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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة 
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١جنيف، 

) ب(١٥ أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز    
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١جملس حقوق اإلنسان 

  *مالطة    

 إىل عملية االستعراض    )١( معنية سبع جهات هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
بادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف          وهو يتَّبع امل  . الدوري الشامل 

جانـب   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن           . ١٧/١١٩ مقرره
، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل        )املفوضية (مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات         ة منهجي بصورةوقد ذُكرت   .  حمدَّدة بادعاءات
وعمـالً  .  على النصوص األصلية دون تغيري      اإلبقاء اإلمكانقدر   كما مت الواردة يف التقرير،    

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسـسة          ١٦/٢١ لساجملبقرار  
 على التقيد الكامل    اًءالوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بن        

 املوقع الشبكي للمفوضية النصوص الكاملة اليت تتـضمن مجيـع           علىوتتاح  . مببادئ باريس 
يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطـورات الـيت           روعيقد  و. املعلومات الواردة 

  .حدثت يف تلك الفترة
  

__________ 

  .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات املقدمة من أصحاب مصلحة آخرين    

  مات األساسية واإلطاراملعلو  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
دعت جلنة احلقوقيني الدولية جملس حقوق اإلنسان إىل أن يوصي مالطة باالنـضمام     -١

إىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،     
ع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكـول       والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجي     

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، واالتفاقية الدولية حلمايـة            
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من            

  .)٢(االختفاء القسري

  األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار األساسي والبنية   -٢  
 إىل أنه ال يوجد يف مالطة مؤسسة وطنية معتَمدة حلقوق        ١أشارت الرسالة املشتركة      -٢

مثل أمانة املظامل واللجنة الوطنيـة لتعزيـز        (وتتسم املؤسسات اليت توجد يف البلد       . اإلنسان
وهذا ما أفضى إىل انعدام التنسيق وإىل . د كبريبعدم الفعالية، وختتلف والياهتا إىل ح     ) املساواة

تباين وتضارب مستويات احلماية فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان املختلفة، إذ تفتقر بعض             
وأشـار  . )٣(الفئات من األشخاص إىل وكاالت حمددة حلماية حقوق اإلنسان اخلاصة هبـا           

 إىل أنه سيكون من املفيد      )مفوض حقوق اإلنسان  (مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا       
  .)٤(تعزيز دور اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -باء  
أشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل أن مالطة تلتزم مبعظم شروط إعداد تقارير هيئات               -٣

طة تقدمي تقاريرهـا   وتعذّر على مال  . املعاهدات وإن مل تكن كل التقارير ترد يف الوقت احملدد         
الدورية الثالث والرابع واخلامس والسادس إىل جلنة مناهضة التعذيب، وتقريرها الدوري الثاين 

 الدولية إىل جملس    وطلبت جلنة احلقوقيني  . إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
 إبطاء إىل جلنة مناهضة      أن يوصي مالطة بتقدمي تقاريرها الدورية املتأخرة دون        حقوق اإلنسان 

  .)٥(وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالتعذيب 
وطلبت جلنة احلقوقيني الدولية إىل جملس حقوق اإلنسان أن يوصي مالطة بأن تقدم،               -٤

يف أقرب وقت ممكن بعد اعتماد الوثيقة اخلتامية املقدمة إىل االستعراض الـدوري الـشامل               
وطنية لتنفيذ ما وافقت عليه من توصيات وما اختذتـه مـن تعهـدات              ملالطة، خطة عمل    
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اً والتزامات طوعية؛ وأن تقدم إىل اجمللس، بعد غدّو سنتني على اعتماد الوثيقة اخلتامية، تقرير             
  .)٦(ملنتصف املدة بشأن حالة تنفيذ التوصيات وكذا التعهدات وااللتزامات الطوعيةاً مرحلي

لدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون الـدويل          تنفيذ االلتزامات ا    -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
إىل أن  ) وكالة االحتـاد األورويب   (أشارت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية         -٥

جرائم الكراهيـة   مالطة من بني البلدان اليت يالحظ فيها استعداد املشّرع لتوسيع نطاق تعريف             
  .)٧(كما اختارت مالطة اعتبار العنصرية وكره األجانب ظرفني مشّددين. ليشمل فئات واسعة

ملا أشار إليه جملس أوروبا، أعرب مفوض حقوق اإلنسان عـن قلقـه إزاء              اً  ووفق  -٦
وأشار إىل أن املهاجرين الباحثني عن العمـل        . حاالت العنصرية وكره األجانب املبلّغ عنها     

وتفيد تقارير كثرية بأن املهاجرين يعانون من التمييز العنصري فيما يتعلق           . رضون للتمييز يتع
باحلصول على اخلدمات، إذ يتواصل اإلبالغ عن حاالت عدم توقف احلـافالت إلركـاب              

كما تشري التقارير إىل تفشي ظاهرة منع املهاجرين على         . املهاجرين أو عدم مساحها بركوهبم    
  . )٨(دخول أماكن الترفيه من قبيل احلانات واملالهيأساس متييزي من 

وذكرت وكالة االحتاد األورويب أن األفارقة ميثلون نسبة عالية من ضحايا جـرائم               -٧
وأشار مفوض حقوق اإلنسان إىل حاالت التحرش العنصري املبلّغ         . )٩(‘بدافع عنصري ‘القتل  
وحث مالطة على   . يئة والعنف العنصري   من خالل استخدام اللغة املهينة واملس      ال سيما عنها،  

