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 مقدمة -أوال   
يعددد تعزيددز  قددوا اونسددان ونايتهددا مددن اةوانددس املتت ددلة ر السياسددات والتشددريعات   -١

مالطدة ششد   تشدت علدال  عدقي القديم األساسدية امل رسدة ر وأسلوابً ر احلياة ر مالطة. وتعمد  
اوعدددقن العدددامل  حلقدددوا اونسدددان  ور العهددددين اللدددذين تليددداه. وهدددذه القددديم راسدددخة اةدددذور ر 
اجملتمددددا املددددالط   وم لولددددة ر الدسددددتور وةميهددددا هيةددددات  تللددددة م للددددة  مايددددة وتعزيددددز  قددددوا 

عها من أج  تعزيدز تنليدذ الود ومل املتعلقدة  قدوا اونسان. وال ت ف مالطة عن شذل ما ر وس
 اونسان  وتوسيا نطاقها  ضماانً لتعميم ا رتام  قوا اونسان ونايتها.

ومالطددة فددر ا ر العديددد مددن اتلاقيددات  قددوا اونسددان الدد  تجمثلرمحددت موقعهددا ر  ددال نايددة  -٢
يضدداً  ملددادرات تشددريعية  دد  . وعلددال مددر السددنت  اوددذت   ومددة مالطددة أ(١)وتعزيددز  قددوا اونسددان

ترمدد   ز دةدة ضددمان  نلددا   قددوا معينددة مددن  قددوا اونسددان عددن فريدد  وضددا تشددريعات جديدددة 
ششددددتن جوانددددس  تللددددة ر  قددددوا اونسددددان مثدددد  نايددددة القوددددر  و قددددوا األ ددددخا   وي اوعاقددددة 

املتخوودددددة  واحلقدددددوا املتعلقدددددة ابملسددددداواة. وأجمسدددددندت والةت ندددددددة  ز عددددددد مدددددن الل دددددان الوفنيدددددة
وامللوضددت والسددلطات حلمايددة اللةددات الضددعيلة وضددمان نايددة  قددوقهم. ويددذكر مددن  لتهددا  الل نددة 

وملدددو    الوفنيدددة لتعزيدددز املسددداواة  والل ندددة الوفنيدددة املعنيدددة ابأل دددخا   وي اوعاقدددة  وأمدددت امل دددام
 ن مات الطوعية. ؤون الطل   وملو   ؤون القجةت  اهليةة الوفنية للتوظيف وملو   ؤون امل

وقد دأشت مالطة  منذ  جراي االستعرا  الدوري الشام  األخري اخلدا  ادا  علدال العمد   -٣
من أج  ةست  الة  قوا اونسان فيها وةست س لها ر هذا اجملال عن فري  اوا  عدد من 

 جدراي االسدتعرا  امللادرات. ويعر  هذا التقرير  الة  قوا اونسان ر مالطة والتقدم احملدرد مندذ 
  مددا شدايددة ٢٠١٣ األخددري. وقددد أجددري االسددتعرا  الدددوري الشددام  األخددري اخلددا   الطددة ر عددام

  ٢٠١٣. ومنذ عام ٢٠١٧ ت وين اجمللس التشريع  ودارة جديدة  وجدد الناخلون واليته ر عام
اسدية  وهد  أولويدة سعت مالطة  ز تعزيز  قوا اونسان واحلرةت  وال سيما احلقوا املدنيدة والسي

عليا علدال الودعيد الدوفف  فدت ردت تقددماً كلدرياً ر  تلدف  داالت  قدوا اونسدان. ويعدر  هدذا 
التقريددر التطددورات اهلامددة الدد  سجمدد لت منددذ  جددراي االسددتعرا  األخددري  ويركددز ر الوقددت نلسدده علددال 

 و يات.التو يات املنلثقة عن تلك الدورة وعلال املعاةة ال    يت اا هذه الت
وتر دددس   ومدددة  هوريدددة مالطدددة  دددا تنطدددوي عليددده هدددذه املمارسدددة مدددن  حدددي  و دددوار  -٤

ملتدو،  وهدد  تددؤمن ابلددنهء اللندداي الددذي ترت دز  ليدده عمليددة االسددتعرا  الدددوري الشددام  ابعتلارهددا 
 أداة أساسية لزةدة تعزيز عملية  نلا   قوا اونسان واحللاظ عليها.

 التشاورية املنهجية والعملية -اثنيا   
تولددت ودارة الشددؤون اخلارجيددة والددرتويء الت دداري تنسددي  و ميددا التقريددر الددوفف ملالطددة   -٥

ابلتشاور ما عدة ودارات تنليذية وةان رمسية معنية ابالستعرا  الدوري الشام . و اركت هذه 
لدايددة  ز الددودارات التنليذيددة والل ددان الرمسيددة عددن كثددس ر  يددا مرا دد  الت ميددا  مددن مر لددة ال

مر لدددة عقدددد جلسدددات متعدددددة لوددديامة التقريدددر و ددد  مر لدددة تقد ددده رمسيددداً  و ددداركت أيضددداً ر 
اجتماعات ثنائية عقدت   سس االقتضاي  ما فري  ودارة الشدؤون اخلارجيدة والدرتويء الت داري. 

 وترد ر املرف  األول  القائمة ال املة للودارات والل ان الرمسية املشاركة.
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ت ودارة الشدؤون اخلارجيدة والدرتويء الت داري ابملهدام واملسدؤوليات الد  تضدطلا ادا واضطلع -٦
أي ةنة تنسي  وفنية. وقامدت هدذه الدودارة كدذلك  ابلتعداون الوثيد  مدا الدودارات التنليذيدة والل دان 

الطددة الرمسيددة املعنيددة   تاشعددة وتنسددي  تنليددذ التو دديات الدوليددة املتعلقددة  قددوا اونسددان الدد  قدددمت مل
  فاضدددددطلعت ابملهددددددام ٢٠١٣خدددددقل اةولدددددة الثانيدددددة مددددددن االسدددددتعرا  الددددددوري الشددددددام  ر عدددددام 

 واملسؤوليات ال  تضطلا اا أي آلية وفنية معنية ابستعرا  التو يات وتنليذها ومتاشعتها.

 تنفيذ التوصيات الصادرة ع  اجلولتني السابقتني -اثلثا   
 (1 )التوصية الدولية الصكوك  

لقتلاقيددددة األوروشيددددة حلقددددوا اونسددددان ر كددددانون  ١٢ دددددقت مالطددددة علددددال الربوتوكددددول  -٧
مددن االتلاقيددة  الددذي يقوددر   ددر  ١٤. وابنتلدداي التقييددد ر تطليدد  املددادة ٢٠١٥األول/ديسددمرب 

التمييددددز فقددددت علددددال التمتددددا شتلددددك احلقددددوا املنوددددو  عليهددددا ر االتلاقيددددة نلسددددها  يوسددددا هددددذا 
ر  املتعلقددة شعدددم التمييددز الددواردة ر االتلاقيددة ليوددلز عدددم التمييددز  قدداً  الربوتوكددول مضددمون املددادة

 دد  اتده. وعليدده  فدتن التمتدا مي  دد  مدن احلقددوا املنودو  عليهدا ر القددانون يجم لد  مددن دون 
أي  ييددز شسددلس اةددنس أو العددرا أو اللددون أو اللنددة أو الدددين أو الددرأي سياسددياً أو مددري سياسدد   

و االجتمدداع   أو االنتمدداي  ز أقليددة قوميدة أو الثددروة أو النسددس أو مددري  لددك األ د  القددوم  أ أو
من األسلاب. وهو ي ل  ناية املوافن من التعر  للتمييز علال يد أي سلطة عامدة ألي سدلس 

 .٢٠١٦من هذه األسلاب. وقد شدأ نلا  هذا الربوتوكول ر نيسان/أشري  
الدد   دددقت علددال  ١٤ ز الللدددان ال  أ ددلحت مالطددة مددن أو ٢٠١٤ور آب/أمسددطس  -٨

اتلاقيددة  لددس أورواب للوقايددة مددن العنددف ضددد النسدداي والعنددف املنددزا وم افحتهمددا  وهدد  االتلاقيددة 
ل. وأدرجددددت االتلاقيددددة ر التشددددريعات احملليددددة مددددن خددددقل سددددن القددددانون ابتلاقيددددة اسددددطنلواملعروفددددة 
لوقاية من العندف ضدد النسداي والعندف ( ششتن )التودي ( علال اتلاقية  لس أورواب ل٥٣٢ )اللو 

و جمد رمحلت أيضداً ةندة مشدرتكة شدت الدودارات لتتدوز  عدداد تقريدر عدن اوجدرايات  املنزا وم افحتهمدا.
 . ور أيلددددول/(٢)الدددد  ينلندددد  اوا هددددا ر  فددددار سددددع  مالطددددة  ز االمتثددددال لقتلاقيددددة امللزمددددة قددددانوانً 

. وأقدر  الربملدان مشدروع لعنف اةنساين والعنف املنزامشروع القانون املتعل  اب  نشر ٢٠١٦ سلتمرب
. ويقضد  مشدروع ابلقدانون دعدادة  ديامة ٢٠١٧القانون ر القدراية الثانيدة ر تشدرين الثداين/نوفمرب 

   وشتعدي  القانون اةنائ  ل   يتما ال ما اتلاقية اسطنلول.‘القانون املتعل  ابلعنف املنزا‘

 (٣2و ٣1و ٣٠و 2٩و 2٨)التوصيات املسائل املؤسسية   

  نشاي مؤسسة وفنية حلقوا اونسان  
  قدددمت الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة مقرت دداً يدددعو  ز وضددا ٢٠١٣ر عددام  -٩

 فدددار قدددانوين لتعزيدددز التشدددريعات املالطيدددة املتعلقدددة ابملسددداواة وةويددد  الل ندددة الوفنيدددة املعنيدددة شتعزيدددز 
ددو ل  ددق يات جزائيددة وت ددون مسددؤولة عددن  املسدداواة  ز ةنددة معنيددة  قددوا اونسددان واملسدداواة وجم

 املسدددددداواة و قددددددوا اونسددددددان. وفر ددددددت ودارة الشددددددؤون األوروشيددددددة واملسدددددداواة  ر كددددددانون األول/
مشدروع قدانون املسداواة  ومشدروع   مشروع  قانون ر  فدار التشداور العدام  و دا ٢٠١٥ ديسمرب

وشعددد  لددك  عجمددر  املشددروعان  الل نددة املعنيددة  قددوا اونسددان واملسدداواة القددانون املتعلدد  دنشدداي 
 .٢٠١٦علال الربملان وجراي القراية األوز ر كانون األول/ديسمرب 
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و ددارمل أمددت امل ددام الربملدداين أيضدداً شدددور فعددال ر الددرتويء لضددرورة  نشدداي مؤسسددة وفنيددة  -١٠
سددة تضددطلا شدددور ابلدديف األ يددة ر تعزيددز التنليددذ حلقددوا اونسددان ر مالطددة ابعتلددار أن هددذه املؤس

اللعدددددال للمعدددددايري الدوليدددددة حلقدددددوا اونسدددددان علدددددال الودددددعيد الدددددوفف ور دددددد عمليدددددة التنليدددددذ. ور 
  نشر أمت امل ام وثيقدة تشدر، هدذا االقدرتا، ابلتلودي  ةدت عندوان م نشداي مؤسسدة ٢٠١٣ عام

 وفنية حلقوا اونسانم.
رعت احل ومددددة ر  جددددراي مشدددداورة لتحديددددد النطدددداا تلددددت    دددد٢٠١٤ور  ددددلاا/فرباير  -١١

رؤيتهددا وخططهددا لتعزيددز اوفددار اخلددا   قددوا اونسددان واملسدداواة  وتشددري  ز اعتددزام تعزيددز  ددال 
اختوددا  الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة وتوسدديا نطاقدده ليشددم   قددوا اونسددان  وتنيددري 

 عنيدددددة  قدددددوا اونسدددددان واملسددددداواة. ور كدددددانون األول/اسدددددم هدددددذه الل ندددددة  ز الل ندددددة الوفنيدددددة امل
  نشددرت احل ومددة كتدداابً أشدديت اددد  التشدد يا علددال التوسددا ر املناقشددات قلدد  ٢٠١٤ ديسدمرب

 سن التشريا النهائ .
  نشددر أمددت امل ددام الربملدداين أف دداراً ششددتن هددذا ال تدداب األشدديت ٢٠١٥ور  ود/يوليدده  -١٢

ه. وقدددم أيضدداً مقرت ددات عمليددة ترمدد   ز تطددوير األسددا  املنطقدد  ور ددس ابملقرت ددات الددواردة فيدد
مددا  ومتوافقدداً  الددذي يسددتند  ليدده ال تدداب األشدديت  وشددذلك يجم لدد  أن ي ددون التشددريا املقلدد  مناسددلاً 

طدت هلدا  الليةة اودارية ر مالطة فتجمن ز كام  األهددا  املنودو  عليهدا ر ال تداب األشديت  وهلجم
 لال الوعيد املؤسس  وتجمنلذ شن ا،.شش   جيد  وت ون متسقة ع

وستتما ددال الل نددة اةديدددة مددا ملددادن ابريددس. ومددن املتوقددا أن ت لددف الل نددة اةديدددة  -١٣
  همْ  تنسي  أعمال  تلف اهليةات املتخووة ر هذا القطاع وتوضيحها.

