليت تبلغ أسبوعاًً واحداً للعاملني الذين تقل مدة خدمتهم عن            : العمل، والحظت بوجه خاص    قبل هناية 
ين تزيد مدة خدمتهم على سـنة       ستة أشهر ليست كافية؛ وأن املهلة اليت تقل عن شهر واحد لبعض العاملني الذ             

واحدة ليست كافية؛ وأن املهلة اليت تبلغ أسبوعاًً واحداً للعاملني يف فترة االختبار الذين يعملون مدة تزيد علـى           
شهر واحد ليست كافية؛ وأن املبلغ املقابل للمهلة والذي ينبغي أن يدفعه صاحب العمل للعاملني بعقود حمـددة                  

  . )٢٤(املدة ليس كافياً

   الئقيستوى معيشالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف  - ٦

حركة الدفاع عن حقوق املثليني يف مالطة والرابطة الدولية للسحاقيات واملثليني يف أوروبا باالفتقار أبلغت   - ١٦
د بأهنم يواجهون تفيبوجه عام إىل اخلربة املهنية يف اجملال الصحي ملغايري اهلوية اجلنسية وأشارت إىل البحوث اليت             

صعوبات يف الوصول إىل العالج الالزم ألسباب مالية حيث ال يغطي النظام الصحي الوطين العـالج باهلرمونـات                  
وإعادة التأهيل اجلنسي كما أن مغايري اهلوية اجلنسية يتجنبون الفحوصات الصحية الروتينية لعدم التعرض لـردود                

وحثت حركة الدفاع عن حقوق املثليني يف مالطة والرابطة      . رعاية الصحية فعل معادية من جانب الفنيني املعنيني بال      
الدولية للسحاقيات واملثليني يف أوروبا احلكومة املالطية على وضع برامج مستهدفة لتوفري الدعم جلميع مغـايري                

  .)٢٥(اهلوية اجلنسية يف مرحلة التغيري أو إعادة التأهيل

  تمع الثقافيةحق التعليم واملشاركة يف حياة جمل - ٧

 أن األطفال األجانب حيتجزون مع ذويهـم يف مراكـز         ٢٠٠٣الحظ املفوض عند زيارته ملالطة يف عام          - ١٧
ويواجه هؤالء األطفال، مثل األطفال غري املصحوبني بذويهم ولكن بقدر أقل، مشاكل يف الوصـول إىل                . مغلقة
جلهود اليت بذلتها السلطات املالطية لتيسري وصول       با) ٢٠٠٥- ٢٠٠٣(ورحب املفوض يف تقرير املتابعة      . التعليم

ورحب أيضاً بالعمل الـذي يـتم مـع    .  من االندماج بوجه أفضلهؤالء األطفال إىل التعليم ولتمكينهم عموماً     
وقال إنه يأمل يف القضاء بسرعة على أسباب التوتر أو ما يوصف            . األطفال غري املصحوبني بذويهم ومن أجلهم     

  املة متييزيـة لألطفـال األجانـب يف النظـام املدرسـي لتجنـب أي انتـشار للعنـصرية أو                    أحياناً بأنه مع  
  .)٢٦(رهاب األجانب
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 ١٥ من املادة    ١واستنتجت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أن احلالة يف مالطة ال تتفق مع الفقرة                - ١٨
يار الرئيسي للمؤسسات التعليمية وعدم تقدمي من امليثاق بسبب عدم اندماج األفراد ذوي اإلعاقة بقدر كاف يف الت

  .)٢٧(معلومات جديدة لإلشارة تفيد بأن احلالة قد حتسنت أو بأنه اختذت إجراءات ملعاجلة هذه القضية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  - ٨

 شـواطئها وأن    أبلغت جلنة احلقوقيني الدولية بأن مالطة تعاين من وصول أعداد ضخمة من الالجئني إىل               - ١٩
  ذلك يرجع أساساً إىل موقعها اجلغرايف يف اجلزء األوسط من البحر األبيض املتوسط وألهنا بوابـة للـدخول إيل                   

  .االحتاد األورويب

وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل أن الدولة ينبغي أن حتترم االلتزام بعدم اإلعادة القسرية املنصوص عليه   - ٢٠
ومبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ينطبـق       .  عن قانون الالجئني   حلقوق اإلنسان، فضالً  يف القانون الدويل    

احلق يف عدم اإلعادة القسرية عندما توجد أسباب جدية لالعتقاد بأن الفرد سيتعرض، يف حالة اإلعادة، للتعذيب                 
ت أخرى للحقوق األساسية لإلنسان مثـل       أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو أي انتهاكا           

