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جتميع بشأن مالطة
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش ااامير والتقري اار جتمي ااع للمضلوم ااار ال اوارو ه تق ااارير هي ااار ا ضاه اادار
واإلجاراتار اصا ا و مهااا ماان و اااح ا م ا ا تةااد ار اليفاال  ،وهااو مقااد ه ا ي مااوج
تقيُّداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لمارر

اثنيا -نط ا اااق االلت ام ا ااات الدولي ا ااة والتع ا اااون م ا ااع ا لي ا ااات وا ي ا ااات الدولي ا ااة
()2( )1
حلقوق اإلنسان
 -2رحبت اللجن ا ضني حبقوق اإلنسان ابلتيفديح ه عاا  2014علاى اتااقيا مناع جر ا
()3
اإلابو اجلماعي وا ضاقب عليها ر وأحاط ا قرر اصاص ا ضا حبقاوق اإلنساان للمهااجرين علمااً
ابلتيفديح ه عا  2015على االتااقي الدولي حلماي مجيع ا خاص من االختاات القسري()4ر
 -3وأ اااو ا قاارر اصاااص ا ض ا اب هاااجرين بتيفااديح مالد ا علااى االتااقي ا الدولي ا حلماي ا
حقوق مجيع الضمال ا هاجرين وأفراو أسره ()5ر
 -4وأو اات ماوةااي ا م ا ا تةااد السااامي لشاامون الالج اائ (ماوةااي الالج اائ) مالد ا
ابالنضما إىل االتااقي ا تضلق بوةع ا خاص عد ي اجلنسي لضا  1954واالتااقي ا تضلقا
خباض حاالر انضدا اجلنسي لضا )6(1961ر
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 -5وه عااا  ،2015سالتمت اللجنا ا ضنيا ابلقضااات علااى التمييا ةااد ا ارأ  ،ه إ ااار إجارات
متابضتهااا الحهتا ااا اصتامي ا لضااا  ،2010ابسااتضداو مالد ا لسااةا عاهتا ااا علااى ا اااوتئ 11
و 15ماان اتااقي ا القضااات علااى مجيااع أ ا ال التمييا ةااد ا ارأ ر وأو اات مالدا بتقااد مضلومااار
عن اإلجراتار اإلةافي ا تخاذ لتضجياي جهووهاا الراميا إىل ساةا تلاف التةاهتاارر والحهتات
اللجن ا أن مالد ا اناات قااد أ ااارر إىل أوااا ليساات ه وةااع يساامل ااا بسااةا عاهتا ااا علااى
ا اوتئ  13و ،16لف أن هذا ا مر يتدلا إ الحاً تشريضياً مل يت بضدر وأعاور اللجنا ك ياد
تو يتها أبن تنهتر مالد ه سةا عاهتا ا على ا اوتئ  13و()1(16ه) من االتااقي ()7ر
 -6وأو ت اللجن ا ضني حبقوق اإلنسان مالد ابلنهتر ه سةا عاهتا ا على ا واو 13
و 14و 19و 20و 22من الضهد الدويل اصاص ابحلقوق ا دني والسياسي ()8ر
-7

وسامهت مالد مالياً ه ماوةي ا م ا تةد السامي حلقوق اإلنسان ه عا )9(2017ر

اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()10

 -8ر تحبت اللجن ا ضني حبقوق اإلنسان ابصدوار اليت أقدمت عليها مالد لتوسايع ندااق
والي اللجن الو ني لتض ي ا سااوا وأعربات ه الوقات ناسا عان قلقهاا ن مالدا مل تنشا بضاد
ممسس و ني موحد ار الحيار موسض ه جمال حقاوق اإلنساان ،بقااً للمبااوت ا تضلقا
مبر ا مسسار الو ني لتض ي ومحاي حقوق اإلنسان (مباوت ابريس)()11ر
 -9وأو ااى ا قاارر اصاااص ا ض ا اب هاااجرين مالد ا بتنايااذ خدااط إلنشااات ممسس ا و ني ا
حلقوق اإلنسان تتما ى مع مباوت ابريس ،والسهر على أن ت ون هذه ا مسس مستقل وظياياً
ومالياً عان احل وما وم لاا بسالد التةقياح ه مجياع ا ساااي ا تضلقا حبقاوق اإلنساان ،مباا فيهاا
مسااي ا هاجرينر وتقدمت اللجن ا ضني حبقوق اإلنسان بتو ي مماثل ()12ر

رابعا -تنفيااال االلت امااات الدولي ااة املتعلقااة مقااوق اإلنسااان م ااع مرا اااة الق ااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
املساواة و دم التميي

