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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ة عشرةالدورة السابع
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١

 لومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         جتميع للمع     
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  مالطة    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
تقارير املفوضـية    ، ويف من الدولة املعنية  الواردة   يف ذلك املالحظات والتعليقات    اخلاصة، مبا 

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات  وجهات نظر أو   ن التقرير أية آراء أو    يتضم وال. ُيرجى العودة إىل الوثائق املرجعية    
والبيانات العلنية الصادرة   يف التقارير   يرد منها    خبالف ما من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
ي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        منهجعلى حنو   ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات اليت حـدثت يف   االستعراض دوريةالتقرير وروعيت يف إعداد  . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها راءات املتخذة بعد االستعراضاإلج  ة االستعراض السابقةاحلالة خالل دور  

االنضمام  التصديق أو 
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  )١٩٧١( أشكال التمييز العنصري

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

)١٩٩٠(  
 باحلقوق املدنيـة    العهد الدويل اخلاص  

  )١٩٩٠(والسياسية 
الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق     
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبـة      

  )١٩٩٤(اإلعدام 
اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       

  )١٩٩١(التمييز ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       

و العقوبة القاسـية أو     ضروب املعاملة أ  
  )١٩٩٠(الالإنسانية أو املهينة 

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة 
  )٢٠٠٣(مناهضة التعذيب 

  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف        

  )٢٠٠٢(الرتاعات املسلحة 
االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع 

ص من االختفـاء القـسري      األشخا
 )٢٠٠٧ توقيع فقط،(

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع       
ــال   ــاء األطف ــال وبغ األطف
واستغالل األطفـال يف املـواد      

  ) ٢٠١٠(اإلباحية 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    

 )٢٠١٢(اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلماية   
حقوق مجيع العمـال     

  د أسرهماملهاجرين وأفرا
االتفاقية الدولية حلماية   
مجيع األشخاص مـن    

  االختفاء القسري

التحفظات واإلعالنات  
 أو التفامهات/و

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
إعالنـات،  (أشكال التمييز العنـصري     

  )١٩٧١، ٦ و٤املادتان 

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      
) أ(بيان تفسريي، الفقـرة     (اإلعاقة  

‘ ١‘)أ(؛ حتفظ، الفقرة    ٢٥من املادة   
  )٢٠١٢، ٢٩من املادة ‘ ٣‘و
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 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها راءات املتخذة بعد االستعراضاإلج  ة االستعراض السابقةاحلالة خالل دور  

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

  )١٩٩٠، ١٣ املادةإعالن، (
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

، ١٣حتفظـات، املـادة     (والسياسية  
 ٦، والفقـرة    ١٤ من املادة    ٢والفقرة  

 ٢٠ و ١٩، واملـواد    ١٤من املـادة    
  )١٩٩٠ ،٢٢و

الربوتوكول االختياري األول امللحـق    
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

ـ  ٢إعالنات، الفقرة   (والسياسية   ن  م
  )١٩٩٠، ١ واملادة ٥املادة 

الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق      
بالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 

سـحب حتفـظ،    (والـسياسية    املدنية
  )٢٠٠٠ ،٢ املادة

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
 من ١إعالن، الفقرة (التمييز ضد املرأة 

 ١٣، حتفظــات، املــادة ١١ املــادة
ــادة ــرة ١٥ وامل ــن )ه(١ والفق  م

 ) ١٩٩١، ١٦ املادة

راءات الشكاوى  ـإج
راء ـوالتحقيق واإلج 

  )٣(العاجل

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
 ١٤أشكال التمييز العنـصري، املـادة       

)١٩٩٨(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  )١٩٩٠ (٤١والسياسية، املادة 
الربوتوكول االختياري األول امللحـق     
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  )١٩٩٠(والسياسية 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      

 ٢١ و ٢٠الالإنسانية أو املهينة، املواد     
  )١٩٩٠ (٢٢و

االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع 
األشخاص من االختفـاء القـسري      

 )٢٠٠٧ توقيع فقط،(

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلـق بـإجراء      

ــات  ــدمي البالغ ــع (تق توقي
  )٢٠١٢ فقط،

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،    

  )٢٠١٢ (٦املادة 

وتوكول االختيـاري   الرب
امللحق بالعهـد الـدويل     
اخلــاص بــاحلقوق  
االقتصادية واالجتماعيـة   

  والثقافية
اري ـالربوتوكول االختي 

التفاقية القضاء على مجيع    
  أشكال التمييز ضد املرأة

االتفاقية الدولية حلمايـة    
حقوق مجيـع العمـال     
  املهاجرين وأفراد أسرهم

اري ـالربوتوكول االختي 
 الطفـل   التفاقية حقوق 

املتعلق بـإجراء تقـدمي     
توقيع فقـط،   (البالغات  
٢٠١٢(  
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    
 مل ُيصدق عليها  اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 

االنضمام  التصديق أو 
 اخلالفة أو

  )٤(بروتوكول بالريمو
ئية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنا    

  الدولية
  )٥(االتفاقيات املتعلقة بالالجئني

 / آب ١٢اتفاقيات جنيـف املؤرخـة      
ــسطس  ــوالن ١٩٤٩أغ  والربوتوك

  )٦(اإلضافيان األول والثاين
االتفاقيات األساسية ملنظمـة العمـل      

  )٧(الدولية
اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييـز يف      

 جمال التعليم

  
 

اتفاقية منع جرمية اإلبادة    
  واملعاقبة عليها اجلماعية 

االتفاقيات املتعلقة بعدميي   
  )٨(اجلنسية

اتفاقيتا منظمـة العمـل     
ــم   ــة رق  ١٦٩الدولي

  )٩(١٨٩و
الربوتوكــول اإلضــايف 
الثالث امللحق باتفاقيات   
ــودة يف   ــف املعق جني

 )١٠(١٩٤٩ عام

حثّت جلنة القضاء على التمييز على املرأة وجلنة حقوق الطفل مالطة على النظـر يف                 -١
وحثتها جلنة . )١١(صديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      الت

االتفاقية الدولية حلمايـة    القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل على التصديق على           
وكّررت جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة  . )١٢(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم    

صيتها ملالطة باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى التمييـز ضـد              تو
وحثّت جلنة حقوق الطفل مالطة على التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري             . )١٣(املرأة

 .)١٤(التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

فوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     وطلبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وم         -٢
 بشأن عـدميي اجلنـسية وانعـدام        ١٩٦١ و ١٦٥٤إىل مالطة االنضمام إىل اتفاقييت عامي       

وأوصت جلنة حقوق الطفل مالطة بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة           . )١٥(اجلنسية
 .)١٦(بشأن العمال املرتليني

رأة مالطة على سـحب إعالهنـا املتعلـق         وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد امل        -٣
. )١٧( من االتفاقية١٦من املادة ) ه(١ والفقرة ١٥ واملادة ١٣ وحتفظاهتا على املادة  ١١ باملادة

