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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته السابعة عـشرة يف الفتـرة        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
واستعرضت حالة حقوق   . ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢١ من

. ٢٠١٣أكتـوبر  / تشرين األول٣٠اإلنسان يف مالطة يف اجللسة السادسة عشرة املعقودة يف          
وتولت السيدة هيلينا دايل، وزيرة احلوار االجتماعي وشؤون املستهلكني واحلريات املدنيـة،            

اسعة عـشرة   واعتمد الفريق العامل هذا التقرير بشأن مالطة يف جلسته الت         . رئاسة وفد مالطة  
  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١املعقودة يف 

املقـررين   اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق      ،٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
  .الكويت وبريو ومجهورية مولدوفا: لتيسري استعراض احلالة يف مالطة) اجملموعة الثالثية(التايل 

 ،١٦/٢١ من مرفق القـرار      ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  :صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف مالطة

ــين  ) أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع
)A/HRC/WG.6/17/MLT/1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            ) ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/17/MLT/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 

موجز أعدته مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               ) ج(  
  ).A/HRC/WG.6/17/MLT/3) (ج(١٥ للفقرة

 إسـبانيا،  وأحيلت إىل مالطة عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مـسبقاً        -٤
ململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا، والسويد، وليختنشتاين، وا     

وترد هذه األسئلة على املوقـع الـشبكي اخلـارجي     . وأيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا   
  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
. دة بصون احلقوق املدنيـة واملـساواة وتعزيزهـا        أكد الوفد التزام احلكومة اجلدي      -٥

مالطة باستمرار تأكيد حقوق اإلنسان املكرسة يف اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان              وتعيد
وغريه من الوثائق الرئيسية والسعي لتأمني حقوق متساوية للجميع وحقوق غري قابلة لتصرف           
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سوة حقائق اهلجرة والتحديات املاليـة  رغم التحديات العديدة القائمة على الصعيد العاملي وق  
وقد مت بالفعل تكريس احترام احلقوق واحلريـات األساسـية           .القائمة على الصعيد الوطين   

املادة األوىل من دستور مالطة وأصبحت حتتل بذلك املكانة الرئيسية يف جمتمع مالطـة            يف   للفرد
عراض الدوري الـشامل وتعتـربه      وتظل مالطة ملتزمة باالست    .وأسلوب احلكم وااللتزام الدويل   

بشكل متساو على مجيع الدول األعضاء بـدون         قوية تتناول مجيع حقوق اإلنسان وتطبق      آلية
  .تفرقة أو متييز

وصرح الوفد بأن التقرير الوطين، الـذي اسـتند إىل التوصـيات املتمخـضة عـن             -٦
الكيانـات  ، قد صيغ بعد إجراء مشاورات واسعة مـع          ٢٠٠٩الذي جرى عام     االستعراض

وكان احلوار الذي دار مع اجملتمع املدين على درجة كبرية من األمهية            . احلكومية واجملتمع املدين  
علـى    تلك الـيت تعمـل  سيما الإلعداد االستعراض مع مراعاة أمهية منظمات اجملتمع املدين،   

ـ         . مستوى القاعدة الشعبية   م وبيـان   وأتيحت ملمثلي اجملتمع املدين فرصة إلبداء دواعـي قلقه
  . ويورد التقرير الوطين املبادرات اجلديدة واجلارية. مواقفهم بشأن عدد من القضايا حمل اخلالف

وتواصل مالطة بذل اجلهود لكي تتصدر حقوق الطفل بنود جدول أعماهلا، وقـد               -٧
وصرح الوفد  . شرعت يف تطبيق سياسات واعتمدت تشريعات لتوسيع نطاق حقوق الطفل         

  .كومة تعتزم مواصلة جهودها حلماية وتعزيز حقوق الطفلاحل مرة أخرى بأن
ومبناسبة االحتفال باليوم الدويل ملناهضة كراهية املثلية اجلنسية ومغـايري اهلويـة              -٨

 علـى   -اجلنسانية، وقعت احلكومة على إعالن يدعو إىل وضع هنج شامل للسياسة العامـة              
 بشأن القضايا املتعلقة باملثليات واملثليني      -يب  املستوى األورويب ويف كامل أحناء االحتاد األورو      

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وذلك هبدف حتسني حالة حقوق اإلنسان            
  . وتعميم املساواة لصاحل املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية

ة متاماً حبماية حقـوق املثليـات واملثلـيني         وأفاد الوفد بأن احلكومة اجلديدة ملتزم       -٩
وقد توصلت بعد أسابيع قليلة من انتخاهبا       . ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية     

مع شخص مغاير للهوية اجلنسية مل يكن       ) احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   (إىل تسوية ودية    
وُعدل القانون املـدين الحقـاً ليتـسىن        . قد مسح له سابقاً بعقد زواج مبوجب قانون مالطة        

االعتراف باجلنس اجلديد الذي يكتسبه األشخاص الذين جتري هلم عملية معترف هبا قانونـاً              
. لتغيري نوع اجلنس، وذلك يف اجملاالت املتبقية اليت مل يكن هذا التغيري قد اعترف فيها بعـد                

، قدمت احلكومة مشروع قانون إىل      وفيما يتعلق بالعالقات القائمة بني أفراد من نفس اجلنس        
الربملان لالعتراف قانوناً باألزواج من نفس اجلنس، ومىت صدر القانون، سيتـسىن هلـؤالء              

 .األزواج من نفس اجلنس تسجيل زواجهم واحلصول على حقـوق متـساوية يف الـزواج              
 نفـس   وسينص القانون أيضاً على االعتراف بالزواج املدين الذي يتم عقده بني شركاء من            

  .اجلنس خارج حدود مالطة
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وكانت صياغة قانون الزواج املدين واحدة من املهام اليت أنيط هبا اجمللس االستشاري                -١٠
املنشأ حديثاً واملعين حبقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية،            

جمللس من منظمات اجملتمـع املـدين       حيث طلب إليه إسداء املشورة إىل احلكومة ويتألف هذا ا         
  . املمثلة جلماعة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية

وصرح الوفد بأن الوكالة املعنية برعاية ملتمسي اللجوء قامت بالتعاون مع مفوضية              -١١
ملبـادئ التوجيهيـة    األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بوضع اللمسات األخرية على ا         

يتعلق بتوفري الوقاية لضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلـنس وحتديـد               فيما
  .هويتهم والتدخل لصاحلهم ومتابعتهم هم ومرتكيب هذه األفعال

وأدخل تعديل على القانون اجلنائي يعترب مبوجبه أي شكل من أشكال العقاب البدين               -١٢
وهبذا التعديل يتعرض اآلباء لعقوبة جنائية يف مجيـع         . مية جنائية الذي يفرض على القصر جر    

" العقوبـة "وسـتطبق   . حاالت العقاب البدين بصرف النظر عما إذا كان خفيفاً أو شديداً          
املضافة أيضاً، وهي عقوبة حرمان اآلباء من سلطتهم األبوية، إذا تعدى العقاب البدين حدود              

  .العقاب املعقولة
روع القانون تعديالت أدخلت على القانون اجلنائي للـنص علـى           ومشل نفس مش    -١٣
تثىن أيضاً من املسؤولية    سوسي.  سنة ١٤ سنوات إىل    ٩سن املسؤولية اجلنائية للقصر من       رفع

  . سنة إذا كان تصرفهم خالياً من أي تعمد لألذى١٦اجلنائية القصر دون سن 
وتواصـل  . اجرين غري القـانونيني    تدفقاً ضخماً من امله    ٢٠٠٢وتشهد مالطة منذ عام       -١٤

وأثارت هذه احلالة حتـديات كـبرية       . ارتفاع هذه األعداد باستمرار على مدى األعوام املاضية       
وأفاد الوفد بأنه مت إحراز تقدم كبري وإن كانت مالطة ال تزال تواجه             . بالنسبة ملوارد البلد احملدودة   

 إىل احلصول على مساعدات من الـدول        ولذلك أكدت مالطة مراراً وتكراراً احلاجة     . صعوبات
. األعضاء يف االحتاد األورويب، خاصة من خالل برنامج االحتاد األورويب اخلاص بإعـادة النقـل              
  .ووردت مساعدات من عدد من هذه الدول األعضاء وكذلك من الواليات املتحدة األمريكية

ين وفدوا إىل مالطة طلبـات      وقدمت الغالبية الساحقة من املهاجرين غري القانونيني الذ         -١٥
وأشار الوفد إىل إحصائيات    . اللجوء، مما يدل بكل وضوح على أن نظام اللجوء متاح للجميع          

 اليت أفادت بأن مالطة استقبلت أكرب عدد        ٢٠١٢مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لعام       
 طلبـات   ٤,٩ إىل    حيث وصلت نسبة الطلبات    ٤٤    لمن طلبات اللجوء بني البلدان الصناعية ا      

ووفقاً لتقرير املفوضية السامية لشؤون الالجئني، تلقت مالطة أكرب عـدد       .  نسمة ١ ٠٠٠لكل  
وصرح الوفـد بـأن     . ٢٠١٢-٢٠٠٨ نسمة خالل الفترة     ١ ٠٠٠من طلبات اللجوء لكل     

 يف املائة   ٩٠ يف املائة أو أكثر وأنه وصل إىل         ٥٠قبول طلبات اللجوء مرتفع إذ يبلغ حنو         معدل
  .٢٠١٢ يف
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وأفاد الوفد بأن ملتمسي اللجوء حيصلون على كل املعلومات الالزمة فيما يتعلـق               -١٦
بإجراءات اللجوء، مبا يف ذلك معلومات عن حقوقهم وواجباهتم خالل فترة العملية بأكملها             

ويتم إطالع احملتجزين على حقهم يف الطعن يف أمر         . وأهنم يتلقون مساعدة املترمجني الفوريني    
   .ادهم واحتجازهم وعلى احلق يف تقدمي طلب اللجوءإبع
 وال خيـضع  . وأكد الوفد أنه جيري بانتظام جتديد مراكز االستقبال املغلقة واملفتوحة           -١٧

األشخاص املستضعفون مثل القصر غري املصحوبني واألسر واآلباء الذين يعيلـون مبفـردهم             
ق اليت تتاح للقصر املالطيني، مبـا يف        وتتاح للقصر نفس احلقو   . لشرط االحتجاز  أطفاالً قصر 

  .ذلك حق االلتحاق مبدارس الدولة
واستطرد قائالً إن مالطة تراعي باستمرار التزاماهتا القانونية الدولية علـى النحـو               -١٨

الكامل فيما يتعلق بإنقاذ األشخاص الذين يتعرضون للخطر يف البحر، بصرف النظـر عـن               
ويفيد الوفد بأن سلطات    . البو اإلنقاذ وعن وضعهم القانوين    اجلهة اليت يأيت منها األشخاص ط     

وتضاعف .  شخص يف اجملموع   ١٣ ٠٠٠مالطة قد أنقذت على مدى العقد املاضي أكثر من          
عدد الغرف يف كل من جملس الطعون املتعلقة باهلجرة وجملس حبث الطعون املتعلقة بالالجئني              

ويف هذا الصدد، اختتم الوفد قـائالً       . ختصهمليتسىن التوصل بسرعة أكرب إىل القرارات اليت        
التطورات الوارد وصفها يف جماالت البحث واإلنقاذ واهلجرة غري القانونية واللجوء تـبني              إن

  .أن مالطة تركز بشدة على حقوق اإلنسان لدى تناوهلا هذه القضايا احلساسة
طي جمموعة واسعة   وأشار الوفد إىل أن هناك شبكة من الكيانات املتخصصة اليت تغ            -١٩

ومن مسؤوليات مكتب املفوضية املعنية بالالجئني، الذي أنشئ مبوجب         . من حقوق اإلنسان  
وقدم املكتـب   . ، تلقي طلبات اللجوء ومعاجلتها والبت فيها      ٢٠٠٠قانون الالجئني يف عام     

