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    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

مــن  ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  التقرير الدوري الرابع للدول األطراف    

  
  *مالطة    

 
  

 .هذا التقرير صادر دون حترير رمسي  *  
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يــر القطــري بــشأن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد التقر    
  مالطة: املرأة

  اجلزء األول    
  تعريف التمييز ضد املرأة: ١املادة     

 أي تفرقــة أو اســتبعاد “التمييــز ضــد املــرأة”الغــراض هــذه االتفاقيــة يعــين مــصطلح ”  
االعتـراف للمـرأة، علـى    تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من            أو

ــسياسية         ــادين ال ــات األساســية يف املي ــسان واحلري ــوق اإلن ــرأة، حبق ــساوي الرجــل وامل أســاس ت
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميـدان آخـر، أو إبطـال االعتـراف للمـرأة                  

  .“هبذه احلقوق أو متتعها هبا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية
  

 اإلطار التشريعي  ١- ١  

يضم اإلطار التشريعي املالطي جمموعة من التدابري التـشريعية الـيت تلـزم اجملتمـع بالعمـل         
وعالوة على ذلك، يـنص القـانون علـى         . وفقا لتوجيهات يف ضمان املساواة بني الرجل واملرأة       

انون يــضمن عــدد مــن ســبل االنتــصاف الــيت ميكــن أن ُتتــوخى إذا انتــهِك أي حكــم وارد يف قــ
والتشريع الـذي يتنـاول إمـا حتديـدا أو عمومـا التمييـز علـى أسـاس نـوع                  . املساواة بني اجلنسني  

  :اجلنس هو
  دستور مالطة  •  
  قانون االتفاقية األوروبية  •  
  قانون املساواة بني الرجل واملرأة  •  
  قانون التوظيف والعالقات الصناعية  •  
  قانون العمل وخدمات التدريب  •  
  انون املدينالق  •  
  قانون الضمان االجتماعي  •  
  قانون ضريبة الدخل  •  
  قانون التعليم  •  
  قانون املواطنة املالطية  •  
  قانون الرياضة  •  
  القانون اجلنائي  •  
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  :التشريعات الفرعية
  نظام التوظيف بدوام جزئي   •  
  )التوظيف(نظام محاية األمومة   •  
  نظام استحقاق اإلجازة الوالدية  •  
  ام اإلجازة األسرية املستعجلةنظ  •  
  نظام عقود اخلدمة ملدة حمددة  •  
  نظام املعاملة املتساوية يف التوظيف  •  
  نظام املعاملة املتساوية يف خطط الضمان االجتماعي املهين  •  
  نظام املعاملة املتساوية لألشخاص  •  
 نظام املعاملة املتساوية يف العمل احلر واملهنة  •  

  
  دستور مالطة

ــساواة يف      ما   ــوخي امل ــشريعية بت ــدابري الت ــة والت ــة مــن خــالل سياســة احلكوم لطــة ملتزم
إن مبـدأي املعاملـة املتـساوية    . وهذا املبدأ جمسد يف الدستور املـالطي      . املعاملة بني الرجل واملرأة   

ــالطي عــام     ــز أُدِخــال أول مــرة يف الدســتور امل ويــنص هــذا احلكــم علــى   . ١٩٦٤وعــدم التميي
كــان األصــل أو اآلراء الــسياسية ييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس أو العنــصر أو ماحلمايــة مــن التم

يضمن الدستور املساواة ويبني فيه أنه لن يرد يف أي قانون نص متييـزي يف               . العقيدةاللون أو  أو
  .)١(حد ذاته أو يف أثره

 تعززت املساواة بني اجلنسني باعتماد التعديل املدخل على الدسـتور حبيـث             ١٩٩١يف    
وكـان ذلـك منـسجما مـع اتفاقيـة األمـم املتحـدة         . ل حظر التمييز على أساس نوع اجلنس      يشم

  : من دستور مالطة على أن١٤تنص املادة . للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
الدولة ستنهض باحلق املتساوي للرجل واملـرأة يف التمتـع جبميـع احلقـوق االقتـصادية                ”  

دنيـة والـسياسية، وهلـذا الغـرض سـتتخذ تـدابري مناسـبة للقـضاء علـى                  واالجتماعية والثقافية وامل  
سـترمي الدولـة   : مجيع أشكال التمييز بني اجلنسني مـن ِقبـل أي شـخص أو منظمـة أو مؤسـسة               

 أن تتمتع النساء العامالت باملساواة يف احلقوق وبـنفس األجـور عـن         كفالةعلى حنو خاص إىل     
  .)٢(“نفس العمل الذي يقوم به الرجال
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وتوكل إىل احلكومة املالطية طوال سنني مـسؤولية ريـادة الطريـق يف تنفيـذ الـسياسات             
إن . اجلنسانية وأيـضا إدمـاج الـشواغل املتعلقـة باجلنـسني يف مجيـع خطـط وإجـراءات احلكومـة                   

القادة السياسيني املـالطيني أبـدوا مبـرور الوقـت التـزامهم باملـساواة بـني اجلنـسني باختـاذ خمتلـف                      
وتــشمل هــذه التعــديالِت املدخلــة علــى التــشريعات الوطنيــة للقــضاء علــى التمييــز    . املبــادرات

وفيما بعد ُنفذت هذه التعـديالت      . القائم على أساس نوع اجلنس وتعزيز املساواة بني اجلنسني        
  .ضمن اخلدمة العامة املالطية على حنو خاص

اد األورويب يف حصلت النـساء املالطيـات علـى بـضعة حقـوق قبـل االنـضمام إىل االحتـ                  
بيد أن املسائل اجلنسانية مل تدرج يف الواقع يف جدول األعمال الوطين بوصفها جمـاال               . ٢٠٠٤

ومنذ انـضمام مالطـة إىل عـضوية        . حيظى باألولوية إال يف أواخر الثمانينيات من القرن العشرين        
جيـب أن يـذكر     و. االحتاد األورويب أُدِخلت بضعة تعديالت قانونية وتشريعات يف هـذا الـصدد           

مبا يف ذلك التعـديالت     (وقانون العنف املرتيل     على حنو خاص قانون املساواة بني الرجل واملرأة       
  ).التالية للقانون اجلنائي

وحىت الثمانينيات من القرن العشرين كانـت النـساء يف اخلـدة العامـة يـتعني علـيهن أن                     
لِغي يف أعقـاب خطـاب امليزانيـة،    وعائق الزواج ذلك إُ. يستقلن من وظائفهن عند عقد الزواج     

حينما ختلت احلكومة يف ذلك الوقـت عـن احلـق يف أن ُتنـهي، عنـد الـزواج، العمـلَ العـامالُت                       
وأعلنت احلكومة أيضا اعتزامها سّن تـشريعات خاصـة مبـنح إجـازة األمومـة               . يف اخلدمة العامة  

انطوت تلـك التغـيريات علـى       و. )٣(١٩٨١يناير  /للنساء العامالت اعتبارا من أول كانون الثاين      
وهكــذا، أمكــن للمــرأة أن . إمكانيــة اختيــار املــرأة إلجــازة األمومــة دون االســتقالة مــن عملــها

تتوقف عن اعتبار العمل تدبريا مؤقتا لسد الثغـرات حـىت الـزواج وأمكـن هلـا أن ختطـط حلياهتـا                     
  .العاملة على أساس األمد الطويل

ــى اتف١٩٩١وعقــب مــصادقة مالطــة يف     ــع     عل ــى مجي ــة األمــم املتحــدة للقــضاء عل اقي
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، والتغــيريات الدســتورية التاليــة، كُلفــت إدارات الدولــة واملنظمــات 

  .)٤(شبه احلكومية باملسؤولية عن تنفيذ مواد االتفاقية اليت تقع ضمن اختصاصها
ــيريات يف اإلجــر         ــضا تغ ــت أي ــشرين أُدِخل ــرن الع ــن الق ــسعينيات م ــة ويف الت اءات املتعلق

جعل تعميم صادر عن مكتب رئيس الوزراء عـام  . باالختيار والتدريب والترقية يف اخلدمة املدنية 
وجعل هـذا  .  من التمييز القيام بتقييم شخص على أساس نوع اجلنس واحلالة االجتماعية       ١٩٩٠

عمليـة االختيـار    التعميم من الواضح أن العاملني والعامالت ينبغي أن متنح هلم فـرص متكافئـة يف                
وُحثّ رؤساء اإلدارات على كفالة أن تتكون جمالس إجراء املقـابالت  . )٥(لشغل مناصب شاغرة 

وجملس االختيار، من ناحية ثانية، قد ُحث علـى تقيـيم املتقـدمني بالطلبـات               . من النساء والرجال  
  .وفقا لكفاءاهتم وقدرهتم الشخصية حينما يتعلق األمر باالضطالع بوظيفة



 

09-35932 5 
 

CEDAW/C/MLT/4  

  تشريعات أخرى متعلقة باملساواة بني اجلنسني  ٢- ١  
إن احلماية من التمييز يف القانون املالطي تنص عليها كـل مـن القـوانني العامـة والقـوانني            
وباإلضــافة إىل األحكــام الــواردة يف دســتور مالطــة وقــانون االتفاقيــة األوروبيــة اللــذين    . احملــددة

، مثـة قـوانني خاصـة أخـرى تتـضمن أحكامـا حمـددة          يتضمنان أحكاما عامة ضد املعاملة التمييزيـة      
ضــد التمييــز يف جمــاالت معينــة، خــصوصا التوظيــف، أو موجهــة إىل فئــات حمــددة، وعلــى حنــو    

  .)٦(رئيسي أشخاص ذوي إعاقة وأحكام على أساس نوع اجلنس
ويــنص قــانون التوظيــف والعالقــات الــصناعية علــى أنــه ينبغــي لــرب العمــل أال يعــرِّض     

وظفيها أو موظفيه أو موظفيها احملتملني ألي معاملة متييزية، على أساس نوع اجلنس موظفيه أو م 
أو احلالة االجتماعية أو احلمل أو احلمل املمكن أو اللـون أو اإلعاقـة أو املعتقـد الـديين أو الـرأي                      

  .)٧(السياسي أو العضوية يف نقابة عمالية أو رابطة ألرباب األعمال
وهـذا القـانون وثيقـة     . لعامـة ينظمـه قـانون إدارة اخلدمـة العامـة          إن التوظيف يف اخلدمـة ا       

إن قـانون التوظيـف والعالقـات الـصناعية ميـنح لـرئيس وزراء مالطـة          . مرشدة تنظم اخلدمة العامة   
سلطة فرض تطبيـق األحكـام النابعـة مـن القـانون فيمـا يتعلـق بـالتمييز علـى املـوظفني يف اخلدمـة                         

رس فيها السلطات العامة التمييز ضد املوظفني يف القطاع العام ميكن           ويف احلاالت اليت متا   . العامة
لألطراف املتـضررة أن تـستند إىل األحكـام املكافحـة للتمييـز يف دسـتور مالطـة وقـانون االتفاقيـة             

يــنص قــانون التوظيــف وخــدمات التــدريب علــى أن مــن غــري القــانوين أن يبــدي أي  . األوروبيــة
و العنــصر أو اللــون أو املعتقــد شــخص علــى أســاس اجلــنس أ شــخص حتيــزا أو أن مييــز ضــد أي  

  .)٨(فيما يتعلق باملعتقدات السياسية للشخص أو بانتماءاته إىل رابطات أو
حيظر قانون التوظيف والعالقـات الـصناعية التمييـز يف أمـور تتعلـق بالتـدريب واإلرشـاد                    

  .املهنيني، واألجر عن العمل املتكافئ القيمة
يــز املزعــوم، ميكــن للــضحية أن يــسعى إىل محايــة حقوقــه أو حقوقهــا    ويف حــاالت التمي  

بالتماس االنتـصاف مبوجـب الدسـتور وقـانون االتفاقيـة األوروبيـة وقـانون التوظيـف والعالقـات                   
  .)٩(الصناعية وقانون أمني املظامل

  
  القانون املدين  ٣- ١  

 القانونيــة  أدمــج القــانون احلــادي والعــشرون خمتلــف اإلصــالحات لألحكــام  ١٩٩٣يف   
سعى هذا القانون إىل النهوض باملمارسـة الثقافيـة القائمـة علـى أسـاس               . الواردة يف القانون املدين   

أُزيلـت األحكـام الـيت ميـزت ضـد النـساء املتزوجـات بوصـفهن                . صنع القرار التوافقي يف الزواج    
. بني الـزوجني  زوجات أو بوصفهن أمهات وُمنح االعتراف باملبدأ األساسي، وهو مبدأ املساواة            

ــاء      ــل اآلب ــائهن مث ــسؤوليات جتــاه أبن ــسلطة وامل ــنفس ال ــضطلعن ب ويتقاســم . لألمهــات اآلن أن ي
  .الوالدان املتزوجان نفس السلطة واملسؤولية يف إدارة املمتلكات املشتركة
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  العنف املرتيل  ٤- ١  
نون يف هــذا القــا. ، أقــر الربملــان قــانون العنــف املــرتيل ٢٠٠٥ديــسمرب /يف كــانون األول  

أي فعل من أفعال العنف، حىت لو كان لفظيا فقط، يرتكبـه عـضو يف            ”ُيعرَّف العنف املرتيل بأنه     
ــسبب األذى اجلــسدي أو املعنــوي          ــصري ي ــشمل أي تق ــر يف األســرة وي ــضو آخ ــرة ضــد ع األس

  .“لآلخر
ويتضمن القانون تدابري محائية أساسية للضحايا واملعـالني، مبـا يف ذلـك إدخـال التحـرش                   

وجعل اآلخرين خيشون العنف بوصـفه جرميـة وأحكـام تـنص علـى           ) يف ذلك املالحقة خلسة   مبا  (
أوامر احلماية وأوامر زجرية ميكن أن تصدرها احملكمة وأن تشمل التقييد اجلسدي علـى وصـول                

  .مرتكب اجلرمية إىل األماكن اليت يعيش فيها مرتكب اجلرمية أو يعمل فيها أو يتردد عليها
ذا القانون والتعديالت التالية املدخلـة علـى القـانون اجلنـائي ميكـن أن               وعن طريق سّن ه     

يقدم هتما جنائية أيُّ شخص، وليس الضحية فقط، ولـذلك، إعفـاء الـشخص املعتـدى عليـه مـن                
وعلـى الـرغم مـن أن    . عبء إثبـات التقـارير والـسماح للـشرطة باختـاذ إجـراءات حبكـم املنـصب             

أن تــسقط الــدعوى، يــنص القــانون علــى أن للمحكمــة  الــضحية ميكــن أن تلــتمس مــن احملكمــة  
ويسمح القانون أيضا   . )١٠(نفسها أن تقرر التوجيه مبواصلة النظر يف الدعوى أو مبا هو غري ذلك            

للمحكمــة بــأن تــصدر أوامــر املعاجلــة الــيت تتطلــب أن يتلقــى املرتكبــون للجرميــة املعاجلــة بــسبب  
  . سلوكهم
معنية بـالعنف املـرتيل الـيت مـن وظائفهـا القيـام بواجـب               وينشئ قانون العنف املرتيل جلنة        

وتـرد مهمــة اللجنـة املعنيــة   . )١١(تقـدمي مـشورة اخلــرباء إىل احلكومـة بــشأن مـسائل العنـف املــرتيل     
  .بالعنف املرتيل يف املرفق امللحق هبذه الوثيقة

ددة تقوم احلكومة بتعيني وكالـة حمـ       وفضال عن ذلك، ينص قانون العنف املرتيل على أن          
وهلـذا  . أو وكاالت حمددة لكفالة تقدمي خدمات عديدة لضحايا العنـف املـرتيل حـسب االقتـضاء          

ومن اخلدمات اليت يتوقـع أن تقـدمها هـذه الوكالـة            . الغرض، عينت احلكومة وكالة الدولة أبوغ     
  :ميكن للمرء أن جيد ما يلي

   العنف املرتيل؛أو املعاجلة لضحايا ومرتكيب/أو العالج و/برامج الوقاية و  )أ(  
مرافق خط املساعدة العامة للوصول يف حـاالت الطـوارئ إىل خـدمات الـدعم                 )ب(  

  املتخصص يف اجملاالت املتعلقة بالعنف املرتيل؛
اخلربة لتقييم احتياجات ضحايا العنف املرتيل، مبا يف ذلك وضـع خطـة للرعايـة                 )ج(  

  لكل إحالة؛
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ويل، مبــا يف ذلــك بالــشراكة مــع منظمــات املــساكن احملميــة لــضحايا العنــف املنــ  )د(  
  ومؤسسات أخرى أو هيئات أخرى توفر اإلسكان املماثل؛

جتميع وثائق ونشرها بني أشخاص معنيني وهيئات معنية، وتتعلـق هـذه الوثـائق            )هـ(  
  حبقوق ضحايا العنف املرتيل وبسبل االنتصاف واخلدمات املتاحة هلن؛

ف املـرتيل لالسـتخدام مـن ِقبـل احملـاكم واملـدعني             توليف البيانـات املتعلقـة بـالعن        )و(  
ومــوظفي إنفــاذ القــانون واختــصاصيي الرعايــة الــصحية، واالخــصائيني االجتمــاعيني ووكــاالت   

 .وكيانات أخرى، بطريقة حتمي هوية ضحايا العنف املرتيل

يف مالطــة ميكــن للمــرء أن جيــد أيــضا عــددا مــن املنظمــات التطوعيــة الــيت تــوفر املالجــئ    
  .ايا العنف املرتيللضح

وقـد يكـون أحـد      . وعن طريق اإلبالغ ُيـسلَّط ضـوء أقـوى علـى حـاالت العنـف املـرتيل                  
أسباب هذه الظاهرة أن تلك األفعال كانت خفية يف املاضي عـن أعـني اجلمهـور، وأنـه مل يقـدم                     

االت احلـ وينبغـي إيـالء االعتبـار أيـضا إىل أن عـددا مـن               . إىل الشرطة سوى أقل قدر من التقارير      
األخرى ال يزال جمهوال ألن األشخاص املعانني مـن العنـف املـرتيل ال ميكنـهم اإلبـالغ عـن ذلـك                    

مـن هـذه احلـاالت    .  حالـة مـن حـاالت العنـف املـرتيل     ٨٠٠ ـ أُبِلغت أبوغ بـ ٢٠٠٥يف  . االعتداء
ومـن العـدد الكلـي      .  حالـة املتبقيـة انتكاسـات      ٢٥٠ ـ حالـة جديـدة بينمـا كانـت الـ          ٥٥٠كانت  
ــة أبلــغ عنــها رجــال كــانوا يعــانون أيــضا علــى أيــدي شــركاء    ٣٥ت املــسجلة فــإن للحــاال  حال
  .متعسفني

  
  غري املباشر/التمييز املباشر  ٥- ١  

يف السنوات القليلة األخرية عزز قانونان أقرمها الربملان املالطي مبـدأ املـساواة يف املعاملـة                  
لقانونان مها قانون التوظيف والعالقات     وهذان ا . بني الرجل واملرأة ومركز املرأة يف سوق العمل       

، وقـانون املـساواة بـني    )١٢(٢٠٠٢لطة، الذي بدأ نفـاذه يف   من قوانني ما   ٤٥٢الصناعية، الفصل   
  .)١٣(٢٠٠٣ الذي بدأ نفاذه يف  من قوانني مالطة،٤٥٦الرجل واملرأة، الفصل 

ملباشـر أو غـري     حيظر قـانون املـساواة بـني الرجـل واملـرأة اي شـكل مـن أشـكال التمييـز ا                      
 بـشأن املـساواة يف   EEC/76/207املباشر على أساس نوع اجلنس وجيـسد توجيـه االحتـاد األورويب      

. املعاملة بني الرجل واملـرأة يف الوصـول إىل التوظيـف والتـدريب املهـين والترقيـة وشـروط العمـل                  
يف املعاملـة بـني    ، فيمـا يتعلـق باملـساواة        ٨٦/٦١٣ويتناول أيـضا أحكـام توجيـه االحتـاد األورويب           

الرجل واملرأة املنخرطني يف العمـل املـأجور، مبـا يف ذلـك العمـل احلـّر، وتوجيـه االحتـاد األورويب                      
97/80/EC              وحيظـر هـذا    .  الذي يتناول عبء اإلثبات يف حاالت التمييز على أسـاس نـوع اجلـنس
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وجيعـل أيـضا    . القانون أي شكل من أشكال التحرش اجلنساين يف العمـل أو التعلـيم أو التـدريب               
مــن غــري القــانوين أن متيــز املؤســسات املاليــة ضــد الرجــل أو املــرأة، بينمــا يؤكــد علــى أن أزواج   

يـشاركن يف األعمـال     /اللـوايت يـشاركون   /انفـسهن الـذين   /املـشتغالت حلـساب أنفـسهم     /املشتغلني
  .)١٤(حقهن التعويض املنصف/شركائهن ينبغي أن يكون من حقهم/التجارية لشريكاهتم

إلضافة إىل ذلك، ينص قـانون التوظيـف والعالقـات الـصناعية علـى حظـر التمييـز يف                  وبا  
حيظر هذا القانون أي شكل من أشكال التمييز اجلنـساين يف عمليـات تعـيني املـوظفني                 . التوظيف

ــة أعمــاهلم  ومــن احملظــور أيــضا الفــصل غــري املنــصف علــى أســاس نــوع اجلــنس     . وخــالل مزاول
  .)١٥(ازة األمومة واآلثار النسبيةيضا احلق يف إجوينظم القانون أ. واألمومة
ومبوجــب هــذين القــانونني تقــدم احلمايــة أيــضا مــن أي شــكل مــن أشــكال التحــرش يف    

وُيعرَّف التحـرش بأنـه شـكل مـن املعاملـة التمييزيـة تتـسبب يف انتـهاك                  . مسائل متعلقة بالتوظيف  
 معاديـة أو مهينـة أو مذلـة أو مـسيئة     كرامة الشخص املتحرَّش بـه أو هلـا أثـر خلـق بيئـة مرعبـة أو           

وفــضال عــن ذلــك، ال جيعــل القــانون املــالطي مــن   . للــشخص الــذي يتعــرض للــسلوك التمييــزي 
  .الضروري تكرار السلوك قبل أن ُتمكَّن الضحية من اختاذ اإلجراء

وجيب أن ُيذكّر أن حظر التحـرش وارد أيـضا يف قـانون إدارة اخلدمـة العامـة الـذي هـو                        
  .ملنظِّمة لشروط التوظيف يف اخلدمة العامةالوثيقة ا

  
  التدابري املتعلقة بالسياسات: ٢املادة     

تشجب الدول األطـراف مجيـع أشـكال املييـز ضـد املـرأة وتوافـق علـى أن تنتـهج، بكـل                  
الوسـائل املناسـبة ودون إبطــاء، سياسـة القـضاء علــى التمييـز ضـد املــرأة، وحتقيقـا لـذلك، تتعهــد         

  :بالقيام مبا يلي
ــشريعاهتا         )أ(   ــة أو ت ــرأة يف دســاتريها الوطني ــني الرجــل وامل ــساواة ب ــدأ امل جتــسيد مب

املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمـج فيهـا حـىت اآلن، وكفالـة التحقيـق العملـي هلـذا                       
  املبدأ من خالل القانون والوسائل املناسبة األخرى؛

وغريها، مبـا يف ذلـك مـا يقتـضيه األمـر مـن              اختاذ املناسب من التدابري التشريعية        )ب(  
  جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة؛

إقــرار احلمايــة القانونيــة حلقــوق املــرأة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل وضــمان     )ج(  
احلماية الفّعالة للمرأة، عن طريق احملاكم الوطنية ذات االختصاص واملؤسسات العامـة األخـرى،              

  من أي عمل متييزي؛
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المتناع عن االضطالع بأي عمل أو ممارسة متييزية ضد املرأة، وكفالة تصرف           ا  )د(  
  السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

ــدابري املناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب أي       )هـ(   اختــاذ مجيــع الت
  شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

 ذلــك التــشريع، لتعــديل أو إلغــاء القــوانني  اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة، مبــا يف   )و(  
  واألنظمة واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكل متييزا ضد املرأة؛

  .إلغاء مجيع أحكام قوانني العقوبات الوطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأة  )ز(  
  

  اتفاقيات دولية  ١- ٢  
ون املـواد املوضـوعية لالتفاقيـة       جيعل هذا القـان   . ١٩٨٧ُسنَّ قانون االتفاقية األوروبية يف        

األوروبية حلمايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية جـزءا ال يتجـزأ مـن قـوانني مالطـة وهـي              
ــة الــيت فيهــا ُتنتــَهك احلقــوق األساســية        ــة يف احلال ــة اإلنفــاذ مــن ِقبــل احملــاكم املالطي بــذلك واجب

اكم يف احلـاالت الـيت ُيـزَعم        إن إمكانيـة الوصـول إىل احملـ       . واحلريات لـشخص مـا بـسبب التمييـز        
ومجيع األشخاص الذين ليـست لـديهم الوسـائل         . حدوث االنتهاك فيها متاحة جلميع األشخاص     

املالية الالزمة لدعم الدعاوى القضائية يف مالطة ميكنهم أن يتقدموا بطلب تقدمي املعونة القـضائية            
  .)١٦(من الدولة
ا يف قانون االتفاقية األوروبية، أدخلت مالطـة  باإلضافة إىل احلماية العامة املنصوص عليه      

  :وهذه تشمل. EC/2000/43 و EC/2000/78قوانني حمددة لتجسيد توجيَهي اجمللس 
  قانون التوظيف والعالقات الصناعية؛  )أ(  
  ؛)األشخاص ذوو اإلعاقة(قانون الفرص املتكافئة   )ب(  
  قانون املساواة بني الرجل واملرأة؛  )ج(  
  عاملة املتساوية لألشخاص؛نظام امل  )د(  
  .نظام املعاملة املتساوية يف العمل احلر واملهنة  )ـه(  
حىت هذا الوقت ال توجد هئية وطنية أو هيئـات وطنيـة مـسؤولة عـن النـهوض باملعاملـة                      

والكيانـان احلاليـان اللـذان يـضمنان املـساواة علـى النطـاق              . املتساوية تبعا جلميـع أسـباب التمييـز       
لجنة الوطنية املعنية باألشـخاص ذوي اإلعاقـة واللجنـة الوطنيـة لتعزيزاملـساواة، الـيت                الوطين مها ال  
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وفضال عن ذلك، فإن نظام املعاملة املتساوية . تدعم حاليا تعزيز املساواة على أساس نوع اجلنس      
  .لألشخاص قد وسع نطاق مهمة اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة فأصبح يشمل العنصر

 ذلك، فإن مالطة دولة موقعة على خمتلف صكوك حقوق اإلنسان الدولية وباإلضافة إىل  
  :ومن هذا الصكوك ما يلي. اليت توفر احلماية من التمييز

االتفاقيــة األوروبيــة حلمايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية، وخمتلــف          )أ(  
  ؛١٢بروتوكوالهتا، باستثناء الربوتوكول 

 ؛امليثاق االجتماعي األورويب  )ب(  

  االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية؛  )ج(  
  االتفاقية الدولية للقضاء على مجبع أشكال التمييز العنصري؛  )د(  
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛  )ـه(  
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛  )و(  
 املعنيـة بـالتمييز فيمـا يتعلـق بـالتوظيف         ١١١مة العمـل الدوليـة رقـم        اتفاقية منظ   )ز(  
  .واملهنة

  . وقد صادقت مالطة على امليثاق االجتماعي األورويب املنقح جمللس أوروبا  
وكانت مالطة من الدول املشاركة يف املؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة يف بـيجني لعـام                      
ة، إىل جانب دول أخرى، بتنفيذ منهاج العمل للمؤمتر العـاملي           والتزمت احلكومة املالطي  . ١٩٩٥

ويتكـون املنـهاج مـن      .  سـنوات  ١٠الرابع املعين بـاملرأة وبـالتوقيع علـى مـؤمتر بـيجني بعـد مـضي                 
وهو يتناول الفقـر والتمييـز ضـد املـرأة، وأيـضا النـهوض بـتمكني                . خمتلف األهداف االستراتيجية  
  .جتماعية واالقتصاديةاملرأة ووصوهلا إىل املوارد اال

ونفذت مالطة، بوصفها عضوا يف منظمة العمل الدوليـة، إعـالن منظمـة العمـل الدوليـة                   
ومالطـة دولـة موقعـة علـى        . ١٩٩٨بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمـل مـع متابعتـه عـام              

. ل الدوليـة خمتلف اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية اليت تكون معا ما يعرف مبعايري العمـ  
أي اتفاقية من اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة صـك قـانوين، والـدول املوقعـة ملزمـة بـأن جتعـل                         
قانوهنا وممارستها الوطنيني مـتفقني مـع أحكامهـا وبـأن تقـدم تقاريرهـا دوريـا إىل منظمـة العمـل                      

  .الدولية بشأن املسألة
قـضاء علـى التمييـز يف التوظيـف       وأحد املبادئ الئيسية النابعة من هـذه االتفاقيـات هـو ال             

. ١١١ ورقـم    ١٥٦ومل تصادق مالطة بعد على االتفاقيتني رقم        . واملهنة على أساس نوع اجلنس    
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ــسؤوليات األســرة         ــهم م ــى كاهل ــع عل ــذين تق ــوظفني ال ــان صــوب امل ــان موجهت ــان االتفاقيت هات
  .والوظيفة
ــدل علــى        ــة العــاملني كمــا ي ــة التزمــت حبماي ــانون  بيــد أن احلكومــة املالطي ــّن ق ذلــك َس

التوظيف والعالقات الصناعية، وخمتلف التشريعات الفرعية الصادرة مبقتضاه وخمتلف التدابري اليت       
، اليت هي وسيلة لتحقيق التوفيق بـني مـسؤوليات   ٢٠٠٦أعلنتها احلكومة يف خطاب ميزانية عام    

انية على اخلدمة املدنيـة  وهذه التدابري اليت كانت منطبقة قبل إصالح وضع امليز      . األسرة والوظيفة 
ُمــدِّدت اآلن إىل القطــاع العــام، معطيــة نفــس احلقــوق يف إجــازة الوالديــة والــساعات املخفــضة    

وباختـاذ هـذه   . وفترات انقطـاع عـن العمـل واملرونـة يف حتديـد سـاعات العمـل والعمـل عـن بعـد              
سـرة بينمـا تـشجع      التدابري تكون احلكومة ركـن التغـيري صـوب ثقافـة تتقيـد بقيمـة االسـتقرار لأل                 

وتلـك اخلطـوات هـي مفتـاح تـشجيع املـشاركة           . التقدم الوظيفي واالنتفاع من اإلمكان البشري     
  .النشيطة من ِقبل املرأة يف احلياة العامة واالجتماعية

وتتقيد مالطة، بوصفها دولة عضوا يف االحتاد األورويب، بتـدابري الـسياسة املبينـة خبطـوط               
وتــبني خارطــة . “٢٠١٠-٢٠٠٦واة بــني املــرأة والرجــل  لمــساخارطــة الطريــق ل”عريــضة يف 

الطريــق هــذه ســتة جمــاالت ذات أولويــة إلجــراءات االحتــاد األورويب بــشأن املــساواة اجلنــسانية،   
وتعيد خارطة الطريق هذه التأكيد علـى       . ولكل جمال ُتحدَّد اإلجراءات واألهداف ذات األولوية      

ة القائمـة علـى مبـدأ تعمـيم املنظـور اجلنـساين واالنتفـاع مـن                 النهج الثنائي، هنج املساواة اجلنـساني     
  .التدابري احملددة

ــة     ــستة ذات األولوي ــدول  + إجــراءات االحتــاد األورويب  (إن اجملــاالت ال ــشراكة مــع ال ال
  :تشمل) األعضاء وجهات فاعلة أخرى

  االستقالل االقتصادي املتساوي للمرأة  -أ   
 ملهنيةالتوفيق بني احلياة اخلاصة وا  -ب   

  التمثيل املتساوي يف صنع القرار  - ج  
  القضاء على مجيع أشكال العنف املستند إىل نوع اجلنس  - د  
  القضاء على القوالب النمطية بشأن اجلنسني  -ـ ه  
  النهوض باملساواة بني اجلنسني يف سياسات التنمية اخلارجية  - و  
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  التحرش والتحرش اجلنسي  ٢- ٢  
ن العمل، مبا يف ذلك القطاع العام، ُيعتـربان جـرميتني خطريتـني             التحرش والتمييز يف مكا     

إن . تناولـت هـذه املـسائل أول مـرة        مدونة األخالق ملـوظفي القطـاع العـام         إن  . يف اجلزر املالطية  
مجيع املوظفني يف القطاع العام ملزمون بعدم التحرش أو التمييز يف ممارسات العمل علـى أسـاس                 

والتحرش والتحرش اجلنسي   . )١٧(تماعية أو احلمل او التفضيل اجلنسي     نوع اجلنس أو احلالة االج    
 وقـانون التوظيـف والعالقـات       )١٨( املـساواة بـني الرجـل واملـرأة        غري قانونيني أيضا مبقتـضى قـانون      

  .الصناعية والقانون اجلنائي
وعملت اللجنة الوطنيـة لتعزيـز املـساواة بـني الرجـل واملـرأة، منـذ إنـشائها، علـى إنـشاء                        

موسعة مفهوم جهات التنسيق الذي أطلقته اللجنـة االستـشارية الـسابقة للنـهوض        (جلان املساواة   
ــاملرأة ــهوض بتعمــيم املنظــور       ) ب ــة نفــسها بالن ــة الوطني ــصال باللجن ــوم باالت ضــمن كــل وزارة تق

وباإلضـافة إىل ذلـك، وضـعت اللجنـة الوطنيـة لتعزيـز             . اجلنساين والضمان من انتهاكات القانون    
، حــىت يعــي “مدونــة للممارســة: التحــرش اجلنــسي”اة بــني الرجــل واملــرأة مدونــة بعنــوان املــساو

أرباب العمل على مجيع املستويات مبا ينطـوي عليـه التحـرش اجلنـسي وبـاحلقوق والواجبـات يف                   
واللجنة الوطنية لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة هي أيضا الكيان املسؤول عن تلقي             . هذا اجملال 
بيـد أن احملكمـة الـصناعية املنبثقـة عـن قـانون التوظيـف               . ى من ضحايا التحـرش اجلنـسي      الشكاو

والعالقات الصناعية تتيح أيضا إمكانية االنتصاف يف دعـاوى متعلقـة بالفـصل غـري املنـصف عـن                   
  .أو التمييز/العمل يقوم على التحرش و

  
  تدخل الدولة  ٣- ٢  

طين األويل التزمـت احلكومـة والوكـاالت        خالل الوقت الذي مضى منذ قٌدِّم التقرير الـو          
ــوعي         ــربامج وإذكــاء ال ــسياسات وال ــز ال ــة تعزي ــود بغي ــذل اجله ــة بب ــة واملنظمــات التطوعي الوطني
واإلجراءات الرامية إىل توطيد مشاركة املرأة يف احلياة االجتماعية والعامـة، واملـساواة يف تـشاطر                

  . املساواة الشكليةاملسؤوليات األسرية وضمان املساواة احلقيقية وليس
إن اللجنة الوطنية لتعزيز املـساواة بـني الرجـل واملـرأة هـي الكيـان الـوطين املـسؤول عـن                        

 عقب سّن قانون    ٢٠٠٤إهنا هيئة مستقلة وقد أُنشئت يف       . املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني    
، بــصفتها اآلليــة الوطنيــة  إن اللجنــة الوطنيــة لتعزيــز املــساواة تقــوم . املــساواة بــني الرجــل واملــرأة 

املسؤولة عن تعزيز املـساواة، باالتـصال املـستمر بـالوزارات ومنظمـات وإدارات أخـرى لـتمكني           
وتعمل . مجيع املواطنني فيما يتعلق بأمور املساواة بني اجلنسني من خالل نشر املعلومات والتعليم            

اورات، مـا مكنـها مـن أن        اللجنة على حنو متزامن وواف مـع صـانعي الـسياسات يف عمليـة املـش               
ومنذ العضوية يف االحتاد األورويب، حققـت مالطـة فوائـد عـن             . تصبح ذراعا قوية يف صنع القرار     
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طريق خمتلف املشاريع بالتمويـل املـشترك الـيت هـي ركـن مـن أركـان االسـتثمار مـن ِقبـل الدولـة                         
  .املالطية يف مسائل تتعلق باملساواة وبناء املعرفة

 أصدر مكتب رئيس الـوزراء عـددا مـن التعميمـات الـيت              ٢٠٠٦   حىت ٢٠٠٤ومن فترة     
ُتقــّر بوجــود مــسائل املــساواة بــني اجلنــسني وباحلاجــة إىل إقامــة تــوازن بــني املــسؤوليات األَســرية 

 أُرِسل تعميم يصف النتائج الناشئة عن مشروع تقيـيم          ٢٠٠٣ديسمرب  /يف كانون األول  . واملهنية
  :لنقاط الرئيسية اليت ظهرت هيوا. األثر اجلنساين الذي ُنفِّذ

التـــدقيق األوثـــق يف احتياجـــات اإلجـــراء املتعلـــق باجلنـــسني يف اتفاقـــات األداء   -أ   
  لإلدارة العليا؛

ــة        -ب    ــا وإشــراكها يف اخلطــط املتعلق ــصال هب ــسيق، وإجــراء االت ــز جهــات التن تعزي
 بالسياسات؛

ل التـدريب علـى الـوعي       امليزانية املخصـصة للمـسائل املتعلقـة بنـوع اجلـنس، مثـ              - ج  
  اجلنساين وكشوف املرتبات على أساس نوع جلنس؛

  استغالل اخلربة يف اجملال اجلنساين لصنع السياسة يف اخلدمة العامة؛  - د  
  إدراج قسم يتناول املسائل اجلنسانية يف التقارير السنوية؛  -ـ ه  
  اإلحصاءات املتعلقة بنوع اجلنس؛  - و  
ــة ومعـــ    - ز   ــاالت الترقيـ ــب     احتمـ ــيط لتعاقـ ــشغل الوظيفـــة، والتخطـ ــيني لـ ايري التعـ
  .)١٩(املوظفني
خالل نفس الفترة أُصِدر عدد من التعميمات اليت بينت خبطوط عامة احلاجـة إىل تـدابري       

صديقة لألسرة، وأكدت علـى أمهيـة ُحـسن اطـالع مجيـع املـوظفني يف القطـاع العـام علـى تلـك                        
  :وتشمل هذه ما يلي. التدابري

  )٢٠( امللحة لألسرةاإلجازة  -أ   
 )٢١(إجازة الوالدية  -ب   

  )٢٢(جازة اخلاصة غري مدفوعة األجراإل  - ج  

  )٢٣(إجازة التبين  - د  

  )٢٤(لوالدية وساعات العمل املخفضةاملرونة يف إجازة ا  -ـ ه  

  )٢٥(العمل بساعات خمفضة  - و  

  .)٢٦(املرونة يف جداول العمل  - ز  
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وذُكِّـر رؤسـاء    . علق بالتحرش اجلنسي يف مكان العمـل      وأُصِدر تعميمان إضافيان فيما يت      
مبعاجلــة مجيــع الــشكاوى املقدمــة بــشأن هــذه املــسألة علــى حنــو جــاد وبــأال     اإلدارات بــالتزامهم

لقـد أُعِطـي    . يسمحوا بأي شـكل مـن أشـكال التحـرش اجلنـسي يف مؤسـستهم أو يتغاضـوا عنـه                   
جلنـة اخلدمـة    ) اإلجـراءات التدريبيـة   (ظـام   رؤساء اإلدارات سلطة اختـاذ إجـراءات تأديبيـة وفقـا لن           

ومت التأكيد علـى معـىن      . العامة ضد املوظفني يف القطاع العام املتهمني بارتكاب التحرش اجلنسي         
احلساسية والسرية واحترام حقوق مقدِّم الشكوى واملتحـرش املزعـوم، قبـل وخـالل اإلجـراءات                

  .)٢٧(التأديبية أو اجلنائية الفعلية
 ) الــصادر عــن مكتــب رئــيس الــوزراء٢٠٠٦ لعــام ١٢التعمــيم رقــم (ر ويف تعمــيم آخــ  

مبـادئ توجيهيـة ملـا يـشكل        : اخلدمـة العامـة   ”أُعِلمت اخلدمة العامة بالوثيقة اليت ُنـِشرت بعنـوان          
وهــذه الوثيقــة، الــيت  . “حترشــا جنــسيا واإلجــراءات الــيت ســُتتخذ يف دعــاوى التحــرش اجلنــسي   

ة لتعزيز املساواة وأيضا مبساعدة من جلنـة اخلدمـة العامـة، أداة             ُوِضعت مبساعدة من اللجنة الوطني    
سباقة متسقة مع التزام احلكومة بإجياد بيئـة عمـل قائمـة علـى أسـاس االحتـرام املتبـادل والتفـاهم                      

وتـشكل هـذه الوثيقـة مبـدأ        . كلها موصوفة باهنا حجر الزاوية جلميع عالقات العمـل         - والتقدير
لعليا ومجيع املـوظفني العمـوميني فيمـا يتعلـق بكيفيـة النظـر يف دعـاوى                 توجيهيا لكل من اإلدارة ا    

التحرش اجلنسي بطريقة منصفة ومتسقة وسـريعة، بينمـا ُتـضمن معـايري املمارسـة الطيبـة والعـدل              
ومن خالل نشر هـذه الوثيقـة فـإن الرسـالة املعـرب عنـها هـي أن          . الطبيعي وأقصى قدر من السرية    

ــسعى إىل ا   ــة ت ــة العام ــوظفني       اخلدم ــع امل ــني مجي ــسجمة ب ــة من ــة وعالق ــة عمــل كرمي ــهوض ببيئ لن
وبني التعميم بوضوح أن منع التحرش اجلنسي جانب        . العموميني، بغض النظر عن نوع جنسهم     

أساسي من حسن اإلدارة، ألن التحرش اجلنسي والنتائج السلبية املترتبة عليه توجد أثرا غري بنـاء                
  .)٢٨(ملة، اليت تشمل العاملني والزبائنيف الرفاه العام لبيئة العمل الشا

 املوجه إىل   ٣٢/٢٠٠٦ أصدرت حكومة مالطة تعميم مكتب رئيس الوزراء         ٢٠٠٦يف    
مجيع األمناء الدائمني واملـدراء العـامني ومـدراء ورؤسـاء كيانـات احلكومـة تطلـب فيـه منـهم أن                      

قبــل هــذه . تــسَتخَدم فيهــاالــيت ال تــزال صــياغات متييزيــة  يعــدلوا األمنوذجــات احلكوميــة الرمسيــة
املبادرة كانت أمنوذجات تشمل صياغات متيز على أساس جنـساين ال تـزال تـستعملها وتنـشرها                  

ولذلك، طُلـب مـن كـل      . الوزارات واإلدارات والكيانات العامة استعماال ونشرا واسعي النطاق       
اللجنة الوطنيـة لتعزيـز     وزارة أن تدرس احلالة كل يف مديريتها أو كياهنا اخلاص هبا وأن تقدم إىل               

املـساواة تقريـرا يــبني التطـورات احلاصـلة أو اإلجــراءات املتخـذة حـىت تكــون مجيـع األمنوذجــات        
  .احلكومية شاملة للجنسني
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وأرسلت خمتلف الكيانـات املعنيـة تغذيتـها العكـسية إىل اللجنـة الوطنيـة لتعزيـز املـساواة                     
ــة، ومل تكــن ت    ــة لألمنوذجــات الرمسي ــصيغ املعدل ــذكور أعــاله   بال ــالتعميم امل ــدة ب ــك متقي ــذه . ل ه

الكيانات الـيت كانـت أمنوذجاهتـا مميـزة علـى أسـاس نـوع اجلـنس ولكنـها نـشأت عـن مـذكرات                         
قانونية أو إجراءات برملانيـة أرسـلت تعـديالهتا املقترحـة إىل مكتـب املـدعي العـام حـىت ميكـن أن                       

  .ة احلكومةيقرها جملس النواب حىت تكون تلك األمنوذجات متقيدة بسياس
  

  دستور مالطة  ٤- ٢  
إن دستور مالطة بوصفه القانون السيادي الذي حيكم اجلزر املالطية يضمن املساواة بـني           

  .املرأة والرجل ويلزم الدولة بكفالة املساواة بني اجلنسني
ــة      وإذا انُتهِكــت هــذه . يــنص دســتور مالطــة علــى أال يعاَمــل أي شــخص بطريقــة متييزي

وفـضال عـن ذلـك، يـنص     . إن للطرف املضار احلـق يف اللجـوء إىل االنتـصاف      احلقوق األساسية ف  
القانون املدين والقانون اجلنائي علـى أحكـام معينـة تـبني خبطـوط عامـة أسـاس اإلجـراء القـضائي                      

  .)٢٩(الذي يتخذ ضد شخص ُيزَعم بأنه يصِدر تعليمات لشخص آخر بأن يقوم بالتمييز
  

  احملكمة الدستورية  ٥- ٢  
. عــن انتــهاك حقــوق اإلنــسان  الدســتورية هــي املؤســسة الــيت تــوفر االنتــصاف  احملكمــة   

ويعــرف الدســتور اختــصاص . واحملكمــة الدســتورية منــاط هبــا الــسلطة النهائيــة لتفــسري الدســتور 
ووضــع الدســتور، عــن طريــق واليتــه وقراراتــه املتخــذة، مــذهبا حمــددا ملعــىن . احملكمــة الدســتورية

  .ند إىل نوع اجلنساملساواة وعدم التمييز املست
  

  اإلطار القانوين واملؤسسي  ٦- ٢  
حيثمــا ُتنتــَهك حقــوق اإلنــسان وحيثمــا يــشعر األشــخاص بــأهنم تعرضــوا للمعاملــة            

التمييزية، فإن صوهنا جيـري بالتـشريعات املالطيـة الـيت تـنص علـى خمتلـف اإلجـراءات الـيت ميكـن                       
  .اتباعها

احملكمة املدنية أو الدائرة األوىل أو احملكمة       وباإلضافة إىل حق أستئناف اختاذ إجراء أمام          
ومــن بــني . الدســتورية، مثــة كيانــات أخــرى ميكــن للــضحية املزعومــة أن تتقــدم بالــشكوى إليهــا 

  :اهليئات اليت تتلقى الشكاوى ما يلي
  )املنشأة من ِقبل قانون التوظيف والعالقات الصناعية(احملكمة الصناعية   -أ   
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ــة لتع   -ب    ــة الوطني ــز املــساواة  اللجن ــرأة    (زي ــشأة بقــانون املــساواة بــني الرجــل وامل املن
 بوصفها تشريعات فرعية منبثقة عن قانون االحتـاد        ٢٠٠٧ عام   ٨٦ و   ٨٥ واملذكرتني القانونيتني 

 )األورويب

  )اليت أنشأها دستور مالطة(جلنة اخلدمة العامة   - ج  
  )الذي أنشأه قانون أمني املظامل(أمني املظامل   - د  
  )اليت أنشأها دستور مالطة( سلطة اإلذاعة  -ـ ه  
  ).اليت أنشأها دستور مالطة(جلنة التوظيف   - و  
ولكـن  . إن اإلجراءات القضائية أمام هذه السلطات يقـدمها مقـدمو الـشكاوى أنفـسهم         

ال ينص القانون املـالطي علـى أن حيظـر علـى رابطـة أو أي كيـان آخـر التـدخل لـدى الـسلطات                          
يــنص نظــام املعاملــة املتــساوية يف . ُيــزَعم بأنــه تعــرض للمعاملــة التمييزيــةاإلداريــة باســم شــخص 

علـى أنـه ال يوجـد مـا مينـع أي رابطـة أو كيـان               ) ٢٠٠٤ عـام    ٤٦١املذكرة القانونيـة    (التوظيف  
قانوين آخر له مصلحة مشروعة من كفالة االمتثال هلذا النظـام ومـن أن يقـوم مبوافقـة املـدعي أو                     

يدا له بأي إجراء قضائي أو إداري منصوص عليه إلنفـاذ االلتزامـات النابعـة               باسم املشتكي أو تأي   
  .)٣٠(من هذا النظام

وينص قانون التوظيف والعالقات الصناعية على أنه يف حال حدوث أي معاملـة متييزيـة                 
وحيثما ُيشتَبه يف أن موظفا     . مزعومة، ميكن اختاذ إجراءات باسم الشخص املعرَّض لذلك التمييز        

ه عن عمله رب العمل، أو حيثما حيصل انتهاك اللتزام، مبا يف ذلك املعاملة التمييزية، ميارس                فصل
وأحـد املبـادئ العامـة للنظـام القـانوين املـالطي هـو أن عـبء            . حق االلتجاء إىل احملكمة الـصناعية     

ــالزعم    بيــد أن قــانون التوظيــف والعالقــات  . اإلثبــات يقــع علــى كاهــل الــشخص الــذي يقــوم ب
واألنظمـة ذات الـصلة الـيت ُوضـعت مبوجبـه حولـت عـبء اإلثبـات لدرجـة أنـه حيثمـا                   عيةالصنا

توظيفهـا يكفـي أن تثبـت الـضحية أن ذلـك      /يدعي شخص باملعاملة التمييزية فيما يتعلق بتوظيفـه      
السلوك التمييزي قد حدث، وبعد ذلك سيصبح من املتعني علـى املتـهم أن يثبـت عـدم حـدوث                    

. ويف غيــاب ذلــك اإلثبــات تؤيــد احملكمــة شــكوى الــضحية . ا مــا يربرهــاتلــك املعاملــة أو أن هلــ
وعالوة على ذلك، حيدد قانون التوظيف والعالقات الـصناعية أن إطـار املعاملـة التمييزيـة يـشمل               
أيضا توظيف أو اختيار شخص أقل كفاءة لشغل املنصب من كفاءة شخص من اجلـنس اآلخـر،       

ن االختيار يقوم على أساس االمتثـال املتعلـق بطبيعـة العمـل             ما مل يقدم رب العمل إثباتا راسخا أ       
  .املعين أو على أساس أداء أو جتارب العمل يف املاضي

  :يف دعاوى التحرش اجلنساين املزعوم ينص القانون على ما يلي  
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األشخاص الذين يتحرشون جنسانيا بأشخاص آخرين ُيتهمون بارتكـاب جرميـة ضـد             ”  
 املــساس بــأي مــسؤولية كــربى مبقتــضى أي قــانون آخــر، مــسؤولني  هــذه املــادة ويكونــون، دون

 أو سـجن    ]يـورو ٢ ٣٢٩,٣[ لـرية مالطيـة      ١ ٠٠٠قانونا عند اإلدانة عن دفـع غرامـة ال تتجـاوز            
  .“ملدة ال تتجاوز ستة أشهر أو الغرامة والسجن كليهما

ار وإذا كانـت الـدعوى مقدمـة يف إطـ         . وللشخص املعتدى عليه أن يقدم دعوى قـضائية         
ــه       ــشتبه في ــهم امل ــات إىل الطــرف املت ــل عــبء اإلثب ــدين، ينق ــصاص امل ــك  . االخت ــاوى كتل يف دع

ــة املتــساوية     ــدأ املعامل ــهاك ملب ــه مل ُيرتكــب انت ــالتمييز أن يثبــت أن ــهم ب ــه يف . للــشخص املت بيــد أن
إىل احلاالت اليت حتال فيها الدعوى إىل احملكمة اجلنائية ُينقل عبء اإلثبات علـى الطـرفني، نظـرا                  

  .أن االفتراض يف القانون اجلنائي هو أن الشخص بريء حىت تثبت إدانته
وقـد تتـصرف أيـضا      . وتتلقى اللجنـة الوطنيـة لتعزيـز املـساواة شـكاوى وتعمـل مبوجبـها                

  .بوصفها وسيطا بني الطرفني، ولكن حىت حيدث ذلك جتب موافقة مجيع املعنيني
  

  وظائف أمني املظامل  ٧- ٢  
، كمـا هـو     ١٩٩٥ مؤسسة منشأة مبقتـضى قـانون أمـني املظـامل لعـام              مكتب أمني املظامل    

وينطوي دور أمني املظامل على إجراء حتقيقات يف الشكاوى املقدمـة مـن ِقبـل             . ١٩٩٧معدل يف   
أعضاء اجلمهور الذين يشعرون أنه اعُتِدي علـيهم مـن ِقبـل الكيانـات احلكوميـة أو هيئـات عامـة           

 وتتنــاول التحقيقــات أعمــال وإعفــاءات وقــرارات وتوصــيات   .أخــرى، أو مببــادرة أمــني املظــامل 
الوزراء واإلدارات احلكوميـة واهليئـات القانونيـة والـشركات واملؤسـسات واملـوظفني العمـوميني                

  .والشراكات حيث لدى احلكومة حصة غالبة فعالة يف ممارسة وظائفها اإلدارية باسم احلكومة
رية، أحد الكيانات املسؤولة عن صون حقـوق      ومكتب أمني املظامل، مع احملكمة الدستو       

ومؤسسة أمني املظـامل يف مالطـة       . اإلنسان األساسية للناس وعن رصد االمتثال لواليات الدستور       
وال ميكــن ألمــني املظــامل أن حيقــق يف شــكاوى مل يكــن مــن املمكــن   . مؤســسة لاللتجــاء األخــري

وأيـضا، حتـدد مهمـة      . حمكمـة مـستقلة   السعي إىل االنتصاف بـشأهنا بواسـطة تقـدمي اسـتئناف إىل             
  .أمني املظامل أنه ال ميكن إجراء حتقيقات يف القرارات املتخذة من ِقبل احملاكم

وأمني املظامل موظف يف الربملان وجيب إقرار تعيينه من ِقبل أعضاء جملـس النـواب باغبيـة       
ام عن احلكومة وهو مـساءل      وأمني املظامل هيئة مستقلة ويتمتع باالستقالل الت      . الثلثني على األقل  

  .أمام جملس النواب ويقدم التقارير إليه
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  اهليئة الوطنية للمساواة بني اجلنسني  ٨- ٢  
ضمن اإلطار القانوين لقـانون املـساواة بـني الرجـل واملـرأة، أُسـنِدت إىل اللجنـة الوطنيـة                      

إهنـا وكالـة مـستقلة،      . لتعزيز املساواة وظيفـة اآلليـة الوطنيـة املـسؤولة عـن تعزيـز وإنفـاذ املـساواة                 
ويشمل دورها حتليل املبادرات الضرورية وإجراء املشاورات بشأن املبـادرات الـيت ميكـن اختاذهـا        

  .لتمكني املرأة من املشاركة الفعالة يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية للبلد
جلعل القوانني الوطنية متمشية مـع      وترصد اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة اجلهود املبذولة          

واهلدف الرئيسي للجنة هو حتقيق املساواة يف النتائج عن طريق تعزيز           . مبدأ املساواة بني اجلنسني   
تعـاجل الـشكاوى الـيت       واللجنـة الوطنيـة لتعزيـز املـساواة       . املساواة الفعلية وليس املـساواة القانونيـة      

وتنــسق اللجنــة .  اقُتــرِف بــسبب نــوع اجلــنسيتلقاهــا األشــخاص الــذين يــشعرون بــأن ظلمــا قــد
ــات          ــضا املنظم ــوزارات واإلدارات وأي ــف ال ــع خمتل ــساواة م ــق بامل ــا يتعل ــسياسات فيم ــسائل ال م

  .التطوعية ونقابات العمال
 فإن امليزانية الـسنوية للجنـة الوطنيـة لتعزيـز املـساواة ازدادت بـبطء                ٢٠٠٧وبعد ميزانية     

  .ولكن على حنو أكيد
  .إىل اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة بضع وظائف ترد يف املرافق هبذه الوثيقةلقد أُسندت   

  
  االستكمال القانوين  ٩- ٢  

اجلانب اجلنساين مـن منظـور      ”تنفذ حاليا اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة مشروعا معنونا           
  .“قانوين

ل بوسـائل منـها     يرمي هذا املشروع إىل زيادة مشاركة املرأة والنهوض هبا يف سوق العم             
يف املقـام األول إزالــة احلـواجز البنيويــة يف عــدد مـن املــدونات والقـوانني يف التــشريعات املالطيــة،     
وهي احلواجز اليت ميكن أن تكون معيقة لدخول املرأة يف سوق العمل أو لبقائها أو تقدمها فيـه،                  

الـيت حتكـم أيـضا احليـاة     بسبب التباينات اليت قد تكون قائمـة ضـمن اإلطـار القـانوين للتوظيـف و             
  .وهو يقصد إكمال هذا النشاط من خالل تقدمي التدريب ونشر النتائج. املدنية واألسرية

ــدريب         ــيم والتوظيــف والت وُيمــاَرس ذلــك مــن خــالل تكليــف إجــراء دراســة عــن التعل
 وسـتؤدي . والضمان االجتماعي والنظام الضرييب والتـشريعات اجلنائيـة واملدنيـة واألسـرية حاليـا             

هذه الدراسة إىل وضع توصيات بتعديل التشريعات املالطية مبـا يتمـشى مـع مبـدأ تعمـيم املنظـور                    
اجلنساين، وبغية جتسيد مجيـع آثـار توجيهـات االحتـاد األورويب وهـدف اجملتمعـات احملليـة لتعزيـز                    