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري مالطة بالتصديق على التعديالت املدخلة علـى             
  .)١٨( من االتفاقية٨ من املادة ٦الفقرة 

  الدستوري والتشريعياإلطار   -باء  
أعربت جلنة حقوق اإلنسان عن قلقها ألن العديد من تشريعات الدولة الطرف، مثل              -٤

التشريعات املتعلقة بتوفري خدمات رعاية الطفل ودعمه، ال تنص على تغطية األطفال فـوق              
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 سنة ١٦، وهكذا يعّرف الطفل، حبكم الواقع، على أنه شخص يقل عمره عن السادسة عشرة
وحثت مالطة على مواءمة تعريف الطفل يف تشريعاهتا الوطنيـة ومواءمـة            . ذه احلاالت يف ه 

وعالوة على ذلك، أوصت جلنة حقوق الطفـل        . )١٩(عملية تطبيقه مبا يتفق وأحكام االتفاقية     
مالطة بسن قانون وطين شامل بشأن حقوق الطفـل يتـضمن مجيـع أحكـام االتفاقيـة                 

  .)٢٠(وبروتوكوالهتا االختيارية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسات العامة  -جيم  
إذ تالحظ جلنة القضاء على التمييز العنصري إنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز املـساواة               -٥

 عن قلقها ألن مالطة مل تنـشئ بعـُد          ٢٠١١ومكتب أمني املظامل الربملاين، أعربت يف عام        
وأوصت مالطـة بإنـشاء     . مع مبادئ باريس  اً  نسان مبا يتفق كلي   مؤسسة وطنية حلقوق اإل   

 أو النظر يف توسيع واليـة       ،كامالً  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متتثل مبادئ باريس امتثاالً       
وباملثـل،  . )٢١(مع هذه املبادئ  اً  هياكل اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة وإجراءاهتا لتتوافق كلي       

 بتعزيز وضـع أمانـة      ٢٠١٠ باالحتجاز التعسفي مالطة يف عام       أوصى الفريق العامل املعين   
  .)٢٢(ملبادئ باريساً املظامل وسلطاهتا ومهامها وفق

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مالطة بتعزيز قـدرات املؤسـسة              -٦
مييز الوطنية حلقوق اإلنسان على متابعة الردود ورصدها فيما يتعلق جبميع حاالت العنف والت            

وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء علـى      . )٢٣(العنصريني، واختاذ إجراءات قانونية يف هذا السياق      
التمييز ضد املرأة إىل مالطة أن توفّر للمؤسسة، وللوزارات املختصة العاملة يف جمال املـساواة        

 . )٢٤(مهابني اجلنسني، موارد مستدامة من ميزانية الدولة كي يتسىن هلا االضطالع جبميع مها

وإذ تالحظ جلنة القضاء على التمييز العنصري أن أمني املظامل الربملاين خمـّول ملعاجلـة                 -٧
حاالت التمييز العنصري اليت تتورط فيها احلكومة واهليئات احلكومية، أعربت عـن أسـفها ألن           

حيات وأوصت مالطة بأن تعيد النظر يف صال      . هذه الصالحيات حمدودة وال تشمل اجملال اخلاص      
  .)٢٥(أمني املظامل الربملاين كي يتسىن له تناول مسائل التمييز العنصري يف اجملال اخلاص

وأوصت جلنة حقوق الطفل مالطة بأن تعزز استقاللية املفوضـية املعنيـة بـشؤون           -٨
عن منحهـا احلـصانات       األطفال عن طريق تزويدها مبوارد كافية وحمددة ومستقلة، فضالً        

 مبهمتها على حنو فعال، مبا يف ذلك تناول الشكاوى املقّدمة من األطفال             الالزمة لكي تضطلع  
  .)٢٦(أو بالنيابة عنهم

. وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لعدم وجود استراتيجية شاملة لتنفيذ االتفاقية             -٩
وأوصت مالطة بأن تضع سياسة واستراتيجية شاملتني وتنفذمها من أجل ضم مجيع خطـط              

ية واإلقليمية األخرى املتعلقة باألطفال، وتتيح مجيع املوارد الالزمة لتنفيذ هـذه            العمل القطاع 
 وتعقد مشاورات منتظمة وواسعة النطاق هبـدف تقيـيم          ،فعاالًاً  االستراتيجية الشاملة تنفيذ  

  .)٢٧(مدى فعالية تنفيذ االستراتيجية
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٨(ت املعاهداتالتعاون مع هيئا  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  عاهدة املهيئة

ــة  مالحظــات ختامي
واردة يف االســتعراض 

  السابق

آخر تقرير قُـدم    
منذ االسـتعراض   

  السابق
آخــر املالحظــات 

  حالة اإلبالغ  اخلتامية
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
ــدمي  ٢٠١١سبتمرب /أيلول  ٢٠١٠  ٢٠٠٠مارس /آذار ــد تق حيــل موع

ــرين  ــادي التقري احل
ــاين   ــشرين والث والع

  ٢٠١٤العشرين يف عام 
جلنة احلقوق االقتصادية   

  واالجتماعية والثقافية
 نـوفمرب /تشرين الثاين 

٢٠٠٤  
تأخر تقدمي التقرير الثاين      -  -

   ٢٠٠٩منذ عام 
 نـوفمرب /تشرين الثاين   جلنة حقوق اإلنسان

١٩٩٣  
التقرير الثاين قيد النظـر       -  ٢٠١٢

  ٢٠١٤يف عام 
ملعنية بالقـضاء   اللجنة ا 

  على التمييز ضد املرأة
 أكتوبر/األول تشرين  ٢٠٠٩  ٢٠٠٤يوليه /متوز

٢٠١٠  
حيــل تقــدمي التقريــر 

  ٢٠١٤اخلامس يف عام 
 نـوفمرب /تشرين الثاين   جلنة مناهضة التعذيب

١٩٩٩  
تأخر تقدمي التقارير مـن       -  -

الثالث إىل السادس منـذ    
 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠األعوام  

 على  ٢٠١٢ و ٢٠٠٨و
  التوايل

 بشأن  ٢٠٠٠و  ماي/أيار  جلنة حقوق الطفل
 /اتفاقية حقوق الطفـل   

 ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلول
ــول  ــشأن الربوتوك ب
ــة  ــاري التفاقي االختي
حقوق الطفل املتعلـق    
بإشــراك األطفــال يف 

  الرتاعات املسلحة

حيل تقدمي التقارير مـن      ٢٠١٣يونيه /حزيران  ٢٠١٠
الثالث إىل الـسادس يف     

وتــأخر . ٢٠١٧عــام 
ــدمي الت ــر األويل تق قري

ــول  ــشأن الربوتوك ب
ــة  ــاري التفاقي االختي
حقوق الطفل املتعلق ببيع 
األطفال وبغاء األطفال   
واستغالل األطفـال يف    
املواد اإلباحيـة منـذ     