مساعدات فردية مبلء استمارات التسجيل وبعقد جلسات إعالمية مللتمسي اللجوء احملتملني           
، ٢٠٠٩ومنـذ عـام   . إلطالعهم على حقوقهم وواجباهتم فيما يتعلق بتقدمي طلبات اللجوء   

أدخل املكتب حتسينات على أدائه للعمليات اليت يقوم هبا وذلك بتوفري عدد أكرب من املوظفني  
  .وبزيادة جتهيز املباين ملعاجلة طلبات اللجوء بطريقة فعالة

اإلعاقة مراقبة مبـادرات احلكومـة      ذوي  شخاص  وتولت اللجنة الوطنية املعنية باأل      -٢٠
اإلعاقة باعتبار أن لديها القدرة علـى اقتـراح إدخـال           ذوي  يتعلق حبقوق األشخاص     فيما

وتقيـيم احتياجـات     وأنيطت هبا والية للتحقيـق يف الـشكاوى       . تعديالت على التشريع  
ل يف هذا اجملـال     اإلعاقة واحتياجات أسرهم والكيانات اليت تتطوع يف العم       ذوي  األشخاص  

  .ليصب ذلك يف صياغة السياسات
وقد ُخول املفوض املعين باألطفال سلطة تعزيز االمتثال التفاقيـة حقـوق الطفـل          -٢١

  .والصكوك الدولية األخرى اليت تعزز حقوق الطفل
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وتناول عمل اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة احلفاظ على املعاملة املتساوية وتعزيزهـا              -٢٢
نوع اجلنس ومسؤوليات األسرة، وامليل اجلنسي، والسن، واألصل العرقي         /اس اجلنس على أس 

أو اإلثين، والدين أو املعتقد واهلوية اجلنسانية يف العمل، واملـصارف واملؤسـسات املاليـة،          
كما تناول عملها تأمني املساواة على أسـاس األصـل          . عن التعليم والتدريب املهين    فضالً

وقامت بتنظيم دورات   . نوع اجلنس يف توفري السلع واخلدمات واإلمداد هبا       العرقي أو اإلثين و   
تدريبية بشأن املساواة وعدم التمييز، والتحقيق يف الشكاوى وتـوفري املـساعدة املـستقلة              

وامتد دورها أيضاً ليشمل رصد تنفيذ السياسات الوطنية        . لألشخاص الذين يتعرضون للتمييز   
وأفاد الوفـد بـأن     .  بني الرجال والنساء مبراعاة املنظور اجلنساين      فيما يتعلق بتعزيز املساواة   

احلكومة عكفت على توسيع نطاق اختصاص اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة لتكون مؤسسة             
  .حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

وأنيط أمني املظامل الربملاين، وهو موظف مستقل يف الربملـان، بواليـة التحقيـق يف                 -٢٣
شكاوى بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الدوائر احلكومية والسلطات العامة األخرى أو بشأن              ال

  .وباستطاعة أمني املظامل أن يباشر يف إجراء حتقيقات مببادرته الشخصية. أي إجراء مل تتخذه
. وأشار الوفد إىل أن احلكومة قد تعهدت بتعزيز الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابيـة              -٢٤

لك محاية حق املرأة يف التحكم يف املسائل اليت ختص حياهتا اجلنسية واختـاذ مـا                وقد مشل ذ  
يتصل بذلك من قرارات حرة ومسؤولة، وكذلك حقها قي حتديد وقت اإلجنـاب وعـدد               

ويف هذا الصدد، تعهدت احلكومة أيضاً بتـأمني سـبل          . ومتييز وعنف  األطفال بدون قسر  
وقد أعقب إطالق السياسة    . ئل الفعالة لتنظيم األسرة   احلصول على املعلومات املتعلقة بالوسا    
 تطبيق االستراتيجية الوطنية املتعلقة بالـصحة       ٢٠١٠الوطنية املتعلقة بالصحة اجلنسية يف عام       

  . اجلنسية اليت وضعت بإجراء مشاورات واسعة النطاق مع ممثلي اجملتمع
تدعو إىل محاية احلق يف     وصرح الوفد مرة أخرى بأن حكومة بلده تعتقد أن احلاجة             -٢٥

وأبدى رأيه لإلفادة بأن حياة اإلنسان تبدأ باحلمل        . احلياة، مبا يف ذلك حق الطفل غري املولود       
وأن إهناء احلمل بإجراءات اإلجهاض املستحث يف أية مرحلة من مراحل احلمل يشكل من مث               

ي شكل من أشـكال     ولذلك ال ميكن ملالطة أن تعترف باإلجهاض أو بأ        . انتهاكاً هلذا احلق  
ومىت تعرضت حياة األم للخطر، ليس هناك مـا          .إهناء احلمل كتدبري مشروع لتنظيم األسرة     

  .حيول دون التدخل طبياً إلنقاذ حياهتا حىت إذا أسفر ذلك عن وفاة الطفل
وأبدى الوفد تقديره للعمل املمتاز الذي اضطلعت به مفوضية األمم املتحدة السامية              -٢٦

ن بشكل عام، وللمفوض السامي بشكل خاص، على مـسامهتهما الكـبرية            حلقوق اإلنسا 
ودعمهما آللية االستعراض الدوري الشامل من حيث ما يتعلق ببناء القـدرات ومـساعدة              

   .الدول على السواء
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
د التوصيات اليت قدمت خـالل      وتر.  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٥٣أدىل    -٢٧

  .احلوار التفاعلي يف الفصل الثاين من هذا التقرير
وأثنت تايلند على اجلهود اليت بذلتها مالطة للقضاء على التمييـز وتعزيـز تكـافؤ                 -٢٨

وأشادت باجلهود الـيت تبـذل باسـتمرار    . الفرص، خاصة مشاركة النساء يف سوق العمل     
ال يزال القلق يساورها مع ذلـك إزاء اسـتمرار     و انونيني؛للتصدي لقضية املهاجرين غري الق    

ورحبت . عدد من النساء واألطفال فريسة لشبكات االجتار غري املشروع باألشخاص          وقوع
بالتشريعات اجلديدة وبالتصديق والتوقيع على الربوتوكولني االختياريني التفاقيـة حقـوق           

  .وقدمت تايلند توصيات. الطفل
 التقدم الذي أحرزته مالطة منذ االستعراض الدوري الشامل السابق          وأثنت توغو على    -٢٩

وأشـادت  . لتحسني محاية حقوق اإلنسان باعتماد أحكام قانونية وهياكل مؤسسية جديـدة          
باجلهود املبذولة إلنقاذ املهاجرين الذين حياولون عبور البحر األبيض املتوسط واليت أنقذت آالفاً             

  .وقدمت توغو توصيات. طة على مواصلة هذه اجلهودوشجعت توغو مال .من األرواح
والحظت ترينيداد وتوباغو مع االرتياح اخلطوات اليت اختذهتا مالطة منذ االستعراض             -٣٠

وزير مسؤول عن احلريات     الدوري الشامل السابق لتعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تعيني         
نسان، وإنشاء جلان وطنية متخصصة،     املدنية والتشريعات اليت تتناول سائر عناصر حقوق اإل       

. وتعيني مفوضني وهيئات حلماية الفئات الضعيفة وتطبيق مشروع السياسة الوطنية لألطفال          
  . وقدمت توصيات

 التصديق على عـدة     سيما ال،  ٢٠٠٩والحظت تونس التقدم الذي أحرز منذ عام          -٣١
ختاذ عدة مبادرات تشريعية    صكوك خاصة حبقوق اإلنسان، وإنشاء وزارة للحقوق املدنية، وا        

 سـيما  الوالحظت التدابري اليت اختذت للقضاء على التمييز العنصري،    . وإنشاء آليات وطنية  
ضد املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء، وشجعت مالطة علـى مـضاعفة جهودهـا             

  .وقدمت تونس توصيات. الستئصال القوالب النمطية اخلاصة هبذه اجملموعات
ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالتقدم احملـرز بـشأن           ورحبت امل   -٣٢

قضايا املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحثت مالطة على            
إصالح نظامها القضائي لتقليل وقت االحتجاز رهن احملاكمة إىل أقصى حد وضمان املساواة             

جعت على إدماج املستفيدين من احلماية الدوليـة لـضمان رعايـة            وش. يف تطبيق القانون  
ملتمسي اللجوء واملهاجرين من الفئات الضعيفة وتأمني سالمة املهاجرين الذين يعربون البحر            

  .وقدمت توصيات. األبيض املتوسط
وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على سجل مالطة يف جمال حقوق اإلنسان وعلى              -٣٣

وأشادت باجلهود اليت بذلت يف اآلونة      . ماية هذه احلقوق حملياً ودولياً على السواء      تعهدها حب 
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. لتعزيز حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية           األخرية
ويساورها القلق إزاء االفتقار إىل آلية رمسية إلحالة ضحايا االجتار إىل مرافق مالئمـة، وإزاء               

. تجاز الشباب واملهاجرين الضعفاء وصعوبة أوضاع االحتجاز اخلاصة ببعض املهـاجرين          اح
  .وقدمت توصيات

والحظت أوروغواي أنه مت إنشاء مؤسسات خمتصة والتصديق على عدة صـكوك              -٣٤
اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، ذوي دولية، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق األشخاص   

الختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل          والربوتوكول ا 
اإلعاقـة يف نظـام     ذوي  األطفال يف املواد اإلباحية واجلهود اليت بذلت إلدماج األشخاص          

  .وقدمت أوروغواي توصيات. التعليم
لى مـدى  وأثنت فييت نام على النتائج اهلامة اليت حتققت يف جمال حقوق اإلنسان ع          -٣٥

والحظت اجلهود اليت بذلتها مالطة للحفاظ على نظام ثابت للرعاية          . السنوات األربع املاضية  
والتنمية االجتماعية واالقتصادية، وتعزيز نظامها القانوين وإنشاء مؤسسات حلقوق اإلنسان،          

ن املساواة  وأثنت على التدابري املتخذة لضما    . مبا يف ذلك الوزارة املسؤولة عن احلريات املدنية       
  .وقدمت توصيات. بني اجلنسني وكفالة حقوق اإلنسان للفئات الضعيفة

والحظت التزام  . وأثنت ألبانيا على التغطية القانونية اليت مشلت مجيع حقوق اإلنسان           -٣٦
مالطة حبقوق الفئات الضعيفة من خالل اللجان الوطنية اليت أنشأهتا واخلطوات اليت اختـذهتا              

وأشـادت  . ثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية       لتعزيز حقوق امل  
بالتعديل الذي أدخل على القانون املدين للنص على الطالق كوسيلة من وسائل االنتـصاف              

حتريـر  "القانونية، وبالتعديل الذي أدخل على قانون املساواة بني الرجل واملرأة ومـشروع             
  .نيا توصياتوقدمت ألبا". قدرات النساء

، مبا يف ذلك تعـيني      ٢٠٠٩والحظت اجلزائر التقدم الذي أحرزته مالطة منذ عام           -٣٧
اإلعاقـة  ذوي  وزير مسؤول عن احلريات املدنية، والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص           

والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل           
وأعربت عن أملها يف أن يسهم إنشاء هيئات خمتلفة، مثل اللجنة           . ل يف املواد اإلباحية   األطفا

  .وقدمت اجلزائر توصيات. الوطنية لتعزيز املساواة، يف إعمال حقوق الفئات الضعيفة
اإلعاقة وعلـى   ذوي  وأثنت األرجنتني على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص           -٣٨

والحظت أنه مت إنشاء جلان وهيئـات وطنيـة         . ساواة بني اجلنسني  اجلهود املبذولة لزيادة امل   
وحثت مالطة على   . وتعيني مفوضني حلماية الفئات الضعيفة وأن هذه الفئات تتمتع حبقوقها         