وأشار مفـوض حقـوق     . تكثيف جهودها يف سبيل وقف انتشار العنصرية وكره األجانب        
اإلنسان إىل أنه من األمهية مبكان أن يشارك القادة السياسيون يف النقاش العام املتعلق باهلجرة               

ل وسائط اإلعـالم عـدم      على حنو يبّين أمهية حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية، وأن تكف         
املسامهة من خالل منشوراهتا يف خلق بيئة يعامل فيها املهاجرون يف مالطة معاملـة قوامهـا                

  .)١٠(العنف والتعصب والرفض
 إىل التقارير اليت تفيد بأن املثليني يتعرضون للمـضايقة          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٨
ا الوطنية املناِهضة ملضايقة املثلـيني وأن       وأوصت مالطة بأن توّسع نطاق سياساهت     . املدارس يف

حتّسنها لضمان إدراج إشارة حمددة إىل كراهية املثليني ومغايري اهلوية اجلنسانية، أو أن تعتمد              
كمـا أوصـت الورقـة      . سياسة بشأن مكافحة مضايقة املثليني ومغايري اهلوية اجلنسانية       

د مواد للتوعية مبسألة التنوع والتثقيف  بتضمني املقررات الوطنية على وجه التحدي      ١ املشتركة
عن تنظيم أنشطة حمددة لتعزيز احترام الطلبة املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل              فيها، فضالً 

  .)١١(اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واملخنثني
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 وغريه من ضـروب املعاملـة القاسـية         أوصت اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب      -٩
بتوجيـه رسـالة    ) جلنة مكافحة التعذيب  (الالإنسانية أو املهينة التابعة للمجلس األورويب        أو

معاملة السجناء معاملة قاسـية     اً  باتاً  واضحة إىل موظفي سجن كورادينو مفادها أنه مينع منع        
  .)١٢(وأن املتورطني فيها معرضون لعقوبات شديدة

، زارت جلنة احلقوقيني الدولية مركزي احتجاز املهـاجرين غـري           ٢٠١١ام  ويف ع   -١٠
احلاملني لوثائق هوية يف الثكنتني العسكريتني لسايف باراكس وليستر باراكس، ومراكز كثرية            
الستقبال ملتمسي اللجوء، وخلصت إىل أن وضع احملتجزين يف مركز سايف باراكس يضاهي             

 تراكم ظروف االحتجاز السيئة، مبـا يف ذلـك الظـروف            ويعزى ذلك إىل  . املعاملة املهينة 
 إىل أن ١وأشـارت الورقـة املـشتركة    . )١٣(الصحية املتضررة من غياب مرافق االستجمام  

ظروف العيش يف مرفق سايف باراكس سيئة، وأن الرتالء ال يزودون بصورة منهجية مبالبس              
وأوصت بأن حتسن مالطـة     . اءدفيئة رغم برودة اجلو يف مراكز االحتجاز خالل فصل الشت         

  . )١٤(ظروف احلياة املادية يف مراكز االحتجاز اإلداري
الـيت  (وعالوة على ذلك، أشار مفوض حقوق اإلنسان إىل أنه زار املراكز املفتوحة               -١١

تأوي املهاجرين مبن فيهم الالجئون واملستفيدون من احلماية اإلضافية وملتمـسو اللجـوء             
ووجد أن ظروف احلياة املادية فيها ال حتترم املعايري احملـددة،           ) اهتمواألشخاص املرفوضة طلب  

حىت لو كـان ذلـك لفتـرات        اً   فار غري مالئمة متام    - فظروف اإليواء يف قرية اخليام هال     
وباملثل، زارت جلنة احلقوقيني الدولية العديد مـن مراكـز ملتمـسي اللجـوء              . )١٥(قصرية

 على القلق فيما يتعلق حبقوق الرتالء يف الـسكن          وخلصت إىل أن ظروف العيش فيها تبعث      
والحظت جلنة احلقوقيني الدولية خالل زيارهتـا       . املالئم والصحة ويف مستوى معيشي الئق     

 فار املؤلف من خيام منصوبة حتـت حظـرية          -ألحد هذه املراكز، أي املركز احلظرية هال        
 بالنسبة  ال سيما املعاملة املهينة،   مهجورة، أن الظروف السيئة املتراكمة كانت كافية إلثبات         

إىل أن بعض هـذه     اً  وخلصت أيض . إىل بعض الرتالء من الفئات الضعيفة، وخباصة األطفال       
ومل جتـاهر   . الظروف ينتهك احلق يف الصحة والسكن املالئم ويف مستوى معيـشي الئـق            

  .)١٦(بأهنا ال تستخدم هذا املركز رغم أنه خال ومغلقاً السلطات يوم
 هذا السياق، دعا مفّوض حقوق اإلنسان الـسلطات إىل ضـمان أن توافـق               ويف  -١٢

. الظروف املادية يف مراكز االحتجاز واملراكز املفتوحة على الدوام معايري املعيـشة الالئقـة             
وأوصى السلطات بأن تغلـق     . وجيب حتسني الظروف يف املراكز املفتوحة بصورة مستعجلة       

ء الرتالء يف مرافق تستجيب ملعايري مالئمة فيمـا يتعلـق            فار وتكفل إعادة إيوا    -قرية هال   
وعالوة على ذلك،   . )١٨(وقّدمت جلنة احلقوقيني الدولية توصيات مماثلة     . )١٧(بالسكن والعيش 