 اجملاالت املواضيعية  
 املساواة  

 اليداً علدال  ديامة قدانون يتعلد  ابلل ندة املعنيدة تع ف ودارة الشؤون األوروشيدة واملسداواة  -١٤
 قدددوا اونسدددان واملسددداواة وآخدددر يتعلددد  ابملسددداواة. وسددديؤدي هدددذان القدددانوانن  ز تعمددديم من دددور 
املسددداواة وتعزيدددزه مدددن خدددقل   دددر التمييدددز ر  تلدددف  ددداالت احليددداة  ومدددن خدددقل  نشددداي هيةدددة 

 احل  ر املساواة ر املعاملة. مسؤولة عن تعزيز وناية  قوا اونسان  ا ر  لك

 (26اانون املساكنة )التوصية   
  اقرت ت الل نة الوفنية املعنية شتعزيز املساواة سن قانون حيددد األسدا  ٢٠١٣ر عام  -١٥

القدانوين لتن ديم عققددات املسداكنة عندددما تنقطدا العققدة  مددا ابالنلودال أو الوفدداة  و لدك اددد  
  ٢٠١٦وضا املعال اللقر أو املعاملة اةائرة. ور نيسان/أشري    نيس الشخ  الذي ي ون ر

فر دددت ودارة احلدددوار االجتمددداع  و دددؤون املسدددتهلك واحلدددرةت املدنيدددة ر  لدددك الوقدددت  مشدددروع 
 قددانون ر  فددار التشدداور العددام. ور وقددت ال دد   دخدد  قددانون املسدداكنة  يددز النلددا  ر نيسددان/

دواج الددددراملت ر تسدددد ي   الددددة املسدددداكنة  واعددددرت  وتضددددمن أ  امدددداً ششددددتن األ ٢٠١٧ أشريدددد 
. وي لدد  القددانون نايددة األفددرا  الضددعيلة  ويددن  علددال (٣) قددوقهم ومسددؤولياشم ششدد   قددانوين

االعرتا    موعة واسعة من  ييف املساكنة ال    ن للزوجت االختيار شينها  ويقدر االخدتق  
 ر تلضي   ينة علال أخرى ر تن يم عققتهما.
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القضاء على التمييز اجلنساين والقوالب النمطياة التقليدياة عا  طرياق تنمحاي  لاالت التوعياة   
 (51يف جمال التعلي  )التوصية 

تددوفر الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة ابنت ددام  دورات تدريليددة أل ددحاب املوددلحة  -١٦
عن الطقب  من أج  التوعية ابألسلوب االسدتلاق  ر التعامد   العاملت ر قطاع التعليم  فضقً 

ما األدوار والقوالس النمطية التقليدية. ويجمدر ب املدرسون أيضاً علال ممارسة تعميم مراعداة املن دور 
اةنسدداين ر عملهددم. وتشددم  اللةددات الدد  وضددا للتدددريس مددا يلدد ا فددقب الدددورات الدراسددية 

املسددؤولون الرتشيددون واملدرسددون واحملاضددرون وفددقب املددر لتت االشتدائيددة اخلا ددة شرعايددة األفلددال  و 
 .(٤)والثانوية وفقب اةامعات

   موعدة مدن ٢٠١٧-٢٠١٦ونلذت الل ندة الوفنيدة املعنيدة شتعزيدز املسداواة  ر عدامْ   -١٧
ور الرجد  امللادرات ر  ال م افحة القوالدس النمطيدة اةنسدانية شدد   ز دةدة الدوع  م يدة د

. وفيمددا يلدد  أنشددطة ولددت  موعددات فقشيددة  تللددة للتوعيددة (٥)ر ةقيدد  املسدداواة شددت اةنسددت
شتقاسدددم األعلددداي ومسدددؤوليات الرعايدددة واألعمدددال املنزليدددة داخددد  األسدددرة  وةددددي القوالدددس النمطيدددة 

 اةنسانية التقليدية  وتثقيف الطقب ششتن تداشري التوفي  شت العم  واحلياةا
 ضددره أكثددر  ماملسددر، ر التعلدديممعرضدداً مددن نشدداا مسددر   شعنددوان  ٢٢دمي تقدد 

 فالس ر املر لة الثانوية  ٢ ٠٠٠من 
  للائدة فقب ما شعد املر لة الثانوية  ‘املساواة خارج نطاا اةامعة‘تن يم فعالية شعنوان

ية عر    وولت اللعال٢٠١٧والتعليم العاا ر جامعة مالطة ر تشرين الثاين/نوفمرب 
 للوور وموسيقال  ) را أثواب السلا ة( ومعرضاً ‘ Burning Bikinis‘فيلم 

  مددددار  التعلددديم مدددا شعدددد املر لدددة الثانويدددة ومؤسسدددات  ٦ركدددن  دددا نة جوالدددة ر
  ٢٠١٧التعلددديم العددداا ر مالطدددة ومدددودو شدددت  دددهرْي  دددلاا/فرباير وأةر/مدددايو 

الدد  يتناوهلددا املشددروع   يددط فلددس  ز الطددقب الددذكور التعليدد  علددال املواضدديا 
وجدددرى ةميددد  هدددذه التعليقدددات ال قددداً علدددال الودددلحة اخلا دددة ابلل ندددة الوفنيدددة 
املعنيددة شتعزيددز املسدداواة علددال موقددا الليسددلومل. وشلدديف  مددوع الطددقب الددذين فلددس 

 فالس. ٩٠٠منهم  لك 
تنويددة(  ٢اشتدائيدة و ٢) (٦)  أجريدت دراسدة  ريليدة ر أرشدا مددار ٢٠١٤وخدقل عدام  -١٨

أعددت ر  فارهدا  و ددات تدريليدة وخطدت تدريسدية ششدتن املسداواة وعددم التمييدز ل د  يسدتعت 
ر  ‘سددلراي التنيدددري‘اددا املدرسددون كددتدوات مليددددة ر  ددال املمارسددات اةيدددة  ويودددلحوا شددذلك 

والتندوع وتعمديم مراعاشمدا ن ام التعليم. وأظهرت هذه الدراسة الت ريلية أن دمء مسدتلْ  املسداواة 
 ر التعليم أمرا مم ن وقاش  للن ا، علال  عيد احملتوى واملهارات علال  د سواي.

ششدتن  (٧)  نجم رمحمت دورة تدريلية للائدة املعلمت واملعلمدت املتددرشت٢٠١٤ور آ ار/مار   -١٩
التمييدز  وتناولدت الددورة  تلدف تعميم مراعاة املساواة من أج  توعية املرشرمحت  سدتلْ  املسداواة وعددم 

أسلاب التمييز   ا ر  لك نوع اةنس  ادد  تشد يعهم علدال تطليد  ملددأ تعمديم مراعداة املسداواة 
ر التددددريس. وعر فدددت هدددذه الددددورة التدريليدددة ملددددأ تعمددديم مراعددداة املسددداواة و دددددت آتره  وقجمددددرمحمت 

 ت ال    نهم استخدامها ر هذا الشتن.للمتدرشت أمثلةا عملية واملزيد من املوارد واألدوا
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 (55و 52 )التوصيتان التوظيف يف اجلنسني بني املساواة تعزيز  
وضعت ملادرات    موضا التنليذ لتش يا النساي علال دخول سوا العم  أو اللقاي  -٢٠

ةدة فيدده )ان ددر املرفدد  الثدداين لقفددقع علددال القائمددة ال املددة(. وقددد سددا ت هددذه امللددادرات ر د 
 ٢٠١٤ر املائدددة  شدددت الرشدددا األول مدددن عدددام  ٥.٩معددددل عمالدددة النسددداي ر القدددوة العاملدددة شنسدددلة 

 .(٩)ر املائة( ٥٣) ٢٠١٧والرشا األول من عام  (٨)ر املائة( ٤٧.١)
و نز الل نة الوفنية املعنية شتعزيز املساواة  هادة معقمة املساواةم للشركات الد  تعمد   -٢١

تعزيز املساواة شت اةنست ر السياسات واملمارسات ال  تتلعها ر عملها عن فري  فعًق  علال 
ملعددايري  تنليددذ تددداشري تت دداود مددا هددو منوددو  عليدده ر القددوانت. ووضددا الشددركات للتقيدديم وفقدداً 

 نددددددة وتقدددددم هلددددا املسدددداعدة القدمددددة لرتسدددديو التزاماشددددا ر هددددذا اجملددددال. و لددددول تشددددرين األول/
 ٢١ ٣٠٠مؤسسدددة يعمددد  فيهدددا أكثدددر مدددن  ٨٠  شلددديف عددددد املؤسسدددات املعتمددددة ٢٠١٧ رأكتدددوش

 موظف وف   روا مشهود شسقمتها.
وتعمدد  الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة علددال م افحددة القوالددس النمطيددة اةنسددانية  -٢٢

سدداواة شددت اةنسددت ابوددا  عدددد مددن امللددادرات الراميددة  ز التوعيددة م يددة دور الرجدد  ر ةقيدد  امل
. وجيدددري التشدددديد علدددال تقاسدددم املسدددؤوليات األسدددرية واملنزليدددة (١٠)وشلوائدددد التدددداشري املواتيدددة لألسدددرة

 والتوعية  ختلف أنواع اآلليات املواتية لألسرة  وفيما يل   كر هذه امللادراتا
 العم  املرنة  تن يم  فطار عم  ألرابب العم  ملناقشة التداشري املواتية لألسرة وترتيلات 
  تن يم دورة تدريلية ألرابب العم  ترم   ز التوعية شلوائد التداشري املواتيدة لألسدرة

علدددال أرابب العمددد  واملدددوظلت علدددال  دددد سدددواي  وشضدددرورة تنليدددذ سياسدددة  ددداملة 
متسدداوية للمددوظلت النسدداي  لل ميددا ال  يددز ر  جددرايات التوظيددف وتددوفر فر دداً 

 والرجال علال  د سواي 
 م فعاليددة ر اهلددواي الطلدد  لل مهددور العددام اددد  م افحددة القوالددس النمطيددة تن ددي

 اةنسانية ر اللنة املالطية.
  ن مدددت الل ندددة الوفنيدددة املعنيدددة شتعزيدددز املسددداواة نلدددة ٢٠١٧ور تشدددرين الثددداين/نوفمرب  -٢٣

ليدددوم )أريدددد املسددداواة ر األجدددر( انسددد اماً مدددا اال تلدددال اب مPayM€quallyمقودددرية ةدددت عندددوان 
األورويب للمسدداواة ر األجددر و لددك اددد  التوعيددة ابلل ددوة ر األجددور شددت اةنسددت. و دداركت 
الل ندددة خدددقل هدددذه احلملدددة ر شدددرامء تللزيونيدددة و  اعيدددة  وأ ددددرت مدددواد علدددال وسدددائت التوا ددد  

 االجتماع   ونشرت مقاالت ششتن هذا املوضوع.
الطددة لتسددليت مزيددد مددن الضددوي علددال عمدد  وأعدددت الل نددة دلدديًق للنسدداي املهنيددات ر م -٢٤

. واهلد  من  لك هو تعزيز فر ها (١١)هذه اللةة وكلايشا ومؤهقشا وخربشا ر  تلف اجملاالت
ر الو ول  ز منا س  نا القرار. ونلذت الل نة أيضاً عدداً مدن امللدادرات الراميدة  ز التوعيدة 

  وكذلك (١٣)ورسالة  خلارية (١٢)التاشعة لل نة اذا الدلي  من خقل وسائت التوا   االجتماع 
  شلديف ٢٠١٧من خقل  رسال تعميم ر الربيد الداخل  للح ومة. و لول تشرين األول/أكتدوشر 

 امرأة. ٢٥٠عدد النساي املهنيات املس قت ر هذا الدلي  أكثر من 
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لتم دت عددد أكدرب مدن النسداي ونلذت الل نة الوفنيدة املعنيدة شتعزيدز املسداواة ملدادرات أخدرى  -٢٥
 ا٢٠١٥. وقد نلذت امللادرات التالية ر كانون/ديسمرب (١٤)من الو ول  ز مراكز  نا القرار

  مشاركة ثقثت سيدة من النساي الطانات  ز الو دول ملنا دس  دنا القدرار ر
شددددرانمء للتوجيدددده علددددال يددددد مهنيددددت يشددددنلون وظددددائف رفيعددددة مسددددتوى مددددن أجدددد  

واملهددددددارات املناسددددددلة  ات الوددددددلة شدددددددور القيددددددادة. وتلقددددددت  اكتسدددددداب املعددددددار 
املسددددتليدات مددددن التوجيدددده أيضدددداً تدددددريلاً ششددددتن مواضدددديا مثدددد  مهددددارات القيددددادة 

 واو را   و نا القرار  وأتكيد الذات  ومهارات االتوال 
  جدددراي دراسدددتت  ثيتدددْت ششدددتن التمثيددد  املتدددوادن شدددت اةنسدددت ر منا دددس  دددنا 

لت االقتوددادي والسياسدد   وششددتن املسدداواة شددت اةنسددت وةديددد القددرار ر اجملددا
 وددد   سدددس ندددوع اةدددنس ومدددري  لدددك مدددن التدددداشري الددد  تعدددزد التدددوادن شدددت 

 اةنست ر عملية  نا القرار.

 (66و 65و 6٤مكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية )التوصيات   
  هلدددول األدواج املثليدددون ر ٢٠١٤ين  الدددذي سدددن ر عدددام  وجدددس قدددانون االقدددرتان املدددد -٢٦

 فددار االقددرتان املدددين نلددس احلقددوا املخولددة لددألدواج مددن جددنس  تلددف. وقددد أرسددال هددذا القددانون 
. (١٥)ر االعتلددار التنددوع ر امليدد  اةنسدد  املسدداواة ر  يددا اجملدداالت االجتماعيددة والتشددريعية آخددذاً 

 خوددددداً  ١٦٣عددددددد املتدددددزوجت ر  فدددددار االقدددددرتان املددددددين   شلددددديف ٢٠١٧و لدددددول نيسدددددان/أشري  
 .(١٦)وس لت  الة تلف وا دة لزوجت مثليت

 قددددددانون املتعلدددددد  ابهلويددددددة اةنسددددددانية والتعلددددددري اةنسدددددداين واخلوددددددائ  اةنسدددددديةالويددددددن   -٢٧
علدال  دد ر  يدا األ دخا  ر اهلويددة اةنسدانية  وجييدز تعدددي  اخلودائ  اةنسددانية  ٢٠١٥ لعدام

الوتئدددد  أو الشددددهادات الرمسيددددة. ويددددن  أيضدددداً علددددال نشددددوي التددددزام  جيددددايب علددددال اهليةددددات  ر  يددددا
احل وميددددة يقضدددد  من ت لدددد  املسدددداواة ر املعاملددددة ملنددددايري اهلويددددة اةنسددددانية ر اخلدددددمات الدددد  
تقدددمها. وفيمددا يتعلدد  ابخلوددائ  اةنسددية  يتدديز لدديابي  م انيددة أتجيدد  ةديددد نددوع اةددنس ر 

وددة لددذلك ر  ددهادة مدديقد الطلدد  ويددن  علددال  دد   يددا األ ددخا  ر سددقمة اخلانددة املخو
 .(١٧)اللدن و ريتهم ر التور  مجسادهم

السياسدددة املتعلقدددة شطدددقب املدددددار  مدددن مندددايري اهلويدددة اةنسدددانية واملختللددددت وتسددداعد  -٢٨
نون علددال  سددديد امللددادن واألهدددا  املنودددو  عليهددا ر القدددا و ددامل   دددلات اةنسددت جنسددياً 

املدددذكور أعدددقه  ر املمارسدددة العمليدددة. وشدددد  هدددذه السياسدددة  ز تعزيدددز الليةدددة املدرسدددية الشددداملة 
عدن تشد يا اكتسداب املعرفدة ششدتن التندوع  لل ميا واآلمندة واخلاليدة مدن التحدرل والتمييدز  فضدقً 

  و دددامل   دددلات اةنسدددت اللشدددري الدددذي يشدددم  مندددايري اهلويدددة اةنسدددانية واملختللدددت جنسدددياً 
 .(١٨)وابلتاا تعزيز الوع  االجتماع  والقلول واال رتام

  أجمضدديف مالتعلددري اةنسدداينم وماخلوددائ  اةنسدديةم  ز األسددلاب الدد  ٢٠١٥ور عددام  -٢٩
 .(١٩)ةقانون املساواة شت الرج  واملرأمن  ٤٥٦حي ر التمييز علال أساسها ر اللو  

ددن   -٣٠ . ٢٠١٦ر عددام اةنسددانية والتعلددري اةنسدداين  قددانون أتكيددد امليدد  اةنسدد  واهلويددةوسجم
أي ممارسددددة شددددد   ز تنيددددري امليدددد  اةنسدددد  أو اهلويددددة  - وجيددددرم هددددذا القددددانون ممارسددددات التلدددددي 