 .املساواة يف مجيع جماالهتا وأنشطتها
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  :واألهداف احملددة للمشروع كما يلي  
  دأ تعميم املنظور اجلنساين يف النصوص التشريعية املختارة؛ترسيخ مب  - ١
جعــل التــشريعات املالطيــة متمــشية مــع املبــادئ املنــصوص عليهــا يف توجيهــات االحتــاد      - ٢

  األورويب؛
  زيادة تطوير تعميم املنظور اجلنساين على املستوى الوطين؛  - ٣
  وسوق العمل على حنو خاص؛وضع األسس لزيادة مشاركة اإلناث يف اجملتمع عموما،   - ٤
جعل املشّرعني ومقدمي اخلدمات القانونية ومديري املوارد البـشرية علـى وعـي مببـدأي                 - ٥

ولذلك، يتكون املشروع من املكونات األربعـة الـيت         . املساواة اجلنسانية وتعميم املنظور اجلنساين    
  :ستنَجز على التوايل كما يلي

ظيـف والتـدريب والـضمان االجتمـاعي والنظـام          إجراء دراسة عن التعلـيم والتو       - أ  
  الضرييب والتشريعات اجلنائية واملدنية واألسرية حاليا؛

ــز       - ب   ــة تعزي ــة بغي وضــع توصــيات لتعمــيم املنظــور اجلنــساين يف التــشريعات املالطي
  املساواة يف مجيع اجملاالت واألنشطة؛

ذين يقـدمون اخلـدمات     الكيانـات الـ   /تقدمي دورات تدريبية للمـشّرعني واألفـراد        - ج  
  ؛)وخصوصا الصياغة القانونية(القانونية 

تقــدمي دورات التــدريب ملــديري املــوارد البــشرية علــى مبــدأ تعمــيم املنظــور           -د   
  اجلنساين وتشريعات االحتاد األورويب ومالطة ذات الصلة؛

ى وُيقــَصد باألنــشطة الــواردة أعــاله إحــداث حتــول أمنــوذجي يف التــشريعات املالطيــة علــ  
  :كما يلي - استكمال التشريعات احلالية ونشر مبدأ تعميم املنظور اجلنساين - مستويني

  
  استكمال التشريعات احلالية    

وفقا لتوجيهات االحتاد األورويب وهدف اجلماعة، وهو هـدف تعزيـز املـساواة يف مجيـع                
ز يف اجملموعـة احلاليـة   اجملاالت واألنشطة، سيوجز التقرير املكلَّف بوضعه حتسينات ميكـن أن ُتنجـ           

  .للتدابري التشريعية، وسيقدم توصيات بتعديل التشريعات قيد النظر
  

  نشر مبدأ تعميم املنظور اجلنساين    
من أجل كفالة التنفيذ الكامل لتعمـيم املنظـور اجلنـساين، قـدمت اللجنـة الوطنيـة لتعزيـز            

 -تعمـيم املنظـور اجلنـساين    ” املساواة مشروعي الصندوق االجتمـاعي األورويب، أحـدها بعنـوان     
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وقَبيــل هنايــة هــذين . “اجلانــب اجلنــساين مــن منظــور قــانوين ” واآلخــر بعنــوان “آفــاق املــستقبل
الكيانات /املشروعني، سُتقّدم دورات التدريب للموظفني القانونيني يف خمتلف الوزارات واألفراد         

ومــديري املــوارد ) نيــةوعلــى وجــه اخلــصوص الــصياغة القانو (الــذين يقــدمون خــدمات قانونيــة  
وطلبة القانون علـى مبـدأ تعمـيم املنظـور اجلنـساين وتـشريعات االحتـاد األورويب ومالطـة                    البشرية

وُيقَصد بذلك توعية مجيع املعنيني مبعـىن مبـدأي املـساواة اجلنـسانية وتعمـيم املنظـور                 . ذات الصلة 
  .اجلنساين
دمي اخلدمات القانونيـة، ومنـهم      وسُتطوَّر جمموعتا أدوات وذلك حتديدا للمشرعني ومق        

واضعو التشريعات، ومديرو املوارد البشرية لنشر نتائج املـشروع واسـتكمال الـدورات التدريبيـة          
  .اليت ستقدَّم

  
  شرط املساواة بني اجلنسني  ١٠- ٢  

خــالل الــشهور املاضــية أجــرت اللجنــة الوطنيــة لتعزيــز املــساواة أيــضا اتــصاالت بــإدارة    
وع بتمويل االحتاد األورويب لكفالـة أن تـشمل مجيـع عقـود الـشراء العامـة       العقود عن طريق مشر   

  .شرطا يلزم املتعاقدين بدعم املساواة بني اجلنسني طوال الوفاء باملتطلبات التعاقدية النسبية
  

  العنف املرتيل  ١١- ٢  
 أقــر الربملــان قــانون العنــف املــرتيل إىل جانــب عــدد مــن التعــديالت للقــانون    ٢٠٠٥يف   

مبوجب هذه التعديالت أصبحت اجلـرائم اجلنائيـة ذات الـصلة           . ائي والقانون املدين يف مالطة    اجلن
إن جـرميتني جنـائيتني جديـدتني، جرميـة         . عرضة لعقوبات أقسى إذا اقُترِفـت ضـمن اجملـال املـرتيل           

والتسبب يف أن خياف آخرون من العنف، أدرجتا        ) مبا يف ذلك املالحقة خلسة    (متعلقة بالتحرش   
وعالوة على ذلك، ينص القانون على إصدار كل من أوامـر احلمايـة             . القانون اجلنائي املالطي  يف  

وميكـن أن تـصدر احملكمـة أيـضا تلـك األوامـر دون أن تطلـب الـضحية منـها                     . واألوامر الزجريـة  
ولدى الشرطة اآلن سلطة احملاكمة يف      . ولكنها تفعل ذلك ألن الظروف تسوغ فعل ذلك       . ذلك

  .على العنف املرتيل دون الشكوى احملددة من الضحيةدعاوى تنطوي 
  

  ضمان حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  :٣املادة   
ــة          ــسياسية واالجتماعي ــادين ال ــادين، وال ســيما املي ــع املي ــدول األطــراف يف مجي تتخــذ ال

 وتقـدمها   واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك التـشريع، لكفالـة تطـور املـرأة                  
الكاملني، وذلك لتضمن هلا ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتمتع هبـا علـى أسـاس        

  .املساواة مع الرجل
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  سياسة املساواة بني اجلنسني  ١- ٣  
تعيد حكومة مالطة التأكيد باستمرار على التزامها بتحقيـق املـساواة بـني الرجـل واملـرأة                   

اسـُتكملت التـشريعات املالطيـة بتـدابري     . ها يف جمـال الـسياسة  من خالل خمتلـف مبادراهتـا وتـدابري     
  .عملية تعزز املساواة الفعلية

. وتؤكد احلكومة باستمرار على مفهـوم تـصدر املـساواة علـى جـدول األعمـال الـوطين                   
ولذلك، من خالل بناء املعرفة والتعلـيم والتـدابري يف جمـال الـسياسة واملبـادرات املتخـذة، يتحـول           

ساواة بني اجلنسني يف كل شرائح اجملتمـع مـن تكـافؤ الفـرص إىل الـدعوة إىل املـساواة يف         تنفيذ امل 
  . النتائج

وتعي حكومة مالطة بأن حتقيق املساواة بـني الرجـل واملـرأة قيمـة مـشتركة ومـسألة مـن                      
واليـوم أكثـر مــن أي وقـت مـضى يـدرك اجلــنس      . مـسائل حقـوق اإلنـسان والعدالــة االجتماعيـة    

ضية املرأة هي قضية البشرية، ولذلك ال ميكن حتليل مسائل املرأة مبعزل عن مـسائل               البشري أن ق  
وباملثل فإن املشاركة الكاملة من ِقبل املرأة يف كل جماالت احلياة شرط ضروري لتحقيق              . أخرى

ــاد األورويب، أهـــداف النمـــو والتوظيـــف     األهـــداف الـــيت تتـــشاطرها الـــدول األعـــضاء يف االحتـ
  .)٣١(اعيوالتماسك االجتم

  :وفيما يلي جماالت األمهية املشتركة اليت ُحدِّدت خالل السنوات املاضية  
  تعميم املنظور اجلنساين  - أ  
  التوفيق بني مسؤوليات العمل ومسؤوليات األسرة  - ب  
  الزيادة يف مشاركة املرأة يف سوق العمل  -ج   
  مشاركة املرأة على مستوى صنع القرار  - د  
  قيد الفتيات يف العلوم واملواضيع التكنولوجيةالزيادة يف   - ـه  
  التدريب والتعليم  -و   
  األحباث واالبتكار  - ز  
  شحذ الوعي  - ح  
  الرصد  - ط  
إن خمتلف الكيانات يف مالطة، احلكومية وغري احلكومية، تسعى بنشاط إىل إزالة التمييـز         

وفضال عن التـدابري املتخـذة   . اويةلبضعة أسباب وتتصرف على حنو إجيايب وفقا ملبدأ املعاملة املتس  
لتنفيذ التوجيهات، سعت احلكومة وال تزال تسعى إىل إجراء احلـوار واملـشاورات مـع أشـخاص                 

  .)٣٢(يكافحون ومنظمات تكافح للقضاء على املعاملة التمييزية
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  التشريع  ٢- ٣  
سـتور  إن املساواة بني اجلنسني مكفولة قانونا من خالل إطـار قـانوين شـامل، يـشمل الد             

املالطي وقـانون املـساواة بـني الرجـل واملـرأة وقـانون التوظيـف والعالقـات الـصناعية وتـشريعات                     
فرعية نسبية وقانون االتفاقية األوروبية والقانون املدين والقانون اجلنائي وقانون الرياضـة وقـانون              

االجتمــاعي التعلــيم وقــانون اإلذاعــة والتــشريعات الفرعيــة الــيت ُســنت مبقتــضى قــانون الــضمان     
  .وقانون االحتاد األورويب

  
  اهليئة الوطنية املعنية باملساواة بني اجلنسني  ٣- ٣  

، أُنشئت رمسيـا اللجنـة الوطنيـة        ٢٠٠٣لعام   عقب َسّن قانون املساواة بني الرجل واملرأة        
ليـة   لتحفز على تعزيز املسائل اجلنـسانية، ولتـوفري اآل         ٢٠٠٤يناير  /لتعزيز املساواة يف كانون الثاين    

. لتحديد كل السياسات املتعلقة مبسائل املساواة ولوضع تلك السياسات والستكماهلا الضروري          
ووافقت اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة علـى تركيـز سياسـاهتا علـى إجـراءات عمليـة بغيـة كفالـة                     

ــدة     ــس وطيـ ــى أسـ ــام علـ ــذه األحكـ ــذ هـ ــكال    . تنفيـ ــف األشـ ــراءات خمتلـ ــذه اإلجـ ــذت هـ واختـ
ت لكفالة توعية مجيع الرجال والنساء يف مالطة، مهما كـان مركـزهم االقتـصادي               واالستراتيجيا

والتعليمــي واالجتمــاعي، بالــسياسات الــيت تعززهــا اللجنــة وتنــسقها، ولكفالــة أن يــستطيع كــل   
ومتكــني كــل مــن الرجــال والنــساء شــرط مــسبق   . اجملتمــع املــالطي املــشاركة يف هــذه التغــيريات 

  .اسي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف والبيئيضروري لتحقيق التقدم السي
لقد أكد انضمام االحتاد األورويب على احلاجة إىل التشريعات والسياسات وعجل بتلك              

  : احلاجة لتناول مسائل خاصة تعيق تعزيز املساواة، مبا يف ذلك
معدل املشاركة املنخفض للنـساء املالطيـات يف سـوق العمـل باملقارنـة مبتوسـط                  - أ  

  .الحتاد األورويبا
املعدل املنخفض للنساء يف مناصـب صـنع القـرار واملناصـب التمثيليـة، مـا ميـس                    - ب  

 .باإلضفاء احلقيقي للدميقراطية يف جمتمعنا

الُبعـد  : إن صنع السياسات االبتكاري للتصدي هلذه املسائل يعتمد هنجـا ذا أربعـة أبعـاد                
  .االقتصادي والتشريعي والثقايف واالجتماعي

اجتاهات السياسة االستراتيجية اليت تعتمدها اللجنة الوطنية لتعزيـز املـساواة هـي تعزيـز                و  
املساواة بني اجلنسني يف احلياة االقتصادية واملدنية، عن طريـق التمثيـل املنـصف الـذي يقـوم علـى                

  :واألولويات اليت تؤيدها اللجنة للسنوات احلالية واملستقبلية هي كما يلي. التوزيع
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  .راجعة احلالة الراهنةم  - أ  
  .تعديل القوانني، عند االقتضاء  - ب  
 .تنفيذ سياسة الشمول عرب كل اجملاالت  -ج   

  .بناء قدرات اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة  -د   
  .التدريب والتعليم وشحذ الوعي والصورة اإلعالمية  -ـ ه  
وليـة، مبـا يف ذلـك    توسيع نطاق إقامة العالقات الشبكية مـع كيانـات وطنيـة ود             - و  

  .جمالس حملية ومنظمات تطوعية
  .احترام االتفاقات الثنائية احلكومية  -ز   
ــددة، حيــث           ــتراتيجيات حم ــراءات واس ــتتخذ إج ــساواة س ــة لتعزيــز امل ــة الوطني إن اللجن

سيجري تقييم املشاركة على مستوى صنع القرار وحيث ُيعتَمد هنج متعدد اجملاالت فيمـا يتعلـق                
  :ل، آخذة يف احلسبانبسياسات العم

ضريبة الدخل والـضمان االجتمـاعي وإصـالح نظـام املعـاش التقاعـدي وتنظـيم                  )أ(  
  .املشاريع
 .تدابري صديقة لألسرة  )ب(  

  .تنظيم العمل  )ج(  
  .جوانب التنوع  )د(  

  
  دمج نوع اجلنس يف أوجه النشاط الرئيسية  ٤- ٣  

ــوزراء       اجلــنس يف أوجــه  بــشأن دمــج نــوع ٢٤/٢٠٠٠عقــب تعمــيم مكتــب رئــيس ال
النشاط الرئيسية، ُبينت خبطوط عامة سياسة احلكومة بشأن دمج نـوع اجلـنس يف أوجـه النـشاط                  

. الرئيسية وآثارهـا وأُرسـلت إىل الـوزراء واألمنـاء الربملـانيني وكبـار املـسؤولني يف اخلدمـة العامـة                    
سـتراتيجية دمـج نـوع      وأكدت احلكومة جمـددا التزامهـا بتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني وباعتمـاد ا                

  .)٣٣(اجلنس يف أوجه النشاط الرئيسية بغية حتقيق املساواة احلقيقية
 يف ٢٠٠٥أكتـوبر  /يف تـشرين األول  EC/2002/73لقد بدأ نفاذ توجيـه االحتـاد األورويب      
وامتثاال هلذا التوجيه، جيب أن يشكل دمج نوع اجلنس يف أوجـه النـشاط الرئيـسية جـزءا               . مالطة

 سياســات الدولــة واحلكومــة، وجتــب مراعــاة جانــب هــذا الــدمج يف جمــاالت صــنع ال يتجــزأ مــن
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 دمـج نـوع اجلـنس يف أوجـه     ٢٤/٢٠٠٠لقـد وضـع فعـال تعمـيم مكتـب رئـيس الـوزراء            . القرار
  .النشاط الرئيسية يف صدارة سياسات احلكومة

سلطات يف  تعمل اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة بوصفها اهليئة الوطنية يف مساعدة كل ال             
كفالــة أن يــشكل هــذا الــدمج جــزءا مــن حتليــل كــل الــسياسات والــربامج واملــشاريع وصــياغتها   

 ونشر املعلومات إىل مجيع الكيانات شبه احلكومية واجملـالس املعينـة مـن ِقبـل احلكومـة                . ورصدها
 واللجان واهليئات والسلطات، وأيضا الشركات اليت متتلكها احلكومـة واجلمهـور عمومـا جعلتـه              

ممكنا مشاريُع البحوث واملواُد املنـشورة واملـؤمتراُت الـيت نظمتـها اللجنـة الوطنيـة لتعزيـز املـساواة                    
  .لتقاسم املعلومات اجملمعة

إن مفهوم دمج نوع اجلنس يف أوجه النـشاط الرئيـسية ينطـوي علـى إدراج ُبعـد تكـافؤ                       
ــا وحتليلـــها الفـــرص يف تـــصميم مجيـــع الـــسياسات والتـــدابري واإلجـــراءات املتخـــذة ويف    تطبيقهـ

ودون مشاركة املرأة يف مجيع جوانب احليـاة االجتماعيـة يكـون مـن املـستحيل حتقيـق                  . ورصدها
وعقب املؤمتر العاملي الرابع  . هديف املساواة والتنمية الالزمني لتحقيق التماسك املستدام للمجتمع       
دمـج نـوع اجلـنس يف أوجـه     املعين باملرأة يف بيجني وخطـة العمـل الرابعـة للجماعـة، أصـبح مبـدأ        

وحينما توضـع خطـط بتـبين مفهـوم هـذا الـدمج،             . النشاط الرئيسية متجذرا يف السياسات العامة     
  . سُتحسن جودة احلياة وسُتنقل القيم واملواقف املستندة إىل املساواة

  
  التوظيف  ٥- ٣  

سـوق  إن تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني يف احليـاة االقتـصادية، وعلـى وجـه اخلـصوص يف                
إن اللهجـة املتحيـزة جنـسيا يف املكاملـات          . العمل، مسألة ذات أولوية بالنسبة إىل اجملتمـع املـالطي         

للتقدم بالطلبات قد أُلِغَيت كما أصدرت تعميمات حكومية رمسية، وقد أُصـِدرت تعليمـات إىل               
  .اجملالس اليت ُتجري املقابالت بأن من غري املقبول طرح أسئلة متييزية

نات إحصائية أنه لـيس لـدى اإلنـاث يف معظـم األحيـان نـشاط يف عـامل العمـل                  وتبني بيا   
ومعـدل توظيـف اإلنـاث عـال        . خالل الفترة اليت حيتمل احتماال أكرب أن يكون هلن فيهـا أطفـال            

 يف  ٣٢,٦وحاليا يبلغ معـدل توظيـف اإلنـاث         . حىت سّن احلمل، وينخفض بعد ذلك      نسبيا حمليا 
  .ي بوصفه النوع الرئيسي للتوظيف ينتشر انتشارا أكرب بني النساءوالتوظيف بدوام جزئ. املائة

 فقـط مـن األمهـات الوحيـدات موظفـات بـدوام             يف املائـة   ٨,١يف مالطة، من املُقـّدر أن         
ينقل هذا التحليل اإلحصائي صـورة حالـة حباجـة إىل الدراسـة التحليليـة بغيـة فحـص                   . )٣٤(كامل

  .ناث من السكان املشاركة النشطة يف اقتصاد العملالعوامل اليت جتعل من احملظور على اإل
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إن التحدي املتمثل يف حتقيق التوفيق األفضل بني العمل املهـين واحليـاة األسـرية لـه أمهيـة              
واحلالــة القائمــة اليــوم هــي أن مــسؤولية إجيــاد  . مركزيــة لطائفــة كاملــة مــن املــسائل االجتماعيــة 

إن . ليات املهنيـة تقـع إىل حـد أكـرب علـى كاهـل املـرأة               التوازن بني املسؤوليات األسـرية واملـسؤو      
ــوة العمــل، واألشــكال اجلديــدة ملنظمــات العمــل وإعــادة بنيــة احلمايــة           التقلبــات يف تكــوين ق

لكل هذه املكونات أثر قـوي       - االجتماعية والتغريات يف توزيع تربية األطفال بني املرأة والرجل        
  .يف اُألسر

  
  التعليم  ٦- ٣  

نون املالطيون باملساواة يف احلصول على التعليم الذي هو جماين مـن املراحـل              يتمتع املواط   
واليوم متثل النساء أغلبية الطـالب علـى املـستوى          . األولية للدراسة يف رياض األطفال إىل اجلامعة      

اجلامعي، ما يرادف سكان اجلزر املالطية حيث يزيد عدد النساء على عدد الرجـال ببـضع نقـاط                  
ن النساء لسن ممثالت بالتساوي يف كل جمال دراسي، على الرغم مـن أن هـذا يـتغري                 بيد أ . مئوية
ــبطء ــة       . ب ــة واهلندســة املدني ــساء هــي اهلندســة املعماري ــدى الن ــل شــعبية ل وجمــاالت الدراســة األق

  .واهلندسة امليكانيكية والكهربائية
بيـد  . لبشرية ملالطة والزيادة الكبرية نسبيا يف عدد اخلرجيات توجد قيمة إضافية للموارد ا            

، حيـث تتـرك     “متزامنة األنابيـب املتـسربة    ”أن االخنفاض يف توظيف النساء يوجد ما ُيعرف بأنه          
  .أعداد كبرية من النساء الكفؤات قوة العمل ألسباب أَُسرية أو أسباب أخرى

  
  التدريب  ٧- ٣  

ه النـشاط   التدريب على األخذ باملساواة بني اجلنسني ومبادئ دمج نوع اجلـنس يف أوجـ               
  .الرئيسية وظيفة تتحمل اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة املسؤولية عن أدائها منذ إنشائها

وجيري وضع مؤشـرات جنـسانية وأدوات للتحليـل للـسيناريو احمللـي حـيت جيـري رصـد                     
البيانــات والتحليــل الــشامل للجوانــب اجلنــسانية فيمــا يتعلــق بعمليــات صــنع القــرار وتــوفر ســبل  

  .السيطرة على املواردالوصول و
إن خمتلف املنظمات احلكوميـة واملـدارس وكيانـات عامـة أخـرى طلبـت احلـصول علـى                     

خربة التدريب مـن اللجنـة الوطنيـة لتعزيـز املـساواة لتـدريب املـوظفني كـل يف مؤسـسته، ولنـشر                       
  .املعلومات على مجيع مستويات وكاالهتا
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  مبادئ توجيهية  ٨- ٣  
زيـــز املـــساواة مبـــادئ توجيهيـــة لتوجيـــه الـــوزارات واإلدارات ُتعـــّد اللجنـــة الوطنيـــة لتع  

يف السنوات املاضية اتُّخذت بـضع      . احلكومية واملنظمات والكيانات املعنية بشأن مسائل املساواة      
 اجلنــسني، ومدونــة للممارســات   مبــادرات إلعــداد مبــادئ توجيهيــة لــسياسات املــساواة بــني      

لألثـر اجلنـساين، ومبـادئ توجيهيـة عامـة بـشأن األداء             يتعلق بالتحرش اجلنساين، وتقييمـات       فيما
  .التنفيذي املؤسسي للمنظمة

  
  اإلحصاءات غري التراكمية املتعلقة باجلنس  ٩- ٣  

اإلحصاءات غري التراكميـة املتعلقـة بـاجلنس طريقـة حتليليـة هـي مكـون ضـروري لـدمج                      
 للعالقـات اجلنـسانية     تشكل اإلحـصاءات أسـاس التحليـل      . نوع اجلنس يف أوجه النشاط الرئيسية     

  .احلالية، أو وضع التنبؤات أو تقييم السياسات اجلاري وضعها
  

  تدابري خاصة  :٤املادة   
ال يعترباختاذ الدول األطراف تـدابري خاصـة مؤقتـة تـستهدف التعجيـل باملـساواة الفعليـة                     - ١

أي حال، كنتيجة لـه،  بني الرجل واملرأة متييزا كما حتدده هذه االتفاقية، ولكنه جيب اال بستتبع ب           
اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلة؛ كمـا جيـب وقـف العمـل هبـذه التـدابري عنـدما تكـون           

  .أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت
ال ُيعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة تستهدف محاية األمومـة، مبـا يف ذلـك تلـك                    ‐ ٢

 .تفاقية، إجراء متييزياالتدابري الواردة يف هذه اال
  

  مقدمة  ١- ٤  
إن االلتزام السياسي باكتـساب املـساواة احلقيقيـة، مـن خـالل كـل مـن اإلنفـاذ القـانوين               

واعتماد طرق عملية، قائم طوال سنني يف اجلزر املالطية، واضعا مسائل املساواة بني اجلنـسني يف                
 احلكومـة جتـاه هنـج متكامـل يف          واألهـداف الرئيـسية لـسياسة     . صدارة جدول األعمال الـسياسي    

  :إنفاذ املساواة بني اجلنسني هي كما يلي
  .تعزيز املساواة بني اجلنسني  -أ   
  .القضاء على التمييز القائم على نوع اجلنس  -ب   
  .متثيل املرأة يف اجملال السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف  - ج  
  .نيةالتوفيق بني املسؤوليات اُألسرية وامله  - د  
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  .ليم والعدالة املنصفة والتمكنيحتقيق التماسك االجتماعي عن طريق التع  -ـ ه  
  حملة عامة موجزة  ٢- ٤  

إن إنــشاء اهليئــة الوطنيــة املعنيــة باملــساواة واللجنــة الوطنيــة لتعزيــز املــساواة كــان التــدبري    
  .األبرز من بضعة تدابري اختذهتا احلكومة بغية حتقيق املساواة الفعلية

ص دستور مالطة على حكم يتعلق بـاثر التـدابري املؤقتـة الـيت ميكـن أن تتخـذ للتعجيـل                     ين  
  .بعملية املساواة بني اجلنسني

ال يوجد يف أحكام هذه املـادة مـا ينطبـق علـى أي قـانون أو         ’): ١١ (٤٥البند      
أي إجــراء يتخــذ مبوجــب ســلطة قــانون، أو علــى أي إجــراء أو ترتيــب يتخــذ بقــدر مــا  

القانون أو اإلجـراء أو الترتيـب بغيـة اختـاذ تـدابري خاصـة تـستهدف التعجيـل                   يتيحه هذا   
باملساواة الفعلية بني الرجل واملـرأة، وبالقـدر املعقـول الـذي تـسمح بـه هـذه التـدابري يف                      

  .‘جمتمع دميقراطي، مع أخذ النسيج االجتماعي ملالطة يف احلسبان
  .األخرى أن تفسر نطاق هذا احلكموللمحكمة الدستورية املهيمنة على مجيع القوانني 

وفــضال عــن ذلــك، يــنص قــانون املــساواة بــني الرجــل واملــرأة علــى أن احلمايــة اخلاصــة     
املمنوحة للمرأة خالل الوالدة أو احلمل، وتدابري العمل اإلجيايب لغرض حتقيق املساواة املوضوعية             

  .بني الرجل واملرأة ال ُتعتَبر أهنا تشكل متييزا
مالطـة التقيــد مبعاهـدة القــضاء علـى مجيــع أشـكال التمييــز ضـد املــرأة يف      وعقـب إعــالن    
، فإن مالطة ملزمة بالقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز يف مجيـع جمـاالت احليـاة وبكفالـة            ١٩٩١

حـىت جيـري التمتـع حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية بـنفس          التنمية والتقدم الكـاملني للمـرأة     
  . هبا، ويشمل ذلك التمثيل يف اجملاالت اخلاصة والعامة والسياسيةالطريقة اليت يتمتع الرجل

اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة           مـن معاهـدة  ٤ من املـادة   ١البند    
  :يشري إىل العمل اإلجيايب بوصفه وسيلة لتحقيق املساواة الفعلية

هدف التعجيل باملـساواة  ال ُيعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تست ’    
الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا كما حتدده هـذه االتفاقيـة، ولكنـه جيـب أال يـستتبع بـأي                    
حال، كنتيجة له، اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفـصلة؛ كمـا جيـب وقـف العمـل             

  .‘هبذه التدابري عندما تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت
ــ   ــايب يف جمــال       ٤-١١٩ادة إن امل ــسمح صــراحة بالعمــل اإلجي ــستردام ت ــن معاهــدة أم  م

ــاقص التمثيــل    ــة دعمــا لنــوع اجلــنس الن وتنبغــي مراعــاة أن اجلنــسني  . التوظيــف واألنــشطة املهني
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والرجل واملرأة كالمهـا يـستفيدان مـن القـضاء علـى القوالـب النمطيـة                . يتحمالن أدوارا جنسانية  
  .واردومن املساواة يف توزيع امل

، أن ٢٠٠٦بّينت حكومة مالطة، يف وقت سابق من هذا العام يف خطاب امليزانيـة لعـام                  
والـسوق االقتـصادية والتجـارة والتعلـيم واإلطـار القـانوين        . الكائن البشري هو منسق عمل األمة     

 ذاهتـا  والتدابري املالية والتكنولوجيا واالحتاد األورويب والُبعد النقدي وغريها ليـست هـدفا يف حـد         
  .ولكنها أدوات خلدمة الشعب واجملتمع كله

وفضال عن ذلك، فإن خطاب امليزانية سلط الضوء على حقيقة أنـه علـى الـرغم مـن أن                     
. مجيــع األشــخاص، بغــض النظــر عــن اختالفــاهتم، ميتلكــون نفــس الكرامــة، ختتلــف احتياجــاهتم   

كل شخص، ميكـن أن ُتقـدَّم       ولذلك، فإن أحد اإلصالحات املذكورة هو أنه بينما تصان كرامة           
عـن طريـق إعطـاء فـسحة للتـدابري          . املعاملة التفضيلية للذين هم أكثر ضعفا يف اجملال االجتمـاعي         

اخلاصــة واملؤقتــة الــيت تعجــل باملــساواة، ُتــضمن التنميــة املــستدامة دون أن ُيفــسدها امليــل إىل          
االنـشغال عـن االحتياجـات      االنصياع لالرتياح الفوري باعتماد سياسات علـى األمـد القـصري وب           

  .)٣٥(على األمد الطويل
  

  األيديولوجية السياسية  ٣- ٤  
. النظـام الــسياسي يف حـد ذاتــه ال مييـز ضــد متثيـل اإلنــاث يف الـسياسة يف اجلــزر املالطيــة       

ــيهم       ــق عل ــة يوافَ ــة أو الوطني ــات احمللي ــون يف االشــتراك يف ســباق االنتخاب ــذين يرغب ــون ال  املواطن
ليــست .  بعـد الفحــص األويل للــسجالت مـن ِقبــل األحــزاب كـل ملرشــحيه   باعتبـارهم مرشــحني 

هنـــاك عمليـــة اختيـــار رئيـــسية وال توجـــد أيـــة قائمـــة انتخابيـــة ختلـــق صـــعوبات حمـــددة للنـــساء 
والنظام االنتخايب نفسه، القائم على أساس التمثيـل النـسيب بواسـطة الـصوت القابـل                . املرشحات

. س من ذلك، أنه نافع النتخاب النساء األعضاء يف الربملان      للتحويل، يعتربه الكثريون، على العك    
واألحزاب السياسية نفسها حتاول زيادة عدد الناشطات ضمن أدوارهن، حماولة للتحـرك صـوب         

  .متثيل نسائي أكرب يف جملس النواب
إن األحزاب السياسية الرئيسية الكائنة يف اجلزر املالطية، احلزب الـوطين وحـزب العمـل                 

وكرسـت  . والبديل الدميقراطي، تتخذ تدابري حمددة للحـد مـن التبـاين داخـل بناهـا احلزبيـة      ملالطة  
  .األحزاب الثالثة تدابري حمددة يف إجراء واع لزيادة نسبة النساء اللوايت ميثلن أحزاهبن وجمتمعهن

  .والتدابري اليت يتخذها كل حزب سياسي ختتلف يف الدرجة  
الوطين، ال يعترب احلصص اجلنسانية احلـل ملـسألة حتقيـق           واحلزب املتويل للسلطة، احلزب       

واعتمـد  . إنه يتقيـد مببـدأ التمثيـل النـسيب    . املساواة اجلنسانية احلقيقية على األمد الطويل يف مالطة 
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نظاما داخليا للتمثيل النسيب متثـل النـساء وفقـا لـه يف كـل جلنـة وعلـى كـل مـستوى حـزيب وفقـا                           
  .لنسبة جمموع النساء األعضاء

ــة         ــساء وللــشباب علــى مــستوى اللجن ــذ بــضع ســنوات ُحــددت مقاعــد خمصــصة للن من
  .القطاعية، حماولة لكفالة ضمان التمثيل الوايف بغرض التمثيل على املستوى احمللي

ــة علــى النظــام األساســي احلــزيب   ٢٠٠٥ويف    وتــشكل هــذه .  أُدِخلــت تعــديالت جذري
  . الوطينالتعديالت جزءا من برنامج العمل اإلجيايب للحزب

 ٢٣٦ عـضوا، ومنـهم    ٨٥٥إن اهليكل األكرب داخل احلزب هو اجمللس العام الذي يضم             
وعدد النساء على هذا املستوى قد زاد ألن أغلبية أعضاء اجمللس جيري اختيارهم من              . من النساء 

  . اللجان القطاعية وجيب أن يكُونوا ممثِّلني لكل عدد األعضاء
يكفـل التمثيـل النـسيب أن     . ا يف اللجنة التنفيذية للحـزب      عضو ١٣وينتخب اجمللس العام      

واالنتخاب تلقائي بالنسبة إىل النساء األربع .  مرشحا منتخبا من النساء  ١٣ من جمموع    ٤تكون  
  . األولني١٣ـ احلاصالت على أكرب عدد من األصوات، حىت لو مل يكن من بني ال

الــصغرية واملتوســطة احلجــم    وللحــزب فــروع للنــساء والــشباب واملــسنني واملــشاريع        
 أعضاء ضمن اللجنة التنفيذية، وُيذكر مرة أخرى أنه جيري التقيد           ٣ولكل فرع   . واجملالس احمللية 

  .بسياسة التمثيل النسيب
وأسفرت هذه السياسة عن زيـادة كـبرية يف عـدد النـساء داخـل بـىن احلـزب يف أعقـاب                        

  .انتخابات احلزب األخرية
هـو احلـزب يف املعارضـة، يعتقـد بـأن طريقـة احلـصص طريقـة            إن حزب العمل ملالطـة، و       

أدخلـت تعـديالت علـى النظـام األساسـي      . ميكن هبـا تعزيـز املـساواة احلقيقيـة بـني الرجـل واملـرأة          
 يف املائــة علــى األقــل مــن وفــود  ٢٠ تــنص علــى أن النــساء جيــب أن يــشكلن  ١٩٩٣احلــزيب يف 

سبة لكفالـة احلـد األدىن مـن متثيـل اإلنـاث يف             وبعد ذلك زيدت هـذه النـ      . احلزب يف مؤمتره العام   
اهليئة التنفيذية الوطنية اليت هي أعلى هيئة بعد املؤمتر العام يف البنيـة التسلـسلية اهلرميـة الدسـتورية                   

أيد الربنامج %. ٤٠تبلغ احلصص على مستوى املؤمتر العام واملستوى التنفيذي الوطين  . للحزب
 ملالطـة العمـل اإلجيـايب مـن أجـل املـرأة يف جمـالس اإلدارات                  حلـزب العمـل    ١٩٩٦االنتخايب لعام   

وحزب العمل ملالطة عـضو نـشيط يف املنظمـة    . احلكومية وعلى مستويات معينة يف اخلدمة العامة    
  .الدولية االشتراكية اليت تعزز بنشاط مفهوم احلصص بني أعضائها

 احلصص مفهوم مشروع والبديل اليمقراطي، احلزب األخضر يف مالطة، يعتقد بأن مبدأ      
والبيان الـسياسي للبـديل الـدميقراطي يـنص علـى أن            . ما دامت التباينات بني الرجل واملرأة قائمة      
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الدميقراطية احلقيقية ال تقوم بدون التمثيل الكامل للمرأة على مجيع املستويات ويف كل جمال من                
 جملـسه التنفيـذي ولكـن       وقـد خـصص البـديل الـدميقراطي مقاعـد للنـساء داخـل             . جماالت اجملتمع 

  .مستوى مشاركة املرأة داخل البديل الدميقراطي مل يرتفع خالل السنوات املاضية
وال يزال املعدل املنخفض للنساء املرشـحات علـى املـستوى احمللـي واملـستوى احلكـومي                   

 من الضروري أن يظهر هذا املعـدل اجتاهـا        . الوطين مشكلة رئيسية على املشهد السياسي املالطي      
ومثة أسباب كـثرية هلـذا االفتقـار إىل االسـتجابة مـن ِقبـل النـساء، ولـيس أقلـها مـا                       . حنو االرتفاع 

وال شك يف أن االلتزامات اُألسرية تعيق املرأة عن املشاركة يف الـسباق      . يتعلق بالتأثريات الثقافية  
 وإىل الثقـة بـالنفس      ويذكر أيضا التحليل للمشهد السياسي احمللي االفتقار إىل التأكيـد         . االنتخايب

  .كسببني ممكنني لعدم املشاركة
  

  اهليئة الوطنية    
كان ذلك تقدما كبريا يف جمال حتقيق       .  إُنشئت اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة     ٢٠٠٤يف    

والكيـان الـوطين املـسؤول عـن املـسائل اجلنـسانية يكفـل عـدم                . املساواة ومـن مث النـهوض بـاملرأة       
ــرأة و  ــذ     جتــاوز احتياجــات امل ــسية يف تنفي ــشاط الرئي ــوع اجلــنس يف أوجــه الن شــواغلها، ودمــج ن

  .السياسات والربامج احلكومية
وأجــرت اللجنــة الوطنيــة لتعزيــز املــساواة دراســة عــن وجــوه قــوة وضــعف اختــاذ تــدابري    

خاصة للتعجيل باملساواة بني اجلنسني بغيـة حتليـل مفهـوم العمـل اإلجيـايب بطريقـة شـاملة ووضـع                     
  .لنطاق الوطينتوصيات على ا

إن شحذ الوعي باملساواة بني اجلنسني بني صـانعي القـرار ورؤسـاء اإلدارات والقـائمني                  
. على األمور التثقيفية والرأي العام ُيعطَى األولوية، يوازيه اختاذ اإلجراءات يف كل جماالت احلياة             

مركـز املـرأة، عززهتمـا      والتوعية العامـة وبنـاء املعرفـة باملـساواة بـني اجلنـسني، إىل جانـب حتـسني                   
احللقات الدراسية واملؤمترات واملناقشات وحلقات العمل ومشاريع األحبـاث واملنـشورات ونقـل             

  .وسائط اإلعالم للصورة
  

  املنشورات  ٤- ٤  
تضع اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة تقارير سـنوية، مقدمـة جممـال لألنـشطة املـضطلع هبـا                    

ة عــن املــشاريع املقدمــة علــى كــل مــن مــستوى االحتــاد  طــوال الــسنة، ومعطيــة معلومــات مفــصل
وتعرض التقارير استعراضا لالنشطة املضطلع هبا وتشكل أداة تقييميـة          . األورويب والنطاق الوطين  

وتــسلط اهليئــة الوطنيــة الــضوء أيــضا علــى الــشواغل الــيت   . وتقييمــا لنتــائج الــسياسات اجلنــسانية 
عامــة اجملــاالت الــيت ينبغــي اختــاذ إجــراءات فيهــا   يواجههــا اجلمهــور اجلنــساين، ويــوجز خبطــوط  
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وجيـري التـذكري أيـضا بالتقييمـات        . لتحسني جودة حياة الرجل واملرأة واُألسر يف اجملتمع املالطي        
  . والتحليل املقارن بشأن التغريات اليت حتدث خالل الوقت

سات تضعها  إن التقارير واملنشورات للتقرير السنوي وأيضا لتقارير أخرى تنشأ عن درا            
اللجنة ُتوزَّع على أعـضاء الربملـان ووزراء احلكومـة واإلدارات واملنظمـات التطوعيـة واملنظمـات                 

  .شبه احلكومية ووسائط اإلعالم واجلمهور كله
  

  تدابري صوب التوفيق بني مسؤوليات العمل واألسرة  ٥- ٤  
االلتزامـات اُألسـرية    اختذت احلكومة بضعة تدابري لتمكني العاملني من إجياد التوازن بني             
ويف هذه السنة عن طريق إصالح امليزانية أعلنـت احلكومـة أن مجيـع األحكـام الـصديقة                  . واملهنية

لألسرة، وهي األحكام اليت تتمتع هبا اخلدمة العامـة، متـدد اآلن إىل القطـاع العـام، مـؤثرة بـذلك                     
  .  أسرة١٣ ٠٠٠ ـيف ما ُيقَدَّر ب

 يف إنفــاذ تكــافؤ الفــرص واملــساواة يف متثيــل الرجــل واملــرأة ســُتعتَبر هــذه التــدابري منطلقــا  
وتعتقـد احلكومـة املالطيـة بـأن        . كليهما، ليس فقط يف التصور املهين ولكن أيضا يف اجملال املـرتيل           

املوظفني سيكونون، عن طريق اعتمـاد تـدابري خاصـة، أكثـر إنتاجـا نتيجـة عـن ذلـك، وسـتكون                      
  . من تلك املبادراتاُألسر اجلهات املستفيدة الرئيسية

ينص قانون التوظيف والعالقات الصناعية على احلد األدين من خمتلف التـدابري الـصديقة                
  .لألسرة، وهي التدابري اليت ُتعطَى عن حق لكل موظف يف اجملالني العام واخلاص كليهما

  :هذه هي احلقوق يف  
ع واحــد غــري  أســبوعا مــدفوع األجــر وأســبو ١٣:  أســبوعا١٤إجــازة األمومــة مــدة    

  .مدفوع األجر
  : أشهر٣إجازة والدية مدة 

احلق الفردي لكل من العاملني والعامالت أن ُيمنح الوالدان إجازة والديـة غـري                )١(  
مدفوعة األجر بسبب الوالدة أو التبين أو احلضانة الشرعية لطفل لتميكنـهما مـن رعايـة                

 . الثامنةذلك الطفل ملدة ثالثة أشهر حىت يكون الطفل قد بلغ سن

  .وُنص أيضا على أن ُتتاح اإلجازة الوالدية يف فترات حمددة طول كل منها شهر واحد  
ما مل يكن منصوصا عليه سـوى ذلـك يف اتفـاق مجـاعي ينطبـق علـى املوظـف،                      )٢(  

ميكن لرب العمل أن يقرر مع املوظـف مـا إذا كـان مـنح اإلجـازة الوالديـة علـى أسـاس                       
 .زئي، بطريقة متقطعة أو على شكل نظام اعتماد الوقتالدوام الكامل أو الدوام اجل
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  إجازة الطوارئ    
حيق لكل املوظفني إجازة من العمل بسبب قوة قاهرة ألسباب أُسرية ملحـة يف حـاالت                  

  .املرض أو حادث، ما يستلزم احلضور الفوري للموظف
نة  سـاعة بـأجر لكـل سـ        ١٥رب العمل ملزم بـأن ميـنح كـل موظـف جمموعـا أدىن يبلـغ                   

  . العمل ألسباب أُسرية ملحةبوصفها إجازة من
  اخلدمة العامة يف مالطة  ١- ٥- ٤  

مــا فتئــت اخلدمــة العامــة يف مالطــة تعلــن أهنــا يف صــدارة إدخــال سياســات اخل تــساعد       
ويف الواقــع، مــن تــدابري  . موظفيهــا يف املوازنــة بــني مــسؤولياهتم يف العمــل ومــسؤوليات األســرة  

اإلضافة إىل األحكام اليت حيددها فعال القانون، كمـا ميكـن للمـرء أن              كثرية، أدخلت احلكومة، ب   
يذكر، اإلجازة الوالدية الطويلة بدون أجر، ونظاما لساعات العمل املخفـضة وإجـازة املـسؤولية               

  .٦وغريها املنطبقة على املوظفني دون اجلدول 
اية أن ينتفعوا مـن هـذه   ميكن جلميع املوظفني يف اخلدمة العامة الذين يعملون إىل ما ال هن          

السياسات الصديقة لألسرة، ومن الواضح أنه جيب يف ظروف خاصـة، ألسـباب تتعلـق بالعمـل،            
  .ممارسة التقدير لكفالة املواصلة الفعالة للخدمة املقدمة

وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فــإن بعــض التــدابري الــصديقة لألســرة ال ميكــن أن ينتفــع منــها     
وجيب القـول   .  ثابت وأيضا موظفون على أساس اتفاق لألداء       موظفون يعملون على أساس عقد    

إن املوظفني الـذين هـم موظفـو اخلدمـة العامـة والـذين يـدخلون يف عقـد ثابـت للنـهوض حبيـاهتم                  
املهنية هلم خيار اللجوء إىل الرتبة املوضوعية بغية أن يتمكنوا مـن االنتفـاع مـن التـدابري الـصديقة                    

  .لُألسرة
  
  مالقطاع العا  ٢- ٥- ٤  

يف الواقع فـإن املـوظفني   . من الناحية األخرى، يف القطاع العام، ال تنطبق نفس الشروط          
  .يف هذا القطاع ملزمون باألحكام كل يف اتفاقه اجلماعي

  
  القطاع اخلاص  ٣- ٥- ٤  

فيما يتعلق بالقطاع اخلاص يف مالطة، باإلضافة إىل احلد األدىن من التدابري اإللزامية الـيت                 
تبــّين . ون، حتكــم املــوظفني أحكــام ضــمن اتفاقــاهتم اجلماعيــة، يف حالــة وجودهــا  يدخلــها القــان

الدراسات أنه على الرغم من حدوث تغري يف املواقف فيما يتعلق بالتدابري الصديقة لُألسرة، فـإن                
بعض القيود ال تزال تتوقف علـى املواقـف والتـدابري، وهـي قيـود مـستقلة عـن قطـاع الـشركات                       
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بيـد أن   ). دراسـة غـري منـشورة، اللجنـة الوطنيـة لتعزيـز املـساواة             . (جلنـساين وحجمها وتكوينـها ا   
لدى املوظفني موقفا إجيابيا من التدابري الصديقة لُألسرة، وأغلبية الشركات متيل إىل االعتقاد بأنه      

علـى أسـاس نـوع اجلـنس أو املركـز           تنبغي إتاحة التـدابري، لـو تـوفرت، للمـوظفني بـدون التمييـز               
وجيب على املـرء أيـضا أن بالحـظ إن هـذه الدراسـات تـسلط الـضوء علـى                .  الرعاية مسؤولية أو

حقيقة أن إتاحة التدابري الصديقة لُألسرة حمـدودة، مـا يـبني أن االلتزامـات القانونيـة يف التوظيـف                
ونظـرا إىل ذلـك،     ). نفـس املرجـع   . (حباجة إىل التحسني لكفالة مشول العاملني يف القطاع اخلاص        

  . إجراء املناقشات مع أرباب العملمن الضروري
  

  قولبة أدوار اجلنسني والتحيز  :٥املادة   
  :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يلي  
تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هبدف حتقيق القـضاء             )أ(  

ألخـرى القائمـة علـى فكـرة دونيـة أو تفـوق             على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسـات ا       
  أحد اجلنسني، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛

كفالـــة أن تتـــضمن التربيـــة اُألســـرية تفهمـــا ســـليما لألمومـــة بوصـــفها وظيفـــة   )ب(  
اجتماعية واالعتراف باملسؤولية املشتركة لكل من الرجال والنساء يف تنشئة أطفاهلم وتطـورهم،             

 .وما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالتعلى أن يكون مفه
  

  التغيريات يف األمناط االجتماعية والثقافية  ١- ٥  
ومل يكـن خيفـى علـى أحـد أن املـرأة            . تقليديا كان املرتل واُألسرة حمور النساء املالطيات        

 وذلـك يف املقـام      وكـان دورهـا االجتمـاعي والـسياسي حمـدودا جـدا،           . موجودة يف اجملـال املـرتيل     
ولكـن  . األول ألن اجملتمع كان معقـال للـذكور، تـسيطر عليـه علـى حنـو كامـل قـرارات الـذكور               

إن االنتقـال مـن     . لدى نشوب احلرب العامليـة الثانيـة، ارتـؤي أن مثـة حاجـة إىل توظيـف اإلنـاث                  
عد أولئـك   احلضور احملدود للنساء يف سوق العمل إىل دخوهلن يف عامل العمل املدفوع األجـر سـا               

. النساء على حتقيق مزيد من االستقالل االقتصادي، ويف هناية املطاف احلقوق الـسياسية الكاملـة              
قّيد هذا النمط االجتماعي بعض املعتقدات الثقافية التقليدية بأنه ينبغي الفصل بـني أدوار الرجـل                

ــرأة ــرغم مــ     . وامل ــى ال ــزال قائمــة، عل ــسانية ال ت ــة اجلن ــد أن القوالــب النمطي ــدهور الكــبري  بي ن الت
كانـت التغـيريات االجتماعيـة والثقافيـة بطيئـة، إذ           . للمعارضة من اجلهات املمارسة للتأثري الكبري     

 يف املائـة، وذلـك أقـل معـدل توظيـف للنـساء يف               ٣٢,٦بلغت مـشاركة النـساء يف سـوق العمـل           
والقواعـد الثقافيـة    يف املاضـي شـكلت اآلليـات القانونيـة واملواقـف االجتماعيـة              . االحتاد األورويب 

عقبة تعترض سبيل املشاركة الكاملة من ِقبل النساء يف احليـاة االجتماعيـة واالقتـصادية والثقافيـة                  



 

34 09-35932 
 

CEDAW/C/MLT/4

بيـد أن صـانعي الـسياسة يعترفـون يف الوقـت الـراهن باحلاجـة إىل امـتالك قـوة عمـل                       . والسياسية
  .عن ممارسة حقوقهممتنوعة حيث تتوفر لكل من الرجال والنساء حرية االختيار وال يعاقون 

مث إنـشاء   ) ٢٠٠٣(إن عدة توجيهـات، نـشأت عـن قـانون املـساواة بـني الرجـل واملـرأة                     
اللجنة الوطنية لتعزيـز املـساواة، جـسدت وضـع أولويـات املـساواة بـني اجلنـسني وصـون حقـوق              

يف املرأة طيلة احلمل واألمومة يف حصوهلا على التوظيف ويف إجراءات التعيني لـشغل الوظيفـة، و               
  .اعادة النساء إىل اجملال االقتصادي واستبقاء املوظفني، وذلك على سبيل ذكر قليل من احلقوق

وتتخذ احلكومة بضعة تدابري يف جماالت خمتلفة لتعزيز صورة متوازنة ليـست ذات قالـب          
واإلجراءات اليت ستتخذ ليست موجهة صوب اإلدارة العامة فقط ولكنها شـاملة،            . منطي للمرأة 

  .أيضا مجيع مستويات السلوك البشري على كل مستويات اجملتمعتغطي 
  

  اهليئة الوطنية  ٢- ٥  
الكيان الوطين املسؤول عن مـسائل املـساواة يف اجملـال احمللـي هـو اللحنـة الوطنيـة لتعزيـز                 
ــساواة ــة واملنظمــات       . امل ــات احلكومي ــها اهليئ ــات أخــرى، من ــضعة كيان ــصال بب ــى ات ــة عل واللجن

ــة واملنظمــا  ــسائيةالتطوعي ــة     . ت الن ــيط جممــع مــن مــصادر خمتلف ــشبكي خل ــربط ال ــاس وال إن القي
ــة  ــة الوطني ــسياسات اهليئ ــصادي     . ب ــل يف اجملــال االقت ــز التمثي ــسية هــو تعزي وأحــد األهــداف الرئي

وُوضعت خطة عمل   . والسياسي واالجتماعي والثقايف، ويف تعزيز العالقات اُألسرية والشخصية       
 عامـة اجملـاالت ذات األولويـة، ومنـها إلغـاء القوالـب النمطيـة         للسنوات القادمة، مـوجزة خبطـوط     

  .والتحيزات، بينما ُتعزز ثقافة املساواة بني اجلنسني حيث ُيحتَرم كل فرد
ــساين مــن خــالل كــل          ــوعي اجلن ــساواة إىل شــحذ ال ــز امل ــة لتعزي ــة الوطني ــسعى اللجن وت

أُنشئت شـبكة مـن     . نسيق الوثيق الوزارات واإلدارات احلكومية، ومن خالل التعاون املفصل والت       
جلان املساواة، مدرجةً  الفكرة األصلية، فكرة جهـات التنـسيق داخـل كـل وزارة، وبـذلك يقـع                    
على هذه اللجان االلتزام بتقدمي التقارير إىل اللجنة الوطنيـة لتعزيـز املـساواة عـن التـدابري املتخـذة                    

 الـوطين إىل توعيـة صـانعي الـسياسة          وعلـى حنـو متـزامن يـسعى الكيـان         . بشأن املـسائل اجلنـسانية    
وغريهم من املسؤولني بوضع برامج تدريبية وعقد حلقات دراسية ومؤمترات ملعاجلة املمارسـات             

  .التمييزية
ويف السنوات الثالث منذ تشكيل اللجنـة عقـدت دورات التوعيـة املتعلقـة بنـوع اجلـنس          

اجلامعات وقـوة الـشرطة ومـديري       للمعلمني واملستشارين يف املدارس وطالب املدارس، وطالب        
املــوارد البــشرية واحملــامني، واملــدراء علــى مــستوى الــسياسة واألمنــاء الــدائمني وكبــار املــسؤولني 

وُتبـذل اجلهـود دومـا إلدمـاج مفهـوم          . العموميني، واملهنيني يف جمال وسـائط اإلعـالم واجلمهـور         
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ُيـدَعى أعـضاء اللجنـة الوطنيـة     . املساواة بني اجلنسني يف كـل النـشاطات وعلـى مجيـع املـستويات      
لتعزيز املساواة على أساس منتظم بوصفهم مـتكلمني رئيـسيني يف املـؤمترات واحللقـات الدراسـية                 
ووسائط اإلعـالم علـى املـستوى الـوطين، وبوصـفهم مـشاركني يف اجتماعـات دوليـة فيمـا وراء                     

  .البحار
ع األحبـاث يف مركـز املـرأة يف بـضعة     ُتعِطي اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة األولوية ملشاري    

جماالت، مبا يف ذلك دور املرأة يف السياسة ويف مواقع صنع القـرار، وأيـضا إجـراء دراسـات عـن                      
دمج نوع اجلنس يف أوجه النشاط الرئيسية والتعليم واالقتصاد والصحة والصورة ونقـل الـصورة               

  .والتحرش اجلنساين
ري أنـشطة املنظمـات يف كـل مـن القطـاع اخلـاص              وتنشر اللجنة أدوات ومواد تقنية لتيس       

ميــق الــوعي باملــسائل الــيت كانــت  وباإلضــافة إىل ذلــك، ُتنفَّــذ أيــضا أنــشطة لتع . والقطــاع العــام
  .تزال يف الظل ال

  
  التعليم وتعزيز املساواة  ٣- ٥  

التعليم هو أحد األركان الرئيسية يف اجملتمع املالطي وأيضا أحـد اجملـاالت ذات األولويـة                  
وتركـز اللجنـة الوطنيـة لتعزيـز املـساواة علـى          . الذي حددته حكومة مالطة يف رؤيا استدامة البلد       

التعليم، نظـرا إىل أنـه أداة ذات شـقني متكـن كـال مـن الفتيـان والفتيـات مـن الـتفكري يف أهنـم إذا                       
  . آمنوا بقدراهتم فسيكون من املمكن للذكور واإلناث االضطالع بأية مهمة

اعات مع سلطات التعليم ملناقشة كيفية إدراج تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني       وُتعقَد اجتم   
يف األنشطة التعليمية، بينما ُتنظَّم للمشتغلني بالتعليم أيـضا جمموعـة مـن بـرامج التـدريب للتوعيـة                   

  .املتعلقة بنوع اجلنس
  

  فرص متساوية للحصول على التعليم  ٤- ٥  
ة يف نفـــس احلـــد األدىن للمنـــهج املدرســـي  يـــشترك أطفـــال املـــدارس يف اجلـــزر املالطيـــ   
  .وكما يتضمن املنهج املدرسي فإن التعليم أساسي يف التكوين االجتماعي لألطفال.الوطين

تماعي واألخالقي  التعليم قناة مناسبة لتمكني األفراد من بلوغ منوهم الشخصي واالج         ”  
  ).٦٣احلد األدىن للمنهج املدرسي الوطين، ص  (“الكامل

نهج املدرسي الشكلي واخلفي يف تعلُّـم األطفـال عـن األدوار اجلنـسانية والتفريـق                يؤثر امل   
خالل السنوات املدرسية االبتدائية ُيدرَّس األطفال ما معـىن كـون الـشخص             . اجلنساين يف اجملتمع  

واملـدارس بوصـفها اجملـال الثـانوي للتهيئـة ميكنـها أن تـؤثر يف تـصورات األطفـال                    . ذكرا أو أنثـى   
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وميكــن للمــدارس أن تعــزز التحيــزات اجلنــسانية أو أن تتحــدى تلــك الــصور . اجلنــسانيةلــألدوار 
  .للقوالب النمطية

وشــبكتهم الــيت تــشمل . ويتــأثر األطفــال بالثقافــة والــسياق األوســع اللــذين حييطــان هبــم  
إن . األسرة واألقران والتعليم تبث فيهم تصورات تؤثر يف تفكريهم يف وقـت الحـق مـن حيـاهتم                 

مل اليت هي جزء من البيئة اخلارجية، مثل التوقعات والقوالب النمطية املتعلقة بنوع اجلـنس،           العوا
  .من الالزم معاجلتها عن طريق التعليم

ــيم        ــها دورات البكــالوريوس يف التعل ــضع دورات، من ــستوى اجلــامعي تركــز ب ــى امل وعل
 والتدريب للمهنـيني، كـل      والسياسة االجتماعية والعمل االجتماعي، على تعميم منظور املساواة       