طلبت جلنة مكافحة التعذيب إىل السلطات زيادة عدد األطباء واملمرضني املوجودين يف مجيع             
رة أن يضّم كل من مركزي احتجاز املهـاجرين         وأشارت اللجنة إىل ضرو   . مراكز االحتجاز 
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عن فريق كاف     يف ليستر باراكس وسايف باراكس ما ال يقل عن طبيب واحد متفّرغ فضالً            
وينبغي أن يكون مجيع أعضاء فريق الرعاية الصحية قادرين علـى التعامـل             . من املمّرضني 

وفيمـا يتعلـق    . )١٩(بفعالية ويف الوقت املناسب مع كل ما يصيب احملتجزين من أمـراض           
باحتجاز املهاجرين اإلداري، أوصت جلنة احلقوقيني الدولية مالطة بأن حتّد من اعتمادها على             

  . )٢٠(االحتجاز من خالل وضع خطة فعالة من البدائل، وأال تلجأ إليه سوى كحل أخري
 إىل أن حاالت العنف واملعاملـة الـسيئة يف مراكـز            ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٣
حتجاز واملراكز املفتوحة تراجعت خالل السنوات اخلمس األخرية غري أنه ما زالت تسجل            اال

عن نتائج كارثيـة،    اً  بني الفينة واألخرى حوادث يستخدم فيها العنف املفرط وتسفر أحيان         
ما حيدث ذلك أثناء عمليات االحتجاج أو حماوالت الفرار من االحتجاز اليت تستخدم             اً  وغالب

 الضوء على   ١ويف هذا السياق، سلطت الورقة املشتركة       . لسيطرة على احملتجزين  فيها القوة ل  
  . )٢١(٢٠١٢ و٢٠١١حادثيت الوفاة املسجلتني يف 

وأوصت جلنة مكافحة التعذيب السلطات بصياغة سياسة شاملة بشأن تبادل العنف             -١٤
ف املبكّـر عـن      فيما يتعلق مبسائل الكش    ال سيما بني السجناء يف سجن كورادينو وتنفيذها       

حاالت تبادل العنف املمكنة بني السجناء، وتأمني السالمة والرعاية، وتـصنيف الـسجناء             
  .)٢٢(وتوزيعهم، وتدريب العاملني يف السجون

وأشارت وكالة االحتاد األورويب إىل أنه رغم اإلبالغ عن حاالت العنـف املـرتيل                -١٥
ماما وال متلك الشرطة سلطة إبعاد املذنبني       اية إال لِ   املتعلقة بتوفري احلم   تنفّذ األوامر القضائية   ال

  .)٢٣(املزعومني من بيوهتم
وذكرت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أن القانون جييز              -١٦

وأعربت عن أملها يف أن يوصي االستعراض الدوري الشامل مالطة          . العقوبة البدنية لألطفال  
  .)٢٤(يف مجيع األوساط، مبا يف ذلك داخل البيوتاً صرحياً قوبة منعمبنع هذه الع

فريق (وذكر فريق اخلرباء املعين بالعمل ملكافحة االجتار بالبشر والتابع جمللس أوروبا              -١٧
ملا ذكـره فريـق     اً  ووفق. أن مالطة تعد من بني بلدان مقصد ضحايا االجتار بالبشر         ) اخلرباء

غري أن هذه األرقـام قـد       اً  نسبياً  الجتار احملددة هويتهم منخفض   اخلرباء، يظل عدد ضحايا ا    
وذكر فريق  . لعدم وجود إجراء موّحد لتحديد هوية ضحايا االجتار       اً  تربز حجم اآلفة نظر    ال

  . )٢٥(اخلرباء أن السلطات بصدد وضع نظام إلحالة الضحايا يعتمد على إجراءات موّحدة
 التقارير اليت تفيد بأن السلطات تعاقب ضـحايا         وأعرب فريق اخلرباء عن قلقه إزاء       -١٨

أو تبعدهم دون   /االّتجار على ما اقترفوه من أعمال خالل وجودهم يف قبضة املّتجرين هبم و            
وأكّد فريق اخلرباء أن مسألة عدم حتديد الـضحايا         . حتديد وضعهم كضحايا لالجتار بالبشر    

يقة غري شرعية أو بسبب غـري       فاقمت من خطر تعرضهم للعقاب بسبب دخوهلم البلد بطر        
  . )٢٦(ذلك من األعمال غري القانونية اليت أجربوا على ارتكاهبا
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ويف هذا السياق، شّدد فريق اخلرباء على ضرورة تطبيق هنج يركّز علـى الـضحايا               -١٩
واختاذ إجراءات تنّص على إمكانية عدم معاقبة ضحايا االجتار بسبب األنشطة غري القانونيـة              

وحثّ فريق اخلرباء مالطة على حتسني حتديـد ضـحايا          . )٢٧(ا على الضلوع فيها   اليت أجربو 
االجتار من خالل تدابري تشمل مشاركة وكاالت متعددة يف كشف الـضحايا وحتديـدهم،       
وحتسني حتديد ضحايا االجتار بالبشر من بني املهاجرين غري الشرعيني احملتجزين وملتمـسي             

  . )٢٨(اللجوء
، حثّ فريق اخلرباء مالطة على تكثيف جهودها يف سبيل مساعدة           وعالوة على ذلك    -٢٠

ضمان مأوى مؤقت آمـن     ‘ ١‘: ضحايا االجتار بالبشر والقيام على وجه اخلصوص مبا يلي        
ومناسب جلميع ضحايا االجتار وتزويدهم مبعلومات عن اخلدمات واملساعدة املتاحة، مبـا يف             