    ٢٠١٢عام
اللجنة املعنية حبقـوق    
  األشخاص ذوي اإلعاقة

حيل موعد تقدمي التقرير      -  -  -
  ٢٠١٤األويل يف عام 
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  ملتابعة احملدَّدة املقدمة من هيئات املعاهداتالردود على طلبات ا  -٢  

  مالحظات ختامية    
  مقدمة يف  املوضوع موعد تقدمي املالحظات اخلتامية  هيئة املعاهدة

خطاب الكراهية؛ ووضع املهاجرين؛      ٢٠١٢  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  )٢٩(متّرد املهاجرين احملتجزين

-  

  -  -  -  جلنة حقوق اإلنسان
سحب التحفظـات؛ والعالقـات       ٢٠١٢   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة

  )٣٠(األسرية
-  

  -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب

  )٣١(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  
  نعم  نعم  ُوجهت دعوة دائمة
    )٢٠٠٩يناير / كانون األول٢٣-١٩(التعسفي االحتجاز   الزيارات املضطلع هبا

  ال توجد  ال توجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
   ال توجد  ال توجد  الزيارات اليت طُِلَب إجراؤها

  .مل يرسل أي بالغ خالل الفترة املشمولة باالستعراض الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
    تقارير ومهام املتابعة

، أشار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل أنه تلقى معلومات ٢٠١٢يف عام   -١٠
   . )٣٢(على رسالة املتابعة اليت وجهها إليهااً من حكومة الدولة الطرف رّد

مع مراعـاة أحكـام      تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -ثالثاً  
  اجب التطبيقالواإلنساين الدويل القانون 

  املساواة وعدم التمييز  -١  
واصلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اإلعـراب عـن قلقهـا إزاء                 -١١

استمرار املواقف والقوالب النمطية التقليدية املتعلقة بدور املرأة والرجـل ومـسؤولياهتما يف             
ضع يف قالب منطي باعتبارها أُّمـاً       وأعربت عن قلقها ألن املرأة ال تزال تو       . األسرة واجملتمع 

 قالب منطـي باعتبـاره مـوفراً للقمـة العـيش،            ومقّدمة للرعاية، فيما يوضع الرجل يف     
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يقّوض الوضع االجتماعي للمرأة كما يشهد على ذلك احلرمان الذي تعاين منـه يف               ما وهو
النمطيـة  ودعت مالطة إىل وضع سياسة شاملة من أجل التغلب على القوالب            . عدة جماالت 

وينبغي أن تشمل هذه السياسات تدابري قانونية وإدارية وأخرى للتوعية وأن تـضّم   . التقليدية
كمـا أوصـتها    . املسؤولني العموميني والسلطات الكنائسية واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم       

احلرمـان  اللجنة بأن تنظر يف تطبيق تدابري خاصة مؤقتة يف اجملاالت اليت تعاين فيها املرأة من                
  . )٣٣(ونقص التمثيل، وأن ختصص موارد إضافية لتسريع عملية النهوض باملرأة

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن املرأة هي الـيت                 -١٢
تتحمل باألساس املسؤوليات املرتلية واألسرية، حيث تضطر الكثريات منهن إىل االنقطاع عن            

كمـا  . العمل يف وظائف بدوام جزئي من أجل االضطالع باملسؤوليات األسرية         أعماهلن أو   
الحظت بعني القلق العوامل اليت قد تعوق مشاركة املرأة يف سوق العمل وهي ُنقص مرافـق                

سيما تباين نوعيتها، وعدم توافر املرونة يف ساعات الدوام وعدم وجود            رعاية األطفال، وال  
وأعربت اللجنة كذلك عن قلقهـا إزاء  . )٣٤(تهاء الدوام املدرسيبرامج لشغل األطفال بعد ان   

وحثت اللجنة املعنية   . )٣٥(عدم توافر ما يكفي من خدمات رعاية األطفال ومساعدة األسرة         
بالقضاء على التمييز ضد املرأة مالطة على مساعدة النساء والرجال على حتقيق التوازن بـني               

افر مرافق رعاية األطفال الذين بلغوا سن االلتحـاق         مسؤوليات العمل واألسرة؛ وحتسني تو    
باملدرسة، وتشجيع الرجال على االستفادة من إجازة األبوة؛ وتيسري خدمات رعاية األطفال            

  .)٣٦(جلميع اآلباء العاملني
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري عن قلقها لعدم وجود خطـة               -١٣

م احملرز يف حتقيق املساواة بني اجلنسني يف مجيع اهلياكل والعمليـات            وطنية بارزة لرصد التقد   
والحظت مع القلق أن اإلناث يف اجلامعات غري ممثالت مبا يكفي يف جماالت حيوية              . التعليمية

وشّجعت اللجنة مالطة على إجراء رصد منـتظم لـسياسات          . مثل اهلندسة والتصنيع والبناء   
حملددة يف اخلطة االستراتيجية الوطنية لتنفيذ املنـهاج الـوطين          تشجيع املساواة بني اجلنسني ا    

مالطـة علـى    ) اليونسكو(وشّجعت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        . )٣٧(األدىن
اعتماد املزيد من التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز يف التعليم ومحاية األقليات إلبراز االلتزام              

  .)٣٨(يه يف اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليمالدويل املنصوص عل
ورّحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتطورات التشريعية العديدة يف جمـال              -١٤

إدراج جرمية التحـريض    : مكافحة التمييز العنصري، مبا فيها التعديالت القانونية الرامية إىل        
عنصري يف القانون اجلنائي؛ وتشديد العقوبة املفروضة على        على الكراهية العنصرية والعنف ال    

املوظف العام املتورط يف جرمية متصلة بالعنصرية؛ واعتماد مبدأ التشديد فيما يتعلق باجلرائم             
املرتكبة بدافع كره األجانب؛ وإبطال عبء اإلثبات يف اإلجراءات املدنية املتعلقـة بقـضايا              

ة بتنفيذ هذه التشريعات وغريها مـن التـدابري املؤسـسية           وأوصتها اللجن . التمييز العنصري 
  .)٣٩(ملكافحة التمييز العنصري فعاالًاً والسياسية تنفيذ
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وإذ تالحظ جلنة القضاء على التمييز العنصري ما تتخذه مالطة من تدابري يف سـبيل                 -١٥
ملتمـسي  سيما الالجئني و   مكافحة التمييز العنصري أعربت عن قلقها ألن املهاجرين، وال        

اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني، يتعرضون للتمييز فيما يتعلق بالتمتع حبقوقهم االقتـصادية            
واالجتماعية والثقافية، وخباصة الالجئني وملتمسي اللجوء فيما يتعلق حبقهـم يف الـسكن             

وأعربت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وجلنة حقـوق الطفـل عـن            . )٤٠(والعمل
وعالوة على ذلك، أشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني إىل           . )٤١(اثلةشواغل مم 

القلق الشديد الذي تثريه حوادث العنف العنصري على قلّتها، وإىل خشية بعض األفراد مـن               
إبالغ الشرطة مبا يتعرضون له من عنف، العتقادهم أن املذنبني سيفلتون مـن العقـاب أو                