  .يف وظيفته، فيما يتعلق باملسائل اجلنسانية، والعدل واملساواة يف اجملال اجلنساين
إن الدورات اليت كانت مرة مستها الترسيم الواضح للحدود يف األدوار اجلنسانية، جيري               

ديا بأهنــا توزيعهــا اآلن حيــث لــدى اجلنــسني إمكانيــة مواصــلة الدراســات الــيت كــان ُيعتقــد تقليــ  
يــشهد التنــوع يف األدوار املهنيــة بــصحة االدعــاء بــأن وضــع . مقــصورة علــى اإلنــاث أو الــذكور

  .احلدود لألدوار وفقا خلطوط تتعلق بنوع اجلنس تعسفي
وعلى الرغم من أن البيانات املتعلقة بالسياسات تلزم املؤسـسات بتـوفري التعلـيم املراعـي                  

ن يالحظون أن املناهج املدرسية املراعية للفوارق بني اجلنـسني          للفوارق بني اجلنسني، فإن الكثريي    
هـذا هـو الفـرق بـني     . واملواد والطرق، على املستوى التنفيـذي، قليلـة وبعيـدة بعـضها عـن بعـض         

  .املساواة القانونية واملساواة الفعلية
،  بأنـه التعلـيم جلميـع النـساء وجلميـع الرجـال            “التعليم للجميـع  ”تقوم حاجة إىل تفسري       

وال ميكـن للتعلـيم أن يكـف عـن كونـه شـعارا وان يبـدأ                 . عن طريـق إيـصال الرسـائل الـصحيحة        
  .بكونه واقعا حقيقيا إال عندما حيدث ذلك

  
  توعية املدرسني بشأن نوع اجلنس  ٥- ٥  

يشغل املدرسون موقعا أساسيا ُيحقق منه التشكيك يف طبيعية الصور والوظائف املقولبة              
وحتليـل  . ، املقبولة منذ وقـت طويـل، والتحـدي لتلـك الـصور والوظـائف              النمطية للمرأة والرجل  

احلاالت املاضية والراهنة يشري إىل أنه على الرغم من احتمال زيادة حجم حصول الفتيـات علـى          
إن طبيعة احملتويات واملواد والطرق املستعملة يف  . التعليم، فإن احلصول ليس سوى قليل من كثري       

  . تنشئ القوالب النمطية املتعلقة بنوع اجلنس أو أن تقضي عليهاالتعليم أدوات ميكن أن
يـؤدي املدرسـون دورا ذا   . إن مسألة تعلـيم األطفـال الـصغار تتجـاوز املـوارد التدريـسية            

وتفــسريهم للمحتويــات وإصــغاؤهم للمــتعلمني     . مغــزى يف التــأثري يف جنــاح أو فــشل طالهبــم    
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بواجبـاهتم وعملـهم املـرتيل ينبغـي اال تقررهـا الرؤيـة             وتفاعلهم معهم، والطريقة اليت يقومـون هبـا         
إن معاملـة املدرسـني     . البطرياركية العريضة للعامل اليت تبقي التسلسل اهلرمـي للجنـسني كمـا هـو             

للجنـسني يـسهمان يف تعزيـز القوالـب          املختلفة للفتيات والفتيان واالفتقـار إىل منـاذج يقتـدى هبـا           
  .النمطية املتعلقة بنوع اجلنس

خذ اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة املبادرة لتعميم املساواة فيما يتعلق بنوع اجلنس عـن              تت  
طريق التعليم حيث ُيعطَى جلميع املدرسني علـى كـل املـستويات دورات التـدريب علـى التوعيـة                   

  .بالفوارق بني اجلنسني
  

  مواد للقراءة غري متحيزة جنسيا  ٦- ٥  
ميكـن أن   .  طريـق اللغـة والـصور املـستعملة يف الكتـب           ُينقَل التحيز اجلنساين ضـمنيا عـن        

ومـن الناحيـة األخـرى،      . تكون الكتب أداة هامة للقضاء على القوالـب النمطيـة وإنفـاذ املـساواة             
. ميكن أن تكون الكتب املدرسية وسيلة تعيق تكافؤ الفرص للجنسني إذا كانـت متحيـزة جنـسيا     

تـوازن بـني اجلنـسني نظـرا إىل إن هـذه الكتـب              وتنقل بعض الكتـب املدرسـية صـورة تفتقـر إىل ال           
  .تفتقر إىل إسهام املرأة

 كتابــان صــوب األب و الــدولفنيإن . تعــزز املنــاهج املدرســية واملــواد القوالــب النمطيــة   
مدرسيان ُيستعمالن يف املنهج املدرسي يف اجلزر املالطية وقتا طويال ويدميان التحيز املتعلق بنـوع               

وحـىت  .  أيضا تدابري لتغيري الكتب املدرسية اليت تشتمل على لغة متييزية          واختذت احلكومة . اجلنس
ــب   ــُتبِدلت كت ــسلوك ذي     ”Ladybird“اآلن اس ــارة إىل ال ــشمل إش ــية أخــرى ال ت ــب مدرس  بكت

  .القالب النمطي
  

  وسائط اإلعالم ومتخصصو وسائط اإلعالم  ٧- ٥  
قوالــب النمطيــة املتعلقــة إن نقــل وســائط اإلعــالم للــصورة أداة فعالــة يف القــضاء علــى ال   

ولكنه أيضا أحـد األركـان الرئيـسية الـذي يعـزز الفـصل بـني اجلنـسني، وميكـن أن             . بنوع اجلنس 
  .يكون صورة خادعة عما ُيقَصد بكون الشخص رجال أو مرأة إذا اُسعملت خطأ

إن اللغة والصور واملواقف ووجوه السلوك املعروضة أحيانا كثرية على وسـائط اإلعـالم                
ــز علــى أســاس نــوع اجلــنس والــسلوك ذي القالــب      ال ت ــذكر ملواجهــة التميي فعــل مــا يــستحق ال

لقد صاغت سلطة إذاعة مالطة جمموعة من املبادئ التوجيهية، وهي مسؤولة عن عملية             . النمطي
وتقـوم  . الرصد لتحديد كيفية تصوير املرأة يف املنشورات واملواد املكتوبة واألدوار املنسوبة إليهـا            

ذاعة مبالحظة الشكاوى وحتليلها واستيفاء اإلجـراءات اإلداريـة اخلاصـة هبـا فيمـا يتعلـق                 سلطة اإل 
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وحيثما ُوجِدت خمالفة للسلوك لدى سلطة اإلذاعة سلطة اختاذ . بنقل الصورة يف وسائط اإلعالم 
  .إجراءات لنشر صورة للمرأة ختلو من القوالب النمطية

.  لتعزيز املساواة أو إىل سلطة اإلذاعة نفسها       وميكن تقدمي شكوى إما إىل اللجنة الوطنية        
وقـد متّ تنـاُول النـهج إمـا عـن         . وقد قدمت عدة شكاوى يف السنتني املاضيتني منذ إنـشاء اللجنـة           

ــة شــؤون         ــق جلن ــساواة وســلطة اإلذاعــة أو عــن طري ــز امل ــة لتعزي ــة الوطني ــصال باللجن ــق االت طري
عالنـات فـإن جلنـة شـؤون املـستهلكني          وحيث تتعلق الشكاوى برسـائل لوحـات اإل       . املستهلكني

وتقــدمي الــشكاوى تطــور إجيــايب ألنــه يــشري إىل أن النــاس . هــي الكيــان املــسؤول عــن اإلنتــصاف
يصبحون على حنو متزايد أكثر وعيـا باملـسائل املتعلقـة بنـوع اجلـنس واحملتويـات املتحيـزة جنـسيا              

 جمموعة خمتلفة من املواضيع، منـها  وطبيعة الشكاوى تشمل. املدمرة املنقولة على وسائط اإلعالم  
النقص يف التمثيل حينما جيري تناول مواضيع معينة يف الربامج، واستعمال صورة بوصـفها هـدفا             
جنسيا، واحتقار املرأة بوصفها مهنيـة، وصـورة النـساء والفتيـات يف األعمـال املرتليـة، والقوالـب          

  .النمطية يف اإلعالن عن لعب ومواد األطفال
 املــالطي ملتــزم جبعــل صــورة املــرأة متفقــة مــع التغــيريات احلديثــة املتمــشية مــع    واجملتمــع  

  .وليس مع التصنيفات ذات القوالب النمطية االحتياجات املتغرية وفوائد التنوع
شاركت اللجنـة الوطنيـة لتعزيـز املـساواة يف بـضع محـالت تروجييـة، مبينـة املـساواة بـني                        

 كوسـيلة   “إعمـل وكيـف   ”ثّ برنامج تلفزيـوين بعنـوان        بُ ٢٠٠٦وطوال  . اجلنسني خبطوط عامة  
 بوصـفه   “جـوائز تلفزيـون مالطـة     ”وكـان أيـضا مرشـحا يف        .  والثقافيـة  لتغيري األمناط االجتماعيـة   

وفضال عن ذلـك، فـإن لوحـات اإلعالنـات،          . “أفضل خط أصلي  ”  و “أفضل برنامج تعليمي  ”
ــيت شــاركت      ــة ال ــة واخلارجي ــة الداخلي ــصقات احلــافالت العام ــشاريع االحتــاد   ومل ــشائها م  يف إن

األورويب ُنشرت لتركيز األنظار على املسائل املتعلقة بنـوع اجلـنس حـىت يكـون اجلمهـور مطلعـا                   
  .على حقوقه وواجباته

  
  السياسة  ٨- ٥  

يف اجملال السياسي اتُِّخذت خمتلف التـدابري الراميـة إىل زيـادة مـشاركة املـرأة يف الـسياسة            
اليـوم ال تـزال املـرأة حتتـاج إىل تـذليل العقبـات              . ي القوالـب النمطيـة    وإىل القضاء على السلوك ذ    

ــة الــسياسة  ــة لــدخول حلب ــز املــساواة متــارس الــضغط علــى    . الثقافي ــة لتعزي ــة الوطني بيــد أن اللجن
. األحزاب السياسية من أجل القضاء على العقبات اليت تعيق املرأة عن الدخول يف جمال الـسياسة           

اسية الثالثــة تــدابري يف نظمهــا، وهــي التــدابري الــيت تعــزز املــشاركة  لقــد أدرجــت األحــزاب الــسي
  .النشيطة للمرأة يف السياسة
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  التوفيق بني مسؤوليات العمل واألسرة  ٩- ٥  
التوفيق بني مسؤوليات العمل واألسرة هو إحدى األولويات الرئيسية الـيت تركـز عليهـا                 

ط الـضوء علـى حنـو مـستمر علـى أدوار الرجـل              وُسـل . اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة منذ إنشائها     
واملرأة يف احلياة املهنية واألسرية، ما رسخ الرسالة بأن كل مهمة ميكـن أن يـضطلع هبـا كـل مـن                      

وباإلضافة إىل التأكيد على الفوائـد      . الرجال والنساء إذا اعتقد املرء بالقدرات اليت ميتلكها داخله        
ري تـشاطر املـسؤوليات، تؤكـد اللجنـة الوطنيـة لتعزيـز             الشخصية واُألسرية اليت ُتحقق عنـدما جيـ       

املساواة حقيقة أن املساواة بني اجلنسني والقضاء على الفـصل بـني اجلنـسني نتيجـة عـن القوالـب                    
  .النمطية التقليدية مصدر فائدة للمجتمع على حنو شامل من منظور اقتصادي ومنظور اجتماعي

. صول علـى عمـل مـدفوع األجـر خـارج املـرتل          يتزايد عدد النساء الالئي يسعني إىل احل        
وقــد يكــون هــذا االجتــاه ازداد زمخــا بــسبب العــدد املتزايــد للنــساء اللــوايت يدرســن يف اجلامعــة،    

ــها   ــصادية الــيت يواجهن ــضرورات االقت ــساء يتمــتعن    . وبــسبب ال ــة أن الن ــرغم مــن حقيق ــى ال وعل
ن نـسبة كـبرية منـهن جيـدن أن مـن          باملساواة يف توفر سبل الوصول وتكافؤ الفرص يف التعليم، فإ         

الصعب البقاء يف سوق العمل خـالل سـنوات محلـهن وحتقيـق التوفيـق املتـوازن بـني املـسؤوليات                     
وقد يكون ذلك نتيجة مباشرة عن التصور أن التوفيـق شـاغل للمـرأة علـى حنـو          . اُألسرية واملهنية 

ره، وجيب على الرجل أن     حىت حيدث التوفيق الفعلي من الضروري أن يقوم الرجل بدو         . رئيسي
يكون مطلعا على حنو واف على وجوه القوة الكامنة يف اختاذ تدابري لتلبية احتياجـات االسـتدامة       

  .جملال العمل وأيضا جملال اُألسرة
ــة يف     أ   ــساواة دراس ــز امل ــة لتعزي ــة الوطني ــاد   ٢٠٠٦جــرت اللجن ــها االحت ــارك يف متويل  ش

لقوالب النمطية فيمـا يتعلـق بنـوع اجلـنس بـني أطفـال              األورويب، وتناولت على حنو حمدد مسالة ا      
 مـستمد مـن الدراسـة إىل أن    “تيـسري املـساواة عـن طريـق التعلـيم       ”يـشري حبـث بعنـوان       . املدارس

ويف املرفـق  . القوالب النمطية فيما يتعلق بنوع اجلـنس ال تـزال ملمحـا رئيـسيا يف اجملتمـع املـالطي        
  .رت عنها املقابالت النوعيةبالوثيقة ُتوضَّح بعض النتائج اليت أسف

  
 البغاء  :٦املادة   

تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريح، ملكافحــة مجيــع       
  أشكال االجتار باملرأة واستغالل دعارة املرأة

  
  وجهة االجتار  ١- ٦  

 االسـتغالل   مالطة هي يف املقام األول بلد املقصد للنساء واألطفـال املتجـر هبـم ألغـراض                 
ومالطة، اليت  . والنساء يتجر هبن على حنو رئيسي من أوروبا الشرقية وأوكرانيا وروسيا          . اجلنسي
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تقع على تقاطع جنوب أوروبا ومشال أفريقيا، تعرضت بوضوح يف السنوات املاضية لالجتار مبـن               
 حنـو غـري     ميكن أن يكونوا سكانا ضعفاء، وبـصورة رئيـسية تزايـد عبـور النـساء املهـاجرات علـى                  

  .)٣٦(قانوين من البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكربى
  

  التشريع املعين باالجتار بالنساء والفتيات  ٢- ٦  
تعترف احلكومة بأن االجتار يشكل مشكلة قامتة للبلد، واختذت خالل السنوات املاضية              

يـة مبنـع االجتـار بالنـساء        إن التـشريعات املعن   . تدابري لتناُول مسألة االجتار عن طريق إنفـاذ القـانون         
ــذ     ــة من ــت قائم ــات كان ــشر مرســوم   ١٩٣٠والفتي ــا ُن ــع(، حينم ــيض،   ) قم ــالرقيق األب ــار ب االجت

حيظر هذا القانون االجتار باألشـخاص، الـذكور واإلنـاث، لغـرض            .  من قوانني مالطة   ٦٣ الفصل
م القـانون   وجيـرّ . ٢٠٠٦وُعدل هذا القانون بضع مرات منذ َسـّنه، وكانـت آخـر مـرة يف                . البغاء

احلّض القهري، أي استعمال وسيلة العنف، أو التهديدات أو اخلداع لإلكراه على البغاء إذا بلـغ      
وقـد  . والعقوبة على اجلرمية هي السجن ملدة ال تتجـاوز الـسنتني          . الضحية سن احلادية والعشرين   

ألســرية، ريــق اســتغالل العالقــة ا   ســنوات، إذا ارُتكبــت اجلرميــة عــن ط   ١٠تــصل العقوبــة إىل  
ويف . اســتغالل الــسلطة أو عالقــات الثقــة أو العالقــات املرتليــة، أو اعتياديــا أو بــدواعي الــربح أو

حالة حتريض شخص دون سن احلادية والعشرين على ارتكاب اجلرمية سـتكون العقوبـة الـسجن                
وحيث توجد ظروف مشددة، أي أن الضحية مل يكمل         . ملدة تتراوح بني سنتني ومخس سنوات     

لثانية عشرة، أو أن الشخص ُحّض بوسيلة العنف أو التهديدات، أو باخلـداع، أو ارتكبـت                سن ا 
اجلرمية عن طريق استغالل قرابة الدم أو الـصلة، أو مـن ِقبـل أشـخاص مـسؤولني، حـىت لـو كـان                 
ذلك على حنو مؤقت، عن رعاية الشخص دون سن احلادية والعشرين أو عن تعليمه أو توجيهـه       

 أو حضانته، أو ُيرتكـب االسـتغالل اعتياديـا أو بـدواعي الـربح، سـتكون العقوبـة                   أو الرقابة عليه  
  .السجن ملدة تتراوح من ثالث إىل عشر سنوات

وحيظر القانون االحتفاظ ببيـت للـدعارة أو إدارتـه أو اسـتعمال املـبىن لغـرض البغـاء، أو                      
تـه أو إرادهتـا يف بيـت    االقتيات بـأموال اكُتـسبت مبمارسـة البغـاء، أو احتجـاز شـخص رغـم إراد          

ويف حالة استدراج قاصر، ينص القانون على إبعاد أي قاصر عن أي بيـت للـدعارة أو                 . للدعارة
وعند التحقيق يف ظروف احلالة اليت اسُتدرِج فيهـا القاصـر، ميكـن             . مبىن ُيستعمل ألغراض البغاء   

ي أصل آخرين، أو املعلِّم للمحكمة أن تصدر توجيها بأن ُيسلَّم ذلك القاصر إىل الوالدين أو ذو    
ويف حاالت التخلف عن . اخلاص حسب احلالة بأمر قضائي بتوفري التعليم ومبراقبة سلوك القاصر

االضــطالع باملــسؤوليات مــن املــشروع أن تــصدر احملكمــة توجيهــا بــأن يوضــع ذلــك القاصــر يف 
  .)٣٧( آخر“مكان سالمة”مؤسسة أو 
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جلرائم احملددة يف املرسوم، ميكن أن تـزاد العقوبـة          ويف حالة إدانة ثانية على اي من هذه ا          
  .)٣٨(بدرجتني، وعند اإلدانة الثالثة أو التالية قد تزاد العقوبة بثالث درجات

حيظــر مرســوم . وجيــرِّم القــانون االجتــار الــدويل، وعمــل األطفــال، واالســتغالل اجلنــسي   
؛ وحيظــر حــّض شــخص علــى  حظــرا صــرحيا االجتــار الــدويل)٣٩(االجتــار بــالرقيق األبــيض) قمــع(

  .مغادرة مالطة أو القدوم إىل مالطة ألغراض البغاء
 اعتمد جملس أوروبا اتفاقية جملـس أوروبـا املتعلقـة مبكافحـة االجتـار      ٢٠٠٥مايو  /يف أيار   
وتتجاوز االتفاقيـة بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء              . بالبشر

اقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة عـن طريـق تعزيـز                  واألطفال، املكمل التف  
قدرات الدول األعضاء على منع ومكافحة االجتار باألشخاص ومحاية حقـوق اإلنـسان لـضحايا               

  .االجتار
  

  البغاء  ٣- ٦  
أو يف ) سرا(البغاء يف حد ذاته ليس جرمية جنائية إذا جرت ممارسته خلف أبواب مغلقة          

ويعترب التسكع واإلغواء بغرض البغاء أو االخنراط يف أعمال علنيـة           . ال يسهل الوصول إليه   مكان  
ــة لــآلداب يعاقــب عليهــا القــانون   ــة لــآلداب أو األخــالق، وهــي   . أخــرى منافي واألعمــال املنافي

األعمال اليت متارس يف مكـان عـام أو مكـان معـرض للجمهـور، جرميـة يعاقـب عليهـا، يف حالـة                        
 مـن القـانون اجلنـائي فـإن        ١١ووفقا للقـسم    . سجن ملدة أقصاها ثالثة أشهر وبالغرامة     اإلدانة، بال 

  .احلد األقصى للغرامة مخسمئة لرية واحلد األدىن هلا عشر لريات إال إذا قررت احملكمة غري ذلك
  

  ٢٠٠٠-١٩٩٧جرائم معروفة لدى الشرطة : ١-٦اجلدول 
٢٠٠٠-١٩٩٧ جرائم معروفة لدى الشرطة  

١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول-أغسطس /آبنةالس
١٩٢٨٢٣جرائم البغاء

)٤٠(
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  حاالت البغاء املبلّغ عنها :١-٦ الشكل
  

 

 

 

 

 

  

  ٢٠٠٥ البغاء املبلغ عنها يف حاالت  ٢-٦اجلدول 
  ٢٠٠٥ حاالت البغاء املبلغ عنها يف

نوفمرب/تشرين الثاينأكتوبر/ تشرين األولسبتمرب/أيلولأغسطس/آبيوليه/متوزيونيه/حزيرانمايو/أيارأبريل/نيسانمارس/آذارفرباير/طشبايناير/كانون الثاين ديسمرب/كانون األول 
٣ ١٤٣٣٤٥٢٨٢٥٦

)٤١(  

  ٢٠٠٦حاالت البغاء املبلغ عنها يف   ٣-٦اجلدول 
  ٢٠٠٦ حاالت البغاء املبلغ عنها يف

أغسطس/آبيوليه/متوزيونيه/حزيرانمايو/أيارأبريل/نيسانمارس/آذارفرباير/شباطيناير/كانون الثاين
٣٤٤٤٢٥-٥

  .البيانات غري متوفرة  ---

)٤٢(    
  

 ٢٠٠٥جرائم البغاء املبلّغ عنها يف 

10
  
5
 
0

  1      3     5       7        9     11

٢٠٠٥:الشهر

 جرائم البغاء 

 جرائم البغاء
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  :اجلزء الثاين    
  احلياة السياسية والعامة  :٧املادة   

ييـز ضـد املـرأو يف احليـاة         تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء علـى التم           
  :السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف

التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية االنتخاب جلميـع            )أ(  
  اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛

حلكومة وتنفيذ هذه السياسة ويف شغل الوظـائف        املشاركة يف صياغة سياسة ا      )ب(  
 العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛

املشاركة يف مجيع املنظمات واجلمعيات غري احلكومية اليت تعىن باحلياة العامـة              )ج(  
  .والسياسية للبلد

  
  حق املرأة يف التصويت والترشيح يف االنتخابات  ١- ٧  

 يف املائـة مــن مجيـع األمــم يف   ٩٥دايــة القـرن احلــادي والعـشرين ُمــنح أكثـر مــن    عنـد ب   
احلـق يف التـصويت واحلـق يف الترشـيح يف     : العامل أهم حقني من احلقـوق الدميقراطيـة األساسـية        

  . ١٩٤٧سبتمرب / أيلول٥ومنحت مالطة هذين احلقني للمرأة يف . االنتخابات
 حينمـا كفـت عـن كوهنـا مـستعمرة، أُدِخلـت             ،١٩٦٤وبعد نيل مالطة لالستقالل يف        

  .احلقوق واحلريات األساسية يف الدستور الذي هو القانون السيادي يف البلد
. إن انتخابات األعضاء يف جملس النـواب ال جتـرى بعـد أكثـر مـن كـل مخـس سـنوات                       

  .وُتجَرى االنتخابات على أساس التمثيل النسيب بصوت واحد قابل للتحويل
شـكلت هـذه خطـوة    . أت الالمركزية عن طريق إنـشاء اجملـالس احملليـة    نش ١٩٩٣ويف    

واجملالس احمللية هي مبثابة جهات وسـيطة       . إجيابية صوب ممارسة السياسة القائمة على املشاركة      
وكــل ســنة ُتجــرى  . إهنــا وســيلة لــصون احتياجــات جمتمعاهتــا احملليــة  . بــني احلكومــة والــشعب 

وتــشمل . يــة، الــيت طــول فتــرة واليتــها ثــالث ســنوات      االنتخابــات لثلــث مــن اجملــالس احملل   
وتتمتـع مالطـة بنـسبة      . السجالت االنتخابية كل مواطين مالطة الـذين يفـون بـشروط الدسـتور            

عاليــة مــن الــسكان املــشاركني مــشاركة كاملــة يف االنتخــاب علــى كــل مــن املــستوى احمللــي     
  .واملستوى الوطين للسياسة الدميقراطية

  :ملساواة بني اجلنسني عن طريق نصني دستورينيتلتزم مالطة بصون ا  
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  .١٤القسم  - النص احملدد على املساواة بني اجلنسني  - ١  
 - العمـل اإلجيـايب لتعزيـز املـساواة      /بند متعلق بالتدابري النشيطة من ِقبل الـدول         - ٢  

 .٤٥,١١القسم 
  

  دور املرأة يف اجملال السياسي  - ٢- ٧  
دت مشاركة املرأة يف احلياة الـسياسية، ولكـن اخلطـوات           يف السنوات القليلة املاضية زا      

املتخذة تبلغ من البطء والتـدرج مـا حيـول دون حتقيـق اجملتمـع املـالطي للتقـدم الكـبري يف حتريـر                        
    .٢٠٠٦ حىت ١٩٩٠تبني األرقام التالية عدد النساء يف الربملان من . املرأة يف اجملال السياسي

  
  من ِقبل النساء يف الربملان الوطين بالنسبة املئويةاملشغولة املقاعد   ١- ٧اجلدول 

  املقاعد اليت شغلتها النساء يف الربملان الوطين بالنسبة املئوية
٢٠٠٦ ١٩٩٠١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥البلد
٩,٢ ٢,٩٥,٨٥,٨٩,٢٩,٢٩,٢٩,٢٩,٢٩,٢٩,٢مالطة   

ــه منــذ      ــادة يف عــدد النــساء يف األعــضاء يف   ١٩٩٩تــبني هــذه األرقــام أن  مل حتــدث زي
. الربملان، باستثناء حقيقة أن اثنتني من النساء اللوايت يـشغلن مقاعـد يف الربملـان وزيرتـان حاليـا                  

ومهـا  . مـن الـوزراء   % ١٤,٢٨من الوزراء األربعة عشر احلاليني مرأتـان تـشكالن مـا جمموعـه              
، واألونرابـل دولـوريس كريـستينا،    ١٩٩٨و منـذ  األونرابل غيوفانـا ديبونـو، الـوزيرة عـن غـوز        

ومثة عضو بارز يف جملس إدارة هيئة القـانون         . ٢٠٠٤وزيرة األسرة والتضامن االجتماعي منذ      
يف النظام السياسي احلايل وهي السيدة هيلني داماتو، أمينة الـشؤون الربملانيـة يف وزارة الـصحة                 

  %.٩,٢، ما يعادل٦٥ست من جمموع وعدد الربملانيات . واملسنني واجملتمع احمللي
وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـإن          . إن انتخابات اجملالس احمللية خشبة قفز للحيـاة الـسياسية           

عــدد اإلنــاث األعــضاء يف الربملــان الــوطين يــنعكس أيــضا يف اجملــالس احملليــة حيــث يبلــغ معــدل  
مـن جممـوع   بعـدد سـت رئيـسات للبلديـة        % ٨,٨النساء اللوايت يشغلن منصب رئـيس البلديـة         

  ).٢٠٠٦(من أعضاء اجملالس  يف املائة ٢٠وتشكل النساء .  جملسا٦٨
واألحـزاب الـسياسية أدوات ضـرورية للمـساواة الدميقراطيـة، وهـذه األحـزاب وســيلة          

ونظـام للدميقراطيـة دون النـساء مل يعـد مـن املمكـن اعتبـاره                . للتطوير واملساواة وإقامـة العدالـة     
ؤسسات الدميقراطية اليت ال تتجذر فيها املساواة بني اجلنسني ال حتتـرم            نظاما للدميقراطية ألن امل   

  .مبدأ حقوق اإلنسان احتراما كامال
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تستعمل األحزاب السياسية الثالثة الرئيسية العمل اإلجيايب الجتذاب مزيد مـن النـساء               
ص ولكنـه   وال يتقيد احلـزب املتـويل للـسلطة، احلـزب الـوطين، مببـدأ احلـص               . إىل اجملال السياسي  
ويشارك احلزب الوطين مـشاركة نـشطة يف إعمـال مبـدأ دمـج نـوع اجلـنس         . ينفذ مبدأ التمثيل  

ويشارك احلزب يف تنفيـذ برنـامج العمـل اإلجيـايب الـذي اعتمـده يف                . يف أوجه النشاط الرئيسية   
 املسائل املتعلقة بنوع اجلنس، وهو مبثابة جهة مراقبة للتيقن مـن حتقيـق املـساواة وللحـض علـى                  

  .حتقيق مزيد من التطورات
ــة بــني         ــق املــساواة احلقيقي ــة لتحقي ويعتقــد حــزب العمــل ملالطــة أن احلــصص أداة فعال

 مـن وفـود احلـزب يف مـؤمتره العـام             يف املائـة   ٢٠يبني نـص النظـام األساسـي أن         . الرجل واملرأة 
ل اإلنـاث   وفيما بعد زيدت هذه النسبة لكفالـة حـد أدىن مـن متثيـ             . جيب أن يكونوا من اإلناث    

ايضا يف اهليئة التنفيذية الوطنية حلزب العمل؛ واهليئة التنفيذية الوطنية هي اهليئة العليـا الـيت تلـي                  
ويف الوقـت احلـايل فـإن احلـصص     . املؤمتر العام يف هيكل التسلـسل اهلرمـي الدسـتوري للحـزب           

  . يف املائة٤٠املستوى التنفيذي الوطين تبلغ على مستوى املؤمتر العام و
تمسك حزب البـديل الـدميقراطي مببـدأ الـذي مفـاده أن احلـصص آليـة فعالـة لتحقيـق                  ي  

تـستلزم  . املساواة الفعلية والتمثيل علـى قـدم املـساواة يف احليـاة الـسياسية واالجتماعيـة والعامـة               
وبغيـة جعـل ذلـك ممكنـا        . الدميقراطية متثيل مجيع السكان واملراعاة الدقيقة جلميـع االحتياجـات         

  .مخاد صوت املرأةال ميكن إ
  

  دور املرأة يف احلياة العامة  ٣- ٧  
إن منجزات املرأة يف جمال التعليم اجلامعي ال تنعكس طبقا لذلك يف حياهتا الـسياسية،                 

 يف  ٣٢(شكلت النساء ثلث املـدراء تقريبـا يف االحتـاد األورويب            . ويف الوظائف اإلدارية الرفيعة   
والــنقص يف متثيــل النــساء يف .  يف املائــة١٤,٥ذ تبلــغ  ومرتبــة مالطــة مــن بــني األخفــض، إاملائــة

  .شغل املناصب الرئيسية يقوض القيم الدميقراطية يف اجملتمع
وجيب القضاء على الفصل العمـودي يف اجلـزر املالطيـة بغيـة احلـد مـن الغيـاب البـادي                       

جيابيـة وأساسـية   وسيكون إلغاء احلواجز غري املرئية طريقة إ . للعيان للمرأة يف مواقع صنع القرار     
  .لالنتصاف بسبب نقص عدد النساء يف شغل مناصب صنع القرار

كـان ذلـك خطـوة هامـة        . ٢٠٠٦ قاضيا، منهم قاضـيتان ُعينتـا يف         ١٩يف مالطة حاليا      
والقاضـيتان املعينتـان مـؤخرا      . إىل األمام فيما يتعلـق بتنـاول مـسائل املـرأة واملـساواة يف التمثيـل               

هنمـا لبيتـا املعـايري الـالزم     ألبـسبب التمييـز اجلنـساين اإلجيـايب ولكـن      تـصلحا لـشغل املنـصبني     مل
يف مالطة، ُعينت عدة قاضيات للصلح طيلة بضع سـنوات، وقـد     . توفرها لشغل هذين املنصبني   
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ولكنها ليـست   . وُعيِّنت أيضا مرأة قاضية يف الدرجة األوىل يف لكسمربغ        . برأن أنفسهن مهنيا  
  . الدستور املالطيعضوا يف نظام القضاء مبقتضى

. وقطاع القضاء خدمة عامة هامة، على الرغم مـن الظـروف العـسرية املتعلقـة بـاملوارد           
. واخلدمة الـيت يقـدمها خدمـة ضـرورية يف جمتمـع دميقراطـي يقـوم علـى أسـاس سـيادة القـانون                       

 وتعيني قاضيتني، الدكتورة ابيغيل لوفارو والدكتور آنا فليس، كان إجراء صـوب ردم الفجـوة       
 قاضــي صــلح يف مالطــة، منــهم أربــع ١٧وحاليــا يوجــد . بــني اجلنــسني يف مواقــع صــنع القــرار

وبعد انضمام مالطة إىل االحتاد األورويب، ُعيِّنت الدكتورة إينـا كرميونـا، احملاميـة األقـدم                . نساء
ــة، قاضــية يف حمكمــة العــدل لالحتــاد األورويب يف لكــسمربغ     ــة للمهن ــات  . املزاول وهــذه التعيين

لقـد أثبتـت حكومـة مالطـة هبـذه      . دة بأن الرتاهة يف حتقيق املساواة تتحـرك بـوترية مـستقرة         شها
التعيينــات أن قــدرات النــساء علــى خدمــة بلــدهن والتزامــاهتن هبــذه اخلدمــة يف مناصــب رفيعــة   

  . حساسة ومرهقة حقيقة واقعة
ضــيتني ولــذلك تــبني األرقــام أن للمجتمــع املــالطي حــىت اآلن يف القطــاع القــضائي قا     

ويـضم  . قاضـية صـلح واحـدة يف حمكمـة العـدل يف االحتـاد األورويب              + وأربع قاضيات للصلح    
  .القطاع التشريعي، جملس النواب، ست نساء

  
  العضوية يف نقابات العمال  ٤- ٧  

 ). يف املائـة   ٧٣(يف مالطة يشكل الذكور نسبة كبرية من العمال املنتمني إىل النقابـات               
ــشا    ــع معــدل م ــك يتفــق م ــاث يف ســوق العمــل   وذل ــة٣٣,٦(ركة اإلن ــسبة  ) يف املائ ــد أن ن  بي

ومـن النقابـات   . العامالت املنتميات إىل نقابات العمال أقل قليال من نسبة العمال املنتمني إليها  
األكرب القائمة حمليـا، فـإن نـسبة العـامالت هـي األعلـى يف نقابـة مالطـة للقـابالت واملمرضـات                       

  .ونقابة املدرسني يف مالطة
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  نسبة اإلناث األعضاء املسجالت يف نقابات العمال  ٢- ٧اجلدول 
  نسبة اإلناث األعضاء املسجالت يف نقابات العمال

  نسبة اإلناث األعضاء يف اجملموع  األعضاء املسجلون  اسم نقابة العمال
١٥٦١٨,٤ ٤٦  النقابة العامة للعمال
١٢٩٣١ ٢٦  نقابة العمال املتحدين

٨٣٠٦٨,٧ ٦   يف مالطةنقاة املدرسني
--*٠٢٧ ٣  احتاد مالطة ملوظفي املصارف

٢٧٠,٩ ٤٦٦  احتاد مالطة للقابالت واملمرضات
٦٥٨١٩,٨ ١  غريها

٢٣٩٢٨ ٨٣  اجملموع
    

  .)الشبكة الدولية للهيئة األوروبية ملراقبة العالقات الصناعية  :املصدر(  
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥عن   •  

  .البيانات غري متوفرة  --  
  

  قانون االنتخابات العامة   ٥- ٧  
ــة     ــات العام ــانون االنتخاب ــدل يف  (ق ــة   ) ١٩٩٦كمــا ُع ــى كفال ــشمل أي نــص عل ال ي

لألحــزاب الــسياسية أن تقــرر الطــرق الــيت . ضــمان املــساواة بــني اجلنــسني يف قــوائم املرشــحني 
ــات بامسهــ      ــسة يف االنتخاب ــدهم للمناف ــذين تري ــار املرشــحني ال ــات والختي . اتعتمــدها لالنتخاب
  .ولكن ليس مثة ما يستبعد املرشحني املستقلني أو غريهم عن املنافسة يف االنتخابات العامة

  
  اجلنسية/املواطنة  ٦- ٧  

 ١٩٦٤ سـنة، أي مـن االسـتقالل يف          ٢٥ال تزال مالطة دولة اجلنـسية الواحـدة طـوال             
ة أول مـرة،     حينما ُعدلت التشريعات املتعلقـة باجلنـسية إلدخـال املواطنـة املزدوجـ             ١٩٨٩حىت  

  .املوجهة يف معظم احلاالت صوب املهاجرين املالطيني
وبالتايل، فإن دستور مالطـة  . ١٩٦٤سبتمرب / أيلول٢١أصبحت مالطة دولة مستقلة يف     

، والفــصل الثالــث مــن الدســتور املــذكور مكــرس   ١٩٦٤وضــعه مرســوم اســتقالل مالطــة لعــام  
، وكـان أحـد     ١٩٦٤سبتمرب  / أيلول ٢١بل  ينص الدستور على أن من ولد يف مالطة ق        . للمواطنة

سـبتمرب  /أيلـول  ٢١مـواطين مالطـة يف   والديه قـد ُولـد أيـضا يف مالطـة، يـصبح بـصفة تلقائيـة مـن             
ــدم/قــانون مــسقط الــرأس  (١٩٦٤ ونــص كــذلك علــى أن مــنُ ولــد يف مالطــة بعــد    ). قــانون ال

  ).الرأسقانون مسقط (االستقالل أصبح من مواطين مالطة مبجرد الوالدة يف مالطة 
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مث تقــرر أيــضا مبــدأ عــدم حــصول املــواطن املــالطي علــى أيــة جنــسية أخــرى وأنــه إذا      
ــه أن يقــرر االحتفــاظ         ــسية أخــرى وهــو قاصــر، فعلي ــة جن ــى أي حــصل مــواطن مــن مالطــة عل

وفضال عـن ذلـك، تـسقط جنـسية مالطـة          . بإحدامها بني عيد ميالده الثامن عشر والتاسع عشر       
وباإلضـافة إىل  . البـالغني الـذين حيـصلون علـى جنـسية أي بلـد آخـر       التلقائية عن مواطين مالطة     

ذلك، جيب على األجانب احلاصلني على جنسية مالطة بالتـسجيل أو بـالتجنس أن يتنـازلوا يف                 
إن . ظرف ستة أو ثالثة أشهر وفقا لكل حالة على حدة عن أية جنسية أخرى كانوا حيملوهنـا                

ة، علـى الـرغم مـن أهنـا كانـت ُتعَتربأهنـا حتمـي مفهـوم                 اإلجراءات اليت كانـت مبثابـة جتربـة مذلـ         
  .اجلنسية، كانت أيضا أحيانا مصدرا للمشاكل اُألسرية

 عـدد مـن التعـديالت التـشريعية ذات          ١٩٦٥ومن الواجب اإلشارة إىل أنـه أُدِخـل يف            
، ١٩٧٤، عندما ُسنَّ قـانون اهلجـرة، ويف         ١٩٧٠الصلة، عند َسّن قانون املواطنة املالطية، ويف        

، فــإن احلالــة مبقتــضى قــانون املواطنــة  ١٩٨٩ولكــن، حــىت . حينمــا أصــبحت مالطــة مجهوريــة
ومل يكن مـن اليـسري   . املالطية، مبقدار ما يتعلق األمر باملواطنة املزدوجة، بقيت دون تغيري نسبيا    

حتقيق هذه اخلطوة األوىل الن الـشخص املعـين يف البدايـة كـان يتوجـب عليـه الوفـاء بعـدد مـن               
وفضال عـن ذلـك، فـإن موافقـة البلـد اآلخـر كـان قبوهلـا واجبـا، وإال فـإن مـن العبـث                          . عايريامل

وعلـى الـرغم مـن أن الـبعض اعتـرب هـذه             . مث فقـد مواطنـة بلـد اهلجـرة         استعادة املواطنة املالطيـة   
الشروط صارمة، فقد تكـون كـذلك؛ وعلـى الـرغم مـن ذلـك، فـإن كـثريا مـن مـواطين مالطـة                 

  .فيهم الصفات األهلية القانونية الالزمة ألن يستعيدوا املواطنة يف مالطةالسابقني تتوافر 
إن التغيريات الكبرية يف تشريعات املواطنـة املالطيـة، وعلـى وجـه اخلـصوص فيمـا يتعلـق                     

عــن طريــق أحكــام جديــدة يف قــانون . ٢٠٠٠فربايــر /باجلنــسية املزدوجــة، قــد ُنفّــذت يف شــباط
نـسية املزدوجـة بـل اجلنـسيات املتعـددة احلكـم ولـيس االسـتثناء كمـا                  املواطنة املالطية، ُجِعلت اجل   

أن الوقت قد حان إلجراء تغـيريات كـبرية وأكثـر ليرباليـة              قررت احلكومة يف الواقع   . كان سابقا 
يف تشريعاتنا املتعلقة باملواطنـة وللـسماح للمـواطنني املـالطيني حبمـل جنـسية أخـرى أو جنـسيات              

 املركـز الـوطين آلالف مـن املـالطيني مـن اجليـل األول، الـذين ُولـدوا                   أثـر هـذا التـدبري يف      . أخرى
 أغلبيتـهم   -يف بلدان تسمح باملواطنة املزدوجة       خارج مالطة ملهاجرين مالطيني ميكن أن يوجدوا      

وينبغـي أن يالحـظ أيـضا       . تقيم يف أستراليا واململكة املتحدة وكندا والواليات املتحدة األمريكية        
 املــالطيني املــسجلني أو املتجنــسني بوصــفهم مــواطين مالطــة لــيس مــن املطلــوب أن املــواطنني غــري
. ، أن يتخلوا عن أي مواطنة أخرى حيملوهنـا، كمـا كانـت احلالـة سـابقا                ٢٠٠٠منهم، منذ سنة    

  .وبالتايل، ميكن هلؤالء األشخاص أن حيملوا أيضا جنسية مزدوجة أو متعددة
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   املزدوجةآثار التعديالت املدخلة على املواطنة    
 : من القانون يف صيغته املعدلة على أنه٧ينص القسم   - ١

يكون من املشروع ألي شخص أن يصبح مواطنا مالطيا ومواطنـا ألي بلـد آخـر يف        ”  
  .“نفس الوقت

 قربايــر/ شــباط١٠وهــذا يعــين أنــه إذا حــصل مــواطن مــالطي علــى جنــسية أخــرى يف     
أن حيـتفظ باجلنـسية األخـرى مـع جنـسية      ، أو بعد ذلـك التـاريخ، جيـوز هلـذا الـشخص              ٢٠٠٠
  .مالطة

وهــذا يعــين أيــضا أن القــصر احلاصــلني علــى جنــسية مالطــة وجنــسية أجنبيــة أخــرى،      
وأيضا األشخاص احلاصلني على جنسيتني، على سبيل املثـال هـم مـالطيون باألصـل وكنـديون                 

ــدوا ســن       ــد تع ــدا وكــانوا ق ــدوا يف كن ــم ُول ــوا ســن    ســنة١٨ألهن  ســنة يف ١٩ ولكــن مل يبلغ
وكمــا كــان . ( ، هلــم أن حيتفظــوا باجلنــسيتني إىل أجــل غــري مــسمى٢٠٠٠فربايــر /شــباط ١٠

 كـان علـى أولئـك األشـخاص أن خيتـاروا اجلنـسية الـيت                ٢٠٠٠فربايـر   / شـباط  ١٠القانون قبل   
  ).ومل تعد هذه هي احلالة. حيتفظون هبا بني سن الثامنة عشرة والتاسعة عشرة

 :نون يف صيغته املعدلة على أن من القا٩ينص القسم   - ٢

أي شخص يولد يف مالطة أو يف اخلـارج ويكـون مواطنـا مالطيـا باملولـد أو باألصـل                    ”  
ويكون قد أقام خارج مالطة مدة ست سنوات على األقل وحـصل علـى جنـسية بلـد آخـر أو                     

  .“اطنا مالطيااحتفظ هبا، يعترب دوما مو
نة ملالطة هاجرت إىل أسـتراليا ومكثـت   ولتوضيح ذلك عن طريق املثال، لنقل إن مواط         

بعـد أربـع سـنوات يف مالطـة رجعـت إىل       . هناك مدة ثالث سـنوات، عـادت بعـدها إىل مالطـة           
ــسية            ــى اجلن ــرة حــصلت عل ــك الفت ــنوات، وخــالل تل ــدة مخــس س ــت م ــث مكث ــتراليا حي أس

  :نظرا إىل أهنا. األسترالية
  كانت مواطنة ملالطة؛  •  
   ين سنوات؛وأقامت خارج مالطة مدة مثا  •  
 األسترالية، تليب، لذلك، متطلبات نص القانون املـذكور أعـاله       اجلنسيةوحصلت على     •  

  .وتستويف تلقائيا شروط احلصول على اجلنسية املزدوجة
جر إىل بلـد غــري أسـتراليا لكــان   ومـن املالحـظ أنــه لـو كــان الـشخص املــذكور قـد هــا       

  .زدوجةيزال قد استوىف شروط احلصول على اجلنسية امل ال
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  : من القانون يف صيغته املعدلة على أن٨القسم ينص   - ٣
 جنـسيته   ألن،  ٢٠٠٠فربايـر   / شـباط  ١٠الشخص الذي مل يعـد مواطنـا مالطيـا قبـل            ”  

املالطية سقطت حبصوله على جنسية أجنبية أو ألنه مل يرفض التجنس جبنسية أجنبية يف حـدود                
  . “نسيته املالطية عن طريق التسجيلعادة جالوقت الذي حدده القانون، يكون له احلق يف است

يف  وذلك يعين يف الواقع أن مواطين مالطة السابقني الذين حصلوا علـى جنـسية مالطـة                
وا يف اخلـارج سـت سـنوات علـى          ولكنـهم مل يقيمـ      أو عنـد الـوالدة     ١٩٦٤سـبتمرب   / أيلول ٢١

التجـنس مث فقـدوا    واألشخاص الـذين كـانوا مـواطنني مـالطيني عـن طريـق التـسجيل أو                  األقل،
  . جنسيتهم، حيق هلم اآلن التسجيل بوصفهم من مواطين مالطة

أي أن هــؤالء األشــخاص حيــق هلــم أن يتقــدموا بطلــب تــسجيلهم بوصــفهم مــواطنني     
مالطيني، مع دخول ذلك حيز النفاذ فورا، دون أن يكـون علـيهم اسـتيفاء أي شـروط لإلقامـة                  

  ). مالطة أو يف اخلارجيف (وبغض النظر عن مكان إقامتهم حاليا 
بيد أنه جتدر مالحظـة أن مـواطين مالطـة الـسابقني الـذين اكتـسبوا جنـسية مالطـة عـن               

طريق التسجيل أو التجنس لن مينحوا جنسية مالطة إال إذا اقتنع الـوزير املـسؤول عـن الـشؤون            
  . املتعلقة باجلنسية أن ذلك ال يتعارض مع الصاحل العام

 .جة عن الزواجاكتساب اجلنسية نتي  - ٤

ال ميكــن للزوجــة األجنبيــة أن تتقــدم بطلــب التــسجيل بوصــفها مواطنــة ملالطــة إال إذا     
كانت متزوجة من مواطن مالطي ملـدة مخـس سـنوات علـى األقـل، وال تـزال مقيمـة مـع زوج                      

وعنـد اكتـساب اجلنـسية املالطيـة جيـوز هلـا أن حتـتفظ أيـضا             . مالطي وقت تقدمي طلب التجنس    
  .لجبنسية األص

والشخص الذي تنقطع الصلة بينه وبني زوجه ميكنه أن يتقدم أيـضا بطلـب للحـصول                  
  .على جنسية مالطة ما دام أقام مع زوجه مدة مخس سنوات بعد الزواج

املرمـل أن تتقـدم بطلـب للحـصول علـى اجلنـسية املالطيـة بعـد انقـضاء                   /وميكن للمرملة   
  . مخس سنوات على األقل من عقد الزواج

 اب األطفال الذين كانت أمهم مواطنة مالطة جلنسية مالطةاكتس  -١٥

سـبتمرب  / أيلـول  ٢١لطيـة يف    ُعّدل القـانون أيـضا لـتمكني األطفـال الـذين ُولـدوا ألم ما                
التــاريخ الــذي أصــبح مــن املمكــن فيــه   (١٩٨٩أغــسطس / آب١بعــد ذلــك وقبــل   أو١٩٦٤
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من اكتساب جنسية مالطـة عـن       ) الطةاكتساب املواطنة املالطية تلقائيا إذا كانت األم مواطنة م        
  .طريق التسجيل

وذلك يعين أن األشخاص الذين بلغوا أو جتاوزوا اآلن سن الثانتة عشرة، بغـض النظـر                 
ــهم اآلن التقــدم بطلــب احلــصول علــى       عمــا إذا كــانوا مقــيمني يف مالطــة أو يف اخلــارج، ميكن

ويف . يـة مـع اجلنـسية األجنبيـة       جنسية مالطـة عـن طريـق التـسجيل وأن حيتفظـوا باجلنـسية املالط              
حالة األطفال القُصر، ميكن ألمهم أن تتقدم بطلب بامسهم للحـصول علـى جنـسية مالطـة عـن                   

  .طريق التجنس
   على الفصل الثالث من الدستور١٩٨٩التعديالت اليت أدخلت عام 

  
 ازدواج اجلنسية  ‘١’  

مــن محــل اجلنــسية  مــن الدســتور لــتمكني املهــاجرين املــالطيني  ) ٣( ٢٧ُعــدل القــسم   
ــه مبفهــوم     . املزدوجــة ــا إال إذا اعتــرف البلــد الــذي هــم مواطنــون في ولــيس ذلــك، طبعــا، ممكن

  .ازدواج اجلنسية
ــه مــن         ــه مل يتوقــف عــن كون إذا اســتويف شــخص مجيــع املتطلبــات الــضرورية يعتــرب أن

فمـثال، إذا أصـبح شـخص       . مواطين مالطـة عنـدما حـصل علـى جنـسية البلـد الـذي هـاجر إليـه                  
ــديا يف  م ــا كن ــت،     (١٩٨٧أغــسطس / آب٢٠واطن ــك الوق ــساري يف ذل ــانون ال ــضى الق ومبقت

يعتـرب أنـه مل يتوقـف عـن كونـه مـن مـواطين              ) توقف عن كونه مـواطن مالطـة يف ذلـك التـاريخ           
  . مالطة منذ ذلك التاريخ

  
آثار ازدواج اجلنسية على األطفال الذين ولدوا يف اخلـارج بعـد أن أصـبح والـدهم مـن                     ‘٢’  

  اطين البلد الذي هاجر إليهمو
، مل يكـن الطفـل يعتـرب مـن مـواطين مالطـة وقـت مـيالده            ١٩٨٩أغسطس  / آب ١قبل    

أي لـشخص كـان مـن مـواطين مالطـة مث تنـازل عـن        (إذا ُولد يف اخلارج ملـواطن مـالطي سـابق     
  ).جنسيته املالطية بعد احلصول على جنسية بلد هاجر إليه

 أعيد لألب وضعه الـسابق بوصـفه        ١٩٨٩س  أغسط/ آب ١ومع ذلك، حيث أنه منذ        
مواطنـا مالطيــا مــن التــاريخ الـذي حــصل فيــه علــى اجلنــسية األجنبيـة، فــإن هــذا الطفــل حيــصل    
كذلك علـى اجلنـسية املالطيـة مـن تـاريخ مـيالده، حيـث أن األب يعتـرب أنـه كـان مـن مـواطين                           

  .مالطة وقت ميالد الطفل
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 ةاكتساب جنسية مالطة بامليالد يف مالط  - ٢

، كان الشخص املولود يف مالطة يعتـرب مواطنـا يف مالطـة             ١٩٨٩أغسطس  / آب ١قبل    
اغـسطس  / آب ١فمنـذ   . وُعـدل الدسـتور ليحـد مـن ذلـك         . تلقائيا، أي مبجرد والدته يف بلـدنا      

  :، ال يصبح الشخص املولود يف مالطة مواطنا إال إذا كان أحد أبويه١٩٨٩
  من مواطين مالطة؛  ‘١’  
  .الطة مث هاجر وأصبح اآلن من مواطين بلد آخرأو ولد يف م  ‘٢’  
 اكتساب جنسية مالطة لألشخاص املولودين يف اخلارج  - ٣

، كان الشخص املولود يف اخلـارج يكتـسب جنـسية مالطـة             ١٩٨٩أغسطس  /قبل آب   
 من مواطين مالطة، سواء كان قد ولـد يف مالطـة أو اكتـسب           - وقت والدته    -إذا كان والده    

  .ريق التسجيل أو التجنسجنسية مالطة عن ط
، يصبح الـشخص املولـود يف اخلـارج مـن مـواطين             ١٩٨٩أغسطس  / آب ١اعتبارا من     

ي أنـه  لنحـو املوضـح يف الفقـرة الـسابقة، أ    مالطة إذا كان أحد أبويـه مـن مـواطين مالطـة علـى ا         
منـذ ذلــك التـاريخ فــإن أي طفــل يولـد يف اخلــارج ملواطنـة مالطيــة يــصبح مواطنـا مالطيــا أيــضا      

  .كم األصلحب
 اكتساب جنسية مالطة عن طريق الزواج  - ٤

ــا   ، كــان حيــق للمــرأة األجن ١٩٨٩أغــسطس /قبــل آب   ــا مالطي ــزوج مواطن ــة الــيت تت بي
  .شخصا أصبح مواطنا مالطيا أن تصبح مواطنة مالطية عن طريق التسجيل أو

، مـنح هـذا االمتيـاز أيـضا لألجـنيب الـذي يتـزوج               ١٩٨٩أغـسطس   / آب ١اعتبارا من     
  .اطنة مالطيةمو

  :ُيمَنح هذا االمتياز أيضا ألرملة أو أرمل  
 إن مل يكــن قــد ١٩٦٤ســبتمرب / أيلــول٢١شــخص كــان سيــصبح مواطنــا مالطيــا يف    ‘١’  

  تويف قبل ذلك التاريخ؛ أو
 .شخص كان مواطنا مالطيا وقت وفاته  ‘٢’  

نـسية  ومع ذلك، يف كل حالة جيب أن يكون الوزير املـسؤول عـن الـشؤون املتعلقـة جب             
  .مالطة مقتنعا بأم منح اجلنسية لذلك الشخص ال يتعارض مع الصاحل العام
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 اكتساب جنسية مالطة عن طريق التبين  - ٥

، كان الشخص الذي يتبنـاه مواطنـون مـالطيون يـصبح            ١٩٧٧يناير  /قبل كانون الثاين    
ية مالطـة عـن     ولكن منذ ذلك التاريخ مل يعد من املمكن اكتـساب جنـس           . مواطنا مالطيا بالتبين  

  .طريق التبين
. وُعدل الدستور مـرة أخـرى فأصـبح يـنص علـى اكتـساب اجلنـسية عـن طريـق التـبين                       

، يصبح الطفل مواطنا مالطيا عن طريـق التـبين إذا كـان دون              ١٩٨٩أغسطس  /وابتداء من آب  
  .سن العاشرة وقت تبنيه

  )١٨٨الفصل ( على قانون جنسية مالطة ١٩٨٩التعديالت اليت أُدخلت عام   
 اكتسا ب جنسية مالطة عن طريق التجنس  - ٦

 أمكن للشخص الراغب يف أن يـصبح مـواطن مالطـة أن             ١٩٨٩أغسطس  / آب ١قبل    
  :يفعل ذلك إذا استوىف شرط

ن يكون مسجال بوصفه مواطنا ملالطة إذا أقام يف مالطة فتـرة مخـس سـنوات                أ  ‘١’  
يرلنـــــديني ولـــــث أو املـــــواطنني اآلعلـــــى األقـــــل يف حالـــــة مـــــواطين الكومن

  من القانون؛ أو) ١( ٣ القسم -األشخاص حتت احلماية الربيطانية  أو
ــرة ســت        ‘ ٢’   ــام يف مالطــة فت ــا يف مالطــة إذا أق ــسا بوصــفه مواطن أن يكــون متجن

أي أال يكـون شخـصا مـشارا إليـه يف           (سنوات على األقل يف حالـة األجانـب         
  . من القانون٦القسم  - )أعاله) ١(

، ميكن ألي شخص أن يتجنس جبنـسية مالطـة إذا           ١٩٨٩غسطس  أ/ آب ١اعتبارا من     
  .أقام يف مالطة مخس سنوات على األقل

منح جنسية مالطة ملن ميكنـه أن يثبـت أنـه مـن أصـل شـخص ُولـد يف مالطـة وأنـه مـن                  - ٧
 .يف حالته - مواطين بلد يقَيَّد الوصول إليه

مكــن لعــدد مــن   جيعــل مــن امل  - )٤ (٣القــسم  - هنــاك حكــم جديــد يف القــانون     
  :األشخاص، يقيم معظمهم يف اخلارج، أن يتقدموا بطلب للحصول على جنسية مالطة

