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 مقدمة  
عقـــد الفريـــق العامـــال املعـــا بالســـتعراض الـــدورج الشـــامال  املنشـــ   وجـــب  ـــرار  لـــ   -1

 61   دورته السـابعة عشـرة ا الفـمة مـن6002حزيران/يونيه  18املؤرخ  5/1حقوق اإلنسان 
واستعرضت حالـة حقـوق اإلنسـان ا . 6013تشرين الثاين/نوفمرب  1تشرين األول/أكتوبر إىل 

. وتولـت السـيدة 6013تشرين األول/أكتوبر  30مالطة ا اجللسة السادسة عشرة املعقودة ا 
هيلينــا دا   وريــرة احلــوار الجتمــاعي وتــؤون املســت لكد واحلريــات املدنيــة  ر اســة وفــد مالطــة. 

تشــرين  1اســعة عشــرة املعقــودة ا واعتمــد الفريــق العامــال هــذا التقريــر بشــ ن مالطــة ا جلســته الت
 .6013الثاين/نوفمرب 

املقـررين التـا   اختار  لـ  حقـوق اإلنسـان فريـق  6013كانون الثاين/يناير   14وا  -6
 )اجملموعة الثالثية( لتيسري استعراض احلالة ا مالطة: الكويت وبريو ومج ورية مولدوفا.

  16/61مـــن مرفـــق القـــرار  5والفقـــرة  5/1مـــن مرفـــق القـــرار  15وعمـــالا ب حكـــار الفقـــرة  -3
 صدرت الوثا ق التالية ألغراض استعراض احلالة ا مالطة:

أ( )15تقريـــــــــــــــــــــر و ا/عـــــــــــــــــــــرض خطـــــــــــــــــــــي مقـــــــــــــــــــــدر وفقـــــــــــــــــــــاا للفقـــــــــــــــــــــرة  ( )أ 
(A/HRC/WG.6/17/MLT/1؛) 

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان وفقـاا  ( )ب 
 (؛A/HRC/WG.6/17/MLT/2ب( ))15للفقرة 

مـــــــوجز أعدتـــــــه مفوضـــــــية األمـــــــم املتحـــــــدة الســـــــامية حلقـــــــوق اإلنســـــــان وفقـــــــاا  ( )ج 
 (.A/HRC/WG.6/17/MLT/3ج( ))15 للفقرة
إســـبانيا   وأحيلـــت إىل مالطـــة عـــن  ريـــق اجملموعـــة الثالثيـــة  ا مـــة أســـ لة أعـــد ا مســـبقاا  -4

ململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا الع مـــ  واجلم وريـــة التشـــيكية  وســـلوفينيا  والســـويد  ولي تنشـــتاين  وا
وأيرلنـــــدا الشـــــمالية  والنـــــرويد  وهولنـــــدا. وتـــــرد هـــــذج األســـــ لة علـــــ  املو ـــــع الشـــــبكي ا ـــــارجي 

 لالستعراض الدورج الشامال.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
مالطـة  دة بصون احلقوق املدنية واملساواة وتعزيزها. وتعيدأكد الوفد التزار احلكومة اجلدي -5

باســتمرار ت كيــد حقــوق اإلنســان املكرســة ا اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان وغــريج مــن الوثــا ق 
الر يســية والســـعي لتــ مد حقـــوق متســاوية للريميـــع وحقـــوق غــري  ابلـــة لتصــر  رغـــم التحـــديات 
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ســـوة حقـــا ق ااريـــرة والتحـــديات املاليـــة القا مـــة علـــ  العديـــدة القا مـــة علـــ  الصـــعيد العـــاملي و 
املـادة األوىل ا  و ـد   بالفعـال تكـري  احـمار احلقـوق واحلريـات األساسـية للفـرد الصعيد الو ا.

من دستور مالطة وأصبحت حتتال بذلك املكانـة الر يسـية ا  تمـع مالطـة وأسـلوب احلكـم واللتـزار 
 ويــة تتنــاول مجيــع حقــوق  عراض الــدورج الشــامال وتعتــربج  ليــةوت ــال مالطــة ملتزمــة بالســت الــدو .