  .وقدمت األرجنتني توصيات. مواصلة اعتماد التدابري الالزمة لتحقيق هذا اهلدف
ارية اليت أجريت منذ االستعراض الدوري ورحبت أرمينيا بالتعديالت التشريعية واإلد     -٣٩

الشامل السابق لتحسني حقوق اإلنسان، وخباصة التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص            
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اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا والربوتوكول االختياري امللحـق باتفاقيـة           ذوي  
 وضـمان محايـة     وأشادت باملشروعات اليت نفذت حلماية الفئات الضعيفة      . حقوق الطفل 

 لتعزيز املـساواة علـى      سيما الورحبت باجلهود اليت بذلت بصدد عدم التمييز،        . حقوقهم
  .وقدمت أرمينيا توصيات. أساس امليل اجلنسي، والسن، والدين، ونوع اجلنس، والعرق

وأثنت أستراليا على التزام مالطة حبقوق اإلنسان ورحبت باخلطوات التشريعية الـيت      -٤٠
. ضاء على التمييز وجرائم الكراهية القائمة على اهلوية اجلنسانية وامليـل اجلنـسي            اختذت للق 

والحظت زيادة مـشاركة    . ورحبت بتوسيع نطاق اختصاص اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة       
وشجعت أستراليا مالطة على مواصـلة      . املرأة يف قوة العمل وعلى مستوى عال يف احلكومة        

  .وقدمت أستراليا توصيات.  يف زيادة اهلجرة غري القانونيةالتصدي للتحديات املتمثلة
وأثنت النمسا على اجلهود اليت بذلتها مالطة منذ االسـتعراض الـدوري الـشامل                -٤١

وأشادت بتوفري نظام فعال    . السابق، وبالذات على إنشاء وزارة مسؤولة عن احلريات املدنية        
والحظت .  احتجاز أطفال املهاجرين   للهجرة واللجوء، وشجعت مالطة مع ذلك على إلغاء       

التقدم احملرز فيما يتعلق مبساواة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة              
اجلنسانية، وأعربت مع ذلك عن أسفها لكون مالطة مل تصدق على الربوتوكول االختياري             

   .نمسا توصياتوقدمت ال. التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ورحبت أذربيجان بتعيني وزير مسؤول عن احلريات املدنية وانضمام مالطة إىل عدة              -٤٢

والحظت املبادرات التشريعية اليت اختذهتا لصون حقـوق        . معاهدات دولية حلقوق اإلنسان   
اإلعاقـة  ذوي  إنسان بعينها كتلك القائمة يف جماالت محاية الطفل وحقـوق األشـخاص             

. وأثنت على الدور الذي لعبته مالطة يف إنقاذ مهاجرين غري قانونيني          . ني اجلنسني واملساواة ب 
  .وقدمت أذربيجان توصيات

وأثنت بلجيكا على تعيني وزير مسؤول عن احلريات املدنية وعلى املبادرات اجلديدة              -٤٣
وتـشعر  . اإلعاقة واحلق يف املـساواة    ذوي  اليت اختذت حلماية القصر، وحقوق األشخاص       

لجيكا بالقلق إزاء القوالب النمطية التقليدية القائمة يف جمتمع مالطة بشأن نوع اجلنس وعدم              ب
. إدماج املرأة إدماجاً كامالً حىت اآلن يف احلياة السياسية واالقتصادية ومعاناهتا مـن التمييـز     

  .وقدمت بلجيكا توصيات
ذي يتناول بشكل شـامل     وأثنت الربازيل على التقرير الوطين الذي أعدته مالطة وال          -٤٤

ورحبت بالتقدم احملرز بـشأن     . القضايا اليت أثريت أثناء االستعراض الدوري الشامل السابق       
حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، واملتمثل يف تعيني            

وتوسيع نطاق تعريـف    امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية كظروف مشددة يف اجلرائم اجلنائية،          
ليشمل التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة             " التمييز"

وقـدمت  . ومع ذلك، ال تزال أوضاع احتجاز املهاجرين قضية مثرية لقلق كبري           . اجلنسانية
  .الربازيل توصيات



A/HRC/25/17 

11 GE.13-18839 

اض الدوري الـشامل    واستفسرت كندا عن التدابري اليت اختذهتا مالطة منذ االستعر          -٤٥
وأعربت عـن قلقهـا إزاء      . السابق لتحسني رعاية املهاجرين غري القانونيني ومحاية حقوقهم       

التقارير اليت أفادت بأن تطبيق قانون اهلجرة املالطي ال حيمي األطفال املهاجرين غري القانونيني       
  .وقدمت كندا توصية. وغري املصحوبني من االحتجاز التعسفي

غرب على تنفيذ التوصيات اليت قدمت أثناء االستعراض الـدوري الـشامل           وأثىن امل   -٤٦
السابق، مبا يف ذلك اهلياكل املؤسسية اجلديدة يف جمال حقوق اإلنـسان والتـصديق علـى                

ورحب بالتزام القضاء على التمييز والعنصرية، وحبمايـة حقـوق املـرأة            . الصكوك الدولية 
وأقـر املغـرب    . مشكلة االكتظاظ يف السجون   اإلعاقة، وحل   ذوي  واألطفال واألشخاص   

بالصعوبات الناجتة عن اهلجرة اخلفية وأثىن على ما توفره مالطة من مراكـز إيـواء وعلـى                 
  .وقدم املغرب توصية. استضافتها للمهاجرين األفارقة

والحظت كوستاريكا التقدم احملرز منذ االستعراض الدوري الشامل السابق، مبا يف             -٤٧
اإلعاقـة  ذوي   على الصكوك الدولية مثـل اتفاقيـة حقـوق األشـخاص             ذلك التصديق 

والربوتوكول االختياري امللحق هبا، وإنشاء مركز للمعيشة املستقلة، وتنظيم محالت توعيـة            
اإلعاقة من مجيع أشكال التمييز وارتفاع عدد هؤالء األطفال يف جمـال     ذوي  حلماية األطفال   

  .وقدمت كوستاريكا توصيات. التعليم
ورحبت الفلبني بالضمانات املنصوص عليها يف دستور مالطـة بـشأن احلقـوق               -٤٨

وأثنـت علـى    . واحلريات األساسية وبسن التشريعات احمللية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        
قانون املساواة بني الرجل واملرأة والتصديق على عدة صكوك دولية           التعديل الذي أدخل على   

وأشادت باملساعدة اليت تقـدمها     . اض الدوري الشامل السابق   حلقوق اإلنسان منذ االستعر   
  .وقدمت توصيات. للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم يف اهلجرة

وطلبت قربص من مالطة تقدير نطاق توسيع اختصاص اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة      -٤٩
ية اجلنسانية يف جمال لتغطية املعاملة املتساوية على أساس نوع اجلنس ومسؤوليات األسرة واهلو

مشروع حتسني فرص حصول املرأة علـى        وطلبت احلصول على معلومات عن نتائج     . العمل
  .وقدمت قربص توصية .العمل ومشاركتها يف سوق العمل

وأثنت اجلمهورية التشيكية على إنشاء مؤسسات مثل مركز املعيشة املستقلة، وعلى             -٥٠
، ٢٠٠٩وفيما يتعلق بالتوصية اليت قدمتها عـام        . ةاإلعاقذوي  تقدمي املشورة إىل األشخاص     

أعربت عن تقديرها للتقدم احملرز يف جمال محاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك املـساواة يف                 
ورحبت ببدء نفاذ التشريع املتعلق بالطالق وأعربت مـع         . املعاملة ألي سبب من األسباب    

وقـدمت  . ضت حياة األم للخطر   ذلك عن قلقها لعدم وجود قانون جييز اإلجهاض مىت تعر         
  .توصية
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 توصية باختاذ مبادرات تشريعية وأهنا صدقت       ١٩والحظت جيبويت أن مالطة نفذت        -٥١
ورحبت بتعهدها مبكافحة   . على عدة صكوك دولية منذ االستعراض الدوري الشامل السابق        

هاجرين رغـم   التمييز العنصري باختاذ عدة تدابري والحظت مع االرتياح حتملها مسؤولية امل          
وحثت اجملتمع الدويل على دعم مالطـة يف        . يفرضه ذلك من قيود بتنفيذ مبادرات عديدة       ما

  .وقدمت جيبويت توصيات. هذا الصدد
وهنأت إكوادور مالطة على ما أحرزته من تقدم يف جمال حقـوق اإلنـسان منـذ          -٥٢

 تـشريعية وإداريـة   االستعراض الدوري الشامل السابق، وهو تقدم انعكس يف اعتماد تدابري    
ذوي حلماية حقوق اإلنسان، من ذلك مثالً ما يتعلق حبماية الطفل وحقـوق األشـخاص               

وأثنت على إنشاء جلان وهيئات وطنية حلماية الفئات الضعيفة         . اإلعاقة واملساواة بني اجلنسني   
  .وقدمت إكوادور توصيات. وضمان متتعها حبقوق اإلنسان

لطة حبقوق اإلنسان منذ االستعراض الـدوري الـشامل         وأثنت مصر على التزام ما      -٥٣
ورحبت بتصديقها على الصكوك الدولية والحظت أنه مت سن تشريعات جديـدة،            . السابق

وأشادت حبماية احلـق يف     . خاصة ما يتعلق حبرية اإلعالم واملساعدة القانونية ومحاية القصر        
، شجعت مالطـة علـى مواصـلة    احلياة، ومع مالحظة التحديات املتعلقة حبقوق املهاجرين      

  .وقدمت مصر توصيات. جهودها يف هذا الصدد باعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان
وأعربت فنلندا عن تقديرها للتطورات اليت شوهدت يف جمال الـصحة واحلقـوق               -٥٤

ومع الترحيب بالسياسة   . اجلنسية واإلجنابية عقب الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل       
ية للصحة اجلنسية واالستراتيجية الوطنية للصحة اجلنسية، استفسرت فنلندا عن التدابري           الوطن

اليت ميكن هبا زيادة سبل احلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وعلـى احلقـوق               
 .واملعلومات، مفيدة بأن سبل توفري هذه اخلدمات للجميع قد قللت من حاالت محل املراهقات             

. اطر ما أبدي من أوجه قلق بشأن اإلجهاض غري القانوين يف مجيع احلاالت وصرحت بأهنا تش  
  .وقدمت فنلندا توصيات

وأثنت فرنسا على اجلهود املبذولة لتنفيذ توصيات كثرية قدمت أثناء الدورة األوىل              -٥٥
اإلعاقة ذوي  وأشادت بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص       . لالستعراض الدوري الشامل  

ول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل           والربوتوك
  .وقدمت فرنسا توصيات. يف املواد اإلباحية وبتقنني الطالق األطفال

وأثنت أملانيا على تعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان وقوانني مكافحـة االحتجـاز              -٥٦
واستفسرت عما ميكن القيام    .  اجلنائية التعسفي وأعربت مع ذلك عن قلقها إزاء نظام العدالة        

به للتعجيل بعملية منح اللجوء وضمان معاملة تستهدف الفئات الـضعيفة مـن ملتمـسي               
اللجوء؛ والتعديالت اليت ميكن إدخاهلا على السياسة املتعلقة بالالجئني لضمان تطبيق معـايري       

اهلوية بسرعة أكرب ورعايـة     متتثل حلقوق اإلنسان يف خميمات الالجئني واالستمرار يف حتديد          
  . الفئات الضعيفة من الالجئني بشكل أفضل
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ذوي ورحب الكرسي الرسويل بالتشريعات اليت صدرت حلماية حقوق األشخاص            -٥٧
اإلعاقة وبالتصديق على االتفاقيات الدولية والدعوات الدائمة اليت توجه إىل مجيع املقـررين             

 تزال هناك حتديات فيمـا يتعلـق بـاملرافق          ورغم التحسينات اليت شوهدت، ال    . اخلاصني
وأثـىن علـى    . اإلصالحية ومراكز االحتجاز وحالة املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء       