  إذا كانوا من مواطين بلد غري البلد الذي يقيمون فيه؛  ‘١’  
  وكان وصوهلم إىل البلد الذي يتمتعون جبنسيته مقيدا؛  ‘٢’  
 .واستطاعوا أن يثبتوا أهنم من أصل شخص ُولد يف مالطة  ‘٣’  
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ذلك، جيب أن يكون الوزير املسؤول عن الـشؤون املتعلقـة جبنـسية مالطـة مقتنعـا      ومع    
  .بأن منح اجلنسية هلؤالء األشخاص ال يتعارض مع الصاحل العام

   على تشريع اجلنسية٢٠٠٠التعديالت اليت أدخلت عام   
 التعديالت على الفصل الثالث من الدستور  - ١

 حبيــث ال يتــضمن ٢٠٠٠الــث لعــام ون الثُعــدل الفــصل الثالــث مــن الدســتور بالقــان    
وأدرجت مجيع األحكام التفصيلية املتعلقة باجلنـسية       . املبادئ العامة اليت تتعلق جبنسية مالطة      إال

  ).١٨٨الفصل (ضمن قانون جنسية مالطة 
  : من الدستور٢٢وحل ما يلي حمل القسم   

 والتخلــي عنــها يــنظم القــانون احلــصول علــى جنــسية مالطــة واالحتفــاظ هبــا     )١( - ٢٢
 وفقدها؛

يــسمح بــازدواج اجلنــسية أو بتعــددها، مبوجــب أي قــانون ســار يف مالطــة يف    )٢(  
 .ذلك الوقت

  . من الدستور٣١ و ٣٠ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٤ و ٢٣جرى إبطال األقسام   
  . على التوايل٢٤ و ٢٣ الرقمني ٢٩ و ٢٨وأُعِطي القسمان   

 )١٨٨الفصل ( جنسية مالطة التعديالت اليت أُدِخلت على قانون  - ٢

  ازدواج اجلنسية أو تعددها
ــام       ــع لع ــانون الراب ــال      ٢٠٠٠أُدخــل الق ــة إلعم ــسية مالط ــانون جن ــى ق ــديالت عل  تع

  :األحكام اجلديدة املتعلقة بازدواج اجلنسية أو تعددها
  : املبدأ األساسي اجلديد، وهو أنه٧يقدم القسم   
 مالطيا ومواطنـا لبلـد آخـر يف نفـس     يكون من املشروع ألي شخص أن يصبح مواطنا        
  . الوقت

فربايــر / شــباط١٠وهــذا يعــين أنــه إذا حــصل مــواطن مــالطي علــى جنــسية أخــرى يف     
أو بعــد ذلــك التــاريخ، جيــوز هلــذا   - تــاريخ ســريان مجيــع أحكــام القــانون اجلديــد   - ٢٠٠٠

  .الشخص أن حيتفظ باجلنسية األخرى مع جنسية مالطة
 احلاصــلني علــى جنــسية مالطــة وجنــسية أجنبيــة أخــرى،   وهــذا يعــين أيــضا أن القــصر   

ــانوا قـــد تعـــدوا ســـن       ــافة إىل مـــن كـ  ســـنة يف ١٩ ســـنة ولكـــن مل يبلغـــوا ســـن    ١٨باإلضـ
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ــال، الــيت    ٢٠٠٠فربايــر /شــباط ١٠  وكــان لــديهم جنــسيتان، جنــسية مالطــة، علــى ســبيل املث
، هلـم أن حيتفظـوا      اكتسبوها عن طريق أصلهم، وجنسية أخرى اكتسبوها بامليالد يف بلد أجنيب          

  .باجلنسيتني إىل أجل غري مسمى
 من القانون على أن أي شخص يولد يف مالطة أو يف اخلارج ويكـون            ٩وينص القسم     

مواطنا مالطيا باملولد أو باألصل ويكون قد أقام خارج مالطـة مـدة سـت سـنوات علـى األقـل                     
  .وحصل على أو احتفظ جبنسية بلد آخر يعترب دائما مواطنا مالطيا

وهذا يعين على سبيل املثال أن األطفال الذين يولدون يف اخلـارج ملهـاجرين مـالطيني،                  
 وأقـاموا دائمـا يف بلـد والدهتـم،          ٢٠٠٠فرباير  / شباط ١٠ سنة يف    ١٩ويكونون قد تعدوا سن     

أي أنـه ال جيـب علـيهم أن يفعلـوا أي شـيء هلـذا       (يكتسبون جنسية مالطـة مـرة أخـرى تلقائيـا       
  ).كتسبون مرة أخرى جنسية مالطة عن طريق إجراء غري طوعياالكتساب ولكن ي

ــا قبــل    مــن القــانون علــى أن الــشخص ا  ٨ويــنص القــسم     ــا مالطي لــذي مل يعــد مواطن
وله علــى جنــسية أجنبيــة أو ألنــه  ألن جنــسيته املالطيــة ســقطت حبــص٢٠٠٠فربايــر /شــباط ١٠
ون، يكـون لـه احلـق يف    يرفض التجـنس جبنـسية أجنبيـة يف حـدود الوقـت الـذي حـدده القـان               مل

  .استعادة جنسيته املالطية عن طريق التسجيل
وهذا يعين، يف الواقع، أن مواطين مالطـة الـسابقني الـذين حـصلوا علـى جنـسية مالطـة                

 أو عنــد الــوالدة، ولكنــهم مل يقيمــوا يف اخلــارج ســت ســنوات  ١٩٦٤ســبتمرب / أيلــول٢١يف 
طيني عــن طريــق التــسجيل أو التجــنس مث علــى األقــل، واألشــخاص الــذين كــانوا مــواطنني مــال

ــة، أي أن هـــؤالء     ــواطين مالطـ ــفهم مـــن مـ ــدوا جنـــسيتهم، حيـــق هلـــم اآلن التـــسجيل بوصـ فقـ
األشخاص هلم أن يتقدموا بطلب لتسجيلهم بوصفهم مواطنني مـالطيني دون أن يكـون علـيهم          

 أو يف ســواء يف مالطــة( .اســتيفاء أي شــروط لإلقامــة وبغــض النظــر عــن مكــان إقامتــهم حاليــا 
بيد أنه جتدر مالحظة أن مواطين مالطة الـسابقني الـذين اكتـسبوا جنـسية مالطـة عـن          ). اخلارج

طريق التسجيل أو التجنس لن مينحوا جنسية مالطة إال إذا اقتنع الـوزير املـسؤول عـن الـشؤون            
  .املتعلقة باجلنسية بأن ذلك ال يتعارض مع الصاحل العام

 أن يتقـدم املـواطن األجـنيب بطلـب للحـصول علـى              ويف مجيع احلـاالت الـيت تـستوجب         
مـن املهـم أن يتحقـق    ) اي حيثمـا جيـري احلـصول علـى اجلنـسية بـإجراء طـوعي          (جنسية مالطة   

  .مقدم الطلب من فقدان جنسية البلد األصلي بسبب هذا اإلجراء الطوعي
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 اكتساب جنسية مالطة عن طريق الزواج  - ٣

جـة األجنبيـة ملـواطن مـالطي أن تتقـدم بعـد             ، كـان للزو   ٢٠٠٠فربايـر   / شـباط  ١٠قبل    
. ولكـن احلالـة مل تعـد كـذلك اآلن         . الزواج مباشرة بطلـب للتـسجيل بوصـفها مواطنـة مالطيـة           

ــب           ــدم بطل ــة أن تتق ــة األجنبي ــانون، ال ميكــن للزوج ــى الق ــت عل ــيت أُدِخل ــديالت ال ــد التع فبع
دة مخس سنوات علـى     للحصول على جنسية مالطة إال إذا كانت متزوجة من مواطن مالطي مل           
 مــن ٦ و ٤القــسمان (األقــل، وال تــزال مقيمــة مــع زوج مــالطي وقــت تقــدمي طلــب التجــنس  

  ).القانون
والشخص األجنيب الذي تتوىف زوجته املالطية قبل السنة اخلامسة من الـزواج، حيـق لـه             

أن يتقــدم بطلــب للحــصول علــى جنــسية مالطــة بعــد مــرور مخــس ســنوات مــن تــاريخ الــزواج 
  . أن يكون الزوج األجنيب ال يزال مقيما مع زوجته املالطية وقت وفاهتاوبشرط
ــا أو فعــال عــن زوجــاهتم         وقــد عــدل القــانون حبيــث ميكــن لألجانــب املنفــصلني قانون

املالطيات أن حيصلوا على اجلنسية طاملا حدث االنفصال بعد السنة اخلامسة مـن الـزواج وأقـام               
  .الزوجان معا خالل فترة اخلمس سنوات

 اكتساب األطفال الذين كانت أمهم مواطنة مالطية وقت الوالدة جلنسية مالطة  - ٤

ووفقا لتطور قـوانني اجلنـسية     . كانت اجلنسية ال تنقل إىل األطفال إال عن طريق األب           
، مسحـت مالطـة بانتقـال جنـسية مالطـة           ١٩٨٩أغـسطس   /يف بلدان أخرى، واعتبارا مـن ا آب       

قت اكتسب تلقائيا مجيـع األطفـال الـذين ولـدوا يف اخلـارج ألم               عن طريق األم، ومنذ ذلك الو     
  .مالطية اجلنسية جنسية مالطة

ـــ     ن ولــــدوا يف وُعــــدل القــــانون اآلن مــــرة أخــــرى لكــــي يتــــيح الفرصــــة جلميــــع َمـ
ــول ٢١ ــل   ١٩٦٤ســبتمرب /أيل ــك وقب ــد ذل ــسية  ١٩٨٩أغــسطس / آب١ أو بع ــساب جن  اكت

بطلـب التـسجيل بوصـفهم مـواطنني مـالطيني      وميكنـهم أن يتقـدموا   . مالطة عن طريق التسجيل  
وأن حيتفظوا هبـذه اجلنـسية باإلضـافة إىل جنـسيتهم احلاليـة، وذلـك بغـض النظـر عمـا إذا كـان                        
هؤالء األشخاص مقيمني يف مالطـة أو يف اخلـارج، ودون أن يكـون علـيهم اسـتيفاء أي شـرط              

  . من شروط اإلقامة
أي (يب بطلب اكتـساب جنـسية مالطـة       يف مجيع هذه احلاالت عندما يتقدم مواطن أجن         

من املهم أن يتحقق مقدم الطلب مما إذا كان قـد يفقـد            ) حيث ُتكتسب اجلنسية بإجراء طوعي    
  .جنسية بلده بسبب هذا اإلجراء الطوعي
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 أي طفل حديث الوالدة يوجد متخلى عنه يف مالطة ُيعترب مواطنا مالطيا  - ٥

، كـان أي طفــل حـديث الـوالدة يوجــد    قبـل إدخـال التعـديالت مــؤخرا علـى القـانون       
ولكـن مل يكـن يف إمكانـه أن يـصبح مواطنـا يف              . متخلى عنه يف مالطة ُيعترب أنـه ُولـد يف مالطـة           

حيث أنه كان من غري املعروف، ألسباب واضحة، ما إذا كان أحد والديـه علـى األقـل                   مالطة
جنـسية مالطـة عنـد       من واطين مالطة، وهو شرط مسبق ألن يكتسب أي طقـل ُولـد يف مالطـة               

  . وهلذا، كان هذا الطفل عدمي اجلنسية. والدته
أما اآلن فقد ُعدل هذا القانون مبا يقضي باعتبار الطفل املذكور مواطنا مالطيـا إىل أن                  

  .يثبت حقه يف أي جنسية أخرى
  مالحظات عامة  

ــا يف مالطــة وأن يكــون يف نفــس الوقــت        - ١ مــن املــشروع أن يكــون أي شــخص مواطن
  .نا يف بلد آخرمواط
ال تقوم القوانني املالطية بأي متييز بني الذكور واإلناث فيما يتعلـق باكتـساب اجلنـسية          - ٢

  .أو تغيريها أو االحتفاظ هبا
ال يــتعني علــى أي شــخص، ذكــر أو أنثــى، يكتــسب اجلنــسية املالطيــة أن يتخلــى عــن    - ٣

  .جنسية أخرى حيملها أو حتملها
علـى  (ة يف مالطة بـاحلق يف البقـاء والعمـل يف مالطـة              /ة ملواطن /ة األجنيب /يتمتع الزوج   - ٤

وميكن للزوج املذكور أيضا أن يكتـسب اجلنـسية املالطيـة بعـد الـزواج ولكـن                 ). أساس الزواج 
  .ال حيق له أن يفعل ذلك إال بعد مخس سنوات من الزواج وما دام يعيش مع زوجته املالطية

  .طفال أن يكتسبوا جنسية الوالدينيف حالة الزواج املختلط ميكن لأل  - ٥
ــة يف مالطــة عــن طريــق        - ٦ ميكــن ألي شــخص أن يتقــدم بطلــب للحــصول علــى املواطن

  .التجنس بعد اإلقامة لفترة مخس سنوات على األقل يف مالطة
 :مبقتضى املبادىء التوجيهية احلالية املتعلقة باجلنسية فإن  - ٧
  

  :مجيع الطلبات للحصول على اجلنسية من  ‘١’  
  مواطنني سابقني يف مالطة،  ‘٢’  
  أطفال املهاجرين العائدين أو الوالدين املالطيني املقيمني يف مالطة،  ‘٣’  
  أطفال ُولدوا ألشخاص مل يكونوا مالطيني ولكنهم اكتسبوا الحقا اجلنسية املالطية،  
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  أشخاص ُولدوا يف اخلارج ولكنهم من أصل مالطي،  ‘٤’  
  .ُينظَر فيها على حنو إجيايب  

الطلبات من أشخاص ال ينتمون إىل فئة من الفئات الـواردة أعـاله ال ُينظـر فيهـا علـى                      - ب
  .حنو إجيايب إال إذا انطوت على جوانب إنسانية

  
   التمثيل  :٨املادة   

تتخـذ الــدول األطـراف مجيــع التـدابري املناســبة لتكفــل للمـرأة، علــى قـدم املــساواة مــع        
ل حكومتــها علــى املــستوى الــدويل واالشــتراك يف أعمــال   الرجــل ودون أي متييــز، فرصــة متثيــ 

  .املنظمات الدولية
  

  املؤمترات الدولية/املشاركة يف االجتماعات  ١- ٨  
ثيــل مالطــة علــى املــستوى الــوطين  لــيس مثــة شــكل قــانوين للتمييــز حيظــر علــى املــرأة مت   

 ُتعطى . الدويل أو

ت وللمـــشاركة يف أعمـــال  املــؤمترا حلـــضوراملــرأة حقوقـــا متــساوية وفرصـــا متكافئــة      
  .املنظمات الدولية

وحيضر االجتماعات الدولية كثري من املوظفني احلكوميني، وعلـى وجـه اخلـصوص منـذ                 
ــوظفني يف     . عــضوية مالطــة يف االحتــاد األورويب   ــار امل ــة حيــضرها كب معظــم االجتماعــات الدولي

  .ني على مستوى أدىنومع ذلك تضم تلك الوفود يف أغلب األحيان موظف. الوزارة ذات الصلة
وعلى الرغم من أن مشاركة املرأة زادت على حنو تدرجيي يف احلياة السياسية والعامـة                 

وهـذه  .  يف املـساواة مـن نـاحييت الكـم والنوعيـة           قائمـا فال يزال اختالل كبري واضح يف التـوازن         
ملناصـب  الظاهرة أشد بـروزا يف جمـال العالقـات الدوليـة، وعلـى وجـه اخلـصوص فيمـا يتعلـق با              

  .الرفيعة
يف الربملان األورويب مثة نقـص بـارز يف النـساء املالطيـات، حيـث تقـع مالطـة يف أسـفل                    

ولكن توجد ممـثالت    . القائمة دون أن يكون هلن متثيل بني األعضاء اخلمسة الذين ميثلون بلدنا           
  :دوليات داخل

  .مؤسسات االحتاد األورويب  •  
  .األمم املتحدة  •  
  .السفارات  •  
 .لس أوروباجم  •  
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. ٢٠٠٥ُعينــت الــدكتورة جوانــا دريــك لرئاســة متثيــل اللجنــة األوروبيــة يف مالطــة يف    
ــد         ــة بع ــة للجماعــات األوروبي ــة االبتدائي ــا قاضــية يف احملكم ــا كرميون ــدكتورة إين وأصــبحت ال

، عقـب اإلقـرار الرمسـي لتعيينـها مــن     ٢٠٠٤مــايو /انـضمام مالطـة إىل االحتـاد األورويب يف أيـار    
أغــسطس / آب٣١وســتنتهي مــدة خدمــة الــدكتورة كرميونــا يف . جملــس االحتــاد األورويبِقبــل 

ــة ال     . ٢٠٠٧ ــة يف األمان ــوظفني عــن مالط ــوع امل ــغ جمم ــارا مــن     ويبل ــة لألمــم املتحــدة اعتب عام
وتـشغل الـسيدة مرغريتـا أموديـو        . سـبعة رجـال وأربـع نـساء       :  أحد عشر  ٢٠٠٦يوليه  /متوز ١

والــسيدة أنابيــل بــورغ موظفــة معاونــة  .  يف كــوت ديفــوارمنــصب رئيــسة يف إدارة العمليــات 
ــا كــرميال ميكــاليف   . لــشؤون التوظيــف يف قــسم التوظيــف والتنــسيب   والــسيدة مرييلــني ماري

مسجلة يف البعثة يف كوسوفو، والسيدة ريتشيل ريكـو تـشغل منـصب موظفـة معاونـة لـشؤون                
وتعمــل أيــضا ثــالث  . سانحقــوق اإلنــسان يف إدارة الــدعم لإلجــراءات اخلاصــة حلقــوق اإلنــ   

  .ممثالت مالطيات لدى جملس أوروبا واملؤسسات التابعة له
  

  املشاركة يف أعمال املنظمات الدولية  ٢- ٨  
فيما يتعلق بدور املرأة يف حل الصراعات وتوطيـد الـسالم علـى املـسرح الـدويل تزايـد                     

لــن يف بعثــات معتمــدة إن الدبلوماســيات املالطيــات اللــوايت يعم. االهتمــام باملــشاركة يف ذلــك
  .لدى املنظمات الدولية يتشاطرن احلقوق وااللتزامات على قدم املساواة مع الرجال

إن السياسات اليت تـضعها احلكومـة املالطيـة تـضمن مبـدأ دمـج نـوع اجلـنس يف أوجـه                   
وجيـري التأكيـد    . النشاط الرئيسية ليس على املستوى الوطين فقط ولكن على املستوى الـدويل           

ــى تع ــشاركة وعــدم       عل ــة وامل ــاالقتران بالدميقراطي ــات األساســية ب ــسان واحلري ــوق اإلن ــز حق زي
  .التمييز

وشــاركت اللجنــة الوطنيــة لتعزيــز املــساواة، منــذ إنــشائها، يف التعــاون الــدويل املوجــه    
ــة     ــاة العامــة واملدني وتعمــيم منظــور . صــوب تعزيــز تعمــيم منظــور املــرأة يف مجيــع جمــاالت احلي

على بدئه على املستوى الشعيب، وجتاوز ما هو مقبول تقليديا بوصـفه القاعـدة              املساواة ينطوي   
  .يف تناُول العوامل اليت متس بالنهوض باملرأة يف بضعة جماالت من التمثيل

  
  اخلدمة الدبلوماسية  ٣- ٨  

وفيمــا يلــي . إن نــسبة الــذكور إىل اإلنــاث يف اخلدمــة الدبلوماســية تقــل مبــرور الوقــت   
الدبلوماسيني يف وزارة اخلارجية يف اجلزر املالطيـة للفتـرة الواقعـة بـني كـانون                توزيع للموظفني   

  .٢٠٠٦سبتمرب /ديسمرب وأيلول/األول
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  اخلدمة الدبلوماسية  ١-٨اجلدول 
  ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول

  اإلناث  الذكور  املرتبة
 صفر ٣٠  *سفراء

 صفر صفر  مستشار رفيع املستوى
 صفر ٣  مستشار أول

 ٣ ١١  رمستشا
 ١١ ١٥  أمني أول
 ٧ ٢  أمني ثان
    ٢١  ٦١  اجملموع

  ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول
  اإلناث  الذكور  املرتبة
 ٢ ٣٥  *سفراء

 صفر ٢  مستشار رفيع املستوى
 صفر ١  مستشار أول

 ٢ ١١  مستشار
 ٢٢ ٢٠  أمني أول
 ٢٠ ١٣  أمني ثان
   ٤٦ ٨٢  اجملموع
  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
  اإلناث  الذكور  املرتبة
 ٢ ٣٤  *سفراء

 صفر ١  مستشار رفيع املستوى
 ٣ ٩  مستشار أول

 ٤ ٦  مستشار
 ٣٤ ٢٩  أمني أول
 ٧ ٨  أمني ثان
   ٥١ ٨٧  اجملموع
 .يشري إىل كل من السفراء املقيمني وغري املقيمني  *  

  .وزارة اخلارجية، مالطة :املصدر    
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  اجلنسية  :٩املادة   
أة حقــا مــساويا حلــق الرجــل يف اكتــساب جنــسيتها أو       متــنح الــدول األطــراف املــر     - ١

وتــضمن بوجــه خــاص أال يترتــب علــى الــزواج مــن أجــنيب أو تغــيري . االحتفــاظ هبــا أو تغيريهــا
جنسية الزوج أثنـاء الـزواج، أن تـتغري تلقائيـا جنـسية الزوجـة، أو أن تـصبح بـال جنـسية أو أن                   

  .تفرض عليها جنسية الزوج
 .ملرأة حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلامتنح الدول األطراف ا  - ٢
  

  املبادئ واألحكام الرئيسية  ١- ٩  
ووضــع دســتور . ١٩٦٤حــصلت مالطــة علــى االســتقالل مــن احلكــم الربيطــاين عــام     

، ويكــرس الفــصل الثالــث مــن الدســتور     ١٩٦٤مالطــة مبوجــب أمــر اســتقالل مالطــة عــام      
ئح الـيت ختــص اجلنــسية فيمــا يتعلـق باملــسائل اجلنــسانية منــذ   ومل ُتغــري القــوانني واللــوا. للجنـسية 

  .تقدمي التقرير األخري
  

  األجانب يف اجلزر املالطية  ٢- ٩  
  ٢٠٠٤ و ١٩٩٠الرعايا واألجانب يف مالطة يف   ١-٩اجلدول 

  

  العام
  الرعايا

)١ ٠٠٠(  
  األجانب

)١ ٠٠٠(  
  األجانب

%  

١,٦  ٦  ٣٥٢  ١٩٩٠  
٢,٨  ١١  ٣٨٩  ٢٠٠٤  

  .Eurostat: Statistics in Focus - population and Social Conditions - 8/2006: املصدر
  

تأيت اجلماعة الكربى من األجانب يف مالطة من اململكة املتحـدة، األمـر الـذي يعكـس           
  .بقوة خلفيتنا التارخيية
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    ٢٠٠٥خيصا بالعمل يف  وحيملون تر٢٤ و ١٦األجانب املقيمون يف مالطة الذين تتراوح سنهم بني   ٢-٩اجلدول 
  جمموع حاملي الترخيص بالعمل  )يف املائة(اجملموع   اإلناث  الذكور  السن
١٦  -  -  -  -  
١٧  -  -  -  -  
٠,٠  ١  -  ١  ١٨  
٠,٢  ٧  ٤  ٣  ١٩  
٠,٤  ١٥  ٨  ٧  ٢٠  
٠,٨  ٢٦  ١٤  ١٢  ٢١  
١,٣  ٤٤  ٢٠  ٢٤  ٢٢  
١,٧  ٦٠  ٣٢  ٢٨  ٢٣  
٢,٢  ٧٦  ٣٠  ٤٦  ٢٤  

  ٢,٢  ٧٦  ١٠٨  ١٢١  اجملموع
  

  .اليوم الدويل للشباب - ١٧٩/٢٠٠٦النشرة اإلخبارية ملكتب اإلحصاء الوطين   :ملصدرا  
  

املوقـع  . تزداد سنة بعد أخرى أمهية موقف الدولة املالطية يف جتـارب ملتمـسي اللجـوء                
اجلغرايف ملالطة جيعلها ُوجهة طيبـة لعـدد مـن املهـاجرين غـري القـانونيني للوصـول إىل الـشواطئ                     

ــة ــة مهــاجرين غــري    ٤٨ ُســّجل أن ٢٠٠٥يف . املالطي ــة، جالب ــاه البحــر املالطي ــا دخلــت مي  قارب
وعند إجراء حتليل مقـارن بالـسنة الـسابقة يعـين ذلـك        .  إىل مالطة  ١ ٨٨٢قانونيني بلغ عددهم    

 بلـغ   ٢٠٠٦ويف األشـهر الـستة األوىل مـن         . ٤٣٤زيادة يف عدد املهاجرين غري القانونيني تبلغ        
  .)٤٣( مهاجرا غري قانوين٣٧٨يعادل وصلت إىل مالطة تسعة، ما جمموع عدد القوارب اليت 

إن ارتفاع عدد الواصلني إىل الشواطئ املالطية يـنعكس أيـضا يف زيـادة عـدد الطلبـات                 
وبلــغ العــدد اإلمجــايل للطلبــات الــيت تلقاهــا مكتــب مفــوض شــؤون الالجــئني  . املقدمــة للجــوء

ويـشكل الفـارق زيـادة      . ١١٩٩ ،٢٠٠٥، بينما بلغ عـدد املـسجلني يف         ٩٩٧ ،٢٠٠٤خالل  
وعــدد الطلبــات املــسجلة يف األشــهر    . ٢٠٠٤علــى األرقــام احملــسوبة يف    يف املائــة ٢٠تبلــغ 

ــن   ــسة األوىل م ــغ ٢٠٠٦اخلم ــستم    ٥٥٧ بل ــبرية سي ــادة الك ــاه الزي ــومئ إىل أن اجت ــا ي ر يف ، م
٤٤(٢٠٠٦(.  

 ٧٠٩وطـاهنم مـن   ولوحظ تسجسل زيادة أيضا يف عدد املهاجرين الـذين أعيـدوا إىل أ            
 بلـغ عـدد األشـخاص       ٢٠٠٦ويف األشهر األربعة األوىل من      . ٢٠٠٥ يف   ٩٥٤ إىل   ٢٠٠٤يف  

وتـشمل أرقــام األشــخاص الـذين أعيــدوا إىل أوطــاهنم مجيــع   . ٣٤٩الـذين أعيــدوا إىل أوطــاهنم  
واشـتملت هـذه علـى إعـادة أشـخاص          . األجانب الذين أُخرِجوا من البلد لسبب من األسـباب        
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م يدخلون البلد على حنو قانوين ولكنهم ميكثون فترة تتجاوز فترة املكوث املـرخص              إىل أوطاهن 
هبا، وأشخاص يصلون إىل مالطة دون ان تتوفر لديهم الوثـائق الالزمـة وأفـراد آخـرين يـصلون                   

  .)٤٥(وعإىل مالطة على حنو غري مشر
الجـئني   بلغ العدد اإلمجايل للقرارات اليت اختـذها مكتـب مفـوض شـؤون ال              ٢٠٠٥يف    

 منها كانت قرارات إجيابية ُمنح مبوجبـها مركـز          ٤٩,٣ونسبة  . ١١٠٢بشأن ملتمسي اللجوء    
 يف املائـة    ٥٠,٥ ـونـسبة الـ   .  أفـراد علـى التـوايل      ٥١٠ فردا و    ٣٦الالجئ واحلماية اإلنسانية ل     

 ٢٠٠٥وخبــالف الــسنتني املاضــيتني، اتــسمت . املتبقيــة مــن القــرارات املتخــذة كانــت بــالرفض
ويف الفتـرة   . ة أن نـسبة قـرارات الـرفض جتـاوزت نـسبة القـرارات مبـنح اإلعانـة اإلنـسانية                   حبقيق

 مركــز الالجــئني، وأعطــي ١٦٠ ُمــنح أشــخاص بلــغ جممــوعهم ٢٠٠٥ و ٢٠٠٢الواقعــة بــني 
  .)٤٦( شخصا١٢٨٨ أفراد احلماية اإلنسانية وُرِفضت طلبات ١٥٠٩
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  :اجلزء الثالث    
  التعليم : ١٠املادة     

لدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة لكي تكفـل         تتخذ ا   
للمرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أسـاس               

  :تساوي الرجل واملرأة
نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملهين، وللوصول إىل الدراسـات واحلـصول           )أ(  

العلمية يف املؤسسات التعليمية من مجيع الفئـات، يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية               على الدرجات   
على السواء؛ وتكون هذه املساواة مكفولة يف املرحلة الـسابقة لاللتحـاق باملدرسـة ويف التعلـيم            

  العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين؛
س املنــاهج الدراســية، ونفــس االمتحانــات وهيئــات تدريــسية تتمتــع  تــوفّر نفــ  )ب(  

 مبؤهالت من نفس املستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

القـــضاء علـــى أي مفهـــوم منطـــي عـــن دور الرجـــل ودور املـــرأة علـــى مجيـــع    )ج(  
 التعلـيم  مستويات التعليم ويف مجيع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنـواع           

اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسـية                
  وتكييف أساليب التعليم؛

  نفس الفرص لالستفادة من املنح التعليمية وغريها من املنح الدراسية؛  )د(  
لـيم  نفس الفرص للوصول إىل برامج التعلـيم املتواصـل، مبـا يف ذلـك بـرامج تع                  )ـه(  

الكبار وحمو األمية الوظيفية، وال سـيما الـيت هتـدف إىل أن تـضيق، يف أقـرب وقـت ممكـن، أي                       
  فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة؛

ــرامج         )و(   ــات وتنظــيم ب ــني الطالب ــل األوان ب ــرك املدرســة، قب ــدالت ت خفــض مع
  للفتيات والنساء الالئي تركن املدرسة قبل األوان؛

  للمشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛نفس الفرص   )ز(  
الوصــول إىل معلومــات تربويــة حمــددة للمــساعدة يف ضــمان صــحة األســر          )ح(  

  .ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح عن ختطيط األسرة
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  التعليم  ١- ١٠  
ــأمني مــستقبل مــستدام يكمــن        ــاح لت ــا بــأن املفت  يف تعتقــد حكومــة مالطــة اعتقــادا قوي
والتعلـيم هـو األداة الـيت حتقـق         . االسـتثمار يف التعلـيم ضـمان إلتاحـة الفـرص لألطفـال            . التعليم

  .النجاح للطفل بوصفه فردا وللبلد
القــانون الرابــع والعــشرون لعــام  (١٩٨٨ويـصف دســتور مالطــة وقــانون التعلــيم لعــام    
ام التعليمــي  أغــراض وأهــداف النظــ  ٢٠٠٦، مبــا يف ذلــك التعــديالت املدخلــة مــن     )١٩٨٨
  :يفرض التعليم االلتزامات التالية على الدولة. املالطي
  .توفري التعليم اإللزامي  •  
  .توفري التعليم االبتدائي اإللزامي، وهو جماين يف مجيع املدارس احلكومية  •  

  .“التعليم االبتدائي إلزامي والتعليم يف املدارس احلكومية جماين”: ١٠الفصل الثاين، املادة 
تــوفري املــنح الدراســية واملــساعدات املاليــة ضــمانا حلــق الفــرد يف مواصــلة الدراســة            •  

 .واحلصول على أعلى مستوى من املنجزات الدراسية

حيق للطـالب ذوي القـدرة واالسـتحقاق، حـىت بـدون مـوارد              ”): ١ (١١الفصل الثاين، املادة    
  .“مالية، بلوغ أعلى درجات التعليم

حتقق الدولة هذا املبدأ عـن طريـق املـنح الدراسـية واملـسامهات      ”): ٢ (١١الفصل الثاين، املادة   
  .“ُألَسر الطالب وخمصصات أخرى على أساس امتحانات تنافسية

 .تطوير األحباث الثقافية والعلمية والتكنولوجية  •  

  .“حباث الثقافية والعلمية والتقنيةتنهض الدولة بتطوير األ”: ٨الفصل الثاين، املادة 
 .التدريب املهين واحلريفتطوير   •  

  . “املنيتقدم الدعم للتدريب املهين أو احلريف والنهوض بالع”): ٢ (١٢الفصل الثاين، املادة 
العمـل  حيـق لألشـخاص املعـوقني واألشـخاص العـاجزين عـن             ”): ٣ (١٧الفصل الثـاين، املـادة      

  . “التعليم والتدريب اِحلَريف
هـو الـصك    ) ١٩٨٨انون الرابع والعـشرون لعـام       الق(والقانون املنظم للتعليم يف مالطة        

إنـه ُيَعـرِّف حقـوق والتزامـات الطـالب          . القانوين الرئيسي الذي حيكـم تـوفري التعلـيم يف مالطـة           
  .والوالدين واملؤسسات التعليمية اليت هلا مصلحة يف جمال التعليم
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لــيم يف اإلطــار القــانوين الــذي يــشكل أســاس تــوفري التع) ١٩٨٨(يــوفر قــانون التعلــيم   
مالطة، وحظر التمييز على أساس نوع اجلـنس فيمـا يتعلـق بالوصـول إىل مجيـع أنـواع اإلرشـاد                  

وهذه العقبة تنطبق علـى مجيـع املؤسـسات التعليميـة           . املهين والتدريب وإعادة التدريب املهنيني    
يت وفيمـا يلـي اجملـاالت الـ    . أو أي كيان آخر يضع أحكامـا تتعلـق بالتـدريب أو اإلرشـاد املهـين      

  :ختضع للتدقيق
  :تبني حكومة مالطة أن  
املؤســسات والكيانــات التعليميــة الــيت تــوفر التــدريب املهــين تكفــل، ضــمن   ”    

حــدود اختــصاصها، أال تنــشر املنــاهج والكتــب املدرســية التمييــز وأن تفــي بالتزامهــا    
  .“)٩من املادة ) ٢(املادة الفرعية كما تنص عليه (بقمع التحرش اجلنساين 

  
  احلد األدىن للمناهج الوطنية  ٢- ١٠  

تعتقد جكومة مالطة بأن تعليم مجيع األفراد يشغل األولوية العامة لرعاية وتطوير كـل                
ويساعد احلد األدىن للمناهج الوطنية يف إجياد بيئات تعلُّم حمفـزة يكـون             . مواطن واجملتمع برمته  

ذه الوثيقـة حماولـة شـاملة       وهـ . فيها جلميع الطالب الفرصـة لتحقيـق إمكـاهنم الدراسـي الكامـل            
  .ترمي إىل وضع التعليم يف صميم أولويات الدولة

  .والسياسات يف جمال التعليم والتدريب أدوات هامة للمساواة بني اجلنسني  
لـــيم واألســـاس القـــانوين للحـــد األدىن للمنـــاهج الوطنيـــة املالطيـــة يـــرد يف قـــانون التع    

 مـن قــانون التعلـيم يــرد اســتحقاق   ١ اجلــزء  الــواردة يف“األحكــام العامـة ”يف ). ٣٢٧ البـاب (
  :التعليم

من حق كل مـواطن يف مجهوريـة مالطـة أن يتلقـى التـدريس والتعلـيم دون أي متييـز                     ”  
  .“أو املعتقد أو القدرة االقتصاديةفيما يتعلق بالسن أو نوع اجلنس 

دارس ينطبـق علـى مجيـع املـ      ) ٢٠٠٠(خلق املستقبل معا    : احلد األدىن للمناهج الوطنية     
تشكل هذه الوثيقة أساسـا ملزمـا لوضـع منـاهج منفـصلة، علـى              . احلكومية والكنسية واملستقلة  

ُيقّر احلـد   . ثالثة مستويات خمتلفة للتعليم تشمل نظام التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي          
  :األدىن للمناهج الوطنية بأن

ولـذلك، ينبغـي لألوسـاط      . ترمـا كل فرد، يف اجملتمع الدميقراطي، ينبغي أن يكـون حم         ”  
واقـف املقابلـة واالسـتعداد      التعليمية أن تعارض بنشاط كل أشكال التمييـز عـن طريـق تعزيـز امل              

  .“للعمل
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  )خلق املستقبل معا: احلد األدىن للمناهج الوطنية(
إن احلد األدىن للمناهج الوطنية ينطبـق علـى مجيـع اجلهـات القائمـة بـالتعليم يف مالطـة                      
ــا يتع ــغ ســنهم     فيم ــذين تبل ــدريس األشــخاص ال ــق بت ــي ســن االلتحــاق    ١٦ إىل ٥ل  ســنة، وه

ــة واإلدمــاج االجتمــاعي    . االلزامــي احملــدد باملدرســة  ــة االجتماعي ــدأ العدال ــاهج مبب ــد املن . وتتقي
  :وإحدى سياسات احلد األدىن للمناهج الوطنية هي جعل التعلُّم يف متناول يد اجلميع

أن تكفــل املــساواة يف الوصــول إىل النظــام التعليمــي  جيــب علــى األوســاط التعليميــة  ”  
 - دون التمييز على أساس القدرة أو نوع اجلـنس أو الديانـة أو العنـصر أو اخللفيـة االجتماعيـة            

  .“الثقافية واالقتصادية
  )خلق املستقبل معا: احلد األدىن للمناهج الوطنية(

تمع الـوطين بـضمان تكـافؤ الفـرص         احلد األدىن للمناهج الوطنية ملتزم بتعزيز التزام اجمل         
وأحد املبادئ املبينـة خبطـوط عامـة يف احلـد األدىن            . لكل شخص، بغض النظر عن نوع اجلنس      

  .للمناهج الوطنية هو تعزيز املساواة بني اجلنسني
وتسند املنـاهج، الناشـئة عـن التـزام اجملتمـع مببـدأ املـساواة بـني اجلنـسني، إىل األوسـاط                    

  : ات ااملتمثلة يف أن الفتيان والفتياتالتربوية املسؤولي
  يتبعون نفس املناهج؛  •  
  جتري مراعاهتم بطريقة تكفل املساواة يف الوصول إىل نفس فرص العمل؛  •  
  ميرون بنفس التجارب التعليمية؛  •  
لديهم الفرصة ألن خيتاروا بفعالية املواضيع اليت يريدون دراستها على أسـاس االختيـار           •  

 .املستنري

  )احلد األدىن للمناهج الوطنية خلق املستقبل معا(املساواة بني اجلنسني : ١١بدأ امل
يؤكد احلد األدىن للمناهج الوطنية على أمهية عدم معاجلة املساواة بني اجلنـسني مبعـزل            

  .عن املدارس أو يف املدارس فقط
 عوامـل   املساواة بني اجلنسني ليـست موضـوعا ينبغـي أن تعاجلـه املدرسـة مبعـزل عـن                 ”  

ينبغـــي أن تكـــون املـــساواة موضـــوعا متعـــدد  . أخـــرى، أو خـــالل تـــدريس موضـــوع خـــاص 
التخصصات ميكن للمعلمني أن يطوروه يف سـياق موضـوعهم اخلـاص وهـم يواجهـون التحيـز                  

  .“ األكثر إدماجا للمنظور اجلنساينويعززون البدائل
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  )خلق املستقبل معا: احلد األدىن للمناهج الوطنية(
ومـن ثَـّم فاملـدارس حباجـة        . سسة مؤثرة جدا لتشكيل املعتقـدات واملواقـف       املدرسة مؤ   

إىل كفالــة اال تقــوض بــأي شــكل مــن األشــكال املــوارد الــيت تتيحهــا األوســاط التربويــة مبــدأ    
باختيار وإنتاج املوارد ينبغي للمدارس أن تدرس وتـضع بفعاليـة النـصوص والعـروض       . املساواة

ووفقـا للحـد األدىن للمنـاهج الوطنيـة، ينبغـي أن      . واة بني اجلنـسني البصرية اليت تعزز مبدأ املسا 
يف البيئـات املدرسـية   . يكمَّل التغيري اهليكلي بتجديد مستمر ألصول التدريس من ِقبـل املعلمـني   

  : ذات التعليم املشترك، ينبغي للمعلمني أن يركزوا على
  التفاعل بني اجلنسني خالل األنشطة اجلماعية؛  •  
  االنتباه املخصص للناس من جنس خمتلف؛مقدار   •  
  التوقعات املتعلقة بالناس من جنس خمتلف؛  •  
 .املسؤوليات املسندة إىل الناس من جنس خمتلف  •  

وفقـا  . “تعزيز املساواة بني اجلنـسني    ” من احلد األدىن للمناهج الوطنية هو        ٥واهلدف    
بغـي لـه أن يعتـرب الرجـل واملـرأة           هلذا اهلدف، لدى إكمال شخص للتعليم يف مدرسة مالطية، ين         

  :حيتاج الطالب إىل اكتساب. متساويني
  املتعلقة باملساواة بني اجلنسني؛ املعرفة واملعلومات بالقوانني  •  
ــتفكري          •   ــساب ال ــسني، واكت ــني اجلن ــول االخــتالف ب ــدير وقب ــك تق ــا يف ذل ــارات مب امله

  ملنطوية على التمييز؛التحليلي، والقدرة على نقد املواقف التمييزية واحلاالت ا
املواقف مبا يف ذلك اإلميان بالعدالة االجتماعية اليت تشمل املبدأ األساسـي، وهـو مبـدأ                  •  

 .املساواة بني املرأة والرجل

. بيـد أنـه لـيس كافيـا حبـد ذاتـه           . واحلد األدىن للمناهج الوطنية مـصدر طيـب لإلرشـاد           
ووضـعت اللجنـة   . س، وحينمـا ُتحقَّـق النتـائج      ستبلغ هذه الوثيقة ذروهتـا حينمـا ُتنفـذ يف املـدار           

، وهي أداة لعملية التنفيذ للمنـاهج علـى املـستويني           ٢٠٠١خطة استراتيجية يف     القيادية الوطنية 
ومتثل هذه اخلطة املتطلبات الدنيا اليت ُتجَعل ملزِمة قانونـا جلميـع املـدارس              . املدرسي واملركزي 

ووفقـــا للخطـــة . حلـــد األدىن للمنـــاهج الوطنيـــةاحلكوميـــة وغـــري احلكوميـــة يف صـــاحل تنفيـــذ ا 
  :يشمل نوع اجلنس يف احلد األدىن للمناهج الوطنية) ٢٠٠١(االستراتيجية 

  :السياسات  -  لفأ  
  إعداد تشريع لضمان حتقيق العدل بني اجلنسني؛  - ١
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  ضمان مراعاة املساواة بني اجلنسني يف توزيع املوظفني اإلداريني واملدرسني؛  - ٢
  ة املدارس بأن تكون لديها سياسة داخلية لتحقيق العدالة بني اجلنسني؛مطالب  - ٣
  أن يكون هناك بيان كتايب بسياسة تعىن بتكافؤ الفرص بني اجلنسني؛  - ٤
ــهج        - ٥ ــرامج احلــد األدىن للمن ــع ب ــة بــني اجلنــسني يف مجي ــشاء إطــار يكفــل نــشر العدال إن

 .الوطين
  

  :هياكل تشمل إنشاء  -  باء  
  ول إقامة العدالة بني اجلنسني؛منصب ملسؤ  - ١
  جلنة تعليم معنية بإقامة العدالة بني اجلنسني؛  - ٢
 .جلنة معنية بالرصد  - ٣
  

  العملية  - جيم  
  تنظيم تدريب داخلي بشأن نوع اجلنس؛  - ١
  وضع برنامج مشترك يشمل الدراسات املتباينة؛  - ٢
 .تنظيم برنامج للتوعية ألعضاء جملس املدرسة  - ٣
  

  ؤسسات التعليميةامل  ٣- ١٠  
يـوفر نظـام   . تشمل املؤسسات التعليميـة املالطيـة املـدارس احلكوميـة واخلاصـة والدينيـة            

التعليم يف مالطة التعليم اإللزامي يف مجيع املدارس العامة لألطفال الذين تتـراوح أعمـارهم بـني                 
 األطفـال   ويـوفر التعلـيم جمانـا يف مجيـع املـدارس العامـة مـن ريـاض                .  سـنة  ١٦مخس سـنوات و     

ــيم اجلــامعي ) ثــالث ســنوات( ــة الكــبرية للمــدارس الكنــسية   . حــىت التعل تقــدم احلكومــة اإلعان
  .والتعليم جماين

 يف  ١٦,١ (٦٢ ٥٥٠، بلغ عدد األطفـال يف سـن التعلـيم اإللزامـي حـوايل               ٢٠٠٣يف    
مية، بينمـا    يف املائة تلقوا التعليم املتفرغ يف املدارس احلكو        ٦٤ومن هؤالء،   ).  من السكان  املائة

 وعلــى الــرغم مــن أن ريــاض  )٤٧( يف املائــة املتبقيــة٣٦ ـحــضر القطــاع غــري احلكــومي نــسبة الــ 
من اجلماعة اليت يبلغ سـن أفرادهـا مـن     يف املائة ٩٨األطفال ال تقع يف فئة التعليم اإللزامي فإن  

  .)٤٨(بع سنوات حيضرون هذه املراكزثالث إىل أر
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ويوجـه النظـام    . ية يف كل مدينة وقرية يف اجلـزر املالطيـة         تقع املدارس االبتدائية احلكوم     
ميكـن للطـالب أن خيتـاروا       . املدرسي الثانوي احلكومي اىل املعاهاد الـصغرية واملـدارس الثانويـة          

بيـد أن معظـم     . بعـد إكمـال ثـالث سـنوات مـن التعلـيم علـى املـستوى الثـانوي                  مدرسة جتارية 
  .ة التعليم الثانويحيازة شهاد الطالب يواصلون دراساهتم صوب

  
  التعليم اجلامعي  ٤- ١٠  

مثــة تــرابط وثيــق بــني التطــور االقتــصادي واالجتمــاعي لبلــد واإلجنــاز الدراســي لــشعبه   
. تقـدم جامعـة مالطـة عـددا مـن الـدورات يف خمتلـف جمـاالت الدراسـة                  . على املستوى اجلامعي  
ليت تنظم مؤمترات دولية بـشأن      يف اجلامعة يف مؤسسة الدراسات الدولية ا       ويتجلى الُبعد الدويل  

وتـدعم املؤسـسة أيـضا بـضعة مـشاريع هلـا عالقـات شـبكية علـى          . جمموعة واسعة من املواضيع 
وُتنفَّذ هذه املشاريع حتت رعايـة منظمـة        . النطاق العاملي عن طريق معهد البيئة الدويل التابع هلا        

عــن ذلــك، تقــدم دورات يف  وفــضال . األمــم املتحــدة للثقافــة والعلــم والتربيــة وجملــس أوروبــا  
ــوجي        ــوم االنثروبولـ ــى املفهـ ــد علـ ــضع التأكيـ ــية تـ ــات الدبلوماسـ ــة والدراسـ ــسياحة الثقافيـ الـ

  . االبتكاري
يتجـذر يف  .  افُتتح حتت رعاية األمـم املتحـدة املعهـد الـدويل املعـين باملـسنني           ١٩٩٨يف    

كـون مبثابـة أداة لتـشكيل       مهام املعهد تعزيز التدريب واألحباث مع تبادل املعلومـات واملعرفـة لي           
يقدم املعهد الـدويل املعـين باملـسنني التعلـيم املتعـدد            . وتنفيذ السياسات واإلجراءات االجتماعية   

التخصصات والتدريب يف خمتلف اجملاالت املتعلقة باملـسنني، وهـو مبثابـة أداة حفـز علـى تبـادل            
  .املعلومات عن أمور تتعلق باملسنني

ــالتغيري االقتــصادي    وللجامعــات دور حمــوري يف     ــا ب ــد التحــول االجتمــاعي مجاعي تولي
ــسياسي ــستوى اجلــامعي    . وال ــى امل ــدد الطــالب عل ــد ع ــدول   . ويتزاي ــشتركة يف ال ــذه مســة م ه

يف الفتــرة الواقعــة بــني  .  يف االحتــاد األورويب ومالطــة غــري مــستثناة مــن ذلــك  ٢٥األعــضاء ال 
وحـىت قبــل  . ١٠٠ة أقـل مـن    كـان جممـوع اإلنـاث امللتحقـات جبامعــة مالطـ     ١٩٦٤ و ١٩٤٣

ويف الــسنة الدراســية . فقــط يف املائــة ٢٠عقــدين كانــت نــسبة الطالبــات اجلامعيــات مــن البلــد 
ويف نفـس الـسنة     . )٤٩(مـن امللـتحقني باجلامعـة      يف املائـة   ٥٥,٨ شكلت النساء    ٢٠٠٤-٢٠٠٣

الوقـت الـراهن تتقـدم اخلرجيـات علـى          ويف  . يف املائـة     ٥٧,١األكادميية كانت نسبة اخلرجيـات      
  .)٥٠(اخلرجيني بسبع نقاط مئوية

 رجـل   ١٠٠حيتوي املرفق رمسا بيانيا يكشف صـورة االجتاهـات يف عـدد النـساء لكـل                   
  .٢٠٠٤-٢٠٠٣ إىل ١٩٩٨-١٩٩٧يف التعليم اجلامعي للسنوات األكادميية من 
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 بعـد التعلـيم الثـانوي،       للرجال السيطرة يف الدورات التقنية علـى مـستوى مـا           يف مالطة   
نـسبة  . ولكن هذا االجتاه يف هبوط، وبذلك ميهد السبيل ببطء إىل توازن نسيب يف املهن التقنيـة               

اإلنــاث بــني الطــالب يف كليــة مالطــة للفنــون والعلــوم والتكنولوجيــا تبلــغ مــرأة واحــدة لكــل     
  . قيد النساء يتزايد معدل٢٠٠٠ولكن، منذ إنشائها يف . رجلني، وهي نسبة منخفضة نسبيا

وال تزال النساء على النطاق العاملي مستبعدات من ميادين العلوم والتكنولوجيا، علـى               
ختتار النـساء بعـدد أقـل مـن         . وجه اخلصوص يف مناصب اختاذ القرار واملراتب العليا يف امليادين         

  .عدد الرجال الوظيفة العلمية، وإذا اخترهنا كان تقدمهن املهين أبطأ
؛ ٢:٤،  ٢٠٠٤الطالبـات الـذين خترجـوا يف العلـوم يف           /انت نسبة الطـالب   يف مالطة ك    

وارتــؤي أن مثــة حاجــة إىل . ١:٣بينمــا كــان التفــاوت يف تكنولوجيــا املعلومــات أوســع بنــسبة 
وهـذه  . اتباع سياسات شعبية واضحة تعاجل نقص متثيل النساء يف ميادين العلـوم والتكنولوجيـا             

ارات املهنة التعليمية تتبع األمناط املقولبـة الـيت يـشهدها سـوق             االختالفات بني اجلنسني يف اختي    
تـــشري األحبـــاث إىل أن لـــدى النـــساء اجتاهـــا قويـــا صـــوب جمـــاالت حمـــددة، أي . العمــل كلـــه 

الدراســات اإلنــسانية والعلــوم االجتماعيــة والتعلــيم والــصحة وامليــادين الطبيــة، بينمــا يــنخفض  
  .ستندة إىل العلومعددهن يف الدورات اهلندسية والدورات امل

 يف ميـادين    ٢٠٠٣ويورد اجلدول التايل خبطوط عامة عدد اخلرجيني مـن اجلامعـات يف               
العلــوم والدراســات اإلنــسانية واحلــساب االلكتــروين واهلندســة والــصناعة التحويليــة والتــشييد؛ 

  . يف مالطة٢٠٠٣ و ١٩٩٨ والنسبة املئوية للخرجيات يف ١٩٩٨ منذ )يف املائة(والتغري 
  

  خرجيو اجلامعات يف مواضيع خمتارة  ١- ١٠اجلدول 
  نسبة اإلناث  نسبة اإلناث  نسبة التغري  عدد اخلرجيني  
  ٢٠٠٣  ١٩٩٨  ١٩٩٨منذ   ٢٠٠٣  

٢٥٣,١٥٣,٧٥٤,٧ ٠٤٨  مجيع ميادين التعليم
٨٤٢٠٠,٠٣٢,١٣٥,٧   لكتروينإلواحلساب االعلوم والرياضيات 

٩٨١٥٧,٩٢,٦١٨,٤    والتشييداهلندسة والصناعة التحويلية   
  .١٩/٢٠٠٥، Statistics in Focusاملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، اإلحصاءات املتعلقة بالتعليم كما وردت يف : املصدر

  
  .تشري هذه األرقام إىل أن عدد اخلرجيني يف العلوم تضاعف أكثر من مرتني يف مالطة  
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حيــد الــذي ســجل زيــادة تبلــغ الــضعفني يف االحتــاد يف اهلندســة كانــت مالطــة البلــد الو  
 بلدا، ما يشري إىل أنه ُوجِد عـدد قليـل جـدا يف امليـدانني يف الـسنوات        ٢٥األورويب الذي يضم    

  .القليلة املاضية على املستوى احمللي
  : تكون القيد يف اجلامعات لكل ميدان كما يلي٢٠٠٦/٢٠٠٧يف مالطة يف   

  ية واألعمال التجارية والقانون؛ العلوم االجتماع-% ٣٠,٧  •  
   التعليم؛-% ١٦,٠  •  
   الصحة والرفاهة؛-% ١٤,٢  •  
   الدراسات اإلنسانية والفنون؛-% ١٢,٣  •  
   اهلندسة والصناعة التحويلية والتشييد؛-% ٧,٨  •  
   العلوم ولرياضيات واحلساب االلكتروين؛-% ١٠,٧  •  
   اخلدمات؛-% ٥,٨٧  •  
 .رة الزراعة والبيط-% ٠,٦  •  

يف املرفــق هبــذه الوثيقــة يــرد جــدول ينقــل صــورة اإلحــصاءات الطالبيــة حــسب الكليــة للــسنة   
  .٢٠٠٥/٢٠٠٦األكادميية 

  : يف مالطة٢٠٠٦اخلرجيون يف 
  من الذكور؛% ٢٣,١من اإلناث مقابل % ٧٦,٩ - التعليم  •  
  من الذكور؛% ٣٨,٥من اإلناث مقابل % ٦١,٥ - درجات يف القانون  •  
  من الذكور؛% ٢٦,١من اإلناث مقابل % ٧٣,٩ - الصيدلة  •  
  من الذكور؛% ٣٦,٨من اإلناث مقابل % ٦٣,٢ - احملاسبة  •  
  من الذكور؛% ٣٤,٧من اإلناث مقابل  % ٦٥,٣ -كتبة العدل   •  
  من الذكور؛% ٥٨,٣من اإلناث مقابل % ٤١,٧ - الدكتوراة يف الطب  •  
  من الذكور؛% ٥١,١بل من اإلناث مقا% ٤٨,٩ - الدكتوراة يف القانون  •  
  من الذكور؛% ٧٥,٠ من اإلناث مقابل ٢٥,٠ - طب األسنان  •  
  من الذكور؛% ٤٤,١من اإلناث مقابل % ٤٦,٤ - فن العمارة  •  
 .من الذكور% ٨٠,٦من اإلناث مقابل % ١٩,٤ - اهلندسة  •  

  .جامعة مالطة:    املصدر
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  الطالب الذين يتركون املدرسة يف وقت مبكر  ٥- ١٠  
مـوزعني حـسب     اجلدول التايل خبطوط عامة النسبة املئوية للذين يتركون املدرسة    يبني  

ونسبة الطالب الذين يتركـون املدرسـة يف وقـت مبكـر حمـسوبة علـى أسـاس أهنـا                . نوع اجلنس 
 ســنة والــذين بلغــوا مــستوى  ٢٤ و ١٨النــسبة املئويــة لألشــخاص الــذين تتــراوح ســنهم بــني   

ل مــن ذلــك، ولــيس يف التعلــيم أو التــدريب علــى أســاس أهنــا  التعلــيم الثــانوي املــنخفض أو أقــ
  . سنة٢٤ و ١٨النسبة املئوية جلميع األشخاص الذين تتراوح سنهم بني 

  
  لتاركون للمدرسة يف وقت مبكر ا ٢- ١٠اجلدول 

    نوع اجلنس  
  اجملموع  اإلناث  الذكور  
  يف املائة  السنة

٥٢,٠  ٥٠,٩  ٥٣,٠  ٢٠٠٢  
٥٠,٠  ٤٨,٢  ٥١,٧  ٢٠٠٣  
٤٢,٦  ٣٩,٩  ٤٥,٢  ٢٠٠٤  
٣٨,١  ٣٤,٦  ٤١,٢  ٢٠٠٥  

  
 سنة والذين بلغوا مستوى التعليم ٢٤ و ١٨يشكّل التاركون للمدرسة يف وقت مبكر النسبة املئوية لألشخاص الذين تتراوح سنهم بني     

  . سنة٢٤  و١٨ذين تتراوح سنهم بني شخاص الالثانوي املنخفض أو أقل من ذلك، وليس النسبة املئوية يف التعليم أو التدريب جلميع األ
  

  جامعة املرحلة الثالثة  ٦- ١٠  
ــة يف      ــة الثالث ــة املرحل ــشئت جامع ــرامج مــصممة ألن تكــون    ١٩٩٣أُن ــذ ب  هبــدف تنفي

وختـدم هـذه املؤسـسة األفـراد البـالغني مـن العمـر            . مصدرا للمعلومات والثراء الفكري والثقايف    
الثالثـة زيـادة يف عـدد املـشاركني، األمـر الـذي             لقد سجلت جامعة املرحلة     .  سنة ٦٠أكثر من   

ــثالث      ــة ال ــسنوات األكادميي ــه االجتــاه الــرتويل يف املــشاركة املــسجلة يف ال أدى إىل إعــادة توجي
وارتفعــت مــشاركة اإلنــاث، وبلغــت نــسبة الــذكور إىل اإلنــاث واحــدا . ٢٠٠٦األخــرية قبــل 

  .لكل ثالث مشاركات يف جامعة املرحلة الثالثة
 سـنة وفئـة   ٧٤-٧٠عمر اللتان استبقيتا اجلـزء األكـرب مـن األعـضاء مهـا فئـة ال           وفئتا ال   

مــن املــشاركني امللــتحقني جبامعــة  يف املائــة ٤٠,٩وكانــت ل .  ســنة علــى التــوايل٦٩-٦٥ ـالــ
  .املرحلة الثالثة سرية مهنية قبل اإلحالة على التقاعد
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  تعليم الكبار والتعلم مدى احلياة  ٧- ١٠  
ــستلزم اجملتمــع     ــة     ي ــاة االجتماعي ــأمني الوصــول الكامــل إىل احلي ــساعي إىل ت املعاصــر ال

ولتــأمني ذلــك يــتعني علــى األفــراد  . واالقتــصادية والــسياسية متطلبــات مــن التعلــيم والتــدريب 
تقبـل النـساء   . مواصلة التعلم ليس يف املراحل االكثر تبكريا من حياهتم فقط ولكن طوال احلياة         

وأصـبح الـتعلم مـدى    . ية الصباحية واملـسائية لتعلـيم الكبـار      بصفة خاصة على الصفوف الدراس    
ومنذ انضمام مالطة إىل االحتاد األورويب، تعـزز        . احلياة هدفا رئيسيا يف اخلطة السياسية الوطنية      

  .١٩٩٦وتشارك يف برامج بادرت إليها اللجنة األوروبية يف  بنشاط مفهوم التعلم مدى احلياة
ملشتركني يف دورات تعليم الكبار أو الدورات املـسائية         وكانت سن العدد األكرب من ا       

ــة املــشتركني، مــشكّلة   .  ســنة فمــا فــوق ٤٠ ــة ٥٢,٥ومثــل اشــتراك اإلنــاث أغلبي مــن  يف املائ
  .جمموع املشتركني

  
  نفقات التعليم  ٨- ١٠  

ارنة مبعيار القوة الشرائية باليورو باملق    (على كل طالب يف املؤسسات اجلامعية        النفقات ٣-١٠اجلدول  
    )بالناتج احمللي اإلمجايل لكل فرد

  باملقارنة بالناتج احمللي اإلمجايل لكل فرد  باليورومعيار القوة الشرائية   البلد

  ٣٧,١  ٧ ٩٤٥,٩  ٢٥ االحتاد األورويب
  ٤٥,١  ٧ ٠٤٨,٠  مالطة

 Statistics in يف املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، اإلحصاءات املتعلقة بالتعليم كنا وردت  :املصدر  

Focus ،١٨/٢٠٠٥.  
  