  .)٤٢( يف هناية األمر غري جمدالعتقادهم أن اجلرب سيكون
وحثّت جلنة حقوق الطفل مالطة على اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على التمييـز               -١٦

القائم على أي أساس بوسائل منها النظر يف وضع برامج حمددة تستهدف التصدي للتمييز ضد               
لعنصري مالطة بتعزيز   وأوصت جلنة القضاء على التمييز ا     . )٤٣(األطفال املهاجرين غري الشرعيني   

يتعلـق   تنفيذ قوانينها ملكافحة التمييز العنصري املباشر أو غري املباشر فيما         : جهودها الرامية إىل  
سيما الالجئني وملتمسي اللجوء، حبقـوقهم االقتـصادية واالجتماعيـة           بتمتع املهاجرين، ال  

ء علـى تنمـيط     والثقافية، مبا يف ذلك استئجار مسكن خاص وولوج سوق العمل؛ والقـضا           
كما أوصت جلنة القضاء علـى التمييـز        . )٤٤(املهاجرين، وخباصة الالجئني وملتمسي اللجوء    

العنصري بتدريب املدعني والعامني والقضاة واحملامني وأفراد الشرطة وغريهم من املكلفني بإنفاذ            
  .)٤٥(القانون على سبل الكشف عن أعمال التمييز العنصري وجرب الضرر الناجم عنها

 خطاب بعض السياسيني  وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء            -١٧
ظاهرة ترويج العنصرية واخلطـاب العنـصري يف وسـائط          ؛ و التمييز والكراهية القائم على   

وأوصت مالطة بأن تتخذ ما يلزم من التدابري ملكافحـة          . اإلعالم، مبا يف ذلك عرب اإلنترنت     
 القائم على العنصرية والكراهية، وكـذا مظـاهر العنـصرية يف            وشجب خطاب السياسيني  

وحثت جلنة حقوق الطفل مالطـة      . )٤٦(سيما من خالل مالحقة املذنبني     وسائط اإلعالم، ال  
على القيام، بالتشاور مع وسائط اإلعالم، بوضع مدونة قواعد سلوك للعاملني يف وسـائط              

  . )٤٧(ي يتعرض له املهاجرون غري الشرعينياإلعالم، هبدف القضاء على التنميط والوصم الذ

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء ظروف احتجاز املهاجرين              -١٨

سيما النساء واألسر املصحوبة بأطفال، وإزاء أحواهلم املعيشية يف مراكـز            غري الشرعيني، ال  
وأشار الفريق العام املعين باالحتجاز التعسفي إىل ظروف االحتجاز املزرية يف           . )٤٨(زاالحتجا

مركزي سايف وليستر باراكس املغلقني، اليت تتسبب لبعض احملتجـزين يف أمـراض منـها               
  . )٤٩(يف هذه املراكزاً كما الحظت اكتظاظ. األمراض العقلية
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يرد من تقارير بشأن احتجاز ملتمسي      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ما           -١٩
اللجوء، من اإلناث والذكور واألطفال الذين ال تربطهم صلة قرابة، يف أمـاكن واحـدة،               

. )٥١(وقّدم الفريق العامل مالحظـة مماثلـة      . )٥٠(واستخدامهم حلمامات ومراحيض مشتركة   
رامية إىل حتسني وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري مالطة بأن تواصل بذل جهودها ال     

سيما من خالل حتديث مراكز االحتجـاز        ظروف احتجاز املهاجرين وأحواهلم املعيشية، ال     
  .)٥٢(وإيداع األسر املصحوبة بأطفال يف مراكز إيواء مفتوحة بديلة

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء تكـرر            ٢٠١١ويف عام     -٢٠
تجزين، على غرار ما حدث يف مركز سايف باراكس؛ وإزاء اإلفراط           أعمال مترد املهاجرين احمل   

، أعربت جلنة حقوق الطفل عن      ٢٠١٣ويف عام   . )٥٣(يف استعمال القوة من أجل التصدي هلا      
قلقها إزاء وجود تقارير عن تكّرر أعمال العنف وحاالت اإلفـراط يف اسـتعمال القـوة،                

وأوصت جلنة القضاء   . )٥٤(حتجاز املهاجرين سيما لقمع االحتجاجات السلمية يف مراكز ا       ال
على التمييز العنصري مالطة بتحسني ظروف االحتجاز والكّف عن اإلفـراط يف اسـتعمال              

وحثّت جلنة حقوق الطفل مالطة علـى عـدم         . )٥٥(القوة من أجل التصدي ألعمال التمرد     
 يف تنظـيم  حرمان األشخاص واألطفال املوجودين يف مراكز احتجاز املهاجرين من حقهـم         

كان شكلها، مبعايري الضرورة    اً  التجّمعات واالحتجاجات السلمية، وتقييد استخدام القوة، أيّ      
  . )٥٦(القصوى ومبدأ التناسب

زال القلق يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إزاء ارتفاع نسبة              وما  -٢١
زالت تتسامح مـع      الثقافية اليت ما   -عية  انتشار العنف ضد املرأة واستمرار املواقف االجتما      

وحثت . العنف املرتيل وتثين النساء عن إبالغ الشرطة مبا يتعرضن له من عنف داخل األسرة             
مالطة على مواصلة التركيز على التدابري الشاملة ملعاجلة العنف ضد املـرأة يف األسـرة ويف                

عنف احلماية املباشرة، مبا يف ذلك      وأوصت اللجنة مالطة بأن تكفل لإلناث ضحايا ال       . اجملتمع
إمكانية طرد املذنبني من مرتل األسرة، واللجوء الفعلي إىل مأوى، واحلصول اجملـاين علـى               

  .)٥٧( اجتماعية-معونة قانونية ومشورة نفسانية 
وكّررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اإلعراب عن قلقها ألنه جيب                -٢٢

تصاب باستخدام العنف وألن االغتصاب واالعتـداء العنيـف يـصنفان يف     ربط جرمية االغ  
وحثّت مالطة على   ". اجلرائم املخلة بالسلم وشرف األسرة واألخالق     "القانون اجلنائي ضمن    

تعريف جرمية االغتصاب وجرمية االعتداء باستخدام العنف على أهنما جرميتان ضد الـسالمة      
ن أشكال التمييز على أساس نوع اجلنس؛ وإعادة النظر يف          البدنية والعقلية للمرأة وشكالن م    

  . )٥٨(تعريف االغتصاب جلعل عنصر عدم املوافقة يف صلبه
وأوصت جلنة حقوق الطفل مالطة بوضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع أشكال              -٢٣

  . )٥٩(العنف ضد األطفال والتصدي هلا، والتصدي للبعد اجلنساين لظاهرة العنف
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وأعربت جلنة حقوق الطفل من جديد عن قلقها إزاء عدم اإلبالغ بالقدر الكايف عن               -٢٤
إساءة معاملة األطفال، وضعف التدابري املتخذة إلعادة تأهيل األطفال الضحايا، ونقص وعي            
اجملتمع بسلبيات إساءة معاملة األطفال وإيذائهم، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي، سـواء أكـان    