اةنسانية أو التعلري اةنساين لشخ  من األ خا  أو قمعه أو  لنائه  و لك عن فريد  فدر  
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أو يطر هددددا أو يزاوهلددددا أو يدددددل مرامددددات وعقددددوابت السدددد ن علددددال مددددن يددددروج هلددددذه املمارسددددات 
األ خا  عليها. وابوضافة  ز  لك  يؤكد القانون أال وجود ملي  جنس  أو هوية جنسانية أو 

 .(٢٠)تعلري جنساين يش   اختقاًل أو مرضاً أو قووراً من أي نوع كان
 وثيقددة سياسددية ششددتن نددزالي السدد ون مددن منددايري اهلويددة اةنسددانية واملختللددتوفر ددت  -٣١

  وهد  قيدد التنليدذ ر   دق ية كوراديندو لتتكيدد ا درتام  قدوا جنسياً و امل   لات اةنسدت
 .(٢١)اونسان  واملساواة  واودماج  واالعرتا  ابلتنوع شت الس ناي

ووضدددعت أيضدددداً سياسددددة ششددددتن تددددوفري مددددرا يت نايدددددة جنسددددانياً ر امللدددداين احل وميددددة.  -٣٢
يجم لدد  لل ميددا تددوفر شيةددة ال تتسددم ابأل  ددام املسددلقة أو شطدداشا واهلددد  مددن هددذه املرافدد  هددو أن 

ر    شلنددددت نسدددلة املدددرا يت احملايددددة جنسددددانياً ٢٠١٦احلودددرية. و لدددول كدددانون األول/ديسدددمرب 
 .(٢٢)ر املائة ٤٧امللاين احل ومية 

  أعلن عن اعتزام  فدقا عمليدة مشداورات ششدتن تدربع ٢٠١٧ور خطاب امليزانية لعام  -٣٣
 .(٢٣)ليت واملثليات ومزدوج  املي  اةنس  ابلدماملث
  ابت دم ان منايري اهلوية اةنسانية تنيري جنسهم القانوين ٢٠١٥ومنذ نيسان/أشري   -٣٤

  شلدددديف عدددددد منددددايري اهلويددددة اةنسددددانية الددددذين ٢٠١٧ر الوتئدددد  الرمسيددددة. و لددددول  ددددلاا/فرباير 
 ة علددال  لددك  أفلقددت احل ومددة  ر أيلددول/. وعددقو (٢٤) خودداً  ٦٧اسددتلادوا مددن هددذا اوجددراي 

 X  جوادات سلر وشطاقات هوية ولو من التونيف الثنائ  لل نس وتضا الرمز ٢٠١٧سلتمرب 
 مقاش  خانة نوع اةنس.

  أقدددر  الربملدددان املدددالط  قدددانون املسددداواة ر الدددزواج الدددذي أدى  ز ٢٠١٧ور  ود/يوليددده  -٣٥
مراعدداة ةقيدد  املسدداواة لل ميددا. و ددنز املثليددات واملثليددون  ةددديط قددانون الددزواج مددن خددقل تعمدديم

ومزدوجددو امليدد  اةنسدد  ومنددايرو اهلويددة اةنسددانية و دداملو  ددلات اةنسددت وأ ددرار اةددنس  ريددة 
الزواج ممن حيلون سواي أكان هؤالي من نلس جنسهم أو من جنس  تلف  وهلم أيضاً أن يقوموا 

اجددددة  ز وضددددا   ددددارات ال لددددزوم هلددددا ششددددتن نددددوع جنسددددهم مقددددام الوالدددددين ر األفلددددال دو ددددا  
 .(٢٥)ت وينهم الليولوج  علال  هادة ميقد الطل  أو
وقددد أدى احلددوار املددن م شددت السددلطات الوددحية و اعددات املثليددات واملثليددت ومزدوجدد   -٣٦

 امليدد  اةنسدد  ومنددايري اهلويددة اةنسددانية و ددامل   ددلات اةنسددت وأ ددرار اةددنس  ز اسددتحدا 
عدن  جدراي تعدديقت تشدريعية تشدم   عدد من اخلددمات اخلا دة  ندايري اهلويدة اةنسدانية  فضدقً 

  فر ددت ودارة الوددحة وثيقددة تشدداور ششددتن ٢٠١٨تددوفري العددقج ابهلرمددوانت. ور نيسددان/أشري  
الرعايددة الوددحية اخلا ددة  نددايري اهلويددة اةنسددانية تضددمنت مقرت ددات للنهددو   دددمات الرعايددة 

 املقدمة ملنايري اهلوية اةنسانية ر مالطة.الوحية 

 (5٤اختاذ تدابري خاصة مؤاتة يف اجملاالت اليت تكون فيها املرأة ممثلة متثيال  اناصا  )التوصية   

 (٩٨زايدة مستوى مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، كّما  ونوعا  )توصية   
 جدددراي مناقشدددة  ٢٠١٧حل دددوم  لعدددام تسدددتلزم   ددددى املقرت دددات املدرجدددة ر الدددربانمء ا -٣٧

ششددتن اودددا  تدددداشري  جياشيدددة لدددزةدة  ثيددد  املدددرأة ر الربملدددان. وهندددامل مناقشدددات  دددري علدددال الودددعيد 
 الوفف ششتن اعتماد ن ام احلو  ر السياسات ملعاةة القوور احلاا ر العملية الد قرافية.
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املتدددوادن شدددت اةنسدددت ر احليددداة السياسدددية والعامدددة. وتلتدددزم احل ومدددة املالطيدددة شتعزيدددز التمثيددد   -٣٨
  تدددداشري  تللدددة  ددد  ترمددد   ز ٢٠١٧وابللعددد   ةددددد املقرت دددات الدددواردة ر شدددرانمء احل ومدددة لعدددام 

معاةددة ضددعف  ثيدد  املددرأة ر هددذين اجملددالت ابلطددرا التاليددةا مناقشددة التددداشري اوجياشيددة الراميددة  ز دةدة 
ربملددان  تعزيددز التمثيدد  املتددوادن شددت املددرأة والرجدد  ر النقا ددات التللزيونيددة  وضددمان  ثيدد    ثيدد  املددرأة ر ال

 ر املائة كحد أدىن. ٤٠كق اةنست ر  الس  دارة اهليةات الرئيسية ر اودارة العامة شنسلة 
 ريةالادرات  تللة ر اآلونة األخوقد أقدمت جهات    من أ حاب املولحة علال اوا  م -٣٩

  وهنددامل مناقشددات  ددري علددال الوددعيد الددوفف ششددتن اعتمدداد ن ددام احلودد  ر
 ر احلاا ر العملية الد قرافية السياسات ملعاةة القوو 

  ومن املتوقا أن يتو د  احلدزابن السياسديان الرئيسديان  ز اتلداا ششدتن تنيدري سداعات
  (٢٦)تية أكثر لألسرةعم  الربملان يضمن للربملانيت واملوظلت العم  ر شيةة موا

  وهلطت رئيس  لس النواب ونشاي مركز لرعاية األفلال خا  معضاي الربملدان
 .(٢٧)ومعاوين الودراي واملوظلت العاملت ر الربملان

ور ضوي تدين مشاركة املرأة ر احلياة السياسية ر مالطة  أعدت الل ندة الوفنيدة املعنيدة  -٤٠
. ور وقددت تسددلت الضددوي علددال التو دديات املتعلقددة شسددل  املضدد  قدددماً شتعزيددز املسدداواة ورقددة  ددط 

ال    نشرت الل نة العديد من املقاالت واللياانت الوحلية لتوعيدة أ دحاب املودلحة املعنيدت 
 )ان ر املرف  الثالط لقفقع علال القائمة ال املة(.

 مكافحة التمييز  
 (٤٠ه )التوصية لاية الفئات الضعيفة م  التمييز جبميع أشكال  

 (5٠مكافحة التمييز جبميع أشكاله )التوصية   
لقتلاقيددددة األوروشيددددة حلقددددوا اونسددددان ر كددددانون  ١٢ دددددقت مالطددددة علددددال الربوتوكددددول  -٤١

من االتلاقية  الذي يقودر   در التمييدز  ١٤. وابنتلاي تقييد تطلي  املادة ٢٠١٥األول/ديسمرب 
ليهدددا ر االتلاقيدددة نلسدددها  يوسدددا هدددذا الربوتوكدددول فقدددت علدددال التمتدددا شتلدددك احلقدددوا املنودددو  ع

مضددمون املددادة املتعلقددة شعدددم التمييددز الددواردة ر االتلاقيددة ليوددلز هددذا احل ددر  قدداً ر  ددد  اتدده. 
وعليدده  فددتن التمتددا مي  دد  مددن احلقددوا املنوددو  عليهددا ر القددانون يجم لدد  مددن دون أي  ييددز 

الدين أو الدرأي سياسدياً أو مدري سياسد   أو األ د   شسلس اةنس أو العرا أو اللون أو اللنة أو
القددددوم  أو االجتمددددداع   أو االنتمدددداي  ز أقليدددددة قوميددددة أو الثدددددروة أو النسددددس أو مدددددري  لددددك مدددددن 
األسلاب. وهو ي ل  ناية املوافن من التعر  للتمييز علال يد أي سلطة عامة ألي سدلس مدن 

 .٢٠١٦سان/أشري  هذه األسلاب. وقد شدأ نلا  هذا الربوتوكول ر ني
و لددك ملددو  الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة  ددق ية ملا ددرة التحقيقددات عنددد  -٤٢

عن  ق ية ملا رة التحقيقات   دم املنودس ششدتن القضداة  ات  تلق    وى م توشة فضقً 
وى الولة   ال اختوا ه. وشعد  جراي التحقيد   جيدود مللدو  الل ندة الوفنيدة أن يدرفت الشد 

أو هللددددد   ز أبدددددا مثلتدددددة مدلدددددة. ور احلالدددددة األخدددددرية   يدددددط يتلدددددف أن اوجدددددراي املشدددددت ال منددددده 
 ز ملددو  الشددرفة ليتخددذ شدددوره  جددرايات   جر ددة  يقدددم ملددو  الل نددة الوفنيددة تقريددراً  يشدد  
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ر  ددال م ي ددن اوجددراي املشددت ال مندده يشدد   جر ددة  فددتن ملددو  الل نددة يدددعو الشددخ   أمددا
  ز توحيز الوضا  ويتوست شت مقدم الش وى وهذا الشخ  لتسوية األمر. املشت ال منه

  وسا  ال اختوا  الل نة الوفنية املعنية شتعزيز املسداواة مدا شددي نلدا  ٢٠١٦ور عام  -٤٣
اللددوائز املتعلقددة  مارسددة احلقددوا املخولددة للعمددال ششددتن  ٢٠١٦لعددام  ١٧٣او ددعار القددانوين رقددم 

الودددادر عدددن الربملدددان  EU/2014/54 ندددر  مدددن هدددذا التشدددريا هدددو تنليدددذ التوجيددده. وال) ريدددة التنقددد (
األورويب ششددتن تددداشري تيسددري ممارسددة احلقددوا املخولددة للعمددال  ر سددياا  ريددة تنقدد  العدداملت  وهددو 

 توجيه ين  علال أ  ام تيسر التطلي  املو د للوائز االةاد األورويب و نلا ها ر هذا الودد.
( ٢٠١٤-٢٠١٣الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة  موعددة مددن امللددادرات )ونلددذت  -٤٤

  ورفا مستوى الوع   ستلْ  املسداواة وعددم التمييدز  ولتم دت (٢٨)لتعزيز قدراشا املعرفية الداخلية
 اةهات  ا لة املولحة عن فري  التدريس علال النحو التااا

 وتعميم من ور املساواة و دارة التنوع  تدريس موظل  الل نة ششتن عدم التمييز 
  كمدا هدو ) جراي دراسة  ريلية ر املدار  وتدريس املدرست ششدتن عددم التمييدز

  (٥١-١٠٢مجملت ر الرد علال التو ية 
  وتددريس ‘ اال تلداي ابلتندوع‘تن يم يوم كدر  ملوضدوع )مناهضدة العنودرية( ةدت  دعار

لددددال التو دددديات املتعلقددددة مجملددددت  ر الددددرد ع )كمددددا هددددوأرابب العمدددد  ششددددتن  دارة التنددددوع 
  أدانه(ابلعنورية 

  الدد  أت ددت اللر ددة للمددوافنت ل دد  ي شددلوا عددن  دداالت ‘ قدد  كلمتددك‘نلددة
 ييددز ألسددلاب  تللددة ويتلددادلوا اآلراي فيمددا شيددنهم ششددتن آتر التمييددز و/أو فوائددد 

هدددددذه  . ور أعقددددداب(٢٩)املسددددداواة  واسدددددتخدمت ر احلملدددددة مقودددددورات متنقلدددددة
احلملة  أعدت الل نة مقطا فيديو يعر  هذه الت ارب للتوعية أكثر ابحلقدوا 

 واملسؤوليات املتعلقة ابملساواة ر املعاملة   ا ر  لك املساواة شت األعراا.
( للتوعيدددة أكثدددر   دددال اختودددا  الل ندددة ٢٠١٥-٢٠١٣) (٣٠)ونلدددذت أنشدددطة أخدددرى -٤٥

  كر هذه األنشطةاوتعزيز قدراشا املعرفية  وفيما يل  
 /تددددريس مدددوظل  الل ندددة الوفنيدددة املعنيدددة شتعزيدددز املسددداواة علدددال املهدددارات النلسدددية 

االجتماعيدددة  و تلدددف أسددداليس وأدوات التددددريس  وأدوات مراجعدددة وتقيددديم  دارة 
 املساواة والتنوع  وأدوات االتوال 

  تدددددريس  تلددددف اةهددددات  ددددا لة املوددددلحة  ويشددددم   لددددك مددددا يلدددد ا تدددددريس
لت ر الوظدددائف ال تاشيدددة واجملدددالس احملليدددة ششدددتن املسددداواة وعددددم التمييدددز  العدددام

وتقييم أداي املوظلت العموميت ر  ال املساواة  وتدريس أعضاي املن مات مري 
 احل ومية والشركاي االجتماعيت ششتن أسلاب التمييز وتعميم مراعاة املساواة 

  ةيدددددة املتلعدددة ر اهليةدددات املعنيددددة املمارسدددات ا جدددراي ثدددق  دراسدددات  ثيددددة هددد ا
  وتسلت الضدوي علدال املمارسدات اةيددة الد  تتلعهدا ابملساواة ر  ال عدم التمييز

اهليةات املعنية ابملساواة. واستعر  التقريدر املعدد عدن دراسدة املسدز االسدرتاتي يات 
ممددت امل ددام التنليذيددة الدد  تعتمدددها الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة مقارنددة 
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الشمالية. وعدقوة علدال  آيرلندااملعف ابملساواة )النمسا( والل نة املعنية ابملساواة ر 
 الدراسدددة االستقودددائية للتودددورات السدددائدة شدددت املدددوظلت العمدددوميت لدددك  شي ندددت 

ت شعددد والددوع  لدددى هددذه اللةددة مددن املددوظل   ددم التقدددم احملددرد ر مسددتوى املعرفددة
 التدريس والتوعية ر  فار هذا املشروع. اخلضوع ألنشطة

وتنشدددر الل ندددة الوفنيدددة املعنيدددة شتعزيدددز املسددداواة معلومدددات عدددن  دددال اختوا دددها وعدددن احلقدددوا  -٤٦
واملسؤوليات املتعلقة ابملساواة ر املعاملة من خقل املشاركة ر شرامء ر وسائت اوعقم  ونشر مقاالت 

قدددروية  وكدددذلك مدددن خدددقل املوقدددا الشدددل   لل ندددة. وتسدددتخدم وشيددداانت  دددحلية ر وسدددائت اوعدددقم امل
 الل نة أيضاً وسائت التوا   االجتماع  ر  رير رسائ  موجهة  ز  موعة واسعة من اةمهور.