اجلهود املبذولة إلنقاذ املهاجرين وملتمسي اللجوء ودعم حق األطفال غري املولودين يف احلياة             
  .اتوقدم توصي. وزيادة الرعاية الصحية قبل الوالدة وبعدها

اإلعاقـة  ذوي  والحظت هنغاريا التصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص              -٥٨
ذوي والربوتوكول االختياري امللحق هبا واجلهود اليت بذلتها اللجنة الوطنية املعنية باألشخاص  

وأثنت هنغاريا على اجلهود املبذولة بشأن رعاية ومحاية املهـاجرين  . اإلعاقة يف قطاع اإلعاقة 
وإن أبدت   ني وتنفيذ برامج العودة الطوعية وإعادة اإلدماج اليت حتظى باملساعدة،         غري القانوني 

واستفسرت عن إجراءات اإلفراج عن     . قلقها إزاء احتجاز أطفال املهاجرين غري املصحوبني      
  .وقدمت هنغاريا توصيات. ورحبت بإنشاء مكتب أمني املظامل الربملاين. احملتجزين الضعفاء

 بالتوقيع على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع العنف ضد النـساء            اآيسلندوأشادت    -٥٩
والعنف املرتيل ومكافحتهما، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء انتشار العنف القائم على نـوع              

ورحبت بتوسيع نطاق .  على تعزيز تدابري مكافحة االجتار باألشخاصآيسلنداوحثت . اجلنس
واة وشجعت على وضع سياسات للتغلب على القوالب        اختصاص اللجنة الوطنية لتعزيز املسا    

النمطية التقليدية القائمة على نوع اجلنس وضمان تكافؤ فرص العمل وتعزيز متثيل املـرأة يف               
  . توصياتآيسلنداوقدمت . عمليات صنع القرار

كما رحبـت   . ورحبت إندونيسيا بتعيني أول وزير على اإلطالق للحريات املدنية          -٦٠
ياسة وطنية لألطفال واقترحت إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقـاً  بوضع مشروع س 

وأفادت إندونيسيا بأن هناك جماالً لتحسني األطر القانونية املتعلقـة بـاهلجرة   . ملبادئ باريس 
وبأن االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم تتيح قاعدة سليمة             

  . وقدمت إندونيسيا توصيات.حلماية املهاجرين
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن قلقها إزاء انتـهاكات حقـوق اإلنـسان،               -٦١
وهي العنصرية والتمييز العنصري ضد املهاجرين وكره األجانب وإزاء سـوء األوضـاع           أال

لقة السائدة يف مراكز االحتجاز فضالً عن كون معظم القضايا املتعلقة باالجتار باألشخاص عا            
  .وقدمت توصيات. حىت اآلن وعدم حصول أي من ضحايا االجتار على تعويضات

والحظت الكويت التقدم احملرز مفيدة بأن تعيني وزير للحريات املدنية يدل علـى               -٦٢
كما أن إنشاء مكتب للمفوض املعين باألطفال يكفـل محايـة         . التزام مالطة حبقوق اإلنسان   

ر سياسات مالطة الوطنية وتشجع الكويت مالطة علـى         فاألطفال هم حمو  . حقوق األطفال 
والحظت الكويت اجلهود املبذولة حلماية حقوق أطفال املهاجرين مـن          . مواصلة هذا العمل  

   .خالل السياسات اليت وضعتها
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ورحبت ليبيا بالتقرير الشامل الذي أشار إىل التدابري املتخذة حلماية حقوق اإلنسان،              -٦٣
وأثنت على اجلهود املبذولة فيما يتعلق      . القتصادية واالجتماعية والثقافية  مبا يف ذلك احلقوق ا    

ومتنت ملالطة النجـاح يف تنفيـذ       . باهلجرة، مبا يف ذلك اهلجرة غري القانونية وطلبات اللجوء        
  .األهداف اليت حددهتا يف جمال حقوق اإلنسان

 والحظت. ر الوطين ورحبت ماليزيا بالنهج التشاوري الذي استخدم لصياغة التقري         -٦٤
التقدم الذي أحرز منذ الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل، مبا يف ذلك التصديق على              

اإلعاقة، واجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق فئات من بينها         ذوي  اتفاقية حقوق األشخاص    
تعزيز رفـاه   ويدل مشروع السياسة الوطنية لألطفال على التزام احلكومة ب        . النساء واألطفال 

  .وقدمت ماليزيا توصيات. األطفال وحقوقهم وواجباهتم ومحايتهم
ورحبت ملديف باخلطوات اليت اختذت والـسياسات الـيت طبقـت لالعتـراف               -٦٥

ومع ذلك، ميكن حتسني  . اإلعاقة وتوفري فرص هلم والتشجيع على إدماجهم      ذوي  باألشخاص  
دعم العملي واملايل خليارات العيش املـستقل       اإلعاقة بتوفري ال  ذوي  احلياة اليومية لألشخاص    

  .وقدمت ملديف توصيات. وذلك لتيسري إدماجهم يف اجملتمع واستقالهلم
ذوي وأشادت املكسيك باجلهود اليت بذلت حلماية وتعزيـز حقـوق األشـخاص        -٦٦

اإلعاقة والربوتوكول االختيـاري    ذوي  اإلعاقة، مبا يف ذلك التصديق على اتفاقية األشخاص         
والحظت اجلهود املبذولة ملكافحة سائر أشكال التمييز والعنصرية وكره األجانب          . لحق هبا امل

  .وقدمت املكسيك توصيات. وذلك بتنفيذ برامج للتوعية وتطبيق تشريعات جديدة
ورحب اجلبل األسود بالعناية اجلدية اليت أوليت للتوصيات الصادرة عـن الـدورة               -٦٧

امل وبتنفيذ هذه التوصيات، مبا يف ذلـك التـصديق علـى            األوىل لالستعراض الدوري الش   
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل            

واستفسر . األطفال يف املواد اإلباحية ومساندة الضحايا مبوجب هذا الربوتوكول االختياري         
 اجلنائي فيما يتعلق باحلد األدىن لسن املسؤولية        عن التعديالت اليت يعتزم إدخاهلا على القانون      

كما استفسر عن سبب اإلبقاء على اإلشهار يف أحكام القـانون           . اجلنائية اخلاصة باألطفال  
والحظ التوقيع على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي . اجلنائي

  .وقدم توصية. البالغات
قديرها للجهود اليت بذلت من أجل تنفيذ التوصيات الـيت مت           وأعربت الصني عن ت     -٦٨
وأثنت على جهود تعزيـز     . والصادرة عن الدورة األوىل لالستعراض الدوري الشامل       قبوهلا

املساواة من حيث ما يتعلق بالسن، والعرق، ونوع اجلنس، والدين، وامليل اجلنسي، ومحايـة              
طفال واألشخاص ذوو اإلعاقة، فضالً عن تعزيز       حقوق الفئات الضعيفة، مبا فيها النساء واأل      

  .وقدمت الصني توصية. اخلدمات الصحية
وأثنت هولندا على إنقاذ املهاجرين يف البحر وعلى التعاون القائم يف فاليتا من خـالل                 -٦٩

وأشادت بالتقدم  . املكتب األورويب لدعم اللجوء، مالحظة شدة ضعف القصر غري املصحوبني         
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وسـيتم الترحيـب   . ة التمييز القائم على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية        احملرز يف مكافح  
مبشروع قانون الزواج املدين الذي سيعترف مبوجبه بعالقات الشراكة الزوجية بني أشخاص من             

  .وقدمت توصيات. وأعربت عن قلقها إزاء جترمي اإلجهاض يف مجيع احلاالت. اجلنس نفس
قدم احملرز بشأن الالجئني وملتمسي اللجوء عمالً بالتوصيات        والحظت نيكاراغوا الت    -٧٠

وسـلمت بتعقـد    . ي الشامل ملالطـة   راليت مت قبوهلا خالل الدورة األوىل لالستعراض الدو       
ومـع أن   . وصعوبة حالة اهلجرة يف منطقة البحر األبيض املتوسط اليت تتطلب عناية متواصلة           

ر، هناك أوجه قلق إزاء سياسـة اهلجـرة يف          محاية األشخاص من التمييز مكرسة يف الدستو      
  .وقدمت نيكاراغوا توصيات.  ما يتعلق باحتجاز أطفال املهاجرينسيما المالطة، 

ورحبت نيجرييا بالتقرير الوطين الذي قدمته مالطة وأثنت على اجلهود اليت بذلتها يف          -٧١
وقـدمت  .  اجملتمع املدين   إلشراك األطراف املعنية صاحبة املصلحة، مبا فيها       سيما الإعداده،  

  .نيجرييا توصيات
وأشادت النرويج بقانون احلريات املدنية الذي ينص على منح حقوق متساوية لعقـد               -٧٢

الزواج املدين بني أشخاص من نفس اجلنس، عمالً بالتوصيات اليت مت قبوهلا أثناء الدورة األوىل               
ت لتحـسني أوضـاع احتجـاز       وأشارت النرويج إىل التوصيا   . لالستعراض الدوري الشامل  

وأشارت إىل اجلهـود الواجـب      . املواطنني األجانب وقدمت اقتراحات لتحسني نظام اللجوء      
لالنتقال من العقوبة إىل التقومي يف املرافق اإلصالحية، والحظت مع ذلـك مـا أبدتـه                 بذهلا

  . توصياتوقدمت النرويج. من أوجه قلق بشأن األوضاع السائدة يف مرفق كورادينو التقارير
وهنأت عمان مالطة على تقريرها الوطين الذي يدل على اجلهود املبذولـة حلمايـة                -٧٣

ورحبت بالتوقيع والتصديق على الـصكوك      . وتعزيز حقوق اإلنسان متشياً مع املعايري الدولية      
الدولية حلقوق اإلنسان، وباعتماد وتنفيذ تشريعات وبرامج حملية وإنشاء هيئات وطنية حلقوق 

وقدمت . اإلعاقةذوي وأثنت على اجلهود املبذولة لتعزيز حقوق الطفل واألشخاص   . نساناإل
  .عمان توصية

واعترفت كوبا باجلهود املبذولة لتنفيذ التوصيات اليت مت قبوهلا أثناء الـدورة األوىل               -٧٤
. اإلعاقـة ذوي  لالستعراض الدوري الشامل، وخباصة تعزيز املساواة ومحايـة األشـخاص           

 أن أمام مالطة حتديات كثرية يف ميدان حقوق اإلنسان، على حنو ما ورد ذلك يف                والحظت
  .وقدمت كوبا توصيات. التقرير الوطين

بري املتخذة لتحقيق املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز ضـد          ورحبت الربتغال بالتدا    -٧٥
املرأة من خالل اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة وتبين هنج عدم التسامح مـع العنـف املـرتيل     

وأثنت على تعزيز محاية املهـاجرين      . والعنف ضد املرأة، وشجعت على مواصلة هذا العمل       
وقدمت . ا الصدد إىل حالة األطفال بصفة خاصةوالالجئني وملتمسي اللجوء وأشارت يف هذ 

  .الربتغال توصيات
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وأثنت مجهورية مولدوفا على تنفيذ التوصيات اليت سبق قبوهلا أثنـاء االسـتعراض               -٧٦
الدوري الشامل، مبا يف ذلك اعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص وإنشاء             

 وجود أوجه إجحاف معينة، فقـد سـلمت         ومع مالحظة . جلنة رصد االجتار باألشخاص   
باإلجراءات املتخذة لتعزيز مشاركة النساء يف سوق العمل ودعم اللجنـة الوطنيـة لتعزيـز        

  .وقدمت توصيات. وشجعت على اعتماد السياسة الوطنية لألطفال. املساواة
وأثنت سرياليون على التقدم الذي أحرز منذ الدورة األوىل لالسـتعراض الـدوري           -٧٧
شامل، مبا يف ذلك تعيني وزير للحريات املدنية، وإنشاء مؤسسات وطنية حلماية الفئـات              ال