وأوصت مالطة بتعزيز التدابري الرامية إىل تشجيع اإلبالغ عن         .  أم خارجها  ذلك داخل األسرة  
وكّررت جلنة حقوق الطفل توصيتها السابقة بشأن       . حاالت إيذاء األطفال ومقاضاة املذنبني    

  .)٦٠(إذكاء التوعية وتعزيز الربامج التعليمية من أجل منع إيذاء األطفال والقضاء عليه
فل مالطة بأن تعتمد تدابري فعالة ملنع االسـتغالل اجلنـسي           وأوصت جلنة حقوق الط     -٢٥

لألطفال وتوفري سبل إعادة تأهيلهم وتعافيهم ودجمهم يف اجملتمع؛ وأن تنـشئ آليـة حمـددة                
  .)٦١(الكتشاف حاالت االستغالل واالعتداء اجلنسيني لألطفال والتحقيق فيها ومقاضاة املذنبني

ا ألن مالطة ال تزال تفتقر إىل تـشريع حيظـر           وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقه       -٢٦
صراحة العقوبة البدنية يف مجيع السياقات رغم توصية اللجنة إليها يف السابق حبظر العقوبـة               

 وأعربت عن قلق خاص ألن العقوبة البدنية مسموح هبا ومنتـشرة يف             .اًصرحياً  البدنية حظر 
 القانونان اجلنائي واملدين ملالطـة اسـم        املرتل ويف أماكن الرعاية البديلة، حيث ُيطلق عليها       

  .)٦٢("العقوبة التأديبية املعقولة"
حتظر عمل   ٢٠٠٣ لعام الشباب )توظيف( أنظمةوإذ تالحظ جلنة احلقوق الطفل أن         -٢٧

األطفال وتكّيف السّن الدنيا للعمل مع السن الدنيا النتهاء التعليم اإللزامي الكامل، أعربـت        
نظمة ال تنطبق على العمل املومسي والقصري األجـل الـذي كـثرياً        عن قلقها لكون هذه األ    

وأوصت مالطة بأن تـضمن فيمـا يتعلـق    . يلتحق به املراهقون أثناء اإلجازات املدرسية     ما
بتوظيف األطفال االمتثال الكامل للمعايري الدولية لعمل األطفال؛ وأن تكون مجيع تشريعاهتا            

ومسي والقصري األجل، متسقة مع القواعد املنصوص عليها يف         املتعلقة بالعمل، مبا فيه العمل امل     
املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفـال       ) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا

  . )٦٣(واإلجراءات الفورية للقضاء عليها
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم اعتماد مالطة ملا يلزم من التـدابري                 -٢٨
وأوصت مالطة بـأن    . ة حقوق األطفال من االنتهاكات النامجة عن األنشطة السياحية        حلماي

تنظر يف إطارها التشريعي وتكّيفه لضمان املساءلة القانونية ملؤسسات األعمـال وشـركاهتا             
سيما يف قطاع السياحة، فيما يتعلق بانتهاكات        الفرعية اليت تعمل يف مالطة أو تدار منها، وال        

حقوق اإلنسان؛ وإنشاء آليات رصد للتحقيق يف هذه االنتهاكات وتـوفري           حقوق الطفل و  
  .)٦٤(سبل جربها

من أهـم   اً  زال القلق يساور جلنة حقوق الطفل لكون مالطة ال تزال متثل واحد            وما  -٢٩
وطلبـت اللجنـة   . )٦٥(بلدان منشأ ومقصد النساء واألطفال ضحايا االجتار ألغراض جنسية      

لتمييز ضد املرأة إىل مالطة أن تضمن حتديد حاالت االجتار والتحقيـق            املعنية بالقضاء على ا   
سيما من خالل إنشاء آلية لضمان حتديد حاالت االجتـار بـصورة       فيها بصورة أفضل، وال   
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وقدمت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وجلنة       . )٦٦(استباقية ومساعدة ضحايا االجتار   
عالوة على ذلك، دعت اللجنة املعنية بالقـضاء علـى          و. )٦٧(حقوق الطفل توصيات مماثلة   

التمييز ضد املرأة مالطة إىل تعزيز تدابريها الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال االجتار بالنـساء               
وحثت مالطة ال على ضمان مقاضاة املتورطني يف االجتار ومعاقبتهم فحسب وإمنا            . واألطفال

  .)٦٨(ى تعافيهمعلى محاية ضحايا االجتار والسهر علاً أيض

  إقامة العدل، مبا يف ذلك عدم اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
أوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مالطة بتعزيز وضع وسلطات ومهام             -٣٠

اهليئة املعنية بزيارة السجون واهليئة املعنية بزيارة احملتجزين لتحسني فعاليـة مراقبـة مرافـق               
وسيشمل ذلك توسيع والية كل منهما للبت يف مدى قانونية االحتجاز الذي مل             . ازاالحتج

  . )٦٩(تأمر به حمكمة، مبا يف ذلك االحتجاز اإلداري
والحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن املدة اليت يقـضيها املتـهم يف                -٣١

احلبس االحتياطي مرتفعـة مقارنـة      وأن نسبة احملتجزين يف     اً  احلبس قبل احملاكمة طويلة نسبي    
كما أعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء عدم متتـع األشـخاص            . )٧٠(بإمجايل عدد السجناء  

املتهمني بارتكاب جرمية حبقهم يف االستعانة مبحام خالل الساعات الثمانية واألربعني األوىل            
. )٧١(ائي األوىل احلامسـة   اليت تلي إيداعهم يف احلبس االحتياطي، أي يف مراحل التحقيق اجلن          

وأوصى الفريق العامل بالسماح هلم باالستعانة مبحام خالل الساعات الثمانيـة واألربعـني             
  .)٧٢(األوىل اليت تلي إيداعهم يف احلبس االحتياطي

اسـتمرار حتديـد سـن      : عن قلقها إزاء ما يلي    اً  وأعربت جلنة حقوق الطفل جمدد      -٣٢
 ١٦ وحماكمة األطفال اجلاحنني الذين يتراوح عمرهم بـني          املسؤولية اجلنائية بتسع سنوات؛   

 سنة كأشخاص بالغني وتطبيق القانون اجلنائي عليهم؛ ومساح القانون اجلنائي باالفتراض ١٨و
، "بـسوء نيـة  " سنة أن يتـصرف  ١٤ سنوات و٩أنه ميكن للطفل الذي يتراوح عمره بني  

وأعرب الفريق العامل املعين    . )٧٣(نائيةومساحه مبحاكمة هؤالء األطفال مبوجب اإلجراءات اجل      
وعالوة على ذلك، أعربت جلنة حقوق الطفل عن  . )٧٤(باالحتجاز التعسفي عن شواغل مماثلة    