تيسري إعادة إدمـاج ضـحايا االجتـار        ‘ ٢‘ و ذلك تزويدهم باملشورة واملساعدة القانونيتني    
يف شـراك  اً املقيمني بصورة شرعية يف البلد يف اجملتمع ومساعدهتم على جتّنب الوقوع جمـدد            
  . )٢٩(االجتار من خالل السماح هلم بالوصول إىل التعليم والتكوين املهين وسوق العمل

دة الـدنيا ملهلـة التعـايف       وأعرب فريق اخلرباء عن قلقه ألن السلطات مل حتدد امل           -٢١
وأال ُيسمح خالهلا بإبعاد ضحية االجتار، أو ضحيته        اً   يوم ٣٠والتفكري، اليت جيب أن حتّدد يف       

وحث فريق اخلرباء مالطة على ضمان تزويد مجيع ضـحايا االجتـار     . )٣٠(احملتملة، من مالطة  
فكري وعن تبعات ذلك،    بصورة منهجية مبعلومات عن إمكانية االستفادة من مهلة التعايف والت         

وضمان منحهم هذه املهلة بالفعل؛ وإلغاء شرط التعاون مع الـسلطات كـشرط مـسبق               
،  يومـاً  ٣٠لالستفادة من مهلة التعايف والتفكري؛ وحتديد املدة الدنيا ملهلة التعايف والتفكري يف             

وعالوة على  . )٣١(حبيث ال ُيسمح خالهلا بإبعاد ضحية االجتار، أو ضحيته احملتملة، من البلد           
ذلك، حثّ فريق اخلرباء مالطة على ضمان إمكانية استفادة مجيع ضحايا االجتار من رخصة              
إقامة مؤقتة، والنظر يف منحها للضحايا ال على أساس تعاوهنم مع السلطات فحسب وإمنـا               

  . )٣٢(مبراعاة حالتهم الضعيفةاً أيض
جتار باألطفـال ألي مـن أغـراض        وحث فريق اخلرباء مالطة على أن تعترب جرمية اال          -٢٢

 السخرة  )ب(و" استغالل حالة الضعف   ")أ(:  وأن تدرج فيها ما يلي     )٣٣(مشدداًاً  االستغالل ظرف 
. )٣٤(أو اخلدمات املندرجة ضمن أشكال االستغالل املشمولة بالتعريف القانوين لالجتار بالبـشر            

ن مكافحة االجتـار بالبـشر،      وعالوة على ذلك، الحظ فريق اخلرباء اعتماد أول خطة عمل بشأ          
  .)٣٥(ودعا من مث إىل إجراء تقييم مستقل خلطة العمل كوسيلة لتقييم تأثري أنشطتها

  إقامة العدل، مبا يف ذلك عدم اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون   -٣  
 ملا ذكره جملس أوروبا، كشف تقرير فريق اخلرباء أن القضاء مل يـصدر بعـُد               وفقاً  -٢٣

وأكّد فريق اخلرباء   . ٢٠٠٦املعروضة عليه منذ عام     شأن معظم قضايا االجتار بالبشر       ب أحكاماً
على الّتبعات السلبية لإلجراءات القانونية املطّولة فيما يتعلق جبرب ضـحايا االجتـار وحـثّ               
السلطات على ضمان التحقيق السريع يف اجلرائم املتصلة باالجتار بالبشر ومقاضاة املتورطني            
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وة على ذلك، رأى فريق اخلرباء أنه ينبغي حتسني معارف القضاة والنواب العامني             وعال. فيها
  .)٣٦(واحملققني األمنيني واحملامني وحساسيتهم إزاء االجتار بالبشر وحقوق ضحاياه

خمتلفة لطلب تعويـضات      والحظ فريق اخلرباء أن مالطة تتيح لضحايا االجتار سبالً          -٢٤
وحثّ مالطة على تزويـد ضـحايا       . )٣٧( حصل على تعويضات   من الضحايا اً  أن ال أحد   إال

االجتار مبعلومات عن حقهم يف التعويض وسبل التمتع به، وضمان حصول الـضحايا علـى     
وعالوة على ذلك، يرى فريق اخلرباء أنه يتعني علـى          . مساعدة قانونية فعالة يف هذا الصدد     

 يتسىن جلميـع ضـحايا االجتـار        السلطات تعديل لوائح التعويض عن األضرار اجلنائية حىت       
  .)٣٨(احلصول على تعويضات حكومية

وأوصى فريق اخلرباء مالطة باختاذ خطوات يف سبيل الكف عن سجن األشـخاص               -٢٥
باحترام اً   وأوصها أيض  .اًدون سن السادسة عشرة مع الكبار حىت وإن كان ذلك إجراء مؤقت           

. )٣٩(طفال واألحداث يف سجن كورادينو    التشريع الذي ينص على توفري التعليم اإلجباري لأل       
كما أوصى فريق اخلرباء بدعوة مفوض شؤون األطفال إىل إجراء عمليات تفتيش منتظمـة              

وينبغي إدراج نتـائج    . القّصر من حريتهم  /جلميع املؤسسات اليت ميكن أن حيرم فيها األطفال       
  .)٤٠(عمليات التفتيش يف التقرير السنوي للمفوض

  وصية والزواج واحلياة األسريةاحلق يف اخلص  -٤  
 إىل أن قانون مالطة ال يعترف بأي شكل مـن األشـكال             ١أشارت الورقة املشتركة      -٢٦