تستثمر مالطـة أكثـر كـثريا       . ينقل اجلدول أعاله صورة احلالة الراهنة يف نفقات التعليم          
ــة  ٨ بفــارق ٢٥مــن متوســط االحتــاد األورويب   ــة ٤٥,١يف مالطــة ُينفــق  . يف املائ مــن  يف املائ

واملبلــغ النقــدي . اجلــامعيالنــاتج احمللــي اإلمجــايل للفــرد عــن كــل طالــب علــى مــستوى التعلــيم 
املنفق فعليا عن كل طالب أقل من متوسط االحتاد األورويب على الرغم مـن أنـه أعلـى بوصـفه                    

وذلك يعين أنه على الرغم من أن املبلغ املنفق فعليا عن كل طالـب علـى مـستوى                  . نسبة مئوية 
حلكومــة املالطيــة، التعلــيم اجلــامعي يــزداد يف العــادة بارتفــاع مــستوى ثــروة بلــد مــا، تــستثمر ا  

  .٢٥كنسبة مئوية للناتج احمللي اإلمجايل، أكثر من متوسط استثمار االحتاد األورويب 
، أعلنت احلكومـة أن أكـرب اسـتثمار يف يـوم مـن األيـام جيـري                  ٢٠٠٧يف امليزانية لسنة      

ق  لـرية مالطيـة ُتنـَتج، ُتنفَـ    ١٠٠يف الوقت احلاضر من كـل     . تنفيذه على مجيع مستويات التعليم    
  .)٥١( لريات مالطية على التعليم٦
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يف الــسنوات اخلمــس املاضــية، اخنفــض عــدد . حقــق االســتثمار يف التعلــيم بــضع نتــائج  
والنـسبة املئويـة للطـالب املتـسربني مـن          . يف املائة    ١٠التاركني للمدرسة يف وقت مبكر بنسبة       

. يف املائـة   ٣٧تقريبـا إىل     ئـة يف املا  ٤٨نظام التعليم بعد الدراسة الثانوية اخنفضت باطراد، مـن          
وارتفع عدد الشباب الذين حيضرون دورات ما بعد الدراسة الثانوية أو الدورات املهنية بنـسبة               

ــة ٢٦ ــا اشــترك   يف املائ ــدم     ٢٠ ٠٠٠بينم ــيم املتق ــستويات التعل ــادين وم ــف املي  شــاب يف خمتل
  .)٥٢(والعايل

  
  العمل: ١١املادة     

ا يقتـضي احلـال اختـاذه مـن تـدابري للقـضاء علـى التمييـز                 تتخذ الدول األطراف مجيع مـ       - ١
ضد املرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، على أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، نفـس احلقـوق                     

  :وال سيما
  احلق يف العمل بوصفه حقا غري قابل للتصرف لكل البشر؛  )أ(  
 االختيــار مبــا يف ذلــك تطبيــق معــايري احلــق يف التمتــع بــنفس فــرص التوظيــف،  )ب(  

  نفسها يف شؤون التوظيف؛
احلق يف حرية اختيار املهنة والعمـل، واحلـق يف الترقـي واألمـن الـوظيفي، ويف                   )ج(  

مجيــع مزايــا وشــروط اخلدمــة، واحلــق يف تلقــي التــدريب وإعــادة التــدريب املهــين، مبــا يف ذلــك 
  التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛

حلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلـك االسـتحقاقات، واحلـق يف املـساواة يف             ا  )د(  
  املعاملة فيما يتعل بالعمل املتعادل القيمة، وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل؛

ــيما يف حـــاالت التقاعـــد، والبطالـــة،     )ـه(   احلـــق يف الـــضمان االجتمـــاعي، وال سـ
ــشيخوخ  ة، وأي شــكل آخــر مــن أشــكال عــدم القــدرة علــى العمــل،     واملــرض، والعجــز، وال

  وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر؛
احلـق يف الوقايـة الــصحية وسـالمة ظــروف العمـل، مبـا يف ذلــك محايـة وظيفــة         )و(  
  .اإلجناب

توّخيا ملنـع التمييـز ضـد املـرأة بـسبب الـزواج أو األمومـة، ولـضمان حقهـا الفعلـي يف                         ‐ ٢
  : األطراف التادبري املناسبةالعمل، تتخذ الدول

حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجـازة األمومـة والتمييـز يف الفـصل                  )أ(  
  من العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني؛
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إلدخـال نظـام إجـازة األمومـة املدفوعـة األجـر أو مـع التمتـع مبزايـا اجتماعيــة            )ب(  
  املرأة الوظيفة اليت تشغلها أو أقدميتها أو العالوات االجتماعية؛مماثلة دون أن تفقد

لتشجيع توفري ما يلزم من اخلدمات االجتماعية السائدة لتمكني الوالـدين مـن               )ج(  
اجلمع بني التزاماهتما األسرية وبـني مـسؤوليات العمـل واملـشاركة يف احليـاة العامـة، وال سـيما                    

  ة من مرافق رعاية األطفال؛عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبك
لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل يف األعمال الـيت يثبـت أهنـا مؤذيـة                   )د(  

  .هلا
جيب أن تستعرض التشريعات الوقائية املتصلة باملسائل املشمولة هبـذه املـادة استعراضـا                ‐ ٣

إلغاؤهـا أو توسـيع نطاقهـا       دوريا يف ضوء املعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا أو                
 .حسب االقتضاء

  
  توظيف املرأة  ١- ١١  

، عقــب اجتــاه ســليب يف   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤أصــبح منــو التوظيــف يف مالطــة إجيابيــا يف       
لقـد  . وُيعزى هذا اهلبوط إىل صناعة حتويلية متدهورة وقطـاع عـام متـضائل           . السنتني السابقتني 

  .)٥٣(يف املائة ٠,٦نسبة  منوا ب٢٠٠٦سجل التوظيف يف اجلزر املالطية يف 
ينـاير  /ينقل اجلدوالن أدناه صورة وضع العمل يف مالطة كمـا كانـت يف كـانون الثـاين                  
  .، موزع حسب نوع اجلنس٢٠٠٦سبتمرب /يوليه وأيلول/، ويف الفترة بني متوز٢٠٠٦
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  ٢٠٠٦يناير /وضع العمل كانون الثاين :١- ١١اجلدول 
  اجملموع    نوع اجلنس      
    اثناإل  ذكورال    

  يف املائة  العدد  يف املائة  العدد  يف املائة  العدد  وضع العمل
      ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين    

  ٤٥,٥  ١٤٧ ٩٠٧  ٢٧,٠  ٤٤ ٦٩٤  ٦٤,٨  ١٠٣ ٢١٢  عاملون
  ٣,٨  ١٢ ٢٢٩  ٢,٨  ٤ ٦٢٣  ٤,٨  ٧ ٦٠٦  باطلون عن العمل
  ٥٠,٧  ١٦٤ ٥٦٦  ٧٠,٢  ١١٦ ١٣٦  ٣٠,٤  ٤٨ ٤٣١  متوقفون عن العمل

  ١٠٠,٠  ٣٢٤ ٧٠٢  ١٠٠,٠  ١٦٥ ٤٥٣  ١٠٠,٠  ١٥٩ ٢٤٩  اجملموع
      ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين    

  ٤٦,١  ١٤٩ ٣٩٥  ٢٨,٢  ٤٦ ٢٩٥  ٦٥,٤  ١٠٣ ١٠٠  عاملون
  ٣,٧  ١٠ ٩٩٦  ٢,٦  ٤ ٢٥٦  ٤,٢  ٦ ٧٤٠  باطلون عن العمل
  ٥٠,٢  ١٦١ ٥٩٤  ٦٩,٢  ١١٣ ٧١٥  ٣٠,٤  ٤٧ ٨٧٨  متوقفون عن العمل

  ١٠٠,٠  ٣٢١ ٩٨٥  ١٠٠,٠  ١٦٤ ٢٦٦  ١٠٠,٠  ١٥٧ ٧١٩  اجملموع
  .٨٣/٢٠٠٦، ٢٠٠٦يناير /املسح اإلحصائي للقوة العاملة، كانون الثاين: مكتب اإلحصاء الوطين: املصدر

  
  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول -  يوليه/وضع العمل متوز :٢- ١١اجلدول 

        نوع اجلنس      
  اجملموع  اإلناث    الذكور    

  ائةيف امل  العدد  يف املائة  العدد  يف املائة  العدد  وضع العمل
      ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول- يوليه /متوز    

  ٤٧,٢  ١٥٣ ٦٩٢  ٣٠,١  ٤٩ ٨٨٣  ٦٥,٠  ١٠٣ ٨٠٩  عاملون
  ٣,٤  ١١ ١٢٩  ٢,٦  ٤ ٣٩٩  ٤,٢  ٦ ٧٣٠  باطلون عن العمل
  ٤٩,٤  ١٦٠ ٧٤٢  ٦٧,٣  ١١١ ٤٨٨  ٣٠,٨  ٤٩ ٢٥٤  متوقفون عن العمل

  ١٠٠,٠  ٣٢٥ ٥٦٣  ١٠٠,٠  ١٦٥ ٧٧٠  ١٠٠,٠  ١٥٩ ٧٩٣  اجملموع
      )منقح (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول- يوليه /متوز    

  ٤٦,٣  ١٤٩ ٦٥١  ٢٨,٧  ٤٧ ٠٤٣  ٦٤,٤  ١٠٢ ٦٠٨  عاملون
  ٣,٥  ١١ ٥٠٤  ٢,٧  ٤ ٤٩٤  ٤,٤  ٧ ٠١٠  باطلون عن العمل
  ٥٠,٢  ١٦٢ ٣٧٧  ٦٨,٦  ١١٢ ٥٨٣  ٣١,٢  ٤٩ ٧٩٤  متوقفون عن العمل

  ١٠٠,٠  ٣٢٣ ٥٣٢  ١٠٠,٠  ١٦٤ ١٢٠  ١٠٠,٠  ١٥٩ ٤١٢  اجملموع
  .، قد تعزى إىل خطأ عند حتديد العينات١ ٨٠٠ح إحصائي ومسح إحصائي آخر، أقل من التغريات املطلقة بني مس    
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 عـن العمـل قـد       األرقام عن وضع العمل املوزع حـسب العـاملني والبـاطلني واملتـوقفني              
تنقل احلالة الفعلية، نظرا إىل أن العـدد الكـبري نـسبيا للنـساء املتوقفـات عـن العمـل ميكـن أن                        ال

  . من مشاركة النساء يف االقتصاد غري الرمسييشري إىل قدر أكرب
سـبتمرب  /يوليـه إىل أيلـول    /يوضح اجلدول أدناه توزع القوة العاملة عن الفتـرة مـن متـوز              
٢٠٠٦.  

  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول -  يوليه/توزع القوة العاملة متوز: ٣- ١١اجلدول 
        نوع اجلنس      
  اجملموع    النساء    الرجال    

  يف املائة  العدد  يف املائة  العدد  ائةيف امل  العدد  وضع العمل
      ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول‐ يوليه /متوز    

  ٩٣,٢  ١٥٣ ٦٩٢  ٩١,٩  ٤٩ ٨٨٣  ٩٣,٩  ١٠٣ ٨٠٩  عاملون
  ٦,٨  ١١ ١٢٩  ٨,١  ٤ ٣٩٩  ٦,١  ٦ ٧٣٠  باطلون عن العمل

  ١٠٠,٠  ١٦٤ ٩٢١  ١٠٠,٠  ٥٤ ٢٩٢  ١٠٠,٠  ١١٠ ٥٣٩  اجملموع
      )منقح (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول- يوليه /متوز    

  ٩٢,٩  ١٤٩ ٦٥١  ٩١,٣  ٤٧ ٠٤٣  ٩٣,٦  ١٠٢ ٦٠٨  العاملون
  ٧,١  ١١ ٥٠٤  ٨,٧  ٤ ٤٩٤  ٦,٤  ٧ ٠١٠  الفعلي
  ١٠٠,٠  ١٦١ ١٥٥  ١٠٠,٠  ٥١ ٥٣٧  ١٠٠,٠  ١٠٩ ٦١٨  اجملموع

  .، قد تعزى إىل خطأ عند حتديد العينات١ ٨٠٠التغريات املطلقة بني مسح إحصائي ومسح إحصائي آخر، أقل من     
  . ٠٠١/٢٠٠٧، ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول-يوليه /، متوزمؤشرات رئيسية يف سوق العمل: إلحصاء الوطينمكتب ا  :املصدر  

  
 ٢٠٠٥ينـاير  /يبني اجلدول أدناه معدل العمالـة للـذكور واإلنـاث لـشهر كـانون الثـاين              

 يف معـدل عمالـة      ٢٠٠٦تبني األرقام أنه ُسجِّل اخنفـاض قليـل يف          . ٢٠٠٦يناير  /وكانون الثاين 
لـى الـرغم مـن أن حتليـل هـذه الظـاهرة يـبني أن مثـة مـنحىن مـستقرا، ميـر مبرحلـة مـن                            النساء، ع 

  .اهلبوط واالرتفاع مرة أخرى
  

  ٢٠٠٦يناير / وكانون الثاين٢٠٠٥يناير /معدالت العمالة يف كانون الثاين: ٤-١١اجلدول 
  اجملموع  إناث  ذكور  

  ٥٣,٤  ٣٢,٦  ٧٤,٠  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين
  ٥٤,٣  ٣٤,٠  ٧٤,٣  ٢٠٠٥/يناير/ينكانون الثا

  .٨٣/٢٠٠٦، ٢٠٠٦يناير /املسح اإلحصائي للقوة العاملة، كانون الثاين: مكتب اإلحصاء الوطين  :املصدر  
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ــوز         ــن متـ ــرة مـ ــاث للفتـ ــة اإلنـ ــدل عمالـ ــاه، معـ ــدول أدنـ ــصف اجلـ ــا يـ ــه إىل /كمـ يوليـ
 ٣٢,٦ الذي بلـغ     ٢٠٠٦يناير  / ارتفع من الرقم املسجل يف كانون الثاين       ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

 بلــغ املعــدل املــسجل  ٢٠٠٦ســبتمرب /يوليــه إىل أيلــول/ويف املــدى الــزمين مــن متــوز . يف املائــة 
وقد ُيعزى ارتفاع األرقام إىل عوامـل مومسيـة حيـث خيـرج يف              . يف املائة    ٣٦,٥لعمالة اإلناث   

نة الـسابقة   بيد أنه لوحظ أيضا ارتفـاع قليـل مـن الـس           . فترة الصيف عدد أكرب من الناس للعمل      
 يف  ٣٤,٥ ،٢٠٠٥سـبتمرب   /يوليـه إىل أيلـول    /حيث بلـغ معـدل عمالـة اإلنـاث للفتـرة مـن متـوز              

  .املائة
 

 - يوليـه / ومتـوز  ٢٠٠٥سـبتمرب   /يلولأ - يوليه/معدل التوظيف حسب الفئات العمرية للفترة من متوز       : ٥-١١اجلدول  
  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

    نوع اجلنس  
  اجملموع  نساء  رجال  

  يف املائة  يف املائة  يف املائة  لعمريةالفئة ا
    ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول- يوليه /متوز  
٤٥,٨  ٤٤,١  ٤٢,٣  ٢٤- ١٥  
٦٥,٠  ٤٠,١  ٨٩,٣  ٥٤- ٢٥  
٣٠,٤  ١١,٤  ٥١,١  ٦٤- ٥٥  

  ٥٥,٥  ٣٦,٥  ٧٤,٣  اجملموع
    )منقح (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول- يوليه /متوز  
٤٦,١  ٤٥,٥  ٤٦,٧  ٢٤- ١٥  
٦٣,٠  ٣٦,٤  ٨٩,٠  ٥٤- ٢٥  
٢٩,٨  ١٢,١  ٤٩,٠  ٦٤- ٥٥  

    ٥٤,٢  ٣٤,٥  ٧٤,٣  اجملموع
  ). سنة٦٤-١٥(بوصفهم نسبة مئوية من السكان يف سن العمل )  سنة٦٤-١٥(ألشخاص الذين يعملون ا    

  .٠٠١/٢٠٠٧، ٢٠٠٦يونيه /حزيران - أبريل/املسح اإلحصائي للقوة العاملة، نيسان: مكتب اإلحصاء الوطين  :املصدر  
  

  لفئات العمريةمعدالت التوظيف حسب ا  ٢- ١١  
لعمالة اإلناث بنظام التفرغ الكامل السيطرة يف فترة السن البينيـة البالغـة عـشرين سـنة                   

ــنخفض ــة الــيت مفادهــا أن     . مث ت إن هبــوط النــشاط االقتــصادي لإلنــاث يعــزز القوالــب النمطي
  .األعمال املرتلية مبا يف ذلك اإلجناب هي املسؤولية الرئيسية للمرأة
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إلحصائية أن اإلناث يتوقفن أحيانا كثرية عن العمـل خـالل الفتـرة الـيت               تبني البيانات ا    
ومعدل عمالـة اإلنـاث حمليـا أعلـى نـسبيا حـىت سـن اإلجنـاب،                 . يكنَّ فيها أكثر عرضة لإلجناب    

  .وينخفض بعد ذلك
ــساء البالغــات ســن   ٢٠٠٣يف    ــة للن دون أن يكــون هلــن  ٤٩-٢٠ كــان معــدل العمال

 للنـساء    يف املائـة   ٦٠ ـ مقارنة بـ    يف املائة،  ٧٥ ،٢٥حتاد األورويب    سنة يف اال   ١٢ـ  أطفال دون ال  
ويالحظ العكس بالنسبة إىل الرجـال حيـث يرتفـع معـدل             .١٢ـ  اللوايت هلن أطفال دون سن ال     

ــة مــن  دون أن يكــون هلــم  ٤٩-٢٠ـ  بالنــسبة إىل الرجــال البــالغني ســن الــ   يف املائــة٨٦العمال
ــن الـــ   ــال دون سـ ــة يف امل٩١ إىل ١٢ـ أطفـ ــسبة إىلائـ ــال دون     بالنـ ــم أطفـ ــذين هلـ ــال الـ  الرجـ

  . ١٢ ـال سن
 دون )٥٤(٤٩-٢٠ ـيف مالطــة يبلــغ معــدل التوظيــف اإلمجــايل للنــساء البالغــات ســن الــ  

 على أسـاس العمـل بـدوام جزئـي،           يف املائة  ٨,٦ منها    يف املائة  ٣٧,٥ ،١٢ـ  أطفال دون سن ال   
 منــها  يف املائــة٢٦,٧، يبلــغ املعــدل ١٢ـ  الــوبالنــسبة إىل النــساء اللــوايت هلــن أطفــال دون ســن

ـ وبالنسبة إىل الذكور الذين ليس لديهم أطفال دون سـن الـ  .  يعملن بدوام جزئي    يف املائة  ٨,٤
والزيـــادة املالحظـــة يف االحتـــاد .  هـــم يف القـــوة العاملـــة يف املائـــة٨٧,٠ تـــبني األرقـــام أن ١٢

 مت التحقــق منــها أيــضا حمليــا مبعــدل ١٢ـ  للرجــال الــذين هلــم أطفــال دون ســن الــ٢٥األورويب 
 ولذلك تشري هذه األرقام إىل أنه بإجناب وتربيـة األطفـال يهـبط معـدل عمالـة          . يف املائة  ٩٠,٦

ويـزداد هـذا الـنمط تعـززا هببـوط إضـايف يف معـدل        . اإلناث بينما يرتفـع معـدل عمالـة الـذكور       
م ملعدل عمالة الـذكور مـن الطفـل         عمالة اإلناث حينما يزداد عدد األطفال، وارتفاع يف األرقا        

ــاين، وهبــوط قليــل عنــد إجنــاب الطفــل الثالــث     ٢٥يف االحتــاد األورويب . األول إىل الطفــل الث
 يف حالـة امـتالك    يف املائـة ٦٥ من ٤٩ إىل ٢٠ ـهبطت معدالت العمالة للنساء البالغات سن ال      

 بـامتالك ثالثـة    يف املائـة ٤١ بامتالك طفلني وإىل  يف املائة  ٥٨ إىل   ١٢طفل واحد دون سن ال      
 يف حالـة امـتالك     يف املائـة   ٩١وبالنـسبة إىل الرجـال، بلغـت معـدالت العمالـة            . أطفال أو أكثـر   

ــة٩٢الطفــل األول، و  ــاين و   يف املائ ــامتالك الطفــل الث ــامتالك الطفــل الثالــث   ٨٦ ب ــة ب  يف املائ
ول والطفـل الثـاين مـن    يف مالطة هبطت معـدالت العمالـة لإلنـاث بـامتالك الطفـل األ           . أكثر أو

معـدل    على التـوايل بينمـا تـبني األرقـام بالنـسبة إىل الرجـال               يف املائة  ٢٣,٨ إىل    يف املائة  ٢٩,٩
ــغ   ــة يبل ــة٩٠,٤عمال ــامتالك الطفــل األول و   يف املائ ــة٩٥,٣ ب ــاين   يف املائ ــامتالك الطفــل الث  ب

 يف ٩٣,٦لــغ املعــدل ل أو أكثــر، حيــث يبوهبوطــا بالنــسبة إىل الرجــال الــذين هلــم ثالثــة أطفــا 
  .)٥٥(املائة

ــة الــسن          تــبني دراســات أن معــدل توظيــف اإلنــاث يقــل ببلــوغ ســن اإلنطــالق يف فئ
وتشري األحباث أيـضا إىل أن الفجـوات بـني معـدالت توظيـف الـذكور          . )٥٦( مث يهبط  ٣٤-٢٥
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وتـضيق  . هلـن مـستوى أخفـض مـن التحـصيل التعليمـي           /اللـوايت هلـم   /واإلناث أوسع بـني الـذين     
  .وة حينما يرتفع مستوى التعليمالفج

  
  البطالة  ٣- ١١  

يف  ٧,٦ ٢٠٠٦ينــاير /بلغــت نــسبة األشــخاص البــاطلني عــن العمــل يف كــانون الثــاين   
  .يف املائة  ٩,٤ونسبة اإلناث  يف املائة ٦,٩، فيها نسبة الذكور املائة 

  ٢٠٠٦ يناير/ وكانون الثاين٢٠٠٥يناير /معدالت البطالة كانون الثاين: ٦-١١اجلدول 
  اجملموع  اإلناث  الذكور  

  ٧,٦  ٩,٤  ٦,٩  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين
  ٦,٩  ٨,٤  ٦,١  ٢٠٠٥/يناير/كانون الثاين

  .٨٣/٢٠٠٦، ٢٠٠٦يناير /املسح اإلحصائي للقوة العاملة، كانون الثاين: مكتب اإلحصاء الوطين:املصدر
  

  معدالت البطالة حسب الفئات العمرية :٧- ١١اجلدول 
         اجلنسنوع      
      النساء    الرجال    

  يف املائة  العدد  يف املائة  العدد  يف املائة  العدد  الفئة العمرية
      ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول- يوليه /متوز    
٤٢,٩  ٤ ٧٧١  ٥٧,٣  ٢ ٥١٩  ٣٣,٥  ٢ ٢٥٢  ٢٤- ١٥  
  ١٤,٥  ن١ ٦١٣  ١٢,٧  ن٥٦١  ١٥,٦  ن١ ٠٦٢  ٣٤- ٢٥
  ١٥,٨  ن١ ٧٣٩  ١٢,٥  ن٥٤٩  ١٧,٧  ن١ ١٩٠  ٤٤- ٣٥
  ٢٢,٧  ٢ ٥٢٩  ١٥,١  ن٦٦٣  ٢٧,٧  ن١ ٨٨٨  ٥٤- ٤٥
  ٤,٣  ن٤٧٧  ٢,٤  ن١٠٧  ٥,٥  ن٣٧٠  ٦٤- ٥٦

  ١٠٠,٠  ١١ ١٢٩  ١٠٠,٠  ٤ ٣٩٩  ١٠٠,٠  ٦ ٧٣٠  اجملموع
      )منقح (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول- يوليه /متوز    
٤٧,٣  ٥ ٤٤٢  ٦١,٧  ٢ ٧٧١  ٣٦,١  ٢ ٦٧١  ٢٤- ١٥  
  ١٥,٨  ١ ٨١٤  ١١,٤  ن٥١٢  ١٨,٦  ن١ ٣٠٢  ٣٤- ٢٥
  ١٧,٣  ١ ٩٩٠  ١١,٧  ن٥٢٦  ٢٠,٩  ن١ ٤٦٤  ٤٤- ٣٥
  ١٧,٦  ٢ ٠٢٤  ١٥,٢  ن٦٨٥  ١٩,١  ن١ ٣٣٩  ٥٤- ٤٥
  ٢,٠  ن٢٣٤      ٣,٣  ن٢٣٤  ٦٤- ٥٥

  ١٠٠,٠  ١١ ٥٠٤  ١٠٠,٠  ٤ ٤٩٤  ١٠٠,٠  ٧ ٠١٠  اجملموع
  .نقص يف التمثيل  =ن   

  .، قد ُتعزى إىل خطأ يف حتديد العينات١ ٨٠٠التغريات املطلقة بني مسح إحصائي ومسح إحصائي آخر، أقل من     
  .٠٠١/٢٠٠٧، ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول - يوليه/املسح اإلحصائي للقوة العاملة، متوز: مكتب اإلحصاء الوطين  :املصدر  
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إحـــدى االســـتراتيجيات املعتمـــدة ملكافحـــة البطالـــة هـــي تـــوفري اإلرشـــاد والتـــدريب    
تقـدم شـركة التوظيـف والتـدريب عـددا مـن الـدورات الدراسـية الـيت تتنـاول علـى                      . الوظيفيني

ــه ــل    وج ــن العم ــاطلني ع ــسكان الب ــزء ال ــضا     .  خــاص ج ــة أي ــية متاح ــدورات الدراس ــذه ال وه
. للجمهور العام الذي يرغب يف حتسني خربته أو اختيار سـبيل آخـر للكفـاءة يف االستكـشاف                 

وكلما زاد ارتفاع مستوى التعليم لكل من الرجـال والنـساء وكلمـا ازدادت مهـاراهتم تنوعـا،                  
  .ىل احلد األدىنزاد احتمال ختفيض البطالة إ

 - يوليـه / ومتـوز  ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول - يوليه/معدالت البطالة حسب الفئات العمرية للفترة من متوز         ٨-١١اجلدول  
  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

    نوع اجلنس  
  اجملموع  نساءال  الرجال  

  يف املائة  يف املائة  يف املائة  الفئة العمرية
    ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول- يوليه /متوز  
١٤,٥  ١٦,١  ١٣,١  ٢٤- ١٥  
٤,٨  ٤,٩  ٤,٨  +٢٥  

  ٦,٨  ٨,١  ٦,١  اجملموع
    )منقح (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول- يوليه /متوز  

١٦,١  ١٧,٣  ١٥,١  ٢٤- ١٥  

٤,٨  ٤,٩  ٤,٧  +٢٥  

  ٧,١  ٨,٧  ٦,٤  اجملموع
  

  .األشخاص الباطلون عن العمل بوصفهم نسبة مئوية من القوة العاملة
التدريب يف مالطة بوصـفهم بـاطلني عـن    األشخاص املسجلون لدى شركة التوظيف و      

. العمـــل ميكنـــهم أن يفعلـــوا ذلـــك إمـــا بوصـــفهم مـــسجلني يف اجلـــزء األول أو اجلـــزء الثـــاين  
  :ولألشخاص أهلية لسجل اجلزء األول إذا أصبحوا عاطلني عن العمل بسبب

  .االزدواجية من ِقبل رب عمل بقطع النظر عن طول اخلدمة  - ١
  .يل لرب عملتصفية أو إيقاف التشغ  - ٢
ــار الــوطين لــ      - ٣ ــة حمــددة مــسبقا أو املعي ــار تعاقدي  ١٣ ـعــدم املالءمــة خــالل فتــرة لالختب

  .أسبوعا، أيهما أكرب
  .أسباب طبية أكدها طبيب عينته شركة التوظيف والتدريب  - ٤
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ســبب مــربَّر ميكــن أن تثبتــه دالئــل موثقــة ووافــق عليــه وأكــده كتابــة مــدير خــدمات      - ٥
 .التوظيف

  :لألشخاص أيضا أن يكونوا مؤهلني لإلدراج يف سجل اجلزء األول إذاميكن 
  .دعمت سلطة التوظيف الوطنية حالة طعن  - ١
  .انتهت فترة املعاقبة بعد إجراء الشطب  - ٢
قــام مــدير خــدمات التوظيــف أو موظــف تنفيــذي كــبري بــالتحقيق يف احلالــة وأتيحــت    - ٣

تستحق هذه احلاالت التحقيـق     . صولالنتائج املكتوبة للتحقيق يف سجالت حسب األ      
    .إذا أتيحت معلومات إضافية لتعزيز إثبات االدعاء باألهلية للجزء األول

 .قُدِّم وقُبِل الدليل املوثق الذي طلبته شركة التوظيف والتدريب  - ٤

  :وميكن أيضا أن ُيعترب األشخاص فيما يلي مؤهلني لإلدراج يف سجل اجلزء األول
  سة الرمسيون؛تاركو املدر  - ١
ال يــسمح للــشباب الــذين يقــع عيــد مــيالدهم الــسادس عــشر ضــمن نفــس الــسنة             - ٢

  األكادمييــــة بالتــــسجيل يف اجلــــزء األول إال بعــــد تــــاريخ تــــرك املدرســــة الرمســــي       
أو ميتلكـون   / و ١٦ ـوينطبـق هـذا الـشرط سـواء بلغـوا فعـال سـن الـ               ). يوليـه / متوز ١٦(

  شهادة إعفاء من االلتحاق باملدرسة؛
  املهاجرون العائدون؛  - ٣
مـواطنني مـن مالطـة عنـد إبـراز          /املتزوجـات مبواطنـات   /األجنبيات املتزوجون /األجانب  - ٤

  دالئل مدعمة موثقة؛
األشخاص الغائبون عن سوق العمل والراغبـون يف العـودة إىل العمـل بالـدوام الكامـل                   - ٥

  ؛)العائدات(
 . رعايا االحتاد األورويب  - ٦

  :لثاين من أشخاص غري مؤهلني للجزء األول، أي أشخاصيتكون سجل اجلزء ا
  .ُينهون توظيفهم دون سبب وجيه  •  
  .يفقدون التوظيف نتيجة عن سوء السلوك  •  
  .يعاقَبون على رفضهم فرصة للتوظيف أو التدريب  •  
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  .يعاقَبون على العمل والتسجيل وهم يف اجلزء األول  •  
  .مل تدعم سلطة التوظيف الوطنية قضيتهم  •  
مل يؤكــد الطبيــب املعــني مــن ِقبــل شــركة التوظيــف والتــدريب ســببهم الطــيب يف تــرك     •  

  .التوظيف
 .مل يربزوا كل الوثائق الالزمة اليت طلبتها شركة التوظيف والتدريب  •  

يــبني اجلــدوالن أدنــاه أن عــدد الــذكور واإلنــاث املــسجلني بوصــفهم بــاطلني عــن العمــل لــدى 
  .الطة حسب مستوى التعليمشركة التوظيف والتدريب يف م

  
  الباطلون عن العمل حسب مستوى التعليم :٩-١١اجلدول 

  الباطلون عن العمل يف اجلزء األول حسب مستوى التعليم
  ٢٠٠٦سبتمرب /اعتبارا من هناية أيلول

  
      اجملموع      اإلناث      الذكور  

  احلرفة/أكادميي/الوصفاملستوى
ــالقراءة ملمـــــون بـــ

  موعاجمل  أُميون  والكتابة
ملمـــون بـــالقراءة

  اجملموع  أُميون  والكتابة
ملمـــون بـــالقراءة

  اجملموع  أُميون  والكتابة

٨٤٧ ٢٨٦٥٦١١ ٦٠٦٢٠٢٣٩٢٤١١ ٠٨٤٥٢٢١ ١ ُمشّغل/املعرفة العملية  ١
٣٨١ ٩٦٢٤١٩٣ ٦٨٠٦٧٤٢٧٧٠١٢ ٢٨٨٣٩٢٢ ٢ ماهر/ُمشّغل كفؤ  ٣
٨٣٢صفر٣٩٤٨٣٢صفر٤٣٨٣٩٤صفر٤٣٨ اباتاملدينة والنق/املستوى العادي  ٥
٦٧صفر١٩٦٧صفر٤٨١٩صفر٤٨ الوسيط  ٦
١٩٢صفر٩٤١٩٢صفر٩٨٩٤صفر٩٨ مهندس بالتجربة/املستوى األول  ٧
١٢٣صفر٤٨١٢٣صفر٧٥٤٨صفر٧٥ دبلوم  ٨
٨٠صفر٤١٨٠صفر٣٩٤١صفر٣٩ مهندس خريج/خريج  ٩

٥٢٢ ٥٤٢٩٨٠٦ ٥٣٨٥ ٤٧٢٦٦١ ٩٨٤١ ٠٧٠٩١٤٤ ٤  اجملموع  
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  الباطلون عن العمل حسب مستوى التعليم: ١٠- ١١اجلدول 
  حسب مستوى التعليميف اجلزء الثاين الباطلون عن العمل 

  ٢٠٠٦سبتمرب /اعتبارا من هناية أيلول

      اجملموع      النساء      الرجال    

  احلرفة/أكادميي/الوصف املستوى
ملمـــــــون بـــــــالقراءة

  اجملموع  أُميون  ابةوالكت
ــالقراءة ــون بـــــ ملمـــــ

  اجملموع  أُميون  والكتابة
ملمــون بــالقراءة

  اجملموع  أُميون  والكتابة

 ٢١٢ ٥٥ ١٥٧ ٤٢ ٥ ٣٧ ١٧٠ ٥٠ ١٢٠  ُمشّغل/املعرفة العملية  ١

 ٢٨٠ ١٥ ٢٦٥ ٦٢ ١ ٦١ ٢١٨ ١٤ ٢٠٤  ماهر/ُمشّغل كفؤ  ٣

٥  
املدينـــــــة/املـــــــستوى العـــــــادي

 ١١٠صفر ١١٠ ٤٣صفر ٤٣ ٦٧صفر ٦٧  والنقابات

 ٢صفر ٢ ١صفر ١ ١صفر ١  الوسيط  ٦

 ٢٣صفر ٢٣ ١٠صفر ١٠ ١٣صفر ١٣ مهندس بالتجربة/املستوى األول  ٧

 ١٦صفر ١٦ ٤صفر ٤ ١٢صفر ١٢  دبلوم  ٨

 ١٩صفر ١٩ ١٢صفر ١٢ ٧صفر ٧  مهندس خريج/خريج  ٩

   ٦٦٢ ٧٠ ٥٩٢ ١٧٤ ٦ ١٦٨ ٤٨٨ ٦٤ ٤٢٤   اجملموع  
  املهن موزعة حسب نوع اجلنس  ٤- ١١  

تضيق الفجوة بني اجلنـسني يف املهـن نظـرا إىل أن النـساء خيتـرن مهنـا أكثـر كـان مـرة                          
  .ُيعتقد بأهنا مهن الرجال تقليديا، على الرغم من أن هذا التوزيع ال يزال قائما إىل حد معني
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  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول -  يوليه/متوزاملهن الرئيسية جملموع األشخاص املوظفني يف  ١١- ١١اجلدول 
      نوع اجلنس  
  اجملموع  النساء  الرجال  

  يف املائة  العدد  يف املائة  العدد  يف املائة  العدد  الفئة املهنية

  ١,٢  ١ ٨٦١  -  -  ١,٨  ٨٦١,١  القوات املسلحة
  ٨,٥  ١٣ ٠٩٢  ٤,٦  ٢ ٢٨٠  ١٠,٤  ١٠ ٨١٢  املشرعون وكبار املسؤولني واملدراء

  ١١,٤  ١٧ ٥٦٠  ١٥,٣  ٧ ٦١٩  ٩,٦  ٩ ٩٤١  املهنيون
  ١٥,٨  ٢٤ ٣٣١  ٢٠,٨  ١٠ ٣٩٦  ١٣,٤  ١٣ ٩٣٥  الفنيون واملهنيون املشاركون

  ١١,٩  ١٨ ٢٢٥  ١٩,٩  ٩ ٩١٢  ٨,٠  ٨ ٣١٣  الكتبة
  ١٥,٨  ٢٤ ٣٥٣  ٢٠,٤  ١٠ ١٨٢  ١٣,٦  ١٤ ١٧١  العاملون يف اخلدمات والعاملون يف الورش واملبيعات

  ١,٦  ٢ ٤١٣  ٠,٣  ١٣٧  ٢,٢  ٢ ٢٨٦  ئد األمساكالعمال املهرة يف الزراعة ومصا
  ١٣,٢  ٢٠ ٢٠٥  ١,٢  ٦١١  ١٨,٩  ١٩ ٥٩٤  عمال احلرف واملهن ذات الصلة

  ٨,٤  ١٢ ٨٥٦  ٩,٢  ٤ ٥٨٩  ٨,٠  ٨ ٢٦٧  ُمشغِّلو وُمجّمعو املصانع واآلالت 
  ١٢,٢  ١٨ ٧٩٦  ٨,٣  ٤ ١٥٧  ١٤,١  ١٤ ٦٣٩  مهن حاالت الطوارئ

  ١٠٠,٠  ١٥٣ ٦٩٢  ١٠٠,٠  ٤٩ ٨٨٣  ١٠٠,٠  ١٠٣ ٨٠٩  اجملموع
  

  .نقص التمثيل  =ن  
  .٠٠١/٢٠٠٧، ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول - يوليه/املسح اإلحصائي للقوة العاملة، متوز: مكتب اإلحصاء الوطين  :املصدر  

  
 مــوظفني يف القطــاع اخلــاص، بلــغ ٢٠٠٦يــبني اجلــدول أدنــاه أن أغلبيــة األشــخاص كــانوا يف 

  .يف املائة  ٦٩,٣ وعدد اإلناث يف املائة ٧٠,٧عدد الذكور منهم 
  

  جمموع األشخاص املوظفني املصنفني حسب القطاع االقتصادي: ١٢- ١١اجلدول 
        نوع اجلنس      

      النساء    الرجال    القطاع االقتصادي
  يف املائة  العدد  يف املائة  العدد  يف املائة  العدد  
      ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول- يوليه /متوز    

  ٧٠,٢  ١٠٧ ٩٥٤  ٦٩,٣  ٣٤ ٥٦٨  ٧٠,٧  ٧٣ ٣٨٦  خاص
  ١,٨  ٢ ٧٧٠  ١,٨  ٨٩٢  ١,٨  ١ ٨٧٨  عام األغلبية

  ٧,٠  ١٠ ٧٣٤  ٤,٤  ٢ ٢٢٢  ٨,٢  ٨ ٥١٢  هيئات قانونية مستقلة
  ٢١,٠  ٣٢ ٢٣٤  ٢٤,٦  ١٢ ٢٠١  ١٩,٣  ٢٠ ٠٣٣  وزارات وإدارات حكومية

  ١٠٠,٠  ١٥٣ ٦٩٢  ١٠٠,٠  ٤٩ ٨٨٣  ١٠٠,٠  ١٠٣ ٨٠٩  اجملموع
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      )منقح (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول- يوليه /متوز    

  ٦٨,٣  ١٠٢ ٢٧٥  ٦٧,١  ٣١ ٥٤٦  ٦٩,٠  ٧٠ ٧٢٩  خاص
  ٣,٣  ٤ ٩٣٥  ٢,١  ١ ٠٠٦  ٣,٨  ٣ ٩٢٩  عام األغلبية

  ٧,٣  ١٠ ٩٠٩  ٤,٠  ١ ٨٦٧  ٨,٨  ٩ ٠٤٢  هيئات قانونية مستقلة
  ٢١,١  ٣١ ٦٣٢  ٢٦,٨  ١٢ ٦٢٤  ١٨,٤  ١٨ ٩٠٨  وزارات وإدارات حكومية

    ١٠٠,٠  ١٤٩ ٦٥١  ١٠٠,٠  ٤٧ ٠٤٣  ١٠٠,٠  ١٠٢ ٦٠٨  اجملموع
  .نقص التمثيل  =ن   

  .، قد ُتعزى إىل خطأ يف حتديد العينات١٨٠٠التغريات املطلقة بني مسح إحصائي ومسح إحصائي آخر، أقل من     
  .٠٠١/٢٠٠٧، ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول-يوليه/املسح اإلحصائي للقوة العاملة، متوز: مكتب اإلحصاء الوطين  :املصدر  

  
دة، ولـذلك حقـوق واسـتحقاقات توظيـف         نسبة النساء اللوايت لديهن عقود حمـددة املـ          

  .حمدودة، أعلى من نسبة الرجال، على الرغم من أن االختالف قليل نسبيا
  

ــوع        : ١٣-١١اجلــدول  ــن جمم ــسبة م ــدة بوصــفهم ن ــددة امل ــود حم ــون مبوجــب عق موظف
  املوظفني

    نوع اجلنس    
  اجملموع  اإلناث  الذكور  
    يف املائة    السنة

٣,٣  ٤,٦  ٢,٧  ٢٠٠٢  
  ٢,٦  ٤,٦  )ن(١,٧  ٢٠٠٣
٥,١  ٧,١  ٤,٢  ٢٠٠٤  
٤,٣  ٥,٣  ٣,٩  ٢٠٠٥    

  . نقص التمثيل  = ن  
  .١٤٧/٢٠٠٦، ٢٠٠٦يوليه /املسح اإلحصائي للقوة العاملة، متوز: مكتب اإلحصاء الوطين  :املصدر  

  
  الفجوة يف األجور بني اجلنسني  ٥- ١١  

ايـدة مـن ناحيـة املبـدأ        على الرغم من أن االتفاقات اجلماعية وقوانني األجـور الـدنيا حم             
بالنسبة إىل اجلنسني، فإن النـساء مـا يـزلن حيـصلن يف هنايـة املطـاف علـى دخـل أقـل مـن دخـل                 

 تتمتـع مالطـة بأضـيق فجـوة يف األجـر عـن          “٢٠٠٥ - تطـورات األجـور   ”ـ  ووفقـا لـ   . الرجال
ن مرتـب   مـ  يف املائـة   ٩٦، ما يدل على أن املرأة تكـسب يف املتوسـط            يف املائة    ٤الساعة، تبلغ   
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ــتعملت أدوات خمتلفــة        . الرجــل ــساواة، واس ــة لتعزيــز امل ــة الوطني ــة أجرهتــا اللجن ولكــن دراس
  .للقياس، كشفت عما يغاير ذلك

 تقيس االختالف يف متوسـط      “املنافع العامة العاملية  ”لقد حددت اللجنة األوروبية أن        
ــساء     ــساعة بــني الرجــال والن ــة يف ال ــداخيل اإلمجالي ــ(امل ــون  ٦٤-١٥الغني الب ــذين يعمل  ســنة ال

  .عرب كل االقتصاد ومجيع املؤسسات) ساعة على األقل يف األسبوع ١٥
يف مجـــع البيانـــات  بيـــد أن اللجنـــة الوطنيـــة لتعزيـــز املـــساواة حـــددت القيـــود التاليـــة    

  : األوروبية، ما ميكن أن تكون العوامل املسؤولة عن األرقام املرفقة
  يا؛ ساعة أسبوع١٥عمال يعملون أكثر من   •  
  عوامل املومسية، وعلى وجه اخلصوص العمل بدوام جزئي؛  •  
  ؛“األعمال املتكافئة القيمة”عدم وجود مقارنات   •  
  العام وصناعات خمتلفة؛/املقارنة بني نفس املهن عرب القطاعني اخلاص  •  
 .نقص التمثيل لبعض القطاعات  •  

ــة الــيت ُدرِســت يف     ــة لتع ٢٠٠٦مــن العين ــة الوطني ــز املــساواة أن األجــر   بينــت اللجن زي
 لــرية ٤٤٤,١٥ لــرية مالطيــة شــهريا حيــث بلــغ دخــل الرجــل   ٤١٩األساســي املتوســط كــان 

تبني هـذه األرقـام أن الفجـوة يف         .  لرية مالطية شهريا   ٣٧٤,٢٨مالطية شهريا وبلغ دخل املرأة      
  . يف املائة  ١٥,٧األجور بني اجلنسني اليت قيست هبذه الطريقة تعادل فارق 

د الفجوة اتساعا عند حصر املدفوعات التكميلية اليت تتجـاوز األجـر األساسـي،              وتزدا  
وذلــك يعــين أنــه حينمــا يكــن متوســط األجــر اإلمجــايل   . والــيت تــشمل العمــوالت والعــالوات 

 لرية مالطيـة شـهريا ويكـن    ٦٠٨,٩٢ لرية مالطية شهريا، يكن دخل الرجل        ٥٥٧,٣١املرجح  
وهكـذا تـشري األحبـاث إىل أن الفجـوة يف األجـور             . ريا لـرية مالطيـة شـه      ٤٦٧,٣٣دخل املـرأة    

  . يف املائة٢٣,٢ياس فارق بني اجلنسني تبلغ هبذا الق
عنـد  . كشفت هذه الدراسة إىل أن دخل النساء أقـل مـن دخـل نظـرائهن مـن الرجـال                    

حــساب األجــر الكلــي اإلمجــايل عــن الــساعة، مبــا يف ذلــك املــدفوعات التكميليــة، بالنــسبة إىل   
 لـرية مالطيـة عـن الـساعة،         ٣,٢٦ اليت أنفقـت علـى العمـل، يتـضح أن دخـل الرجـل                الساعات

ويعـود  .  يف املائـة ١٤,٤يـة عـن الـساعة، مـا يبلـغ فـارق           لرية مالط  ٢,٧٩بينما يبلغ دخل املرأة     
 ساعة سنويا أكثر من الساعات الـيت تنفقهـا          ٢٦٧ذلك إىل حقيقة أن الرجل يعمل ما جمموعه         

ا إىل أن املسؤوليات اُألسرية واألعمال املرتلية ال تـزال الـشاغل الرئيـسي           املرأة على العمل، نظر   
  .لإلناث يف اجملتمع املالطي
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  ٢٠٠٦يونيه /حزيران - أبريل/املرتب السنوي اإلمجايل املتوسط للموظفني حسب املهنة الرئيسية يف نيسان: ١٤-١١اجلدول 
      نوع اجلنس  
  اجملموع    النساء  الرجال  

    متوسط ل م  العدد  العدد متوسط ل م  متوسط ل م  العدد  يةالفئة املهن

  ٥ ٣٦٣,٠٦  ١ ٨٦١  -  -  ٥ ٣٦٣,٠٦  ١ ٨٦١  القوات املسلحة
  ٩ ٠٠١,٨٨  ٨ ٢٠٤  )ن(٧ ١٣٨,٦١  )ن(١ ٤٠٧  ٩ ٣٨٧,٥٨  ٦ ٧٩٧  املشرعون وكبار املسؤولني واملدراءا

  ٧ ٠٦٥,٧٢  ١٥ ٩٥٠  ٦ ٥١٢,٩٥  ٧ ٥٣٨  ٧ ٥٦١,٠٥  ٨ ٤١٢  مهنيون
  ٥ ٨٦٧,٢٩  ٢٢ ٩٥٦  ٥ ٤١٤,٩٥  ١٠ ١٦٥  ٦ ٢٢٦,٧٦  ١٢ ٧٩١  ن ومهنيون مشاركونفنيو
  ٤٩ ٩٧٢,٤١  ١٨ ٠٠٠  ٤ ٧٣٥,٨٦  ٩ ٩١٢  ٥ ٢٦٢,٣١  ٨ ٠٨٨  كتبة

  ٤ ١٨٠,٣٧  ٢٠ ٦٠٨  ٣ ٩٢٥,٠٦  ٩ ١٦٢  ٤٣ ٣٨٤,٧٣  ١١ ٤٤٦عمال اخلدمات وعمال الورش واملبيعات
  )ن(٤ ٥٤٣,٩٣  )ن(٥٩٢  -  -  )ن(٤ ٥٤٣,٩٣  )ن(٥٩٢العمال املهرة يف الزراعة ومصائد األمساك

  ٤٩ ٩٣٥,٨٤  ١٤ ٣٦٦  )ن(٥ ١٩١,٠١  )ن(٥٣٩  ٤٩ ٩٢٥,٨٩  ١٣ ٨٢٧  عمال احلرف واملهن ذات الصلة
  ٤ ٧١٣,٩١  ١١ ٨٥٨  ٤ ٥٤٠,٧٠  ٤ ٥٨٩  ٤ ٨٢٣,٢٦  ٧ ٢٦٩  ُمشّغلو وجممعو املصانع واآلالت

  ٤ ٢٧٢,٧٣  ١٨ ٥١٧  ٣ ٤٦٨,٧٨  ٤ ٠٩٧  ٤ ٥٠١,١٥  ١٤ ٤٢٠  املهن األولية
  ٥ ٣٨٣,١٦  ١٣٢ ٩١٢  ٤ ٩٥٥,٤٣  ٤٧ ٤٠٩  ٥ ٦٢٠,٣٢  ٨٥ ٥٠٣  موعاجمل

  
  .لرية مالطية= ل م
  .نقص التمثيل= ن
  .٠٠١/٢٠٠٧، ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول-يوليه/املسح اإلحصائي للقوة العاملة، متوز: مكتب اإلحصاء الوطين  :املصدر  

  
 تزال واسـعة، إذ     تبني البيانات عن الفوارق يف األجور بني الرجل واملرأة أن الفجوة ال             

  .أجور النساء أقل من أجور نظرائهن من الرجال يف وظائف مماثلة
  

  العمل بدوام كامل ودوام جزئي  ٦- ١١  
الفجــوة بــني اجلنــسني يف العمــل بــدوام كامــل والعمــل بــدوام جزئــي واســعة يف اجلــزر   
يف  ٧٢,٧ ،٢٠٠٥وبينما بلغ عدد املسجلني من العاملني بدوام كامل للـذكور لـسنة             . املالطية
  .املائة يف ٢٩,٣بلغ لإلناث نسبة هزيلة هي  املائة

من الناحية األخرى، باإلشارة إىل اجلدول أدناه، بلغ معدل العمل بـدوام جزئـي لـسنة            
العمـل بـدوام   . يف املائـة   ٢١,٤ـ، بينما كان للنـساء مـساويا ل    يف املائة  ٥,١ للذكور ٢٠٠٥

وعـدد الـساعات الـيت أنفقـت        . ى يف سـوق العمـل     جزئي ظاهرة ميزت دخول املـرأة مـرة أخـر         
على العمل شجع النساء ذوات االلتزامـات اُألسـرية علـى املـشاركة يف القـوة العاملـة املدفوعـة                    

. متيل النساء إىل اختيار العمل بدوام جزئي بدال من العمل على أسـاس الـدوام الكامـل                 . األجر
تـشري هـذه    .  الدوام اجلزئي فقط من النساء     من العاملني الذين يعملون على أساس      يف املائة    ٧١
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الدراسة إىل أن اختيار النساء للعمل على أساس الدوام اجلزئي بوصفه نشاط عمـل رئيـسيا قـد                  
ويـــبني ذلـــك أن األســـرة . )٥٧(تـــسارع مبـــا يزيـــد عـــن مخـــسة أضـــعاف يف العقـــدين املاضـــيني 

  .واملسؤوليات املرتلية ال تزال من نصيب النساء إىل حد بعيد
  

  معدل التوظيف يف النظائر بدوام كامل: ١٥- ١١دول اجل
      نوع اجلنس  
    اإلناث  الذكور  

  اجملموع  يف املائة    السنة

ــني   ــوة يف التوظيــــف بــ الفجــ
اجلنـــسني يف النظـــائر بـــدوام   

  كامل

٤١,٥  ٥٢,٣  ٣١,٥  ٧٢,٩  ٢٠٠٢  
٤١,٦  ٥١,٤  ٣٠,٥  ٧٢,١  ٢٠٠٣  
٤٣,٠  ٥١,٧  ٣٠,١  ٧٣,١  ٢٠٠٤  
٤٣,٤  ٥١,٢  ٢٩,٣  ٧٢,٧  ٢٠٠٥  

  
ُيعرَّف معدل التوظيف يف النظائر بدوام كامل بأنه جمموع الساعات املنفقة على العمل مقسمة على متوسط العدد السنوي للساعات     

  .٦٤-١٥املنفقة على الوظيفة بدوام كامل، حمسوب بوصفه نسبة جمموع السكان يف الفئة العمرية 
  .دوام كامل هي الفارق بني النساء والرجال يف نقاط النسبة املئويةفجوة التوظيف بني اجلنسني يف النظائر ب    

  .١٤٧/٢٠٠٦، ٢٠٠٦يوليه /مؤشرات رئيسية يف سوق العمل، متوز: مكتب اإلحصاء الوطين  :املصدر  
  
  يف جمموع املوظفني% موظفون بدوام جزئي بصفتهم : ١٦-١١اجلدول 

    نوع اجلنس  
    اإلناث  الذكور  
  جملموعا  يف املائة    السنة

٩,٤  ١٨,٩  ٤,٤  ٢٠٠٢  
٨,٧  ١٩,١  ٣,٥  ٢٠٠٣  
٩,٤  ٢٠,٥  ٣,٩  ٢٠٠٤  
١٠,٥  ٢١,٤  ٥,١  ٢٠٠٥  

  .١٤٧/٢٠٠٦، ٢٠٠٦يوليه /مؤشرات رئيسية يف سوق العمل، متوز: مكتب اإلحصاء الوطين :املصدر    
  

  املرأة وتنظيم املشاريع  ٧- ١١  
بناء إطـار ذهـين لتنظـيم املـشاريع         ينعكس تنظيم املشاريع واملواقف واملهارات الالزمة ل        

 شــكلت املــشاريع الــصغرية الــيت  ٢٠٠٤يف . الــوطين يف جمــال الــسياسات  يف جــدول األعمــال
ــة      ــة يف اجلــزر املالطي ــسعة أشــخاص املــصدر األكــرب للعمال ــشّغل أقــل مــن ت ــاب العمــل  . ُت وأرب

الـصغرية واملتوسـطة    متثـل املـشاريع     . الرئيسيون يف مالطة هم الكـثريون الـذين ُيـشغِّلون القالئـل           
  .احلجم يف مالطة وغوزو العمود الفقري لالقتصاد املالطي
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ــدان        ــذا املي ــال يف ه ــى أداء دور فع ــشاريع عل ــشجيع منظِّمــات امل يف الوقــت . جيــري ت
بيــد أن . ومالطــة يف هــذا االجتــاه. الــراهن يــشكل الرجــال يف أوروبــا نــسبة أكــرب مــن املــوظفني