وأوصت جلنة حقـوق    . )٧٥(قلقها إزاء عدم وجود ما يكفي من البدائل للحرمان من احلرية          
ع املعايري الدولية؛ واعتماد    مواءمة نظام قضاء األحداث م    : الطفل مالطة بأن تقوم بأمور منها     

تشريع جديد ينص صراحة على عدم تطبيق اإلجراءات اجلنائية على األطفال اجلناة الـذين              
 سنة؛ والنظر يف توسيع نطاق تشريعها املتعلق بقـضاء األحـداث            ١٤تتجاوز أعمارهم    ال

 وتـدريب   ليشمل مجيع األطفال دون سن الثامنة عشرة؛ واعتماد بدائل للحرمان من احلرية؛           
وقّدم الفريق العامل املعين باالحتجاز . )٧٦(قضاة حماكم األحداث على متطلبات املعايري الدولية    

  . )٧٧(التعسفي توصيات مماثلة
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سـيما   وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري مالطة بأن توفر للجمهور، وال            -٣٣
املهاجرين، معلومات عن مجيع سبل االنتصاف واملساعدة القانونية املتاحة، وعن إبطال عبء            

  . )٧٨(اإلثبات يف اإلجراءات املدنية املتعلقة بالتمييز العنصري

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
. لـسادسة عـشرة  أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء حتديد سن الزواج يف ا         -٣٤

  . )٧٩( سنة١٨وحثت مالطة على رفع السن الدنيا للزواج إىل 
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار نقص البدائل املتاحـة للرعايـة                -٣٥

ودعت مالطة إىل دعم رعاية األطفال      . املؤسسية، وإزاء مواصلة إيداع األطفال يف مؤسسات      
رعاية البديلة؛ ومواصلة تعزيز نظام الكفالة الوطين؛ وتـوفري         داخل األسرة وإيالء األولوية لل    

التمويل والدعم الكافيني لألسر الكافلة، وتوفري ما يلزم من املوارد البشرية واملالية لتحـسني              
  . )٨٠(وضع األطفال يف أماكن الرعاية البديلة

طفـال  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار حاالت عدم تسجيل األ             -٣٦
وحثت مالطة على ضمان تـسجيل      . عند الوالدة، مبن فيهم أطفال املهاجرين غري الشرعيني       

كان وضع والديهم، مع إيالء اهتمام خاص ألطفـال        اً  مجيع األطفال املولودين يف إقليمها، أي     
  .)٨١(أو أطفال املهاجرين غري الشرعيني/األسر الوحيدة الوالد و

جود حكم يف قـانون اجلنـسية       ن قلقها إزاء عدم و    وأعربت جلنة حقوق الطفل ع      -٣٧
وحثت مالطة على منح . ة يقضي حبصول الطفل املولود يف الدولة الطرف على جنسيتهااملالطي

اجلنسية ألي طفل يولد يف إقليمها ألبوين أجنبيني ال ميكنهما منحه جنسيتهما، أو ألبـوين               
  . )٨٢(عدميي اجلنسية أو جمهويل اجلنسية

  التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامة حرية  -هاء  
إىل أن التـشهري    ) اليونـسكو (أشارت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٣٨
زال يعترب جرمية مبوجب القانون اجلنائي الذي ينص على معاقبة الشخص املدان بـاحلبس               ما

ة على إلغاء جترمي التشهري وإدراجه ضـمن        وحثت مالط . ملدة ثالثة أشهر على أقصى تقدير     
  . )٨٣(للمعايري الدوليةاً القانون املدين وفق

ـ             -٣٩ للمعـايري  اً  وشجعت اليونسكو مالطة على اعتماد قانون حريـة اإلعـالم وفق
  .)٨٤(الدولية
زال القلق يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ألن النساء ال يزلن  وما  -٤٠
كما أعربت عن قلقهـا  . يف الربملان الوطين وغائبات يف الربملان األورويب   اً  ناقص  الت متثيالً ممث

يف املناصب العليا يف اإلدارة العامة، مبا يف ذلك يف اخلدمة           اً  ناقص  ألن املرأة ال تزال ممثلة متثيالً     
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 يف األدوار   وحثت اللجنة مالطة على تعزيز متثيـل املـرأة        . الدبلوماسية، ويف القطاع اخلاص   
بري االقيادية ويف مناصب صنع القرار يف اهليئات السياسية ويف القطاع اخلاص، وعلى اختاذ تد             

خاصة مؤقتة من أجل التعجيل بتحقيق مشاركة املرأة بالكامل وعلى قدم املساواة مع الرجال              
  .)٨٥(على مجيع املستويات ويف مجيع اجملاالت

  روط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف التمتع بش  -واو  
يف أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء وضع املـرأة                 -٤١

سوق العمل، وهو وضع يتميز، على الرغم من مستوى تعليم املرأة العايل، باستمرار ارتفاع              
 وفجوة األجور بني    معدل بطالة بني اإلناث وَتركّز النساء يف قطاعات العمل املتدنية األجور،          

.  الفرص بني الرجل واملرأة يف سوق العمل       تكافؤ وحثت مالطة على ضمان   . الرجال والنساء 
فقي والرأسي علـى    ، على املستويني األ   بالقضاء على التمييز املهين   كما أوصت اللجنة مالطة     

أجل إزالة  ن  ؛ وإعادة النظر يف تشريعاهتا م     الرجال والنساء بني  األجور   فجوة   وسّدحد سواء؛   
املناصب  إىل   اوصوهليف سوق العمل، مبا فيها تلك اليت حتول دون           املرأة   العراقيل اليت تواجهها  

وقدمت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعة ملنظمة العمـل           . )٨٦(القيادية
  . )٨٧(الدولية توصية مماثلة

التفاقيات والتوصيات إىل نتائج البحوث الـيت       وأشارت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق ا       -٤٢
أثناء مزاولة أعماهلم، رغم أنـه       من العمال تعّرضوا إلصابات أو أمراض     اً  كبرياً  تفيد بأن عدد  

زالوا ال يستفيدون من التدريب      يبلّغ عن معظم هذه احلاالت، وبأن العديد من العمال ما          مل
 القانون؛ وال يشملهم الفحـص الطـيب؛        على الصحة والسالمة املهنيتني املنصوص عليه يف      

  .  )٨٨(يستطيعون االتصال مبمثل العمال يف جمال الصحة والسالمة وال

  احلق يف الصحة  -زاي  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لكون حاالت محل املراهقات غري املخطط هلا               -٤٣

بشأن املـشاكل الـيت     وأوصت مالطة بأن تضع وتنفّذ سياسة       . ال تزال متثل مشكلة يف البلد     
تواجهها األمهات املراهقات، وتوفر هلن وألطفاهلن احلماية من التمييـز ومـن انتـهاكات              

  .)٨٩(احلقوق، وأن تكفل من مث للمراهقات احلوامل واألمهات املراهقات مواصلة تعليمهن
إزاء قلـة فـرص   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا          -٤٤
صول املرأة إىل خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية؛ وعدم تضمني املنهج الدراسي التثقيف يف             و