ذوي الضعيفة، والتوقيع والتصديق على الصكوك الدولية ومنها اتفاقية حقوق األشـخاص            
وأشـادت  . اإلعاقة واتفاقية جملس أوروبا ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنـف املـرتيل           

  .وقدمت توصيات. كافحة العنصرية والتمييز وتناول احلق يف التنميةباجلهود املبذولة مل
وأشادت سلوفينيا بالتزام مالطة بعملية االستعراض الدوري الشامل وباجلهود الـيت             -٧٨

والحظت أن  . لتحسني حالة حقوق اإلنسان منذ االستعراض الدوري الشامل السابق         بذلتها
تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال وبغـاء        مالطة صدقت على الربوتوكول االختياري ال     
  .وقدمت سلوفينيا توصية. األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

وأثنت إسبانيا على االلتزام حبقوق اإلنسان على املستويني الوطين والدويل، مبـا يف               -٧٩
لـى الـصكوك    يف التصديق ع   ذلك داخل إطار االحتاد األورويب، على حنو ما انعكس ذلك         

وأشادت باجلهود املبذولة والسياسات املطبقة لزيادة مشاركة املـرأة يف اجملتمـع،            . الدولية
وأفادت مع ذلك بأنه ينبغي اختاذ خطوات لتوفري قدر أكرب من احلماية من التمييز القائم على                

  .وقدمت إسبانيا توصيات. نوع اجلنس ومراقبته
تعلقة بسياسة احتجاز ملتمسي اللجوء لفترة طويلة       وأشارت السويد إىل املعلومات امل      -٨٠

ومع أن هذه املـسألة قـد       . وبتهديد ترحيل املهاجرين دون منحهم فرصة اللتماس اللجوء       
شهدت قدراً من التحسن، فقد أصدرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حكماً يف اآلونة             

اءلت السويد عن مدى وجـوب  وتس. األخرية بشأن انتهاك حقوق اإلنسان مللتمسي اللجوء     
  . وقدمت السويد توصيات. استعراض سياسة اللجوء وعن أكثر القضايا إحلاحاً يف هذا اجملال

ورداً على عدد من التعليقات اخلاصة بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، كـرر               -٨١
لتحويلها إىل   الوفد أن احلكومة ستقوم بتوسيع نطاق اختصاص اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة          

وسـتكون مالطـة يف   . مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان حبيث تتفق مهامها مع مبادئ باريس        
  .موقف ميكنها من تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف هذا الصدد أثناء االستعراض القادم

أما فيما يتعلق باحتجاز املهاجرين، فقد أكد الوفد أن شرط االحتجاز ال ينطبق يف                -٨٢
االت ألن الفئات الضعيفة من األشخاص ال ختضع لالحتجاز، ومن بينها القصر غري             مجيع اجمل 

. املصحوبني، واآلباء ممن لديهم أطفال، واألسر، واألشخاص ذوو اإلعاقة وغريهم من األفراد           
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وتتاح للفئات الضعيفة مـن     . وجتري الفحوص الطبية بانتظام على كل مهاجر مبجرد وصوله        
ة وكل ما قد حتتاج إليه من عناية خاصة، مبا يف ذلك احلـصول علـى        املهاجرين مآوى بديل  

وللقصر نفس احلقوق اليت يتمتع هبا القصر يف مالطة، مبـا يف ذلـك حـق     . الرعاية الصحية 
  .االلتحاق باملدارس احلكومية

ورداً على التعليقات اليت أبديت بشأن خطاب الكراهية، صرح الوفد بأن احلكومـة          -٨٣
وتشتد العقوبة املفروضة على مجيع اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف    .  اخلطابقد أدانت هذا  
  .إذا ارتكبت حبافز العنصرية أو كره األجانب القانون اجلنائي

ورداً على التعليقات اخلاصة بتدابري مكافحة االجتار باألشخاص، أفاد الوفـد بـأن               -٨٤
ت يف تطبيق خطة عملها الثانية      مالطة عززت تشريعها ملكافحة االجتار باألشخاص وأهنا شرع       

  .٢٠١٤-٢٠١٣ملكافحة االجتار باألشخاص للفترة 
ومضى قائالً إن قانون اهلجرة ينص على إمكانيـة الطعـن يف قـرارات احتجـاز              -٨٥

 هذا عالوة على أن احلكومة قد اختذت خطوات لتعديل تشريعها من أجل زيادة            . املهاجرين
كما اختذت تدابري تكفل توصل جملـس       . ارات االحتجاز تعزيز احلق القانوين يف الطعن يف قر      

  . الطعون املتعلقة باهلجرة وجملس الطعون املتعلقة باملهاجرين إىل اختاذ قراراهتما بسرعة أكرب
وأعاد الوفد التأكيد على التزام احلكومة بضمان مبدأ عدم اإلعادة القسرية وذكـر               -٨٦

بت يف طلب اللجوء، سواء يف حمكمة الدرجة األوىل بأنه ال جيوز إعادة ملتمس جلوء طاملا مل ي
  .أو لدى االستئناف

وفيما يتعلق باحتجاز ملتمسي اللجوء، صرح الوفد بأن سياسة وممارسة مالطـة يف               -٨٧
جمال اللجوء قد أحرزتا تقدماً كبرياً منذ آخر استعراض دوري شامل جرى بـشأن احلالـة                

. حد كبري للتوصيات اليت قدمت بشأن هذه القـضية        القائمة فيها، وأن مالطة قد امتثلت إىل        
 مع مراعاة حقيقة مفادها أن      سيما الأن االحتجاز ضرورة يف سياق مالطة،        وتعترب احلكومة 

مجيع املهاجرين غري القانونيني يصلون إىل مالطة بدون مستندات، مما يستويف بالفعل واحـداً              
ة صياغة التوجيـه اخلـاص بـشروط        من أسباب ضرورة مواصلة االحتجاز متشياً مع إعاد       

وبوضع ذلك يف االعتبار، ستواصـل مالطـة        . ٢٠١٥االستقبال الذي سيبدأ نفاذه يف عام       
   .االحتجاز سياسة
وقد جرى تنفيذ مشاريع ترميم واسعة النطاق لتأمني ظروف مالئمـة يف مراكـز                -٨٨

 لتزويد املهاجرين يف وبذلت جهود أيضاً. االحتجاز، مبا يف ذلك مركزا احتجاز صايف وليستر
  .مراكز االحتجاز بسبل احلصول على التعليم وممارسة األنشطة الثقافية والرياضية

. وأفاد الوفد بأن إدماج املهاجرين ال يزال يشكل واحداً من التحـديات الرئيـسية               -٨٩
يز وقامت الوكالة املعنية برعاية ملتمسي اللجوء بتنفيذ مشاريع موجهة حنو إدماجهم، بالترك           

وبالرغم من هـذه    . بشكل خاص على توفري املهارات الالزمة للعثور على عمل وتعلم اللغة          
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اجلهود، فقد حدت احلقائق اجلغرافية واالقتصادية القائمة يف البلد من حتقيق اإلدماج الطويل             
األجل جلميع الذين حيتاجون إىل احلماية الدولية، ولذلك يلزم توجيه مـساعدات إضـافية              

ولئن كانت مالطة قد تلقت يف املاضي مساعدات من عدد          . تلبية االحتياجات الراهنة  ل ملالطة
من الدول، فإهنا ال تزال يف حاجة إىل احلصول على املساعدة للتخفيف من حدة الـضغوط                

  .اليت تواجهها
ورداً على األسئلة املتعلقة بتجرمي اإلجهاض، صرح الوفد بأن مالطة أصدرت إعالناً              -٩٠

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأن ليس هناك من              ١٦ادة  مبوجب امل 
على أنه يف احلاالت اليت تكون فيها حياة األم معرضة للخطر،           . مث ما يلزمها بتقنني اإلجهاض    

وقـد  . فليس هناك ما مينع من التدخل طبياً إلنقاذ حياهتا حىت إذا أسفر ذلك عن وفاة الطفل               
على أن احلق يف احلياة، املكرس يف الدستور، حق مالزم لكل إنسان، مبـا فيـه                شدد الوفد   

وعليه، تعترب مالطة أن إهناء احلمل بإجراءات       . الطفل غري املولود ألن احلياة تبدأ وقت احلمل       
اإلجهاض املستحث يشكل انتهاكاً للحق يف احلياة وال ميكن من مث اعتبار اإلجهاض أو أي               

  .ء فترة احلمل مبثابة تدبري مشروع لتنظيم األسرةشكل من أشكال إهنا
وكرر الوفد التزام مالطة بتعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية ومحايـة حـق املـرأة يف        -٩١

التحكم يف املسائل اليت ختص حياهتا اجلنسية واختاذ ما يتصل بـذلك مـن قـرارات حـرة       
  .بدون قمع ومتييز وعنفومسؤولة وكذلك حقها يف حتديد وقت اإلجناب وعدد األطفال 

فقـد أنـشأت    .  إن التثقيف يف جمال الصحة مبادرة يتواصل تنفيذها        قائالًواستطرد    -٩٢
الصحة ملناقشة وتنسيق األنـشطة الـصحية يف املـدارس؛           - احلكومة جلنة معنية بالتثقيف   

واستعراض برامج ومبادرات الصحة القائمة يف املدارس؛ وإسداء املشورة وطرح مقترحـات            
  . يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية شأن حمتوى اإلطار الوطين للمناهج الدراسيةب

ويتاح عدد من خدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية جماناً يف النظام الـوطين               -٩٣
 وهناك مستوصفات توفرها وزارة الصحة    . للرعاية الصحية العامة، مبا يف ذلك تنظيم األسرة       

خيص والعالج السري من اإلصابات املنقولة جنسياً وإسـداء املـشورة           لتقدمي خدمات التش  
  . وإجراء الفحوص بشأن فريوس نقص املناعة البشرية

ورداً على سؤال يتعلق بطول إجراءات احملاكم، قال الوفد إن احلكومة اجلديدة قـد                -٩٤
ل صـياغة  أدرجت املشكلة يف مقدمة جدول أعماهلا وأنشأت جلنة إلصالح العدالة يف سـبي   

جمموعة شاملة من املقترحات إلصالح قطاع العدالة، وخباصة لتقليل مدة جلسات احملكمة إىل 
ومن املتوقع أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا         . أقصى حد واستنباط نظام أسرع للعدالة اجلنائية      

 بطرح مقترحات بشأن اإلصالحات اليت ميكن القيام        ٢٠١٣نوفمرب  /يف تشرين الثاين   اخلتامي
وتتوقع مالطة أن يستتبع تنفيذ إصالح العدالة تعـديل التـشريعات           . لتنظر فيها احلكومة  هبا  

  .٢٠١٤القائمة، وهو ما سيبدأ القيام به يف 
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وصرح الوفد بأنه جرى بذل جهود لضمان توفري اخلدمات العامة واخلاصة يف مالطة               -٩٥
 حيصل عليها مواطنو مالطة     ملواطين االحتاد األورويب ومواطين بلدان أخرى بنفس الشروط اليت        

ويف هذا الصدد، تقوم مالطة باستمرار برصد تشريعاهتا لتفادي أي متييز بـني             . جتنباً للتمييز 
 مـن أي    ىوألي شخص تـأذ   . مواطنيها ومواطين االحتاد األورويب أو مواطين بلدان أخرى       

. عينه تـشريع متييـزي  تشريع قانوين أن يلجأ أيضاً إىل احملاكم الوطنية للتصريح بأن تشريعاً ب  
  .وللمحاكم املخولة اختصاص قضائي سلطة البت يف ما إذا كان القانون يتفق مع الدستور

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، فقد مت على الدوام توفري الرعاية الطبيـة يف حـاالت        -٩٦
م ومنذ انضما. الطوارئ جلميع األشخاص الذين يزورون مالطة بصرف النظر عن بلد منشئهم  