()13

 -10ر تحبت اللجن ا ضني حبقوق اإلنسان ابلتضديالر ا دخل على اإل ار القاانوين افةا
التميي ا  ،الاايت أورجاات ا يااي اجلنسااي وا وي ا اجلنساااني ةاامن أسااباغ التميي ا ا هتااور ر اام أوااا
أعربت مع لف عن قلقها ن التميي القاا على أساس اللغ ال حيهتره القانونر وأو ت مالد
مبراجض إ ارها القانوين ا تضلح مب افة التميي وا ساوا بغي اال تضمين حهتاراً اامالً للتمييا
جلميع ا سباغ ا ذ ور ه الضهد الدويل اصاص ابحلقوق ا دني والسياسي ()14ر
 -11وأعرب اات اللجن ا ناس ااها ع اان قلقه ااا إصات تق ااارير الضنيف اري وُ ااره ا جان ااا ،مب ااا ه ل ااف
الضنف بدوافع عرقي والتميي الضنيفري ه احليفاول علاى الضماي والسا ن واصادمار()15ر والحا
ا قرر اصاص ا ض اب هاجرين أن قوانئ م افة ُ ره ا جانا والتميي انوراً ما تُناتذ()16ر
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 -12وأو ت اللجن ا ضني حبقوق اإلنسان مالد بتض ي جهووها الرامي إىل است يفال القوالاا
النمديا ا والتمييا ا ة ااد ا ه اااجرين و ل ااف ،ه مجلا ا أم ااور ،ع اان ري ااح تنهت ااي مح ااالر توعيا ا عاما ا
للنه ااول ابلتس ااامل واح ا ا ا التن ااو ()17ر وأو ااى ا ق اارر اص اااص ا ضا ا اب ه اااجرين مالد ا ا بتناي ااذ
تش اريضها تنايااذاً لي ااً افة ا التميي ا الضنيفااري ا با اار و اام ا با اار فيمااا يتضلااح بتمتااع ا هاااجرين،
وال سيما منه الالج ون وملتمسو اللجوت ،ابحلقوق االقتيفاوي واالجتماعي والثقافي  ،مباا ه لاف
فيمااا يتيفااي ابحليفااول علااى إم اني ا اساات جار الس ا ن اصاااص ووخااول سااوق الضمااي()18ر وأو اات
اللجن ا ضنيا حبقاوق اإلنساان اذلف ب االا التةقياح منهجيااً وابنتهتاا ه حااالر الضناف اربرار
عرقي  ،ومبقاةا مرت يب هذه ا فضال ومضاقبته  ،ومنل الضةااي تضويضار مالام ()19ر
 -13ور تحبات اللجنا ناسااها بتضاديي ا اااو  )3(45ماان الدساتور ،الااذي أوخااي ا ياي اجلنسااي وا ويا
اجلنس اااني بو اااهما س ااببئ هت ااورين م اان أس ااباغ التميي ا ()20ر اام أو ااا قلق ا إصات الت اادابم اام ال افي ا
حساا إفااو التقااارير الراميا إىل مناع وم افةا التة ُّارمل وا ضاايق اللااذين يتضارل ماا الدااالغ
من ا ثليئ وا ثليار وحاملي اار اجلنسئ ومغايري ا وي اجلنساني ه الوسط التضليمي()21ر
 -14وأو اات اللجن ا ناسااها مالد ا ابحمااا إج اراتار اادو لتااوفم بي ا تضليمي ا خالي ا ماان
التميي ا والضنااف ةااد الدااالغ ا ثلياائ وا ثليااار وحاااملي اااار اجلنساائ ومغااايري ا وي ا اجلنساااني ،
وال ساايما ماان خااالل محااالر توعي ا عام ا ومناااهب وراسااي وتاادريا موج ا إىل مااوظاي التضلااي ،
ووةع حد ي ي من أ ال الو االجتماعي للمثليا أو محاي ااار اجلنسائ أو تغيام
ا وي اجلنساني ()22ر

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه
-15
مالدا
عقليااً
أو ع

()23

ه عااا  ،2018سااتلت اللجنا ا ضنيا حبقااوق ا ااخاص وي اإلعاقا عمااا إ ا اناات
تضتا إلغااات أح ااا قااانون اليفااة الضقلي ا الاايت تاانص علااى احتجاااص ا ااخاص ا ختلاائ
عاان اام واعيا أو إياداعه ا ستشاااى وعلااى اللجااوت إىل تقييااد حر ا هاامالت ا ااخاص
()24ر

 -2إقامة العدل ،مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون

()25

 -16الحا الاريااح الضامااي ا ضا ابالحتجاااص التضساااي أن النهتااا القضااااي ه مالدا مااا صال
يشا و ماان ااول مااد اإلجاراتار ه إوار الضاادلر ورأا الاريااح الضامااي أن علااى النهتااا القضااااي
ب ااذل اجله ااوو واجها ا تل ااف التة ااداير ،والتد اارق لا اارص و ااول ا فا اراو ا اادوو إىل إجا اراتار
ا ا م حسا ا ول()26ر
 -17وه عا  ،2014أعربت اللجن ا ضنيا حبقاوق اإلنساان عان قلقهاا إصات القياوو ا اروةا
علااى حااح ا ااخاص ا ارومئ ماان احلريا ه االسااتضان خباادمار ااا  ،ماان قبيااي التااتخمار الاايت
تيفااي إىل  36ساااع قبااي إم اني ا االتيفااال مبةااا وحهتاار االسااتضان خباادمار ااا أثنااات االسااتجواغ
لدا الشر ()27ر وه عا  ،2016الح الاريح الضاماي ا ضا ابالحتجااص التضسااي ابرتياا أن
أ خا ااً اارومئ ماان احلريا قااد ُمنةاوا احلااح ه االسااتضان مبةااا فااوراً بضااد تااوقياه وخااالل فا
الثماني وأربضئ ساع ا وىل من احتجاصه  ،وفقاً لتضديالر القانون اجلنااي ،ولاو أن لاف احلاح
ال يندبااح علااى االسااتجواغ لاادا الشاار ()28ر وأو اات اللجن ا ا ضني ا حبقااوق اإلنسااان مالد ا
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ابعتماااو تاادابم لضاامان عتااع ا ااخاص ا اارومئ ماان ح اريته بار ا مالام ا لالتيفااال مبةااا ،
مبا ه لف أثنات االستجواغ لدا الشر ()29ر
 -18وه عا  2014أعربت اللجن ناسها عن قلقها إصات التقارير اليت تايد ب وي ا وةاا
ا ضيشي ه مرا االحتجاص ،مبا ه لف ظارو ا رافاح اليفاةي وخادمار الرعايا اليفاةي ام
ا الام ر وأو ت مالد بتةسئ ظرو اإلقام ه مرا االحتجاص على أساس مستدا ()30ر
 -19وه عا  ،2016ر تحا الاريح الضاماي ا ضا ابالحتجااص التضسااي ابلتادابم الايت اعتماد ا
احل وم ا لتةساائ مضامل ا السااجنات وا تج ا ين ماان قبيااي تااوفم ال اربامب التضليمي ا والتاادريا ا ه ا
وخدمار الرعاي ه جمال اليفة الضقلي واصدمار االجتماعي ()31ر
 -20وه عااا  ،2014الحهتاات اللجنا الارعيا نااع التضااذيا و اامه ماان ةااروغ ا ضاملا أو
الضقوبا القاسااي أو الالإنساااني أو ا هينا أن جملااس صااااري السااجون وجملااس صااااري ا تجا ين اااان
ارسان وظااف آليتئ وقااايتئ و نيتائ ناع التضاذيا ،ول ان هااتئ اقليتائ قاد واجهتاا عراقياي
عد منضتهما من أوات مهامها بش ي امي وفضالر والتقيفم ه عدياد مهاا وسالدار انيلسائ
بتايفيي ه لوااةهماا اصا ا قاد أعااق اقليتائ الوقااايتئ الاو نيتئ وحاال وون أوات اماي جمموعا
الوظااف ا دلوب منهما()32ر وأعربت اللجن الارعي عن قلقها إصات ةضف اإل ار القانوين الاذي
ينص على أوات آليار الوقاي الو ني عملها ابستقاللي وفضالي ()33ر
 -21والحهتت اللجن الارعي أن جمموع متنوع من ا ي ار تر د أما ن احلرمان من احلري
ه مالد  ،إةاف إىل اقليتئ الوقاايتئ الو نيتئر وهذا التداخي ن أن خيلح خلدااً واصوواجيا
ه الضمااي()34ر وابإلةاااف إىل لااف ،ال تغدااي والي ا اقليتاائ الوقاااايتئ الااو نيتئ مجيااع أمااا ن
احلرمان من احلري وتوجد ثغرار هام ه الر د()35ر
 -22وأو اات اللجنا الارعيا مالد ا ابلسااهر علااى إورامج مجيااع أن اوا ا مااا ن الاايت ُحياار فيهااا
ا خاص من حريته ةمن والي اقليتئ الوقااايتئ الاو نيتئ( ،)36وعتاع اقليتائ بار ا املا
و م دوو لال اال علاى مجياع ا ضلوماار ار اليفال والو اول إىل مجياع أماا ن احلرماان مان
احلري ا ()37ر وأو اات مالد ا اورامج الربوتو ااول االختياااري التااقي ا مناهض ا التضااذيا و اامه ماان
ةروغ ا ضاملا أو الضقوبا القاساي أو الالإنسااني أو ا هينا ه قانوواا ا لاي وتضاديي وتض يا اإل اار
القانوين القاا ا نش لآلليار الوقاايا الو نيا بدريقا تض اس ليااً الربوتو اول االختيااري ،وا بااوت
التوجيهي للجن الارعي ا تضلق ابقليار الوقااي الو ني ( ،)CAT/OP/12/5ومباوت ابريس()38ر
 -23وابإلةاف إىل لف ،أو ت اللجن الارعي مالدا بوةاع إجارات ااا وتنافساي للتضييناار
واستشار منهتماار انيتماع ا ادين و ام لاف مان اجلهاار ااحب ا يفالة قباي اختياار أعضاات اقليتائ
الوقاااايتئ الااو نيتئ()39؛ وجضااي الضضاوي منيفااباً يقااو علااى أساااس التااار وماادفو ا جاار()40؛ وت ويااد
اقليتئ اب وارو ا الام والسلد التقديري الضملي فيما يتضلح ابستخدامها()41ر
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية
 -24أعرباات اللجنا ا ضنيا حبقااوق اإلنسااان عاان قلقهااا إصات جتاار التشااهم ول ااون قااانون اليفااةاف
مل يُضافار القااذ أو التشااهمر وأعرباات عاان أساااها أيضااً ن الايفااي الرابااع ماان القااانون اجلنااااي ياانص
علااى جاراا خاادمل ا شاااعر الديني ا وهافار التشااهم ه واينا الاارو ال اثوليااف الرساولي و اام لااف ماان
ال ادايانر الاايت هي هااا القااانون ،ا ماار الااذي قااد يقا فاول احلااح ه حري ا التضباام واحلااح ه حري ا الاادينر
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وأو اات اللجن ا مالد ا بضاامان حري ا التضباام وحري ا اليفااةاف مااا مهااا م ترسااتان ه ا اااو  19ماان
الضهااد الاادويل اصاااص ابحلقااوق ا دنيا والسياسااي و مااا مهااا ماساار ن اسااهاغ ه التضليااح الضااا للجنا
رقا ا )2011(34ر وأو اات أيضا ااً مالدا ا ابلنهت اار ه إبد ااال جت اار التش ااهم ،وتقيي ااد تدبي ااح الق ااانون
اجلنااي ه مجيع ا حوال وقيفره على أ د احلاالر خدور  ،والنهتار ه إلغاات البااغ الراباع مان القاانون
اجلنااي()42ر وتقدمت منهتم ا م ا تةد لل بي والضل والثقاف (اليونس و) بتو ي مماثل ()43ر
 -25وه تش ارين ا ول/أ ت ااوبر  ،2017بض ااد ع ااد م لا اائ ب ااوالاير ه إ ااار اإلج اراتار
اصا ا رسااال مش ا إىل احل وم ا فيمااا يتضلااح بقتااي واف ا ااارواان ااالي اي ،وهااي ااةاي ابرص
متخيفيف ا ه التةقيقااار اليفااةاي ر وأعرب اوا عاان قلقه ا ل ااون عملي ا ا تيا ااا ع ات ه سااياق
الضمي الذي ا تهرر ب يفةاي متخيفيف ه التةقيقار ورمبا ت ون قاد ا تيلات بسابا وورهاا ه
فضل التدفقار ا الي م ا شاروع  ،مان قبياي التهارغ مان الضاريب والاسااو و ساي ا ماوال ،الايت اا
آ ر ساالبي علااى حقااوق اإلنسااان وتقا فاول سااياو القااانونر وأعاارغ ا لاااون باوالاير عاان قلقه ا إصات
وقع عملي القتي هذه الذي قد يمثر ه وور الرقاب الاذي تمويا اليفاةاف ه انيتماع الاد قرا ي،
مبا يث ا فراو عن ممارس حقه ه حري التضبم()44ر ورور احل وم على الرسال ا ش ()45ر
 -26وحد ا لاون بوالاير ه إ اار اإلجاراتار اصا ا احل وما علاى إجارات عقياح ساريع
ومستقي ه قتي السيد ارواان الي اي واحما مجيع التدابم ا م نا اساب القتلا ر وابإلةااف إىل
ل ااف ،ونهت اراً ااا ق ااد ي ااون لضملي ا القت ااي م اان وق ااع عل ااى اليف ااةايئ اقخ ارين ،ح ااد ا لا ااون
بوالاير مالد على احما مجيع التادابم ا م نا حلمايا ومسااند اليفاةايئ الاذين يضملاون علاى
شااف الاساااو وتغديا ا سااااي ا خاارا الاايت ا عاما اجلمهااور إىل أعلااى ورجا ()46ر وتقاادمت
اليونس و بتو يار مماثل ()47ر
 -4حظر مجيع أشكال الرق