حتـسني تـوافر   ودعت اللجنة مالطة إىل   . الصحة اجلنسية واإلجنابية ويف احلقوق ذات الصلة      
تشّجع بأن كما أوصت اللجنة . خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة       

 تنظيم األسرة والتثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية، مع         الوطنية املتعلقة بالصحة اجلنسية    السياسة
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إيالء عناية خاصة ملنع حاالت احلمل املبكّر، مبا يف ذلك عن طريق مكافحة األمراض املنقولة               
  .)٩٠(اإليدز/عن طريق االتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية

بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل عن قلقهما وأعربت اللجنة املعنية     -٤٥
ألن القانون حيظر اإلجهاض على العموم، وينص علـى سـجن النـساء الـاليت خيتـرن                 

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مالطة على أن تعيد النظر             . )٩١(اإلجهاض
ستثين من احلظر العام لإلجهـاض حـاالت        يف تشريعها املتعلق باإلجهاض، وتنظر يف أن ت       

اإلجهاض اليت يقتضيها العالج الطيب وتلك املتعلقة باحلمل الناجم عن اغتصاب أو سـفاح              
وقّدمت جلنـة   . )٩٢(حمارم، وتلغي من تشريعها األحكام اليت تنص على معاقبة املرأة اجملهِضة          

  .)٩٣(حقوق الطفل توصية مماثلة
ل أن مالطة ليست لديها إال وحدة متخصصة واحـدة          والحظت جلنة احلقوق الطف     -٤٦

لتقدمي الرعاية النفسية املؤسسية إىل األطفال حىت سن السابعة عشرة، وأعربت عن قلقها ألن              
. القدرة على تلبية احتياجات األطفال ذوي االحتياجات الصحية النفسية ال تـزال حمـدودة    

ية العقلية للشباب واألطفال وتوّسعه     وأوصت مالطة بأن تطور نظامها اخلاص بالرعاية الصح       
من أجل ضمان توافر وسائل الوقاية الكافية وامليسورة، وعالج األمراض العقلية الـشائعة يف              
إطار الرعاية الصحية األولية، وتقدمي الرعاية املتخصصة فيما يتعلق باألمراض اخلطرية، مـع             

  .)٩٤(للخطراً إيالء اهتمام خاص لألطفال األكثر تعرض
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء اخنفاض معـدالت الرضـاعة الطبيعيـة                -٤٧

وأوصت مالطة بتعزيز جهودها الرامية إىل التوعية بأمهية الرضاعة الطبيعية وتشجيع االقتـصار             
كما أعربت عن قلقها ألن ال أحد من املستشفيات         . عليها إىل أن يبلغ عمر األطفال ستة أشهر       

وأوصت .  املالئم لألطفال يف إطار مبادرات املستشفيات املالئمة لألطفال        بلغ وضع املستشفى  
جلنة حقوق الطفل مالطة بضمان أن تستويف مجيع مستشفيات الوالدة املعايري املطلوبة، وُتعتمد             

  . )٩٥(كمستشفيات مالئمة لألطفال يف إطار مبادرات املستشفيات املالئمة لألطفال
 عن قلقها إزاء استهالك التبغ والكحـول يف أوسـاط           وأعربت جلنة حقوق الطفل     -٤٨

وأوصت مالطة بتنظيم محالت للتوعية والتثقيف ضد إساءة استعمال مواد اإلدمان؛        . املراهقني
وحظر بيع وتسويق هذه املنتجات لألطفال؛ وحظر مجيع أشكال اإلعالنات الـيت تـروج              

  . )٩٦(للكحول ومنتجات التبغ يف وسائط اإلعالم

  التعليمق يف احل  -حاء  
شّجعت اليونسكو مالطة على املضي يف وضع أحكام تـشريعية بـشأن إمكانيـة                -٤٩

أو إعداد تقارير يف هذا الصدد لزيادة احتمال احترام         /التقاضي فيما يتعلق باحلق يف التعليم و      
  .)٩٧(احلق يف التعليم ومحايته وإنفاذه ورصده
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رتفاع معدل انقطاع األطفال عن التعليم     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ا         -٥٠
  .   )٩٨(املدرسي بعد إمتامهم للتعليم اإللزامي يف سن السادسة عشرة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -طاء  
رّحبت جلنة حقوق الطفل بالتدابري املتخذة لفائدة األطفال ذوي اإلعاقة، إذ حصل              -٥١

يف املدارس الشاملة للجميع على حنـو        يف املائة من هؤالء األطفال على التعليم         ٩٩أزيد من   
  .)٩٩(يليب احتياجاهتم

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء   -ياء  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء الصعوبات اليت تواجههـا               -٥٢

سيما الالجئات وملتمسات اللجوء، يف احلصول على خـدمات تعليميـة            املهاجرات، وال 
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء علـى  . )١٠٠(ية فعالة والوصول بفعالية إىل سوق العمل      واجتماع

سـيما   التمييز ضد املرأة مالطة إىل رصد تأثري قوانينها وسياساهتا علـى املهـاجرات، وال             
الالجئات وملتمسات اللجوء، بغية االستجابة الحتياجاهتن بصورة فعلية؛ وإدراج هنج يراعي           

 يف مجيع مراحل منح مركز اللجوء بطرق منها ضمان تأمني إمكانية تـوفري              اجلانب اجلنساين 
  .)١٠١(مترمجات فوريات

، أشار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل أن املهـاجرين           ٢٠١٠ويف عام     -٥٣
. )١٠٢(غري الشرعيني الوافدين على البلد خيضعون لالحتجاز اإللزامي دون املثول أمام حمكمة           

 إىل أن مالطـة     ٢٠١٣ثل، أشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني يف عـام            وبامل
واصلت اعتماد سياسة االحتجاز اإللزامي جلميع الوافدين غري الشرعيني علـى البلـد، وأن              

لالحتجاز بصورة منتظمـة     ملتمسي اللجوء الوافدين بطريقة غري شرعية ما زالوا يتعرضون        
وضية وغريها من الكيانات من جهود على امتداد عدة سنوات يف         ومنهجية، رغم ما بذلته املف    

من ظروف االحتجاز القاسية يف اً يف التشريع واملمارسة، وأهنم يعانون أحياناً سبيل التأثري إجياب
وقّدمت جلنـة   . )١٠٣(مراكز احتجاز املهاجرين اليت ال يستويف بعضها املعايري األساسية الدنيا         

واعتربت املفوضية أن املمارسة احلالية املتمثلة يف احتجاز        . )١٠٤(ثلةحقوق الطفل مالحظة مما   
وأعربـت  . مجيع ملتمسي اللجوء الوافدين على البلد بطريقة غري شرعية إجراٌء غري قـانوين            

 ١٩٥١ من اتفاقية عـام      ٣١املفوضية عن قلق خاص لكون هذه املمارسة تتعارض مع املادة           
. )١٠٥(يف حق الفرد يف احلرية ويف األمـان علـى شخـصه           ومع احلقني األساسيني املتمثلني     