مالطة إىل االحتاد األورويب، تتمشى سبل حصول مواطين االحتاد األوريب علـى اخلـدمات              
وقد جرى النص يف قانون الصحة الذي صدر يف تشرين   . الصحية مع تشريع االحتاد األورويب    

  . على حكم حمدد لضمان عدم وجود ممارسات متييزية٢٠١٣أكتوبر /األول
يف العمل مع الدائرة املعنية بتنفيذ األحكـام التابعـة         وأفاد الوفد بأن مالطة تعاونت        -٩٧

للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان لتقدمي تقريرها باإلجراءات املتعلقة بالقضايا اليت ثبـت            
وباإلشارة إىل القضايا اليت تنطوي بالتحديد على ثبوت انتهاك احلق يف           . فيها حدوث انتهاك  

 تنفيذ تدابري عملية وعامة اخنفض معها بشكل كـبري          امللكية والتمتع السلمي باملمتلكات، مت    
  .عدد املباين اخلاضعة ألمر املصادرة

ورداً على السؤال املتعلق باألزواج من نفس اجلنس، أفاد الوفد بأنـه بـدأ تنفيـذ                  -٩٨
  .مبادرات تشريعية للنص على إمكانية عقد زواج مدين بني أشخاص من نفس اجلنس

 ٢٠٠٦أبدي بشأن العنف املرتيل، قال الوفد إن هناك منذ عام           وباإلشارة إىل تعليق      -٩٩
قانوناً حمدداً للقضاء على العنف املرتيل وإن وكاالت كثرية تقدم املساعدة لضحايا العنـف              

  .املرتيل
أما فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، فقد عكفت اللجنة الوطنية للمـساواة بـني                -١٠٠

ات لزيادة عدد النساء يف مناصب صنع القـرار؛ ومـساندة           اجلنسني على تنفيذ عدة مبادر    
واضعي السياسات وإسداء املشورة إليهم بشأن حتقيق التوازن بني اجلنسني يف صنع القـرار              

  .بوسائل من بينها إجراء دراسات حبثية وتقدمي توصيات حمددة
  .ار التفاعليوختاماً، أعرب الوفد عن تقديره ملسامهة البلدان اليت شاركت يف احلو  -١٠١



A/HRC/25/17 

GE.13-18839 20 

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ستقوم مالطة بدراسة التوصيات التالية وستقدم الردود يف الوقت املناسب، على             -١٠٢
يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة اخلامسة والعشرين جمللـس حقـوق اإلنـسان يف              أال  
  :٢٠١٤مارس /آذار

ات الرئيسية حلقوق اإلنسان    مواصلة عملية انضمامها إىل املعاهد      -١-١٠٢
  ؛)أذربيجان(

التصديق على اتفاقية محاية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء             -٢-١٠٢
القسري وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثـل متامـاً ملبـادئ بـاريس         

  ؛)تونس(
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن            -٣-١٠٢

  ؛)فرنسا(االختفاء القسري 
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص           -٤-١٠٢

  ؛)إسبانيا(من االختفاء القسري 
مواصلة اجلهود املبذولة للتصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة        -٥-١٠٢

  ؛)األرجنتني(مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
مجيـع العمـال    التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق         -٦-١٠٢

  ؛)نيجرييا(املهاجرين وأفراد أسرهم 
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق      النظر يف إمكانية التصديق على      -٧-١٠٢

مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع             
  ؛)إكوادور(األشخاص من االختفاء القسري 

ة الدولية حلماية حقـوق مجيـع       النظر يف التصديق على االتفاقي      -٨-١٠٢
  ؛)الفلبني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع             -٩-١٠٢
  ؛)مصر(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

القيام بدور البلد الرائد يف التصديق على االتفاقيـة الدوليـة             -١٠-١٠٢
  ؛)إندونيسيا(ال املهاجرين وأفراد أسرهم حلماية حقوق مجيع العم

__________ 

  .أو التوصيات/مل حترر االستنتاجات و  **  
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االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال             -١١-١٠٢
  ؛)أوروغواي(املهاجرين وأفراد أسرهم 

االعتراف باختصاص اللجنـة املعنيـة بالعمـال املهـاجرين            -١٢-١٠٢
  ؛)أوروغواي(

 مجيـع العمـال     التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق       -١٣-١٠٢
املهاجرين وأفراد أسرهم واعتماد مجيع التدابري الالزمة لتحسني معاملة املهاجرين          

  ؛)األرجنتني(وملتمسي اللجوء 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع          -١٤-١٠٢

  ؛)ألبانيا(أشكال التمييز ضد املرأة 
ياري التفاقية القضاء على مجيع     االنضمام إىل الربوتوكول االخت     -١٥-١٠٢

  ؛)الربازيل(أشكال التمييز ضد املرأة 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع          -١٦-١٠٢

  ؛)الربتغال(أشكال التمييز ضد املرأة بدون حتفظات 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء          -١٧-١٠٢

  ؛)إسبانيا) (بلجيكا(شكال التمييز ضد املرأة على مجيع أ
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع          -١٨-١٠٢

  ؛)النمسا(أشكال التمييز ضد املرأة يف أقرب وقت ممكن 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع          -١٩-١٠٢

 ١٥ و١٤ و١١ النظر يف التحفظات على املواد أشكال التمييز ضد املرأة وإعادة  
  ؛)سلوفينيا( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وسحبها ١٦و

سحب التحفظات من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز           -٢٠-١٠٢
ضد املرأة، اليت ال تتمشى مع مبدأ املساواة بني الرجال والنساء والتصديق على             

توكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة            الربو
  ؛)فرنسا(

سحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            -٢١-١٠٢
  ؛)آيسلندا(ضد املرأة 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقـوق          -٢٢-١٠٢
  ؛)اجلبل األسود(الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
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التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل           -٢٣-١٠٢
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة والربوتوكـول االختيـاري         

  ؛)الربتغال(بإجراء تقدمي البالغات  التفاقية حقوق الطفل املتعلق
ري امللحق بالعهـد    النظر يف التصديق على الربوتوكول االختيا       -٢٤-١٠٢

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتكـون محايـة هـذه            
  ؛)إسبانيا(احلقوق من مث على نفس مستوى محاية احلقوق السياسية واملدنية 

النظر يف التصديق على اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة              -٢٥-١٠٢
  ؛)أرمينيا(واملعاقبة عليها 

ختاذ إجراءات سريعة لزيادة تعزيز قانون املساواة، خاصـة يف          ا  -٢٦-١٠٢
  ؛)النمسا(جمال الشراكة واملعاشرة، على حنو ما تقترحه حكومة مالطة احلالية 

النظر يف حتقيق املواءمة بني تشريعاهتا احمللية وسن قوانني جديدة،            -٢٧-١٠٢
اإلنسان تنفيذاً كامالً،   كما قد يكون ذلك مناسباً، لتنفيذ التزاماهتا يف جمال حقوق           

خاصة تلك املتعلقة مبكافحة االجتار باألشخاص، وبالـذات النـساء والفتيـات            
  ؛)الفلبني(وألطفال 

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتفق متاماً مـع مبـادئ             -٢٨-١٠٢
  ؛)توغو(باريس 
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متارس وظائفها وفقاً ملبادئ   -٢٩-١٠٢
  ؛)كوستاريكا(يس بار

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتفق مع مبادئ بـاريس            -٣٠-١٠٢
  ؛)نيجرييا(

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل متاماً ملبادئ بـاريس            -٣١-١٠٢
  ؛)سرياليون(

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتفق متاماً مع مبادئ باريس،   -٣٢-١٠٢
 خمتلف اهليئات املتخصصة اليت تتناول اختـصاصاهتا        وتقوم بتنسيق وتوضيح عمل   

  ؛)أوروغواي(جمموعة كبرية من حقوق اإلنسان 
تزويد اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة بقدرات بـشرية وتقنيـة            -٣٣-١٠٢

قامـة دعـاوى قانونيـة    ومالية كافية للتصدي للعنف والتمييز العنـصريني وإل  
  ؛)سرياليون(

الوطنية لتعزيز املساواة ملتابعة ورصد الردود      دعم قدرة اللجنة      -٣٤-١٠٢
  ؛)ترينيداد وتوباغو(يف مجيع قضايا العنف والتمييز العنصريني 
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دعم قدرة اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة فيما يتعلـق مبتابعـة             -٣٥-١٠٢
قضايا العنف والتمييز العنصريني والتحقيق فيها ورصدها، والشروع يف اختـاذ           

  ؛)إكوادور(نية املناسبة ملكافحة اإلفالت من العقوبة اإلجراءات القانو
توسيع نطاق والية أمني املظـامل الربملـاين للتـصدي للتمييـز              -٣٦-١٠٢

  ؛)سرياليون(العنصري يف إطار الكيانات العامة واخلاصة 
إعادة النظر يف والية أمني املظامل الربملاين لتمكينه من التـصدي             -٣٧-١٠٢

جملال اخلاص وليس فقط التمييز العنصري الـذي يـشمل          للتمييز العنصري يف ا   
  ؛)نيجرييا(كيانات احلكومة والدولة 

العمل على تعزيز مركز مكتب أمني املظامل وسلطاته ووظائفـه            -٣٨-١٠٢
  ؛)هنغاريا(لضمان االمتثال الكامل ملبادئ باريس 

 تعزيز سيادة القانون واحلكم الرشيد باعتبارمها شروطاً أساسية         -٣٩-١٠٢
  ؛)فييت نام(لزيادة محاية وتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته 

تكثيف اجلهود واختاذ تدابري فعالة فيما يتعلق بالتنمية االجتماعية       -٤٠-١٠٢
ذوي واالقتصادية مع محاية مجيع الفئات الضعيفة كالنساء واألطفال واألشخاص          

  ؛)فييت نام(اإلعاقة واملهاجرين من مجيع أشكال التمييز 
مواصلة جهودها حلماية حقوق ومصاحل اجملموعات اخلاصـة،          -٤١-١٠٢
  ؛)الصني(فيها املهاجرون والنساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة  مبا

إيالء أمهية أكرب لضمان إعمال مجيـع احلقـوق االقتـصادية             -٤٢-١٠٢
  ؛)كوبا (واالجتماعية والثقافية لصاحل سكاهنا واعتماد التدابري الالزمة لذلك

االستمرار يف تطبيق تدابري قانونية لزيادة تأمني إعمال حقـوق            -٤٣-١٠٢
  ؛)أذربيجان(اإلنسان 
املضي قدماً مبشروع السياسة الوطنية لألطفال ووضع اللمسات          -٤٤-١٠٢

  ؛)إندونيسيا(عليها  األخرية
مواصلة االضطالع بربامج توعية األطفال واملـراهقني بإسـاءة      -٤٥-١٠٢

  ؛)مصر (استعمال مواد اإلدمان
مواصلة تعاوهنا مع البلدان اجملاورة فيما يتعلق بعمليات إنقـاذ            -٤٦-١٠٢

الذين يدخلون البلـد    األشخاص يف البحر، خاصة إنقاذ املهاجرين غري القانونيني         
  ؛)أذربيجان(

اعتماد سياسة شاملة لوضع حد للقوالب النمطيـة التقليديـة            -٤٧-١٠٢
  ؛)بلجيكا(



A/HRC/25/17 

GE.13-18839 24 

سات املالية واستجابتها فيما يتعلق مبطالبات      ضمان تعاون املؤس    -٤٨-١٠٢
  ؛)تونس(األموال ذات املصدر غري املشروع  استرداد
االستمرار يف متابعة تنفيذ االستنتاجات والتوصيات اليت أسفرت          -٤٩-١٠٢

 ٢٠٠٩عنها الزيارة السابقة للفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي يف عـام             
فني بإجراءات خاصة املـشار إلـيهم ببعثـة جديـدة          والنظر يف اقتراح قيام املكل    