 لتـضييق الفجـوة عـن طريـق املبـادرات املتخـذة يف إصـالح        حكومتنا تسعى إىل اختـاذ إجـراءات    
تنظــيم املــشاريع هــو  . وضــع امليزانيــة، وعــن طريــق خمتلــف الــشبكات بــني الكيانــات املختلفــة   

مسؤولية مجيع الوزارات اليت تؤثر بطريقتها اخلاصة هبا يف البيئة اليت يقـوم فيهـا مـنظم املـشاريع       
متكن الرجال والنساء العاملني يف عمـل جتـاري لُألسـرة           مةواملبادرة اليت اقترحتها احلكو   . بعمله

وذلك يعـين   . من التسجيل بوصفهم موظفني يف نفس العمل التجاري اُألسري لألغراض املالية          
أن أي رجل أو مرأة ستكون هلا فرصة التمتع جبميـع االسـتحقاقات االجتماعيـة بينمـا تـستحق                

ويتـضمن ذلـك أن أفـراد       .  الـضمان االجتمـاعي    أيضا املعاش التقاعدي يف حالة دفع اشتراكات      
. اُألسرة املعنيني ُيعتَرف بالعمل الذي أجنزوه ويـستفيدون يف نفـس الوقـت مـن ختفـيض ضـرييب        

وبالتـدابري املتخـذة يف     . من العاملني حلساهبم اخلـاص     يف املائة  ١٣,٥ شكلت النساء    ٢٠٠٥يف  
قدَّم جمموعات مـن الترتيبـات املاليـة        وفضال عن ذلك، تُ   .  من املتوقع أن يزيد هذا الرقم      ٢٠٠٦

ــدى         ــساء ل ــا الن ــيت يواجهه ــات ال ــد العقب ــد مت حتدي ــات يف العمــل التجــاري، وق ــساء املالطي للن
  .الدخول يف صناعة تنظيم املشاريع وجيري التصدي هلذه العقبات

واحلكومة ملتزمة بوضع بِىن تتيح ملنظمي املـشاريع يف املـستقبل الفرصـة للمـشاركة يف                 
مج التدريب وإعادة التدريب املتخصص وتقدمي املشورة بشأن إعداد خطة للعمل التجـاري             برا

وباإلضافة إىل ذلك، تقدم يف الوقت الراهن مؤسـسات تعليميـة           . ومرافق االئتمان البالغ الصغر   
  .للطالب فرص إدماج مهارات تنظيم املشاريع يف مشاريعهم

  
   يف جمموع العمالةنسبة مئويةصفهم العاملون حلساهبم اخلاص بو: ١٧-١١اجلدول   

    نوع اجلنس    
    اإلناث  الذكور  
  اجملموع  يف املائة    السنة

١٤,٠  ٥,٤  ١٧,٨  ٢٠٠٢  
١٤,٣  ٨,٠  ١٧,٢  ٢٠٠٣  
١٣,٨  ٦,٢  ١٧,١  ٢٠٠٤  
١٣,٣  ٤,٣  ١٧,٣  ٢٠٠٥  

  
ملني والعاملني عنصر العاملني حلساهبم اخلاص يتكون من األشخاص الذين يعملون حلساهبم اخلاص بدون عا 

  .حلساهبم اخلاص مع عاملني
  .١٤٧/٢٠٠٦، ٢٠٠٦يوليه / سوق العمل، متوزيفمؤشرات رئيسية : مكتب اإلحصاء الوطين: املصدر

  
) مـع أو بـدون العـاملني   ( بلغ جمموع األشـخاص العـاملني حلـساهبم اخلـاص            ٢٠٠٥يف    
 يف املائــة ٨٦,٥نــت املــة، الــيت كا مــن القــوة الع  يف املائــة ١٣,٧ويعــادل ذلــك  . ٢٠ ٣٨٠
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وُســجِّلت زيــادة يف العــاملني حلــساهبم  . مــن الــذكور واإلنــاث علــى التــوايل  يف املائــة ١٣,٥ و
مـن الـذكور     يف املائـة   ١٠,٨زيادة  ، وهي   ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٠بني   يف املائة  ١١,٢اخلاص بلغت   

  .من اإلناث يف املائة ٥,٢ و
  

  املرأة يف أعمال اإلدارة  ٨- ١١  
ة يف صــنع القــرار وعلــى مــستوى اإلدارة منخفــضا جــدا يف اجلــزر   مــا زال متثيــل املــرأ   
بيد أن من املتوخى أن تكون النساء بعدد أكـرب مـستعدات، خـالل سـنوات قليلـة، إذ                   . املالطية

فعـال أكثـر مـن نـصف األشـخاص ذوي التعلـيم اجلـامعي، وازديـاد عـدد اإلنـاث                      اهنن يـشكلن  
يف الوقـت الـراهن، حتتـل مالطـة         . صـبهن اإلداريـة   اللوايت هـن علـى مـساراهتن املهنيـة، لتـويل منا           

 ١٤,٥ بنـسبة تبلـغ      ٢٥أسفل قائمة اإلناث اللوايت يشغلن مناصب إداريـة يف االحتـاد األورويب             
  .)٥٨(يف املائة 
تعكــس هــذه احلالــة النــسبة . يزيــد عــدد النــساء يف التعلــيم اجلــامعي عــن عــدد الرجــال  

وعلـى الـرغم مــن   . النــساء يـشكلن أغلبيـة الــسكان  الكميـة بـني الرجــال والنـساء، نظـرا إىل أن     
ذلك فإن هذه النتيجة ال تنعكس يف اقتصاد العمالة، والقفزة الكمية املنجـزة يف التعلـيم ليـست                

  .ترمجة إىل قفزة نوعية يف امليدان االقتصادي
إن نـسبة التأنيـث الــيت تـشري إىل عـدد النــساء لكـل مئـة رجــل يف فئـة حمـددة منخفــضة           

والنــسبة املئويــة للنــساء يف .  النــساء اللــوايت يــشغلن مناصــب عاليــة يف صــنع القــرار بالنــسبة إىل
. الدرجات العليا وكبار املوظفني األكادمييني يف التعليم اجلـامعي مل تتجـاوز أبـدا ثلـث الرجـال                 

  .وحمليا مثة وعي قوي مبستوى التباين العمودي بني الباحثني واألفراد الفنيني
  

  ن واجملالس واهليئات واحملاكماللجا ١٨-١١اجلدول 
  متثيل الذكور واإلناث

٢٠٠٦  
  األعضاء

  األعضاء  
  من النساء%   من الرجال%   النساء  الرجال  

  ٢٠,٠  ٨٠,٠  ٣٤٢  ١ ٣٦٨  
  ١٠٠  ١ ٧١٠  اجملموع
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  الرؤساء
  األعضاء  
  من النساء%   من الرجال%   النساء  الرجال  

  ١٠,٦  ٨٩,٤  ٢٢  ١٨٥  
  ٢٠٧١٠٠  اجملموع

  
  املَعيَّنات من ِقبل احلكومةعدد الرئيسات   السنة

١١  ٢٠٠٠  
٢٥  ٢٠٠٢  
٢٧  ٢٠٠٣  
٢٦  ٢٠٠٤  
٢٣  ٢٠٠٥  
  ٢٢  ٢٠٠٦مارس /آذار

  
األحـزاب  . يقوض نقص متثيل املرأة يف الوظائف الرئيـسية القـيم الدميقراطيـة للمجتمـع               

تتــبىن . ة التنميــة واملــساواة والعدالــةالــسياسية أدوات ضــرورية للمــساواة الدميقراطيــة، وهــي أدا
حكومــة مالطــة املبــدأ الــذي مفــاده أن الدميقراطيــة دون املــرأة ال ميكــن أن تعتــرب دميقراطيــة ألن 
املؤسسات الدميقراطية اليت ال تترسخ فيها جذور املساواة بني اجلنسني ال حتترم احترامـا كـامال      

وال السنني مل يعـوض عـن وجـوه الـضعف           بيد أن التقدم الذي شوهد ط     . مبدأ حقوق اإلنسان  
وهلـذه الغايـة جيـري العمـل علـى تعزيـز التـدريب والتعلـيم،             . الذي تواجهه سوق العمل املالطية    

مع حتفيز املرأة يف نفس الوقت عـن طريـق خمتلـف التـدابري علـى العمـل علـى حنـو مـدر للـدخل                
  .وبالتايل املشاركة يف االقتصاد املالطي

صل العمودي بغية احلـد مـن الغيـاب الـصارخ للمـرأة يف مواقـع              وجيب القضاء على الف     
وإزالة احلواجز غري املرئية ستكون طريقة إجيابية وأساسية إلنصاف النساء اللـوايت            . صنع القرار 

ــنقص يف شــغل مناصــب صــنع القــرار     ــن ال ــانني م ــيت أوجــدهتا    . يع ــصطنعة ال ــذه احلــواجز امل ه
وهــذه اإلعاقــة انعكــاس . اء مــن بلــوغ مراكــز رفيعــةالتحيــزات املــصطنعة والتنظيميــة متنــع النــس

تـدرك حكومـة مالطـة أن املـساواة بـني اجلنـسني             . للتباين االجتماعي واالقتصادي بني اجلنسني    
ــة والنمــو االقتــصادي  ويوضــح . واملــساواة هــي مــصدر حتــسني رفاهــة األســرة   . تزيــد اإلنتاجي

 موزعـة حـسب نـوع اجلـنس     “عاملـة تقرير احلكومة اليـومي عـن حالـة القـوة ال         ”اجلدول التايل   
  :٢٠٠٦كما كانت احلالة يف 
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  “مة اليومي عن حالة القوة العاملةتقرير احلكو” :١٩-١١اجلدول   
  اجملموع  اإلناث  الذكور  

  ٣ ٧٠٦  ٢ ٠٨٤  ١ ٦٢٢  اخلدمة العامة
  ٢٧٧  ٦٤  ٢١٣  السُّعاة
  ٧٨٣  ٢٧٢  ٥١١  الطبية
  ٤٨٣  ١٩٦  ٢٨٧  )غري الطبية(املهنية
  ٤ ٠٥٢  ٢ ٢٢١  ١ ٨٣١  املساعدة الطبية/ضالتمري

  ٥ ٢٤١  ٣ ٥٥٩  ١ ٦٨٢  التعليمية
  ١ ٧٦٣  ٢٥٩  ١ ٥٠٤  الشرطة

  ٢ ١٤١  ٤٢٠  ١٧٢١  )مثال اجلمارك والطباعة وما إىل ذلك(إدارات أخرى 
  ٢ ٧٧٧  ٤٨  ٢ ٧٢٩  تقنية وإشرافية

  ٦٢٤  ٤٣  ٥٨١  ١اجملموعة الصناعية 
  ٣ ٣٧٣  ٤٥٨  ٢ ٩١٥  ٢اجملموعة الصناعية 

  ٧٨٨  ٢٦  ٧٦٢  ٣موعة الصناعية اجمل
  ٥٧٥  ١٤  ٥٦١  ٤اجملموعة الصناعية 
  ٥٠٩  ١٧  ٤٩٢  رتب صناعية أخرى
  ٣١٨  ٢٩٠  ٢٨  عاملون بدوام جزئي

  ١ ١٨٧  ٩٧٥  ٢١٢  عاملون مؤقتون
  ٧٥٠  ٢٨٣  ٤٦٧  عاملون بعقود

  ٤  ١  ٣  متدربون
  ٢٩ ٣٥١  ١١ ٢٣٠  ١٨ ١٢١  اجملموع الكلي
  

  .فرع التخطيط والتحليل للقوى العاملة - إدارة السياسة والتخطيط: ةمكتب املوظفني واإلدار:املصدر
  

يبني الشكل أعاله احلالة الراهنة يف القوى العاملة احلكومية حيـث يوجـد شـعور علـى                   
ومـن اجللـي وجـود تبـاين كـبري يف           . نطاق واسع بأن الوظائف املنفصلة جنسانيا ال تزال قائمـة         

، مقابـل   ٢٧٢٩ يبلغ عدد الرجال الذين يؤدون هذه الوظيفـة          األدوار التقنية واإلشرافية، حيث   
وميكن إدراك مسة أخـرى وهـي التفريـق بـني العـاملني بـدوام جزئـي، مـا يظهـر                 .  مرأة فقط  ٤٨
  . مرأة٩٧٦ رجال و ٢١٢ مرأة، والعاملني املؤقتني حيث يوجد ٢٩٠ رجال باملقارنة ب ٢٨

جـدول يـبني العـاملني يف اخلدمـة العامـة      ويف املرفق هبذه الوثيقة ميكن إلقاء نظـرة علـى            
 وهم موزعون حسب نـوع اجلـنس والرتبـة وجـدول            ٢٠٠٦ديسمرب  /اعتبارا من كانون األول   

ــر أخــذت اجلــداول اخلمــسة األوىل يف احلــسبان ليحــدد     . املرتبــات وخدمــة لغــرض هــذا التقري
  .خبطوط عامة االختالف يف الوظائف اإلدارية العليا بني الرجال والنساء
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  التوفيق بني املسؤوليات األسرية واملهنية  ٩- ١١  
حكومة مالطة ملتزمة بتـشجيع مـشاركة اإلنـاث يف سـوق العمـل وحتقيـق تـوازن بـني                      

 أضافت وعززت احلكومـة بـضع اسـتراتيجيات ترمـي           ٢٠٠٦يف  . املسؤوليات األسرية واملهنية  
  .هة التنسيق يف اجملتمعإىل التوفيق بني مسؤوليات األسرة والعمل بينما عززت الفرد بوصفه ج

وكمــا قــال رئــيس الــوزراء، األونرابــل الــدكتور لــورينس غــونزي، ميثــل الفــرد املرجــع   
وبينما تعمل احلكومة على تقليص التحديات اليت يواجههـا         . األول واألخري جلميع جهود البلد    

ز خمطـط   ويـرب . االقتصاد املالطي، تـضمن االحتياجـات الـيت يـسعى الرجـال والنـساء إىل تلبيتـها                
  .العمل هذا من املبادرات والتدابري اليت اختذت يف السنوات املنصرمة

. دور املـرأة يف اجملتمـع    وإحدى أولويات احلكومة املالطيـة يف جـدول األعمـال الـوطين             
تعتقد مجيـع األحـزاب الـسياسية يف اجملـال احمللـي بأنـه ينبغـي لكـل مـرأة أن يكـون هلـا احلـق يف                            

وماليا تعترف الدولـة بوجـود      .  كانت أم مل تكن لديها ضرورة اقتصادية       العمل، مبعزل عما إذا   
وتتـوىل حكومـة مالطـة املـسؤولية        . حاجة إىل أن يسهم عدد أكرب مـن النـساء يف سـوق العمـل              

  .عن كفالة أن يستثمر البلد يف تعليم املرأة على كل مستوى مبا يف ذلك التعليم اجلامعي
ــدبريا يف اخلطــة     ــة ختــدم    وأدخلــت احلكومــة ت ــشاء هياكــل فعال  االســتراتيجية، وهــو إن

وعلـى الـرغم مـن أن دور        . التوفيق بني املسؤوليات األسرية واملهنية لكل مـن الرجـال والنـساء           
املرأة ال يزال دور املوفرة الرئيسية للرعاية مع إمكانية تربية األطفال، ُيولَى مزيـد مـن االهتمـام                  

  .لدور األب يف املسؤولية األسرية
ولـذلك توجـه   . رك احلكومة أن النساء ميررن مبراحل خمتلفة خالل سنوات حياهتن    وتد  

الــسياسات احلاليــة حنــو إدخــال هياكــل نظاميــة تتــصدى لتلبيــة احتياجــات املــرأة تتــراوح مــن     
الطفـل  ”لقـد افُتِتحـت مرافـق    . السنوات املبكرة من حياهتا إىل األمومة وفترة النضج من احليـاة     

والوالـدون  . هاريـة لتقلـيص ثقافـة التبعيـة الـيت تقـع عـادة علـى كتفـي املـرأة           للرعايـة الن  “اجلديد
الذين يرسلون أطفاهم دون سـن الثالثـة إىل مرافـق رعايـة األطفـال املـسجلة لـدى إدارة معـايري               

ويف الــسنة التاليــة ســُتفتتح مزيــد مــن مرافــق   . الرفاهــة االجتماعيــة ُيمنحــون إعفــاءات ضــريبية 
 اخلــدمات الــضرورية الالزمــة لألوقــات املــتغرية واالحتياجــات املــتغرية  لرعايــة األطفــال لتقــدمي

  .املقابِلة
 نـــشرت احلكومـــة معـــايري مرافـــق رعايـــة األطفـــال النهاريـــة  ٢٠٠٦يوليـــه /ويف متـــوز  

وخصصت أيضا أمواال على وجه التحديد ملساعدة املرافق القائمة علـى حتـسني مبانيهـا لبلـوغ                 
  .املعايري احملددة
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  رش اجلنسيالتح  ١٠- ١١  
سـلوك جنـسي غــري   ”التحـرش اجلنـسي شـكل حمظـور مـن التمييـز بـني اجلنـسني، ُيعـرَّف بأنـه           

  :وهو غري مشروع مبوجب. “مرغوب فيه
  ؛٢٠٠٣ من قانون املساواة بني الرجل واملرأة لعام ٤٥٦الباب   •  
 .٢٠٠٢ من قانون التوظيف والعالقات الصناعية لعام ٤٥٢الباب   •  

تقـوم  مدونـة للممارسـات،     : التحـرش اجلنـسي   نية لتعزيـز املـساواة      وضعت اللجنة الوط    
ــسي     ــة التحــرش اجلن ــن طبيع ــات ع ــشر املعلوم ــور     . بن ــراد اجلمه ــع أف ــدليل جلمي ــذا ال ــاح ه ويت

واملنظمات اخلاصة وشبه احلكومية، حىت يصبح أرباب العمل والعاملون على مجيـع املـستويات        
  .واعني مبا ينطوي عليه التحرش اجلنسي

. لـــف التحـــرش اجلنـــسي عـــن التحـــرش العـــام أو التـــسلط غـــري اجلنـــسي بطبيعتـــهوخيت  
ــة وخــالل ســاعات العمــل ويف        ــق التعليمي ــسي حمظــور يف مكــان العمــل واملراف والتحــرش اجلن
األنــشطة املتعلقــة بالعمــل أو الدراســة مثــل الــدورات التدريبيــة واملــؤمترات والــرحالت امليدانيــة  

و حمظــور أيــضا مــن ِقَبــل مجيــع املــشاركني يف مكــان  وهــ. ووظــائف العمــل وحفــالت املكتــب
التحـرش اجلنـسي حمظـور      . العمل ومجيع األشخاص اآلخرين احلاضرين يف مكان العمل وبينهم        

ولذلك، ميكن لـشخص مـا أن يقـدم شـكوى إذا حتـرش      . بقطع النظر عن نوع جنس الشخص 
ي يكـن املتــهم  وحيثمــا قـام إثبــات للتحـرش اجلنــس  . هبـا شــخص مـا مــن نفـس نــوع اجلـنس    /بـه 

  .مسؤوال مبوجب القانون املدين أو اجلنائي، رهنا بطبيعة احلالة الفردية
وميكـــن لـــرب العمـــل أن يتحمـــل املـــسؤولية وأن يواجـــه جـــزاءات قانونيـــة إذا مســـح     

وتقـع علـى رب العمـل مـسؤولية اختـاذ مجيـع اإلجـراءات               . بالتحرش اجلنـسي يف مكـان العمـل       
واألشــخاص املــسؤولون عــن أي . نــسي يف مكــان العمــلالــضرورية ملنــع حــدوث التحــرش اجل

ملؤسـسات أخـرى تـوفر     مكان للعمل أو مؤسـسات تعليميـة أو كيـان يـوفر التـدريب التعليمـي         
ــاين أشــخاص آخــرون هلــم حــق        ــأن يع ــسمحون ب ــسكن ال ي ــق ال ــسلع أو اخلــدمات أو مراف ال

  .اجلنسيالوجود يف هذه املرافق أو استخدام هذه السلع أو اخلدمات من التحرش 
جيـب علـى أربــاب العمـل أن يكفلــوا أنـه حيــث ُوجِـدت ادعــاءات بـالتحرش اجلنــسي         

. اإليــذاء شــكل مــن أشــكال التمييــز، وبالتــايل جيــب تفــادي ذلــك  . ُتعــاجل هــذه بطريقــة ســرية 
واملتحرش املدعى عليه جيب أن خيضع إلجـراءات تأديبيـة، ولكـن رب العمـل جيـب أن يتعامـل               

اءة حـىت ينتـهي التحـرش بـأثر فـوري، وأيـضا حـىت تتـاح للمتـهم، إن                    مع هذا الفـرد بطريقـة بنـ       
ومن الالزم املعاجلـة اجلديـة حلـاالت     . أمكن ذلك، الفرصة ألن يبني حدوث حتسني يف السلوك        
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وميكـن لـرب العمـل أن خيتـار فـرض جـزاءات             . الشكاوى التافهة، باختاذ تدابري تأديبيـة صـارمة       
ــة   ــا حبــدة احلال ــوب إىل    وميكــن أن. خمتلفــة، رهن ــوبيخ مكت ــة مــن ت ــراوح اإلجــراءات التأديبي  تت

  .الفصل
دون (ويف حاالت الفعل اإلجرامـي، يكـون الـشخص املتـهم بـذلك التحـرش اجلنـسي                    

ــر      ــانون آخ ــسؤولية كــربى مبوجــب أي ق ــن أي م ــل م ــدفع غ   ) الني ــة ب ــد اإلدان ــا عن ــة ملزم رام
ــة  ١ ٠٠٠تتجــاوز  ال ــرية مالطي ــورو ٢ ٣٢٩,٣ [ ل ــدة   أو ]ي ــسجن مل  أشــهر ٦ال تتجــاوز بال
  .بكليهما أو

  
  الصحة  :١٢املادة   

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف ميـدان                    - ١
الرعاية الصحية مـن أجـل أن تـضمن هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، احلـصول علـى                         

  .ة بتخطيط األسرةخدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلق
 مـن هـذه املـادة تكفـل الـدول األطـراف للمـرأة اخلـدمات           ١بالرغم من أحكام الفقرة       ‐ ٢

املناسبة فيما يتعلـق باحلمـل والـوالدة وفتـرة مـا بعـد الـوالدة، وتـوفر هلـا اخلـدمات اجملانيـة عنـد                          
 .االقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاعة

  
  راطيةغاجتاهات دمي  ١- ١٢  

. يتمتــع الــسكان املــالطيون مبــستوى مرتفــع مــن املعيــشة وفقــا ملعــايري االحتــاد األورويب   
وتتاح هلم مجيعا الرعاية الصحية، والقـوة العاملـة يف القطـاع الـصحي علـى مـستوى رفيـع مـن                      

  .التدريب والتأهيل
. وسكان مالطة يف تزايد، حيث نسبة عدد اإلناث أعلى قليال من نـسبة عـدد الـذكور                  

.  مــن الــسكان١ ٠٠٠ والدة لكــل ١١,٦ومعــدل اخلــصوبة يتــدهور، ويبلــغ معــدل الــوالدة   
  .ويبني الشكل التايل معدل اخلصوبة املتدهور
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   يف مالطة٢٠٠٥ إىل ١٩٥٧معدل اخلصوبة الكلي من : ١-١٢الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٢٠٠٥م العاملي للسكان لعااليوم : مكتب اإلحصاء الوطين  :املصدر
  

إلعالة بالنسبة إىل مالطة، وهي النسبة اليت ُتحَسب باعتبار جممـوع األشـخاص             ونسبة ا   
 فـأكثر، بوصـفها نـسبة الـسكان يف سـن            ٦٥ مع األشخاص الذين تبلغ سنهم       ١٥ ـدون سنة ال  
وُسـجِّل يف مـدة عـشر سـنوات         . ٢٠٠٥يف   يف املائـة   ٤٤,٥ سنة، بلغت    ٦٤ و   ١٥العمل بني   
ر هذا االخنفاض هببوط ملحوظ يف عدد األشـخاص دون سـن            وُيفسَّ. يف املائة    ٥,٩هبوط بلغ   

ومعـدل اخلـصوبة املنحـدر مـن        .  سنة بوصفهم نسبة مئويـة مـن الـسكان يف سـن العمـل              ١٥ ـال
وعـدد الـسكان دون   . املتوقع أن يسبب ختفيضات أخرى يف نسبة اإلعالة يف الـسنوات القادمـة   

  .٢٠٠٥يف  يف املائة ٢٤,٧ىل  إ١٩٩٥يف  يف املائة ٣٣,٢ سنة قد هبط من ١٥ ـسن ال
وتسجل مالطة، عند مقارنتها بـدول أعـضاء أخـرى يف االحتـاد األورويب، نـسبةَ إعالـة                    

 سـنة  ٦٥وعلى مستوى حملي، تبلغ نسبة األشخاص الذين تبلـغ سـنهم      . أخفض يف فئة املسنني   
اع بيـد أنـه لـوحظ ارتفـ       . يف املائـة     ١٩,٨فأكثر وهم مقـسمون علـى الـسكان يف سـن العمـل              

ــغ   ــة ٢,٦كــبري بل ــذ  يف املائ ــسكان املــسنني ظــاهرة جيــب االلتفــات     ١٩٩٥من ــبني أن ال ــا ي ، م
  .)٥٩(إليها

  
  معدل العمر املتوقع  - ٢- ١٢  

 بلـغ معـدل     ٢٠٠٤يف  . يزداد باطراد معدل العمـر املتوقـع لكـل مـن الـذكور واإلنـاث                
لـغ معـدل العمـر      وب.  سـنوات لإلنـاث    ٨٠,٥ سـنوات، بينمـا بلـغ        ٧٦,٧العمر املتوقع للذكور    

ال يأخذ معدل العمـر     .  سنة للنساء  ٧٢ سنة بينما بلغ     ٧٠املتوقع الصحي للذكور عند الوالدة      
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املتوقع الصحي يف احلسبان معدالت الوفيات فقط ولكنه يأخذ أيضا الـسنوات املفقـودة بـسوء          
  .احلالة الصحية

  
  احتمال الوفاة  ٣- ١٢  

 مـن  ١ ٠٠٠ وفيـات لكـل     ٧ الـسكان     من ١ ٠٠٠يبلغ احتمال الوفاة احملسوب لكل        
 مـن الـسكان للبنـات دون سـن     ١ ٠٠٠ وفيات لكل ٦السكان لألوالد دون سن اخلامسة؛ و   

 ٦٠ و   ١٥ من السكان للذكور الذين تتـراوح سـنهم بـني            ١ ٠٠٠ وفاة لكل    ٨٧اخلامسة؛ و   
 ٦٠ و ١٥ مــن الــسكان لإلنــاث اللــوايت تتــراوح ســنهن بــني ١ ٠٠٠ وفــاة لكــل ٥١ســنة؛ و 

  .)٦٠(ةسن
  

  أمراض القلب واألوعية الدموية  ٤- ١٢  
األمراض املتعلقة بالدورة الدمويـة يف اجملتمـع املـالطي هـي الـسبب الرئيـسي للوفـاة، إذ                     

مـن مجيـع حـاالت الـدخول إىل          يف املائـة   ٨من مجيـع الوفيـات و        يف املائة  ٤٦اهنا مسؤولة عن    
عان يف هذه الفئة مها مـرض القلـب بـسبب    واملرضان القاتالن الرئيسيان اللذان يق   . املستشفيات

مـن معـدل اإلصـابة     يف املائـة  ٧مـن مجيـع الوفيـات و     يف املائـة  ٢٥احتباس الـدم املـسؤول عـن       
يف  ٥مــن مجيــع الوفيــات و  يف املائــة ١١بــاملرض، واألمــراض الدماغيــة الوعائيــة املــسؤولة عــن 

  .)٦١(من معدل اإلصابة باملرض املائة
  

  السرطان  ٥- ١٢  
ــسر   ــل     ال ــاة شــيوعا، إذ ميث ــر أســباب الوف ــاين أكث ــة ٢٤طان هــو ث مــن جممــوع   يف املائ

الوفيات، بينما يشكل أيضا ثالث أكثر األمراض إسهاما يف معدل اإلصابة بـاألمراض، إذ يبلـغ                
يف  ١٣مـن مجيـع وفيـات الـسرطان إىل سـرطان الرئـة، و                يف املائة  ١٧تعزى  . يف املائة    ١٦,٥
 حالـة جديـدة مـن الـسرطان، ثلثاهـا       ٢ ٣٣١ وكل سنة ُيسجل زهـاء       .إىل سرطان الثدي   املائة

مــن ســرطان اجللــد غــري اخللــوي  يف املائــة ١٢ومــن احلــاالت اجلديــدة املــسجلة، . بــني الرجــال
مـن سـرطان الرئـة، حيـث احتمـال           يف املائـة   ٦من سرطان الثـدي، و       يف املائة  ٩السحامي، و   

مـن سـرطان     يف املائـة   ٩مـال معانـاة النـساء، و        معاناة الرجال من هذا املرض ستة أضعاف احت       
  .)٦٢(القولون واملستقيم

  
  اضطرابات عصبية نفسية  ٦- ١٢  

 وفيــات لكــل ٦االنتحــار والــضرر الــذي يــصيب الــشخص بــه نفــسه مهــا الــسبب يف     
  .)٦٣( من السكان يف اجلزر املالطية١٠٠ ٠٠٠
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  أمراض اجلهاز التنفسي  ٧- ١٢  
 مــن الــسكان يف ١٠٠ ٠٠٠ حالــة إصــابة لكــل ٦٨ُتحــدث أمــراض اجلهــاز التنفــسي   

  )٦٤(.اجلزر املالطية
  

  مرض السكر  ٨- ١٢  
مرض السكر شائع يف جزر البحر األبـيض املتوسـط، ومالطـة ليـست مبـأمن مـن ذلـك              
 سـنة مـصابون مبـرض       ٣٥من السكان البالغني الـذين جتـاوزوا سـن ال            يف املائة  ١٠إن  . النمط

  .)٦٥(آخرين اضطراب يف عملية حتويل اجللوكوز ائةيف امل ١٣السكر، بينما كان لدى 
  

  استهالك الكحوليات  ٩- ١٢  
تعزيـز  ”من دراسـة أجرهتـا مؤسـسة      . يتزايد استهالك الكحوليات بني البنات واألوالد       
 اتــضح “٢٠٠٦ملدرســة املتعلــق بالــصحة لعــام  دراســة ســلوك األطفــال يف ســن ا ”، “الــصحة

ــذي   ــادة كــبرية يف عــدد األطفــال ال ــذين ١٥ و ١٣ و ١١ن تبلــغ أعمــارهم حــدوث زي  ســنة ال
وقبـل إجـراء    . ٢٠٠٢يطلقون العنان ألنفسهم يف تناول الكحـول، باملقارنـة بدراسـة مماثلـة يف               

مـــن الفتيـــان  يف املائـــة ١٥,٣و  يف املائـــة ٢١,٥الدراســـة االستقـــصائية بـــشهر كـــان جممـــوع 
نـت النـسبة املئويـة لألطفـال     كاوبينمـا  .  سنة على التوايل يف حالة الـسكْر ١٣والفتيات يف سن    

ــة الــسكْر يف الــثالثني يومــا األخــرية قبــل الدراســة االستقــصائية غــري     ١١ يف ســن  ســنة يف حال
  .للفتيات يف املائة ٤,٩للفتيان و  يف املائة ٩,٦ إىل ٢٠٠٦متوفرة ارتفعت النسبة يف 

فتيــات الــذين مــن ال يف املائــة ١٥,٢مــن الفتيــان و  يف املائــة ٢٩تــشري األحبــاث إىل أن   
تــبني هــذه الدراســة .  ســنة كــانوا يف حالــة الــسُّكْر يف الــشهر حمــل الدراســة ١٥ ـبلغــوا ســن الــ

وتلتــزم . االستقــصائية معــدال عاليــا إىل حــد يبعــث علــى القلــق مــن اســتهالك املــواد الكحوليــة  
 يف  احلكومة بأن ترى أن املشكلة املتدهورة الـيت تعـاين منـها الفتيـات والفتيـان علـى حـد سـواء                     

. إجراء التجارب ويف مـا يتجـاوز اسـتهالك الكحـول ال تتـصدى هلـا احلمـالت التعليميـة فقـط                     
  .جيب على املشرعني أن يبذلوا جهودا متضافرة وينبغي أن ترى هيئاٌت إنفاذَ القانون

  لقــد ُســّن قــانون جديــد جيعــل مــن غــري املــشروع أن يــستهلك أي شــخص دون ســن    
واحلالـة كمـا هـي قائمـة اآلن هـي أن مـن       . ه أو أن ميتلكهـا  سنة الكحول أو أن تقـدم لـ       ١٦ ـال

 ســنة، ولكــن لــيس مــن غــري  ١٦ ـغــري املــشروع بيــع املــواد الكحوليــة ألشــخاص دون ســن الــ  
يـسعى هـذا القـانون إىل القـضاء      . املشروع أن يشرب شخص دون تلك السن املواد الكحوليـة         

ا توضـع املـسؤولية علـى كاهـل مجيـع           على عقلية الشره املرضي اليت تسود بـني املـراهقني، بينمـ           
ــدون واألشــخاص       ــذين يبيعــون الكحــول، والوال ــع ال ــهم مجي ــيني، ومن أصــحاب املــصلحة املعن
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اآلخرون الـذين يعطـون الكحـول لالشـخاص دون الـسن القانونيـة وأفـراد دون سـن الـسادسة             
  .عشرة

رعايـة   أنشأت احلكومة فريقا للتنسيق دائما مشتركا بـني الـوزارات هبـدف         ٢٠٠٦يف    
وعــالوة علــى ذلــك، تــضع . احلمــالت املعنيــة بــشرب األطفــال دون الــسن القانونيــة للكحــول 

حاليـا اللجنـة الوطنيــة املعنيـة مبكافحــة إسـاءة اســتخدام العقـاقري والكحوليــات واملـواد املخــدرة       
األخــرى، وأيــضا حتــت رعايــة وزارة األســرة والــضمان االجتمــاعي، اللمــسات األخــرية علــى   

طنيـة املتعلقـة بالكحوليـات الـيت ستـستمر أيـضا يف تنـاول شـرب الكحوليـات دون                    السياسة الو 
  .السن القانونية، من بني أمور أخرى ذات صلة

  
  السمنة  ١٠- ١٢  

تـبني اإلحـصاءات الـيت مجعتـها يف سـنة       . السمنة ظـاهرة مروعـة تـصيب اجلـزر املالطيـة            
 سـنة أن  ١٥ و ١٣ و ١١ ـ منظمة الـصحة العامليـة عـن األطفـال الـذين يبلغـون سـن الـ             ٢٠٠٢

وبعـد  . )٦٦(يف املائـة   ٧,٩مالطة تتصدر قائمة األطفـال الـذين يعـانون مـن الـسمنة بنـسبة تبلـغ             
ويف سـن   . مـن الفتيـات    يف املائة  ١١من الفتيان و     يف املائة  ١٣سن اخلامسة، يعاين من السمنة      

ــام إىل   ــة ١٩العاشــرة ترتفــع األرق ــة ٢٤و  يف املائ ــوا  يف املائ وباملثــل ُســجِّل يف  . )٦٧(يلعلــى الت
مـن الـشباب يـدرجون       يف املائـة   ٢٥,٤مالطة أكرب شيوع للزيادة يف الوزن بني الشباب بنـسبة           

  .)٦٨(يف هذه الفئة
  

  االضطرابات التغذوية  ١١- ١٢  
ــا يتعلـــق بـــصورة        ــاهبم القلـــق الـــشديد فيمـ ــراهقني ينتـ تكـــشف دراســـات عـــن أن املـ
 “لألطفال يف سـن االلتحـاق باملدرسـة       تعلق بالصحة   السلوك امل ”تبني دراسة حول    . أجسامهم

 سنة، أن أكثر مـن نـصف        ١٥ و   ١١أجريت يف املدارس املالطية بني أطفال تتراوح سنهم بني          
وأكثـر مـن ُربـع املـراهقني        . األطفال، وخصوصا البنات، يودون أن يغريوا شيئا ما يف مظهرهم         

  .)٦٩(هنم غري جذابنيإ يف املائة ١٣املستجَوبني قالوا إهنم مسان، وقال 
تَبلِّغ حاليا عدة مدارس ووالدين عن حاالت االضطرابات التغذوية الـشديدة االنتـشار               

تكـشف دراسـة استقـصائية أجرهتـا إدارة تعزيـز الـصحة بـني األطبـاء عـن أنـه يف           . بني الشابات 
يف  حالـة مـن حـاالت االضـطرابات التغذويـة أو احلـاالت املـشتبه                 ٧٧مدة ستة أشـهر واجهـوا       
وأكثر من نصف احلاالت املبلغ عنـها كانـت مـن االهتيـاج العـصيب               . كوهنا اضطرابات تغذوية  

مـن   يف املائـة   ٨٨لفقدان الشهية بينما كان نصف منها من االهتياج العصيب للشره املرضي، و             
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 سـنة، بينمـا كـان أكثـر مـن           ٢٩ و   ١٨احلاالت تعلقت باإلناث وتراوحـت سـن نـصفهن بـني            
  .)٧٠( سنة١٧ ـربعهن دون سن ال

  
  املوارد البشرية  ١٢- ١٢  

 يف املائـة   ٧لقطاع الصحي أحـد أكـرب أصـحاب العمـل يف مالطـة، إذ يوظـف حـوايل                   ا  
مثــة انــدماج قــوي بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص يف الرعايــة  . مــن جممــوع القــوة العاملــة

يف . ة للخـدمات  يف ميدان الصحة تتصرف احلكومة بوصـفها القائمـة بالـدفع واملـزود            . الصحية
. قطاع الرعاية الصحية العامة فإن املهنيني يف جمال الصحة وموظفي الدعم موظفون عموميـون             

 ٥٥٠ طبيــب أســنان، و ٤٠٠ طبيبــا، و ٢٦٠ تقريبــا مــن الــسكان يوجــد ١٠٠ ٠٠٠ولكــل 
  .)٧١( صيديل٢٠٠ممرضة، و 

  
  اإلنفاق على الصحة  ١٣- ١٢  

يـزداد  . و جمـاين يف مواقـع تقـدمي الرعايـة    نظام الرعايـة الـصحية ممـول مـن احلكومـة وهـ              
والطلــب علــى خــدمات . اإلنفــاق يف جمــال الرعايــة الــصحية يف اجلــزر املالطيــة ازديــادا مطــردا  

الرعاية الصحية واسع النطاق، ولكن نظام الرعاية الصحية حياول تلبية هذا الطلـب عـن طريـق                 
ى الرعايــة الــصحية ممــول مــن  ويــشكل اإلنفــاق علــ. تــوفري التغطيــة الــشاملة وتعزيــز اإلنــصاف 

  .)٧٢(يف املائة ٣٠ومن القطاع اخلاص بنسبة  يف املائة ٧٠احلكومة بنسبة 
  

  خطة العمل الوطين  ١٤- ١٢  
خطــة العمــل الــوطين املعنيــة بالــصحة والرعايــة الطويلــة األمــد املقدمــة مــن ِقبــل وزارة     

هـداف رئيـسية للـسياسة،    الصحة واملسنني والرعاية اجملتمعية قـد حـددت خبطـوط عامـة ثالثـة أ        
  .وهي النوعية وإمكانية الوصول واالستدامة

ــق           ــصحية عــن طري ــة ال ــز ســبل الوصــول إىل خــدمات الرعاي ــر إىل تعزي ــي التقري ويرم
إن تعزيـز اخلـدمات     . التصدي للتحديات الـيت يواجههـا قطـاع الـصحة، وحتديـد هويـة احللـول               

ــة يف الـــس    ــى باألولويـ ــصحية حيظـ ــة الـ ــة للرعايـ ــتدامة  ذات النوعيـ ــمان اسـ ــة، وضـ نوات القادمـ
ورؤيـة  . مستخدمي اخلدمات والنظـام الـصحي يف جمموعـه جـزء مـن جـدول األعمـال الـوطين                  

هذا التقرير ترسم خبطوط عريضة احلاجة إىل إذكـاء وعـي جمتمعـي باإلدمـاج وإنـشاء املـشاريع                   
  .رمتهعلى الشبكات، ما من شأنه أن يفيد مستعمل اخلدمات والبنية الصحية واجملتمع ب
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  االستحقاقات االقتصادية واالجتماعية  :١٣ املادة  

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف اجملـاالت                
األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفـل هلـا، علـى أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة،               

  :نفس احلقوق وال سيما
  ستحقاقات األسرية؛احلق يف اال  )أ(  
احلق يف احلصول على القروض املـصرفية، والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك مـن                    )ب(  

 أشكال االئتمان املايل؛

احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية ويف مجيـع جوانـب            )ج(  
  .احلياة الثقافية

  
  االستحقاقات األسرية  ١- ١٣  

 كــان خطــوة إجيابيــة ٢٠٠٦اعتمدتــه احلكومــة املالطيــة يف إن إصــالح امليزانيــة الــذي   
 املسؤوليات األسرية واملهنية مبـنح نفـس احلقـوق وااللتزامـات املنطبقـة علـى        صوب التوفيق بني  

وتـشمل هـذه التـدابري امـتالك نفـس احلـق يف اإلجـازة            . كل اخلدمة املدنية للقطـاع العـام برمتـه        
رات انقطاع عن العمـل، ومرونـة سـاعات العمـل،           الوالدية، وختفيض عدد ساعات العمل، وفت     

وباعتمــاد هــذه التــدابري تكــون احلكومــة ركــن التغــيري صــوب ثقافــة تعــزز    . والعمــل عــن ُبعــد 
  .املشاركة النشطة للمرأة يف احلياة العامة واالجتماعية

إن القطــاع اخلــاص ينظمــه قــانون التوظيــف والعالقــات الــصناعية، ويف احلــاالت الــيت     
اتفاقات مجاعية فإهنا تؤدي دورا هاما ما دامت الشروط ليست دون الـشروط الـيت        توجد فيها   

تــضع هــذه االتفاقــات اجلماعيــة مقــاييس ومعــايري إلصــدار اســتحقاقات  . يــنص القــانون عليهــا
وتــشري األحبــاث إىل أنــه حيــث . صــديقة لألســرة فيمــا يتجــاوز تلــك الــيت يــنص عليهــا القــانون

ــدابري صــد   ــر إخالصــا،   يعتمــد أربــاب العمــل ت يقة لألســرة يف منظمــاهتم يــصبح املوظفــون أكث
  .ونتيجة عن ذلك تزيد اإلنتاجية واالرتياح

ــني          ــق ب ــدة باســتمرار إىل التوفي ومــن مســات اجملتمــع يف الوقــت احلاضــر احلاجــة املتزاي
إن التـدابري الـصديقة لألسـرة، وهـي التـدابري الـيت كانـت متاحـة                 . املسؤوليات األسـرية واملهنيـة    

ــذلك       ملــوظ ــة ب ــام، بالغ ــع مــوظفي القطــاع الع ــسنة إىل مجي ــة، مــدِّدت هــذه ال ــة العام في اخلدم
وإصالح امليزانية هذا شهادة بتحقيق تغري رئيسي يف األمهية اليت توىل لتوفيـق             .  أسرة ١٣ ٠٠٠

وهـذه التـدابري، يف نفـس الوقـت، إثبـات           . مسؤوليات األسـرة دون إعاقـة فـرص التطـور املهـين           
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را باحلاجــة، اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مــضى، إىل تــشاطر األبــوين األدوار   دامــغ أن مثــة شــعو
ختلق هذه التدابري ثقافـة نـشيطة ومـستجيبة تلـيب احتياجـات       . الثنائية اليت تتطلبها األسرة واملهنة    

  .األجيال املعاصرة واملستقبلة
. وتــدرك احلكومــة أن نــساء بأعــداد متزايــدة خيتــرن الــسعي إىل احلــصول علــى العمــل    

وهذا االختيار يوجد حتديات جديدة لألسرة اليت جيب عليها أن تقوم بواجباهتا بوصـفها أسـرة          
  .بينما توازن هذه الواجبات مع مسؤوليات العمل

ــة    ــرة يف      ٢٠٠٧يف ميزانيـ ــساعد األسـ ــيت تـ ــدابري الـ ــن التـ ــددا مـ ــة عـ ــذت احلكومـ  اختـ
تخــذة يف الوقــت احلاضــر يف  وفيمــا يلــي التــدابري الــصديقة لألســرة امل . االضــطالع مبــسؤولياهتا

اجلزر املالطية يف اخلدمة العامة وهي تنطبق أيضا على القطاع العام وفقـا خلطـاب امليزانيـة لعـام                   
٢٠٠٧:  

 حيــق للموظفــات العموميــات بــدوام كامــل إجــازة مدفوعــة األجــر  - إجــازة األمومــة  •  
حـَصل علـى    أسبوعا وإجازة غري مدفوعة األجر مدهتا أسبوع واحد، منـها يُ           ١٣مدهتا  

  .ستة أسابيع إلزاميا بعد املخاض
جزئـــي اللـــوايت يعملـــن علـــى األقـــل واملوظفـــات مبوجـــب عقـــود واملؤقتـــات وبـــدوام   -  

ســاعة يف األســبوع حيــق هلــن أيــضا إجــازة أمومــة، حمــسوبة بالتناســب بالــساعات   ٢٠
  .ولكن تؤخذ باأليام على نفس شروط املوظفات بدوام كامل

إن املوظفـة الـيت لـيس يف اسـتطاعتها، وقـد أجيـزت إجـازة                 - إجازة األمومة اخلاصـة     •  
األمومــة، أن تــستأنف واجباهتــا لــدى انتــهاء إجــازة األمومــة، بــسبب أعــراض مَرضــية  

 .ناشئة عن املخاض، حيق هلا الغياب مدة مخسة أسابيع من إجازهتا املرضية

ة أمومــة مــن الــالزم أن تعمــل موظفــة أجيــزت إجــاز - التــزام العمــل مــدة ســتة أشــهر  
مدفوعة األجر فترة متواصلة طوهلا ستة أشهر بعد انتهاء فترة إجازة األمومة، أو بعد اسـتئنافها                

  .لعملها بعد اإلجازة الوالدية
حيق للموظفني بدوام كامل إجازة مدفوعة األجر مدهتا يوما عمـل،            - إجازة الوالدة   •  

  . يوما من حدوث والدة طفلهما١٥تئخذ خالل 
ميكن لألم املتبنية أو األب املتبين أن يتـيح نفـسه إلجـازة تـنب مدفوعـة                  - بينإجازة الت   •  

األجــر أقــصاها مخــسة أســابيع، تبــدأ مــن اليــوم الــذي تنقــل فيــه الوصــاية علــى الطفــل   
 يتــشاطرها الوالــدان مــرة واحــدة إذا كانــا مــوظفني   نوميكــن هلــذه اإلجــازة أ . إليهمــا
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يف نفـس الوقـت وأال يتجـاوزا حـد اخلمـسة            عموميني، شريطة أال يأخذا إجازة التـبين        
  .أسابيع املنصوص عليه

ــة أشــهر     •   ــرة ثالث ــزام بعمــل لفت ــة     -االلت ــة أشــهر مــن اخلدم ــرة ثالث جيــب العمــل لفت
املتواصلة بعد إجازة التبين املدفوعة األجر اليت مـدهتا مخـسة أسـابيع حمـسوبة بالتناسـب                 

  . من الوالدين متقيدا بفترة خدمتهإذا تقاسم الوالدان إجازة التبين، يكون فيها كل
فتــرات متباعــدة إضــافية لإلجــازة يــولَى االهتمــام اخلــاص ل -حــاالت التــبني األجــنيب   •  

تتجاوز يف جمملها ثالثـة أشـهر يف حـاالت التـبين الـدويل الـيت تنطـوي علـى املعاجلـة             ال
  .املطولة يف اخلارج

 حيصلوا على إجازة خاصـة غـري        ميكن للموظفني العموميني أن    - إجازة كفالة الطفل    •  
  .مدفوعة األجر لفترة أقصاها سنة واحدة لكفالة طفل

إذا سنحت الفرصة لكفالة أخرى، ميكن السماح بإجـازة إضـافية غـري مدفوعـة األجـر         -  
ُيحَصل على إجازة خاصة غري مدفوعة األجر أقصاها سـنة واحـدة يف كـل                شريطة أال 

  .فترة من اربع سنوات
 الوالـدون، مبــن يف ذلــك الوالـدون املتبنــون، الـذين هــم موظفــون    -الديــة اإلجـازة الو   •  

ــم          ــسمح هل ــل، ي ــى األق ــدة ســنة عل ــف احلكــومي م ــم يف التوظي ــذين ه ــون وال عمومي
باحلصول على إجازة غري مدفوعة األجر مـدهتا سـنة واحـدة لرعايـة كـل مـن أطفـاهلم                    

  .دون سن السادسة
ــاروا االنتفــاع مــن    -   ــدين أن خيت .  شــهرا١٢دال مــن  أشــهر بــ ٩ أو ٦ أو ٣ ميكــن للوال

وُتفقَـد أي إجـازة والديـة غـري         . ميكن التمتع باإلجازة الوالديـة إال يف فتـرة واحـدة           وال
  .وال ميكن احلصول عليها يف تاريخ الحق) من استحقاق السنة الواحدة(متمتع هبا 

هـا الوالـدان إذا     إن اإلجازة الوالديـة ميكـن لـألب أو لـألم احلـصول عليهـا أو أن يتقامس                   -  
جيــب علــى الوالــدين أن يعلنــا عــن خيارمهــا مقــدما   . كــان االثنــان مــوظفني عمــوميني 

  .حينما يتقدمان بطلب اإلجازة الوالدية
إذا استأنف موظفون واجبـاهتم خـالل اجلـدول          - االستئناف خالل اجلدول الصيفي     •  

 سـاعات  الصيفي، سيكون األجر املـدفوع بـساعات خمفـضة إذا حـدث أي نقـصان يف      
  .العمل السنوي
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ــدريس   •   ــب الت ــة       - رت ــاهتم بنهاي ــدريس باســتئناف واجب ــب الت ــوظفني يف رت ــسمح مل ُي
سبتمرب من العام الدراسي، مبا يف ذلك العطل الصيفية حـىت           /فرباير، أو يف أيلول   /شباط

  . شهرا١٢إذا مل حيصلوا على إجازة غري مدفوعة األجر مدهتا 
وُيقـَصد بـذلك   .  شـهرا ١٢ من اإلجازة الوالدية الـيت طوهلـا        ُتفقَد أي فترة غري مستغلة      -  

  .تقليل تعطيل الصفوف الدراسية إىل احلد األدىن بقدر اإلمكان
ُيــسمح للمــوظفني العمــوميني أن يتيحــوا أنفــسهم النقطــاع مهــين  - االنقطــاع املهــين  •  

  . سنوات، ُيمنح مرة واحدة فقط، لرعاية األطفال دون سن السادسة٥مدته 
وميكـن أن تقـسم إىل أقـسام        . جيب احلصول على االنقطاع املهين كفترة زمنية واحـدة          -  

  . كل منها ثالثة أشهر وميكن أن يتشاطرها مرة واحدة الوالدان كالمها
أطفـال  /ميكن أن تتاح إي إجازة غـري مـستغلة مـن االنقطـاع املهـين لرعايـة طفـل آخـر                      -  

 .آخرين دون سن السادسة

ُيمـَنح املوظفـون     - وميني هم يف إجازة األمومة واإلجازة الوالدية      تعيني موظفني عم    •  
الديـة تعيينـهم الواجـب حـىت إذا         املؤهلون للتعـيني خـالل إجـازة األمومـة واإلجـازة الو           

  .يكن يف استطاعتهم استئناف واجباهتم خالل سريان صالحية التعيني مل
َنح إجــازة غــري مدفوعــة ميكــن أن ُتمــ -اإلجــازة اخلاصــة ملــصاحبة زوج يف اخلــارج    •  

األجر مدة سنة، قابلة للتجديد سنويا عنـد تقـدمي الطلـب ملـدة أقـصاها أربـع سـنوات،                
ارج لالشــتراك يف دورات دراســية  للمــوظفني العمــوميني ملــصاحبة أزواجهــم يف اخلــ    

وميكن أن ُتستَغل هـذه الـسنوات األربـع علـى حنـو موصـول               . مهام برعاية احلكومة   أو
  .ات استئناف واجبات العملأو متقطع حسب فتر

حيق جلميع املوظفني بـدوام كامـل إجـازة مدفوعـة األجـر عـن يـوَمي                  - إجازة اِحلداد   •  
أو الـشخص   (عمل مبناسبة وفاة أقارب مقربني، أي الزوج أو الزوجة، واألم أو األب             

بــــن أو اإلبنــــة، أو األخ ، أو اإل)الــــذي كــــان يف ذلــــك الوقــــت مبثابــــة األم أو األب
ويف حالـة وفـاة قريـب مقـرب يف اخلـارج ميكـن أن ُتمـَنح إجـازة مدفوعـة            . تاألخ أو

  .بناء على تفويض من رئيس اإلدارة األجر إضافية
حيق جلميع املوظفني بدوام كامل إجازة مدفوعـة األجـر مـدهتا ثالثـة               -إجازة الزواج   •  

  .أيام عمل مبناسبة زواجهم، ال تبدأ بعد يوم العمل األول التايل للحدث
ــم يف        -ساعات عمل خمفضة   •   ــذين ه ــل ال ــدوام كام ــوميني ب ــوظفني العم  ميكــن للم

اخلدمــة ســنة واحــدة علــى األقــل أن ُيــسمح هلــم بالعمــل وفقــا جلــدول زمــين خمفــض     
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 سـاعة مـن أجـل العنايـة باألطفـال دون سـن           ٣٠ أو   ٢٥ أو   ٢٠الساعات مكـون مـن      
اج، أو ألسـباب طبيـة أو أسـباب    ، ورعاية الوالدين املعالني أو األطفال أو األزو    ١٢ ـال

  . إنسانية وأسرية خطرية، إذا كانت سنهم تتجاوز اخلمسني
ــة   •   ــدم األهليـ ــسلحة يف    - عـ ــوات املـ ــراد القـ ــسكري،    أفـ ــزي العـ ــدون للـ ــة املرتـ مالطـ

املوظفون العموميون األطراف يف اتفاق لـألداء أو موظفـون يعملـون مبقتـضى عقـد                 أو
  .هلني للعمل بساعات عمل خمفضةخاضع لشروط سبق حتديدها ليسوا مؤ

ــاح إجــازة املــسؤولية غــري مدفوعــة األجــر ملــوظفني      - إجــازة املــسؤولية  •   ميكــن أن ُتت
عموميني بدوام كامل يف العمل احلكومي مدة سنة واحدة على األقل من أجل رعايـة               

ــم    ــاهلم أو أزواجه ــالني أو أطف ــسنني املع ــديهم امل ــسن   . وال ــد امل وجيــب أال يكــون للوال
وجيب أن يقـدم    . الطفل أو الزوج أي شخص مسؤول آخر يعيش معه خالل اليوم           أو

وإذا . متخصص طيب شهادة بأن الوالـد املـسن أو الطفـل أو الـزوج حباجـة إىل الرعايـة                  
كــان الوالــدان املــسنان علــى قيــد احليــاة جيــب أن تقــدم شــهادة بأهنمــا معتمــدان علــى   

  .الرعاية
  .ل واحدة منها سنة واحدة ولكنها قابلة للتجديدُتمنح هذه اإلجازة لفترات طول ك  -  
يف احلاالت الـيت تتطلـب رعايـة األطفـال ميكـن هلـذه اإلجـازة غـري املدفوعـة األجـر أن                         -  

حيصل عليها األب أو األم وميكن أن جيـري تـشاطرها كمـا تـشاطَر اإلجـازة الوالديـة،                   
 علـى إجـازة املـسؤولية       شريطة اال يتجاوز اثنامها معا احلد املنصوص عليـه واال حيـصال           

  . يف نفس الوقت
وإذا مل يعد سبب املوافقة على إجازة املسؤولية ساريا ُيـسمح للموظـف بـأن يـستأنف                   -  

  .واجباته بشرط تقدمي إشعار مسبق بشهر واحد
ميكن للموظفني بدوام كامل استغالل إجازة مدهتا أربعـة          - اإلجازة األسرية العاجلة    •  

. حقاق اإلجـازة الـسنوية لغـرض اإلجـازة األسـرية العاجلـة            أنصاف ايام عمل مـن اسـت      
بدوام جزئي واملوظفون بساعات عمل خمفضة ميكن أن ُيـسمح هلـم            /العاملون املؤقتون 

وُتمـنح اإلجـازة األسـرية العاجلـة يف         . باستغالل إجـازة مـدهتا أربعـة أيـام هلـذا الغـرض            
  :الظروف التالية، حينما تكون األسرة املباشرة متورطة يف

  حوادث؛  - ١  
  يتطلب مساعدة أو حضور العاملني؛ مرض أو داء مفاجئ  - ٢  
  .حاالت تتطلب حضورهم خالل الوالدات والوفيات  - ٣  
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  .ُيفهم من األسرة املباشرة أهنا تعين الزوج واألطفال والوالدين واإلخوة واألخوات  -  
. ه ألي سـبب وجيـه     قد ُتمـنح هـذ     - اإلجازة غري املدفوعة األجر مدهتا ثالثون يوما        •  