  .)١٠٦(الفريق العامل املعين مالحظة مماثلة وقّدم
والحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن القانون يف مالطة مل ينص بوضوح               -٥٤

 اللجـوء    وحيتجـز ملتمـسو    .على مدة احتجاز املهاجرين غري الشرعيني وملتمسي اللجـوء        
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أما املهاجرون الذين مل يقدموا طلب      . يف حال كان طلبهم قيد النظر     اً   شهر ١٢أقصاها   ملدة
احلصول على جلوء سياسي أو ُرفضت طلباهتم فمن املمكن أن يظلوا حمتجـزين يف مراكـز                

وقّدمت مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني         . )١٠٧(ً شهرا ١٨مغلقة لفترة أقصاها    
  .)١٠٨(مالحظات مماثلة

وأقّر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مبا تبذله احلكومة من جهود لتطبيـق               -٥٥
املصحوبني بأطفال والقّصر غري املصحوبني      إجراء سريع يرمي إىل إخالء سبيل أسر املهاجرين       

والنساء احلوامل واألمهات املرضعات واألشخاص املصابني بإعاقة أو بـأمراض جـسدية أو        
 وذكرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن إجـراءات          .)١٠٩(مزمنةذهنية خطرية أو    

إخالء السبيل املبكّر واالستثنائي مستمّدة من السياسات واملمارسة وليس من القـانون وأن             
األشخاص الضعفاء عادة ما ُيخلى سبيلهم بعد تطبيق اإلجراء املتمثل يف تقييم حالة ضعفهم              

جراء قضائي ملراقبة حتديد األشخاص الضعفاء مـن ملتمـسي          وال يوجد إ  . أو تقدير سنهم  
وأوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز     . )١١٠(اللجوء أو املهاجرين احملتجزين وإلخالء سبيلهم     

  .)١١١(التعسفي مالطة بأن متنع احتجاز الفئات الضعيفة من املهاجرين
حتجاز التلقائي لألطفـال    وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل اال         -٥٦

املصحوبني وغري املصحوبني الوافدين على مالطة بطريقة غري شـرعية وإىل افتقـار مراكـز           
ويتوقف إخالء سـبيلهم    . االحتجاز إىل ما يلزم من املرافق اخلاصة لتلبية احتياجات األطفال         

يع أو عـدة    على االنتهاء من إجراءات تقدير السن اليت ميكن أن تستغرق مدهتا عدة أسـاب             
وهو ما يعين أن األطفال حيتجزون مع الكبار يف مراحل االستقبال األوىل ويف ظروف              . أشهر

 وأوصت املفوضية مالطة بضمان عدم احتجاز األطفال، بصرف النظر عّما إذا            .اًقاسية أحيان 
كانوا مصحوبني، أو غري مصحوبني، بأسرهم، وبعدم إجراء عمليات تقـدير الـسن إال يف               

وقّدمت جلنة حقـوق    . )١١٢(وجود شكوك حقيقية، وبتحسني ممارسات تقدير السن      حاالت  
  .)١١٣(الطفل توصيات مماثلة

وعالوة على ذلك، حثت جلنة حقوق الطفل مالطة على السماح لألطفال بالبقـاء               -٥٧
أو املقصد، مع تيـسري  /أو األوصياء يف حالة وجودهم يف بلدان العبور و/مبعية أفراد األسرة و  

متهم يف أماكن جمتمعية غري احتجازية أثناء البّت يف وضعهم؛ وتزويد األطفال مبا يكفي من إقا
الفرص للحصول على التعليم واالستجمام وملزاولة األنشطة الترفيهية إّبان توقيفهم يف مراكز            
احتجاز املهاجرين، وتوفري ما يكفي من أماكن اإلقامة واملراحيض واحلمامات املناسبة وغري             

  .)١١٤(شتركة يف مراكز احتجاز املهاجرينامل
تغـيري قوانينـها    : وأوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مالطة مبا يلـي           -٥٨

وسياساهتا املتعلقة باالحتجاز اإلداري مللتمسي اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني، حبيث تبّت           
ـ  احملاكم يف مسألة االحتجاز من خالل فحص كل حالة على ح           ملعـايري تـشريعية    اً  دة وفق

من فرضه كنتيجة قانونية حتمية لقرار        واضحة تنص على إمكانية اللجوء إىل االحتجاز بدالً       
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؛ والسماح يف مجيع احلاالت حملكمة      )١١٥(يقضي بعدم السماح بالدخول أو ألمر يقضي باإلبعاد       
ين سبل انتصاف فعالة    ؛ ومنح احملتجز  )١١٦(بإجراء استعراض دوري لضرورة االحتجاز وقانونيته     

للطعن يف مدى ضرورة االحتجاز ومشروعيته خالل أية فترة من فتـرات االحتجـاز وبـأثر                
زال يـسري نظـام االحتجـاز        ؛ والقيام، حيثما ما   )١١٧(رجعي، وحتديد ظروف القيام بذلك    

ها من حتديد   التعسفي اإللزامي للمهاجرين غري الشرعيني، بوضع قانون حيدد مدته القصوى بدالً          
وأوصت مفوضية األمم املتحدة لـشؤون      . )١١٨(باالعتماد على اللوائح أو السياسات احلكومية     

الالجئني مالطة باعتماد بدائل لالحتجاز وتدابري ذات طابع ردعي أخف مثل واجب اإلبـالغ              
  .  )١١٩(بالنسبة إىل ملتمسي اللجوء، واإلقامة يف مراكز مفتوحة، وترتيبات املراقبة اجلماعية

وأوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مالطة بأن تدعو اجملتمع الدويل إىل              -٥٩
مساعدة حكومتها على مواءمة نظامها املتعلق باحتجاز املهاجرين مع القانون الدويل حلقوق            

  .)١٢٠(اإلنسان واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 الطرف تعـد أحـد بلـدان عبـور          وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن الدولة         -٦٠

ملتمسي اللجوء واملهاجرين، مبن فيهم األطفال، املنتمني إىل بلـدان متـأثرة برتاعـات               ومقصد
مسلحة، ومع ذلك تفتقر إىل تدابري تسمح هلا بتحديد األطفال الالجئني واألطفـال ملتمـسي                

 تعـافيهم البـدين   اللجوء واملهاجرين الذين قد يكونون شاركوا يف نزاعات مسلحة، وبـضمان            
  . )١٢١(صلة وحثّت مالطة على وضع تدابري وإجراءات ذات. والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مالطة بأمور منها وضع سياسـة              -٦١
إدماج شاملة للمستفيدين من احلماية الدولية وتيسري احلق يف ملّ الشمل األسري من خـالل               
اعتبار مجيع املستفيدين من احلماية الدولية مؤهلني لطلب ملّ الشمل األسري عندما يستوفون             

  .)١٢٢(شروط القيام بذلك

Notes 
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
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