تعزيز اادرة اللجناة الوطنياة املعنياة بتعزياز املسااواة علاى التصادي للعناف والتميياز العنصاري   
 (٣5و ٣٤و ٣٣)التوصيات 

 (5٩و 5٧الرامية إىل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب )التوصيتان اجلهود   

اجلهاااود الرامياااة إىل مكافحاااة العنصااارية وخطااااا الكراالياااة يف وساااائ  اإلعاااالم واسااات دام   
 (6٣و 62و 61و 6٠و 5٨خطاا الكراالية على لسان السياسيني )التوصيات 

يدددز املسددداواة ر عملهدددا جواندددس  تللدددة تتعلددد  ابلعنودددرية تتنددداول الل ندددة الوفنيدددة املعنيدددة شتعز  -٤٧
 الل نددة  اختودا   ددال ويشدم والتمييدز العنودري وكددره األجاندس ومدا يتودد  شدذلك مددن تعو دس. 

 ٨٥ رقددددم القددددانوين او ددددعار عددددن فضددددقً  مالطددددة  قددددوانت مددددن ٤٥٦ اللودددد  عليدددده يددددن  ملددددا وفقدددداً 
ششدتن أي  د اوى ترفدا شددعوى التعدر  للتمييدز علدال أسدا  العدرا  ةقيقات  جراي  ٢٠٠٧ لعام

 واأل   اوثف ر  االت العم  والتعليم وتقدمي السلا واخلدمات واملؤسسات املورفية واملالية.
وتسددتعر  الل نددة مددا يقددرت، مددن سياسددات وتشددريعات  وتقدددم عنددد اللددزوم  مسددا ات  -٤٨

 مددن األ ددخا  علدال اخددتق  انتمدداياشم العرقيددة/ ادد  دمددء قضدداة و ددوام   موعدات  تللددة
 اوثنية ر أي  جرايات مقرت ة.

التندددوع الثقدددار ر دوائدددر ‘وأجدددرت الل ندددة الوفنيدددة املعنيدددة شتعزيدددز املسددداواة دراسدددة شعندددوان  -٤٩
تسددعال  ز فهددم املمارسددات املتلعددة ر    وهدد  دراسددة‘بددء  دارة التنددوع ةااخلدمددة العامددة ر مالطدد

ارد اللشدددرية فيمدددا يتعلددد  ابلتندددوع الثقدددار  وكدددذلك  ز تقيددديم  م انيدددة تنليدددذ  دارة التندددوع  دددال املدددو 
. واستلزم  جراي هدذه الدراسدة  الد  اسدتخدم فيهدا عنودر اةنسدية كمؤ در مدن (٣١)شوورة منه ية

مؤ رات التنوع الثقار   جدراي عدر    ودائ  ملسدتوةت التندوع الثقدار ر دوائدر اخلدمدة العامدة  
 جددراي  ددط نددوع  ر أوسدداا املددديرين ر هددذه الدددوائر تضددمن ةلدديًق آلراي اودارة ششددتن التنددوع و 

الثقدددار وأتثدددريه علدددال ديناميدددات اللريددد  وتقددددمي اخلددددمات ووضدددا السياسدددات وكدددذلك الدددنهء الددد  
 تتلعها دوائر اخلدمة العامة ششتن مراعاة التنوع ر التوظيف و دارة هذا التنوع.

  دورة تدريليدددة ألرابب العمددد  ششدددتن  دارة التندددوع (٣٢)٢٠١٤ر آ ار/مدددار  ون مدددت   -٥٠
وددددول ر هددددذا احللتم يددددنهم أكثددددر مددددن تعزيددددز املسدددداواة ر املمارسددددات الدددد  يتلعوبددددا ر العمدددد . و 

التدريس علال مزيد من املعلومات عدن التشدريعات املتعلقدة ابملسداواة ر املعاملدة  وملهدومْ  التندوع 
هدددا  املتوخدداة مددن  دارة التنددوع  واهلياكدد  اوداريددة ون ددم اودارة  و دداالت العمدد  واملسدداواة  واأل

املم نددة مثدد  التوظيددف واال تلدداظ ابملددوظلت واالتودداالت اخلارجيددة  واخلطددوات الراميددة  ز تعزيددز 
 املساواة  ومراعاة التنوع والقضاي علال التمييز داخ  املؤسسات.
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لألنشددطة  لل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة يومدداً   ن مددت ا٢٠١٤ور آ ار/مددار   -٥١
اددددد  اال تلدددداي ابلتنددددوع وتشدددد يعه وتعزيددددز  ‘ا تلدددداي ابلتنددددوع‘املتعددددددة الثقافددددات ةددددت عنددددوان 

. واسدددتخدمت الل ندددة الوفنيدددة هدددذا (٣٣)املسددداواة  وال سددديما فيمدددا يتعلددد  ابلعدددرا واأل ددد  اوثدددف
مزيد مدن الرسدائ  الراميدة  ز تعزيدز التندوع الثقدار عدن فريد  النشاا  الذي عقد ر فاليتا  لتمرير 

 املوسيقال والرتفيه وألعاب األفلال واألنشطة املوجهة  ز  يا أفراد األسرة.
  مقاالً للتوعية شتتثري خطداب ال راهيدة علدال اللةدات ٢٠١٧ونشرت الل نة الوفنية  ر عام  -٥٢

 ية ما جهود تعزيز املساواة واودماج والتنوع.املستهدفة من األفراد  وتعار  خطاب ال راه

 (11٠الرتويج يف أوساط املواطنني لثقافة عدم التمييز ضد املهاجري  )التوصية   
  مثدددداين دورات تدريليددددة ششددددتن التشددددريعات ٢٠١٦نجم مددددت ر نيسددددان/أشري  وأةر/مددددايو  -٥٣

منهددا سدداعتان   ددارمل فيهددا املالطيددة املتعلقددة ابملسدداواة و تلددف أسددلاب التمييددز  خووددت ل دد  
ملدتمس ةدوي مدن جنسديات  تللدة يقيمدون ر مراكدز ملتو دة تدديرها الدولدة. وجدرى  ١٥٠ واا

توضددديز احلقدددوا والواجلدددات النا دددةة عدددن التشدددريعات املتعلقدددة ابملسددداواة ر مالطدددة ونوقشدددت مدددا 
تقدددمي السددلا املشدداركت  مددا تسددليت الضددوي علددال أمثلددة مددن التمييددز ر م ددان العمدد   ور  ددال 

واخلدمات. وأتيحت للمشاركت أيضاً اللر ة لعر   دارام الشخودية ومناقشدتها. وقددمت هلدم 
 أيضاً معلومات عن كيلية تقدمي الش اوى  ز الل نة الوفنية املعنية شتعزيز املساواة.

ددرمحع ر تن دديم دورات تدريليددة منت مددة ششددتن املسدداواة والتنددو ٢٠١٤واشتددداي مددن عددام  -٥٤ ع للائدددة    جم
 املوظلت العاملت ر املراكز امللتو ة الستقلال ملتمس  الل وي  فضقً عن موظل  دائرة اال ت اد.

 القضاء على الفقر  

 (٧1و 6٩التصدي للعنف ضد املرأة )التوصيتان   
الدددد   دددددقت علددددال  ١٤   أ ددددلحت مالطددددة مددددن أوز الللدددددان ال٢٠١٤ر آب/أمسددددطس  -٥٥

للوقايدددة مدددن العندددف ضدددد النسددداي والعندددف املندددزا وم افحتهمدددا  وهددد  االتلاقيدددة اتلاقيدددة  لدددس أورواب 
ل. وعقوة علال  لك  أدرجدت االتلاقيدة ر التشدريعات احملليدة مدن خدقل سدن ابتلاقية اسطنلواملعروفة 

( ششددتن )التودددي ( علددال اتلاقيددة  لددس أورواب للوقايددة مددن العنددف ضددد النسدداي ٥٣٢القددانون )اللودد  
ددد رمحلت أيضددداً ةندددة مشدددرتكة شدددت الدددودارات لتتدددوز  عدددداد تقريدددر عدددن  زا وم افحتهمدددا.والعندددف املنددد و جم

. ور (٣٤)اوجدددرايات الددد  ينلنددد  اوا هدددا ر  فدددار سدددع  مالطدددة  ز االمتثدددال لقتلاقيدددة امللزمدددة قدددانوانً 
وأقدر  الربملدان . (٣٥)مشروع القانون املتعل  ابلعندف اةنسداين والعندف املندزا  نشر ٢٠١٦أيلول/سلتمرب 

. ويقضد  مشدروع القدانون دعدادة (٣٦)٢٠١٧مشروع القانون ر القدراية الثانيدة ر تشدرين الثداين/نوفمرب 
   وتعدي  القانون اةنائ  ل   يتما ال ما اتلاقية اسطنلول.‘القانون املتعل  ابلعنف املنزا‘ يامة 
وضددا  موعددة مددن امللددادرات اددد  وعملددت الل نددة الوفنيددة املعنيددة شتعزيددز املسدداواة علددال  -٥٦

  ومعاةة  تلف أ د ال العندف ضدد املدرأة. (٣٧)التوعية أكثر  ستلة العنف ضد النساي واللتيات
وأجريددت دراسددات  ثيددة عددن تشددويه األعضدداي التناسددلية األنثويددة ر مالطددة  وممارسددة العنددف ضددد  

ر املدددار . وأجمعمحددد ت أيضدداً  كلددار السددن مددن النسدداي والرجددال  والعنددف والتحددرل وتسددلت األقددران
أدواتا وفقاً لنتائء هذه الدراسات ونلذت أنشطة التوعية اذا املوضوع عدن فريد   عدداد مقدافا 
فيديو ومقافا   اعية وتعلي  ملوقات ر نطدات احلدافقت وتن ديم  لقدة دراسدية ششدتن مسدتلة 
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وخددرباي قددانونيون. ور  العنددف ضددد املددرأة. وخضددا للتدددريس أيضدداً مهنيددون متعددددو التخووددات 
  نلدذت مالطدة أيضداً  مدن خدقل تعددي   أدخد  علدال قانوبدا اةندائ   ٢٠١٤كانون الثاين/يناير 

قانوانً خا اً يقض  ددراج مادة نددة ششتن تشويه األعضاي التناسلية األنثوية فت لحت شذلك 
 .(٣٨)هذه املمارسة  اللة للقانون عقوشتها الس ن

الوفنيددة أيضدداً جهددوداً مددن أجدد  التوعيددة  سددتلة التحددرل اةنسدد  كمددا هددو وتلددذل الل نددة  -٥٧
ملددت ر  دددال اختوا ددها. وتدددن م دورات تدريليدددة ششددتن هدددذا املوضددوع ألرابب العمددد  والعمدددال 
ومددريهم مددن اةهددات  ددا لة املوددلحة شندداي علددال الطلددس. و ددري الل نددة الوفنيددة أيضدداً ةقيقددات 

 التحرل اةنس  ضمن  ال اختوا ها. ششتن الش اوى املقدمة من ضحاة
  أعد ت الل ندة الوفنيدة ملودقاً وعدادة أتكيدد  اللدة التحدرل اةنسد  ٢٠١٥ور عام  -٥٨

للقدددانون  والددددور املندددوا ادددا ر هدددذا الوددددد. وعجممدددم هدددذا امللوددد  علدددال اجملدددالس احملليدددة واهليةدددات 
 حة املعنية.واودارات داخ  اودارة العامة  وعلال اةهات  ا لة املول

 لاية حقوق املهاجري  والالجئني وملتمسي اللجوء  
 ددددخ   ز الشددددواف   ١ ٦٠٠الددددذي و دددد  فيدددده  ٢٠٠٢ ددددهدت مالطددددة  منددددذ عددددام  -٥٩

املالطية علال منت سلينة مدري مسد لة  تددف  أعدداد كلدرية مدن املهداجرين مدري الن داميت مدن ودال 
  ال تزال مالطة تواجه تدف  أعداد كلرية من أفريقيا. وعلال الرمم من تراجا موجة و ول القوارب

املهدداجرين الددذين يوددلون  ز مالطددة شطددرا  تللددة ويشددرعون ر  جددرايات فلددس احلمايددة الدوليددة. 
ر املائة  ٥٠ وعقوة علال  لك  كان معدل قلول فللات الل وي يت اود  شش   تشت  نسلة ال

 علال مدى السنوات املاضية.
 ١ ٦١٩عددددد فللدددات الل دددوي املقدمدددة للمدددرة األوز ر مالطدددة    شلددديف٢٠١٧فلددد  عدددام  -٦٠

فللاً. وتش   هذه ال اهرة ةدةً كلرياً للموارد املالية واللشرية املالطية وال سيما ر سياا مالطة  
شوددنر مسددا تها وارتلدداع كثافتهددا السدد انية  الددذي يعطدد  هددذه األعددداد شعددداً  تللدداً مددا أبددا قددد 

ابمللهددوم املطلد . وتللدديف ال ثافددة السد انية ر مالطددة   يددط يقددر عدددد السدد ان تلددو ضددخمة  ال
 دخ   ١ ٣٠٠كيلومرتاً مرشعاً    ٣١٦نسمة مودعة علال مسا ة ال تتعدى  ٤٥٠ ٠٠٠ واا 

ل دد  كيلددومرت مرشددا وا ددد  ممددا جيعدد  مالطددة أكثددر دول االةدداد األورويب كثافددة سدد انية ومددن أكثددر 
 ن ر العام.ابلس ا الللدان اكت اظاً 

  نشدددددددرت ودارة الشدددددددؤون الداخليدددددددة واألمدددددددن الدددددددوفف ٢٠١٥ور كدددددددانون األول/ديسدددددددمرب  -٦١
. (٣٩)اسددددرتاتي ية السددددتقلال ملتمسدددد  الل ددددوي واملهدددداجرين مددددري الن دددداميت علددددال  ثددددر مشدددداورة عامددددة
(. ٢١٧وترافقدددت هدددذه االسدددرتاتي ية مدددا  دخدددال تعدددديقت تشدددريعية علدددال قدددانون اهل دددرة )اللوددد  

(. واهلدد  الرئيسد  املتدوخال ٠٦-٤٢٠ر اللوائز املتعلقة ابستقلال ملتمس  الل وي )اللو  و  دا
الودادر عدن الربملدان األورويب ششدتن  EU/2013/33من هذه االسرتاتي ية هدو ضدمان التقيدد ابلتوجيده 

 ظرو  االستقلال والسواش  القضائية  ات الولة املتعلقة ابالتلاقية األوروشية حلقوا اونسان.
ونوددت االسددرتاتي ية علددال ن ددام اسددتقلال يقددوم علددال  يددواي ملتمسدد  الل ددوي واملهدداجرين  -٦٢

مدددري الن ددداميت علدددال ثدددق  مرا ددد   تللدددة  وهددد  كالتدددااا اويدددواي ر مراكدددز االسدددتقلال األوا  
واويدددواي ر مراكدددز )اال ت ددداد( املنلقدددة  واويدددواي ر املراكدددز امللتو دددة. والندددر  مدددن  نشددداي مرفددد  

ستقلال األوا  هو  يواي املهاجرين مري الن اميت الوافدين  ديثاً ر شيةة نوورة    هلضعوا اال
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لللح  الطيب وتن ر ر  االشم السلطات املختوة   ا ر  لك الوكالدة املعنيدة شرعايدة ملتمسد  
  املهدداجرين الل دوي والشدرفة. وجيدري  يددواي املهداجرين مدري الن دداميت ر هدذا املرفد   عددزل عدن ابقد

مري الن اميت للمدة ال  يتطللها احلوول علال توريز السقمة الودحية املطلوشدة فقدت. وال تزيدد 
أةم  مري أن فرتة اوقامة   ن تطول أكثدر   ا   ٧مدة اللقاي ر مرف  االستقلال األوا عادًة عن 

ر املراكددددز امللتو ددددة كانددددت االعتلددددارات املتعلقددددة ابحلالددددة الوددددحية تقتضدددد   لددددك. ويددددوفر املددددتوى 
رجون من مراف  االستقلال األوا أو من مراف  اال ت اد ر  الة عددم  مللتمس  الل وي الذين هلجم
وجدود ترتيلددات  قامددة شديلددة متا دة هلددم. ويددودع هددؤالي األ دخا  ر املراكددز امللتو ددة ملدددة ال تزيددد 

علددال أن املهدداجر مددري  ددهراً مددا م ت ددن هنددامل اعتلددارات  نسددانية تقتضدد  خددق   لددك  ١٢عددن 
 الن ام    ن أن يطلس منه منادرة املركز قل  انتهاي تلك املدة.

  شعددم ا ت داد األفلدال. وأجمعلد  مدن  درا ٢٠١٤واحل ومدة ملتزمدة  مندذ آ ار/مدار   -٦٣
اال ت دداد أيضدداً األ ددخا  الضددعلاي  ويشددم   لددك األسددر الدد  لددديها أفلددال والنسدداي احلوامدد  

. واسدتحدثت مالطدة أيضداً شددائ  لق ت داد  11٨التوصاية   ا دياً مدا والقور مري املوحوشت
 منها ما يل ا
  ضور الشخ   ز م ان يجمعت  له ر مضون أج  ندد  
  واوقامة ر م ان يجمعت  له 
  يداع الوتئ  أو تسليمها  
 .تقدمي سند كلالة أو ضمان يقدم مرة وا دة 

ش ددرو  اال ت دداد  تتدديز مراكددز اال ت دداد  م انيددة املتعلقددة  ٨٩لتوصااية و ا ددياً مددا ا -٦٤
. ومددن املرافدد  املتددوفرة أيضدداً ر املركددز اللودد  شددت العددادشت والعددادابت واألسددر الدد  ال تضددم قوددراً 

ستخدم  الياً  عيادة فلية ومراف  للعزل الطيب و دادع هاتليدة. وجيدري ر الوقدت الدراهن  ديدد 
جم
امل

رمحع ر تنليذ املرا   األوليدة ادد   قامدة مدر  مقداشقت ومدر  أجزاي من أماكن اويواي. وقد  جم 
  اسوشية جديدة.

وابوضدددددافة  ز  لدددددك  شددددددأ العمددددد  أيضددددداً دجدددددراي عمليدددددات اسدددددتعرا  منت مدددددة ألمدددددر  -٦٥
اال ت دددداد  ممددددا يضددددمن عدددددم سددددلس األ ددددخا   ددددريتهم مدددددة تزيددددد عددددن الددددقدم. وهلضددددا أمددددر 

أةم أمدددام  لدددس  ٧لعمليدددة االسدددتعرا  ر مضدددون اال ت ددداد الودددادر ر  ددد  ملدددتمس الل دددوي 
فعدددون اهل دددرة املسدددتق   و  ا مدددا كدددان الشدددخ  ال يدددزال رهدددن اال ت ددداد  فدددتن أمدددر اال ت ددداد 

 يجمستعر  شعد انقضاي  هرين مث يستعر  شعد  لك ك   هرين.
وحي  ةميا ملتمس  الل وي الذين ين ر م تس ملو   ؤون القجةدت ر فللداشم ر  -٦٦
لددة األوز  احلودددول علدددال املسددداعدة القانونيدددة ر أي مر لدددة مدددن مرا ددد  اوجدددرايات. وهندددامل املر 

العديد من املن مات مري احل ومية ال  تنشدت ر  دال تقددمي املسداعدة ر اوجدرايات القانونيدة  
 وهددذا ي مدد  املسدداعدة القانونيددة اجملانيددة الدد  تقدددمها الدولددة ومدداد اوجددرايات أمددام  لددس فعددون

. ويجمسدمز للمستشدار القدانوين الدذي  ثد  مقددم الطلدس ر مر لدة 122للتوصاية  القجةت وفقاً 
 الطعن دم انية االفقع علال ملله عند فلس.
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نلددذت مالطددة شن ددا، كامدد  التزاماشددا النا ددةة عددن قددرارْي ، 125التوصااية و ا ددياً مددا  -٦٧
 ١٦٨. ونقلت مالطة ر اجملمدوع  (٤٠)٥٢٠١ لس االةاد األورويب الوادرْين ر أيلول/سلتمرب 

 من اليوانن. ١٠١من  يطاليا و ٦٧شينهم  -فالس ةوي 
ور  فدددددار اةهدددددود املشدددددرتكة الددددد  يلدددددذهلا االةددددداد األورويب  وجدددددس خطتددددده الودددددادرة ر  -٦٨

 خودداً مددن الرعدداة السددوريت القددادمت  ١٤  محددت مالطددة ر  عددادة تددوفت ٢٠١٥ ود/يوليدده 
ر بايدددة املطدددا . وقدددد أعيدددد  ١٧ لاظددداً علدددال و ددددة األسدددرة  ديدددد هدددذا العددددد  ز مدددن تركيدددا. و 

 .٢٠١٧كافة ر مالطة ر تشرين األول/أكتوشر   ١٧ توفت األ خا  ال
وعددددددددادة  ٢٠١٧أيلول/سددددددددلتمرب  ٢٧واسددددددددت اشة للتو ددددددددية املقدمددددددددة مددددددددن الل نددددددددة ر  -٦٩

 ١٥شيددنهم  -  آخددرين خودداً  ٢٠ ددخ   تعهدددت مالطددة من تعيددد تددوفت  ٥٠ ٠٠٠ تددوفت
 من مور. و ري االستعدادات لذلك. ٥من ليليا و

  ال تن دددر مالطدددة ر الوقدددت احلددداا ر التوددددي  علدددال االتلاقيدددة 6ابلتوصاااية وفيمددا يتعلددد   -٧٠
الدوليددة حلمايددة  قددوا  يددا العمددال املهدداجرين وأفددراد أسددرهم. ويعددود السددلس الرئيسدد  ر  لددك  ز 

اقيدة  وال سديما فيمدا يتعلد  ابلتعداريف الواسدعة الد  تعتمددها  ونطاقهدا الدذي الطاشا العدام هلدذه االتل
  دددن ابلتددداا  أن ي دددون شعيدددد األثدددر وترتتدددس عليددده  قدددواا واسدددعة للةدددة عريضدددة جدددداً مدددن العمدددال 
املهدداجرين  ممددا جيعدد  مددن الوددعس تقيدديم أثرهددا. وهلددذه األسددلاب ال يعتددرب تودددي  مالطددة علددال هددذه 

 العتلارات تتعل  ابلواقا العمل  وابالستدامة علال  د سواي. ت احلاا أمراً مم ناً االتلاقية ر الوق

 االجتار ابلبشر  
 ن مالطة ملتزمة   افحة اال ار ابللشر عدن فريد  اودا  عددة ملدادرات   دا ر  لدك تطدوير  -٧١

ور كدددانون  خددددمات املسددداعدة املقدمدددة للضدددحاة  وتددددريس املدددوظلت احل دددوميت  وتوعيدددة اةمهدددور.
  أقدددر ت ةندددة الر دددد  امل للدددة ابو دددرا  علدددال تنليدددذ مالطدددة للتدددداشري  ات الودددلة ٢٠١٧الثاين/ينددداير 

ابال ددار ابللشددر  اخلطددة الوفنيددة الراشعددة مل افحددة اال ددار ابللشددر  وهدد  خطددة تشددم  اللددرتة املمتدددة مددن  
ر  مدددن تنليدددذ خطدددة العمددد  . والنددد(٤١)٢٠١٩ ز كدددانون األول/ديسدددمرب  ٢٠١٧كدددانون الثاين/ينددداير 

هذه هدو ضدمان تنليدذ مالطدة لقلتزامدات الدوليدة   دا ر  لدك األهددا  الد  وضدعها االةداد األورويب 
تددن  عليدده خطددة  واملن مددات الدوليددة األخددرى  ممددا يؤكددد التددزام احل ومددة ر هددذا اجملددال. ومددن  لددة مددا

لضدددحاة األفلدددال وةدددديط مؤ دددرات العمددد   تعزيدددز  جدددرايات ةديدددد هويدددة الضدددحاة   دددن ر  لدددك ا
 اال ار ابللشر. ومن املزما أيضاً  جراي  و  جديدة ششتن املهاجرين املودعت ر املراكز امللتو ة.

الداعيدددة  ز ةسدددت  جدددرايات ةديدددد هويدددة ضدددحاة اال دددار  ٨2التوصاااية و ا دددياً مدددا  -٧٢
  علدال  جدراي  و الدة الضدحاة  ٢٠١٢ابللشر  اتلقت اةهدات  دا لة املودلحة املعنيدة ر عدام 

ويعددددزد  لددددك   جددددرايات التشددددني  املو دددددة امل توشددددة. ون مددددت عدددددة فعاليددددات تدريليددددة وفددددقع 
 املوظلت املعنيت علال املست دات  ات الولة شش   مستمر.

ووقعددت مددذكرة تلدداهم شددت  ددرفة مالطددة وودارة السياسددات االجتماعيددة مددن أجدد  املضدد  ر  -٧٣
ون شت اهليةتت وتوسيا نطاقده لتقددمي خددمات الددعم االجتمداع  ر  داالت ضدحاة وضا  فار  للتعا

اال ددار ابللشددر احملتملددت. وتددن  التشددريعات اللرعيددة  الدد  سددنت  وجددس قددانون اهل ددرة  علددال  جددراي 
 قانوين لتحديد هوية الضحاة يقض  دمهال الضحية احملتم  فرتة للتل ري ر التعاون ما الشرفة.
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 جئونالال  
ضاامان إيااالء مصااال الطفاال الفضاالى، املنصااوف عليهااا يف اتفاايااة حقااوق الطفاال، االعتبااار   

 (126األساسي يف مجيع إجراءات اللجوء اليت هت  أطفاال  )التوصية 
 يتحق   لك من خقل الضماانت التاليةا  -٧٤

 شعد ورود الطلس من قا ر مري موحوب  تجمعت له السلطات املختودة  خوداً  )أ( 
 ثله. و در او ارة ر هذا الودد   ز أنه ينلن  تعيت مدن  ثد  القا در مدري املودحوب  قلد  أن 
يشددددرع م تددددس ملددددو   ددددؤون القجةددددت ر  جددددرايات الل ددددوي  لضددددمان  وددددوله علددددال املسدددداعدة 

رى مقاشلة  خوية  ال ر  ضور ممث  مقدم الطلس   القدمة. وعقوة علال  لك  ال  جم
ملدددو   دددؤون القجةدددت  يدددا التدددداشري املم ندددة لضدددمان تدددوا يتخدددذ م تدددس  )ب( 

مددوظلت مدددرشت ششددتن املسددائ  املتعلقددة ابلطلدد   جددراي املقدداشقت الشخوددية واوددا  القددرارات الدد  
شددم قوددراً مددري موددحوشت. وةقيقدداً هلددذه النايددة  يلعددط م تددس ملددو   ددؤون القجةددت ابنت ددام 

يددة  ات الوددلة الدد  ين مهددا امل تددس األورويب لدددعم تنليددذ مددوظلت للمشدداركة ر الو دددات التدريل
  ‘است واب األفلال‘ن ام الل وي   ا ر  لك و دة 

ر  ال ثلدت أن القا در مدري املودحوب ال يسدتور املعدايري املطلوشدة للحودول  )ج( 
 نسدانية علال احلماية الدولية  فتن م تس ملو   ؤون القجةت  نحده احلمايدة املؤقتدة ألسدلاب 

  و لدك  نلداً لرت يد  القا در مدري املودحوب عامداً  ١٨ ز  ت شلومه السن القانونية احملدددة ر 
  ز شلده األ ل  

ر  الددددة القوددددر مددددري املوددددحوشت  ال  ددددرى عمومدددداً  مقدددداشقت معهددددم  ال   ا  )د( 
ثلددت أن  فلدس الشددخ  اللدداليف املسدؤول عددن القا ددر  لدك ملا ددرة أو فللدده القا در نلسدده أو   ا

  جراي مقاشلة  خوية معه حيق  مولحة الطل  اللضلال.

 (12٧ضمان حصول األطفال املهاجري  غري املصحوبني على التمثيل القانوين جماان  )التوصية   
تددن  التشددريعات الوفنيددة علددال  دد   يددا مقدددم  الطللددات ر احلوددول علددال املسدداعدة  -٧٥

حلد  ر استشدارة ملوضدية  دؤون القجةدت  أمدا املسداعدة عدن ا القانونية والتمثي  القدانوين  فضدقً 
القانونية اجملانية فدق  دنز  ال ر مر لدة الطعدون. ور ضدوي الضدماانت الد  تدوفر ر  الدة فللدات 
احلمايددة الدوليددة املقدمددة مددن قوددر مددري موددحوشت )املددذكورة أعددقه(  تنتلدد  احلاجددة  ز املسدداعدة 

لقدانوين ر  يدا مرا د   جدرايات الل دوي  ألن  لدك لدن يدؤدي  ال  ز القانونيدة اجملانيدة والتمثيد  ا
  فالة أمد  جرايات الل وي دون داع   وهو ما ال هلدم مولحة الطل  اللضلال.

املسااارعة دون إبطاااء، إىل تنفيااذ مقرتحااات اسااني اإلجااراءات والطرائااق فيمااا يتعلااق بسياسااة   
أن تشمل الذه املراجعة النمحر يف سبل ضمان  اللجوء املتبعة ومراجعة سياسة االحتجاز على

 (1٣٣عدم احتجاز األطفال يف انتمحار اديد أعمارال  )التوصية 
  الوددادر عددن الربملددان األورويب ششددتن  جددرايات الل ددوي  ر EU/2013/32 أجمدرج التوجيدده -٧٦

. وعدقوة علددال  لددك  اوددذ م تدس ملددو   ددؤون القجةددت  ٢٠١٥التشدريعات الوفنيددة ر عددام 
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  خطدددوات هامدددة ترمددد   ز ةسدددت ن دددام الل دددوي ر مالطدددة   دددا ر ٢٠١٧و ٢٠١٤شدددت عدددامْ  
  لك ما يل ا

ضددمان تزويددد امل تددس  قدددر اوم ددان  ابلعدددد ال ددار مددن املددوظلت للنهددو   )أ( 
 علال حنو فعال معلاي العم  ر احلاضر واملستقل  

وظدائف  داريدة جديددة  تعزيز اهلي   الداخل  للم تس من خدقل اسدتحدا   )ب( 
 اد  دةدة ةست سري العم  اليوم  ر امل تس 

االسدددتلادة مدددن  ددددندوا الل دددوي واهل ددددرة واودمددداج لقضددددطقع  هدددام تسدددديري  )ج( 
العمددد  اليدددوم  ر الو ددددة املعنيدددة دجدددرايات دشلدددن ودةدة فعاليتهدددا مدددن أجددد  معاةدددة الطللدددات ر 

  فار  جراي دشلن شلعالية وسرعة 
االسدددتلادة مدددن مدددوارد  دددندوا الل دددوي واهل دددرة واودمددداج لتحسدددت خددددمات  )د( 

الرت ددددة الشددددلوية الدددد  يقدددددمها امل تددددس. وةقيقدددداً لددددذلك  سدددديوفر التدددددريس للمرت ددددت الشددددلويت 
العاملت ما امللوضدية  وتتدا،  م انيدة  جدراي ةليد  للندة لتحديدد الللدد األ دل  مللتمسد  الل دوي  

 .اونرتنتلشلوية عن فري  االتوال املرئ /الوويت عرب وتقدم خدمات الرت ة ا

 تطورات أخرى مستجدة يف سياق حالة حقوق اإلنسان يف مالطة -رابعا   
 حقوق املرأة  

  أجمنشدد   لددس  قددوا املددرأة لتعزيددز احلددوار شددت احل ومددة ٢٠١٧ر تشددرين الثدداين/نوفمرب  -٧٧
مددة مسدد لة مددن املن مددات العاملددة ر  ددال من  ٢٣واجملتمددا املدددين. ويتددتلف اجمللددس مددن ممثلدد  

 قدددوا املدددرأة. واهلدددد  مددددن  نشددداي هدددذا اجمللددددس هدددو أن يعمددد  علددددال تعمددديم مراعددداة املسدددداواة ر 
العمليددات احل وميددة  ميددا جوانلهددا  وي ددون  ثاشددة  مددا تل ددري  ويطددر، أف دداراً ششددتن السياسددة 

 حلوار شت اجملتما املدين واحل ومة.العامة  ويربد أوجه القوور ر القوانت احلالية  ويعزد ا

 الصحة  
  شددددأ العمددد  شطريقدددة جديددددة تقدددوم علدددال  جدددراي اختلدددار وخدددزة ال عدددس ٢٠١٧ر عدددام  -٧٨

للمواليد ل شف او اشة شقوور الندة الدرقية اخللقد  لددى املواليدد. وسديح  هدذا االختلدار ند  
 ن ددراً ألن معدددل االسددتدعاي فيدده اختلددار احللدد  السددري الددذي جيددرى ل شددف او دداشة اددذه احلالددة 

أقد  ش ثددري. وتتدديز فريقددة االختلددار هددذه أيضدداً  م انيددة  جددراي مزيددد مددن اختلددارات ال شددف )مثدد  
 اختلار كشف فرا كيتون اللول(. وجيري أيضاً تو يد شرانمء كشف او اشة ابلومم العويب.

الن دددداميت وملتمسدددد  و دددرى اللحددددو  الطليددددة شوددددورة منه يددددة ةميدددا املهدددداجرين مددددري  -٧٩
الل وي لدى و وهلم. وتتدا، للمهداجرين داخد  االةداد األورويب والقجةدت واملهداجرين املشدمولت 
شوضددا احلمايددة اللرعيددة  م انيددة احلوددول علددال الرعايددة الوددحية  دداانً شينمددا يسددتليد مددن هددذا احلدد  

 .(٤٢) الوففاملهاجرون من خارج االةاد األورويب الذين يشرتكون ر ن ام التتمت
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ويتوز م تس اتوال يعىن شقضداة  دحة املهداجرين ويتلدا لدودارة الودحة تنسدي   أنشدطة  -٨٠
 التدريس وتوفري وسطاي ثقافيت يقدمون يد العون عند الضرورة ضمن الن ام الوح .

  أجمنش   لس استشاري متعدد القطاعات معف م داا احليداة الودحية ٢٠١٧ور عام  -٨١
انون املتعلددد  شتعزيدددز  دددت احليددداة الودددحية وتدددوفري الرعايدددة الودددحية اخلا دددة األمدددرا  مدددري وفقددداً للقددد

 .٢٠١٦املعدية  وهو قانون سن ر عام 

 الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية  
 ن   ومددة  هوريددة مالطددة ملتزمددة ابلنهددو  ابلوددحة اةنسددية واوماشيددة. ويشددم   لددك  -٨٢

مدام أمرهدا شيددها وأن تقدرر  ريدة ومسدؤولية ر املسدائ  املتودلة  ياشدا ناية    املرأة ر أن ي دون د 
اةنسدددية  ووقدددت اومددداب وعددددد األفلدددال دو دددا  كدددراه أو  ييدددز أو عندددف. ور هدددذا الوددددد  تلتدددزم 

 احل ومة أيضاً شضمان  م انية احلوول علال املعلومات عن األساليس اللعالة لتن يم األسرة.
و مددن امللددادرات الدد  تسددتمر دون انقطدداع وتتددوز ودارة الوددحة ر والتثقيددف الوددح  هدد -٨٣

املقام األول  تنسي  أنشدطتها. وتعطدال درو  مالتطدوير الشخود  واالجتمداع  والدوظيل م  الد  
تركدددز علدددال  موعدددة متنوعدددة مدددن اجملددداالت شينهدددا املسدددائ  اةنسدددانية  والعنودددرية  واهل دددرة  والتندددوع 

ةنسدد  )شطريقددة مناسددلة للعمددر(  ر مددر ل  التعلدديم االشتدددائ  والثددانوي الددديف  واوعاقددة  وامليدد  ا
علدددال  دددد سدددواي. و ددددرت ر هدددذا الشدددتن  امللدددادن التوجيهيدددة للتثقيدددف ششدددتن احليددداة اةنسدددية 

. وعدددقوة علدددال  لدددك  تدددن م مديريدددة النهدددو  (٤٣)٢٠١٣والعققدددات العافليدددة ر أيلول/سدددلتمرب 
والتوعية ترم   ز اعتماد بء  دام  ششدتن الودحة اةنسدية ابلوحة ابستمرار  نقت للتثقيف 

 .واوماشية   ا ر  لك منا ن  املراهقات واألمرا  املنقولة جنسياً 
وهنددامل عدددد مددن خدددمات الرعايددة الوددحية اةنسددية واوماشيددة الدد  تتددا،  دداانً ر  فددار  -٨٤

ن يم األسرة  واألمومة املتمونة ال  الن ام الوفف للرعاية الوحية العامة. ويشم   لك خدمات ت
تشددم  تددوفري مسددتوى جيددد مددن الرعايددة اخلا ددة ممددرا  النسدداي ورعايددة األم قلدد  الددوالدة وأثنايهددا 
وشعدها  وعدقج  داالت العقدم عندد كدق الشدري ت  واملسداعدة علدال اومداب  والوقايدة  و جدراي 

لتهداابت املسدالك التناسدلية واألمدرا  االختلار دون اوفوا، عن اهلويدة لل شدف عدن او داشة اب
املنقولددة جنسددياً وفددريو  نقدد  املناعددة اللشددرية/اويدد  والتشددخي  وتددوفري العددقج  والوقايددة مددن 

 سرفان األعضاي التناسلية واعتقل األجمم هات وتوفري العقج.
  يشدم  وال تزال مالطة تؤكد أن احل  ر احلياة هو    فليع  ل    نسان  وأن هذا احل -٨٥

أيضاً اةنت منذ مرا د  ت وينده األوز. وابلتداا  فدتن اوجهدا  منداقت للحد  ر احليداة وهدو مدري 
مشددروع ر مالطددة. وتشددري   ومددة  هوريددة مالطددة  ز أندده مددن مددري اةددائز مي  ددال مددن األ ددوال  

 سرة.وفقاً للمؤ ر الدوا للس ان والتنمية  تش يا اوجها  كوسيلة من وسائ  تن يم األ
ومددن مددري املمنددوع  ر  الددة وجددود خطددر علددال  يدداة األم  التدددخ  فليدداً ونقددا   ياشددا  -٨٦

 دد  لددو كدددان  لددك مدددن  ددتنه أن يدددؤدي  ز وفدداة اةندددت. وفيمددا يتعلددد   نددا احلمددد  الندداجم عدددن 
  شيا م لوب ٢٠١٦االمتواب   در او ارة  ز أن مالطة أجادت  ر كانون األول/ديسمرب 

 لتاام  وقد ابتت  منذ  لك التاريو  متا ة ر الويدليات من دون و لة فلية.الولا، ا
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  ٢٠١٢وجييز القانون احلاا املتعل   ماية اةنت  الذي سجمن  ر كانون األول/ديسمرب  -٨٧
 م انية االسدتلادة مدن ت نولوجيدا املسداعدة علدال اومداب لدألدواج مدن جدنس  تلدف  واحلودول 

مة املساعدة الطلية علال اوماب. وترم  تعدديقتا علدال هدذا القدانون  عرضدت ابلتاا  علال خد
   ز   دددت األدواج املثليدددت والنسددداي العدددادابت أيضددداً مدددن ٢٠١٨علدددال الربملدددان ر نيسدددان/أشري  

عدن اسدتلادة اةميدا مدن  م انيدة التدربع ابخلدقة التناسدلية  االستلادة من هذه الت نولوجيا  فضدقً 
 نة ابلت ميد.و لظ األج

 اهلجرة  
تعددد قضدداة اهل ددرة ومعاملددة املهدداجرين واألفلددال املهدداجرين وا ت دداد ملتمسدد  الل ددوي   -٨٨

 من املسائ  اهلامة املتعلقة ابحلقوا األساسية ر مالطة ور  يا أحناي أورواب.
   أفلقدت ودارة الشدؤون اخلارجيدة والدرتويء الت داري جدائزة أفضد  عمد ٢٠١٧ور عام  -٨٩

 ددحل  عددن موضددوع اهل ددرة ابال ددرتامل مددا املركددز الدددوا لتطددوير سياسددات اهل ددرة. وتقددوم ف ددرة 
هذه اةائزة علال أسا  االعتقاد من الر انة ر نق  أخلدار اهل درة ضدرورية لوضدا سياسدة   ائيدة 

وسديا سليمة  وابلتاا ودماج املهاجرين. ويسعال القيرمحمون علال اةائزة  ز  ط السل  املم نة لت
نطدداا هددذا التعدداون مددن أجدد  الرتكيددز علددال اللعددد احمللدد  ودمدداج املهدداجرين وعلددال  قددوا اونسددان 

 امل لولة هلم.
ويعمدد  املركدددز الددددوا لتطدددوير سياسدددات اهل دددرة ششدد   وثيددد  مدددا مالطدددة ششدددتن املسدددائ   -٩٠

سياسدددات   افتدددتز املركدددز الددددوا لتطدددوير ٢٠١٦. ور عدددام ٢٠٠١اوقليميدددة والوفنيدددة مندددذ عدددام 
اهل دددرة م تلددده التنسددديق  اوقليمددد  املعدددف ابهل دددرة املتوسدددطية  ر مالطدددة. وقدددد أفضدددت العققدددات 
املمتددادة مددا ودارة الشددؤون اخلارجيددة والددرتويء الت دداري ومددا ودارة الشددؤون الداخليددة واألمددن الددوفف 

  ز التعاون ششتن عدد من امللادرات.
  نلدددذ املركدددز الددددوا لتطدددوير سياسدددات اهل دددرة  شتمويددد  مدددن االةددداد ٢٠١٥ومندددذ عدددام  -٩١

انطققددداً مدددن م تلددده اوقليمددد  املعدددف  (MC2CM)األورويب  مشدددروع اهل دددرة شدددت املددددن املتوسدددطية 
ابهل ددرة املتوسددطية ر مالطددة  و لدددك ابلشددراكة مددا شددرانمء األمدددم املتحدددة للمسددتوفنات اللشدددرية 

ة واحل ومات احمللية وملوضية  ؤون القجةت. ور  فار هذا املشروع  جرى  دط واملدن املتحد
اللعدددد احمللددد  لله دددرة وآترهدددا ر تسدددا منددداف   ضدددرية رئيسدددية ر أورواب ومنطقدددة اللحدددر األشددديت 
املتوسدددت. و دددط املشدددروع مسدددتلة تقددددمي اخلددددمات للمهددداجرين واللةدددات األوسدددا مدددن السددد ان  

 ضرية وةقي  التماسك املتولة شتزايد تنوع املهاجرين و دماجهم.وكذلك فر  التنمية احل
ور املر لددة الثانيددة مددن هددذا املشددروع  الددد  ة ددال ابلدددعم مددن االةدداد األورويب والوكالدددة  -٩٢

عدن الرتكيدز  السويسرية للتنمية والتعاون  سو  يجموس ا نطاا  ل ة املدن واألنشطة املن مة فضقً 
  ات األولوية مث  الر انة ر نق  أخلار اهل رة علال الوعيد احملل .  علال املواضيا اةديدة

ويدددير املركددز الدددوا لتطددوير سياسددات اهل ددرة شران دداً متوسددطياً للتدددريس ششددتن  وكمددة  -٩٣
اهل درة. ويسددتقطس الدربانمء األ ددخا  الطدانت للعمدد  ر  ددال اهل درة مددن  يدا أحندداي املنطقددة 

تسدداب اخلددربة العمليددة فيمددا يتعلدد  ابلتعدداون شددت املؤسسددات والتنسددي  شددت األوروشيددة املتوسددطية الك
  تلف اةهات  ا لة املولحة املعنية ابهل رة.
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وقد ظ  م تس أمت امل ام الربملاين  منذ  جراي االستعرا  األخري للحالة ر مالطة ر  -٩٤
يلحثددون عددن مددتوى    يسدداهم ر نايددة  قددوا اونسددان امل لولددة لأل ددخا  الددذين٢٠١٣عددام 

ويلتمسددون احلمايددة الدوليددة  و لددك مددن خددقل التحقيدد  ر عدددد مددن احلدداالت املتعلقددة ابحلقددوا 
 الشخوية األساسية مث ا

فلددددس م تددددس أمددددت امل ددددام الربملدددداين التدددددخ  ششددددتن تسدددد ي   -احلدددد  ر الددددزواج  )أ( 
قدداً للطريقددة العائليددة دجيددات عقدددت شددت أ ددخا  الجةددت أو أ ددخا  مشددمولت ابحلمايددة الدوليددة وف

التقليدية أو ر اخللاي مما ترتدس عليده عددم  يدادشم ألي وتئد  تثلدت الدزواج. وفجملدس  ز م تدس أمدت 
امل ددام الربملدداين أيضدداً أن يتدددخ  لوددا  فدداليب ةددوي رفضددت فللدداشم واعرتضددتهم  ددعوابت ر تقدددمي 

    يتم نوا من عقد الزواج ر مالطة  فلس لنشر  عقن الزواج لددددى م تس الس دددد  املدندددد 
يطلس  ز م تس أمت امل دام الربملداين التددخ  ر  داالت  -احل  ر احلياة األسرية  )ب( 

 معينة ملساعدة القجةت الراملت ر  ا ولهم مفراد أسرهم الذين ال يقيمون شعد ر مالطة 
فللددت ةنددة الندداد ت  - املدديقداحلدد  ر احلوددول علددال وتئدد  أساسددية مثدد   ددهادة  )ج( 

احملليدددة  ز م تدددس أمدددت امل دددام الربملددداين أن يتددددخ  ششدددتن ثندددرة ر التشدددريعات احملليدددة تتعلددد  شتسددد ي  
 األفلال الذين ولدوا ر عر  اللحر علال منت سلن مري مس لة وجللوا  ز مالطة ر باية املطا .

 لاية املهاجري   
  املديريددددة املعنيددددة  قددددوا اونسددددان واودمدددداج  ٢٠١٥نوفمرب أجمنشددددةت ر تشددددرين الثدددداين/ -٩٥

كهي دد  جديددد تشددا لددودارة احلددوار االجتمدداع  و ددؤون املسددتهلك واحلددرةت املدنيددة  وهدد  م للددة 
ةديداً ابلنهو  ابةهود امللذولة ششتن احلرةت املدنية  واةاليات األجنلية  واالندماج  و قوا 

ديرية  فقا عدة ملادرات  جرى تو يدها وتوسديا نطاقهدا  شطدرا األقليات. وتق  نشاي هذه امل
منها مثًق   نشاي منتدى  ؤون االندماج  وعقد اجتماعات الل نة املشرتكة شدت الدودارات املعنيدة 
ابالنددددماج  و قامدددة عققدددات تعددداون متيندددة مدددا الو ددددة املعنيدددة ابلتقميدددذ املهددداجرين التاشعدددة لدددودارة 

  أجمقددددر ت ملددددف ٢٠١٧س  جددددراي االنتخدددداابت التشددددريعية ر  زيران/يونيدددده التعلدددديم والعمدددد . وعقدددد
االندماج ضمن  ال اختودا  ودارة الشدؤون األوروشيدة واملسداواة  ود دت املديريدة املعنيدة  قدوا 

 اونسان واالندماج ر  فار هذه الودارة.
اجرين. أواًل   نشددداي وأعطدددت احل ومدددة األولويدددة ةدددانلت رئيسدددي ْت يتعلقدددان ابنددددماج املهددد -٩٦

هياك  معنية  وكمة  ؤون االندماج  مث  الو دة املعنية ابالنددماج  فضدًق عدن الل ندة املشدرتكة 
شت الودارات املعنية ابالندماج ومنتدى ممثل  اةاليات املهاجرة. وتنيداً  اسدتحدا   جدراي مفلدس 

ء تعلدددم اللندددة والتوجيددده الثقدددار  االنددددماجم الدددذي هلدددول املشددداركت احلددد  ر االسدددتلادة مدددن شدددرانم
عن احلوول علال الدعم الدقدم  واخلضوع للمتاشعة علال يد موظف معف ششؤون االندماج  فضقً 

 لدخول سوا العم   ومري  لك من اخلدمات الرئيسية.
ور الوقددت الددراهن  تسددعال الو دددة املعنيددة ششددؤون االندددماج  ر عامهددا األول مددن العمدد    -٩٧

 يدا اخلددمات والدربامء احل وميدة ةعلهدا مواتيدة لقنددماج قددر اوم دان. و ثد  تعزيدز   ز الن در ر
التعاون ما اةهات  ا لة املولحة ر قطاعدات واسدعة جدداً  علدال أن يجمرفدا مسدتوى هدذا التعداون 
مددد  خوددد  مزيدددد مدددن املدددوارد للقطددداع  عنودددراً يشدددم   يدددا اهلياكددد  والدددربامء. ويجمسدددتند ر  لدددك 
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اسدرتاتي ية ةقيد  انددماج  = االنتمداي والدواردة رج االنددمامال  ةم  عندوان  ٢٠٢٠عام رؤية   ز
وه  اسرتاتي ية أفلقتها وديرة الشؤون األوروشية واملسداواة   دا لة املعداا  العم م.املهاجرين وخطة 

  وقددددد و ددددلت ملوضددددية  ددددؤون (٤٤)٢٠١٧ كددددانون األول/ديسددددمرب  ١٥الدددددكتورة هيلينددددا داا  ر 
 .م مادا ترهل امالقجةت  قدام مالطة علال  فقا هذه االسرتاتي ية األوز ششتن االندماج منه 

 حقوق الطفل  
. وقددد عملددت ١٩٩٠كددانون الثاين/يندداير   ٢٦وقعددت مالطددة علددال اتلاقيددة  قددوا الطلدد  ر  -٩٨

  علددددال ةسددددت ظددددرو  ١٩٩٠سددددلتمرب أيلول/ ٣٠ مالطددددة  ر أعقدددداب التودددددي  علددددال االتلاقيددددة ر
األفلال و قوقهم عن فري  اوا  تداشري وملادرات     وهو ما تشدهد عليده التقدارير الدوريدة السداشقة 
الددد  قددددمتها مالطدددة ر  فدددار االسدددتعرا  الددددوري. ودأشدددت احل ومدددات املتعاقلدددة ر مالطدددة علدددال  يدددقي 

لك  تدا هداتت اللةتدت مدن السد ان مقودال قددر اهتمام خا  لقضاة األفلال واملدراهقت  ف جملمحد  شدذ
يجمل دت  ز  ميدا السياسدات  من اال رتام والدعم ر اجملتما املالط . وابلن در  ز   دم الللدد  كثدرياً مدا

املتعلقدددة ابألفلدددال وعمليدددات امليزندددة أو د هدددا مدددا السياسدددات األخدددرى  ات الودددلة  مثددد  السياسدددات 
بددء أكثددر عققنيددة ووددوالً ششددتن  دداي الطلدد  ورفاهدده. ولددذلك  فتندده املتعلقددة ابألسددرة  مددن أجدد  تطليدد  

لدديس مددن قليدد  الودددفة أن تقددرر اودارة احلاليددة  عطدداي املزيددد مددن الددزخم هلددذا القطدداع  كمددا ي هددر مددن 
التنيري تسمية الودارة املسدؤولة ر املقدام األول عدن هدذا اجملدال  ز ودارة  دؤون األسدرة  و قدوا الطلد   

االجتمدددداع . وجيسددددد هددددذا التنيددددري ابللعدددد   اهتمددددام احل ومددددة وت ثيددددف جهودهددددا واعرتافدددداً  والتضددددامن
 ابأل ية املتزايدة الوا  ملادرات و جرايات ر  فار السياسات املتعلقة ابلطل .

  اودددذت تدددداشري كثدددرية ر ٢٠١٣ومندددذ  جدددراي االسدددتعرا  األخدددري اخلدددا   الطدددة ر عدددام  -٩٩
م والودددحة والرعايدددة وتقددددمي الددددعم ومدددا  ز  لدددك  يسدددتند العديدددد منهدددا  ز  ددداالت  ددد   مثددد  التعلدددي

 الثقافية ر مالطة. - التو يات ال  قدمتها هذه الل نة فيما جاي مريها نتي ة التنريات االجتماعية
وهنامل ر هذا الودد  ملدادرتن رئيسديتان قيدد التنليدذ  اليداً. ومدن  دتن هداتت امللدادرتت أن  -١٠٠
هلمددا أتثدري  ددد كلددري  و دا تتيحددان للح ومدة ر الوقددت نلسدده  تركيدز اةهددود علدال تسددليت مزيددد ي دون 

مددن الضددوي علددال األفلددال واملددراهقت وتوسدديا هددامجمل مشدداركتهم ر اجملتمددا. وتضددمنان أيضدداً مسددتوى 
ايددة أفضدد  مددن احلمايددة وةسددت فر ددهم ر النمددو والتطددور. وتتمثدد  أوز هدداتت امللددادرتت ر مقددانون ن

امللددادرة الرئيسددية الثانيددة  . أمددا٢٠١٧الطلدد م )الرعايددة اللديلددة( الددذي سددنه الربملددان ر كددانون الثاين/يندداير 
الددد  جيدددري تنليدددذها  اليددداً  فتتمثددد  ر  ددديامة سياسدددة وفنيدددة للطلولدددة الددد  شلددديف العمددد  ششدددتبا مر لدددة 

 دا لة املودلحة املعنيدة   دن  عقس  جراي عملية تشاور واسعة النطاا ما  يدا اةهدات متقدمة جداً 
 ر  لك األفلال أنلسهم  و لك  ا ياً ما األهدا  املنوو  عليها ر اتلاقية  قوا الطل .

وابوضددافة  ز هدداتت امللددادرتت اهلددامتت واللعيددديْت األثددر  عملددت احل ومددة أيضدداً ششدد    -١٠١
خدرى تشدم  فائلدة واسدعة مدن تدرجي   ر السنوات األخرية  علال  فقا عدد من امللدادرات األ

القضددداة املتعلقدددة ابلطلددد . وانودددس  الرتكيدددز أكثدددر علدددال رفددداه األفلدددال اللددددين والعقلددد   وال سددديما 
األفلال األكثر عرضة للخطر أو احملتاجت للمساعدة  عن فري  اوا  تداشري ر  تلف  داالت 

واردة أدانه هددو اسددت مال التقريددر تقدددمي اخلدددمات العامددة. واملددراد مددن تقدددمي مالطددة للمعلومددات الدد
الددددوري السددداش   فضدددًق عدددن معاةدددة املسدددائ  الددد  سدددلطت عليهدددا الل ندددة الضدددوي ر مق  اشدددا 

 املقدمة  ز احل ومة املالطية.
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وتع ددف مالطددة  اليددداً علددال عمليددة تعزيدددز األسددا  القددانوين ر هدددذا اجملددال ابلددذات مدددن  -١٠٢
  عجمدر  مشدروع قددانون ٢٠١٦فلدد  كدانون األول/ديسدمرب  خدقل العديدد مدن القدوانت التشدريعية.

املسدداواة  ومشددروع القددانون املتعلدد  دنشدداي الل نددة املعنيددة  قددوا اونسددان واملسدداواة علددال الربملددان 
وجددراي القددراية األوز عقددس فر همددا للتشدداور العددام مددن فددر  ودارة احلددوار االجتمدداع  و ددؤون 

. ويهدد  هدذان املشدروعان (٤٦)٢٠١٥كدانون األول/ديسدمرب   ر  (٤٥)املستهلك واحلرةت املدنية
 ز  عادة تن يم اوفار القانوين املالط  حلقوا اونسان والتمييز وتعزيزه من خدقل ةويد  الل ندة 
الوفنية لتعزيز املساواة  ز الل نة املعنية  قوا اونسان واملساواة  وه  ةنة مسؤولة أمام الربملان 

 أوسا. و ات  ال اختوا 
ويجمشار علال وجده التحديدد   ز قدانون نايدة الطلد  )الرعايدة اللديلدة( )القدانون رقدم تلثداً  -١٠٣
. ويتمث  اهلد  الرئيس  املتوخال من هدذا ٢٠١٧( الذي سجمن  ر كانون الثاين/يناير ٢٠١٧لعام 

  و عطائهدا التشريا  علال حنو ما ورد ر القانون نلسه  ر ضمان نايدة املودلحة اللضدلال للطلد
األولويدة ر  يدا احلداالت وضدمان مسدتقل  مسدتقر لألفلدال ر أقودر مددة مم ندة. ويتنداول هدذا 
القدددانون اةواندددس املختللدددة حلمايدددة الطلددد    دددا ر  لدددك اسدددتعرا  ن دددام رعايدددة الطلددد   ونايدددة 

ة ابحلضانة  ر األفلال أثناي اوجرايات القضائية  وتوافر املدافعت عن األفلال  واملسائ  املتعلق
 لدددة جواندددس أخدددرى. وابلن دددر  ز أن القدددانون يتدددوخال وضدددا  تلدددف األ  دددام القدمدددة ونلدددا ه  

 تع ف احل ومة  الياً علال تنليذ هذا القانون من خقل  نشاي ما يلزم من هياك .
  وثيقدددددة تشددددداور ششدددددتن ٢٠١٦أيلول/سدددددلتمرب  ١٩وعدددددقوة علدددددال  لدددددك  فجمر دددددت  ر  -١٠٤

(  السددتطقع آراي اةمهددور ل دد  تسددتعت اددا مالطددة ٢٠٢٤-٢٠١٧للطلولددة )السياسددة الوفنيددة 
ر نايددة وتعزيددز  قددوا  يددا األفلددال ورفدداههم العددام. ور أعقدداب  ر تلددت  سددل  املضدد  قدددماً 

 ( ر تشدددرين الثددداين/٢٠٢٤-٢٠١٧عمليدددة التشددداور هدددذه  أجمفلقدددت السياسدددة الوفنيدددة للطلولدددة )
هددذه السياسددة  الدد  تسرت ددد ابتلاقيددة  قددوا الطلدد   هددو  . واهلددد  مددن  دديامة٢٠١٧نددوفمرب 

  دددقل  قدددوا األفلدددال ورفددداههم ر  ددددارة شدددرانمء العمددد  الدددوفف مدددن خدددقل تعزيدددز التوعيدددة  
عدددن تعمددديم مراعددداة قضددداة  واملشددداركة الددد  يقودهدددا الطلددد   واملمارسدددة املسدددتندة  ز األدلدددة  فضدددقً 

اتية األخددرى. ويجمتوقددا أن تسدداعد هددذه السياسددة أيضدداً الطلدد   ودةدة التعدداون مددا اهلياكدد  السياسدد
علال تعزيز مزيد من اوجرايات امللموسة ر هذا اجملال  عن فري  تعزيز ونايدة  قدوا الطلد  ر 
الليت واللضاي االجتماع   والوحة  والليةة احلضرية والطليعية والتعليم والعمد  والرتفيده والثقافدة. 

متنوعدة أخدرى مدن التقدارير الوفنيدة  والسياسدات واالسدرتاتي يات وهذه السياسدة م ملدة جملموعدة 
 ال  تعزد آفاا الطل  شش   ملا ر أو مري ملا ر.