  ؛)الربازيل(
  ؛)اجلزائر(مواصلة بذل جهودها ملكافحة مجيع أشكال التمييز   -٥٠-١٠٢
االستمرار يف اختاذ تدابري الستئصال التمييز القائم على نـوع            -٥١-١٠٢

 اجلنس وتعزيز املساواة بفعالية والتغلب على القوالب النمطية التقليديـة مـثالً           
  ؛)إسبانيا(بتنظيم محالت للتوعية أو تطبيق برامج يف ميدان التثقيف 

مواصلة بذل جهودها لتعزيز تكـافؤ الفـرص بـني الرجـال          -٥٢-١٠٢
  ؛)أرمينيا(والنساء، خاصة فيما يتعلق حبقوق العمل 

زيادة االضطالع بأنشطة للتوعية للتغلب على القوالب النمطية          -٥٣-١٠٢
  بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال داخل األسرة ويف اجملتمع        التقليدية فيما يتعلق  

  ؛)مجهورية مولدوفا(وتعزيز مبدأ تقاسم املسؤولية 
النظر يف اختاذ تدابري خاصة مؤقتة يف اجملاالت اليت يقـل فيهـا               -٥٤-١٠٢
املرأة أو تعاين فيها من احلرمان وتوفري موارد إضافية للتعجيل بتحسني وضع  متثيل

  ؛)بلجيكا(املرأة 
اختاذ املزيد من اخلطوات للحد من التمييز القائم علـى نـوع              -٥٥-١٠٢

  ؛)أستراليا(اجلنس يف قوة العمل 
تضمني سياستها الوطنية اخلاصة باألطفال نصاً يتعلـق بعـدم            -٥٦-١٠٢

  ؛)تايلند(التمييز مع اإلسراع بتنفيذ العملية 
  ؛)توغو( األجانب مضاعفة اجلهود لوقف انتشار العنصرية وكره  -٥٧-١٠٢
تكثيف جهودها لوقف انتشار العنصرية وكره األجانب وضمان          -٥٨-١٠٢

أال تسهم املواد اليت تنشر يف وسائط اإلعالم يف خلق جو من العداء والتعـصب               
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(ورفض املهاجرين 

االضطالع بكافة اجلهود املمكنة ملكافحة العنـصرية والتمييـز           -٥٩-١٠٢
  ؛)كوبا(لعنصري وكره األجانب وغري ذلك من أشكال التعصب ذي الصلة ا
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تكثيف املبادرات إلنفاذ تشريعاهتا يف سبيل مكافحـة التمييـز            -٦٠-١٠٢
العنصري واختاذ تدابري ملكافحة خطاب السياسيني العنصري وكـذلك مظـاهر           

  ؛)يكاكوستار( مبقاضاة املسؤولني عنها سيما الالعنصرية يف وسائط اإلعالم، 
إنفاذ تشريعاهتا بفعالية وغري ذلك من التدابري العامة واملؤسسية           -٦١-١٠٢

ملكافحة التمييز العنصري واعتماد استراتيجية شاملة إلزالة التمييز ألي سـبب           
  ؛)تونس(كان 
اختاذ تدابري ملكافحة وإدانة العنصرية وخطاب الكراهيـة مـن            -٦٢-١٠٢

 وسائط اإلعالم، خاصة خطاب التمييـز       جانب السياسيني ومظاهر العنصرية يف    
  ؛)تونس(والكراهية ونشر اآلراء واملالحظات العنصرية 

اختاذ تدابري ملموسة لوقف العنصرية وخطاب الكراهيـة مـن            -٦٣-١٠٢
  ؛)نيجرييا(جانب السياسيني والعنصرية يف وسائط اإلعالم 

يف ذلـك  اعتماد تدابري أخرى ملكافحة مجيع أشكال التمييز، مبا          -٦٤-١٠٢
  ؛)النرويج(التمييز القائم على امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 

إحراز املزيد من التقدم يف مكافحة مجيع أشكال التمييز، مبا يف             -٦٥-١٠٢
ذلك ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية،           

اململكـة املتحـدة     (وذلك بسن وتنفيذ تشريعات وسياسات وممارسات مالئمة      
  ؛) وأيرلندا الشماليةىلربيطانيا العظم

مواصلة تعزيز أطرها التشريعية واملؤسـسية لتعزيـز حقـوق            -٦٦-١٠٢
  ؛)أستراليا(املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 

ر املضي قدماً حنو جترمي االغتصاب واالعتداءات العنيفة باعتبـا          -٦٧-١٠٢
ذلك جرائم ضد سالمة املرأة البدنية والعقلية وشكالً من أشكال التمييز القـائم            

  ؛)أوروغواي(على اجلنس ونوع اجلنس 
إعادة النظر يف تعريف االغتصاب ليكون عدم الرضا الـركن            -٦٨-١٠٢

  ؛)أوروغواي(الرئيسي يف هذا السلوك اجلنائي 
دي جلميع أشـكال    وضع وتنفيذ استراجيية وطنية شاملة للتص       -٦٩-١٠٢

  ؛)سرياليون(العنف ضد النساء واألطفال 
مواصلة كفاحها للقضاء على أي شكل من أشكال العنف ضد            -٧٠-١٠٢

  ؛)الكرسي الرسويل(اإلعاقة ذوي األطفال والنساء واملهاجرين واألشخاص 
تعزيز التدابري اليت تتخذها للتصدي للعنف ضد النساء، مبـا يف             -٧١-١٠٢

  ؛)ماليزيا(ة ضحايا العنف ذلك بضمان محاي
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حظر وإلغاء معاقبة األطفال بدنياً باعتبار ذلك التزاماً رئيـسياً            -٧٢-١٠٢
منصوصاً عليه يف اتفاقية حقوق الطفل وغريها من الصكوك الدوليـة حلقـوق             

  ؛)ملديف(اإلنسان 
مواصلة اختاذ خطوات لزيادة تعزيز واحترام حقـوق الطفـل،            -٧٣-١٠٢
  ؛)ماليزيا(ملشاكل االعتداء على األطفال واستغالهلم جنسياً يف ذلك التصدي  مبا

احلفاظ على محاية احلق يف احلياة من وقت احلمـل إىل الوفـاة               -٧٤-١٠٢
  ؛)الكرسي الرسويل(الطبيعية 
تنقيح التشريعات اخلاصة باإلجهاض وضمان حصول النـساء          -٧٥-١٠٢
ين، خاصة يف احلاالت    اخلدمات الصحية ذات الصلة بعملية اإلجهاض القانو       على

  ؛)بلجيكا(اليت تتعرض فيها حياهتن أو صحتهن للخطر 
احلث على إجراء مناقشات منفتحة وواعية وعامة ومناقـشات           -٧٦-١٠٢

اخلرباء يف مالطة إلصدار تشريع خاص باإلجهاض وإن يكن ذلـك يف حـاالت              
  ؛)كيةاجلمهورية التشي(حمدودة تكون فيها حياة األم أو الطفل معرضة للخطر 

النظر يف حاالت يستثىن منها احلظر العام على اإلجهاض وإزالة            -٧٧-١٠٢
  ؛)آيسلندا(القيود العقابية املفروضة على النساء الالئي يقمن بعملية اإلجهاض 

نفي صفة اجلرمية عن اإلجهاض، إن مل يكن بشكل كامل، فعلى             -٧٨-١٠٢
 املواءمة بـني القـانون    األقل مىت تعرضت حياة األم أو صحتها للخطر، بتحقيق        

  ؛)هولندا(وااللتزامات الناشئة عن كثري من اتفاقيات حقوق اإلنسان 
تنفيذ التوصيات الواردة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال            -٧٩-١٠٢

التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل بشأن نفي صفة اجلرمية عن اإلجهـاض             
ظر العام املفروض على اإلجهاض يف حاالت تنفيذاً كامالً وبشأن االستثناء من احل    

  ؛)فنلندا(اإلجهاض العالجي ومىت نتج احلمل عن حاالت اغتصاب أو سفاح احملارم 
تنقيح التشريعات املتعلقة باإلجهاض على حنو ما دعت إىل ذلك            -٨٠-١٠٢

سائر هيئات املعاهدات اليت مالطة طرف فيها؛ والنظر يف تأسيس حاالت يستثىن            
ر العام املفروض على اإلجهاض، مبا يف ذلـك ألسـباب طبيـة أو يف               منها احلظ 

حاالت احلمل الناتج عن االغتصاب أو سفاح احملارم؛ وإلغاء األحكام القمعيـة            
  ؛)فرنسا(املفروضة على النساء الالئي يلجأن إىل اإلجهاض 

حتسني طريقة حتديد هوية ضحايا االجتار باألشخاص بإنشاء آلية           -٨١-١٠٢
  ؛)مجهورية مولدوفا(شتركة بني الوكاالت لتحديد وإحالة هذه احلاالت فعالة م
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 تعزيز اجلهود لتوفري املساعدة املالئمة لضحايا االجتار باألشخاص     -٨٢-١٠٢
  ؛)مجهورية مولدوفا(ونشر املعلومات املتعلقة حبقهم يف التعويض وسبل احلصول عليه 

 يتعلـق بـاإلجراءات     مواصلة تطوير القوانني واملمارسات فيما      -٨٣-١٠٢
  ؛)تايلند(القانونية وتعيني هوية ضحايا االجتار باألشخاص 

تعزيز اجلهود للقيام مسبقاً بتحديد ضحايا االجتار احمللي والدويل           -٨٤-١٠٢
 األطفال والنساء الالئـي     سيما الباألشخاص بني الفئات الضعيفة من السكان،       

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ميارسن الدعارة 
تطبيق هنج يركز على الضحايا لصاحل ضحايا االجتار باألشخاص           -٨٥-١٠٢

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
تعديل لوائح التعويض عن األضرار اجلنائيـة ليتـسىن جلميـع           -٨٦-١٠٢

مجهوريـة إيـران    (ضحايا االجتار باألشخاص احلصول على تعويض من الدولة         
  ؛)اإلسالمية

 لتحسني سري العمليـة القـضائية إلهنـاء     اختاذ خطوات أخرى    -٨٧-١٠٢
العظمى وأيرلندا   اململكة املتحدة لربيطانيا  (القضايا يف غضون فترة زمنية معقولة       

  ؛)الشمالية
الواليات املتحدة  (التصدي للشواغل املتعلقة بظروف االحتجاز        -٨٨-١٠٢

  ؛)األمريكية
لبيـة  حتسني األوضاع يف مراكز االحتجاز اإلداري وضـمان ت          -٨٩-١٠٢

مجهوريـة إيـران    (املراكز املفتوحة ملستويات املعيشة الالئقة يف مجيع األوقـات          
  ؛)اإلسالمية

تعزيز اجلهود للتأكد من أن األوضاع يف مراكز االحتجاز تفي            -٩٠-١٠٢
  ؛)النرويج(باملعايري الدولية 

مة بني نظام قضاء األحداث واتفاقية حقوق الطفل،        ءحتقيق املوا   -٩١-١٠٢
بيجينغ، ومبادئ الرياض التوجيهية فضالً عن قواعد هافانا، لرفع سـن           وقواعد  

املسؤولية اجلنائية، باالمتناع صراحة عن اختاذ إجراءات جنائية ضد مجيع األطفال         
بنيـة  " سنة والقيام من مث بإلغاء املعيار املتعلـق          ١٨املخالفني للقانون دون سن     

  ؛)أوروغواي(الساري حالياً " اإليذاء
  ؛)ألبانيا( سنة ١٨رفع احلد األدىن لسن الزواج إىل   -٩٢-١٠٢
  ؛)آيسلندا( سنة ١٨ إىل ١٦رفع احلد األدىن لسن الزواج من   -٩٣-١٠٢
 ١٨ إىل   ١٦ن الزواج مـن     اختاذ خطوات لرفع احلد األدىن لس       -٩٤-١٠٢
  ؛)ليونسريا(سنة 
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إدامة سياستها اليت تعترف بأن األسرة هي الوحـدة الطبيعيـة             -٩٥-١٠٢
الكرسـي  (ساسية للمجتمع، على أساس العالقة الثابتة بني الرجل واملـرأة           واأل