 األزواج املثليون األجانب املعتـرف      وهذا الفراغ القانوين مشكلة يواجهها أيضاً     . بالعالقات املثلية 
  . )٤١( وواجباهتم وحقوقهم املكتسبةعالقتهماً  عندما يسافرون إىل مالطة حيث تبطل فعليهبم قانوناً

وعلى غرار ذلك، ذكرت جلنة احلقوقيني الدولية أن القانون املالطي ال يسمح بزواج               -٢٧
ودعت جملس حقوق اإلنـسان     . )٤٢(مغايري اهلوية اجلنسانية من شركائهم من اجلنس اآلخر       

اهلوية اجلنـسانية الـيت     إىل أن يوصي مالطة باختاذ ما يلزم من اخلطوات القانونية لالعتراف ب           
خيتارها الشخص يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك احلق يف الزواج، وضمان عدم التمييز ضـد                

 مالطة بإعـادة النظـر      ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٣(األفراد على أساس اهلوية اجلنسانية    
 ذوي هوّيـة    التشريع احلايل لضمان معاملة مغايري اهلوية اجلنسانية يف القانون كـأفراد           يف

جنسانية ثابتة وعدم مطالبتهم باخلضوع جلراحة من أجل تغيري نوع جنسهم، وهو ما يعادل              
  .)٤٤(التعقيم القسري والدائم

 أن القانون ال يعترف يف حالة األطفال ذوي الوالـدين           ١وذكرت الورقة املشتركة      -٢٨
ترتب على ذلك من تبعـات      املثليني سوى بالوالد البيولوجي للطفل كوالد قانوين له مع ما ي          

وكل والد مثلي ينتقل    . إزاء ممارسة السلطة الوالدية وكذا إزاء اإلهناء احملتمل للعالقة الوالدية         
وذكـرت  . مع أطفاله للعيش يف مالطة تسحب منه بالفعل مجيع احلقوق والواجبات الوالدية           

  .)٤٥( أنه ال يسمح لألزواج املثليني بتبين األطفال١الورقة املشتركة 
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  احلق يف الضمان االجتماعي والتمتُّع مبستوى معيشي الئق  -٥  
أشارت وكالة االحتاد األورويب إىل اإلجراء املتمثل يف متديد فترة إجـازة األمومـة                -٢٩

 /يف كـانون الثـاين    اً   أسـبوع  ١٨ مث إىل    ٢٠١٢يف عام   اً   أسبوع ١٦ إىل   ١٤املتواصلة من   
 يواكبه استحداث احلق يف احلصول علـى راتـب          غري أن متديد هذه الفترة مل     . ٢٠١٣ يناير

  .)٤٦(كامل خالل هذه األسابيع اإلضافية

  صحةاحلق يف ال  -٦  
 أن القانون اجلنائي مينع اإلجهاض وينص على إمكانية         جلنة احلقوقيني الدولية  أشارت    -٣٠

مالحقة النساء الاليت جيهضن أمام القضاء اجلنائي وكذا عمال القطـاع الـصحي الـذين               
وال تنص أحكام القانون على أي اسـتثناء  . طلعون بعمليات اإلجهاض أو يساعدون فيها يض

وطلبت . )٤٧(عملية اإلجهاض ألغراض طبية، من قبيل إنقاذ حياة املرأة احلامل         اً  ولذا متنع أيض  
جلنة احلقوقيني الدولية إىل جملس حقوق اإلنسان أن يوصي مالطة بإلغاء جتـرمي اإلجهـاض               

نساء لعمليات إجهاض آمنة وقانونية عندما تكون حيـاهتن أو صـحتهن            وضمان خضوع ال  
معرضة للخطر أو عندما يقتضي احترام احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة               

  .)٤٨(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة القيام بذلك

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٧  
إىل أن السياسة العامـة     ) احتاد املنظمات (عاقة  أشار احتاد منظمات األشخاص ذوي اإل       -٣١

. من إيداعهم يف مؤسسات     احلكومية تشجع على إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع بدالً         
غري أن خدمات الدعم املقدمة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينهم مـن العـيش باسـتقاللية                

وال يلجأ املعوقون ذوو الدخل املنخفض إىل هـذه         . بيوهتم تكاد تكون يف الوقت ذاته منعدمة       يف
ترقى اخلدمة االجتماعية    وال. لعدم جمانيتها اً  اخلدمات، اليت ال تزال ختصص هلا موارد ضعيفة، نظر        

  .)٤٩(املقدمة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة إىل احلد األدىن الوطين لألجور
د املنظمات إىل العوائق املهمة اليت تعترض دعم األشخاص ذوي اإلعاقـة            وأشار احتا   -٣٢

. الراغبني يف العيش باستقاللية يف بيوهتم والعاجزين يف املقابل على اقتناء سكن أو استئجاره              
ومن الناحية النظرية، يتساوى األشخاص ذوي اإلعاقة مع سائر أفراد اجملتمـع يف احلـق يف                

تعذّر عليهم من الناحية العملية العيش باستقاللية يف بيوهتم بـسبب       السكن االجتماعي لكنه ي   
وعالوة على ذلك، ترتفع تكـاليف حيـاة   . قلة السكن االجتماعي املتيّسر والقابل للتكييف     

. األشخاص ذوي اإلعاقة مقارنة بسائر أفراد اجملتمع بسبب النفقات اإلضافية املتصلة باإلعاقة           
أمـام متتـع العديـد مـن        اً  ملايل خليارات العيش املستقل عائق    وميثل غياب الدعم العملي وا    