  .وجيب أن تتخذ مسبقا ترتيبات وافية بالغرض مع صاحب العمل
أي مــن هــذه  -احلــد األقــصى مــن ســنوات اإلجــازة غــري املدفوعــة األجــر املتاحــة    •  

األنواع من اإلجازة غـري املدفوعـة األجـر ميكـن أن يليـه آخـر، رهنـا بـأي حـد إمجـايل                        
وميكــن أن تتــاح هــذه . ا مثــاين ســنواتكلــي لإلجــازة غــري املدفوعــة األجــر الــيت مــدهت 

  .اإلجازة على حنو متواصل أو مقسمة إىل فترات استئناف االضطالع بالواجبات
 هذه اإلجازة غري مدفوعة األجر ُتعتـرب خدمـة يف الرتبـة،    -التدرج الوظيفي والترقية     •  

 يومـا يف أي فتـرة مـن أربـع سـنوات تـسبق مباشـرة         ٣٦٥شريطة أال يتجـاوز اجملمـوع       
  .التدرج الوظيفي أو الترقية

، متعلقــة مباشــرة “اخلدمــة يف الرتبــة”جيــب أن تكــون التجربــة، بوصــفها خمتلفــة عــن    -  
  :بيد أن من املسموح به أن تعترب االستثناءات التالية جتربة. بواجبات املنصب

  إجازة األمومة؛  - ١  
  إجازة مَرضية مدفوعة األجر الكامل أو نصف األجر؛   -٢  
 .ة أخرى مدفوعة األجر أو غري مدفوعة األجرإجاز  - ٣  

مــسموح هبــا شــريطة اال تتجــاوز ســنة واحــدة  ) ج(و ) ب(و ) أ(إن االســتثناءات يف   -  
  .من التجربة الالزمة% ١٠ال تتجاوز أو

 اخلدمة جبدول زمين خمفض ساعات العمل ُتحـسب كاملـة ألغـراض الزيـادة الدوريـة                  -  
  .يف املرتب

ثـين عـشر األوىل   إل خمفض ساعات العمل ُتحسب كاملة للشهور ا       اخلدمة جبدول زمين    -  
ولكنــها ُتحــسب بالتناســب للفتــرات التاليــة بــساعات عمــل خمفــضة ألغــراض التــدرج 

  .الوظيفي والترقية
إن أقدمية املوظفني وفرص التدريب واألهلية لتقدمي طلب للتعيني ال ينـال منـها العمـل           -  

 .بساعات خمفضة

الذين يعملون عشرين ساعة أو أكثـر حتـق هلـم أيـضا             بدوام جزئي   /وناملوظفون املؤقت   •  
ــوالدة     ــازة ال ــة وإج ــازة األموم ــوظفني  (إج ــن امل ــذكور م ــازة   ) لل ــداد وإج ــازة اِحل وإج

ــزواج ــي      . ال ــدوام جزئ ــوظفني ب ــؤقتني وامل ــع اســتحقاقات اإلجــازة للمــوظفني امل ومجي



 

09-35932 109 
 

CEDAW/C/MLT/4  

ــساع         ــدد ال ــوع ع ــن جمم ــى أســاس تناســيب كجــزء م ــساعات عل ــن ُتحــسب بال ات م
 .استحقاق اإلجازة ملوظفني بدوام كامل مماثلني، وتؤخذ باأليام

 جبميــع املــوظفني بــدوام جزئــي الــذين يعملــون مــا  ٢٠٠٦تعلــق تغــيري آخــر اقُتــرح يف   
وُيقَصد بـذلك أن يكـون تقـدما كـبريا بالنـسبة إىل             . جمموعه مثاين ساعات يف األسبوع أو أكثر      

لــذين خيتــارون أداء وظيفــة بــدوام جزئــي بــصفتها املــصدر   النــساء اللــوايت هــن أغلبيــة األفــراد ا 
ــايل   ــهم امل ــسي لدخل ــة ”وحــىت . الرئي ــة الوطني ــشرين األول  “امليزاني ــيت عقــدت يف ت ــوبر / ال أكت

، اعتاد مجيع العـاملني علـى أسـاس دوام جزئـي بقطـع النظـر عـن سـاعات العمـل علـى                        ٢٠٠٦
. مـن احلـد األدىن مـن األجـور     ائـة يف امل  ١٠ لـرية مالطيـة يـشكل        ٥,٧٩دفع مبلغ إمجايل قـدره      

مـن األجـور الكاملـة للموظـف بـدوام           يف املائـة   ١٠واآلن صودق على دفع اشتراك وطين يبلغ        
  .جزئي؛ وذلك ُيحسب على أساس تناسيب

واألشخاص الذين يتشاطرون العمل التجاري األسري، حيث ُيسجَّل شـريك بوصـفه              
آلخــر يف إدارة املؤســسة دون أن يكـــون   الــشخص املعــين بالعمـــل التجــاري، بينمــا يـــساهم ا    

مــسجَّال يف ســجالت الــشركة، لــديهم اآلن إمكانيــة أن تكــون هلــم شــراكة كاملــة يف العمــل    
ويستتبع ذلك توفر ميزة التمتع جبميع االسـتحقاقات االجتماعيـة ويف نفـس           . التجاري األسري 

وبالنـسبة  . جتمـاعي الوقت أيضا استحقاق املعاش التقاعدي لدى دفـع اشـتراكاهتم للـضمان اال        
إىل مجيع العائالت اليت لديها مـصلحة يف هـذا اإلصـالح، لـن يكـون ذلـك انتقـاال إىل اعتـراف                       
أفــضل بعملــهم فحــسب ولكنــه ســيعين أن العمــل التجــاري األســري سيــستفيد أيــضا مــن           

  .التخفيض الضرييب
. لـون منـها  اختذت حكومة مالطة قرارا بالتعويض عن احلالة اليت تعاين املـرمالت واملرم          

سـيبقى مـن حـق األرامـل ذكـورا        ) ٢٠٠٧(ينـاير مـن الـسنة القادمـة         /اعتبارا مـن كـانون الثـاين      
وإناثا احلصول على معدل ثابـت مـن املعـاش التقاعـدي حينمـا حيـصلون علـى دخـل أكـرب مـن                        

  .العتبة الدنيا وخالل السنوات اخلمس من زواجهم مرة أخرى
  

  اإلنفاق احلكومي  ٢- ١٣  
  :امليزانية املخصصة لإلنفاق احلكومي العام كما يلي كانت ٢٠٠٦يف 

  ؛%٢٩,٨ - السياسة االجتماعية  •  
  ؛%١٣,١ - الصحة  •  
  ؛%١٠,٨ - التعليم  •  
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  ؛%٨,٤ - البيئة والبنية التحتية والطرق  •  
  ؛%٧,٩ - املبادرات االقتصادية  •  
  ؛%٤,٧ - احلُكم احمللي والنظام العام  •  
  ؛%٨ - ستالف لالستثمارمدفوعات الفوائد على اال  •  
 %.١٧,٣ - غري ذلك  •  

   مليون من اللريات املالطية٩٧٦,١ -اجملموع 
تبني هذه األرقـام أن احلكومـة ختـصص أمـواال أكثـر للـسياسة االجتماعيـة الـيت تـشمل              

ــا     ــة وغريه ــاعي واالســتحقاقات االجتماعي ــة واإلســكان االجتم ــدخل . املعاشــات التقاعدي والت
بيـد أن الطلـب     . ملالطية كبري بتوزيع املوارد الـيت تلـيب احتياجـات اجلمهـور           احلكومي يف احلالة ا   

على اخلدمات االجتماعية عال بسخاء دولة الرفاهة اليت يتمتـع اجملتمـع املـالطي هبـا، ويقلـل إىل             
  .احلد األدىن االستبعاد االجتماعي والفقر، وجيري النهوض بالنوعية اجليدة للحياة

  
   ٢٠٠٦حلكومي العام لعام اإلنفاق ا :١-١٣الشكل 

Global Government Expenditure 2006

8%
5%

8%

17%
30%

13%
11%8%

Social Policy
Health
Education
Environment, Infrastructure and Roads
Economic Initiatives
Local Governemnt and Public Order
Interest payments on borrowing for investments
Others

 

. “Partecipazzjoni u Diskuzzjoni biex Int Tghix Ahjar” - . ٢٠٠٦وزارة املالية، ميزانية مالطة : املصدر   

 ٢٠٠٦اإلنفاق احلكومي العام لعام

السياسة االجتماعية
الصحة
التعليم

الطرقالبيئة والبنية التحتية و
املبادرات االقتصادية
احلُكم احمللي والنظام العام
مدفوعات الفوائد على االستالف لالستثمار
غري ذلك
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  احلصول على االئتمان املايل  ٢- ١٣  
حتصل النساء، بقطع النظر عما إذا كُّن متزوجات أو غـري متزوجـات، علـى القـروض                    

ــة وأشــكا   ــروض العقاري ــايل   والق ــان امل ــن االئتم ــدرن شــؤون    . ل أخــرى م ــاث أن ي ميكــن لإلن
إن املمتلكــات املــشتركة يــديرها علــى حنــو مــشترك  . املمتلكــات الــيت يف حــوزهتن قبــل الــزواج

  .الزوجان ويشمل مجيع املمتلكات اليت يف حوزة الزوج والزوجة من تاريخ الزواج حىت هنايته
ارة الــشعب وأن مــن الــالزم لــذلك تــرى مــصارف مالطــة أن بيــان رســالتها يكــرس إد  

  .اختاذ سياسة للتنويع خالية من التمييز، يشكل فيها اإلنصاف بني اجلنسني جزءا هاما
حينما يطلب شخص حيتمل أن يكون زبونا حـسابا مـصرفيا فـال ُيطلَـب هلـذا الغـرض                      

ا يف حالة طلب قرض ينبغي أن ُيحـدد الوضـع املـادي نظـر           . بيان الوضع املادي لذلك الشخص    
إىل حقيقة أن القرض ُيعترب إجراء مـن إجـراءات اإلدارة غـري العاديـة وفقـا للقـانون املـدين وأنـه                       

وعـالوة علـى ذلـك، مـن     . ينبغي للمصرف أن حيافظ على موقفه يف حالـة التخلـف عـن الـدفع            
الضروري احلصول على معلومات تتعلق حبرفـة املتقـدم بالطلـب أو مهنتـه أو عملـه، واألصـول              

. ها ومسؤولياته وإيراداته ونفقاته من أجل تقييم اجلـدارة االئتمانيـة للمتقـدم بالطلـب              اليت ميتلك 
لغـرض   وحينما يكون املتقدم بطلب القرض شخصا واحدا ال يؤخـذ نـوع اجلـنس يف احلـسبان         

  .)٧٣(منح القرض أو ما سوى ذلك
  

  الرياضة  ٤- ١١  
تـــستثمر . مالطيـــة مليـــون لـــرية ١,١يف قطـــاع األلعـــاب الرياضـــية تـــستثمر احلكومـــة   

وعلى الرغم مـن أن املـدارس احلكوميـة هـي مكـان هـذه               . احلكومة يف مرافق األلعاب الرياضية    
املرافق فإن القصد هو استعماهلا بعد ساعات التدريس أيضا من ِقبل منظمـات رياضـية والـذين                 

واهلـدف هـو جعـل الـشعب مـن بـني أكثـر الـشعوب                . لديهم اهتمـام قـوي باأللعـاب الرياضـية        
  .ليما وتدريبا يف العاملتع

علــى أن التربيـــة البدنيـــة والرياضـــة سُتدّرســـان  ) ٤٥٥الفـــصل (يــنص قـــانون الرياضـــة    
وعــالوة علــى ذلــك يــنص القــانون علــى عــدم  . ومتاَرســان يف مجيــع املــدارس االبتدائيــة والثانويــة 

سياسي أو السماح بالتمييز على أسـاس نـوع اجلـنس أو العنـصر أو اللـون أو الديانـة أو الـرأي الـ                    
  .اإلقامة يف األماكن املختلفة يف مالطة يف الوصول إىل املرافق الرياضية أو إىل النشاطات الرياضية

 ُتحدد جلنة مالطة لأللعاب األوملبية أهنا ستكون القوة املقاومة ألي نـوع مـن الـضغوط                 
  .وتلتزم باختاذ إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف يف الرياضة

 اجلدول التايل عدد اإلناث األعضاء يف منظمات األلعاب الرياضـية حـسب الـسنة            يبني  
  .ونوع الرياضة
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  اإلناث األعضاء يف منظمات األلعاب الرياضية حسب نوع الرياضة: ١- ١٣اجلدول 
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  

  %اجملموع   العدد  %اجملموع   العدد  %اجملموع   العدد  %اجملموع   العدد  نوع الرياضة

 ١,١ ٢٢٧ ١,١ ٢١٠ ٢,٧ ٤٠٥ ٢,٥ ٣٧٥  ألعاب القوى

 ٢,٩ ٦٢٠ ٢,٦ ٥١٦ ٤,٤ ٦٧٣ ٤,٣ ٦٣٠  كرة السلة

ضــرب إيطــايل مــن لعبــة
 ٠,٢ ٤٤ ٠,٢ ٤٢ ٠,٢ ٢٦ ٠,٢ ٢٦  )البوتشي(البولنغ 

 ٠,١ ٢٨ ٠,١ ٢٧ ٠,٢ ٢٥ ٠,٢ ٣١  لعبة السهام املريشة

 ٨,٣ ١ ٧٦٣ ٧,٣ ١ ٤٤٨ ٣,٧ ٥٦١ ٣,٠ ٥٧١  الغوص

 ٣,٠ ٦٣٥ ٢,٩ ٥٧٦ ٣,٦ ٥٣٨ ٣,٢ ٤٧٣  كرة القدم

 ١,٣ ٢٨١ ٠,٤ ٨٣ ١٤,٨ ٢ ٢٤٢ ١٤,٠ ٢ ٠٨٠  اجلمباز

 ١٧,٦ ٣ ٧٢٦ ١٥,٩ ٣ ١٠٠ ٢٦,٧ ٤ ٠٤٣ ٢٨,٤ ٤ ٢١٢  اجلمنازيوم

  ٠,٨  ١٧٥  ٠,٨  ١٦١  ١,٤  ٢١٨  ٠,٧  ١٠٥  كرة اليد
  ٠,٢  ٤٣  ٠,١  ٢٦  ٠,٣  ٤٩  ٠,٢  ٣٤  اهلوكي

  ٣,١  ٦٦٣  ٣,١  ٦١٧  ٥,١  ٧٧١  ٥,٠  ٧٣٨  الفنون القتالية
  ٠,٩  ٢٠٠  ١,٠  ٢٠٥  ١,٣  ٢٠١  ١,٤  ٢٠٠  كرة الشبكة

  ١,٤  ٢٨٨  ١,٥  ٢٩٠  ١,٧  ٢٦٤  ١,٧  ٢٤٦  اإلحبار
  ٤١,٥  ٨ ٧٩٩  ٤٤,٨  ٨ ٨٨٣  ١٤,٥  ٢ ٢٠٠  ١٥,٤  ٢ ٢٧٤مراكز األلعاب الرياضية

  ٠,٢  ٣٣  ٠,٢  ٣٣  ٠,٢  ٢٧  ٠,١  ١٩  تنس الطاولة
  ٣,٢  ٦٧٤  ٣,٢  ٦٤٣  ٧,٧  ١ ١٥٨  ٧,٣  ١ ٠٧٧  التنس
  ١,٥  ٣٢٦  ١,٦  ٣٢٦  ٢,٧  ٤١٢  ٢,٨  ٤١٤  رة الطائرةالك

  ٧,٥  ١ ٥٨٣  ٧,٧  ١ ٥٢٦  ١,٠  ١٥١  ١,٢  ١٧٨  البولو املائي
  ٥,٢  ١ ٠٨٥  ٥,٣  ١ ٠٤٨  ٧,٧  ١ ١٧٩  ٧,٦  ١ ١٣٩  *أنواع أخرى

  ١٠٠,٠  ٢١ ٢٠٣  ١٠٠,٠  ١٩ ٨٢٠  ١٠٠,٠  ١٥ ١٤٣  ١٠٠,٠  ١٤ ٨٢٢  **اجملموع
  

، ولعبة الربدج، )السنوكار(لبليارد، ولعبة طاولة البليارد املثقوبة بكراهتا الواحدة والعشرين من املنظمات األخرى منظمات الرماية ولعبة ا  *  
ومسابقات زوارق الكانو، والشطرنج ولعبة الكريكت ولعبة الضاما وصيد األمساك والغولف والكّرارة وسباق احلمام ولعبة البولو وسباق 

مسابقة رياضية تتكون من ثالثة (مع عناصر التنس وكرة اليد، والسباحة، والترايثلون الزوارق والركيب وإطالق النار، واللعبة اليت جت
 .، والبولينغ بعشر قارورات، واملصارعة)أحداث متتالية، يف العادة السباحة وركوب الدراجة اهلوائية والعْدو ملسافات طويلة

  . من املمكن أن يكون نفس الشخص عضوا يف منظمات خمتلفة كثرية. ال ميثل هذا اجملموع بالضرورة العدد اإلمجايل لفرادى األشخاص  **  
  .٢٠٠٤مكتب اإلحصاء الوطين، اإلحصاءات املتعلقة بالثقافة لعام   :املصدر  
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  املرأة الريفية  :١٤املادة   
ــة،          - ١ ــرأة الريفي ــا امل ــيت تواجهه ــشاكل اخلاصــة ال ــا امل ــدول األطــراف يف اعتباره ــضع ال ت

تؤديهـا يف تـأمني أسـباب البقـاء اقتـصاديا ألسـرهتا، مبـا يف ذلـك عملـها يف                     واألدوار اهلامة الـيت     
قطاعــات االقتــصاد غــري النقديــة، وتتخــذ مجيــع التــدابري املناســبة لــضمان تطبيــق أحكــام هــذه     

  .االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية
املـرأة يف املنـاطق     تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضـد              ‐ ٢

الريفيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس التــساوي مــع الرجــل، املــشاركة يف التنميــة الريفيــة            
  :واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف

  املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات؛  )أ(  
ــة الــصحية املالئمــة، مبــا يف     )ب(    ذلــك املعلومــات والنــصائح  نيــل تــسهيالت العناي

  واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة؛
  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛  )ج(  
احلــصول علــى مجيــع أنــواع التــدريب والتعلــيم، الرمســي وغــري الرمســي، مبــا يف   )د(  

ائـد كافـة   ذلك ما يتصل منه مبحو األمية الوظيفية، واحلصول كـذلك، يف مجلـة أمـور، علـى فو                
  اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءهتا التقنية؛

تنظيم مجاعات املـساعدة الذاتيـة والتعاونيـات مـن أجـل احلـصول علـى فـرص                )ـه(  
  اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص؛

  املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛  )و(  
صــة احلــصول علــى االئتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتــسهيالت التــسويق   فر  )ز(  

والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مـشاريع إصـالح األراضـي واإلصـالح الزراعـي                
  وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيمـا يتعلـق باإلسـكان واإلصـحاح                ) ح(  
  .اد بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالتواإلمد

  
  التضاريس الطبيعية  ١- ١٤  

 كـم مربعـا ومـا يـرتبط بـذلك مـن الكثافـة               ٣١٥نظرا إىل احلجم الصغري ملالطـة البـالغ           
يظهـر  . السكانية العالية ال يتوفر تعريف دويل للصبغة الريفية ينطبق علـى احلالـة احملـددة للجـزر        
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ناطق تـشكل سلـسلة متـصلة مـن املنـاطق املدينيـة إىل املنـاطق الريفيـة                  الواقع الطبيعي أن مجيع امل    
  .حيث ُيعترب تقليديا النشاط الزراعي واالستجمام الريفي واحملافظة على الطبيعة ريفية

ومنـذ إجـراء تعـداد      . ٤٠٤٠٣٩ ـ بـ  ٢٠٠٥قُدِّر جمموع الـسكان يف اجلـزر املالطيـة يف             
 ١١٤ ٤٩٩ث مرات ونصف املـرة، مـسجلني        ثال  تضاعف السكان  ١٨٤٢السكان األول يف    

وفــضال عــن ذلــك، زاد عــدد الــسكان  . ٢٠٠٥ يف ٤٠٤ ٠٣٩ وارتفــع العــدد إىل ١٨٤٢يف 
ــشرين           ــرن احلــادي والع ــة الق ــشرين وبداي ــرن الع ــة الق ــني بداي ــن ضــعفني ب ــر م -١٩٠١(أكث

 ٩,٥ ١٩٩٥فبينما بلـغ النمـو الـسكاين يف         . بيد أنه ُسّجل تباطؤ يف النمو السكاين        ). ٢٠٠٥
 ضـــاقت ٢٠٠٥واعتبـــارا مـــن . يف املائـــة  ٦,٩ إىل ٢٠٠٥، هـــبط ذلـــك النمـــو يف يف املائـــة 

ــهم كــان     مــن الــذكور، مــشكلني    مقيمــا٢٠٠ ٧١٥الفجــوة بــني اجلنــسني مــن الــسكان، من
  .)٧٤(يف املائة  ٥٠,٣ مقيما من اإلناث، شكّلن ٢٠٣ ٣٢٤، و يف املائة  ٤٩,٧

 مقيمـا   ١٢٨٢حتاد األورويب كثافة بالسكان بنسبة      ومالطة أكثر الدول األعضاء يف اال       
وعلــى مــستوى وطــين فــإن مالطــة أكثــر كثافــة إىل حــد بعيــد    . يف الكيلــو متــر املربــع الواحــد 

 ١ ٥١٣فبينمــا تــسّجل اجلزيــرة الــسابقة . بالــسكان مــن اجلزيــرتني األخــريني غــوزو وكومينــو 
 مقيمـا لكـل     ٤٥٢ة سـكانية تبلـغ      مقيما يف كل كيلومتر مربـع واحـد، يف اجلزيـرة الثانيـة كثافـ              

  .)٧٥(كيلو متر مربع
  

  النقص يف توافر املوارد  ٢- ١٤  
طوال قرون كان اإلمداد باملياه يف اجلزر املالطيـة، علـى غـرار بلـدان أخـرى يف منطقـة               

 ونيـف وبتـدفق الـسياح       ٤٠٠ ٠٠٠ببلوغ الـسكان إىل     . البحر األبيض املتوسط، مصدر تقييد    
وعـالوة علـى ذلـك،      . سـنة، تزايـد الطلـب علـى امليـاه إىل حـد كـبري              الذين يزورون اجلزر كـل      

بسبب احلجم الصغري للبلد وكثافة السكان العالية اللذين يسمان احلالة اجلغرافية والدميوغرافيـة             
  .املالطية، فإن عدد خمازن املياه العذبة حمدود

شكل نـسبة   وبسبب هـذه القيـود شـرعت احلكومـة يف بنـاء حمطـات حتليـة امليـاه الـيت تـ                       
مئوية متنامية من اإلمداد منذ أواخر الثمانينيـات مـن القـرن العـشرين علـى الـرغم مـن التكلفـة                      

ويف الوقت احلاضر ُيلبَّى نصف الطلب الكلي عـن طريـق          . الباهظة اليت ينطوي عليها هذا البناء     
  ومالطة . البقيةاستعمال هذه املشاريع، بينما تليب مياه األمطار واالستخراج من اآلبار احملفورة 

هي حمدودة املوارد الزراعيـة، نظـرا لعـدم خـصوبة التربـة وحمدوديـة األراضـي الـصاحلة                     
والقيود على األراضي واملياه محلت األشخاص الذين يقومـون باألنـشطة           . للزراعة ونقص املياه  

 تربيـة   الزراعية على زراعة احملاصيل يف الدفيئات بـدال مـن احلقـول املكـشوفة، واملـزارعني علـى                 
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إن الكثافة السكانية العاليـة مـع الطفـرة يف التـشييد الـيت ظهـرت                . احليوانات يف الزراعة املركزة   
  .يف مالطة يف السنوات املنصرمة قد وضعتا بضعة قيود على حسن اإلدارة االقتصادية

  
  الزراعة يف مالطة  ٣- ١٤  

بيـد  . قتـصاد املـالطي   حىت قبل عقود قليلة كانت الزراعة أحد األركـان الرئيـسية يف اال              
أن التجـــدد احلـــضري الـــذي تـــردد صـــداه يف اجلـــزر املالطيـــة قـــد أدى إىل هبـــوط يف النـــشاط 

  .الزراعي
ــة       ــد األبعــاد الزراعي ــة تقي فوجــوه . إن القيــود املالحظــة يف مالطــة علــى املــوارد الطبيعي

كـل هـذه     - اثالنقص احلاد يف املياه واملغاالة يف جتزئـة األراضـي وحمدوديـة االسـتثمار واألحبـ               
% ١,٦إن العمـل يف الزراعـة ومـصايد األمسـاك تـشكل             . عوامل تؤكد هبوط النشاط الزراعي    

جزئـي يف   من العمالة الكلية، وهي تتبـع اجتاهـا حنـو اهلبـوط، علـى الـرغم مـن أن العمـل بـدوام                
  .)٧٦(هذا القطاع ال يزال مهما

ين واإلقليمـي والتحليـل    ويسلط اجلدول التايل الـضوء علـى التحليـل القطـاعي واجلنـسا              
أغـسطس  /اإلقليمي للتوظيف بدوام كامل لألنشطة الزراعية واملتعلقة بصيد األمساك لـشهر آب           

  .٢٠٠٦أغسطس / وآب٢٠٠٥
  

   األنشطة الزراعية واملتعلقة بصيد األمساك :١- ١٤اجلدول 
  ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٥أغسطس /آب  األنشطة االقتصادية

٩٩٥ ٠٦٧٢ ٣  مات ذات صلةالزراعة والصيد وأنشطة خد
٦٠٦ ٦٣٢١ ١  القطاع اخلاص
٣٨٩ ٤٣٥١ ١  القطاع العام

٦٥٥ ٧٢٤٢ ٢  الرجال
٣٤٣٣٤٠  النساء

٢٥٥ ٢٦٤١ ١  العاملون حلساهبم
٧٤٠ ٨٠٣١ ١  املوظفون
٥٨٠ ٦٥٣٢ ٢  مالطة
٤١٤٤١٥  غوزو
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  ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٥أغسطس /آب  األنشطة االقتصادية
٤٣٥٤٦١صيد األمساك وتربية األمساك وأنشطة خدمات ذات صلة

٤٣٥٤٦١  لقطاع اخلاصا
- -   القطاع العام

٤١٨٤٤٣  الرجال
١٧١٨  النساء

٣٢٧٣١٧  العاملون حلساهبم
١٠٨١٤٤  املوظفون
٣٢٩٣٥٤  مالطة
١٠٦١٠٧  غوزو   

  .٤/٢٠٠٧، ٢٠٠٦أغسطس /أب: السكان املشتغلون بشغل مدر للدخل:  الوطين، نشرة أنباءءمكتب اإلحصا  :املصدر  
  

التـايل التوزيـع القطـاعي للتوظيـف بـدوام جزئـي يف النـشاطات الزراعيـة واملتعلقـة           يبني اجلدول   
  .٢٠٠٦أغسطس / وآب٢٠٠٥أغسطس /بصيد األمساك آلب

  
  العمل بدوام جزئي يف األنشطة الزراعية واملتعلقة بصيد األمساك :٢- ١٤اجلدول        

  ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٥أغسطس /آب  النشاط االقتصادي
١ ٣٥٨   والصيد وأنشطة خدمات ذات صلةالزراعة  ١ ٣٩٦  

  ٨٤١  ٨٥٦  العاملون بدوام جزئي الذين يؤدون أيضا وظيفة بدوام كامل
  ٨١٦  ٨٣٠  الرجال
  ٢٥  ٢٦  النساء

  ٥٥٥  ٥٠٢  الوظيفة بدوام جزئي بوصفها وظيفة رئيسية
  ٤٦٩  ٤٢٢  الرجال
  ٨٦  ٨٠  النساء

  ٤٢٣  ٢٧٩  صيد وتربية األمساك وأنشطة خدمات ذات صلة
  ٢٦٩  ١٧٣  العاملون بدوام جزئي الذين يؤدون أيضا وظيفة بدوام كامل
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  ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٥أغسطس /آب  النشاط االقتصادي
  ٢٦٥  ١٧١  الرجال
  ٤  ٢  النساء

  ١٥٤  ١٠٦  الوظيفة بدوام جزئي بوصفها وظيفة رئيسية
  ١٣١  ٩٠  الرجال
  ٢٣  ١٦  النساء

  
علــى أســاس بيانــات متاحــة فــإن حــضور املــرأة يف الــصناعة الزراعيــة واملتعلقــة بــصيد      
بيـد أن الـصورة الـيت تنقلـها هـذه األرقـام قـد تكـون خادعـة نظـرا إىل أن                .  قليـل نـسبيا    األمساك

النساء يعملن احيانا كثرية مـع األزواج أو الـشركاء وبالتـايل يـسهمن يف الـصناعة علـى الـرغم                     
  .من عدم تسجيلهن بوصفهن موظفات

يـة مـساعدته يف   التزمت حكومة مالطة بتقـدمي املـساعدة املاليـة إىل القطـاع الزراعـي بغ               
 خبطــوط عامــة تــدبريا ُيتوقــع أن  ٢٠٠٧وضــعت ميزانيــة . إعــادة اهليكلــة لينفــتح علــى املنافــسة 

يشجع العامالت على اإلعالن عن مركـزهن الـوظيفي إذا أدرن العمـل التجـاري األسـري مـع                   
الفردان اللذان يتشاطران عمال جتاريا أسريا، حيـث ُيـسجَّل شـريك واحـد بوصـفه                . شركائهن
 العمــل التجــاري، بينمــا يــسهم اآلخــر يف إدارة املــشروع دون أن يكــون مــسجال يف   صــاحب

. وثائق الشركة، لديهما اآلن إمكانية أن يكونـا كـاملي الـشراكة يف العمـل التجـاري األسـري                  
وذلك يعطي الفـردين احلـق يف التمتـع جبميـع االسـتحقاقات االجتماعيـة بينمـا حيـق هلمـا أيـضا                       

وبالنـسبة إىل مجيـع اُألَسـر الـيت     . ع اشتراكاهتما يف الـضمان االجتمـاعي  املعاش التقاعدي عن دف   
ستتأثر هبذا اإلصالح فإن ذلك لن يترجم إىل اعتراف أفـضل بعملـها، ولكنـه سيـشري أيـضا إىل                  

  .أن األعمال التجارية اُألسرية ستستفيد من التخفيض الضرييب
اط يف صـيد األمسـاك والتلـوث يف    إن حجم تربية األمساك يزداد أمهية نظرا إىل أن اإلفـر        

ــصناعة     ــؤثران علــى حنــو ســليب يف ال ــزارع   . البحــر األبــيض املتوســط ي ــاج الكلــي مــن امل واالنت
وذلـك  .  طن، ُتصدَّر على حنو رئيـسي إىل إيطاليـا واليابـان           ٢ ٢٠٠السمكية منا إىل ما يتجاوز      

كتـدبري ملنـع مزيـد مـن        و.  أطنان من مصايد األمساك الربية     ٩٠٨أكثر من ضعف الكمية البالغة      
استنفاد األرصدة ومحاية صناعة صيد األمساك احمللية، أمَّنت مالطـة عـدم التقيـد بقواعـد االحتـاد                  

  .)٧٧( ميال حبريا٢٥األورويب، ما يسمح هلا باالحتفاظ مبنطقة حفظ ملصايد األمساك بطول 
  



 

118 09-35932 
 

CEDAW/C/MLT/4

  .٢٠٠٢ إىل ١٩٩٨يبني اجلدول التايل خبطوط عامة اإلنتاج الزراعي للفترة 
  اإلنتاج الزراعي :٣- ١٤اجلدول 

  اإلنتاج الزراعي  
  )بآالف األطنان(  
  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  ١٩٩٩  ١٩٩٨  

  ٧٢,٢  ٦٦,٩  ٦٤,٥  ٦٥,٤  ٦٧,٧  اخلضروات
  ٧,٧  ٧,٢  ٧,٧  ٨,٢  ١١,٠  الفاكهة
    ١٨,٥  ١٨,٥  ١٧,٧  ١٨,٦  ١٨,٥  اللحوم

  .منظمة األغذية والزراعة  :املصدر  
  

  زراعةالتدريب يف ال  ٤- ١٤  
على املستوى اجلامعي يوفر معهد الزراعة يف جامعة مالطة الفرصة للطـالب لالشـتراك      

ــة     ــسائل الزراعي ــدورات الدراســية عــن امل ــسنة الدراســية  . يف عــدد مــن ال ، ٢٠٠٥/٢٠٠٦ولل
  :كانت إحصاءات الطالب حسب الدورة الدراسية كما يلي

  معهد الزراعة، جامعة مالطة ٤- ١٤اجلدول 
  اجملموع  الذكور  اإلناث  السنة  اسيةالدورة الدر

ــشرف (بكــالوريوس  ــنظم ) بدرجــة ال يف إدارة ال
  الزراعية الطبية - اإليكولوجية

٢٧  ٢١  ٦  ١  

  ٤١  ٣٠  ١١  ٢  دبلوم يف إدارة العمليات املائية
  ١  ١  صفر  ٢  ماجستري يف الصيدلة الزراعية واحليوانية

  ١  ١  صفر  ٢  ماجستري يف العلوم الزراعية
  ١  ١  فرص  ٣  

  ١٢  ١٠  ٢  ١  دورات دراسية حتضريية للحصول على 
  ٨٤  ٦٥  ١٩    املعهد/جمموع طالب الكلية

  .إحصاءات جامعة مالطة  :املصدر    
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  :اجلزء الرابع    
  القانون: ١٥املادة     

  .متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون  - ١
ؤون املدنيــة أهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة الرجــل،   متــنح الــدول األطــراف املــرأة يف الــش   ‐ ٢

وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقــا مــساوية حلقــوق   . ونفــس فــرص ممارســة تلــك األهليــة 
الرجــل يف إبــرام العقــود وإدارة املمتلكــات، وتعاملــها علــى قــدم املــساواة يف مجيــع مراحــل          

  .اإلجراءات املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائية
 الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت هلـا              توافق  ‐ ٣

  .أثر قانوين يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية
متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيمـا يتعلـق بالقـانون املتـصل حبركـة                   ‐ ٤

 .ماألشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامته
  

  املساواة أمام القانون  - ١- ١٥  
 ٣٢ و ١٤ام دســتورية، أي املــواد يرتكــز قــانون املــساواة يف مالطــة علــى ثالثــة أحكــ   

، “إعـالن املبـادئ  ” من الدسـتور، الـواردة يف إطـار    ١٤ينص القسم .  من دستور مالطة  ٤٥ و
ــاحلقوق االقتــصادية    ”علــى أن  ــع ب ــة مــساواة الرجــل واملــرأة يف التمت ــة تعــزز الدول واالجتماعي

والثقافية واملدنيـة والـسياسية، وحتقيقـا هلـذا الغـرض تتخـذ التـدابري الواجبـة للقـضاء علـى مجيـع                       
وهتـدف الدولـة بـصفة      . أشكال التمييز بني اجلنسني من جانب أي شـخص أو منظمـة أو هيئـة              

ي خاصة إىل ضمان متتع املرأة العاملة حبقوق مساوية للرجل وبنفس األجـور لـنفس العمـل الـذ      
  .“يؤديه الرجل

 من دستور مالطـة املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف التمتـع باحلريـات                 ٣٢يضمن القسم     
  .واحلقوق األساسية للفرد

احلقـوق  ” من الدستور، اليت تشكل جزءا من الفصل الرابع املذكور املعنون            ٤٥املادة    
ــات األساســية للفــرد  ــة  “واحلري ــادة الفرعي ــنص يف امل ــه ) ١( ٤٥، ت ــى أن ــضع أي ... ” عل ال ي

  .“قانون حكما يكون متييزيا إما حبد ذاته أو بأثره
، يف  )١٦قـوانني مالطـة، الفـصل       ( أدِخل تعديل رئيسي على القانون املدين        ١٩٩٣يف    

األحكام اليت تتناول قـانون األسـرة لكـشف الظلـم املتمثـل يف املمارسـات التمييزيـة ضـد املـرأة                      
  .املتزوجة
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ــسب    ــديالت الن ــزواج،    مبوجــب التع ــساوية يف ال ــسؤوليات مت ــشريكني حقــوق وم ية، لل
. واملمتلكات املكتسبة خالل الزواج تدار علـى حنـو مـشترك          . ومسؤولية مشتركة عن أطفاهلما   

، كانت املرأة املتزوجـة قانونـا دون الـزوج نظـرا إىل أن القـانون املـدين اعتـاد علـى                  ١٩٩٣قبل  
 يتمتــع بالــسلطة علــى األطفــال ويف إدارة االعتــراف بــالزوج بوصــفه الــرئيس الوحيــد لألســرة،

  .أمالك الزوجني
 انتـصف مـرة أخـرى للمـرأة املتزوجـة           ١٩٩٦إن التعديل املدخل علـى التـشريعات يف           

، وقـانون ضـريبة   ١٩٨٧من التمييـز املمـارس ضـدها الـذي ختلـل قـانون الـضمان االجتمـاعي،               
  .١٩٤٩الدخل، 
فبينمــا . “رئــيس األســرة املعيــشية”تعلــق تعــديل قــانون الــضمان االجتمــاعي بتعريــف   

قبل التعديل يعترب الرئيس الوحيد لألسـرة املعيـشية، فـإن األحكـام اجلديـدة تعـّرف                  كان الزوج 
إنه الشخص الذي يرى مدير الـضمان االجتمـاعي أن يكـون            : رئيس األسرة املعيشية كما يلي    

  .رئيس األسرة املعيشية
ت بـضعة تعـديالت علـى قـانون ضـريبة       أجريـ ١٩٩٦عن طريق القانون العشرين لعام    

، االذي اعتـرب سـابقا الـزوج مـسؤوال عـن اسـتكمال تقريـر ضـريبة الـدخل               ١٩٤٩الدخل لعام   
وأجريـت جمموعـة أوىل مـن التعـديالت         . وعن دفع ضريبة الدخل عـن كـسبه وكـسب زوجتـه           

فـصل   كان من نتائجها إجياد حالة قد خيتار فيها الزوج والزوجة إجراء حـساب من      ١٩٩٠عام  
وعىن هذا على صـعيد الواقـع العملـي أن الـزوج والزوجـة يـدفعان ضـريبة                  . لكسب كل منهما  

ولكـن  . ومع ذلك ظل الزوج مسؤوال عن تعبئـة تقـارير الـضرائب ودفـع الـضرائب               . دخل أقل 
تيحــت للمــرأة فرصــة التوقيــع علــى تقــارير ضــريبة  أُ، ١٩٩٦بعــد ســن القــانون العــشرين لعــام  

 هـذا القـانون أيـضا للزوجـة إمكانيـة موافقـة الـزوجني علـى جعلـها                   وأتـاح . الدخل مع زوجهـا   
ورغم أن تقارير ضريبة الدخل قـد       . املسؤولة عن الضريبة على الدخل الذي تدفع عنه ضرائب        

يوقع عليها أحد الزوجني فقـط، بوصـفه الـزوج املـسؤول، فـإن الـزوجني مـسؤوالن علـى حنـو                      
وهكذا يعطي القانون الفرصـة ألن خيتـار        . ستحقةمشترك يف مجيع احلاالت عن دفع الضريبة امل       

  .الزوجان إما احلساب املشترك أو احلساب الواحد
ــدل الفـــصل     ــدما عـ ــام   ١٦عنـ ــدين يف عـ ــانون املـ ــن القـ ــادي  ١٩٩٣ مـ ــانون احلـ  بالقـ

وبينمـا  . والعشرين، اكتسبت املرأة املتزوجة احلق يف املشاركة يف الـسلطة الوالديـة مـع زوجهـا               
، تغـري هـذا املفهـوم اآلن فأصـبح          “السلطة األبويـة  ”ين يتحدث فيما سبق عن      كان القانون املد  

ومـع ذلـك، إذا تـويف      .  اليت جتري ممارستها باملوافقة املـشتركة مـن الوالـدين          “السلطة الوالدية ”
ويف حالة أي خالف بـني الوالـدين        . أحد الوالدين، ميارس السلطة الوالد الباقي على قيد احلياة        
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ألمهية اخلاصة، يتيح القانون املدين إمكانيـة االلتجـاء إىل حمكمـة االختـصاص              يف الشؤون ذات ا   
وتقتـصر احملكمـة علـى اقتـراح احلـل الـذي تعتـربه أفـضل حـل لـصاحل الطفـل              . القانوين الطوعي 

ومع ذلـك، إذا اسـتمر اخلـالف بـني الوالـدين وكـان لألمـر أمهيـة أساسـية، قـد يقـوم                 . واألسرة
بالفصل يف املـسألة بنفـسه علـى         - بناء على طلب الزوجني معا     - القاضي الذي يرأس احملكمة   

  . أفضل حنو حيفظ مصاحل األسرة واحلياة األسرية
وفضال عن ذلك، متتد السلطة الوالدية إىل التمثيل املشترك لألطفال يف املـسائل املدنيـة              

  .واإلدارة املشتركة ملمتلكات األطفال
لسفر، الـيت تكمـل قـانون جـوازات الـسفر لعـام             وكانت التعليمات اجلديدة جلوازات ا      
. ، قد وضعت أيضا إلنفاذ أحكام القانون املدين فيما يتعلق باحلقوق املشتركة للوالديـة             ١٩٢٨

وميكـن للقـصر أن     . وتوقيع كل من الوالدين مطلـوب اآلن إلصـدار جـواز سـفر باسـم القاصـر                
 الوالـدين قـد حـصل عليهـا         يسافروا جبـواز سـفر أي مـن الوالـدين، مـا دامـت موافقـة كـل مـن                   

ــد إصــداره   ــسبقا عن ــن . م ــسان١وم ــل / ني ــصر يف    ٢٠٠١أبري ــن املمكــن إدراج الق ــد م  مل يع
  .جوازات سفر والديهم وال على جوازات السفر اجلديدة الصادرة بعد هذا التاريخ

 أيـضا تنفيـذ مبـدأ املـساواة يف      ٢٠٠٤ويضمن قانون املساواة بـني الرجـل واملـرأة لعـام              
بني الرجل واملرأة يف التوظيف واملهنة والتعليم والتدريب املهـين، وتـوفر سـبل احلـصول                املعاملة  

  .على املال فيما يتعلق باألنشطة التجارية ونقل صورة اجلنسني يف وسائط اإلعالم
ــاح للمــرأة فــرص احلــصول علــى القــروض         ــة، تت ــة االجتماعي وبغــض النظــر عــن احلال

ــة األ    ــد ملكي ــازة عق ــات، وحي ــارات،    واالئتمان ــان والعق ــة باالئتم ــود املتعلق ــع العق رض، وتوقي
ويف سياق الـزواج، يـتعني علـى الـزوجني الـدخول يف عقـود علـى                 . وإجراء املعامالت التجارية  

ــشراكة يف       ــة أو التــصرف فيهــا، نظــرا إىل أن ال ــازة ممتلكــات غــري منقول ــد حي حنــو مــشترك عن
 حيق هلمـا قانونـا أن خيتـارا نظـام زوجيـة             بيد أن الزوجني  . العقارات املشتراة تبقى بني الزوجني    

  .خمتلفا، مثل الفصل بني املمتلكات، والشراكة يف الفائض بإدارة منفصلة
لقــد أزال إجــراء التعــديالت علــى قــانون األســرة مجيــع وجــوه التمييــز الــسابق الــذي      

وعــالوة . واجهتـه املــرأة املتزوجــة يف اجملـال احليــوي، وهــو جمــال املعـامالت املــصرفية والتمويــل   
 ٦على ذلك، فإن احلصول على االئتمان والتمويل يف سـياق املعـامالت التجاريـة حتميـه املـادة                   

ال يقوم مصرف أو مؤسـسة ماليـة        ”: من قانون املساواة بني الرجل واملرأة الذي ينص على أنه         
أو شــركة تــأمني بــالتمييز ضــد أي شــخص يف مــنح أي تــسهيل فيمــا يتعلــق بإنــشاء أي عمــل    

أو بتجهيزه أو يف إطالقه أو توسيعه أو إطالق أو توسـيع نطـاق أي شـكل مـن أشـكال               جتاري  
  .“العمل احلر أو تأمني ذلك العمل التجاري أو الشخص يف العمل احلر
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ــع            ــان م ــات االئتم ــى ترتيب ــرأة وتبق ــى امل ــسريا عل ــيس ي ــال ل ــى امل ــد أن احلــصول عل بي
 املـــؤرخ EC/2004/113يـــه اجمللـــس بتـــبين توج تنبغـــي زيـــادة حتـــسني احلالـــة. املـــصارف صـــعبة

 الذي ينفـذ مبـدأ املـساواة يف املعاملـة بـني الرجـل واملـرأة يف          ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول  ١٣
ومن شأن تبين هذا التوجيـه أن       . الوصول إىل السلع واخلدمات وتزويدها، وهو ما جيري حاليا        

ة باملساواة بـني الرجـل واملـرأة يف     املقتبسة أعاله املتعلق٦تكون له آثار منها توسيع نطاق املادة       
  .تناول حاالت تتجاوز سياق املعامالت التجارية

ــانون املــدين يف عــام         ــى الق ــيت أدخلــت عل ــذ التعــديالت ال ــذ تنفي  مبقتــضى ١٩٩٣ومن
القانون احلادي والعشرين، أصـبح للمـرأة املتزوجـة احلـق يف أن تـدير املمتلكـات الـيت حـصلت                     

، ويف أن تـدير باالشـتراك مـع زوجهـا مجيـع             )ت الشخـصية املتنوعـة    املمتلكا(عليها قبل الزواج    
واخلطـوة اهلامـة األوىل صـوب القـضاء علـى      . املمتلكات اليت جرى احلصول عليها أثناء الزواج  

، ١٩٧٣التمييز ضد املرأة املتزوجـة يف مالطـة تعـود إىل سـن القـانون الـسادس واألربعـني لعـام                      
اح للمـرأة املتزوجـة بـأن تتعاقـد بامسهـا ومتثـل نفـسها           الذي نص، ضمن مجلة أمور، على الـسم       

وذلك أهنى حالـة مل يكـن للمـرأة         . يف اإلجراءات القضائية دون موافقة أو مساعدة من زوجها        
  . أية قدرة قانونية - بالفعل - املتزوجة فيها

 على القانون املـدين، حـصلت املـرأة علـى           ١٩٩٣ونتيجة للتعديالت اليت أدخلت عام        
، ويف )املمتلكـات الشخـصية املتنوعـة   ( أن تدير املمتلكات اليت كانـت هلـا قبـل الـزواج            احلق يف 

. التركـة الـيت اقتناهـا كـل مـن الـزوجني أثنـاء الـزواج                - باالشتراك مع الـزوج    - أن تدير أيضا  
 ١٣٣٢وبينما جرت احملافظة على مفهوم الفصل القـضائي للممتلكـات، فإنـه مبقتـضى القـسم                 

 ينص القانون اآلن علـى فـصل املمتلكـات حلمايـة مـصاحل كـل مـن الـزوجني                    من القانون املدين  
  .فقط

)  مـن قـوانني مالطـة      ٣٢٧الفـصل   ( من قـانون التعلـيم       ٣وفضال عن ذلك، تنص املادة        
من حق كل مواطن من مواطين مجهورية مالطة أن يتلقى التعلـيم والتوجيـه دون أي                ”على أنه   

  . “نس أو املعتقدات أو املوارد االقتصاديةمتييز فيما يتعلق بالسن أو نوع اجل
القـسم مـن قـوانني      ( مـن قـانون الرياضـة        ٣مـن املـادة     ) ٢(وباملثل تنص املـادة الفرعيـة         
الدولة تعترف بأنه ينبغي عدم السماح للتمييز بسبب نوع اجلنس أو العنـصر             ”على أن   ) مالطة

اكن خمتلفـة مـن مالطـة يف إمكانيـة     أو اللون أو الديانـة أو الـرأي الـسياسي أو اإلقامـة ضـمن أمـ        
مـن نفـس    ) ٣(وتواصل املادة الفرعية    . “لرياضية أو إىل األنشطة الرياضية    الوصول إىل املرافق ا   
الدولة تعترف بأنه ينبغي لكل شخص أن تتاح له الفرصة للمـشاركة يف             ”املادة النص على أن     

ترمـي إىل متكـني النـساء والـشباب         الرياضة، وبأنه تتخذ، إذا اقتضى األمر ذلك، تدابري إضـافية           
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ــة مــن أولئــك       ــضا األشــخاص احملــرومني واملعــوقني أو مجاعــات حمرومــة ومعوق املوهــوبني، وأي
ــال مــن تلــك الفــرص،      ــى حنــو فع ــى تلــك  األشــخاص، مــن االســتفادة عل ــشجيعهم عل  وإىل ت

  . “االستفادة
قـانون   - ) مـن قـوانني مالطـة      ٣٥٠القـسم   (ينص اجلـدول الثالـث مـن قـانون اإلذاعـة              

اإلعـالن والتبـضع عـن ُبعـد ال يـشمالن،      ” علـى أن     -اإلعالنات والتبضع عن ُبعد والتربعـات       
  .“...نصر أو نوع اجلنس أو اجلنسية يف مجلة أمور، أي متييز على اساس الع

  
  اختيار حمل اإلقامة  ٢- ١٥  

 الـيت جعلـت الرجـل واملـرأة شـريكني متـساويني يف الـزواج                ١٩٩٣مبوجب تعـديالت      
. ر الزوجان علـى حنـو مـشترك مكـان إنـشاء مـرتل الزوجيـة ومكـان اإلقامـة خـالل الـزواج             يقر

   .وخارج إطار الزواج، أو بعد انفصال شخصي، هلما احلرية يف اختيار مكان إقامتهما
  

  حرية احلركة  ٣- ١٥  
يعرف الدستور حرية احلركة بأهنا احلق يف التحرك حبرية يف مجيع أحناء مالطـة، واحلـق                  

وبالتـايل، فـإن   . قامة يف أي جزء من مالطة، واحلق يف اخلروج من مالطـة والـدخول إليهـا       يف اإل 
ــة احلركــة يعتــرب شخــصا مــستثىن    ــه حبري ــانون اهلجــرة  أي شــخص يــسمح ل  مبقتــضى أحكــام ق

  .يطلب منه تصريح باإلقامة وال
وأحد معايري احلصول على حرية احلركة يف مالطة، مبقتضى أحكام الدسـتور، هـو أنـه                  

ى جنـسية مالطـة بـامليالد فيهـا،      إذا كان الشخص زوجة غري مالطيـة ملـواطن مـالطي حـصل علـ              
لشخص يتمتع حبرية احلركة، فإهنا حتصل على حرية احلركة طاملا كانت تعـيش بالفعـل مـع                  أو

 لكــي يعتــرب الــزوج غــري املــالطي ١٩٧٠، عــدل قــانون اهلجــرة لعــام ١٩٨٩ويف عــام . زوجهــا
وفـضال عـن ذلـك، تـستمر     . مستثىن ألغراض اإلقامة والعمـل يف مالطـة       ملواطنة مالطية شخصيا    

األرملة أو األرمل غري املـالطي ملـواطن أو مواطنـة مالطيـة يف التمتـع بامتيـازات اإلقامـة والعمـل              
  .هذه بعد وفاة الزوج اآلخر

ــزواج لكــي يتعــرف علــى أحــوال العمــل         وإذا أراد أجــنيب أن يعمــل يف مالطــة قبــل ال
وإذا قـدمت وثـائق   . ب على صاحب العمل املقبل أن يقدم تصريح عمل بالنيابـة عنـه           احمللية، جي 

تكفي إلثبات أن الزواج سيعقد يف خالل ستة أشهر، جيري إصدار تـرخيص عمـل صـاحل ملـدة        
  .وليس هناك داع لترخيص العمل بعد عقد الزواج. الستة أشهر السابقة لتاريخ الزواج
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  اجلنسية  ٤- ١٥  
ومل يكـن   . ، كانت مالطة دولة ذات جنسية وحيـدة       ١٩٨٩ت عام   قبل إدخال تعديال    

ــة جنــسية أخــرى    وجــاء االســتثناء الوحيــد مــن هــذه   . املــواطن املــالطي يــستطيع االحتفــاظ بأي
القاعدة بعد تعديل دستوري أجري يف نفس الـسنة نتيجـة للمعـدل املرتفـع للـهجرة مـن مالطـة          

  . ولرجوع املهاجرين إليها
هاجرون من مالطة من االحتفاظ بكل مـن جنـسيتهم املالطيـة وأيـضا              وبالتايل، متكن امل    

وإن مل يكـن األمـر      . جنسية البلد الذي هاجروا إليه، على أن تسمح قـوانني ذلـك البلـد بـذلك               
  .كذلك، يفقد املهاجر جنسية مالطة مبجرد حصوله على جنسية البلد الذي هاجر إليه

دوجـة إذا كـان مهـاجرا مـن مالطـة      يكون مقدم الطلب أهال للحصول على جنسية مز   
وفـضال عـن    . وحيمل جنسية أجنبية حصل عليها بعد اهلجرة إىل بلد معني ونتيجة هلـذه اهلجـرة              

، وأن ١٩٦٤ســبتمرب / أيلــول٢١ذلــك، جيــب أن يكــون قــد ولــد يف مالطــة قبــل اســتقالهلا يف  
 هـذا التـاريخ      مواليـد مالطـة يف     يكون أحد والديه علـى األقـل مـن مواليـد مالطـة أيـضا، أو مـن                 

، وجيـب أن يكـون قـد أقـام يف البلـد الـذي هـاجر                 ١٩٨٩أغسطس  / آب ١بعده ولكن قبل     أو
قـل مل يقـم خالهلـا بأيـة زيـارة           غليه، والذي حصل علـى جنـسيته، ملـدة سـت سـنوات علـى األ               

  .  شهرا يف جمموعها١٢زيارات إىل مالطة استغرقت أكثر من ثالثة أشهر يف عام واحد أو  أو
 ميكنـه أن حيـصل أيـضا علـى جنـسية      ١٩٨٩اغسطس / آب ١ يف مالطة بعد     ومن يولد   

، مـن املمكـن اآلن      ٢٠٠٠ونتيجة للقانون الرابـع لعـام       . مزدوجة، إال أنه خيضع لشروط خمتلفة     
 من قانون اجلنسية املـالطي      ٧وتنص املادة   . أيضا للمواطن املالطي أن حيصل على تعدد اجلنسية       

  :على ما يلي
ــا لبلــد آخــر يف نفــس    يكــون مــن حــق أي شــ    ــا ومواطن ــا مالطي خص أن يكــون مواطن
  .الوقت

ــد يف أو بعــد      ــايل، فيمــا يتعلــق بــشخص ول ــسية ألّم  ١٩٨٩وبالت ، ميكــن أن متــنح اجلن
متكــن حيــازة اجلنــسية املالطيــة ، ال ١٩٨٩وفيمــا يتعلــق بأشــخاص ولــدوا قبــل . أب لقاصــر أو
  .عن طريق األب وليس عن طريق األم إال
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  الزواج واحلياة األسرية  :١٦املادة   
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف كافـة                      - ١

األمور امنتعلقة بالزواج والعالقات األسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجـل              
  :واملرأة

  نفس احلق يف عقد الزواج؛  )أ(  
زوج، ويف عـدم عقـد الـزواج إال برضـاها احلـر          نفس احلق يف حريـة اختيـار الـ          )ب(  
 الكامل؛

  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  )ج(  
نفــس احلقــوق واملــسؤوليات كوالــدة، بغــض النظــر عــن حالتــها الزوجيــة، يف    )د(  

  األمور املتعلقة بأطفاهلا؛ ويف مجيع األحوال، تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛
قوق يف أن تقرر حبرية وبـشعور مـن املـسؤولية عـدد أطفاهلـا والفتـرة                 نفس احل   )ـه(  

بني إجناب طفل وآخـر، ويف احلـصول علـى املعلومـات والتثقيـف والوسـائل الكفيلـة بتمكينـها                    
  من ممارسة هذه احلقوق؛

ــى        )و(   ــة والوصــاية عل ــة والقوام ــق بالوالي ــسؤوليات فيمــا يتعل نفــس احلقــوق وامل
ــيهم، أو مــا   شــابه ذلــك مــن األنظمــة املؤســسية االجتماعيــة، حــني توجــد هــذه    األطفــال وتبن

  املفاهيم يف التشريع الوطين؛ ويف مجيع األحوال تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛
نفس احلقوق الشخـصية للـزوج والزوجـة، مبـا يف ذلـك احلـق يف اختيـار اسـم               )ز(  

  األسرة، واملهنة، والوظيفة؛
ــزوجني     ) ح(   ــال الـ ــوق لكـ ــات،   نفـــس احلقـ ــازة املمتلكـ ــة وحيـ ــق مبلكيـ ــا يتعلـ فيمـ

واإلشراف عليها، وإدارهتـا، والتمتـع هبـا، والتـصرف فيهـا، سـواء بـال مقابـل أو مقابـل عـوض                       
  .ذي قيمة

ال ميكن خلطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوين، وتتخذ مجيع اإلجـراءات الـضرورية،                 ‐ ٢
ل الــزواج يف ســجل رمســي أمــرا  مبــا فيهــا التــشريع، لتحديــد ســن أدىن للــزواج وجلعــل تــسجي   