()48

 -27رحبت اللجن ا ضني حبقوق اإلنسان ابعتماو خد الضمي الو ني الثاني بشتن م افة
االجتااار اب ااخاص للاا  ،)49(2014-2013ل نهااا أعرباات ه الوقاات ناسا عاان قلقهااا إصات
اخناااال عاادو التةقيقااار واإلواانر فيمااا يتيفااي ابالجتااار ابلبشاار()50ر وأو اات مالد ا بت ثيااف
جهووه ااا افةا ا االجت ااار اب ااخاص ،والتةقي ااح بشا ا ي منهج ااي ومقاة ااا ما ارت يب االجت ااار
وةاامان مضاااقبته مااا ينبغااي ماات ثبتاات إوانااته ر وأو اات أيض ااً مالد ا بضاامان تااوفم احلماي ا
ا الام ا والتضااويض واجلاارب للضااةااي ،مبااا ه لااف إعاااو التتهيااي ،وةاامان تااوفم باادااي قانوني ا
للضةااي الذين قد يواجهون مش تق وقيفا اً عند ال حيي()51ر

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -١احلق يف مستوى معيشي الئق

()52

 -28أحا اات جلنا خاربات منهتما الضمااي الدوليا ا ضنيا بتدبيااح االتااقيااار والتو اايار علمااً
ابعتماو السياس االس اتيجي الو ني للةاد مان الاقار واإلوماامج االجتمااعي للاا ،2024-2014
الاايت أ اادر فيهااا احل وم ا تضهاادها مبوا اال السياسااار االجتماعي ا واالقتيفاااوي ومضاجل ا ااي
مسااتواير ا ضيش ا عاان ريااح احمااا تاادابم افة ا الاقاار واالسااتبضاو االجتماااعير وقااد رت ا ر
االسا ا اتيجي عل ااى أرب ااع ف ااار ا ا ااال وا س اانون والض ااا لون ع اان الضم ااي والاقا ارات الض اااملون،
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وعلااى ساات عنا اار رايسااي هااي الاادخي وا نااافع االجتماعي ا  ،والضمااي ،والتضلااي  ،واليفااة والبي ا ،
واصدمار االجتماعي  ،والثقاف ر و لبت اللجن من احل وم توفم مضلوماار عان وقاع هاذه السياسا ،
وال سيما على ا اال وا سنئ والضا لئ عن الضمي والضاملئ ه وظااف م مستقر ()53ر
 -2احلق يف الصحة

()54

 -29ه عااا  ،2014أعرباات اللجن ا ا ضني ا حبقااوق اإلنسااان عاان قلقهااا إصات التجاار الضااا
لإلجهال ،الذي ير النساات احلواماي علاى التمااس خادمار إجهاال ساري مباا يض فارل حياا ن
و ااةتهن للخداارر وأعرباات عاان قلقهااا نا ال يوجااد اسااتثنات عناادما ت ااون حيااا ا ارأ ه خداار
أو ه حال احلمي الناتب عن اال تيفاغ أو عن ساا ا ار ()55ر
 -30وأو ت اللجن مالد بتنقيل تشريضها ا تضلح ابإلجهاال عان رياح إوخاال اساتثناتار
علااى احلهتاار الضااا لإلجهااال ارال عالجيا وعناادما ي ااون احلمااي نتيجا ا تيفاااغ أو ساااا
اار ر وأو اات مالدا ب االا تااوفم خاادمار اليفااة اإلنابيا جلميااع النسااات والاتيااار ه مجيااع
أحنات البلد ،وب ايو أعداو برامب التثقيف والتوعي وةامان تناياذها علاى ا ساتوا الريفاي (ه ا ادارس)
وعلى ا ستوا م الريفي (من خالل وسااي اإلعال و م لف من وساااي التوا اي) خبيفاوص
أمهي استخدا موانع احلمي وبشتن احلقوق اجلنسي وحقوق اليفة اإلنابي ()56ر
 -31وه عا  ،2016أخربر مالد اللجن ا ضني حبقوق اإلنسان أبن اإلجهال ،ولو ان
يُضتاارب اام قااانوين( ،)57فااان الساالدار جتي ا ه عناادما ت ااون حيااا ا مهاادو  ،لااف أن ا بااات
حي ماون ه الواقاع مبادأ التااتثم ا ا وومج ر فوفقااً لاذلف ا باادأ ،إ ا احتاجات ا إىل عاالمج وحلااح
نتيج لذلف ةرر ابجلنئ فان من اليفواغ أخالقياً توفم الضالمج()58ر
 -3احلق يف التعليم
 -32الحهتت اليونس و ارتاا مضدل توقف ا اال عن الدراسا بضاد إعاا التضلاي اإلل اماي
عند سن  16عامااًر والحهتات أيضااً أن مالدا انات قاد اعتمادر ،ه عاا  ،2014خدا اسا اتيجي
ترمي إىل احلد من عدو ا اال الذين ي اون ا درسا ه سان مب ار بنساب  10ه ا ااا حبلاول
عا )59(2020ر
 -33والحهتاات اليونس ا و أن ا ه حاائ يتمثااي هااد ماان أهاادا إ ااار اس ا اتيجي التضلااي
للاا  2024-2014ه احلااد ماان التااااور ه النتااااب التضليميا باائ الاتيااان والاتيااار فااان النسااات،
علااى مااا يب ادو ،ممااثالر عثاايالً انقيف ااً علااى مسااتوا التضلااي الضااايل ،ه مياااوين ا ندس ا والتيفاانيع
والبنات و م لف من جماالر الدراس اليت تهتي مقيد بنو اجلنس()60ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة
 -١النساء

()61

 -34رحباات اللجن ا ا ضني ا حبقااوق اإلنسااان ابلتاادابم ا تخااذ نااع الضنااف ةااد ا ارأ  ،مبااا ه
لف الضنف ا ن يل ،مضرب ه الوقت ناس عن قلقها إصات اخناال عدو حااالر مقاةاا مارت يب
الضنااف ةااد ا ارأ والداااير وأو اات مالد ا بت ثيااف جهووهااا للقضااات علااى الضنااف ةااد النسااات
وا اااال ،والتةقيااح مااا ينبغااي ه حاااالر الضنااف ةااد النسااات وا اااال ،وإقاما نهتااا إلعاااو
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كهيي الضةااي ،وتوفم ُسبي الو ول إىل الضدال جلميع النسات ،وصايو عدو ا آوي انيه اب وارو
ال افي وعسئ التدريا بشتن هذه ا ستل وظاي ا مسسار القانوني وقوار الشر ()62ر
 -35ورحباات اللجن ا ا ضني ا حبقااوق اإلنسااان ابلتاادابم ا تخااذ لتض ي ا مشااار ا ارأ ه سااوق
الضم ااي وه احلي ااا الضام ا ا وأعرب اات ه الوق اات ناسا ا ع اان قلقه ااا إصات اخنا ااال عثيله ااا ه احلي ااا
السياسي وه القداعار الضام  ،وال سايما ه منا اا انع القارار()63ر والحهتات اليونسا و أن
عدواً قليالً من النسات يشغلن منا ا إواري رفيض ا ستوا ،ا مر الاذي ياوحي أبن هنااف فجاو
باائ عيفاايي ا ارأ الضااايل علااى ا سااتوا اجلااامضي والااارص ا هني ا ا تاح ا ااا لالرتقااات ه الساال
ا رمي الوظياي ه سوق الضمي()64ر وأو ت اللجن ا ضني حبقوق اإلنسان مالد ب ايو مشاار
ا رأ ه القداعئ الضا واصاص و لف ،عند الل و  ،من خالل احما تدابم خا ممقت ()65ر
 -2األطفال

()66

 -36رحبت اللجن ا ضني حبقاوق اإلنساان ابلتضاديالر ا دخلا علاى القاانون اجلناااي والراميا
إىل حهتر الضقوب اجلسدي ه مجيع ا وساط()67ر
 -37ورحباات اللجن ا ناسااها ابلتضااديالر الاايت أُوخلاات علااى القااانون اجلنااااي لرفااع ساان ا ساامولي
اجلنااي من  9أعوا إىل  14عاماً()68ر
 -38م أن الاريح الضاماي ا ضا ابالحتجااص التضسااي ظاي قلقااً ن ما ا حاداا ال نهاا
النهتر ه قضااي ا اال ا خالائ للقانون إال إ ا اان عماره يقاي عان  16عامااً و ن ا ااال
ا اوح ا أعماااره باائ  16و 18عام ااً مااا صال اوا ُحيااا مون ا م ا ال بااار وخيضااضون للقااانون اجلنااااي
وا ااا اجلناايا ا لل ب ااار ،انتها ا ااً التااقيا ا حق ااوق الدا ااي()69ر وأعرب اات اللجنا ا ا ضنيا ا حبق ااوق
اإلنسان عن وا ي مماثل ()70ر
 -39وأو ى الاريح الضامي ا ض ابالحتجاص التضساي مالد اورامج اتااقي حقوق الدااي ه
تشريضها ا لي فيما يتيفي بنداق نهتامها لضدال ا حداا ،ما أو تها بايفي ا اخاص وون
سن  18عاماً عان ال باار ه اإل االحيار ومرا ا االحتجااص()71ر وحثات اللجنا ا ضنيا حبقاوق
اإلنسان مالد على وع حح ا اال ا خالائ للقاانون ه مضااملته مضاملا ً تضا ص إومااجه ه
انيتمع وعلى التقيد مببدأ عد اللجوت إىل االحتجاص واحلبس إال مال أخم()72ر
 -3األشخاص ذوو اإل اقة

()73

 -40ه عا  ،2014أعربت اللجن ا ضني حبقوق اإلنسان عان قلقهاا إصات التقاارير الايت تاياد
أبن ا ااخاص ا اااوفئ أو ا ضاااقئ بيف ارايً يُر مااون ه بضااض احلاااالر علااى التيفااويت اااوايً
أمااا جمموع ا ماان الناااس ثلااون أح ا اابً سياسااي وأمااا اللجااان االنتخابي ا ()74ر وه عااا ،2018
ستلت اللجن ا ضني حبقوق ا خاص وي اإلعاق عما إ ا انت مالد تنوي سةا عاهتهاا
على ا او  ‘1‘ 29و‘ ‘3من اتااقي حقوق ا خاص وي اإلعاقا ومات تناوي القياا باذلف،
وةاامان حقااوق ا ااخاص وي اإلعاق ا  ،وال ساايما حقااوق ا ااخاص ا ضاااقئ بيفارايً وا ااخاص
الذين يضانون من عاهار هني  ،ه التيفويت ابالق ا السري()75ر
 -41وأو اات اللجن ا ا ضني ا حبقااوق اإلنسااان مالد ا بضاامان عااد التميي ا ةااد ا ااخاص وي
اإلعاقا  ،وال ساايما ةاد ا اااوفئ وا اخاص ا ضاااقئ بيفارايً ،حبرماااو أو مانضه ماان ممارسا حقها
ه التيفويت ابالق ا السري()76ر
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 -42وأحا اات جلن ا خ اربات منهتم ا الضمااي الدولي ا علم ااً بتةديااد حيف ا  2ه ا اا ا لتشااغيي
ا ااخاص وي اإلعاقا ه ا مسسااار الاايت تشاغفي أ ثاار ماان  20عااامالًر وأرابغ الضمااي الااذين
ال يبلغون هذه احليف القانوني ه التشغيي مداالبون بتقاد مساامه سانوي ُعساا ابالساتناو إىل
مدا التقيفمر وأرابغ الضمي الذين يُشغفلون أ خا اً وي إعاق يُضاون من مسامهار الضمان
االجتمااعي ول ااف الضاااملئر اام أن جلنا اصاربات الحهتاات أن أرابغ الضمااي ااانوا ممااانضئ علااى
مااا يُا ع حليفا تشااغيي ا ااخاص وي اإلعاقا وأن الغرامااار والضقااوابر ا اروةا علااى أول ااف
الذين ال تثلون للةيف القانوني ليست مرتاض مبا في ال ااي لرو االنتها ار()77ر
 -43وأحا ت اليونس و علماً اب ضلوماار الايت تاياد أبن نساب عاليا مان ا تضلمائ مان وي
اإلعاق و/أو وي االحتياجار التضليمي اصا ي ووون على ا دارس الضاوي ر و جضت مالد
على موا ل جهووها لتض ي استااو ا اال وي اإلعاق من التضلي الشامي للجميع()78ر
 -4املهاجرون والالج ون وملتمسو اللجوء

()79

 -44ه عا  ،2014أعربت اللجنا ا ضنيا حبقاوق اإلنساان عان قلقهاا ل اون ا هااجرين ام
النهتاميئ ،مبن فيه ملتمسو اللجوتُ ،حيتج ون بيفاور تلقاايا لادا و او إىل مالدا ر وأعربات
عن قلقها أيضاً إصات التقارير اليت تايد أبن مهاجرين ه وةاع هاُي ُحيتجا ون تلقاايااً وال ياوفر ا
عثيااي قااانوين جماااينر مااا أعرباات عاان قلقهااا ل ااون مااد االحتجاااص اان أن تيفااي إىل  18ااهراً
للمهاجرين الذين ه ه وةع م نهتامي وإىل  12هراً لتمسي اللجوتر والحهتت اللجنا أن
احلد ال م لالحتجاص اإلواري رال ا جر الوافد ال حيدوه القاانون ،وأعربات عان قلقهاا إصات
عد وجوو سبيي انتيفا قضااي فضال راجضا ارعي االحتجااص()80ر وه عاا  ،2015أعارغ
ا قرر اصاص ا ض اب هاجرين عن وا ي مماثل ()81ر
 -45والحا ا قاارر اصاااص ا ضا اب هاااجرين أن ث نا هااال ااه ،وهااو مر ا احتجاااص وي
مهاجرين ه وةع م نهتامي ،يقع ه قاعد عس ري وخيضع للوالي القضاااي الضسا ري ر وأعارغ
عن قلق إليوات ا هااجرين ه ث ناار عسا ري ()82ر وأعارغ الارياح الضاماي ا ضا ابالحتجااص التضسااي
عن وا ي مماثل ()83ر
 -46وابإلةاااف إىل لااف ،وه عااا  ،2016ااان الاريااح الضامااي ا ضا ابالحتجاااص التضساااي
قد عثر على مهاجرين ه وةع م نهتامي وملتمسي جلوت ه إ الحي وراوينو ،وهاي الساجن
الرايسي ه البلدر والح الاريح الضامي أن أ خا اً رهن االحتجااص الساابح للمةا ما ماا صالاوا
ُحيتج ون مع أ خاص مدانئ ،و لف خالفاً للقواعد الدولي ()84ر
 -47وه عااا  ،2014أعرباات اللجنا ا ضنيا حبقااوق اإلنسااان عاان قلقهااا إصات اوعاااتار سااوت
مضامل واستخدا مارط للقو على أيدي اجلنوو وموظاي الشر مبرا احتجاص ا هاجرين ،وقاد
مشي لف ه بضض احلاالر استخدا الغاص ا سيي للدمو والر اص ا دا ي()85ر
 -48وه ع ااا  ،2016أح اااط الاري ااح الضام ااي ا ض ا ابالحتج اااص التضس اااي علم ااً ابلتغي امار
التشاريضي الايت أُوخلاات إل اال الدااابع التلقاااي الحتجاااص ا هااجرين الااذين ها ه وةااع ام نهتااامي
والالج اائ وملتمسااي اللجااوت()86ر وه عااا  ،2018أفاااور ماوةااي ا م ا ا تةااد السااامي لشاامون
الالج ئ (ماوةي الالج ئ) أبن التضديالر التشريضي والسياساتي اليت أُوخلت ه عا 2015
أوجباات إوااات االحتجاااص التلقااااي واإلل امااي ،ونيفاات علااى إنشااات مرا ا اسااتقبال أولي ا  ،واةااض
بااذلف حااداً لسياسا االحتجاااص اإلل امااي الشااامي جلميااع الوافاادين()87ر وه عااا  ،2016أخااربر
مالد اللجن ا ضني حبقوق اإلنسان ابإل الحار اليت أوخلتها على نهتا احتجاص ا هاجرين()88ر
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 -49و رحت ماوةي الالج ئ أن التغيمار التشاريضي لضاا  2015انات قاد نيفات علاى
باادااي لالحتجاااص ومراجضااار واماار االحتجاااص وعلااى تااوفم مساااعد قانوني ا جماني ا للدضاان ه
االحتجاااصر ومرا ا االسااتقبال ا ويل تُدبااح تاادابم حرمااان ماان احلري ا  ،و لااف عاااو ااد قيفااوا
ال تتجاوص سبض أاي لغارل الاةاص الدايب و ام لاف مان التقييماارر وأفااور ماوةاي الالج ائ
أبن مرا ا االسااتقبال ا ويل اناات قااد عولاات ،ه عااا  ،2017ماان أمااا ن احتجاااص إىل مرافااح
ماتوح مع إصال اصيفااص ا ميفا لالحتجااص مان قبياي الباواابر ا قالا ر وابإلةااف إىل لاف ،مل
يضد االحتجاص سباغ بي يُناذ بش ي تضساي()89ر
 -50اام أن ماوةااي الالج اائ ظلاات قلقا إصات عمليا مراجضا االحتجاااص ،وال ساايما الداارق
اليت جتري هبا ر ا جر التقييمار ،إ هي البااً ماا تساتخد أسسااً مان قبياي خدار ا اروغ
من الضدال تساس امي فضاال لالحتجاص()90ر

 -51وأو ى الاريح الضامي ا ضا ابالحتجااص التضسااي مالدا بضامان تدبياح االحتجااص عناد
الل ا و وأن ي ااون االحتجاااص مضقااوالً ه مجيااع الهتاارو ومتناسااباً مااع اارل مشاارو و اام عيي ا ي
وخاةضاً للمراجض القضااي  ،والتقليي من تدبياح التادابم التقييديا مان قبياي ال االا ولا و البيات
وإياادا الو اااح و ااروط ا ثااول أمااا الساالدار واإلفارامج ةاامن حاادوو انيتمااع ا لااي وعديااد ااي
()93
اإلقام ()91ر وتق تد ي من ا قرر اصاص ا ض اب هاجرين( )92واللجن ا ضنيا حبقاوق اإلنساان
بتو يار مماثل ر
 -52وأو ت ماوةي الالج ائ ابلقياا وون إبداات بوةاع إجاراتار لضامان ا راجضا الاضليا
لتدابم احلرمان من احلري ()94ر واب ثي ،أو ى ا قارر اصااص ا ضا اب هااجرين مالدا بوةاع نهتاا
أنيفااف وأبسااط لتم اائ ا هاااجرين ا تجا ين ماان الدضاان ه أواماار ااروه واحتجاااصه  ،وبضاامان
التمتع ال امي ابحلح ه ا ساعد القانونيا انيانيا ه إجاراتار الدارو واالحتجااص واللجاوت جلمياع
ا هاجرين وملتمسي اللجوت ه التشريضار ا ولي وةمان هذا احلح ه ا مارس الضملي ه مجياع
حاالر احتجاص ا هاجرين وملتمسي اللجاوت()95ر وأو ات اللجنا ا ضنيا حبقاوق اإلنساان مالدا
ابالح ا الدقيح بدأ عد اإلعاو القسري ()96ر
 -53وابإلةاااف إىل لااف ،أو ااى الاريااح الضامااي ا ض ا ابالحتجاااص التضساااي مالد ا بتوساايع
نداااق ا ساااعد القانوني ا انياني ا ليشاامي ا هاااجرين الااذين ه ا ه وةااع اام نهتااامي والالج اائ
وملتمسااي اللجااوت قبااي مرحل ا الدضاان ه عملي ا ا راجض ا ر وهااا أال تقتيفاار هااذه ا ساااعد علااى
الدضن أما جملس ضون ا جر وإمنا هاا أن عتاد اب حارا لتشامي الدضاون أماا ا اا ا دنيا
والدستوري وا وروبي  ،فضالً عن هي ار حقوق اإلنسان الدولي ()97ر
 -54وأبرص الاريح الضامي التدابم اإلهابي ا تخذ فيماا يتيفاي اب ااال وا هااجرين مان وي
اإلعاقا الناساااني والذهنيا ر فا اااال لاان يتضرةاوا لالحتجاااص ه ا سااتقبير وبضااد تسااجيي هويا
هامالت ا ااخاص ،تُسااجي الو الا احل وميا ا ناسااب حااالته اليفااةي وساانه ويُنقلااون بضااد لااف إىل
مآوي خا أو يووعون ه رعاي أسر افل ()98ر وأبدر ماوةي الالج ئ مالحهت مماثل ()99ر
 -55وأو ااى ا قاارر اصاااص ا ضا اب هاااجرين مالدا بت ويااد ا اااال اام ا يفااةوبئ بو اااي
جمانيا ومتخيفيفا وفضالا لضامان ُحساان احماا القارار ه مجياع اإلجاراتار فيماا يتضلااح هبامالت ا اااال
و ذلف توفم عثيي قانوين جماين للمساعد ه مجيع إجراتار ا جر و لا اللجوت()100ر
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 -56وأ ااارر ماوةااي الالج اائ إىل أن الهتاارو ا اوي ا ه مرا ا ملتمسااي اللجااوت ا غلق ا
وا اتوحا ا  ،و ااذلف ت ااوفم الرعايا ا الناس اااني  ،تهت ااي روي ا ا ه مجي ااع مراح ااي ل ااا اللج ااوت()101ر
وأو ت مالد ابحما تدابم فوري لتةسئ الهترو ا اوي ه تلاف ا را ا وعسائ البات التةتيا
والقادر التنهتيميا والتنساايح بائ الو اااالر احل وميا ا شااار ه نهتاا االسااتقبال ،ووةااع أنشااد
ترفيهي للمةتج ين ه مرا االستقبال()102ر
 -57وابإلةاااف إىل لااف ،اار الاريااح الضام اي ا ض ا ابالحتجاااص التضساااي أن ا يتضاائ علااى
السالدار تيسام إوماامج ا هااجرين ه انيتماع ،وال سايما مان خاالل وةاع بارامب ه جماايل الضمااي
والتضلي  ،ول ن أيضاً من خالل توفم الس ن البديير وأو ى مالد بوةع خدط ويلا ا جاي
للنااس الاذين يضيشاون ه مرا ا ماتوحا واست شااا خياارار اإليادا ه أماا ن بديلا ر وأو ااى
احل وم ابلضمي مع منهتمار انيتمع ا دين وا ي ار الديني اليت ا جتربا واساض ه تاوفم أماا ن
علااى مسااتوا انيتمضااار ا ليا صلااح ا يااد ماان الااارص للمهاااجرين وملتمسااي اللجااوت والالج اائ
لإلقام ه انيتمضار ا لي ()103ر
 -58و اارر ماوةااي الالج اائ أن مالد ا تضتمااد اعتماااواً ااديداً علااى تااوفم احلماي ا الارعي ا
ش ا ي ماان أ ا ال احلماي ا الدولي ا وال عاانل مر ا الالج ا ال امااي إال ه حاااالر انور جااداًر
وياتقر ا ستايدون من احلماي الارعي لارص الو ول إىل ُسبي االندمامج ه ا جي الدويي وملف مشاي
ا سر و م لف من احلقوق وا نافع االجتماعي ال امل ر وليس احلاح إال ه امتيااصار الرعايا
ا ساسي  ،ا مر الذي يا تسر أبن يقتيفر على ا ساعد االجتماعي ر وجملس ضاون الالج ائ ام
ويقيف اار ه أ ل ااا ا حي ااان ه عدي ااد ا ااخاص ال ااذين ها ا حباجا ا إىل محايا ا ر وأو اات
فض ااال ف
()104
ماوةي الالج ئ مالد بتةسئ إجراتار اللجوت من أجي االع ا ابلالج ئ ما ينبغي ر
 -59وأ ارر ماوةي الالج ائ إىل أن ملتمساي اللجاوت والالج ائ وا ساتايدين مان احلمايا
الارعي ا  ،علااى الاار ماان أو ا يتمتضااون ابحلااح ه التضلااي الضااا انياااين والتاادريا ،فاااو ياتقاارون
ه ثام ماان ا حيااان لإلم اااانر ا اليا وا اال التضلااي امااي الوقاات()105ر و ااجضت اليونسا و
مالد على موا ل جهووها لت ويد ملتمسي اللجوت والالج ئ وا هااجرين باارص فضالا للو اول
إىل التضلي وةمان عد حرمان أي اي من حق ه التضلي ()106ر
 -60وابإلةاف إىل لف ،قالت ا اوةي إن ملتمسي اللجوت والالج ائ يواجهاون اضوابر
عملي ه الو ول إىل ساوق الضماير فالو اول إىل فارص الضماي مشاروط بدلاا أرابغ الضماي لارخص
الضمااي ،الاايت تيفاادر ابس ا اااحا الضمااي ،مااا يض ا أن ملتمسااي اللجااوت ييفاابةون عنداااذ م ارتبدئ
بيفاحا الضمي لف()107ر
 -61وأ ارر ا اوةي إىل تقاارير حديثا حلااالر اساتغالل أ اةاغ عماي للمساتايدين مان
احلماي ا الدولي ا ()108ر واب ثااي ،الح ا ا قاارر اصاااص ا ض ا اب هاااجرين أن مضلومااار ق ااد ورور
خبيفوص استغالل أرابغ عمي ه مالد هاجرين م نهتاميئ وملتمسي جلوت والج ئ ،امتنضوا
عن االحتجامج واالستناار خشي شاه واحتجاصه وترحيله ر وأ ار إىل أن الضمال ا هااجرين
الذين ه ه وةع م نهتامي ُهربون على الضمي ساعار ويل ويتقاةون أقي من احلد ا وىن
لألجورر والح أن الضقوابر ا اروة على أرابغ الضمي أول ف انور ()109ر

10

GE.18-14036

A/HRC/WG.6/31/MLT/2

 -62وأو ااى ا قاارر اصاااص ا ضا اب هاااجرين مالدا ابلتنايااذ ال امااي لتوجيا االعاااو ا ورو
بشتن الضقوابر اليت هاوص توقيضهاا علاى أ اةاغ الضماي ،مباا ه لاف عان رياح اساتنباط تادابم
امل ضاقب أ ةاغ الضمي ا الديئ الذين يستايدون من ةضف حال ا هاجرين فيدفضون ا
أجوراً منخاض أو استغاللي ()110ر
 -63وابإلةااف إىل لااف ،أو اى ا قاارر اصاااص ا ضا اب هاااجرين مالدا بتاوفم اصاادمار ا ساسااي
ماان قبيااي الرعاي ا اليفااةي ل ااي ااخص يضاايُي ه مالد ا  ،بيفاار النهتاار عاان وةااض مهاااجر ،بق ااً
ضاايم حقاوق اإلنساان الدوليا  ،والتضجياي انشاات وحاد إوماامج ترف ا علاى ا سااوا وعاد التمييا
للجميع ،مبا ه لف للمهاجرين وملتمسي اللجوت()111ر
 -64وقالت ماوةي الالج ئ إن ثغرار ممسسي ما صالت قاام فيما يتيفاي ابحليفاول علاى
اجلنسي وا وا ن وبرامب ملف مشي ا سر والتضلي والضمي واالمتياصار االجتماعي  ،فضالً عان وجاوو
عااح عاا حياول وون التمتاع ابصادمار الضاويا ر ولا ن أ ابل حياح لالج ائ ا ضا هبا احليفاول
علااى اجلنسااي بضااد عشاار أع اوا ماان اإلقام ا ا توا اال ه مالد ا  ،يتضاائ علااى ا ااخاص الااذين
ُ نةون مر احلماي الارعي ا لي إثبار إقامته ا ستمر مبالد د  18أو  20عاماً()112ر
 -65وابإلة اااف إىل ل ااف ،أف اااور ا اوة ااي أبن ا س ااتايدين م اان احلمايا ا الارعيا ا  ،خالفا ااً
لالج ئ ا ض هب  ،ال يتمتضون بار التمتع بل ف مشي ا سر()113ر
 -66وأو ت ا اوةي مالد بضمان أن ت ون اإلجراتار ا تضلقا اب وا نا ه متنااول مجياع
ا سااتايدين ماان احلماي ا الدولي ا ا قيماائ مبالد ا بش ا ي أ ثاار قابلي ا للتنباام ،مااع تااوفم ا ضلومااار
ا الاما ووةااع إجاراتار لالنتيفااا ()114ر وأو اات مالدا أيضااً بتيساام احلااح ه ملف مشااي ا ساار
وتوفم فر الو ول إىل برامب ملف مشي ا سر جلميع ا ستايدين من احلماي الدولي ()115ر
-5

دميو اجلنسية
 -67قالت ماوةي الالج ئ إن قانون ا وا ن ا االدي يتضامن بضاض ا ح اا الايت ال تتااح
ماع ا ضااايم الدوليا بشااتن مناع أو خاااض حااالر انضاادا اجلنساي ر وا اااال ا ولاووون ه مالدا
لوالاادين عااد ي اجلنسااي أو لوالاادين أجنبياائ ،مماان ال يسااتديضون نقااي جنساايته إىل أ اااا ا ولااووين
ه اصااارمج ،ال يتمتضااون أبيا ةااماانر اادو نااع حاااالر انضاادا اجلنسااي ر واب ثااي فااان ا اااال
ا ول ااووين قب ااي  31عوص/يولي ا  1989مالدي ا وأغ أجن اايب مضرة ااون صد اار انض اادا اجلنس ااي ،
لااف أن ا قبااي لااف التاااريف مل ي اان سااوا ا اااال ا ولااووين اوا نئ ااور حييفاالون تلقااي ااً علااى
اجلنسي ر وينص قانون ا وا ن على أنا ام اان عاد اجلنساي أن يدلاا اهاو جتانس ماوا ن
مالدي بشروط مضين ()116ر
 -68وأو ت ا اوةي مالد بوةع إجرات للبت ه حال انضدا اجلنسي قيفد ةمان عدياد
عد ي اجلنسي ه إقليمها ،ما أو تها بتضاديي تشاريضا ا وسياساا ا الو نيا قيفاد مناع حااالر
انضدا اجلنسي  ،وإيالت اهتما خاص سااي و اح ا وي وا وا ن اليت عس ا ااال ا قيمائ ه
مالد ()117ر
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