  . )٥٠(األشخاص ذوي اإلعاقة باالستقاللية وأمام اندماجهم يف اجملتمع
وأشار احتاد املنظّمات إىل أن معظم األشخاص ذوي اإلعاقة يلتحقـون بـالتعليم               -٣٣

نطاق أشـكال الـدعم     وُوّسع  . العادي ويتلقون خمتلف أشكال الدعم واملساعدة عند طلبها       
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خمتلفة من الدعم، مبا يف ذلـك         وتقّدم وزارة التعليم أشكاالً   . واملساعدة ليشمل التعليم العايل   
. )٥١(غري أن نظام التعليم وطريقتـه الرئيـسية ال يـتغريان          . توفري املساعدين يف دعم التعلّم    

ل ذوي اإلعاقة من     أن منوذج التعليم احلايل يعكس إقصاء األطفا       ١وذكرت الورقة املشتركة    
من تشجيع متكينـه      الفصول املدرسية ويركّز على اختالفات الطفل واحتياجاته اخلاصة بدالً        

وأشار احتاد املنظمات إىل التقارير اليت تفيد بأن األطفال املعوقني ُيرسلون           . من خالل اإلدماج  
انات، وهكذا يـربز    إىل منازهلم كلّما غاب املساعدون يف دعم التعلّم أو كلّما ُنظّمت امتح           

وخلُص احتاد املنظمات إىل أن أبرز عائق رئيسي يواجهه         . )٥٢(أكثر الطابع غري الشامل للنهج    
األطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية وصعوبات حمددة يف التعلّم يتمثل يف أن نظام التعلـيم                

 من اعتمـاد سياسـة   ومل يغّير على الرغم   اً  تقليدياً  العادي ال يتوّخى إدماجهم ألنه ظل نظام      
  .)٥٣(بشأن اإلدماج والتعميم

 مالطة باعتماد هنج الفصول املدرسية      ١وعالوة على ذلك، أوصت الورقة املشتركة         -٣٤
النموذجية يف نظام التعليم العام واخلاص حيث تراعى كل االحتياجات التعليميـة للفـصول         

دماج على أساس فردي إىل هنـج  املدرسية، إذ ُينتقل من هنج يقوم على التعامل مع مسائل اإل   
إىل ضرورة حصول املساعدين يف دعم التعلّم على        اً  وأشارت أيض . حقيقيةعام وشامل بصورة    

تعليم مهين متواصل، ورفع سقف املؤهالت الالزمة للعمل يف هذا اجملـال ألن الـشروط ذات           
  . )٥٤( تقنية عاليةالصلة احلالية متدنية وال تعكس ما تتطلبه هذه املهام اجلسيمة من معارف

وخلُص احتاد املنظمات إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتعرضون لتمييز خطـري يف               -٣٥
مجيع مناحي احلياة يف مالطة ومينعون، أو حيرمون، من تلقي تعليم أساسي سليم فيتعذر عليهم              

  .)٥٥(اكتساب املؤهالت واحلصول على وظائف وإنشاء أسر والتمتع حبياة مكتملة
لط احتاد املنظمات الضوء على احلاجة إىل مراجعة إدماج األطفال ذوي اإلعاقة            وس  -٣٦

يف التعليم العادي ووضع نظام تعليم يشمل مجيع األطفال ويضمن هلم فرصة تعلـم املـواد                
  .)٥٦(وبعض اجملاالت تستوجب وجود معلمني خمتصني. األساسية

ية ومؤسسية غري أن الوصول      إىل حدوث تطورات قانون    ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٧
الفعلي إىل العديد من املباين، مبا فيها البنايات واملدارس، ال يزال ميثل مـشكلة لألشـخاص                

وأشارت إىل التقارير اليت تفيد بأن األطفال ذوي اإلعاقة ال يستطيعون متابعة            . ذوي اإلعاقة 
وباملثل، . )٥٧( إليها دراستهم بسبب وجود الفصول الدراسية يف طوابق عالية يصعب الوصول         

أشار اّتحاد املنظمات إىل وجود عدد قليل من الوسائط املدعومة لنقل الطلبـة املعـوقني إىل                
 إىل ضرورة ضـمان وصـول       ١وأشارت الورقة املشتركة    . )٥٨(املؤسسات التعليمية ومنها  

  . )٥٩(األشخاص ذوي اإلعاقة إىل خدمات النقل العام
ملزمـون  اً   أن األشخاص غري املبصرين واملعوقني بـصري       وأشار احتاد املنظمات إىل     -٣٨

وأكّد هؤالء  . أمام ممثلي األحزاب السياسية وأمام اللجان االنتخابية      اً  باإلدالء بأصواهتم شفهي  
األشخاص لسنوات عديدة على حقّهم يف اخلصوصية عند التصويت إال أنه مل يطرأ أي تغيري               

  . )٦٠(على القانون
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 إىل ضرورة التركيز بقوة على األشخاص ذوي اإلعاقة         ١ملشتركة  وأشارت الورقة ا    -٣٩
  . )٦١(يف النقاشات السياسية والقانونية اليت تعنيهم بصورة مباشرة أو غري مباشرة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
ء أشارت جلنة احلقوقيني الدولية إىل أن التشريعات والسياسات املتعلقة باهلجرة واللجـو             -٤٠
 بسبب عـدم  ٢٠٠٨منذ عقد اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل يف عام اً تتغري جوهري  مل

وأشـار مفـّوض    . )٦٢(قبول حكومة مالطة التوصيات املقدمة إليها آنذاك بشأن اللجوء واهلجرة         
حقوق اإلنسان إىل أن مالطة تطّبق سياسة االحتجاز اإلداري اإللزامي علـى مجيـع املهـاجرين     

واعترب أن هذه السياسة تتناىف مع مقتضيات االتفاقيـة         . فدين عليها، مبن فيهم ملتمسو اللجوء     الوا
  .)٦٤(وقّدمت هيومان رايتس ووتش مالحظة مماثلة. )٦٣(األوروبية حلقوق اإلنسان

وذكر مفوض حقوق اإلنسان أن قانون اهلجرة ال ينص على حـد أقـصى ملـدة                  -٤١
بيد أن  . ال تكون مدة االحتجاز حمدودة مبوجب هذا القانون       االحتجاز اإلداري، ولذا حيتمل أ    

اً  شـهر  ١٢ سياسة ال تسمح باحتجاز املهاجرين ألكثر من         ٢٠٠٥السلطات تطبق منذ عام     
على أقصى  اً   شهر ١٨أو  ) يف طلباهتم اً  إذا طلبوا اللجوء ومل يبّت بعُد هنائي      (على أقصى تقدير    

 كما أوضحت هيومان رايتس ووتش   . )٦٥()باهتم هنائياً إذا مل يطلبوا اللجوء أو رفضت طل      (تقدير  
أن مالطة ال متنح املهاجرين خالل فترة احتجازهم فرصة معقولة لطلب مراجعة قضائية هبدف           

وهكذا، ميكن أن يرقى هذا االحتجاز إىل احتجاز تعـسفي          . مطالبة الدولة بتربير احتجازهم   
ني الدولية مالحظـات مماثلـة والحظـت        وقّدمت جلنة احلقوقي  . )٦٦(حيظره القانون الدويل  

اكتفاء مالطة باإلشارة إىل احلد األقصى ملدة االحتجاز يف وثائقها السياسية وعدم وضـع               أن
قانون ينص على ذلك إجراء يتناىف مع مبدأ املساواة مبوجب القانون الـدويل، ألن القـانون             

 وأشارت وكالـة االحتـاد      .)٦٧(بشأن حتديد مدة احتجاز املهاجر املمكنة     اً  يتضمن حكم  ال
  . )٦٨(األورويب إىل أن مالطة مل تعتمد بعُد يف قوانينها احمللية بدائل الحتجاز املهاجرين

وأوصت هيومان رايتس ووتش مالطة بأن تراجع قوانينها وسياساهتا املتعلقة باحتجاز      -٤٢
ت مالطة علـى    وأوصي. املهاجرين كيال ُيحتجز املهاجرون جملّرد دخوهلم البلد دون ترخيص        

وجه اخلصوص بعدم السماح باحتجاز ملتمسي اللجوء إال يف حاالت اسـتثنائية؛ وإتاحـة              
للمعـايري  اً  يف احتجازهم وفق  اً  وصول املهاجرين إىل سبل االنتصاف اليت ختّوهلم الطعن فعلي        

وقّدم مفوض حقوق اإلنسان وجلنـة      . )٦٩(الدولية، وضمان وصول األطفال إىل هذه اآلليات      
  .)٧٠( توصيات مماثلة١وقيني الدولية والورقة املشتركة احلق
األسـر املـصحوبة    (وأشار مفوض حقوق اإلنسان إىل أن أفراد الفئات الـضعيفة             -٤٣

بأطفال، أو القّصر غري املصحوبني، أو النساء احلوامل، أو األمهات املرضعات، أو األشخاص             
أو /راض جسدية أو ذهنيـة خطـرية و       ذوو اإلعاقة، أو املسنون، أو األشخاص املصابون بأم       

غري أنه توجد إجـراءات     . لالحتجاز اإللزامي عند وصوهلم إىل مالطة     اً  خيضعون أيض ) مزمنة
  . )٧١(إلطالق سراحهم على الفور تشمل على وجه اخلصوص التقييم احلقيقي حلالة ضعفهم
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سـراح  وأشار مفوض حقوق اإلنسان إىل وجود تقارير تفيد بأن إجراءات إطـالق               -٤٤
بيد أنه عندما يصعب حتديد حالة ضعف       . النساء احلوامل واألسر املصحوبة بأطفال تنفّذ بسرعة      

وأعرب مفوض حقوق   . األشخاص املعنيني تطول مدة اإلجراءات وتطول من مث مدة االحتجاز         
اإلنسان عن قلقه إزاء بعض احلاالت اليت استغرقت إجراءاهتا عدة أشهر بسبب افتقار مراكـز               

ز القّصر غري املصحوبني واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية إىل ما يلزم من التجهيـزات              احتجا
  . )٧٣(وقّدمت وكالة االحتاد األورويب مالحظات مماثلة. )٧٢(للتعامل مع أوضاعهم

وأشارت هيومان رايتس ووتش إىل أن مالطة عادة ما حتتجز األطفال املهاجرين إىل حني                -٤٥
وميكن احتجاز األطفال لعدة أشهر وسـجنهم مـع أشـخاص      . سنخضوعهم إلجراء حتديد ال   

وأشارت هيومان رايتس ووتش إىل أن احتجاز األطفال املهاجرين غري املـصحوبني            . غرباء كبار
 أن   أيضاً والحظت هيومان رايتس ووتش   . التفاقية حقوق الطفل  اً  صارخاً  مع الكبار يعد انتهاك   

تفيدون من أي متثيل قانوين، أو أهنم يستفيدون منه         األطفال املهاجرين غري املصحوبني ال يس     
  .)٧٤(يف نطاق حمدود، عند الطعن يف مشروعية احتجازهم أو طلب اللجوء