  تددوز  ٢٠١٧وشندداي علددال ملددادرة اوددذشا قددوة الشددرفة املالطيددة  ر تشددرين الثدداين/نوفمرب  -١٠٥
وملددو   ددؤون ملددو   ددؤون املن مددات الطوعيددة تنسددي  نلددة مددا  لددس مالطددة لقطدداع التطددوع 

الطل  ملعاةة مستلة املن مات الطوعية ال  تضم أ خا اً ابلنت يعملون مدا األفلدال  وولدت 
احلملددة وضددا مدونددة قواعددد السددلومل األخققدد  للمتطددوعت  وتعزيددز الددوع  ابلقددوانت  ات الوددلة 

مددددات )قددددانون )تسدددد ي ( نايددددة القوددددر(  واملسددددؤوليات وااللتزامددددات الواقعددددة علددددال مددددديري املن 
الطوعيدددة  وجدددس هدددذا القدددانون  و لدددزام هدددذه املن مدددات ششدددرا  شدددق  ملدددو   دددؤون املن مدددات 

 الطوعية ابلتداشري ال  تتخذها لضمان ناية القور الذين هم ر عهدشا.
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 حقوق األش اف ذوي اإلعااة  
  استحد  منوس أمت سر الربملان )وديدر منتددب( املعدف ابأل دخا  ٢٠١٣ر عام  -١٠٦
اوعاقددة ضددمن ودارة األسدددرة  و قددوا الطلددد   والتضددامن االجتمدداع . وتضدددم الددودارة أيضددداً  وي 

م تس تنسي  وفدف لتنليدذ اتلاقيدة  قدوا األ دخا   وي اوعاقدة  وجيدري  اليداً  عدادة هي لدة 
( من االتلاقية  لتولز امل تس املعدف شقضداة اوعاقدة. ١)٣٣آللية  ال  تتما ال ما املادة هذه ا
  املرف  الراشا املسؤوليات املنوفة شه.وترد ر
وتلتدددزم مالطدددة دعدددقي  قدددوا وكرامدددة األ دددخا   وي اوعاقدددة  شتلضدددي    دددت هدددؤالي  -١٠٧

األ ددددددخا  علددددددال نددددددايتهم  مددددددن خددددددقل قددددددانون ت ددددددافؤ اللددددددر  )األ ددددددخا   وو اوعاقددددددة( 
املتعلددد   (  وكدددذلك مدددن خدددقل التشدددريعات اخلا دددة  سدددتلة اوعاقدددة  مثددد  القدددانون٤١٣ )اللوددد 

الددذي جدرى تلعيد  األ  ددام األساسدية فيدده   (٢١٠ابأل دخا   وي اوعاقدة )العمدد ( )اللود  
(  وهو قدانون يودنف لندة ٥٥٦  وقانون االعرتا  شلنة او ارة املالطية )اللو  ٢٠١٥ر عام 

او ددددددارة املالطيددددددة لنددددددة رمسيددددددة أيضدددددداً  وقددددددانون )  ددددددت( األ ددددددخا  املودددددداشت شطيددددددف التو ددددددد 
  أجمدخلدت علدال قدانون ٢٠١٦. ور عدام ٢٠١٦(  واعتمدد كدق القدانونت ر عدام ٥٥٧ )اللو 

 قددداً نددددداً.  ١٤ت دددافؤ اللدددر  تنيدددريات  خضدددت عدددن  دراج  دددرعة  قدددوا  مدددا الرتكيدددز علدددال 
مدددا اتلاقيدددة  قدددوا األ دددخا   وي اوعاقدددة  وكدددذلك علدددارة  ‘اوعاقدددة‘وجدددرت موايمدددة تعريدددف 

وأدرج ‘. االتوددال‘و‘ اللنددة‘  ز جانددس وضددا تعددريلت جديدددين ل  ‘الرتتيلددات التيسددريية املعقولددة‘
ابب جديد يشم  احلقوا املتولة ابلوحة. وعقوة علال  لك  أدت هدذه التعدديقت  ز  أيضاً 

سددددتقلة ر مالطددددة  وجددددس تعيددددت ةنددددة  قددددوا األ ددددخا   وي اوعاقددددة رمسيدددداً  آليددددة الر ددددد امل
 ي اوعاقة  و ا ياً ما ملادن ابريس.( من اتلاقية  قوا األ خا   و ٢)٣٣ املادة
  نشدددرت سياسدددة وفنيدددة ششدددتن  قدددوا األ دددخا   وي اوعاقدددة مدددن ٢٠١٤ور عدددام  -١٠٨

خقل عقد  لس عم  من أج  شناي  تما عادل  وضم  هذا اجمللس أيضاً ممثلت عدن من مدات 
 ددال اوعاقددة.  األ ددخا   وي اوعاقددة وممثلددت آخددرين عددن من مددات اجملتمددا املدددين العاملددة ر

وعلددال هددذا األسددا   جيددري وضددا الوددينة النهائيددة السددرتاتي ية وفنيددة ششددتن مسددتلة اوعاقددة علددال 
حنو ما تقدم شيانه. وعقوة علدال  لدك  جدرى تعزيدز  قدوا ندددة مدن خدقل اعتمداد التشدريعات 

قددددة   و لددددك مددددن خددددقل قددددانون امتيددددادات األ ددددخا   وي اوعااخلا ددددة ابوعاقددددة املددددذكورة آنلدددداً 
(  واللددوائز املتعلقددة ابلوددنادي  االسددتةمانية واألمندداي ٥٦٠السددتخدام مرائددس السدديارات )اللودد  

  الوددددادرة  وجددددس قددددانون الوددددنادي  (S.L. 331.08))نايددددة الوددددنادي  اخلا ددددة شددددذوي اوعاقددددة( 
 (. ٣٣١االستةمانية واألمناي )اللو  

اوعاقددددة  تشدددددد اهليةددددة املعنيددددة وفيمددددا يتعلدددد  شتيسددددري  م انيددددة الو ددددول لأل ددددخا   وي  -١٠٩
  ةددت عنددوان مسياسددة توددميم مراقلددة التخطدديت ٢٠١٥ابلتخطدديت  ر منشددورها الوددادر ر عددام 

العمراين وامللادن التوجيهية واملعايريم  علال ضرورة التقيد ر مقرت دات التطدوير ابلسياسدات واملعدايري 
مللدددادن التوجيهيدددة الودددادرة عدددن الددد   دددددشا ةندددة  قدددوا األ دددخا   وي اوعاقدددة  مدددن خدددقل ا

وتعزدت هذه امللادن التوجيهيدة مدن خدقل املعدايري ‘. شتيسري  م انية الو ول لل ميا‘الل نة ششتن 
الوفنية ال  اعتمدشا اهليةة املالطية املعنية ششؤون املسدتهلك واملنافسدة  املسدؤولة عدن املسدائ  املتعلقدة 

تيسددري  م انيددة الو ددول  ز الليةددة امللنيددة ‘يلت قواعددد . وقددد أجمضدد٢٠١٥شتو يددد املقدداييس  ر عددام 
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   ز املعددددددايري املنوددددددو  عليهددددددا ر امللددددددادن التوجيهيددددددة. SM 3800  الدددددد  ةمدددددد  الرمددددددز ‘لل ميددددددا
القواعددد هدد  ملزمددة أيضدداً للهيةددة الوفنيددة املعنيددة ابلنقدد  العددام  الطددة  الدد  أجمنيطددت اددا مسددؤولية  وهددذه

  أ ددرت كد  مدن ٢٠١٦الطدرا واللنيدة التحتيدة التاشعدة هلدا. ور عدام ر تنليذها من خقل مديرية 
هيةدددة مالطدددة للسددديا ة وةندددة  قدددوا األ دددخا   وي اوعاقدددة أيضددداً مامللدددادن التوجيهيدددة لتودددميم 
امللدداينا السدديا ة لل ميددام  وعملتددا علددال تن دديم ملددادرة م ددواف  دم ددان اةميددا الو ددول  ليهددام. 

ي السدديا   أيضدداً تددوفري مددر   وا ددلات خا ددة تتقيددد ابور ددادات ويتعددت علددال مؤسسددات اويددوا
  فيما يتعل  شعدد الندر  املعروضدة. ‘املراف  ال  توفر اوقامة للنا ‘ششتن  ٢٠١٠ الوادرة ر عام

ور قطداع التعلديم  تلددزم ممؤسسدة مددار  الندددم شضدمان  م انيدة الو ددول  ز املددار   وتضددم ودارة 
و دة معنية شتيسري الو ول  ز الت نولوجيا ووسدائ  االتودال. وتتدوز مؤسسدة  التعليم والعم  أيضاً 

مالطدددة املعنيدددة شتيسدددري  م انيدددة الو دددول  ز ت نولوجيدددا املعلومدددات املسدددؤولية عدددن تنليدددذ تسدددهيقت 
الو ول ر  ال ت نولوجيا املعلومدات واالتوداالت  ويشدم   لدك التزامدات تت داود  ددود الواليدة 

الودادر عدن االةداد األورويب  ٢٠١٦/٢١٠٢ االلتزامات النا ةة عدن األمدر التدوجيه  الوفنية  مث 
 التوجيه(. اونرتنت) م انية الو ول  ز  ل ة 

و ددد  لت ةندددة  قدددوا األ دددخا   وي اوعاقدددة  شو دددلها اهليةدددة الوفنيدددة املشدددرفة علدددال  -١١٠
ة  قددددوا األ ددددخا   وي  قددددوا هددددذه اللةددددة ر مالطددددة  واآلليددددة املسددددتقلة لر ددددد تنليددددذ اتلاقيدددد

اوعاقددة  فريقدداً معنيدداً شتيسددري  م انيددة الو ددول لتقيدديم مدددى تيسددري  م انيددة الو ددول  ز األمدداكن 
العامة لل ميا  والوفاي ابلتزاماشدا املتعلقدة شلحد  فللدات التخطديت العمدراين ةقيقداً هلدذه النايدة. 

أج  معاةة الدعاوى ال  أقيمت  وأنشتت أيضاً و دة معنية ابالمتثال لقانون ت افؤ اللر  من
ر أعقددداب ورود  ددد اوى مدددن الندددا  ششدددتن التمييدددز علدددال أسدددا  اوعاقدددة. وجيدددري أيضددداً تعددددي  
القانون وضلاي الطاشا الرمس  علال  نشاي و دة معنية ابونلا  لتزويد الل ندة  دا يلدزم مدن أدوات 

ةندة  قدوا األ دخا   وي ونلا  احلقدوا   دا ر  لدك القددرة علدال فدر  مرامدات. وأنشدتت 
 اوعاقة أيضاً و دة تركز ةديداً علال ر د تنليذ اتلاقية  قوا األ دخا   وي اوعاقدة  فضدقً 
عن التوعية ششتن االتلاقية. وال و  هذه اآلليات  قوا أي مقيم مالط  ر التما  االنتودا  

الددذي  دددقت عليددده   وجددس الربوتوكددول االختيدداري لقتلاقيددة  قددوا األ ددخا   وي اوعاقددة 
مالطة أيضاً. وتواظس الو دة املعنية شتنليذ اتلاقية  قوا األ دخا   وي اوعاقدة  وهد  و ددة 
تشعددة لل نددة  قددوا األ ددخا   وي اوعاقددة  علددال تن دديم دورات تدريليددة ششددتن ةقيدد  املسدداواة 
 لأل ددخا   وي اوعاقددة تسددتليد منهددا هيةددات عامددة وخا ددة  دد  وحياضددر فيهددا أ ددخا  مددن
 وي اوعاقددة  وتع ددف الو دددة أيضدداً علددال  عددداد نلددة وفنيددة للتوعيددة تسددتهد   يددا املدددار  

( مدن اتلاقيدة  قدوا ٣)٣٣( و٣)٤. و وجدس املدادتت ٢٠١٨/١٩اسدية احل ومية ر السدنة الدر 
األ خا   وي اوعاقة  تعم  ةنة  قوا األ خا   وي اوعاقة  ر  فدار ممارسدة دورهدا ر 

عدددن دورهدددا شو دددلها  دددا لة مودددلحة معنيدددة ابملشددداورات املتعلقدددة شوددديامة  ضدددقً  دددال الر دددد  ف
التشريعات والسياسدات الوفنيدة  علدال   درامل األ دخا   وي اوعاقدة مدن خدقل  لسدها املعدف 
نشدددت  وجدددس القدددانون  ومنتددددى من مدددات األ دددخا   وي 

جم
 قدددوا األ دددخا   وي اوعاقدددة امل
 خا   وي اوعاقة العقلية.اوعاقة  و لسها املعف  قوا األ 
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 حرية التعبري ولاية الصحفيني  
  أقر   لس النواب القانون املتعل  شوسائت اوعدقم والتشدهري ٢٠١٨نيسان/أشري   ١٧ر  -١١١

 .٢٠١٨ نيسدددددددان/أشري  ٢٤(  ووافددددددد  عليددددددده رئدددددديس مالطدددددددة ر ٢٠١٨لعددددددام  ١١)القددددددانون رقدددددددم 
مددن قددوانت مالطددة(.  ٢٤٨)اللودد   ١٩٧٤لعددام هددذا القددانون  ألندد  قددانون الوددحافة  و وجددس

ويرمدد  القدددانون أساسددداً  ز ةددديط القدددانون املدددالط  املتعلددد  ابلقددذ  والتشدددهري  و عدددادة  ددديامته 
شطريقة تعزد ا رتام احل  ر  رية التعلري شودورة جوهريدة. و ثد  احلد  ر  ريدة التعلدري األسدا  ر 

كدائز الرئيسدية للن دام الدد قراف . وقدد وسدا ابللعد    يا األنشطة اوعقميدة وهدو أيضداً أ دد الر 
دددن   نطدداا  ريددة التعلدددري اللددف شلضددد  التعددديقت السددداشقة الدد  أدخلدددت علددال القدددانون اةنددائ  )سجم

(. و وجددددس القددددانون املتعلدددد  شوسددددائت ٢٠١٦ ود/يوليدددده  ١٩املددددؤر   ٣٧ وجددددس القددددانون رقددددم 
التعلددري  ز  ددد كلددري. وتددرد ر املرفدد  اخلددامس اوعددقم والتشددهري وسددا نطدداا  ريددة الوددحليت ر 
 التنيريات الرئيسية ال  أدخلت  وجس هذا القانون.

 املستقبل إىل االستنتاجات/نمحرة -خامسا   
يسلت هذا التقرير الضوي علال التقدم ال لري الذي أ رد ر  ال تعزيدز  قدوا اونسدان  -١١٢

كلددرياً علددال الوددعيدين االقتوددادي   الللددد تقدددماً ونايتهددا. وخددقل اللددرتة قيددد االسددتعرا    ددهد 
واالجتمددداع   ممدددا أدى  ز اعتمددداد تدددداشري تشدددريعية وسياسدددات ندددددة ترمددد   ز ضدددمان التمتدددا 

  قوا اونسان  تعاً كامًق وفعلياً.
ومالطة ملتزمة درسداي ن دام متعددد األفدرا  متدت وفعدال حلمايدة  قدوا اونسدان يقدوم علدال  -١١٣

ر د تنليذ  يا الدول اللتزاماشا ر  ال  قدوا اونسدان. وسدتدافا مالطدة شقدوة عدن ملددأ  النزاهة ر
 عاملية  قوا اونسان وست   ترفا  وشا ضد انتهاكات  قوا اونسان ر  يا أحناي العام.

وتدددرى مالطدددة أن عمليدددة االسدددتعرا  الددددوري الشدددام  أمدددر ابلددديف األ يدددة لتعزيدددز  قدددوا  -١١٤
 يددا أحندداي العددام. وتدددعم   ومددة  هوريددة مالطددة ابل امدد  أهدددا  آليددات الر ددد اونسددان ر 

الدولية مثد  آليدة االسدتعرا  الددوري الشدام   وهد  أهددا  تتمثد  ر خلد   دافز  ضدار لتعزيدز 
 االلتزام العامل  شتعزيز  قوا اونسان ونايتها.

قددوا اونسددان  وهدد  ملتزمدددة ومالطددة عادمددة علددال املضدد  ر جهودهددا الراميدددة  ز  ددون   -١١٥
  وا لة العم  علال دةدة تعزيز هذه احلقوا وابلتوعية عن فري  التثقيف ر  ال  قوا اونسان.
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