 .إلزاميا
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  اإلطار القانوين  ١- ١٦  
 مـن الدسـتور املـالطي احلمايـة مـن التمييـز ألسـباب عـدة، منـها سـبب            ٤٥توفر املـادة      

. وبالتايل، للرجل واملرأة حرية متساوية يف عقد الزواج مع شخص من اختيارمهـا            . نوع اجلنس 
  :وبالتايل، فإن الزواج املعقود بني. ة اجلمهورإنه خاضع لبعض القيود املفروضة خدمة ملصلح

  َمْن هو من أصله أو متحدر منه يف خط مباشر؛ أو  )أ(  
 أخ وأخت سواء كانا لنفس الوالدين أو ألب فقط أو ألم فقط؛ أو  )ب(  

  شخصني يرتبطان بقرابة يف اخلط املباشر؛ أو  )ج(  
  زوجة للشخص املتبنَّى،املتبين والشخص املتبىن أو متحدر، أو الزوج أو ال  )د(  

  .يكون باطال، سواء تنبع العالقة املذكورة أعاله من نسب مشروع أو غري مشروع
 فيمــا يتعلــق بعائلتــه الطبيعيــة ويف هــذا الــصدد، فــإن عالقــة شــخص متبّنــى ُتعتــرب باقيــة   

إن حمكمـة االختـصاص الطـوعي الـيت يقـيم أي مـن الـزوجني يف منطقـة اختـصاصها                     . املتبنِّية أو
مـن  ) د(و  ) ج(كنها، فضال عن ذلـك، اسـتنادا إىل سـبب وجيـه مبـيَّن أن يتجـاوز احلكمـني                    مي

  ).١(املادة الفرعية 
وفضال عن ذلك، فإن الزواج الذي يعقـد بـني شخـصني أي منـهما مقيـد بعقـد زواج               

 وإذا ُعقـد بـني سخـصني        ١٦والزواج باطل أيضا إذا عقده شخص دون سـنة ال           . سابق باطل 
  .ز عن العقد بسبب العته العقلي، سواء كان أو مل يكن حمجورا عليهأي منهما عاج

 كمــا هــو معــدل بعــد ذلــك يف ١٩٧٥والــزواج يف مالطــة ينظمــه قــانون الــزواج لعــام   
وال يكـون الـزواج صـحيحا       . ، وعدد من األحكام األخـرى يف القـانون املـدين املـالطي            ١٩٩٦

  . الصلةإال إذا اختذت علو حنو واف بالغرض اإلجراءات ذات
وينص القانون املـالطي أيـضا علـى كفالـة اال يعقـد شـخص الـزواج إال مبوافقتـه احلـرة                        
وكما هو موضح أعاله ينص القانون املـالطي علـى حنـو خـاص علـى سـن ُدنيـا تبلـغ                . والكاملة

يـنص يف الواقـع   ) ٣املـادة  (وقـانون الـزواج   .  سنة ليكـون يف إمكـان شـخص عقـد الـزواج        ١٨
 سـنة باطـل؛ وأيـضا علـى     ١٦ ـذي ُيعقد بني شخصني أي منهما دون سن الـ     على أن الزواج ال   

ال ميكنـه أن يعقـد   )  سـنة ١٨ ـأي، دون سـن الـ  ( أن أي شخص ال يزال حتت الـسلطة الوالديـة     
الزواج بصورة قانونية دون موافقـة الـشخص الـذي ميـارس تلـك الـسلطة، أو املرشـد، حـسب                     

إىل كفالة اال يعقد شخص الـزواج دون الفهـم الكامـل            وبالتايل، يسعى القانون املالطي     . احلالة
  .آلثاره
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والزواج باطل أيضا إذا عقده شخص عاجز عن إبرام العقد بسبب عتـه العقـل، سـواء                   
  . أو مل يكن حمجورا عليهانك

ويف هذا الصدد ينص القانون املالطي أيضا على إمكانيـة فـسخ الـزواج يف احتمـال أن                    
  :بطلها سبب أو آخراملوافقة على هذا الزواج ي

ــا    )أ(   ــرفني بـ ــن الطـ ــة أي مـ ــزت موافقـ ــوي،  إذا ابتـ ــسدي أو املعنـ ــا اجلـ لعنف، إمـ
  بالتخويف؛ أو

  إذا استبعدت موافقة أي من الطرفني خطأ من هوية الطرف اآلخر؛  )ب(  
ــن الطــرفني    )ج(   ــة أي م ــّزت موافق ــن      إذا ابُت ــا م ــق خباصــية م ــا يتعل ــال فيم باالحتي

  كن بطبيعته أن يقوض احلياة الزوجية تقويضا خطريا؛خصائص الطرف اآلخر، ما مي
إذا أفسد موافقةَ أي طرف من الطرفني عيب خطري يف تقـدير احليـاة الزوجيـة                  )د(  

أو حقوقها وواجباهتا األساسية، أو حالة شـاذة نفـسية خطـرية جتعـل مـن غـري املمكـن أن يفـي                       
  ذلك الطرف بالتزامات الزواج األساسية؛

 مــن الطــرفني عقيمــا، ســواء كــان ذلــك كــامال أو نــسبيا، ولكــن إذا كــان أي  )هـ(  
  شريطة أن يكون ذلك العقم سابقا للزواج؛

إذا كانت موافقة أي من الطرفني قد أبطلها االستبعاد اإلجيايب للزواج نفـسه،               )و(  
  أو أي عنصر أو أكثر من العناصر األساسية للحياة الزوجية، أو للحق يف إجراء زوجي؛

عــل أي مــن الطــرفني موافقتــه أو موافقتــها خاضــعة لــشرط يــشري إىل        إذا ج  )ز(  
  املستقبل؛
إذا مل ميتلك أي مـن الطـرفني، علـى الـرغم مـن أنـه غـري حمجـور عليـه أو غـري                           )ح(  

معتوه عقليا، عند عقد الزواج، حىت لو كان ذلك بسبب عابر، قدرات فكرية أو إرادة تكفـي                 
  للحصول على املوافقة الزوجية؛

الــزوجني هلمــا حقــوق متــساوية وعليهمــا     ” أن  هــو عليــه القــانون املــدين  مــا يــنص   
ــزواج   ــاء ال ــساوية أثن ــهما مــدين لآلخــر  . مــسؤوليات مت ــوي  والواحــد من ــدعم املعن ــاء وال  بالوف

وينبين على ذلـك أنـه جيـب اشـتراك الـزوجني يف اختـاذ القـرارات، علـى األقـل فيمـا                       . “واملادي
  :سؤولية املشتركة بثالثة جماالت رئيسية هيوتتعلق امل. يتعلق باملسائل اهلامة

  دارة األمالك؛إ  •  
  اختيار مرتل الزوجية؛  •  
 .ممارسة السلطة الوالدية  •  
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ومع ذلك، فـالطالق الـذي حيـدث يف         . القانون املالطي  الطالق غري مصرح به مبوجب      
كمـة  بلد آخر يعترف به جلميـع أغـراض القـانون يف مالطـة علـى شـرط أن يـصدر القـرارعن حم                  

خمتصة يف البلد الذي حيدث فيه الطـالق والـذي يكـون الـزوج أو الزوجـة مـن مواطنيـه أو مـن                       
ومع ذلك فالقانون املالطي يتيح االنفصال الشخصي للمتزوجني كمـا تـصرح بـه              . املقيمني فيه 

  .وال يؤدي االنفصال الشخصي القانوين إىل الطالق. احملكمة املختصة
ح الزوجان غري ملزمني بالواجبـات الـيت يتطلبـها عقـد            يظل الزواج مستمرا ولكن يصب      
وتنظم الواجبات األخرى، مثـل واجـب       . وال يعود الزوجان ملتزمني بواجب التعايش     , الزواح

إعالــة كــال الــزوجني لآلخــر يف حكــم االنفــصال أو يف العقــد العــام يف حالــة االنفــصال املتفــق  
  .عليه

  
  ارة األمالكإد  ٢- ١٦  

  كةامللكية املشتر  )أ(  
ــسائد إلدارة            ــام ال ــي النظ ــشتركة، وه ــة امل ــق امللكي ــن طري ــة ع ــزواج يف مالط ــنظم ال ي

وتشتمل امللكيـة املـشتركة علـى مجيـع الـدخول الـيت مت كـسبها                . األصول اليت ميتلكها الزوجان   
الـزوج أو الزوجـة مـن تـاريخ الـزواج إىل            ) بالـشراء أو باإلجيـار    (ومجيع املمتلكات الـيت اقتناهـا       

ويطبق مبدأ امللكية املشتركة أيـضا      . ما تشمل كل الدخل الناتج عن هذه املمتلكات       انتهائه، ك 
يف حاالت الزواج الذي يعقد يف اخلارج بني شخصني يستقران فيما بعد يف مالطة فيمـا يتعلـق           

  .بأية ممتلكات يقتنياهنا بعد وصوهلما إىل مالطة
ــزوجني يف        ــني ال ــشراكة ب ــساوي ال ــدأ ي ــشتركة مب ــة امل ــع املمتلكــات الــيت   وامللكي  مجي

يقتنوهنا، سواء معا أو منفصلني، كما أهنما ميتلكان بالتساوي مـا يـدره عملـهما أو مـدخراهتما                  
  .من الدخل أثناء الزواج

، جـرى االحتفـاظ   ١٩٩٣ونتيجة للتعديالت اليت أدخلت على القانون املـدين يف عـام             
ونتيجة هلذه التعديالت، وضـع الـزوج   . بوضع امللكية املشتركة، وإن كان قد تغري تغريا جذريا  

وللزوج أو الزوجة احلق يف اإلدارة العاديـة للممتلكـات واحلـق يف             . والزوجة على قدم املساواة   
 - التقاضي أو اخلضوع للمحاكمة بشأن هذه اإلدارة االعتيادية؛ بينما يكون للـزوج والزوجـة     

اضـي أو اخلـضوع للمحاكمـة بـشأن         احلق يف اإلدارة غري االعتيادية واحلـق يف التق         - مشتركني
ويتـضمن القـانون املـدين     .هذه اإلدارة، أو الدخول يف أية تسوية تتعلق بأي إجـراء مهمـا كـان     

قائمة تشمل مجيع اإلجراءات اليت تعترب من إجراءات اإلدارة غـري االعتياديـة، وبالتـايل فـإن أي                  
ومـع ذلـك، جيـب يف       . العتياديـة إجراء غـري وارد يف هـذا القـانون يعتـرب مـن إجـراءات اإلدارة ا                
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ويـنص القـانون أيـضا    . احلاالت املـشكوك فيهـا أن جيـري النظـر يف كـل حالـة حبـسب ظروفهـا               
واحلالـة  . على احلاالت اليت ميارس فيها أحـد الـزوجني بنفـسه إجـراءات اإلدارة غـري االعتياديـة                 

خــر وكــيال لــه األوىل الــيت يكــون ذلــك ممكنــا فيهــا هــي عنــدما يعــني أحــد الــزوجني الــزوج اآل
 مــن قــانون ٦٣٤مــصدق عليهــا مبوجــب القــسم  (مبوجــب ســند عــام أو وثيقــة خطيــة خاصــة  

وهنـاك حالـة أخـرى، وهـي أنـه إذا كـان أحـد الـزوجني خـارج              ). التنظيم واإلجـراءات املدنيـة    
ــزوج، مــع عــدم وجــود هــذا         ــا ذلــك ال ــة أخــرى يواجهه ــة عقب ــاك أي مالطــة أو إذا كانــت هن

ــز    ــه ميكــن لل ــويض، فإن ــري      التف ــإلدارة غ ــضرورية ل ــرده اإلجــراءات ال ــارس مبف وج اآلخــر أن مي
االعتياديــة للممتلكــات، بعــد احلــصول علــى تــصريح بــذلك مــن حمكمــة االختــصاص القــانوين   

ومع ذلـك، قـد ال تـصرح احملكمـة يف هـذه احلـاالت مبمارسـة إجـراءات اإلدارة غـري                       .الطوعي
وإذا أسـفر هـذا اإلجـراء عـن نقـل ملكيـة             . االعتيادية بشكل عام بل تقصرها على إجراء معـني        

أي حــق صــحيح يف املمتلكــات غــري املنقولــة أو عــن إعطــاء رهــن عــام أو خــاص، وجــب أن     
يسجل ذلك باسم الزوج الغائب أو غري القادر كمـا لـو كـان هـذا الـزوج طرفـا يف سـند نقـل                         

بـاألطراف الثالثـة    ويف حالة عدم احلضور إىل احملكمة، فـإن التـسجيل املتعلـق             . امللكية أو الرهن  
  .ال يكون ساريا إال على الزوج الذي جرى التسجيل بامسه

وينص القانون املدين أيضا علـى احلالـة الـيت ال يوافـق فيهـا أحـد الـزوجني علـى إجـراء               
ويف هذه احلالة، إذا كان اإلجراء الزما ملصلحة األسـرة، أمكـن للـزوج              . اإلدارة غري االعتيادية  

  .لمحكمة املختصة بأن تصرح له بالقيام باإلجراء املطلوباآلخر أن يتقدم بطلب ل
ورغــم أن القاعــدة العامــة هــي أن يــدير الزوجــان ممتلكاهتمــا معــا، فــإن القــانون املــدين   

ويف هذه احلالـة    . ينص على احلاالت اليت يستبعد فيها أحد الزوجني عن إدارة امللكية املشتركة           
قد تـستبعد الـزوج اآلخـر، إمـا بـصفة            -  الزوجني بناء على طلب أحد    - فإن احملكمة املختصة  

عامة أو يشكل حمدود ألغراض أو إجراءات معينة، عن إدارة امللكية املشتركة إذا كـان الـزوج                
ويف هـذه احلالـة تـصبح       . اآلخر ليس مؤهال لإلدارة أو إذا كان قد أساء إدارة امللكية املـشتركة            

.  يـستبعد مبقـدار مـا اسـتبعد بـشأنه الـزوج اآلخـر           إدارة امللكية املشتركة يف يد الـزوج الـذي مل         
وتسري هذه اآلثار أيضا إذا حرم أحد الزوجني أو كان عاجزا وواصل الـسعي إىل أن يتوقـف                  

  .هذا التحرمي أو العجز
ويف حالــة قيــام أحــد الــزوجني بــإجراء يتطلــب موافقــة الــزوجني، دون احلــصول علــى    

ي إبطال هذا اإلجـراء بنـاء علـى طلبـه إذا كـان ذلـك            املوافقة الالزمة من الزوج اآلخر، قد جير      
أمـا يف حالـة   . اإلجراء يتعلق بنقل أو تأسيس حق واقعـي أو شخـصي يف ممتلكـات غـري منقولـة             

املمتلكات املنقولة، ال ميكن إبطال اإلجراء إال إذا وهبـت احلقـوق فيهـا عـن طريـق صـك دون                
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طة الـزوج الـذي كانـت موافقتـه مطلوبـة           وال ميكن اختاذ إحـراء اإلبطـال هـذا إال بواسـ           . مقابل
وخــالل فتــرة الــثالث ســنوات امللزمــة مــن تــاريخ علــم هــذا الــزوج بــاإلجراء، أو مــن تــاريخ      
التسجيل إذا كان هـذا اإلجـراء يتطلـب التـسجيل، أو مـن تـاريخ إهنـاء امللكيـة املـشتركة، أيهـا                        

 الـذي يـسلم فيـه إعـالن         ومع ذلك، يسقط هذا احلق بانقضاء ثالثة أشهر على اليوم         . جاء أوال 
  .اإلجراء إىل هذا الزوج حبكم قضائي، ما مل تقم دعوى خالل فترة األشهر الثالثة هذه

  
  فصل املمتلكات  )ب(  

قد يعلـن الـشريكان قبـل الـزواج، أو يف أي وقـت بعـد الـزواج، أهنمـا يريـدان اختيـار                          
شكل منفـصل، بـدال مــن   الفـصل الكامـل بـني ممتلكاهتمـا، حبيـث ميلكـان ويـديران ممتلكاهتمـا بـ         

وهـذا الفـصل الكامـل ينطـوي علـى فـصل كامـل بـني ممتلكـات كـل                    . اختيار امللكية املـشتركة   
، ومـن شـأن كـل منـهما أن يـدير ممتلكاتـه دون تـدخل مـن               )الـيت اقتنياهـا أثنـاء الـزواج       (منهما  
  .اآلخر

أيـا مـن    وحىت يف حاالت الزواج اليت تنظمها امللكية املشتركة، ينص القـانون علـى أن                 
الـزوجني ميكنـه أن يطلـب فـصل املمتلكـات إذا كـان الـزوج اآلخـر، ضـمن مجلـة أمـور، يــدير            

القــانون، مثــل منــع أحــد الــزوجني  شــؤونه علــى حنــو مــشوش أو علــى أســس أخــرى حــددها   
  . تعجيزه أو

  
  امللكية املشتركة للفائض يف إطار اإلدارة املنفصلة  )ج(  

دارة املنفــصلة مفهــوم يقــوم علــى أســاس النظــام امللكيــة املــشتركة للفــائض يف إطــار اإل  
األملاين للملكية املشتركة لألربـاح املكتـسبة، وهـو مفهـوم جديـد نـصت عليـه التعـديالت الـيت                     

ــة  . أدخلــت علــى القــانون املــدين يــنظم عالقــات اإلرث بــني الــزوجني    ويــسفر ذلــك عــن حال
ملشتركة وخيتـاران نظامـا جيـري       تطبيق امللكية ا   - مبقتضى عقد الزواج   - يستبعد فيها الزوجان  

فيه حفظ وإدارة مجيع املمتلكات اليت يقتنياهنا أثناء الزواج عن طريق الزوج الذي يقوم باقتنـاء                
وفيمـــا يتعلـــق بـــاألطراف الثالثـــة، يكـــون هلـــذا الـــزوج حريـــة التـــصرف يف . هـــذه املمتلكـــات

 يشكل موقعـا متوسـطا بـني        ومن املسلم به أن هذا النظام     . املمتلكات بوصفه املالك الوحيد هلا    
وتكون لكل مـن الـزوجني احلريـة أثنـاء          . نظام امللكية املشتركة ونظام الفصل القضائي للملكية      

الزواج يف اقتناء املمتلكات بامسه ويف إدارة هذه املمتلكات والتصرف فيها دون موافقة الـزوج               
ال الـزوجني والـيت مـا زاال        ولكن، عند حل الزواج، فإن مجيع املمتلكات اليت اقتناها كـ          . اآلخر

واملمتلكـات الـيت ختـضع هلـذا النظـام هـي تلـك الـيت تـشكل                  . ميتلكاهنا، تقسم بينهما بالتساوي   
وبالنـسبة للممتلكـات الـيت اشـترك يف اقتنائهـا زوجـان اختـارا هـذا                 . جزءا من امللكية املشتركة   
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لكيـة إال إىل شـخص      وال ينقـل نـصيب أي زوج يف هـذه امل          . النظام، فإهنـا تـدار إدارة مـشتركة       
حي آخر ومبوافقة الـزوج اآلخـر؛ وإذا جـرى االمتنـاع عـن هـذه املوافقـة دون سـبب معقـول،                       
فإن هذا النصيب ينقل عن طريـق سـلطة حمكمـة االختـصاص القـضائي الطـوعي أو عـن طريـق                      

  .بيع قضائي باملزاد بناء على طلب أي دائن هلذا الزوج
من الزوجني بنقل أيـة ممتلكـات شخـصية جمانـا      ومن اجلدير بالذكر أنه لن يسمح ألي          

ــزوج اآلخــر  ــة     . إال مبوافقــة ال ــة القيمــة، مــع مراعــاة حال ــق ذلــك علــى اهلبــات املعتدل وال ينطب
ويف حالــة املخالفــة، يقــيم الــزوج الــذي تطلــب   . األطــراف ومجيــع الظــروف احمليطــة األخــرى 

دة ال تقبـل التمديـد مـن    موافقته دعـوى إلبطـال إجـراء نقـل املمتلكـات خـالل فتـرة سـنة واحـ                 
تــاريخ معرفــة الــزوج بــاإلجراء، أو مــن تــاريخ التــسجيل إذا كــان مــن الواجــب تــسجيل هــذا    

  . اإلجراء، أو من تاريخ إهناء امللكية املشتركة للفائض يف إطار إدارة منفصلة، أيها جاء أوال
  

  بيت الزوجية  ٣- ١٦  
  :تتعلق مبا يليأدخلت ثالثة تعديالت هامة أخرى على القانون املدين و

  بيت الزوجية؛  )أ(  
  اسم عائلة الزوجة؛  )ب(  
  .تعليق احلق يف النفقة  )ج(  
كان موقف قانون األسرة سابقا بالنسبة لبيـت الزوجيـة هـو أن الزوجـة كانـت ملزمـة               

وبالتـايل،  . بأن تعيش مع زوجها وأن تتبعه إىل أي مكان يـرى أنـه يـصلح إلقامـة دار للزوجيـة                   
ولكن التعـديالت الـيت أدخلـت     . النظرية مل يكن للزوجة رأي يف مكان إقامتها       فإنه من الناحية    

 أحدثت تغيريا جذريا يف تلك احلالة، إذ تنص على إقامـة بيـت              ١٩٩٣على القانون املدين عام     
الزوجية يف املكان الـذي يقـرره الزوجـان باتفاقهمـا املـشترك طبقـا الحتياجـات كـال الـزوجني                     

  .ة نفسهاوللمصلحة الغالبة لألسر
ورغم أن أحد الزوجني قد يكون قـد اقـتىن بيـت الزوجيـة قبـل الـزواج، وبالتـايل فإنـه                        

يــشكل جــزءا مــن املمتلكــات املتنوعــة هلــذا الــزوج، فــإن كونــه بيــت الزوجيــة يفــرض بعــض      
وال حيـق هلـذا الـزوج أن ينقـل حقـه يف بيـت الزوجيـة إىل شـخص                    . الواجبات على هذا الزوج   
  :الحي آخر عن طريق صك إ

  مبوافقة الزوج اآلخر؛  -أ 
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أو إذا جرى االمتناع عن هذه املوافقـة دون سـبب معقـول، عـن طريـق سـلطة حمكمـة             -ب 
  االختصاص القضائي الطوعي؛

  .أو عن طريق بيع قضائي باملزاد بناء على طلب أي دائن هلذا الزوج  -ج 
  

  لقب العائلة  ٤- ١٦  
. ين، يظل لقب العائلة هـو لقـب الـزوج         طبقا للتعديالت اليت أدخلت على القانون املد        

ومع ذلك، أعطيت املرأة املتزوجـة احلـق يف أن ختتـار اختـاذ لقـب عائلـة زوجهـا، أو االحتفـاظ                       
وجيـب أن يتخـذ     . بلقب عائلتها قبل الـزواج، أو إضـافة لقـب عائلـة زوجهـا إىل لقـب عائلتـها                  

. يــه لقــب عائلــة والــدهتماألطفــال مــن هــذا الــزوج لقــب عائلــة الوالــد، وميكنــهم أن يــضيفوا إل
 أن تتقــدم ١٩٩٣ديــسمرب /وفــضال عــن ذلــك، كــان للمــرأة الــيت تزوجــت قبــل كــانون األول  

  . بطلب يف ظرف ستة أشهر إىل السجل العام بأن تتحول إىل لقب عائلتها قبل الزواج
  نفقة الزوجني  ٥- ١٦  

زوج الـزوج الــذي صــدر حكــم ضــده باالنفــصال ال يعفـي مــن االلتــزام بــدفع نفقــة للــ    
. وال يتحمــل الــزوج وحــده بعــد اآلن عــبء نفقــة األســرة، بــل يتحملــه الزوجــان معــا. اآلخــر

وينص القانون املدين على أن يقوم الزوجان باإلنفاق، كل منهما علـى اآلخـر، وأن يـسهما يف       
الوفاء باحتياجات األسرة، كل منهما مبا يتناسب مع احتياجاته ومع قدرته على العمل، سـواء               

ويف حالــة االنفــصال الشخــصي، . يــت أو خارجــه، وفقــا ملــا تتطلبــه مــصلحة األســرة داخــل الب
  . يلتزم الزوج الذي تسبب يف هذا االنفصال بإعالة الزوج اآلخر

وعند إعالن االنفصال الشخصي للزوجني، قد تقضي احملكمة بـأن تـدفع النفقـة دفعـة                   
وميكـن  .  علـى سـبيل املثـال      واحدة بدال من دفعها على أقساط دورية كل أسبوع أو كل شهر           

فــا يف اجملــال املهــين أو الفــين    أن يطبــق ذلــك يف حالــة الــزوج الــذي يتطلــب تــدريبا أو توظي      
. وميكــن أن يــستثمر الــزوج هــذه الدفعــة الواحــدة أيــضا يف نــشاط يــدر الــدخل   . التجــاري أو

وج ن الـز  وجيري ذلك لكي يـصبح الـزوج الـذي يـستحق النفقـة مـستقال مـن الناحيـة املاليـة عـ                      
وفيمـا يتعلـق بالنفقـة، يكـون للـزوج احلـق       . أقل اعتمادا عليـه، حـسبما كانـت احلالـة      اآلخر أو 

  . فيها قبل الوالدين واألقارب اآلخرين
  

  السلطة الوالدية  ٦- ١٦  
. يفرض الزواج على الزوجني واجب العناية باألطفال وإعالتهم وإرشـادهم وتعلـيمهم             

 اللـذين   “التوجيـه والتعلـيم   ” واسـع النطـاق ليـشمل         تعريفـا  “الرعايـة ”وعرف القانون مفهـوم     
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والزوجان مسؤوالن معا عن رعاية أطفاهلما وعـن مفهـوم سـلطة            . يتعديان جمرد الرعاية البدنية   
وتوجــه كــل اإلشــارات الــيت كانــت معنيــة قــبال بالــسلطة األبويــة إىل  ). الــسلطة األبويــة(األب 

  .من خالل اإلتفاق املشتركوجيب ممارسة السلطة الوالدية . السلطة الوالدية
ــصاص           ــة االخت ــة اللجــوء إىل حمكم ــانون إمكاني ــيح الق ــة حــدوث خــالف يت ويف حال

وجيري هذا اللجوء بصفة غري رمسيـة عـن طريـق أحـد الوالـدين الـذي جيـب                  . القضائي الطوعي 
ويف هــذه احلالــة قــد تقــرر . أن يــشري يف الطلــب إىل أفــضل حــل يرغــب فيــه يف هــذه الظــروف 

  :د اخليارين التالينياحملكمة أح
إذا كانت مسألة ال تستطيع معها احملكمة أن حتـل سـلطتها حمـل سـلطة الوالـدين تقـرر                      -أ 

  احملكمة من تعتربه أنسب الوالدين الختاذ هذا القرار املعني؛
أو قد تفرض احملكمـة سـلطتها لتقـرر الـسلطة الفائـضة الـيت ستـستمر ملـصلحة الطفـل،                      -ب 

ال الوالدين خبصوص مسألة معينة، عندما يكون ذلك واضـح          حىت بالرغم من اتفاق ك    
 .الضرر برفاهة األطفال

 عامـا يف    ١٤ويف هذه اإلجراءات قد تقوم احملكمة أيضا بسماع آراء األطفال البالغني              
ويقوم الزوجـان معـا بـإدارة أمـالك الطفـل، وجيـوز ألحـدمها               . األمور اليت هتمهم بشكل مباشر    

وللوالـدين حـق االنتفـاع جبميـع األمـالك الـيت            . لقاصـر ونيابـة عنـه     فتح حساب مـصريف بامسـه ل      
ويف . يكتــسبها الطفــل عــن طريــق اإلرث أو املنحــة أو حتــت أيــة حقــوق شــرعية جمانيــة أخــرى 

ــة          ــسلطة الوالدي ــع حقــوق ال ــه جبمي ــرف ب ــذي يعت ــد ال ــع الوال ــشرعي يتمت ــة الطفــل غــري ال حال
  .خبصوصه فيما عدا حق االنتفاع القانوين

ــه       وفــضال   ــا لقدرات ــة الطفــل وتعليمــه وفق ــضا بإعال ــا أي ــك، يكــون األب ملزم  عــن ذل
هلـا  /ومواصلة إعالته يف حالة االحتياج حىت بعد بلوغ األخري سـن الرشـد شـريطة أال يكـون لـه                 

ــة   /زوج وميتــد واجــب األب هــذا  . زوجــة أو خلــف يف وضــع يــسمح هلــم بتقــدمي تلــك اإلعال
ىف أوال أو البنــت املتوفــاة أوال إذا كــان والــدوهم  ليــشمل أيــضا اخللــف الــشرعيني لالبــن املتــو  

  . الباقون على قيد احلياة أو أجدادهم الشرعيون غري قادرين على إعالتهم
وجيوز ألي من الوالدين أن ميتنع عن اإلعالة لو رفض الطفـل، يـدون سـبب مـشروع،        

لعـيش يف املـرتل الـذي       تعليماهتا املعنية بسلوكه أو تعليمـه، أو لـو رفـض الطفـل ا             /اتباع تعليماته 
اختاره الوالد ووافقت عليه احملكمة هلذا الغرض، وأيضا يف أيـة حالـة أخـرى يكـون فيهـا لـدى               

  .الوالد وفقا للقانون أسباب كافية لرفض إعالة طفل شرعي
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لـشرعية عـن طريـق الـزواج الالحـق      وجيوز مـنح األطفـال غـري الـشرعيني صـفة البنـوة ا               
مة االختصاص القضائي الطـوعي، ويف هـذه احلـاالت يكـون            من خالل قرار صادر عن حمك      أو

ومـع  . للوالدين والطفل الـذي مـنح صـفة البنـوة الـشرعية نفـس حالـة الوالـد والطفـل الـشرعي                     
  .ذلك فالطفل ال يكتسب أي حق آخر ينشأ عن قرابة الرحم

ــضائي            ــصاص الق ــن حمكمــة االخت ــق تــصريح م ــالتبين إال عــن طري وال ميكــن القيــام ب
ويف حالـة املتـزوجني قـد يـصدر قـرار           . قرار معين بطلب شخص من أي من اجلنسني       الطوعي ب 

بشأن طلب مقدم من الزوجني اللذين يـشترط أن يكونـا متـزوجني ومقـيمني معـا ملـدة ال تقـل                      
وال تنطبــق هــذه الــشروط عنــدما . وجيــب أن يقــدم الزوجــان معــا الطلــب. عــن مخــس ســنوات

  .فليكون أحد الزوجني الوالد الطبيعي للط
ــة يف مقــدم الطلــب أو يف أحــد       ــشروط التالي ــوافرت ال ــالتبين إال إذا ت ــرار ب وال ميكــن إصــدار ق

  :مقدمي الطلب يف حالة الطلب املشترك
 عامـا، ويكـون أكـرب مـن الـشخص املـراد             ٦٠ عامـا ولكنـه مل يبلـغ         ٣٠يكون قد بلـغ       -  

   عاما على األقل؛٢١ ـتبنيه ب
 .املراد تبنيه بالغ سن الرشدأو أن يكون والد أو والدة الشخص   -  

  :وال ميكن إصدار مرسوم بالتبين  
 عامــا، إال لــصاحل املقــدم الوحيــد للطلــب ١٨فيمــا يتعلــق بالــشخص البــالغ مــن العمــر   -أ 

  الذي يكون والد أو تكون والدة الشخص املراد تبنيه؛
 إذا رأت   إذا كان الشخص املراد تبنيه أنثـى ويكـون املقـدم الوحيـد للطلـب ذكـرا، إال                   -ب 

  احملكمة أن هناك ظروفا خاصة تربر قرارات التبين؛
  إذا كان الشخص املطلوب تبنيه يف الكهنوت أو ملتزما بعهود دينية مقدسة؛  -ج 
لصاحل الوصي فيمـا يتعلـق بـشخص كـان حتـت وصـايته إال بعـد تقـدمي حـساب معـين                         -د 

  .بإدارته أو إعطاء ضمان كاف بتقدمي هذا احلساب
ين شخص غري شرعي تلزم موافقة األم إذا كانت ال تزال علـى قيـد احليـاة           ويف حالة تب    

إبنــا لــه ويؤخـذ يف االعتبــار أيـضا األب الطبيعــي إذا مـا اعتــرف بالــشخص املـراد تبنيــه بوصـفه      
  .هبا/إعالتها أو أظهر اهتماما حقيقيا مستمرا به/إذا رأت احملكمة أنه قام بإلسهام يف إعالته أو

حيصل الطفـل علـى نفـس حقـوق امللكيـة الـيت لـدى الطفـل املولـود يف                    ويف حالة التبين      
  .إطار الزواج الشرعي
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  املرافق
  تعريف التمييز ضد املرأة  :١املادة   

  :تشتمل مهمة اللجنة املعنية بالعنف املرتيل على ما يلي
ــادة وعــي وفهــم العنــف املــرتيل والتحــرش ونتائجهمــا وطــرق ووســائل احلــد مــن         -أ  زي

 حدوثهما؛

  جماالت العنف املرتيل اليت من الضروري أو املرغوب فيه إجراء األحباث عنها؛  - ب

اســتراتيجيات لفــضح العنــف املــرتيل ولتيــسري تــدخل الوكــاالت والكيانــات العامــة           - ج
  واخلاصة فيما يتعلق بضحايا ذلك العنف ومرتكبيه؛

  تثقيف اجلمهور بشأن مجيع جوانب العنف املرتيل؛  - د
سري االتصاالت بني الوكاالت والكيانات العامة واخلاصـة املـشاركة يف العمـل             طرق تي   -ـ ه

  ضد العنف املرتيل؛
معايري مرافق الرعاية لضحايا ومرتكيب العنـف املـرتيل، مبـا يف ذلـك خـدمات أو مرافـق          - و

  االلتجاء العامة أو اخلاصة؛
  معايري وبروتوكوالت املمارسني؛  - ز
 علـى مـستوى وطـين ألنـشطة الوكـاالت والكيانـات العامـة               إجراءات التنـسيق الفعـال      - ح

  واخلاصة العاملة يف تقدمي خدمات تتعلق مبسائل العنف املرتيل، مبا يف ذلك خدمات الدعم؛
خطة شاملة ومنسقة جلمع البيانات املتعلقة بالعنف املرتيل لالستعمال مـن ِقبـل احملـاكم        - ط

ممارسـي الرعايـة الـصحية واألخـصائيني االجتمـاعيني      واملدعني العامني وموظفي إنفاذ القانون و   
  ووكاالت وكيانات أخرى بطريقة حتمي هوية ضحايا العنف املرتيل؛

  وضع خطة شاملة لنهج متعدد التخصصات للوقاية النشيطة والتدخل املبكر؛  - ي
  التدريب املتخصص للجماعات املهنية املشاركة؛  - ك
  .رى ذات صلة وإقامة عالقات شبكية معهااستشارة كيانات وطنية ودولية أخ  - ل
  

  التدابري املتعلقة بالسياسات   :٢ املادة  
  :إىل اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة أسندت بضع مهام، منها
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حتديد مجيع السياسات ووضـعها واسـتكماهلا املتعلقـة علـى حنـو مباشـر أو غـري مباشـر                      -أ 
 مبسائل املساواة بني الرجل واملرأة؛

د احتياجات األشخاص احملرومني ألسباب متعلقة بنـوع اجلـنس واختـاذ اخلطـوات          حتدي  -ب 
 الواقعة ضمن سلطتها واقتراح تدابري مناسبة بغية تلبية تلك االحتياجات بأوسع طريقة ممكنة؛

  رصد تنفيذ السياسات الوطنية فيما يتعلق بتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة؛  - ج
رات احلكوميــة ووكــاالت أخــرى، وكفالــة التنــسيق الــضروري  إقامــة االتــصال بــاإلدا  - د

بينــها، يف تنفيــذ التــدابري أو اخلــدمات أو املبــادرات املقترحــة مــن ِقبــل احلكومــة أو اللجنــة بــني  
  احلني واآلخر؛

ــة يف جمــال       -ـ ه ــة العامل ــة واألجنبي احملافظــة علــى االتــصال املباشــر واملــستمر باهليئــات احمللي
  ماعات أو وكاالت أخرى أو أفراد آخرين، حسب االقتضاء؛مسائل املساواة، وجب

  العمل على القضاء على التمييز بني الرجل واملرأة؛  - و
  إجراء حتقيقات عامة بغية تقرير ما إذا كانت أحكام هذا القانون ممتثال هلا؛  - ز
التحقيق يف شكاوى ذات طابع خاص أو فردي أقـوى لتحديـد مـا إذا كانـت أحكـام                     - ح

القانون متعارضة فيما يتعلق مبقـدم الـشكوى، والتوفيـق، حيـث اعُتبِـر ذلـك مناسـبا، فيمـا                    هذا  
  يتعلق بتلك الشكاوى؛

التحقيق يف أي أمر يتعلق باملـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف حالـة إحالتـه إليهـا مـن ِقبـل                - ط
  الوزير وتقدمي املشورة أو التوصية بشأن ذلك األمر؛

ب االقتـــضاء، إىل أشـــخاص يعـــانون مـــن التمييـــز يف إحقـــاق تقـــدمي املـــساعدة، حـــس  - ي
  حقوقهم مبقتضى هذا القانون؛

مواصلة استعراض تنفيذ هذا القانون والقيام، حيث اعُترب الزما، بنـاء علـى طلـب مـن                   - ك
  الوزير أو سواه، بتقدمي اقتراحات بتعديله أو استبداله؛

و أي قــانون آخــر أو وظــائف أداء وظــائف أخــرى كمــا قــد خيصــصها هــذا القــانون أ   - ل
  .أخرى كما قد خيصصها الوزير

  
  قولبة أدوار اجلنسني والتحيز   :٥املادة   

تيـسري املـساواة    ”ما يلي بعض النتائج اليت نشأت عن مقابالت نوعية أجريت لغرض مـشروع              
  .“عن طريق التعليم
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  ؟َمْن يقوم بالطبخ
 %٤٣,٦ - األم فقط

 %٣٨,٨ - األب أحيانا/ األم عادة 

 %١٠,٠ - بني األم واألب

 %٣,٠ - األب أحيانا/األب عادة

 %٠,٨ - األب فقط

 %٣,٨ - غري ذلك

  ؟َمْن يغسل عادة أرض احلجرات
 %٦٤,٦ - األم فقط

 %١٠,٤ - األب أحيانا/األم عادة

 %٧,٢ - بني األم واألب

 %٠,٦ - األب أحيانا/األب عادة

 %١,٤ - األب فقط

 %١٥,٨ - غري ذلك

  ؟ملالبسَمن يغسل عادة ا
  %٨٠,٠ - األم فقط
  %٨,٨ - األب أحيانا/األم عادة

  %٥,٦ - بني األم واألب
  %٠,٦ - األب أحيانا/األب عادة
  %٠,٦ - األب فقط
  %٤,٤ - غري ذلك
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    األب فقط  األب على األغلب  متقاسماألم على األغلب  األم فقط

  
  
التصليح  •

  والصيانة
تكليف  •

  العمال
 إدارة ميزانية •
  سرةاأل

  الطبخ •
  املكوث يف املرتل مع طفل مريض •
  االتصال بطبيب •
  التبضع لألسرة •

  غسل املالبس•  
    الكي•
    غسل أرض احلجرات•
    شراء املالبس•
      ترتيب األّسرة•

  التمثيل  :٨املادة   
  اخلدمة الدبلوماسية :١- ٨اجلدول 

  
  ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول

  ثاإلنا  الذكور  الرتبة

  صفر  ٣٠  *سفراء
  صفر  صفر  مستشار رفيع املستوى

  صفر  ٣  مستشار أول
  ٣  ١١  مستشار
  ١١  ١٥  أمني أول
  ٧  ٢  أمني ثان
  ٢١  ٦١  اجملموع

  
  ٢٠٠١ديسمرب /كانون األول

  اإلناث  الذكور  الرتبة

  ١  ٣١  *سفراء
  صفر  صفر  مستشار رفيع املستوى

  صفر  ١  مستشار أول
  ٢  ١٢  مستشار

  ١٣  ١٣  أولأمني 
  ١٢  ٤  أمني ثان
  ٢١  ٦١  اجملموع
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  ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول
  اإلناث  الذكور  الرتبة

  ٢  ٣٢  *سفراء
مستـــــــــشار رفيـــــــــع 

  املستوى
  صفر  صفر

  صفر  ١  مستشار أول
  ٢  ١١  مستشار
  ١٧  ١٦  أمني أول
  ٨  ٤  أمني ثان
  ٢٩  ٦٤  اجملموع

  
  ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

  
  اإلناث  الذكور  الرتبة

  ٢  ٣٥  *سفراء
  صفر  ٢  مستشار رفيع املستوى

  صفر   ١  مستشار أول
  ٢  ١١  مستشار
  ٢٢  ٢٠  أمني أول
  ٢٠  ١٣  أمني ثان
  ٤٦  ٨٢  اجملموع

  
  ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

  اإلناث  الذكور  الرتبة

  ١  ٤١  *سفراء
  صفر  ١  مستشار رفيع املستوى

  ٣  ٨  مستشار أول
  صفر  ٣  مستشار
  ٢٣  ١٩  أمني أول
  ٢١  ٢٢  أمني ثان
  ٤٨  ٩٤  اجملموع
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  ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول
  

  اإلناث  الذكور  الرتبة

  ٣  ٣٩  *سفراء
  صفر  ١  مستشار رفيع املستوى

  ٣  ٧  مستشار أول
  صفر  ٣  مستشار
  ٣٦  ٢٩  أمني أول
  ١١  ١٣  أمني ثان
  ٥٣  ٩٢  اجملموع

  
  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

  اإلناث  الذكور  الرتبة

  ٢  ٣٤  *ءسفرا
  صفر  ١  مستشار رفيع املستوى

  ٣  ٩  مستشار أول
  ٤  ٦  مستشار
  ٣٤  ٢٩  أمني أول
  ٧  ٨  أمني ثان
  ٥١  ٨٧  اجملموع

 تشري إىل السفراء املقيمني وغري املقيمني       

  وزارة اخلارجية، مالطة: املصدر       
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إناث 

  التعليم  :١٠املادة   
  التعليم اجلامعي :١-١٠الشكل 

   رجل يف١٠٠اء لكل اجتاهات يف عدد النس
  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ومن ١٩٩٨-١٩٩٧التعليم اجلامعي من 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ، مكتب اإلحصاء الوطين٢٠٠٤إحصاءات التعليم لعام  :املصدر
  

  إحصاءات طالبية ٢- ١٠اجلدول 
  اجملموع  الذكور  اإلناث  املعهد/الكلية

  ١٨٦  ١٥١  ٣٥  جملس الدراسات لتكنولوجيا املعلومات
  ٢٦٠  ١٠١  ١٥٩   االتصاالتمركز تكنولوجيا

  ٧٣  ٣٨  ٣٥  مركز دراسات العمل
  ١٢  ٣  ٩  حفظ وإدارة التراث الثقايف

  ٢٤  ١١  ١٣  معهدة إدوارد دي بونو لتصميم وتطوير التفكري
  ١١  ٣  ٨  املتوسطي للبحوث التربوية-املركز األورويب

  ٩  ١  ٨  املركز األورويب للشيخوخة 
  ٦٨  ٢١  ٤٧  املركز األورويب للتوثيق والبحوث

  ١٥٤  ٨٤  ٧٠  كلية العمارة واهلندسة املدنية
  ٦٣٥  ٢٥٠  ٣٨٥  كلية الفنون

  ٣٣  ١٩  ١٤  كلية جراحة األسنان
  ١٥١٦  ٦٥٢  ٨٦٤  كلية اإلقتصاد واإلدارة واحملاسبة

  ١ ١٧٤  ٢٧٤  ٩٠٠  كلية التربية
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  اجملموع  الذكور  اإلناث  املعهد/الكلية

  ٣٨٩  ٣١٢  ٧٧  كلية اهلندسة
  ٦٣٤  ٢٥٣  ٣٨١  كلية القانون

  ٣٧٧  ١٥٠  ٢٢٧  كلية الطب واجلراحة
  ١٩٩  ٩٦  ١٠٣  كلية العلوم

  ١٨١  ١٠٢  ٧٩  كلية علوم الالهوت
  ٤٠  ٢٢  ١٨  برنامج الدراسات التابع للمؤسسات

  ٢٦  ١٣  ١٣  معهد الدول اجلزرية والصغرية
  ٤  ٣  ١  معهد حبوث البناء والتشييد
  ١٣  ٦  ٧  معهد التربية البدنية والرياضة

  ٨٤  ٦٥  ١٩  معهد الزراعة
  ١٤  ١١  ٣  معهد دراسات الطب الشرعي

  ٤٣٠  ١٠٦  ٣٢٤  معهد الرعاية الصحية
  ٢٠  ١٧  ٣  املعهد الدويل للدراسات الباروكية

أكادمييــــة البحــــر األبــــيض املتوســــط للدراســــات  
  ٢٨  ١٧  ١١  الدبلوماسية

  ٦ ٥٩٤  ٢ ٧٨١  ٣ ٨١٣  
  .جامعة مالطة: املصدر
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  العمل: ١١املادة     
  واملرتبة والدرجة وع اجلنسعاملون يف اخلدمة املدنية موزعون حسب ن ١-١١اجلدول 

  
  أنثى  ذكر  ١املرتبة 

  -  ١   عاميرمد
  ٢  -  قاض

  
  أنثى  ذكر  ٢املرتبة 

  -  ١  رئيس الشرطة
  

  أنثى  ذكر  ٣املرتبة 
  -  ١٢  )الصحة(رئيس 

  -  ١  نائب املدعي العام
  -  ١  نائب رئيس الشرطة

  -  ٣  )إكلينيكي(مدير 
  ٤  ١٣  قاض

  -  ٧  ٣موظف بالدرجة 
  

  أنثى  كرذ  ٤املرتبة 
  -  ١  مساعد املدعي العام

  -  ٩  مساعد رئيس الشرطة
  -  ٨  رئيس املهندسني املعماريني واملدنيني

  -  ١  مهندس رئيسي
  -  ٣  رئيس املوظفني العلميني

  ١٩  ١٢٢  مستشار
  -  ١  مدير معمل الطب الشرعي
  ٢  -  مدير اخلدمات الصيدلية

  ٢  ٣٥  ٤موظف بالدرجة 
  -  ١  مستشار رفيع املستوى
  ١  ٢  مستشار رفيع املستوى
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  أُنثى  ذكر  ٥املرتبة 

  ٤  ٦  مدير مساعد التعليم
  ١  ٤  )احملاكم(مسجل مساعد 
  ١  ١  مسجل مساعد
  ١  -  )اخلدمات الصيدلية(مدير مساعد 

  -  ٥  رئيس املهندسني املعماريني واملدنيني
  -  ١  القيم الرئيسي

  -  ٣  رئيس املهندسني
  -  ١  املساح الكمي الرئيسي
  -  ٣  رئيس املوظفني العلميني

  -  ١  نائب مدير، معهد الدراسات السياحية
  ٤  ٩  مستشار رفيع املستوى

  -  ١  )٨/٧علمي (مفتش 
  -  ١  مدير خدمات التمريض

  ٤٦  ٢٤١  ٥موظف بالدرجة 
  ٨  ٤  موظف طيب رئيسي

  ١  -  موظف علمي رئيسي
  -  ٢  موظف رئيسي للنظافة العامة

  -  ١  مدير املشاريع
  -  ١   رفيع املستوى إلدارة املرور اجلويموظف

  ١  -  مساعد الكاتب الرفيع املستوى
  ٢  ٣  مستشار رفيع املستوى
  ١٧  ٣٥  مسجل رفيع املستوى
  -  ١  موظف الرياضة األول
  -  ٣  موظف الرياضة الثاين

  ٣  ٢٣  رئيس الشرطة
  

  .يط والتحليل للقوة العاملةمكتب اإلدارة واألفراد؛ إدارة السياسة والتخطيط، فرع التخط :املصدر    
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  الصحة: ١٢املادة     
  العمر املتوقع حسب نوع اجلنس: ١- ١٢اجلدول     

  اإلناث  الذكور  السنة

٤٧,٤  ٤٤,٧  ١٨٧٠  
٤٢,٨  ٤١,٢  ١٨٩٠  
٤٤,٧  ٤٣,٤  ١٩١٠  
٤٥,٢  ٤٥,٩  ١٩٢٠  
٤٣,٥  ٤١,٣  ١٩٣٠  
٥٧,٧  ٥٥,٧  ١٩٤٨  
٦٨,٩  ٦٥,٧  ١٩٥٧  
٧١,٦  ٦٧,٥  ١٩٦٧  
٧٦,٠  ٧٠,٨  ١٩٨٥  
٧٩,٥  ٧٤,٩  ١٩٩٥  
٨٠,٥  ٧٦,٧  ٢٠٠٤  
  .٢٠٠٤اإلحصاءات الدميغرافية : مكتب اإلحصاء الوطين: املصدر
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____________  
  تعريف التمييز ضد املرأة       ١املادة 
 .موجز مالطة التنفيذي للتقرير القطري عن تدابري مكافحة التمييز، مالطة. إلول، ت  )١(  

  )٢(  Government online ١٤مالطة، املادة ، دستور. 

 ).٢٠٠١(مالطة  - جلنة النهوض باملرأة  )٣(  

 الصادر عن مكتب رئيس ١٩٩١ لعام ٦٦، التعميم رقم )٢٠٠١(مالطة  - جلنة النهوض باملرأة  )٤(  
 .الوزراء

 الصادر عن مكتب رئيس ١٩٩٠ لعام ٣٧، التعميم رقم )٢٠٠١(مالطة  - جلنة النهوض باملرأة  )٥(  
 .الوزراء

 .موجز مالطة التنفيذي للتقرير القطري عن تدابري مكافحة التمييز، مالطة. ول، تإل  )٦(  

 .نفس املرجع  )٧(  

 .نفس املرجع  )٨(  

 .نفس املرجع  )٩(  

 .مالطة - ؛ أوروبا وآسيا الوسطى٢٠٠٦تقرير  - منظمة العفو الدولية  )١٠(  

 .نفس املرجع  )١١(  

  )١٢(  Government of Malta on-line. 

 .س املرجعنف  )١٣(  

 .نفس املرجع  )١٤(  

 .موجز مالطة التنفيذي للتقرير القطري عن تدابري مكافحة التمييز، مالطة. إلول، ت  )١٥(  
  

  التدابري املتعلقة بالسياسات      ٢املادة 
 .موجز مالطة التنفيذي للتقرير القطري عن تدابري مكافحة التمييز، مالطة. إلول، ت  )١٦(  

 الصادر عن مكتب رئيس ١٩٩٦ لعام ٧التعميم رقم ). ٢٠٠١(مالطة  - رأةجلنة النهوض بامل  )١٧(  
 .١٣الوزراء، ص 

  )١٨(  Government of Malta on-line ٤٥٦، قانون املساواة بني الرجل واملرأة، الفصل. 

  )١٩(  MPO/255/2002. 

  )٢٠(  MPO/250/2003 

  )٢١(  MPO/68/81/III. 

  )٢٢(  MPO/118/1983. 

  )٢٣(  MPO/242/1990. 

  )٢٤(  MPO/278/2005. 

  )٢٥(  MPO/175/1995/III. 

 . الصادر عن مكتب رئيس الوزراء٢٠٠٦ لعام ٢١التعميم رقم   )٢٦(  
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 .٢٦٢/٠٠/مكتب رئيس الوزراء  )٢٧(  

 .٢٦٢/٢٠٠٠/مكتب رئيس الوزراء  )٢٨(  

 .مرجع سبق ذكره. إلول، ت  )٢٩(  

 .نفس املرجع  )٣٠(  
  

  ريات األساسيةضمان حقوق اإلنسان واحل      ٣املادة 
  )٣١(  COM/2006/0092هنائي . 

 .موجز مالطة التنفيذي للتقرير القطري عن تدابري مكافحة التمييز، مالطة. إلول، ت  )٣٢(  

 .٢٤/٢٠٠٠مكتب رئيس الوزراء   )٣٣(  

 .، خطة العمل الوطين٢٠٠٦-٢٠٠٤الفقر واالستبعاد االجتماعي   )٣٤(  
  

  تدابري خاصة      ٤املادة 
  .تأمني مستقبل أطفالنا: ٢٠٠٧ية ميزان  )٣٥(  

  
  قولبة أدوار اجلنسني والتحيز      ٥املادة 

  .ال شيء     
  

  البغاء      ٦املادة 
يونيه / حزيران٣نشره مكتب رصد ومكافحة االجتار باألشخاص؛ : تقرير عن االجتار باألشخاص  )٣٦(  

 www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/46617.htm يف ٢٠٠٥

 ).٢( ٦املادة   )٣٧(  

 .١١املادة   )٣٨(  

 ١٩٧٤ و ١٩٦٥ و ١٩٥٥ و ١٩٣٣، كما عدلته القوانني يف ١٩٣٠سّنه املرسوم الثامن يف   )٣٩(  
 .٢٠٠٦ و ١٩٩٤ و ١٩٨٩ و ١٩٨٣ و ١٩٨١ و ١٩٧٦ و

  )٤٠(  www.pq.gov.mt 

 .نفس املرجع  )٤١(  

 .نفس املرجع  )٤٢(  
  

  احلياة السياسية والعامة      ٧املادة 
  .ال شيء     

  
  التمثيل      ٨املادة 

  .ال شيء    
  

  اجلنسية      ٩املادة 
  .العاملي لالجئنياليوم ، مكتب اإلحصاء الوطين؛ ١٣٥/٢٠٠٦نشرة األنباء    )٤٣(  
  .نفس املرجع  )٤٤(  

http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/46617.htm�
http://www.pq.gov.mt/�
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  .نفس املرجع  )٤٥(  
  .نفس املرجع   )٤٦(  

  
  التعليم  ١٠املادة 

  )٤٧(  Eurydice June ،٢٠٠٥ ،National Summary Sheets on Education Systems in Europe and 

Ongoing Reforms - Malta. 
  .نفس املرجع  )٤٨( 
  .، مكتب اإلحصاء الوطين٢٠٠٤إحصاءات التعليم   )٤٩(  
املمارسات اجليدة يف املشاريع ” -  رابطة مالطة للمرأة يف األعمال التجاريةخطاب الوزير يف مؤمتر  )٥٠(  

  .٢٠٠٦مايو / أيار١٩، “التجارية بقيادة األنثى
  ،The Times. ملستقبل سليم ميزانية). ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٩ (٢٠٠٧ميزانية   )٥١(  

  .١٦ -١صص 
  .نفس املرجع  )٥٢(  

  
  العمل  ١١املادة 

نشرهتا الوحدة االقتصادية جمللس مالطة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، االقتصادية النشرة   )٥٣(  
  .٢٠٠٦يونيه /حزيرن

املعيشية األقل تأثرا باحلاجة  التحليل مقتصر على هذه الفئة العمرية بغية استبعاد األسر : مالحظة(  )٥٤(  
  ).إىل التوفيق بني العمل وحياة األسرة

التوفيق بني العمل واحلياة األسرية يف االحتاد  - ٢٠٠٥ للجماعات األوروبية املكتب اإلحصائي  )٥٥(  
  .٢٠٠٣ يف ٢٥األورويب 

  .، مكتب اإلحصاء الوطين٢٠٠٥ديسمرب /مسح القوة العاملة للكانون األول  )٥٦(  
  .ETC، ٢٠٠٤دراسة حبثية   )٥٧(  
  . ٢٩/٢٠٠٦ ؛٢٠٠٦ رسما/نشرة أنباء، املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، آذار  )٥٨(  

  
  الصحة  ١٢املادة 

  .املرجع نفسه  )٥٩(  
  .عشر مسائل صحية: الصحة: التقرير القطري ملالطة  )٦٠(  
  نفس املرجع  )٦١(  
  .نفس املرجع  )٦٢(  
  .نفس املرجع  )٦٣(  
  .نفس املرجع  )٦٤(  
  .نفس املرجع  )٦٥(  
  )٦٦(  www.medicalnewstoday.com 

  .عشر مسائل صحية: التقرير القطري ملالطة، الصحة  )٦٧( 

http://www.medicalnewstoday.com/�
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  )٦٨(   www.medicalnewstoday.com 

  )٦٩(  www.exploremalta.com/health/ 

  .عنفس املرج  )٧٠(  
  .عشر مسائل صحية: التقرير القطري ملالطة، الصحة  )٧١(  
  .نفس املرجع  )٧٢(  

  
  االستحقاقات االقتصادية واالجتماعية  ١٣املادة 

  .مصرف فاليتا؛ وحدة االمتثال، إدارة رصد املخاطر  )٧٣(  
  

  املرأة الريفية  ١٤املادة 
  .٢٠٠٦ء الوطين ، مكتب اإلحصاتقرير أويل: ٢٠٠٥تعداد السكان واإلسكان    )٧٤(  
  .نفس املرجع   )٧٥(  
العضوية يف املنظمات : عام إقليمي؛ عرض ٢٠٠٣، التقرير الرئيسي حملة إمجالية عن البلد، مالطة   )٧٦(  

  .اإلقليمية
  .نفس املرجع  )٧٧(  

  
  القانون  ١٥املادة 

  .ال شيء    
  

  الزواج واحلياة األسرية  ١٦املادة 
  .ال شيء    

  

http://www.medicalnewstoday.com/�
http://www.exploremalta.com/health/�

