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   املنهجية وعملية التشاور- أوالً 

، وللمبادئ التوجيهيـة    ٥/١أُعّد تقرير مالطة الوطين هلذا االستعراض وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنسان              - ١
  .التقرير أراضي مالطةويشمل . العامة إلعداد املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل

:  وقد الُتمست مشورة اهليئات احلكومية التالية فيما يتعلق بإعداد تقرير مالطة الوطين لغرض االستعراض               - ٢
وزارة الشؤون اخلارجية؛ وزارة التعليم والثقافة والشباب والرياضة؛ وزارة السياسة االجتماعيـة؛ وزارة املاليـة          

وقد . كما طُِلَب من أمني املظامل اإلسهام يف هذا التقرير الوطين         . عدل والداخلية واالقتصاد واالستثمار؛ ووزارة ال   
 جهات اتصال لتيسري عملية تنسيق وإعداد التقرير الوطين؛ وُعقدت عدة اجتماعات بني جهة يف كل وزارة تُعّين

  .االتصال هلذا الغرض؛ وقامت وزارة اخلارجية بدور تنسيقي يف اإلعداد هلذا التقرير

  .كما الُتمست مشورة عدد من املنظمات غري احلكومية النشطة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان  - ٣

   معلومات أساسية عن البلد- ثانياً 
   أحكام حقوق اإلنسان يف دستور مالطة ونظامها القانوين- ألف 

ة احلق يف احلياة؛    محاي:  الفصل الرابع من دستور مالطة احلقوق واحلريات األساسية اخلاصة اآلتية          يكرِّس  - ٤
احلماية من التوقيف أو االحتجاز تعسفاً؛ احلماية من السخرة؛ احلماية من املعاملة الالإنسانية؛ احلماية من التجريد 

مايـة  التمتـع حب   يف املسكن أو غري ذلك من املمتلكات؛          مناسب؛ محاية اخلصوصية   من املمتلكات دون تعويض   
؛ محاية حرية الوجدان والعبادة؛ محاية حرية )ية املتهم يف اإلجراءات اجلنائيةمهمة حلمايشمل ضمانات مبا (القانون 

التعبري؛ محاية حرية التجمُّع وتكوين اجلمعيات؛ احلماية من اإلبعاد؛ محاية حرية التنقُّل؛ احلماية من التمييز علـى    
غض النظر عن أحكام الدستور وقانون وب. أساس العرق أو املنشأ أو اآلراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو اجلنس

االتفاقية األوروبية، اختذت حكومة مالطة على مر السنني مبادرات تشريعية متنوعة لتعزيز ضمان تنفيذ حقـوق                
 باحلماية من التمييز، ومحاية األشخاص تتعلق ات ذلك، ضمن مجلة أمور، تشريعويشمل. معينة من حقوق اإلنسان
  .خلصوصية، ومحاية حقوق العمالالضعفاء، ومحاية احلق يف ا

   مؤسسات حقوق اإلنسان- باء 

   اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة- ١

املساواة بني الرجل   "، مبقتضى قانون    ٢٠٠٤يناير  /ُشكِّلت اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة يف كانون الثاين         - ٥
اجلـنس، أو العـرق، أو      بسبب نوع   خلدمات  التمييز يف تقدمي السلع وا    مسألة   )٢(؛ وتشمل مسؤولياهتا  )١("واملرأة

، ومسألة الشؤون اجلنسانية واملسؤوليات األسرية يف  اجلنسيامليلاألصل اإلثين، أو الدين أو املعتقد، أو العمر، أو   
وتتمثَّل إحدى الوظائف األساسية للجنة يف التحقيق يف الشكاوى املقدمة من األفراد الذين َيرون أهنم . سياق العمل

وجيوز للجنة أيضاً أن    . يف قائمة جماالت املسؤولية املذكورة أعاله     يندرج  أي عنصر   أساس  ضون للتمييز على    يتعر
  . غري مشروعُيزعم أنهتمييز ي على فعل أو امتناع له عالقة بتباشر التحقيقات يف أي مسألة تنطو
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   اللجنة الوطنية للمعوقني- ٢

 عندما وافق الربملان ٢٠٠٠ وُمنحت وضعاً قانونياً يف عام ١٩٨٧يف عام الوطنية للمعوقني أُنشئت اللجنة   - ٦
 الذي حيظر التمييز على أساس العجز، والذي )٣()املعوقوناألشخاص (يف مالطة باإلمجاع على قانون تكافؤ الفرص 

جيه جملـس   لتووهبذا التشريع امتثلت مالطة     . على هذا التشريع  وُعيِّنت هذه اللجنة كقيِّم     . أُنشئت مبوجبه اللجنة  
 توجيـه االحتـاد األورويب     - بوضع إطار عام للمساواة يف املعاملة يف جمال التوظيف والعمـل            االحتاد األورويب   

2000/78/EC.  

   مفوضة شؤون الطفل- ٣

 من هذا القانون على ٤وتنص املادة . )٤(ُعينت مفوضة شؤون الطفل مبقتضى قانون مفوض شؤون الطفل  - ٧
ال خيضع لتوجيه أو مراقبة أي شخص مبوجب هذا القانون باستقالل، وار ممارسة وظائفه   يعمل املفوَّض يف إط   "أن  

تعزيز االمتثـال   : "على) وظائف املفوَّض  (٩ من املادة    ١، يف حني تنص املادة الفرعية       "آخر أو أي سلطة أخرى    
فاقيات أو االتفاقات الدوليـة  التفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل اليت صدَّقت عليها مالطة، وللمعاهدات أو االت        

وحتـدد  ".  بصفة أخـرى    بالطفل، اليت صدَّقت عليها مالطة أو قد تصدق عليها أو تنضم إليها            املتعلقةاألخرى  
 على كيفية قيام املفوض بتعزيز      ١١ املبادئ التوجيهية اليت ينبغي للمفوض اتباعها، يف حني تنص املادة            ١٠  املادة

  .لورصد املصاحل العليا لألطفا

  السلطة الوطنية للعمالة - ٤

) ١(٣الذي ينص يف مادته     ،  )٥(نشئت السلطة الوطنية للعمالة مبقتضى قانون العمالة وخدمات التدريب        أُ  - ٨
 تتألف من ثالثة أشخاص مستقلني، وشخصني ميثالن مصاحل أصحاب اليتسلطة هذه الأن يعّين رئيس الدولة  على  

" أشخاص مستقلني "وُيقصد بتعبري   . العاملني لدى الرئيس  ثالن مصاحل   ، وشخصني آخرين مي    لدى الرئيس  األعمال
يف هذه املادة، األشخاص الذين ال هم من موظفي احلكومة وال من املسؤولني يف أي منظمة متثِّل أصحاب العمل                   

  :الوطنية للعمالة، وتشمل فيما تشملسلطة ال من القانون وظائف ٤وحتدد املادة . العاملنيأو 

، بالطريقة اليت حتددها، يف أي شكوى يقدمها أحـد األطـراف            والبت والتحقيق   العمالة رصد  )أ(
 مؤسسة العمالة يف هذا املقام باملؤسسةُيقصد  (املؤسسة التدريب اليت تقدمها بالعمالة وخدماتاملهتمة فيما يتعلق 

  ؛) من هذا القانون٥والتدريب املنشأة مبوجب املادة 

  تئناف على النحو املنصوص عليه يف هذا القانون؛ النظر يف قضايا االس  )ب(

ظروف اليت قد يفقد فيها     فيما يتعلق بال  : مواءمة القواعد التنظيمية مبا يتفق وأحكام هذا القانون         )ج(
ل للتوظيف أولويته يف إجياد عمل له؛ وإيالء اعتبار خاص لتصنيف مقدمي الطلبـات إىل مقـدمي                 شخص مسجَّ 

، أو مقدمي طلبات حيتاجون إىل تأهيـل بـدين          عجز أو   عاهة طلبات ذوي إعاقة أو      طلبات يعولون، أو مقدمي   
  .اجتماعي  أو
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   مفوَّض املنظمات الطوعية- ٥

 مبقتـضى قـانون املنظمـات       ٢٠٠٧ ديسمرب/ت الطوعية يف كانون األول    أنشئ مكتب مفوض املنظما     - ٩
 املنظمات الطوعية، وحتديد    مفوضية، وإنشاء   وتتمثل أهداف هذا القانون يف تنظيم املنظمات الطوعية       . )٦(الطوعية

كما أُنشئ مبوجب هذا القانون سجل للمنظمات الطوعية وجملـس          . املسجلةاالمتيازات اليت تتمتع هبا املنظمات      
  .القطاع الطوعي

يتحلى املفوض يف إطار ممارسـته لوظائفـه        : "، على أن  "وظائف املفوَّض "، املعنونة   )٢(٧وتنص املادة     - ١٠
  ."اهة، وال خيضع للتوجيه من أي شخص آخر أو من أي سلطة أخرىبالنـز

، الـيت   "يستـرشد املفوَّض باملبادئ العامة التالية    "، على أن    "املبادئ التوجيهية "، املعنونة   ٩وتنص املادة     - ١١
 االعتـراف مبا يقدمه العمل الطوعي واملنظمات الطوعية من إسـهام،         ) ب: "( ما يلي  ،تشمل، ضمن مجلة أمور   

 التمتـع باحليـاة الدميقراطيـة يف        مبـا خيـدم اسـتمرار     ملشاركة والتضامن والتعددية والالمركزية،     يتجلى يف ا  
  ".وإثراءها  مالطة

   االلتزامات الدولية- جيم 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية، ويف بروتوكولـه           :  الصكوك التالية  مالطة طرف يف    - ١٢
وله االختياري الثاين الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             االختياري األول وبروتوك  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء             
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من            

الالإنسانية أو املهينة، وبروتوكوهلا االختياري؛ واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري بـشأن مـشاركة        
 - األطفال يف النـزاعات املسلحة؛ ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة؛ وبروتوكـول بـالريمو                

ر باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال؛ واالتفاقيـة املتعلقـة مبركـز الالجـئني،             بروتوكول منع وقمع االجتا   
  .وبروتوكوهلا؛ واتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

بيـع  ب املتعلقالربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل       :  الصكوك التالية  ووقعت مالطة على    - ١٣
يف املواد اإلباحية؛ واتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة استغالل األطفال  األطفال ووبغاءاألطفال 

  .وبروتوكوهلا االختياري؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

   االلتزامات اإلقليمية- دال 

األساسـية،  ية حقوق اإلنسان واحلريات     اتفاقية أوروبا بشأن محا   :  الصكوك التالية  مالطة طرف أيضاً يف     - ١٤
؛ وامليثـاق االجتمـاعي األورويب      ١٤ و ١٣و ١١و ١٠ و ٨ و ٧و ٦و ٥و ٤و ٣و ٢و ١وبروتوكوالهتا أرقـام    

وبروتوكوله، وامليثاق االجتماعي األورويب املنقَّح؛ واالتفاق األورويب املتعلق باألشخاص املشارِكني يف إجراءات            
وق اإلنسان؛ واالتفاقية األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة            اللجنة األوروبية وحمكمة حق   