وال ميكن التغاضي عن احلق يف عدم اإلعـادة         . االحتجاز التعسفي أو احلرمان صراحة من احلق يف حماكمة عادلة         
وجيوز لألشخاص الذين يكونون . القسرية بدعوى األمن القومي أو على أساس اجلرائم املرتكبة من الشخص املعين

 أو الذين تصدر حبقهم أوامر اإلبعاد الطعن يف هذه اإلجراءات، بناء على هذا املبدأ، أمام                موضعاً لإلعادة القسرية  
  .)٢٨(آلية قضائية مستقلة وفعالة

وأشارت جلنة احلقوقيني الدولية أيضاً إىل أن مالطة توفر إمكانية احلصول على وضع الالجـئني وفقـاً                   - ٢١
 اخلاصة بوضع الالجئني، وأهنا توفر أيضاً، يف حالة عـدم           ١٩٥١لشروط التأهيل املذكورة يف اتفاقية جنيف لعام        

لألشخاص الذين يتعرضون لإلعدام، أو للتعذيب أو املعاملة أو         " وضع احلماية الثانوية  "املوافقة على هذا الطلب،     
ملـسلحة  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو للتهديد بسبب العنف العشوائي الذي يصاحب الرتاعـات ا      

من هذه احلماية   اً  وذكرت جلنة احلقوقيني الدولية أن فئات معينة من األشخاص تستبعد تلقائي          . الدولية والداخلية 
األشخاص الذين يرتكبون، أو حيرضون على ارتكاب، أو يشاركون يف ارتكاب، جرائم ضد الـسلم أو         : الثانوية

األشخاص الذين خيالفون مقاصد ومبـادئ األمـم        جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم جسيمة ، و          
كذلك، جيوز للسلطات التنفيذية . املتحدة، واألشخاص الذين يشكلون خطراً على اجملتمع أو على األمن يف مالطة       

أن تستبعد هذه احلماية يف حالة ارتكاب جرمية أو أكثر من اجلرائم املعاقب عليها بالسجن إذا ارتكبت يف مالطة،           
أو ألسباب تتعلق بالنظـام       السبب الوحيد لترك البلد هو اإلفالت من العقاب على مثل هذه اجلرائم،            أو إذا كان  
  .)٢٩(العام واألمن

ومن املسائل اليت تدعو إىل القلق بوجه خاص، وفقاً للجنة احلقوقيني الدولية، السياسات والتـشريعات                 - ٢٢
وملتمسي اللجوء اليت قد يتعارض بعضها مع التزامات " شرعينيالالجئني غري ال"املتعلقة باالحتجاز اإلداري وإبعاد 

فبموجب التشريعات املتعلقة باهلجرة، جيوز للسلطات التنفيذية أن تـأمر          . مالطة الدولية يف جمال حقوق اإلنسان     
 إىل  وأعربت جلنة احلقوقيني الدولية عن قلقها للجوء مالطة تلقائياً        . بإبعادهم ونقلهم والقبض عليهم واحتجازهم    

 جلنـة احلقـوقيني     تشاروأ. الطويلة وغري املتناسبة بوضوح   االحتجاز اإلداري للمهاجرين، وملدة هذا االحتجاز       
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تعين يف القانون املالطي املهاجرين الذين يدخلون إقليم البلـد          " املهاجرين غري الشرعيني  "الدولية أيضاً إن عبارة     
فإهنم " مهاجرين غري شرعيني  "جوء يدخلون إىل البلد بوصفهم      وملا كان معظم ملتمسي الل    . بوجه خمالف للقانون  

وأشري أيضاً أعاله إىل القلق الذي أعربت عنه        . )٣٠( لالحتجاز اإلداري  ال سيما خيضعون عادة لنفس اإلجراءات، و    
  .جلنة احلقوقيني الدولية بشأن احلق يف الطعن القضائي

ئيسية اليت أعربت عنها اللجنـة األوروبيـة ملناهـضة          وذكر جملس أوروبا أيضاً أن من دواعي القلق الر          - ٢٣
 سياسة السلطات املالطية الحتجاز مجيـع املهـاجرين غـري           ٢٠٠٤التعذيب أثناء الزيارة اليت قامت هبا يف عام         

 ٢٠٠٥وأبلغت اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب بأن احلكومة املالطية أعلنت يف بداية عام . )٣١(الشرعيني تلقائياً
ستها بشأن املهاجرين غري الشرعيني والالجئني واندماجهم وقررت، يف مجلة أمور، إنشاء فرقة عمل لوضـع                سيا

وأبلغت أيضاً بأن احلكومة املالطية أنشأت جلنة وزارية فرعية برئاسة وزير           ". سياسة وطنية للهجرة غري الشرعية    "
ة والتنسيق العملي املستمر وبأن هذه اللجنة وضـعت         العدل والداخلة ملتابعة املسائل املتعلقة باهلجرة غري الشرعي       

وطلبت اللجنة األوروبية ملناهضة التعـذيب املزيـد مـن          ". دائرة جديدة لالحتجاز  "وأنشأت  " خطة للطوارئ "
  .)٣٢(املعلومات التفصيلية يف هذا الشأن

تعذيب أهنا أحاطت علماً ، ذكرت اللجنة األوروبية ملناهضة ال٢٠٠٤ويف نفس التقرير املتعلق بزيارة عام   - ٢٤
بالقرار الذي اختذته السلطات املالطية لتوفري سبيل انتصاف جديد أمام جملس الطعون املتعلقة بـاهلجرة ومتكـني                 

وبينما الحظت اللجنة أن هذا القرار بالتأكيد خطوة        . فترة االحتجاز " معقولية"األجانب احملتجزين من الطعن يف      
فقد وضع القرار منذ البداية قيـوداً       .  بتوصيتها السابقة بشأن هذا املوضوع     ي متاماً إىل األمام فقد رأت أنه ال يف      

وأشارت اللجنة بالتحديد إىل أن هذه القيود استثناءات من النوع املشار إليه يف             . صارمة على صالحيات اجمللس   
دة الـسامية لـشؤون الالجـئني يف        املبادئ التوجيهية املنقحة الحتجاز ملتمسي اللجوء الصادرة من مفوضية األمم املتح          

وبعبـارة أخـرى،    . ، غري أن احتجاز ملتمسي اللجوء ينبغي أن يكون االستثناء ولـيس القاعـدة             ١٩٩٩فرباير  /شباط
وأوصت اللجنة بـأن تعـدل      ". باملفهوم العكسي "استخدمت مالطة االستثناءات اليت وضعتها مفوضية شؤون الالجئني         

  .وأشارت أيضاً إىل إجراءات الطعن، على النحو املبني أعاله. )٣٣( يف ضوء التعليقات أعالهالسلطات املالطية قانون اهلجرة

بزيـادة  ) ٢٠٠٥- ٢٠٠٣(وفيما يتعلق بإجراءات اللجوء، رحب املفوض يف تقرير املتابعة املتعلق مبالطة              - ٢٥
الزيادة على الوقت الالزم لتجهيـز      عدد املوظفني التابعني للمفوض املعين بشؤون الالجئني وبالتأثري اإلجيايب هلذه           

 بـشأن   ال سيما غري أنه أعرب عن حتفظات بشأن التعديالت اليت أدخلت على قانون الالجئني،             . طلبات اللجوء 
وأشار املفوض إىل أنه سيتعني على املفوض . املخاطر اليت قد يؤدي إليها تطبيق املعيار اجلديد لقبول طلبات اللجوء

 وجملس الطعون االلتزام عند تطبيق هذا املعيار باملبادئ اليت حتكم املعاملة الفردية لطلبـات   املعين بشؤون الالجئني  
وأخرياً، . اللجوء، واحلقوق اليت تكفلها اتفاقية جنيف اخلاصة بوضع الالجئني، واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

ت املالطية أن تبقي عليهم يف اإلقليم الوطين إىل يف حالة عدم املوافقة على طلبات اللجوء، طلب املفوض إىل السلطا
ورحب املفوض أيضاً بإدخال ترتيب فعـال لتـوفري         . )٣٤(حني صدور قرار من جملس الطعون املتعلقة بالالجئني       

مساعدة قانونية باجملان مللتمسي اللجوء الذين يطعنون يف قرار الرفض الصادر من املفوض املعين بشؤون الالجئني                
بيد أنه أعرب عن أسفه لعدم توفري املساعدة . ات اليت أدخلت على أسباب القرارات الصادرة من اجمللسوبالتحسين

  . )٣٥(القانونية باجملان مللتمسي اللجوء أمام املفوض املعين بشؤون الالجئني
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  التحديات واملعوقات اإلجنازات وأفضل املمارسات و- اً ثالث
  . ينطبقال

   الرئيسيةدرات وااللتزامات الوطنية األولويات واملبا- اً رابع
  . ينطبقال

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- اً خامس
  بية ملناهضة التعذيب على أمهية اجلهـود الـيت يبـذهلا اجملتمـع             و، شددت اللجنة األور   ٢٠٠٥يف عام     - ٢٦

عاجلة املشاكل اليت تواجهها يف      لتوفري املساعدة الالزمة ملالطة لتمكينها من م       -  وخباصة االحتاد األورويب     - الدويل  
  .)٣٦(جمال اهلجرة غري الشرعية
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