وذكر مفوض حقوق اإلنسان أن االحتجاز اإللزامي األويل لألشـخاص املنـتمني              -٤٦
يكون احتجاز  لفئات ضعيفة يتعارض مع املعايري األوروبية املنطبقة اليت تنص على ضرورة أن             

وحثّ السلطات على ضمان إيـواء      . هؤالء األشخاص آخر حل إجرائي وأال يشكل قاعدة       
وجيب . األشخاص املنتمني لفئات ضعيفة يف مرافق تسمح هلم باحلصول على الرعاية املناسبة           

تفادي إيداع األشخاص املنتمني لفئات ضعيفة يف املراكز املفتوحة الكبرية غري الصاحلة هلـذا              
  . )٧٥( فار ومرسا-رض، مبا يف ذلك يف هال الغ
وأوصت هيومان رايتس ووتش مالطة بوقف االحتجاز غري الـضروري لألطفـال              -٤٧

املهاجرين غري املصحوبني وإجراء تعديالت تشريعية من أجل منع احتجاز األطفال املهاجرين            
م مرافـق منفـصلة     استخدا: مبا يلي اً  وأوصتها أيض . جملرد دخوهلم مالطة بصورة غري شرعية     

يتعلق باالحتجاز املؤقت لألشخاص الذين مل يبّت بعُد يف طلبات حتديد سّنهم؛ وإصالح              فيما
 الذين مل يبّت بعُد يف      طفال إىل أن يثبت العكس؛ وإيداع     إجراء حتديد السن ملعاجلة طلبات األ     

لتمثيل القانوين  طلباهتم يف مرافق بديلة مفتوحة إىل حني انتهاء إجراء حتديد سنهم؛ وضمان ا            
  . )٧٦(اجملاين املالئم لألطفال املهاجرين غري املصحوبني

ورّحب مفوض حقوق اإلنسان مبا تبذله السلطات من جهود جبارة يف سبيل إنقاذ               -٤٨
املهاجرين على منت سفن يف البحر األبيض املتوسط، ما أفضى إىل إنقاذ آالف األرواح خالل               

 بقوة على أن حتافظ على تقليـدها القـدمي املتمثـل يف             وحثّ السلطات . السنوات املاضية 
  .)٧٧(عمليات اإلنقاذ البحرية

والحظ مفّوض حقوق اإلنسان قلة الفرص املتاحة ملعظم املهـاجرين لبـدء حيـاة          -٤٩
وعلى وجه اخلصوص، يبدو أن النظام احلايل لدعم املهاجرين، مبن فـيهم            . جديدة يف مالطة  

وُيبقي علـى   اً  افية، حيول دون إدماج املهاجرين ويهّمشهم فعلي      املستفيدون من احلماية اإلض   
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والحظ أن حصول املهاجرين على بدالت شهرية يتوقّف على إقامتهم          . إقصائهم االجتماعي 
أو /بيد أنه يف الوقت الذي تتاح فيه للمهاجرين وظائف مومسيـة و           . يف أحد املراكز املفتوحة   

مغادرة املراكز املفتوحة واالندماج يف اجملتمع املالطي إىل        هّشة للغاية، حيتاج الراغبون منهم يف       
  .)٧٨(شبكة أمان تساعدهم لبعض الوقت يف حال فقدان عملهم

وعالوة على ذلك، أكّد مفوض حقوق اإلنسان أن غياب اإلجراءات الفّعالة لتيسري              -٥٠
وائق جسيمة لـّم الشمل األسري وضعف احتماالت احلصول على اجلنسية املالطية، ميثالن ع         

 إىل أن مالطـة تفتقـر إىل        ١وأشارت الورقة املشتركة    . )٧٩(أمام االندماج يف اجملتمع احمللي    
  . )٨٠(سياسية بشأن إدماج مجيع فئات املهاجرين وإىل سلطة واحدة معنية مبسائل اهلجرة

ورّحب مفوض حقوق اإلنسان بالتقدم احملرز خالل السنوات األخرية يف الكثري من              -٥١
 ختفيض الوقت الالزم ملعاجلة طلبات اللجوء، وحتسني تزويد         ال سيما نب نظام اللجوء، و   جوا

ملتمسي اللجوء باملعلومات املتعلقة بنظام اللجوء، وحتسني معّدل االعتراف بوضع الالجـئ            
وحثّ السلطات بشدة على ضمان احلفاظ على هذه املكتسبات يف حال ارتفع عدد             . الكامل

  . )٨١(الطلبات جمدداً
غري أن مفوض حقوق اإلنسان أشار إىل ضرورة إحراز تقدم على صعيد القـانون                -٥٢

وفيما يتعلق باإلجراءات االبتدائية لـدى مفوضـية        . والواقع العملي فيما يتعلق بعدة مسائل     
الالجئني، تشمل هذه املسائل احلاجة إىل إتاحة الوصول إىل املـساعدة القانونيـة وحتـسني      

ء وممثّليهم إىل ملفات القضايا واالطالع علـى مـّربرات القـرارات            وصول ملتمسي اللجو  
سيما من خـالل     وجيب أن تكون إجراءات االستئناف وسيلة استعراض فعالة، ال        . املتخذة

حتسني املساعدة القانونية ووصول ملتمسي اللجوء وممثليهم إىل ملفات القضايا ومن خـالل             
 . )٨٢(سي اللجوءعقد جلسات استماع ُيسمح فيها حبضور ملتم
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