؛ والربوتوكول السادس لالتفاق األورويب املتعلق باملزايـا        ٢ و ١القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وبروتوكوليها       



A/HRC/WG.6/5/MLT/1 
Page 5 

القومية؛ واتفاقية جملس أوروبـا املتعلقـة       واحلصانات جمللس أوروبا؛ واالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات         
  .مبكافحة االجتار بالبشر

   بدء نفاذ املعاهدات الدولية- هاء 

م أي معاهدة واجب اإلنفاذ     ، ال جيوز اعتبار أي حكم من أحكا       )٧(وفقاً لقانون التصديق على املعاهدات      - ١٥
  . من قانون مالطة إال مبوجب أو مبقتضى قانون برملاينأو جزءاً

 تصديقهاسب موضوع املعاهدة، تناقش الوزارة املختصة اآلثار املترتبة على توقيع مالطة املعاهدة أو              وحب  - ١٦
ويف معظم احلاالت، لدى موافقة الوزارة      .  إليها، مث ُيلتمس بعد ذلك رأي مكتب النائب العام         انضمامهاعليها أو   

  .لشؤون اخلارجية إجراءات إعداد الصكوك الالزمةاملختصة ومكتب النائب العام على نص املعاهدة، تباشر وزارة ا

  املبادرات الوطنية و التشريعات–واو 

، اليت ُتدرِج يف قانون مالطة املواد ذات الصلة ةوبغض النظر عن أحكام الدستور وقانون االتفاقية األوروبي  - ١٧
هتا األول والرابع والسادس والسابع من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وبروتوكوال

والثالث عشر، اختذت حكومة مالطة على مر السنني عدة مبادرات تشريعية استهدفت توفري مزيد من الضمانات                
  . لتنفيذ حقوق معينة من حقوق اإلنسان

 الفـرص   وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل التشريعات املتعلقة باحلماية من التمييز، مثل قانون تكـافؤ                - ١٨
، وإىل التشريعات املتعلقـة حبمايـة األشـخاص         )٩(، وقانون املساواة بني الرجل واملرأة     )٨()املعوقوناألشخاص  (

 ،، وإىل التشريعات املتعلقة حبماية اخلصوصية     )١١(، وقانون الالجئني  )١٠(الضعفاء، مثل قانون مفوض شؤون الطفل     
، الذي ييسر   )١٣( أكثر عمومية، مثل قانون االحتاد األورويب      ، وكذلك إىل تشريعات   )١٢(مثل قانون محاية البيانات   

  .تنفيذ مجيع تدابري االحتاد األورويب يف جمال حقوق اإلنسان

، الذي حيمي حقوق العمال، وحقـوق    )١٤(وميكن اإلشارة كذلك إىل قانون العمالة والعالقات الصناعية         - ١٩
كمِّل هـذا   وت. ي، ويضمن ظروف العمل املقبولة    جلماعالنقابات العمالية ورابطات أصحاب العمل، والتفاوض ا      

  .)١٥(القانون أيضاً أحكام قانون السلطة املعنية بالصحة والسالمة املهنيتني

ويف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية، ينص قانون سلطة االتصال املالطية على إنشاء سلطة تضطلع                - ٢٠
  .)١٦("محاية حقوق وحريات اآلخرين "وكذلك" محاية احلق يف اخلصوصية"بواجب ضمان 

ويف سياق حقوق اإلنسان املتعلقة بالزواج والقيم األسرية، من ناحية أخرى، ميكن اإلشارة إىل قـانون                  - ٢١
احلاجة إىل ضمان االختيار احلر يف األمور املتعلقة بالزواج، وفقاً حلقوق اإلنسان األساسية "الزواج الذي يشري إىل 

  .)١٧("ملرتكزة على الزواجوالقيم األسرية ا
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   اللجان الربملانية- زاي 

جلنة النظر يف ) ب(جلنة األعمال التجارية للمجلس؛ ) أ: (تتبع جملس النواب املالطي سبع جلان دائمة، هي  - ٢٢
جلنـة احلـسابات    ) ه(جلنة الشؤون االجتماعية؛    ) د(؛  جلنة الشؤون األوروبية واألجنبية   ) ج(مشاريع القوانني؛   

احلسابات ملراجعة  الوطينكتب املجلنة حسابات وهناك أيضاً . نة ختطيط التنميةجل) ز(جلنة االمتيازات؛ ) و(ة؛ العام
. وجيوز للمجلس تعيني جلنة خمتارة من أعضاء اجمللس للتحقيق يف أي موضوع. املنشأة مبوجب قانون ختطيط التنمية

 يف حني يكون نائب رئيس اجمللس جلنة خمتارة تابعة للمجلس، يف أي  عضواًيعيَّنرئيس اجمللس التشريعي أن ل وجيوز
  .هو رئيس جلان اجمللس بأكمله

   نظام الرعاية الصحية–حاء 

ويقدم نظام . يرتكز نظام الرعاية الصحية يف مالطة على مبدأ العدالة والتضامن، مع توفري التغطية الشاملة  - ٢٣
 الـضمان  املشمولني بتشريعت الصحية جلميع املقيمني يف مالطة، الرعاية الصحية العامة جمموعة شاملة من اخلدما 

كمـا  . الشرعيني الرعاية الالزمة للجماعات اخلاصة، مثل املهاجرين غري         كلاالجتماعي املالطي، ويقدم كذلك     
ـ     على الرعاية ويرتبط احلصول   . )١٨(يف حاالت الرعاية الطويلة األجل    ُتتاح التغطية الشاملة     ا  مبدى احلاجـة إليه

ـ     . )١٩(وبالقدرة املتاحة داخل البنية األساسية احلالية       واملنظمـات   ة والكنيـسة  وتقدَّم اخلدمات من خالل الدول
  .واخلاصة  الطوعية

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان–ثالثاً 
   محاية البيانات–ألف 

إلعالن العاملي حلقوق  ا ومن هذه املواثيق  ،  مواثيق حقوق اإلنسان احلق يف اخلصوصية منذ أمد بعيد        أقرَّت    - ٢٤
، ١٩٥٣ لعـام ، واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلقوق األساسية، ١٩٤٨اإلنسان، الصادر يف عام  

ويف أوروبا، ُيستمد مفهـوم محايـة       . واملشار إليها يف الفقرات التالية باسم االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان         
.  من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان      ٨صية على النحو املدرج يف املادة       البيانات من احلق األصيل يف اخلصو     

مي احلق يف احترام احلياة اخلاصة واألسرية، مببادئ محاية البيانات، ومن مث فهي حتتتناول وتعترف هذه املادة، اليت 
 ال يتجزأ مـن محايـة       ات جزءاً وُتعترب محاية البيان  . فرد من احلياة اخلاصة ألي      البيانات الشخصية بوصفها جزءاً   

  . اإلنسان  حقوق

وُينص صراحةً على ما ذكر آنفاً يف اتفاقية جملس أوروبا حلماية األفراد فيما يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات   - ٢٥
 بشأن محاية األفراد فيما يتعلق باملعاجلة اآللية EC/95/46وكذلك يف التوجيه إليها،  مالطة انضمتالشخصية، اليت 

، الذي أُدرج يف قانون )التوجيه األورويب املتعلق حبماية البيانات (للبيانات الشخصية، وحرية حركة هذه البيانات       
 وثيقة  مسألةٌ احلق يف اخلصوصية     أنفكل من االتفاقية والتوجيه يؤكد      . )٢٠(مالطة من خالل قانون محاية البيانات     

  .ماية البياناتحبالصلة 
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 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، إذ تلزم        ٨ محاية البيانات مبا يتفق مع املادة        وينبغي تفسري قانون    - ٢٦
وُيعـد  . هذه املادة الدول بضمان أن توفر قوانينها محاية كافية ضد الكشف غري املربَّر عن املعلومات الشخصية               

  .ايبلتفصيلي هلذا االلتزام اإلجيقانون محاية البيانات جزءاً مهماً من التنفيذ ا

 من ١٠املادة (ويف سياق محاية البيانات، مثة حق آخر من حقوق اإلنسان جدير بالذكر، هو حرية التعبري   - ٢٧
، حيـث أدمـج يف   EC/95/46 من التوجيه ٩ويشار إىل هذا احلق يف املادة ). االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 

  . من قانون محاية البيانات٦  املادة

ايا محاية البيانات، يؤخذ عموماً بعني االعتبار كلٌ من احلق يف احترام اخلصوصية واحلياة              وعند حتليل قض    - ٢٨
 ١٠ و ٨املادتـان   (واحلق يف حرية التعبري اللذين تنص عليهما االتفاقية األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان               األسرية  

  .)التوايل  على

   حقوق املستهلك–باء 

يف وُتكفل محاية املستهلك أيـضاً      قوق املستهلك،   حل  التنظيمي اإلطار )٢١( قانون شؤون املستهلك   يشكل  - ٢٩
 إعالن املبادئ الوارد يف قـانون شـؤون         ويتضمن. التشريع املتعلق باخلدمات املالية والسياحة وتوحيد املقاييس      

ألنظمة ذات  حقوق املستهلك الثمانية األساسية، اليت ُيستند إليها يف تفسري وتنفيذ القانون املذكور وا)٢٢(املستهلك
 األنظمةوتنص هذه . العامة أو اخلاصةالصلة به، برغم أن هذه احلقوق غري واجبة اإلنفاذ بشكل مباشر يف احملاكم    

وحتـدد  على حظر شروط التعاقد غري العادلة، واملمارسات التجارية غري العادلة، وكذلك الربامج غري املشروعة،               
كما مينح هذا القانون للمحكمة املختـصة       .  بيع السلع للمستهلك   بطوتض،  املعيبةاملسؤولية عن املنتجات    قواعد  

سلطة النظر يف شكاوى املستهلكني ضد التجار واختاذ إجراءات بشأهنا، عند شراء املـستهلكني أو اسـتئجارهم         
  .لسلعة أو حصوهلم على خدمة من التجار

الية يف مالطة سلطة التحقيق يف الـشكاوى         هيئة اخلدمات امل   )٢٣(ومينح التشريع املتعلق باخلدمات املالية      - ٣٠
الواردة من املستهلكني اخلاصني فيما يتعلق بأي خدمة مالية، وإحالة هذه الشكاوى إىل جملس اإلشراف للنظـر                 

  .فيها، حبسب الضرورة أو االقتضاء

ار لسلطة  ألي شخص يشعر بالظلم من جراء قرالطعن حق )٢٤(ومينح التشريع املتعلق باخلدمات السياحية     - ٣١
كما يكفل هذا التشريع والتشريع التابع له حقوق السائحني أو أي . مالطة السياحية فيما يتعلق باألنشطة السياحية

يف قضايا تتعلق باخلدمات السياحية اإلمجاليـة أو بنظـام   أشخاص آخرين يف حالة عدم احترام حجز أجروه، أو         
  .بنظام العائالت املضيفة، أو "القتسام الوقت"

وتضطلع سلطة وضع املعايري، من خالل مديرية مراقبة السوق، مبسؤولية تطبيق معايري سالمة املنتجـات                 - ٣٢
 مراقبـة اسـتخدام   ، وقانون   )٢٦(، وقانون سالمة الغذاء   )٢٥(على النحو املنصوص عليه يف قانون سالمة املنتجات       

طاقة البضاعة، وقضايا الصحة والسالمة،     ويغطي هذا التشريع معايري متنوعة، تشمل وضع ب       . )٢٧(مبيدات اآلفات 
 حلماية املستهلك من أي خماطر  اً احلق يف سحب أي منتج من السوقوُتخوَّل هذه السلطة أيض. وسالمة املستهلك

  . املنتجات املتاحة بالفعلقد تنجم عن استخدامحمددة أو يشتبه فيها 
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   خدمات التضامن- جيم 

ولذلك تلتـزم   . لسياسية ال تنفصل عن احلقوق االجتماعية واالقتصادية      ترى مالطة أن احلقوق املدنية وا       - ٣٣
 بصورة مستمرة جدول مالطة التزاماً كامالً بالعمل الدؤوب على تطوير سياساهتا االقتصادية واالجتماعية، وتتابع    

  . يف إطار هذه السياساتأعمال متدرج

  :ملالئمة لألسرة، حققت مالطة ما يليويف ضوء خدمات التضامن والقضايا املتعلقة بالتدابري ا  - ٣٤

 لوضع حكم خاص بالعنف العـائلي وإلجـراء         )٢٨( قانون العنف العائلي   ٢٠٠٦سنت يف عام     )١(
 مبوجب هذا التشريع اللجنة املعنية وأُنشئت أيضاً. تعديالت متسلسلة وتعديالت أخرى يف القوانني اجلنائية واملدنية

تمثل يف تقدمي املشورة للوزير املسؤول عـن    دور رئيسي م   تأدية، منها   بالعنف العائلي، اليت تضطلع بعدة وظائف     
  مجيع جوانب قضية العنف العائلي؛ ، وهي مشورة تشمل السياسة االجتماعية

لألسرة، من خالل تنفيذ ترتيبات عمل طرح عدد من املبادرات الرامية إىل تعزيز التدابري املالئمة         )ب(
  .كثر مرونةأ

 وتشمل هذه الضمانات. لمحافظة على أسلوب احلياة احلايل لسكاهنالطة أيضاً ضمانات ل لدى ما  وتتوافر  - ٣٥
  :ما يلي

  )٢٩( قانون الضمان االجتماعي- ١

ومع ذلك، ينص القـانون  . لضمان االجتماعي سلطة تنفيذ قانون الضمان االجتماعي      لخيوَّل املدير العام      - ٣٦
وينص أحد أحكام القانون على تعيني      .  قرار للمدير العام   على سبل لالنتصاف إذا شعر شخص بالظلم من جراء        

لضمان االجتماعي متوافقة مع أحكام قانون الضمان تخذة من قبل املدير العام لحمكِّم لضمان أن تكون القرارات امل
ي وجيـوز أل  . مدنيةمبوجب القانون حملكمة أول درجة      وخيوَّل احملكم سلطة مماثلة للسلطة املمنوحة       . االجتماعي

 أي قرار للمدير العام تقدمي طعن يف على قيد احلياة، أو النقابة املمثلة للمدعي، الباقيمدعٍ، أو زوج املدعي طرٍف 
، مبا يف ذلك املدير كما جيوز ألي شخص. بشأن أي مسألة قانونية أو مبدأ مهم يتعلق بقانون الضمان االجتماعي

وال تنفي آلية االنتصاف هذه، املدرجـة يف قـانون          . االستئنافحمكمة  العام، الطعن يف أي قرار للمحكِّم لدى        
  . احملكمة ضد املدير العامإقامة دعوى مدنية أمامالضمان االجتماعي، حق أي شخص يف 

   العمالة والعالقات الصناعية- ٢

عالقـات   من قانون العمالة وال    ٢٦املادة  ف. تنظم عدة أحكام مبدأ املساواة وعدم التمييز يف جمال العمل           - ٣٧
 على مبـدأ  ٢٧التمييز الذي ميكن أن حيدث يف مراحل خمتلفة من العمل، يف حني تؤكد املادة         حتظر   )٣٠(الصناعية

  . أي إيذاء٢٨األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة، وحتظر املادة 

يف املعاملة يف جمال العمل     قانون العمالة والعالقات الصناعية هو القانون األم للقواعد املنظمة للمساواة           و  - ٣٨
 التوجيهات األوروبية املتعلقة مبكافحـة      ُوضعت من أجل تطبيق    اليت   ،)٢٠٠٤ لسنة   ٤٦١اإلخطار الرمسي رقم    (
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ذ مبدأ املعاملة املتساوية يف جمال العمل، بتحديد شروط دنيا ملكافحة التمييز يف املعاملة على أساس                يالتمييز، وتنف 
وعلى غرار قانون   .  اجلنسي، أو األصل العرقي أو اإلثين      امليلجز، أو السن، أو اجلنس، أو       الدين أو املعتقد، أو الع    

العمالة والعالقات الصناعية، تتناول هذه القواعد التنظيمية مجيع مراحل العمل اليت تشمل احلصول على العمـل،       
 وأصحاب العمل   للعاملنيظمة  والترقي، والتدريب، واألجر وسائر ظروف العمل، والعضوية واملشاركة يف أي من          

  .أو أي منظمة مهنية

وينبغـي  . التحـرش اجلنـسي    مبا فيها    ، واملضايقة ية التمييز املباشر وغري املباشر    وحتظر القواعد التنظيم    - ٣٩
ألصحاب العمل توفري إقامة مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وتعريف املوظفني بسياسة املساواة؛ واختاذ التدابري              

  .نع مجيع أشكال التمييز بني اجلنسني يف مكان العملالفعالة مل

   والتدريبمؤسسة العمالة خدمات العمل اليت تقدمها - ٣

وتضطلع هذه الشركة مبسؤولية    .  يف مالطة  بالعمالة والتدريب الوكالة الوطنية املعنية      مؤسسة العمالة تعد    - ٤٠
 الطلبات، وإصدار تراخيص العمل لغـري       كل شخص يعمل يف مالطة، وتلقي     استخدام أو عمل    االحتفاظ بسجل   

 وتنظيم وتقدمي التدريب وبرامج إكساب املهارات سواء ملن للعاطلني عن العمل،مواطين مالطة، واالحتفاظ بسجل 
  .يعملون أو ملن ال يعملون

   معايري الرعاية االجتماعية- ٤

وتتمثل الوظائف الرئيـسية  . ية السابقةحلت إدارة معايري الرعاية االجتماعية حمل إدارة الرعاية االجتماع   - ٤١
هذه اإلدارة   وقد عيَّنت. لإلدارة اجلديدة يف وضع ورصد تنفيذ معايري تقدمي اخلدمات يف قطاع الرعاية االجتماعية

، الذي )٣١(وحضانتهممبوجب القانون املتعلق باختطاف األطفال " عنية مبكافحة اختطاف األطفالسلطة مركزية م"
على ألطفال  االختطاف  هاي املتعلقة باجلوانب املدنية     ملان املالطي يف سياق التصديق على اتفاقية ال       اعُتمد من الرب  

 واستعادة حضانة األطفال، واالتفاقية األوروبية بشأن االعتراف بالقرارات املتعلقة حبضانة )١٩٨٠(الصعيد الدويل 
طات املركزية باخلارج ومع السلطات القـضائية       وتتعاون اإلدارة مع عديد من السل     ). ١٩٨٠( وتنفيذها   األطفال

  .والقانونية احمللية من أجل تنفيذ هذه الوظيفة

   اإلسكان- ٥

وتستهدف الـدائرة   . دائرة اإلسكان هي اهليئة الوطنية املسؤولة عن توفري اإلسكان االجتماعي يف مالطة             - ٤٢
تطوير وتعزيز ومتويل اإلسكان ) أ: (هذه الدائرةومن وظائف . توفري السكن الالئق وامليسور الكلفة ملواطين مالطة      

تعزيـز ملكيـة    ) ج( اإلقامة، واملرافق ذات الصلة هبا؛       هياكل السكنية وسائر    العقاراتإدارة  ) ب(االجتماعي؛  
  .املساكن وحتسني ظروف السكن بشكل عام يف مالطة
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   محاية األطفال- ٦

مفـوض شـؤون    "ووفقـاً لقـانون     . حقوق الطفل تشمل حقوق األطفال احلقوق الواردة يف اتفاقية          - ٤٣
وتـشمل  . ، خيوَّل مفوض شؤون الطفل سلطة التحقيق يف أي خمالفات أو انتهاكات حلقوق األطفال             )٣٢("الطفل

، تعزيز ودعم حقوق ومصاحل األطفال؛ وتعزيز األخذ بأرفع معايري الصحة والتعليم            هوظائف املفوض، فيما تشمل   
وتعزيز االمتثال التفاقية األمم املتحـدة      اللعب والترفيه اخلاصة باألطفال؛     فيه ومرافق   واخلدمات االجتماعية والتر  

  .حلقوق الطفل

   القضايا اجلنسانية- ٧

 مستقلة منوط هبا عدة مهام، منها رصد ومراجعة   اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة بني الرجال والنساء هيئةٌ         - ٤٤
 يف مجيـع    تتناول كافة اجلوانـب   شاملة  إشراك  زمة، وضمان تنفيذ سياسة     التشريع احمللي واقتراح التعديالت الال    

كما يناط باللجنة العمل بنشاط على تعزيز املساواة من خالل مبادرات متنوعة، وبالتحقيق يف . جماالت اختاذ القرار
ع اليت تقودها الشكاوى املقدمة إليها من عامة اجلمهور، وكذلك من خالل نشر املعلومات يف ضوء خمتلف املشاري

  .اللجنة أو تشارك فيها

  ووضع اخليارات واملعلومات بني أيديهم مشاركة املرضى -  دال

وضعت احلكومة سلسلة من التدابري الرامية إىل تعزيز حقوق املرضى ومسؤولياهتم يف خططها املتعلقـة                 - ٤٥
 صياغة مشاريع قوانني للرعايـة      ولتحقيق هذه الغاية، جيري حالياً    . بالقطاع الصحي لألشهر والسنوات القادمة    

ومتثل مشاريع القوانني هذه إطاراً قانونياً ملشاركة املرضى يف اختاذ القرارات فيما يتعلق . الصحية والصحة النفسية
  .خبيارات الرعاية وإدارة النظام الصحي وتنظيمه

   املسنون-  هاء

ن االحتياجات اليت تبدأ بالرعاية احلضانية      يغطي القطاع املؤسسي الذي يقدم الرعاية للمسنني جمموعة م          - ٤٦
، وأُعلنت الطويلة األجلوُوضعت معايري لدخول املرافق املؤسسية للدولة اليت تقدم الرعاية . وتنتهي برعاية املعالني

 على اإلبقاء على املسنني يف بيـوهتم  الطويلة األجلوتركز سياسة احلكومة يف قطاع الرعاية . للجميعهذه املعايري  
  .تصلني ببيئة اجملتمع احمليط هبم كلما أمكن ذلكم