  ؛)الرسويل
توفري احلماية الفعلية لألسرة باعتبارهـا الوحـدة األساسـية            -٩٦-١٠٢

والطبيعية للمجتمع، وفقاً اللتزاماهتا مبوجب الصكوك القانونية الدولية حلقـوق          
  ؛)مصر(اإلنسان 
يع األطفال الذين يولـدون يف مالطـة        ضمان تسجيل والدة مج     -٩٧-١٠٢

  ؛)سرياليون(
النظر يف وسائل ميكن هبا زيادة مشاركة املرأة يف احلياة الـسياسية              -٩٨-١٠٢

  ؛)قربص(من حيث ما يتعلق باألرقام املطلقة ولكن أيضاً من حيث نوعية املشاركة 
اختاذ تدابري ملموسة لضمان حصول األطفال والشباب علـى           -٩٩-١٠٢

  ؛)فنلندا(امل يف جمال اجلنس تثقيف ش
زيادة توافر اخلدمات املتاحة يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية،           -١٠٠-١٠٢

  ؛)آيسلندا(مبا يف ذلك تنظيم األسرة 
زيادة توافر اخلدمات املتاحة يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية،           -١٠١-١٠٢

  ؛)فرنسا(مبا يف ذلك تنظيم األسرة 
ع اإلجراءات الالزمة لضمان حصول السكان، وخباصة       اختاذ مجي   -١٠٢-١٠٢

النساء يف حاالت الضعف، على اخلدمات اآلمنة يف جمـال الـصحة اإلجنابيـة              
  ؛)املكسيك(واجلنسية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة والتثقيف يف هذا اجملال 

مشاركة  مواصلة جهودها لزيادة إزالة احلواجز اليت حتول دون         -١٠٣-١٠٢
اإلعاقة على حنو كامل وفعال يف اجملتمع بوجه عام، مبن فـيهم             ذوياألشخاص  
 فيما يتعلق بالتعليم والعيش املستقل وسبل الوصول إىل وسائط          سيما الاألطفال،  

  ؛)هنغاريا(اإلعالم املتعددة واملشاركة الكاملة يف احلياة السياسية والعامة 
موعـة مـن    تعزيز جهودها لتشجيع التمويل املباشر ووضع جم        -١٠٤-١٠٢

  ؛)ملديف(اإلعاقة ذوي خيارات احلياة لألشخاص 
ذوي مشاطرة ممارساهتا الفضلى يف ميـدان تثقيـف األطفـال            -١٠٥-١٠٢

  ؛)عمان(اإلعاقة 
ينبغي حلكومة مالطة مواصلة تعزيز جهودها لتأمني محاية حقوق           -١٠٦-١٠٢

ـ           ن حتـديات   اإلنسان للمهاجرين وذلك بالرغم مما تثريه اهلجرة غري القانونية م
  ؛)ترينيداد وتوباغو(بالنسبة ملواد مالطة 
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االستمرار يف تنفيذ برامج العمل خلفض تدفق اهلجرة والتحكم           -١٠٧-١٠٢
فيه مع مواصلة إشراك اجلهود الدولية للتصدي لألسباب اجلذرية لظاهرة اهلجرة           

  ؛)املغرب(غري القانونية 
وق املهاجرين الـذين    اختاذ تدابري تكفل على النحو الكامل حق        -١٠٨-١٠٢

  ؛)كوبا(يصلون إىل البلد 
استعراض سياستها املتعلقة باهلجرة بـشكل منـتظم ملواجهـة            -١٠٩-١٠٢

  ؛)نيكاراغوا(التحديات اجلديدة اليت تطرحها هذه الظاهرة 
تعزيز ثقافة عدم التمييز والتضامن بني مواطنيها جتاه املهـاجرين       -١١٠-١٠٢

  ؛)نيكاراغوا(
  ؛)اجلزائر( جهودها لزيادة احترام حقوق املهاجرين مواصلة  -١١١-١٠٢
النظر يف سبل إضافية للتعجيل بإدماج املهاجرين يف جمتمع مالطة            -١١٢-١٠٢

وتعزيز إدماجهم فيه، مبا يف ذلك يف مكان العمل، ليتسىن هلم اإلسهام يف رفـاه               
  ؛)كندا(البلد على حنو كامل 

ت اليت حتمي وتعزز حقـوق      زيادة تنفيذ التشريعات والسياسا     -١١٣-١٠٢
املهاجرين والالجئني وملتمـسي اللجـوء يف اجملـاالت الـصحية والقانونيـة             

  ؛)الكرسي الرسويل(ة وجمال العمل واالجتماعية والتعليمية واالقتصادي
مواصلة جهودها لتحسني أوضاع معيشة املهاجرين احملتجـزين          -١١٤-١٠٢

 والقوانني واملعايري الدوليـة حلقـوق       وحتقيق املواءمة بني نظام احتجاز املهاجرين     
  ؛)تونس(اإلنسان 
ضرورة بذل جهود أخرى لتحسني نظام االحتجاز مع مراعـاة            -١١٥-١٠٢

التوصيات الواردة يف ورقة موقف مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني            
  ؛)النرويج(

بذل كل ما باإلمكان خلفض فترة احتجاز ملتمـسي اللجـوء،      -١١٦-١٠٢
ألطفال غري املصحوبني والنساء احلوامل ومعاملتهم بأنسب طريقة ممكنة         وخباصة ا 

  ؛)ملديف(
النظر يف بدائل أقل تقييداً الحتجاز املهاجرين الشامل وضـمان           -١١٧-١٠٢

حصول مجيع املهاجرين على احلق يف التماس املراجعـة القـضائية ملـشروعية             
واإلفـراج عـن    احتجازهم واحلصول دون تأخري على قرار يف هـذا الـشأن            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(األشخاص إذا تقرر أن االحتجاز غري قانوين 
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تنفيذ املزيد من التدابري لتوفري الضمانات القانونية بطريقة فعالة           -١١٨-١٠٢
جلميع املهاجرين احملتجزين وحتسني أوضاع احتجاز املهاجرين وظروف معيشتهم،     

  ؛)أوروغواي( بتحديث مراكز االحتجاز سيما ال
مواصلة بذل اجلهود لتحسني األوضاع املعيـشية يف مراكـز            -١١٩-١٠٢

  ؛)جيبويت(احتجاز املهاجرين، خاصة لصاحل األطفال ضحايا املنازعات املسلحة 
تعزيز حصول األشخاص املودعني يف مراكز احتجاز املهاجرين          -١٢٠-١٠٢

  ؛)جيبويت(على املساعدة القانونية اجملانية 
تشكل ظروف احتجاز املهاجرين وملتمسي اللجوء      أال  ضمان    -١٢١-١٠٢

واحلد من ممارسـة احتجـاز املهـاجرين،    . غري القانونيني معاملة حاطة بالكرامة    
  ؛)فرنسا(وخباصة القصر غري املصحوبني 

توفري سبل فعالة للطعن يف قرار احتجاز أو قرار طـرد وفقـاً               -١٢٢-١٠٢
  ؛)فرنسا(جئني وللمعايري األوروبية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والال

البحث عن سبل دعم وتنسيق فعالة مع االحتاد األورويب للتعامل      -١٢٣-١٠٢
مع املهاجرين يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان، بصرف النظر عن وضـع             

  ؛)املكسيك(املهاجرين 
خفض فترة االحتجاز اإلداري للمهاجرين وملتمسي اللجوء إىل          -١٢٤-١٠٢

أقصي حد، مع مراعاة الضمانات القانونية للفئات الـضعيفة مـن األشـخاص             
واحترام مبادئ القانون الدويل والنظر أيضاً يف توفري املساعدة القانونية اجملانيـة            

  ؛)املكسيك(ألطفال املهاجرين احملتجزين 
وضع حد الحتجاز أطفال املهاجرين والبالغني ممن هم يف حالـة           -١٢٥-١٠٢

  ؛)توغو(اإلعاقة ذوي ء احلوامل واألشخاص ضعف كالنسا
ضمان أن يكون ملصاحل الطفل الفضلى، على النحو املنـصوص            -١٢٦-١٠٢

عليه يف اتفاقية حقوق الطفل، االعتبار الرئيسي يف مجيع إجراءات اللجوء الـيت             
  ؛)النمسا(ختص األطفال 

ضمان حصول أطفال املهاجرين غري املصحوبني على التمثيـل           -١٢٧-١٠٢
  ؛)النرويج(القانوين اجملاين 

تنقيح قوانينها املتعلقة باهلجرة وقانون اإلجراءات اجلنائية إلزالة          -١٢٨-١٠٢
  ؛)مصر(األحكام اليت جتيز احتجاز األطفال غري املصحوبني 

تكييف ممارسة احتجاز القصر غري املصحوبني يف مراكز احتجاز           -١٢٩-١٠٢
ن إليهم بصلة وتفسري الشك لصاحلهم إىل أن        املهاجرين مع البالغني الذين ال ميتو     

  ؛)هولندا(يتحدد سنهم 
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اختاذ اخلطوات الالزمة لوضع حـد الحتجـاز القـصر غـري              -١٣٠-١٠٢
التدابري، التأكد من فـصل احتجـازهم عـن     املصحوبني، ويف انتظار اختاذ هذه    

  ؛)هنغاريا(البالغني وحصوهلم على التمثيل القانوين الكاف واجملاين 
تنقيح القانون اخلاص حبماية القصر للتعامل مع الفئات الضعيفة           -١٣١-١٠٢

  ؛)نيكاراغوا(من أطفال املهاجرين 
االستمرار يف تلبية االحتياجات احملـددة ألطفـال املهجـرين            -١٣٢-١٠٢

  ؛)الربتغال(والالجئني وملتمسي اللجوء واألطفال غري املصحوبني 
حات املتعلقة بتحسني اإلجراءات    القيام دون تأخري بتنفيذ املقتر      -١٣٣-١٠٢

واألساليب اخلاصة بسياسة اهلجرة واستعراض سياسة االحتجاز حبيث يشمل هذا          
  ؛)السويد(االستعراض أدوات تضمن عدم احتجاز األطفال إىل أن يتحدد سنهم 

التقيد بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان ذي الصلة باملهـاجرين،           -١٣٤-١٠٢
  ).السويد(الحتجاز لك ما يتعلق بايف ذ مبا

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -١٠٣
وال ينبغي أن يفهم أهنـا      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  

  . بتأييد الفريق العامل بكاملهىحتظ
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    

[English only] 

The delegation of Malta was headed by Ms. Helena Dalli, Minister for Social 
Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties composed of the following members: 

• Mr Joseph Camilleri, Permanent Secretary, Ministry for Social Dialogue, Consumer 
Affairs and Civil Liberties; 

• Dr. Ray Busuttil, Superintendent of Public Health, Ministry for Health; 

• Dr. Victoria Buttigieg, Senior Lawyer at the Office of the Attorney General; 

• Mr. Alexander Tortell, Director Operations, Agency for Welfare of Asylum Seekers, 
Ministry for Home Affairs and National Security; 

• Ms. Renee’ Laiviera, Commissioner, National Commission for the Promotion of 
Equality; 

• Ms. Christine Pace, Director Global Issues, Ministry of Foreign Affairs; 

• Mr. Cyrus Engerer, Chairperson of the Consultative Council for LGBT rights, 
Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties; 

• Mr. Joseph Vella, Private Secretary to Hon. Minister, Ministry for Social Dialogue, 
Consumer Affairs and Civil Liberties; 

• Ambassador John Paul Grech, Permanent Representative, Permanent Mission of the 
Republic of Malta in Geneva; 

• Ms. Deborah Maria Borg, First Secretary, Permanent Mission of the Republic of 
Malta in Geneva. 

        