  نفسيةممن يعانون مشاكل صحية  األشخاص -  واو

الوصـول إىل    يف قطاع الصحة النفسية      الطويلة األجل يتاح جلميع األشخاص احملتاجني للرعاية املؤسسية         - ٤٧
 العقد املاضي، وأصبحت املرافق     وقد تطورت مرافق الصحة النفسية يف اجملتمع يف       .  مجيع املرافق املطلوبة   خدمات

ويضع قانون الصحة النفسية .  على التأهيل وخدمات الدعم اليت تقدم على يد فريق متعدد التخصصاتتركز حالياً
  .املقترح خدمات الصحة النفسية اجملتمعية يف صدر أنشطة تعزيز الصحة النفسية واتقاء األمراض النفسية ومعاجلتها
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  ل التعليم الشام-  زاي

 تعزيـز  العناصر واألولويات الشاملة الرامية إىل   " هتيئة املستقبل "حيتوي منهج احلد األدىن الوطين، املعنون         - ٤٨
، وعلى قيم من قبيل احترام أوجه       وإمناء الوجدان ركز هذه العناصر على فهم الذات       وت. وتنمية كل ما هو بشري    

ويعد هذا املنهج أداة . درسة هي حمل اختبار حقوق اإلنسانوينادي هذا املنهج بأن تكون امل. االختالف بني الناس
يركز هدفان من   و . املنهج هو مسألة التعليم الشامل     فأحد املبادئ الرئيسية هلذا   . مهمة يف التثقيف حبقوق اإلنسان    

  .تعزيز املساواة بني اجلنسنيعلى أهداف هذا املنهج على تنمية املواطنني وتوفري بيئة دميقراطية و

تندمج عناصر حقوق اإلنسان يف مجيع مستويات هذا املنهج، وتتجلى يف مواضـيع مثـل الدراسـات         و  - ٤٩
وتساعد املـدارس علـى تنميـة الـروح         . االجتماعية، والتنمية الشخصية واالجتماعية، والدراسات األوروبية     
هذه املبادئ يف سياساهتا اليت     فاملدارس توطد   . الدميقراطية، اليت تشمل قيم اإلنصاف والعدالة واملساواة واالحترام       

. مكافحة تسلط األقران، وتعزيز تكافؤ الفرص، والتعدد الثقايف، ومناهضة العنـصرية          : تشمل، على سبيل املثال   
؛ "الكـل سواسـية   " خلدمة الالجـئني     اليسوعيشروع  املوُتنفذ مشاريع معينة حلقوق اإلنسان يف املدارس، مثل         

 العمـل العـاملي   من أجـل    مدارس  مشروع   األطفال العاملية حلقوق الطفل، و     واألسبوع العاملي للتعليم، وجائزة   
)Global Action Schools( ، ومبادرة عوامل متصلة)Conectando Mundos(.  

وُتعقد يف كل عام دورات تعليمية ومهنية إمنائية حول حقوق اإلنسان، لإلداريني واملدرسني واملوجهني                 - ٥٠
أحد مكونات املقرر الدراسي لشهادة الدراسات العليـا يف العلـوم           هو   اإلنسان   التثقيف حبقوق و. واملستشارين

  .االجتماعية جبامعة مالطة

جتماعية،  ا- نفسية شاملة، وبرامج التعليم اخلاص، وخدمات  برامج تعليمية وُتقدم جلميع طالب املدارس  - ٥١
فراد، بغض النظر عـن العـرق أو الـدين          وسائر الربامج ذات الصلة بالعجز واالحتياجات التعليمية اخلاصة لأل        

  .املعتقد  أو

   األخالقيات واجملتمع-  حاء

   احلق يف احلياة- ١

أما املادة املناظرة هلذه املادة .  أي شخص عمداًإزهاق روح من الدستور على أنه ال جيوز  ٣٣تنص املادة     - ٥٢
حـق كـل إنـسان يف احليـاة         "ص على أن     اليت تعد أكثر مشوالً، حيث تن      ٢يف االتفاقية األوروبية فهي املادة      

  ".القانون  حيميه

حكام هذه املـادة إذا مـات نتيجـة         خمالفاً أل ال ُيعترب   إرهاق روح شخص     كما ينص الدستور على أن      - ٥٣
الدفاع عن أي شخص من العنف أو مـن أجـل           يف سياق     على حنو ميكن تربيره بشكل معقول      الستخدام القوة 

ة توقيف أحد توقيفاً مشروعاً أو منع أي شخص معتقل اعتقاالً مشروعاً من اهلروب؛ الدفاع عن املمتلكات؛ أو بغي
 أو بغية احليلولة دون ارتكاب ذلك الشخص جناية، أو إذا مات            ية شغب أو عصيان أو مترد؛     أو بغرض قمع عمل   

  .نتيجة لعمل مشروع من أعمال احلرب
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ى أنه ال جيوز إزهاق روح أي إنسان عمداً إال تنفيذاً وينص كلٌ من دستور مالطة واالتفاقية األوروبية عل  - ٥٤
وبرغم ذلك، وافق برملان مالطة مبقتـضى    . حلكم قضائي بإدانته يف جرمية يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة          

كما أن عقوبة اإلعدام، اليت كانـت       . )٣٣( على إلغاء عقوبة اإلعدام من القانون اجلنائي       ١٩٧١ لعام   ٢١القانون  
يف أوقات احلرب، مبوجب أحكـام قـانون القـوات          أو  قع على جرائم معينة يرتكبها أفراد القوات املسلحة         تو

 . املتعلق بعقوبة اإلعـدام    ٢٠٠٠سنة   ل ١٠مبقتضى القانون   بعقوبة السجن املؤبد    ، قد اسُتعيض عنها     )٣٤(املسلحة
دير باإلشارة أنه إذا كانت مالطة قد ألغـت         ومن اجل . وهبذه الصكوك التشريعية ألغت مالطة متاماً عقوبة اإلعدام       

، إال أن آخر تنفيذ لعقوبة اإلعدام يف البلد يرجع إىل           ٢٠٠٠يف عام   ألغتها مطلقاً    و ١٩٧١عقوبة اإلعدام يف عام     
  .١٩٤٣عام 

إقامة  حبماية حق الشخص يف احلياة، على جواز متعلقوينص حكم آخر مهم من أحكام القانون اجلنائي،   - ٥٥
 ُيصدر وزير العدل أو يتخذ قراراً مبالحقته أو إعادته، مبوجب طلب من ملائية يف مالطة ملالحقة شخص دعوى قض

ب عليها باإلعدام يف البلد الذي طلب إعادتـه،          ُيعاقَ هاإذا كانت اجلرمية اليت طُلبت إعادته بسبب      بلد ما بتسليمه،    
جنائيـاً   ذلك الـشخص     مبالحقة الذي يقضي    ،حىت ولو مل يوجد أي حكم يف قوانني مالطة سوى احلكم احلايل           

  .)٣٥(مالطة  يف

   حق اجلنني يف احلياة– ٢

. حق اجلنني يف احليـاة    على محاية    )٣٦(باب الثامن لقانون مالطة اجلنائي     الباب الفرعي السابع من ال     ينص  –٥٦
طعام أو شراب أو  يؤدي إىل إجهاض امرأة حامل، بتقدمي على معاقبة أي شخص يرتكب عمالًتنص  ٢٤١املادة ف

 إىل ثالث  باحلبس مدة تتراوح من مثانية عشر شهراً،دواء، أو بوسائل أخرى، سواء مبوافقة املرأة أو بدون موافقتها
  . وُتوقع نفس العقوبة على أي امرأة أهنت محلها بنفسها، أو وافقت على استخدام وسيلة إلهناء محلها. سنوات

   التعسفياالحتجاز االعتقال أو – ٣

االت الواردة يف   ال جيوز حرمان أي شخص من حريته الشخصية إال إذا أذن القانون بذلك، كما يف احل                 –٥٧
جيب أن ال ُيقتصر يف حرمان شخص من حريته الشخصية على احلاالت الواردة يف              و. من الدستور ) ١(٣٤املادة  
  .نون آخر هذه احلاالت يف مواد قاتندرجأن أيضاً وحسب، وإمنا جيب ) ١(٣٤املادة 

 على أنه يف حال وجود أسس قانونية العتقال أي شخص، جيوز للشرطة أن              )٣٧(وينص القانون اجلنائي      –٥٨
 بإلقاء القبض عليه، ما مل يكن من اجلائز مبوجب حكم من أحكام القانون اعتقال هذا الشخص  قضائياًتلتمس أمراً

  . دون أمر قضائي بإلقاء القبض عليه

قوق األساسية ألي شخص، يشترط كلٌ من الدستور والقانون اجلنائي إخطار الشخص ولغرض ضمان احل  –٥٩
ولنفس هذا الغـرض، يـنص      . )٣٨(همها، بأسباب اعتقاله أو احتجازه    املعتقل لدى اعتقاله أو احتجازه، بلغة يف      

ى القـانون أن     على أنه ال جيوز للضابط أو ألي شخص آخر خموَّل سلطة االعتقال مبقتـض              القانون اجلنائي أيضاً  
كإجراء وقـائي أو     يستخدم أي قسوة أو قيود أو وسيلة أخرى لتقييد حركة املعتقل، ما مل يكن ذلك ضرورياً               

   .صيان الشخص املعتقلعلكبح 
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ألسباب معقولة ) ب( بأمر قضائي، أو لغرض إحالته إىل حمكمة ما عمالً) أ(إذا اعُتقل شخص أو احُتجز   –٦٠
ب عرضه على احملكمة يف غضون ، فيج ومل يفرج عنه جرمية أو على وشك ارتكابتكبيف أنه ارتدعو إىل الشك 

 وأربعني ساعة؛ وإذا أُلقي القبض على أي شخص أو احُتجز لالشتباه بشكل معقول يف أنه ارتكب أو على                   مثان
فية منفذة  إجراءات إضا وشك ارتكاب جرمية، ومل ُيحاكم يف غضون فترة زمنية معقولة، ومع عدم اإلخالل بأي               

اإلفراج عنه دون قيد أو شرط أو بشروط معقولة، تشمل على وجه اخلصوص الشروط الضرورية               ضده، فيجب   
كما ُيلزم .)٣٩(ور اإلجراءات التمهيدية للمحاكمةبشكل معقول لضمان مثوله أمام احملكمة يف موعد الحق أو حلض

 الفوري عن أي شخص ُمحتجز لدى الشرطة لـدى          القانون اجلنائي الضابط املسؤول عن احلجز باألمر باإلفراج       
ة تربر استمرار احتجاز هذا     ، وأنه ال توجد أسس قانوني     قائمةإخطار الضابط بأن أُسس احتجاز الشخص مل تعد         

  .)٤٠(الشخص

   احلماية من أعمال السخرة- ٤

" السخرة"بارة   من الدستور على أن ع     ٣٥وتنص املادة   . ال جيوز أن يطلب من أحد أداء أعمال السخرة          - ٦١
  :يف هذا السياق ال تشمل

  أي عمل يطلب أداؤه نتيجة حكم أو أمر صادر عن حمكمة؛  )أ(  
أي عمل يطلب من شخص ما أثناء احتجازه بصورة قانونية بناًء على حكم أو أمر صادر عـن         )ب(  

، رغم أن احلكم أو حمكمة ويكون عمالً ضرورياً بصورة معقولة للحفاظ على النظافة أو لصيانة احتجاز الشخص
األمر ال يقضيان به، أو أي عمل يطلب من شخص إذا كان حمتجزاً بغرض رعايته أو معاجلته أو تعليمه أو ملصلحته 

  وكان العمل الزماً بصورة معقولة هلذا الغرض؛
أي عمل يطلب من أحد أفراد قوة نظامية عند ممارسته لواجباته أو أي عمل يطلـب مبوجـب                    )ج(  
من شخص له اعتراضات ضمريية على اخلدمة يف صفوف القوات البحرية أو العسكرية أو اجلوية عوضاً                القانون  

  عن االخنراط يف صفوف هذه القوات؛ 
أي عمل يطلب أداؤه خالل حاالت الطوارئ العامة أو يف حالة الطوارئ أو الكوارث اليت هتدد                  )د(  

  .حياة أو صاحل اجملتمع

  لالإنسانية احلماية من املعاملة ا- ٥

وتنص .  من الدستور على عدم إخضاع أي شخص للعقوبة أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة٣٦تنص املادة   - ٦٢
على وجه التحديد على أن ال يسمح أي قانون بفرض عقوبات مجاعية فيما عدا العقوبات اجلماعية املفروضة على 

  .انضباط هذه القوةأعضاء قوة منظمة عمالً بأحكام القانون الذي ينظم 

   احلماية من نزع امللكية دون دفع تعويضات عنها- ٦

ال جيوز االستيالء عنوة على أية ممتلكات مهما تكن طبيعتها، وال جيوز االستحواذ عنوة على أية حصة أو حق           - ٦٣
  : وينص على ما يلييف املمتلكات مهما تكن طبيعتها؛ إال بناًء على حكم قانوين يسوغ هذا االستيالء أو االستحواذ 
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  دفع التعويض الكايف؛  )أ(  
ضمان حق أي شخص يطالب هبذا التعويض يف اللجوء إىل حمكمة أو هيئة قـضائية مـستقلة                   )ب(  

وحمايدة تشكل مبوجب القانون بغرض البت يف حصته أو حقه يف املمتلكات ومقدار التعويض الذي قد يستحقه،                 
  ولغرض حصوله على هذا التعويض؛

ان حق أي طرف يف القضية املعروضة على تلك احملكمة أو اهليئة القـضائية يف اسـتئناف                 ضم  )ج(  
  .قرارمها أمام حمكمة االستئناف يف مالطة

   محاية حرمة املسكن وغريه من املمتلكات- ٧

وتنص على عدم جواز تفتيش أي .  من الدستور أيضاً على احلق يف محاية حرمة املمتلكات٣٨تنص املادة   - ٦٤
  . ، أو تفتيش ممتلكاته أو دخول أشخاص آخرين إىل أماكن تعود إليه إال مبوافقـة والديـه أو مبوافقتـه                   شخص

وفيما عدا ذلك ال جيوز اعتبار أي حكم متضمن يف أي قانون أو إجراء يتخذ مبوجبه غري منسجم مع هذه املادة أو 
الزم مثالً لصاحل الدفاع أو السالمة العامـة أو         خمالفاً هلا ما دام هذا القانون ينص بصورة معقولة على أن احلكم             

النظام العام أو األخالق أو اآلداب العامة أو الصحة العامة أو لتخطيط املدن والقرى، أو تطوير واستخدام املوارد      
 أو املعدنية، أو تطوير واستعمال أية ممتلكات مبا يعزز املنافع العامة أو يكون مطلوباً بصورة معقولة لتعزيز حقوق                

  .حريات األشخاص اآلخرين مادام ذلك مربراً على حنو معقول يف جمتمع دميقراطي

   أحكام ضمان احلماية مبوجب القانون- ٨

حينما يتهم أي شخص بارتكاب جرمية جنائية حيق له، ما مل ُيسحب هذا االهتام، أن حياكم حماكمة عادلة                    - ٦٥
وإضافة إىل ذلك مثـة     . ل مبوجب القانون  ُتَشكّقلة وحمايدة   يف غضون فترة معقولة من الوقت من جانب حمكمة مست         

نصوص تقضي باعتبار مجيع األشخاص املتهمني بارتكاب جرمية جنائية أبرياء ما مل تثبت عليهم التهمة أو يعترفـوا                  
أو بارتكاب اجلرمية، شريطة عدم اعتبار أي حكم يرد يف قانون أو إجراء متخذ مبوجبه غري منسجمني مع هذا النص            

  .)٤١(ع على الشخص املتهم على النحو السالف الذكر عبء إثبات حقائق معينةضخمالفني له ما دام القانون املذكور ي

  :ومن اجلدير بالذكر أيضاً أن أي شخص يتهم بارتكاب جرمية جنائية يتمتع باحلق يف أن  - ٦٦

  تهم بارتكاهبا؛ُيطلع كتابياً، وبلغة يفهمها وبالتفصيل، على طبيعة اجلرمية امل  )أ(  
  ُيمنح الوقت الكايف والتسهيالت الالزمة إلعداد دفاعه؛  )ب(  
ُيسمح له بالدفاع عن نفسه شخصياً أو بتوكيل ممثل قانوين، وأي شخص ال يـستطيع حتمـل                   )ج(  

تمثيل تكاليف هذا التمثيل القانوين كما تتطلبه على حنو معقول الظروف احمليطة بقضيته حيق له االستفادة من هذا ال
  على نفقة الدولة؛

ُيمنح التسهيالت الالزمة للقيام شخصياً أو عن طريق ممثله القانوين باستجواب الشهود الـذين                )د(  
يستدعيهم اإلدعاء إىل املثول أمام أية حمكمة، ولتأمني حضور الشهود رهناً بدفع نفقاهتم املعقولة، والسـتجواب                

  ل نفس الشروط املنطبقة على الشهود الذين يستدعيهم االدعاء؛الشهود الذين يدلون بشهادهتم لصاحله يف ظ
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ُيسمح له باالستفادة جماناً من خدمات مترجم شفوي إذا كان ال يفهم اللغـة املـستخدمة يف                   )ه(  
حماكمته، وال جيوز إجراء احملاكمة يف غيابه إال مبوافقته هو وما مل يتّصرف هو نفسه على حنو جيعل من مواصـلة                     

  . القضائية يف حضوره أمراً غري وارد عملياً وتأمر احملكمة بإخراجه من القاعة لتستمر احملاكمة يف غيابهاإلجراءات

   محاية حرية الضمري والعبادة- ٩

. يتمتع مجيع األشخاص يف مالطة حبرية الضمري التامة وحبرية ممارسة عباداهتم الدينية على اختالف أشكاهلا  - ٦٧
لى تعلم الدين عندما يبلغ السادسة عشرة من العمر، وجيوز ألبوي أي طفل أصغر وجيوز ألي شخص أن يعترض ع

  .من هذا السن أو األوصياء عليه االعتراض على تلقي الطفل الذي يتولون تنشئته أي تعليم ديين

   محاية حرية التعبري- ١٠

ري عن آرائه، مما يف ذلك حرية       ال مينع أي شخص، إال برضاه أو مبوافقة والديه، من التمتع حبريته يف التعب               - ٦٨
تبين هذه اآلراء دون عراقيل، وحرية تلقي األفكار واملعلومات دون تدخل، وحرية إيصال األفكار واملعلومات دون 

، )سواء تعلق األمر بإيصال هذه املعلومات إىل اجلمهور عموماً أو إىل أي شخص أو فئة من األشـخاص                 (تدخل  
  .وحقه يف عدم اعتراض مراسالته

وتشمل االستثناءات متطلبات الدفاع أو األمن العام أو النظام العام، أو األخالق العامة أو اآلداب العامة              - ٦٩
أو الصحة العامة؛ ومحاية مسعة وحقوق وحريات األشخاص اآلخرين، مبن فيهم األشخاص املعنيني بـاإلجراءات               

  .ات الربملانية ومحاية وسائل االتصالالقانونية، ومنع إفشاء املعلومات السرية، ومحاية االمتياز

   محاية حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات- ١١

ال جيوز منع أي شخص، إال مبوافقته هو أو مبوافقة والديه، من التمتع حبرية التجمع السلمي وتكـوين                     - ٧٠
يف تكوين نقابة أو غريها اجلمعيات، أي حقه يف حرية املسامهة يف االجتماعات واجلمعيات السلمية، ال سيما حقه 

  .من االحتادات أو الرابطات أو حقه يف االنضمام إليها من أجل محاية مصاحله

   حظر الترحيل- ١٢

وفـوق  . ال يسمح بتسليم األشخاص إال مبوجب ترتيبات تنص عليها املعاهدات ومبوجب سلطة القانون              - ٧١
  .ذلك ال جيوز تسليم أحد الرتكابه جرماً ذا صبغة سياسية

   حرية التنقل- ١٣

 من الدستور هو حق التنقل حبرية يف كل أرجاء مالطة، واحلق يف             ٤٤املقصود هبذه احلرية ألغراض املادة        - ٧٢
وينطبق ذلك علـى مجيـع املـواطنني        . اإلقامة يف أي جزء من مالطة، واحلق يف مغادرة مالطة واحلق يف دخوهلا            

ل املثال فرض قيود الزمة ومربرة تربيراً معقوالً مبتطلبات الدفاع،          املالطيني، باستثناء حاالت حمددة منها، على سبي      
  .األمن العام، أو النظام العام، أو األخالق العامة أو اآلداب العامة أو الصحة العامة  أو
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   احلماية من التمييز على أساس العرق وغريه- ١٤

أحكاماً متييزية يف حد ذاهتا أو بسبب        من الدستور على أنه ال جيوز أن يتضمن أي قانون            ٤٥تنص املادة     - ٧٣
وتنص املادة ذاهتا أيضاً على عدم معاملة أي شخص بطريقة متييزية مـن جانـب أي                . ما يترتب عليها من آثار    

شخص يتصرف استناداً إىل أي قانون مدّون أو يف سياق أداء الوظائف اليت يتطلبها أي منصب عام أو سـلطة                    
ياق هذه املادة على معاملة خمتلف األشخاص معاملة خمتلفة ميكن عزوها كلياً أو       يف س " متييزي"وتدل كلمة   . عامة

بصورة رئيسية إىل صفات كل منهم من حيث العرق أو األصل أو اآلراء السياسية أو اللون أو املعتقد أو اجلنس                    
 ال يتصفون هبا حبيث يتعرض األشخاص ممن يتصفون هبذه الصفات ملعوقات أو قيود ال يتعرض هلا األشخاص ومن

  . أو مينحون امتيازات أو مزايا ال ُتمنح ألشخاص يتصفون بصفات أخرى

   استقالل القضاء- ١٥

. ال ُيعد فصل السلطات يف مالطة فصالً صارماً وواضحاً بل يتسم بصفة تقوم على ضـوابط ومـوازين                   - ٧٤
ناًء على مشورة رئيس الوزراء، فإن وبغض النظر عن أن رئيس اجلمهورية هو الذي يعني أعضاء السلك القضائي، ب

وينص الدستور على هذا االستقالل مـن       . القضاة والقضاة االبتدائيني يتمتعون باالستقالل عن السلطة التنفيذية       
ويشترط يف الشخص املرشح أن يكون قد مارس احملاماة يف مالطة لفترة ال تقل عن سـبع                . خالل خمتلف أحكامه  

ويتمتع القضاة والقضاة . وظيفة قاضٍ ابتدائي، واثنيت عشرة سنة للتأهل ملنصب قاضٍسنوات كي يتأهل للتعيني يف 
االبتدائيون باألمن الوظيفي وال ميكن ألحد إقالتهم سوى رئيس اجلمهورية بناًء على خطاب من جملس النـواب                 

 اليت يقتضيها املنصب حيظى بدعم أصوات ما ال يقل عن ثلثي مجيع أعضائه يف حالة إثبات العجز عن أداء الوظائف
  .أو يف حالة ثبوت سوء السلوك) سواء كان ذلك ناجتاً عن اعتالل بدين أو عقلي أو بسبب أي عامل آخر(

   الشكاوى ضد الشرطة واإلجراءات ذات الصلة- ١٦

 أحد أقدم دوائر الشرطة يف أوروبا وهو يّتبع مدونة ١٨١٤يعد سلك الشرطة يف مالطة الذي تأسس عام   - ٧٥
سات خاصة به حتدد مجيع القواعد الالزمة للحيلولة دون الوقوع فيما حيظره الدستور أو أي قانون آخـر يف                   ممار

مالطة، وُتبيِّن املعايري اليت ترمي إىل تفادي أية مزاعم أو ادعاءات تتعلق باملعاملة غري الالئقة أثناء االحتجاز، وتويل 
  . الشرطةأمهية خاصة لألحداث يف سياق مقابالهتم مع رجال

وقد ُنظم اإلشراف الداخلي على ضباط الشرطة استناداً إىل النظم املتبعة يف إنكلترا وويلز ومعظم قـوى          - ٧٦
وميكن يف حالة ارتكاب رجال الشرطة أية انتهاكات مالحقتهم قـضائياً ومراجعـة             . الشرطة يف البلدان الغربية   

ويف السنوات األخرية ُعّدل القانون اجلنائي يف       .  على التوايل  القضية من جانب احملاكم اجلنائية واحملكمة الدستورية      
مالطة وأضيفت إليه أحكام جديدة مبا يتفق مع االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واحملكمة األوروبيـة حلقـوق                 

  .اإلنسان يف ستراسبورغ، وال سيما فيما يتعلق باالعتقال واالحتجاز وعمليات التفتيش واحلجز

ر إىل أن جهاز الشرطة يف مالطة مسؤول أمام احلكومة القائمة، فإن جملس النواب يتولّى اإلشـراف                 وبالنظ  - ٧٧
وإضافة إىل ذلك يتمتع أمني .  ومناقشة ختصيص األموال هلذا اجلهاز  ناخلارجي عليه من خالل طرح األسئلة يف الربملا       

لة هلا بالتحريـات اجلنائيـة واإلجـراءات        املظامل باالختصاص القضائي الذي خيوله حق حتري شكاوى معينة ال ص          
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وإذا . وباملثل فإن ألي فرد من األفراد حق االعتراض على مفوضي الشرطة عن طريق احملـاكم              . القانونية يف احملاكم  
  .ُوجد أن للشكاوى ما يربرها جيوز عندئذ أن تأمر احملكمة مفّوض الشرطة باختاذ اإلجراءات املناسبة يف هذا الصدد

  املظامل أمني - ١٧

  .أمني املظامل موظف مستقل يعنيه رئيس اجلمهورية عمالً بقرار يتخذه ثلثا أعضاء جملس النواب على األقل  - ٧٨

وحيقق أمني املظامل يف أية شكاوى تتعلق بأي قرار أو إجراء أو بعدم اختاذ أي إجراء من جانب الوزارات      - ٧٩
ت والشركات واملؤسسات والوكاالت والشراكات الرمسية اليت       املعنية والسلطات الرمسية األخرى، من قبيل اهليئا      

  .تديرها احلكومة فعلياً، إضافة إىل اجملالس احمللية، يف سياق ممارستها وظائفها اإلدارية نيابة عن احلكومة

وتقدم الشكاوى من جانب األفراد العاديني الذين يشعرون أهنم تضرروا والذين يعتقدون أهنم تعرضـوا                 - ٨٠
  . أو التمييز أو املعاناة بسبب تصرف وزارة من الوزارات أو أية هيئة عامة أخرىللظلم

وجيوز أن يبدأ أمني املظامل أيضاً حترياته مببادرة شخصية منه إذا كان يرى وجود اهتمـام عـام كـبري                      - ٨١
  .باملوضوع ذي الصلة

عامة املعنية مشفوعاً بتوصياته املتعلقـة      ويرسل أمني املظامل لدى قبول الشكوى قراره النهائي إىل اهليئة ال            - ٨٢
ويبلَّغ . باالنتصاف، حيثما كان ذلك مناسباً، ويطلب االطالع على ما تنوي السلطات عمله لتوفري سبل االنتصاف

  .الشكوى أيضاً بنتيجة الدعوى) أصحاب(صاحب 

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- رابعاً 
  ضل املمارسات اإلجنازات وأف- ألف 

   املؤسسات اإلصالحية- ١

، ١٨٥٠أُنشأت مؤسسة كواردينو اإلصالحية، اليت كانت ُتعرف سابقاً باسم سجون مالطـة يف عـام                  - ٨٣
وقد أدت تعديالت القانون اجلنائي يف مالطة إىل تغريات يف . واستخدمت منذئٍذ بوصفها السجن الرئيسي يف مالطة

تطبيق مفهوم اإلصالح بوصفه طريقة للعالج بدالً من العقاب إىل تغيري اسـم             مسات السجناء، وأدى التحول إىل      
  . جممع السجون ليصبح مؤسسة إصالحية

  : وما فتئت مؤسسة كواردينو اإلصالحية تسعى إىل احترام كرامة نزالئها بطرق شىت تشمل مـا يلـي                  - ٨٤
وُتعىن مؤسسة كواردينو . م على حنو أفضلأتاحت زيادة عدد األقسام تسهيل فصل الرتالء وتصنيفه: التصنيف) أ(

بصورة منفصلة باحتواء مرتكيب اجلرائم من الشبان والرتيالت واملساجني الضعفاء واملساجني الذين حيتاجون للعناية 
النفسية، عالوة على الرتالء احملتاجني إىل غري ذلك من العناية الطبية، مع احلرص على تطبيـق قواعـد سـليمة                    

 تـشرين   ١ نـزيالً يف     ٤١٢الـذي بلـغ     (على الرغم من تزايد عدد الـرتالء        :  ظروف املعيشة  )ب(وإنسانية؛  
  فإن الغالبية العظمى من الرتالء يودعون زنزانات فردية مزودة مبرافـق صـحية خاصـة؛          ) ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
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وُيضطلع بكافة . رةبإمكان مجيع الرتالء يف مؤسسة كواردينو احلصول على عناية طبية ونفسية مستم: الصحة) ج(
يشكل اختبار الـسمية  : اختبار السّمية) د(اإلجراءات يف جو من االحترام التام حلق الرتالء يف اخلصوصية والسرية؛        

الزيـارات  ) ه(ويستخدم هذا االختبار ألسباب طبية وتأديبية على حد سواء؛          . ممارسة دائمة يف مؤسسة كواردينو    
جلميع نزالء مرفق كواردينو تلقي زيارة مطولة ألسرهم بصورة دوريـة بعـد              حيق   ٢٠٠٤منذ عام   : املطولة لألسر 

  . انقضاء عام واحد على دخوهلم السجن وذلك عالوة على الزيارات االعتيادية وأية امتيازات تتعلق مبغادرة السجن

   الصحة النفسية- ٢

 املعنية بالصحة النفسية ومنظمتني والتعاون بني الدوائر الرمسية" شراكات القطاعني العام واخلاص"أتاحت   - ٨٥
وقد . غري حكوميتني نشطتني إنشاء مركزين اجتماعيني إليواء األشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية

وُينظر حالياً يف افتتاح مراكز مماثلة سواء من حيـث          . مضت اآلن عدة سنوات على بدء تشغيل هذين املركزين        
  .كن أخرى من اجلزروظائفها ومنط إدارهتا يف أما

   التحديات واملعوقات- باء 

   قضايا اهلجرة- ١

، نظراً ملوقعها اجلغرايف يف وسط البحر األبيض املتوسط، تدفق املهاجرين           ٢٠٠٢شهدت مالطة منذ عام       - ٨٦
  . غري الشرعيني من القارة األفريقية على حنو مل يسبق له مثيل

  السياسة احمللية  )أ(  

ضمان املصلحة  : فيما يتعلق باجلانب احمللي للهجرة غري الشرعية خلمسة مبادئ هي         ختضع سياسة مالطة      - ٨٧
معاملة املهاجرين معاملة منصفة وعادلة وإنسانية مـع احتـرام          ) ب(الوطنية باختاذ تدابري أمنّية وضبط احلدود؛       

مـنح  ) د(يب اللجـوء؛    إرساء إجراءات وممارسات موحدة للتعامل مع طال      ) ج(حقوقهم اإلنسانية احتراماً تاماً؛     
اإلسراع قدر اإلمكان بترحيل املهاجرين غـري       ) ه(احلماية مللتمسي اللجوء وإدماج املستفيدين من هذه احلماية؛         

  .الشرعيني ممن ليسوا مؤهلني للتمتع باحلماية الدولية

  الوافدون  )ب(  

  الوافدون من املهاجرين غري الشرعيني

٢٠٠  السنة
١  

٢٠٠
٢  

٢٠٠
٣  

٢٠٠
٤  

٢٠٠
٥  

٢٠٠
٦  

٢٠٠
٧  

٢٠٠
٨  

٢٠٠
٩  

 كـانون   -ينـاير   /كانون الثاين 
  ديسمرب/األول

٦٨٦ ٥٧ 
١  

٣٨٨ ٥٠٢ 
١  

٨٢٢ 
١  

٧٨٠ 
١  

٧٠٢ 
١  

٧٧٥ 
٢  

١٦٣ 
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مع أن هذه األرقام ال تبدو كبرية جداً يف املطلق، فإهنا تكتسي أمهية خمتلفة عند النظر إليها يف سياق صغر   - ٨٨
  .مساحة مالطة وكثافة سكاهنا العالية جداً

  )املراكز املغلقة(الستقبال ا  )ج(  

يشكل التدفق اجلماعي لالجئي القوارب إىل مالطة حتدياً كبرياً يواجه السلطات يف مالطة حيث يـتعني                  - ٨٩
إيواء املهاجرين غري الشرعيني، باستثناء الضعفاء منهم، يف مراكز مغلقة إىل حني اختاذ قرار بشأن طلبات جلوئهم                 

 شهراً للمهاجرين غري    ١٨ شهراً مللتمسي اللجوء و    ١٢أي  (ددة لالحتجاز اإلداري    أو انقضاء الفترة القصوى احمل    
ويتعني أيضاً توفري السكن يف مراكز مفتوحة للضعفاء وللذين ). الشرعيني أو ملتمسي اللجوء الذين مل تقبل طلباهتم

 القائمة على أساس قانوين وتؤيد احلكومة واملعارضة سياسة االحتجاز احلالية. يطلق سراحهم من أماكن االحتجاز
  .)٤٢(متمثل يف قانون اهلجرة

وفيما يتعلق بإدارة املراكز املغلقة، وهي منفصلة ومتميزة عن السجون وتنظيمها، فقد تأسست دائـرة                 - ٩٠
وتتألف هذه الدائرة من موظفني منتدبني من سلك الشرطة والقـوات           . ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٨االحتجاز يف   

ويعمل مجيع الضباط حتت إمرة القائد      ). ومعظمهم من اجلنود السابقني   (فة إىل موظفني جدد     املسلحة املالطية إضا  
 لتوفري ٢٠٠٨وقد وقعت عقود يف عام . وتتبع هذه الدائرة لوزارة العدل والشؤون الداخلية). خدمات االحتجاز(

املراكز املغلقة هبدف حتسني هذه يف ) اليت تكّمل اخلدمات اليت تقدمها الشعبة الصحية    (الوجبات واخلدمات الطبية    
لكن على الرغم من هذه التحسينات فإن وصول الغالبية العظمى من املهاجرين غري الشرعيني إىل مالطة . اخلدمات

يتطلب أحياناً استخدام ) عندما تكون حالة البحر تسمح بعبور القوارب(يف غضون فترة وجيزة نسبياً خالل السنة 
  .سكان خالل الفترة اليت تبلغ فيها األزمة ذروهتااخليام لتكملة مرافق اإل

  واإلدماج) املراكز املفتوحة(االستقبال   )د(  

جيري حالياً تدعيم املراكز املفتوحة باالستثمار يف املوظفني واخلدمات بغية املساعدة يف اخلطوات األوىل                - ٩١
راضي الوطنية بعدما يطلق سراحهم من مرافق       لعملية إدماج األشخاص الذين مينحوا حق اإلقامة القانونية على األ         

  مـن ِقبـل    " (OIWAS)منظمة إدماج ملتمسي اللجوء وحتسني أوضاعهم       " تأسست   ٢٠٠٧ويف عام   . االحتجاز
ما كانت تسمى بوزارة األسرة والتضامن االجتماعي، اليت تتبع اآلن أيضاً لوزارة العدل والـشؤون الداخليـة،                 

يدين من احلماية الدولية بتوفري سبل تعلّم اللغة، وتقييم مهاراهتم وتقدمي غري ذلك             املستف/ملساعدة ملتمسي اللجوء  
وإضافة إىل ذلك، وسعياً إىل مكافحة . من اخلدمات الرامية إىل تسهيل عملية اندماجهم يف النسيج العام للمجتمع         

زد . اة لتشمل هذا اجملال أيـضاً     التمييز على أساس عرقي وإثين ُوسِّع نطاق سلطة اللجنة الوطنية للنهوض باملساو           
 إلدراج مفهوم الظروف املشددة للعقوبة بـسبب وجـود          ٢٠٠٢على ذلك أن القانون اجلنائي قد ُعّدل يف عام          

 تعديالت أخـرى  ٢٠٠٦وأدخلت يف عام . الدافع العنصري أو الديين يف حاالت اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص     
، اليت حددت مبوجب تعديالت عام )٤٣( من اجلرائم املرتكبة ضد األشخاصعلى القانون اجلنائي ليتسىن اعتبار عدد

، وكذلك عدد من اجلرائم ضد املمتلكات، جرائم تقتضي تشديد العقوبة بسبب وجود مزيد من الـدافع                 ٢٠٠٢
شر يف واقُترح إدخال املزيد من التعديالت على القانون اجلنائي من خالل مشروع قانون ُن. )٤٤(العنصري أو الديين
، هبدف زيادة تدعيم أحكام القانون اجلنائي ذات الصلة بالعنصرية    )٤٥(نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٥اجلريدة الرمسية يف    
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الكره "و" عنيف"وتشمل التعديالت املقترحة، بني أمور أخرى، تعريفاً واسع النطاق ملصطلحي           . وكره األجانب 
تعترب أية جرمية ذات دافع عنصري أو ديين جرميـة جـسدية            ، إضافة إىل مادة عامة ميكن مبوجبها أن         "العنصري

ومثة نّية لتحديد املزيد من اجلرائم، وال سيما حاالت التغاضي عن جـرائم معينـة               . وبالتايل ختضع لعقوبة أشد   
تستهدف جمموعة ما من الناس تعّرف باإلشارة إىل العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين، 

ومن شأن األشخاص الذين يساعدون على ارتكـاب هـذه          . أو إنكار حدوث تلك اجلرائم أو التقليل من شأهنا        
اجلرائم أو يشاركون فيها أو حيرضون عليها، وكذلك اجلرائم املعرفة حالياً واملتمثلة يف التحريض على الكراهيـة            

وقد ُبذلت جهود أيضاً ملعاجلة الوضع      . ه اجلرمية العنصرية، أن خيضعوا أيضاً لنفس العقوبة املطبقة على مرتكيب هذ         
  .وقد افتتحت يف هذا الصدد مرافق إسكان يف أوساط اجملتمع احمللي. اخلاص للضعفاء

وتقّدر سلطات مالطة حق التقدير املسامهات الثمينة اليت قدمتها خمتلف املنظمات غري احلكومية العاملة يف   - ٩٢
ومثة تعاون تام مع هذه الكيانات لتمكينها، إىل أقصى حـد ممكـن، مـن               . ءجمايل اهلجرة غري الشرعية واللجو    

حمفالً شهرياً للمنظمات "وتعقد هلذا الغرض منظمة إدماج ملتمسي اللجوء . االضطالع مبهمتها ومشاريعها احملددة
  .للجمع بني أصحاب املصلحة يف هذا اجملال هبدف زيادة التعاون بينهم" غري احلكومية

  ية الصحية للمهاجرينالرعا  )ه(  

تقدم السلطات الصحية املالطية حالياً الرعاية الصحية اجملانية جلميع املهاجرين الذين يـدخلون مالطـة                 - ٩٣
ومبا أن للمهاجرين احتياجاهتم اخلاصة فيمـا يتعلـق بالرعايـة           . بصورة غري مشروعة، وذلك من منطلق إنساين      

وإضـافة إىل ذلـك    . جاً وقائياً إزاء مشاكلهم يف هذا الصدد      الصحية، جيري حالياً وضع سياسة صحية تشمل هن       
سينشأ خالل األشهر القليلة املقبلة مركز استقبال للمهاجرين غري الشرعيني الوافدين ليكون مقراً مؤقتاً إىل حني                

  .معرفة نتائج اختبارات حتري األمراض املُعدية لكل منهم على حدة

، مذكرة تفاهم مع مالطة هبدف توفري املعونة        ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٩ووقعت منظمة أطباء بال حدود يف         - ٩٤
الطبية اجملانية للمهاجرين غري الشرعيني الذين يصلون إىل مالطة، مما يكّمل اخلدمات املقدمة حالياً مـن جانـب                  

وستضطلع منظمة أطباء بال حدود بعملها من خالل منسق ميداين وطبيبني وممرضة وأخصائي نفـسي               . احلكومة
وسيساعد موظفو أطباء بال حدود السلطات املالطية يف حتديـد   . وخبري معين بالنهوض بالصحة ومترمجني فوريني     

فئات الضعفاء من بني املهاجرين عند وصوهلم، وحتويلهم إىل منظمة إدماج ملتمسي اللجوء، كما ستساعد منظمة 
وينص هذا االتفاق الذي سيدوم . ية واإلجنابيةأطباء بال حدود السلطات يف ميادين الصحة النفسية والصحة اجلنس

سنة واحدة على أن يقدم موظفو املنظمة املساعدة للمهاجرين عند وصوهلم، وكـذلك للمهـاجرين احملتجـزين       
  .واملوجودين يف املراكز املفتوحة

  عملية اللجوء  )و(  

ين طلبـوا اللجـوء     منح مكتب مفوضية شؤون الالجئني احلمايـة ملا يزيد عن نصف األشخاص الـذ              - ٩٥
وهذا يعـين أن معـّدل      . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٢ و ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ١والتمسوا احلماية بني    

 طلب جلوء قُدِّمت خالل هذه الفترة تعود إىل ٧ ٢٥٤فمن أصل . القبول يف مالطة هو األعلى يف االحتاد األورويب
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 شخصاً محاية إضافية ُرفضت طلبات      ٣ ٧٦١ني، وُمنح    أشخاص بوصفهم الجئ   ٢٠٤ب  شخصاً اعُترف    ٧ ٨٥١
املتعلق بالالجئني مللتمسي اللجوء استئناف القرارات السلبية أمـام          )٤٦(وحيق، مبوجب القانون  .  شخصاً ٣ ٢٤١

ويف هذه املرحلـة مـن      . وتندرج االستئنافات يف إطار مسؤولية جلنة طعون الالجئني       . مفوضية شؤون الالجئني  
  وأنشئت هلـذه الغايـة جمموعـة املعونـة القانونيـة يف         . قى طالبو اللجوء مساعدة قانونية جمانية     اإلجراءات يتل 

  . إصدار وثائق معلومات لطاليب اللجوء٢٠٠٥ولغرض زيادة شفافية إجراءات اللجوء، بدأ منذ عام . ٢٠٠٤عام 

  احلقوق اليت يتمتع هبا املستفيدون من احلماية الدولية يف مالطة  )ز(  

يستطيع املهاجرون املعترف    )٤٧(الً بتوجيه االحتاد األورويب املتعلق بأهلية احلصول على وضع الالجئ         عم  - ٩٦
هبم حسب األصول كالجئني احلصول على عمل، ويتمتعون بأهلية تلقي املساعدات االجتماعية، والرعاية الطبية              

وحيق للمستفيدين من   . لى وثيقة سفر االتفاقية   األساسية اجملانية، والتعليم اجملاين، ومل مشلهم بأسرهم، واحلصول ع        
احلماية اإلضافية احلصول على عمل حسب اعتبارات سوق العمل، وهم مؤهلون للحـصول علـى املـساعدة                 
االجتماعية األساسية والرعاية الطبية األساسية اجملانية والتعليم اجملاين، إضافة إىل وثيقة سفر، وال سيما يف احلاالت 

  . اهرةاإلنسانية الق

   الرعاية الصحية- ٢

يوىل املزيد من االهتمام للمجموعات الضعيفة وألوجه عدم املساواة يف جمال الصحة، وهو جانب مل حيظَ   - ٩٧
وبالتايل فإن اجلهود السياساتية ستركز مستقبالً على وضع إطار سياسة شاملة وخطة عمل             . باالهتمام الكايف بعد  

تمسي اللجوء، وزيادة سبل حصول السكان يف جزيرة غوزو على خـدمات  بشأن صحة املهاجرين، وال سيما مل     
  .الرعاية الصحية

  املسّنون - ٣

رغم أن اهلدف الرئيسي للحكومة هو أن يظل كبار السن ناشطني ومستقلني يف إطار اجملتمع احمللي ألطول   - ٩٨
يف السن، تتدهور إىل حد يقتـضي       فترة ممكنة، فإن احلالة الصحية لبعض األفراد، وال سيما يف صفوف الطاعنني             

ويف هذا الصدد يشكل االزدياد الدميغرايف يف هذه اجملموعـة          . توفري الرعاية املؤسسية هلم ليالً هناراً دون انقطاع       
وبغية . حتدياً كبرياً يف سياق العمل على الرعاية املؤسسية الطويلة األمد         " الطاعنني يف السن  "العمرية املشكَّلة من    

 فرص احلصول على الرعاية الطويلة األمد هذه تسعى احلكومة إىل مواجهة الطلب عليها بزيادة عدد           ضمان تعادل 
والغرض اآلخر املنشود يف هذا امليدان هو حتـسني نوعيـة           . األسّرة يف مؤسسات الرعاية الطويلة األجل للمسنني      

  ).انظر الفصل اخلامس أدناه(اخلدمات املقدمة 

   املؤسسات اإلصالحية- ٤

تشكل مؤسسة كورادينو اإلصالحية وسطاً تكتنفه حتدّيات ّمجة حيث تسعى إدارته لتلبية مجيع االلتزامات   - ٩٩
إزاء نزالئه، وإزاء نظام العدالة اجلنائية، وخمتلف املنظمات غري احلكومية واجملتمع ككل بالعمل يف ظل جمموعة من 

  .املعوقات والقيود
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تعني أن يضطلع هبا املوظفون القليلو العدد يف السجن إىل ازدياد النفقات            وتؤدي الوظائف املتعددة اليت ي      - ١٠٠
ومما يدعو لألسف أيضاً أن التدريب أثناء   . نتيجة العمل اإلضايف الذي يضطلعون به، وتفاقم اإلجهاد يف صفوفهم         

 على موظفي العالج العمل لتلبية حاجات نزالء مؤسسة كورادينو املتغّيرة يعّد مسعى صعباً، ومثة أيضاً طلب كبري
  . االجتماعية- لتعزيز الرعاية املقدمة للرتالء ذوي االحتياجات النفسية 

وقد شهدت مؤسسة كورادينو على مدى السنوات املاضية زيادة يف عدد الرتالء من مرتكيب ومرتكبات                 - ١٠١
 الرغبات اجلنسية املنحرفة إىل وأسفرت الزيادة اليت حصلت مؤخراً يف أعداد الرتالء ذوي. اجلرائم الصغار يف السن

ويشكل تعاطي املواد املخدرة احملظورة يف مؤسسة كورادينو أمراً يصعب احلّد منه،            . افتتاح قسم للرتالء الضعفاء   
حيث تشري البيانات املستمدة من محالت عشوائية لتحري التعرض للمواد السمية إىل ازدياد اسـتهالك املـواد                 

ويكمـن  . ش الرتالء وزوارهم وموظفي السجن وكذلك الزنزانات على حنو منتظم         املخدرة، رغم إجراءات تفتي   
  . التحدي هنا يف طريقة احلد من استهالك هذه املواد باالعتماد على مواد بشرية ومالية حمدودة

يف وسينظر  . ٢٠٠٩يناير  /وقد قام الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بزيارة مالطة يف كانون الثاين             - ١٠٢
  .٢٠٠٩مايو /تقريره عن مهمته يف مالطة يف الدورة الرابعة واخلمسني للفريق اليت ستنعقد يف جنيف يف أيار

   األولويات الوطنية الرئيسية- خامساً 
   رعاية املسنني- ألف 

تعتقد مالطة أن اإلدماج االجتماعي، والسياسات الصحية وسياسات الرعاية الطويلة األجل جيب أن جتمع   - ١٠٣
ني احترام التّنوع والدفاع عنه بصورة فعالة وأن تعّزز التضامن الذي حيمي كرامة اإلنسان واستقالليته يف كـل                  ب

ويشكل املسنون واألشخاص الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية . مراحل حياته وحيمي السكان ككل
 عدد من املبادرات الرامية إىل حتـسني سـبل   جمموعتني من السكان توليهما احلكومات اهتماماً خاصاً من خالل       

ويعتـرب التطـوير املتواصـل      . احلصول على خدمات الرعاية الصحية الطويلة األمد املتاحة هلم وحتسني نوعيتها          
وسـيجري وضـع    . للخدمات القائمة على اجملتمع احمللي جماالً رئيسياً ذا أولوية يف عمل احلكومة يف هذا امليدان              

اجة إىل زيادة الوعي باإلساءة وفهمها، ومنع اإلساءات وحتديد اإلجراءات الواجب اتباعهـا يف              سياسة لتلبية احل  
اإلسكانية وعلى األشخاص املسنني الذين /وسينطبق ذلك على األوضاع املؤسسية. حالة االشتباه حبصول إساءة ما

  .يعيشون يف أوساط اجملتمع

   الرعاية االجتماعية- باء 

ية معاجلة أوجه القلق احلالية املتصلة بالرعاية االجتماعية واالحتياجات الناشئة يف ميدان            تقترح مالطة، بغ    - ١٠٤
  : الرعاية االجتماعية، السعي على مدى السنتني املقبلتني إىل حتقيق ثالثة أهداف سياساتية شاملة تتمثل فيما يلي

ع، من خالل تدابري تـستهدف      النهوض بالتوقعات املتعلقة بدمج األطفال وصغار السن يف اجملتم          )أ(  
معاجلة انتقال الفقر من جيل إىل جيل، وتنهض بالتطور الشخصي لألطفال وصغار السن، وتعزز الرفاه واحلقوق                

  واالهتمامات واملسؤوليات؛
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تعزيز اإلدماج الفعال بإقرار استراتيجية استباقية لإلدماج االجتماعي تتجاوز الرؤية االجتماعية             )ب(  
تضمن توفري اخلدمات وتسهيل املشاركة واإلدماج وتفضي باملواطنني إىل حتقيق املزيد مـن إثبـات           احلمائية كي   

  :الذات وتضمن التمكني من خالل ما يلي

  الدعم الكايف للدخل؛  ‘١‘  
  إتاحة الوصول إىل أسواق العمل؛  ‘٢‘  
  إتاحة احلصول على اخلدمات االجتماعية اجليدة؛  ‘٣‘  

لفرص املتاحة هبدف ضمان املشاركة االجتماعية التامة بغض النظر عن السن           تعزيز املساواة يف ا     )ج(  
  :أو اإلعاقة أو نوع اجلنس أو العرق أو املعتقد أو امليول اجلنسية، من خالل ما يلي

  مكافحة التمييز؛  ‘١‘  
  تشجيع إدماج مواطين البلدان األخرى؛  ‘٢‘  
  .يزتعميم منظور اإلدماج االجتماعي ومناهضة التمي  ‘٣‘  

وجيري استكمال التدابري واملبادرات املقترحة عن طريق استراتيجية اإلدماج االجتماعي هذه بتحديد عدد   - ١٠٥
من األهداف القابلة للقياس يف إطار األهداف السياساتية الشاملة الثالثة وتوطيد اهلياكل وطرق العمل بغية ضمان 

وممـا يؤيـد هـذه    .  وتقييم قضايا اإلدماج االجتمـاعي اتباع هنج جيد لإلدارة الرشيدة من أجل تطوير ورصد       
االستراتيجية االعتراف بأن أي هنج يف جمال حقوق اإلنسان يتطلب وجود استراتيجيات يف ميدان السياسة العامة                

  .وبرامج شاملة وأن حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية ال غىن عنهما يف حتقيق الرفاه
Notes 

1 Chapter 456 of the Laws of Malta. 
2 This responsibility is derived from the Equality between Men and Women Act2 – emanating from 
Directive 2002/73/EC (Gender); Legal Notice 85 – Equal Treatment of Persons Order – emanating from 
Directive 2000/43/EC (Race); and, Legal Notice 181 – Access to Goods and Services and their Supply 
(Equal Treatment) Regulations, 2008 – emanating from Directive 2004/113/EC. 
3 Chapter 413 of the Laws of Malta. 
4 Chapter 462 of the Laws of Malta. 
5 Chapter 343 of the Laws of Malta. 
6 Chapter 492 of the Laws of Malta. 
7 Cap. 304 of the Laws of Malta. 
8 Cap. 413 of the Laws of Malta. 
9 Cap. 456 of the Laws of Malta. 
10 Cap. 462 of the Laws of Malta. 
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11 Cap. 420 of the Laws of Malta. 
12 Cap. 440 of the Laws of Malta. 
13 Cap. 460 of the Laws of Malta. 
14 Cap. 452 of the Laws of Malta. 
15 Cap. 424 of the Laws of Malta. 
16 Cap. 418 of the Laws of Malta. 
17 Chapter 255 of the Laws of Malta. 
18 For the purpose of this report long-term care services are being defined as institutional and community 
services provided across a range of settings spanning from primary care to rehabilitation for diverse client 
groups including the elderly, persons with disabilities, mental health problems, substance abuse problems 
and chronic debilitating illnesses. 
19 The facilities for institutional care in the public and church sectors are limited and there are waiting lists 
for admission both for the elderly as well as for the persons with disability in state and church institutions. 
20 Chapter 440 of the Laws of Malta. 
21 Chapter 378 of the Laws of Malta. 
22 Article 43, Subarticle 2 of the Consumer Affairs Act  (Chapter 378 of the Laws of Malta). 
23 The Malta Financial Services Authority Act (Chapter  330 of the Laws of Malta). 
24 The Malta Travel and Tourism Services Act (Chapter 409 of the Laws of Malta). 
25 Product Safety Act (Chapter 427 of the Laws of Malta). 
26 Food Safety Act (Chapter 449 of the Laws of Malta). 
27 Pesticides Control Act (Chapter 430 of the Laws of Malta). 
28 Chapter 481 of the Laws of Malta. 
29 Chapter 318 of the Laws of Malta. 
30 Chapter 452 of the Laws of Malta. 
31 Chapter 410 of the Laws of Malta. 
32 Chapter 462 of the Laws of Malta. 
33 Chapter 9 of the Laws of Malta. 
34 Chapter 220 of the Laws of Malta. 
35 Criminal Code – Chapter  9 of the Laws of Malta, article 5(h). 
36 Chapter 9 of the Laws of Malta. 
37 Ibid. 
38 Criminal Code – Cap. 9 of the Laws of Malta, article 355AL & article 355AC; Constitution of Malta, 
Chapter IV Article 34 (2). 
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39 Constitution of Malta, Chapter IV Article 34 (3). 
40 Criminal Code – Cap. 9 of the Laws of Malta, article 355AJ (3). 
41 Constitution of Malta, Chapter IV Article 39. 
42 Chapter 217 of the Laws of Malta. 
43 Article 222A(2) & (3) of the Criminal Code (Chapter 9 of the Laws of Malta). 
44 Articles 251D and 325A respectively of the Criminal Code (Chapter 9 of the Laws of Malta). 
45 Government Gazette No. 18,345. 
46 Chapter 420 of the Laws of Malta. 
47 Directive 2004/83/EC on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or 
stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of 
the protection granted. 
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