 بشكال متساو عل  مجيع الدول األعضاء بدون تفر ة أو متييز. اإلنسان وتطبق
ـــــــذج اســـــــتند إىل التوصـــــــيات املتم ضـــــــة عـــــــن  -6 ـــــــر الـــــــو ا  ال ـــــــ ن التقري ـــــــد ب وصـــــــر  الوف

الكيانــــات    ــــد صــــير بعــــد إجــــراء مشــــاورات واســــعة مــــع 6002الــــذج جــــر  عــــار  الســــتعراض
احلكوميــة واجملتمــع املــدين. وكــان احلــوار الــذج دار مــع اجملتمــع املــدين علــ  درجــة كبــرية مــن األ يــة 

علـ  مسـتو   تلك اليت تعمال سيما لإلعداد الستعراض مع مراعاة أ ية من مات اجملتمع املدين  
م وبيــان مــوا ف م بشــ ن القاعــدة الشــعبية. وأتيحــت ملمثلــي اجملتمــع املــدين فرصــة إلبــداء دواعــي  لق ــ

 عدد من القضايا حمال ا ال . ويورد التقرير الو ا املبادرات اجلديدة واجلارية. 
وتواصـــال مالطـــة بـــذل اجل ـــود لكـــي تتصـــدر حقـــوق الطفـــال بنـــود جـــدول أعمااـــا  و ـــد  -2

ترعت ا تطبيق سياسات واعتمدت تشريعات لتوسيع نطـاق حقـوق الطفـال. وصـر  الوفـد مـرة 
 كومة تعتزر مواصلة ج ودها حلماية وتعزيز حقوق الطفال.احل أخر  ب ن

ـــــة املثليـــــة اجلنســـــية ومغـــــايرج ااويـــــة  -8 ـــــاليور الـــــدو  ملناهضـــــة كراهي و ناســـــبة الحتفـــــال ب
علـــ   -اجلنســـانية  و عـــت احلكومـــة علـــ  إعـــالن يـــدعو إىل وضـــع ةـــد تـــامال للسياســـة العامـــة 

بشــ ن القضـــايا املتعلقــة باملثليـــات واملثليـــد  -و املســتو  األوروو وا كامـــال أالــاء الحتـــاد األورو 
ومزدوجــي امليــال اجلنســي ومغــايرج ااويــة اجلنســانية وحلــك هبــد  حتســد حالــة حقــوق اإلنســان 

 وتعميم املساواة لصاحل املثليات واملثليد ومزدوجي امليال اجلنسي ومغايرج ااوية اجلنسانية. 
ة متاماا حبماية حقـوق املثليـات واملثليـد ومزدوجـي وأفاد الوفد ب ن احلكومة اجلديدة ملتزم -2

امليــال اجلنســي ومغــايرج ااويــة اجلنســانية. و ــد توصــلت بعــد أســابيع  ليلــة مــن انت اهبــا إىل تســوية 
ودية )احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنسـان( مـع تـ ا مغـاير لل ويـة اجلنسـية د يكـن  ـد  ـ  لـه 

وُعــدل القــانون املــدين لحقــاا ليتســا العــما  بــاجلن  ســابقاا بعقــد رواج  وجــب  ــانون مالطــة. 
اجلديــد الــذج يكتســبه األتــ اجت الــذين جتــرج اــم عمليــة معــم  هبــا  انونــاا لتغيــري نــوع اجلــن   
وحلك ا اجملالت املتبقية اليت د يكن هذا التغيـري  ـد اعـم  في ـا بعـد. وفيمـا يتعلـق بالعال ـات 

   ـدمت احلكومــة مشــروع  ــانون إىل الربملــان لالعــما   انونــاا القا مـة بــد أفــراد مــن نفــ  اجلــن 
باألرواج من نف  اجلن   ومىت صدر القانون  سيتسا اؤلء األرواج من نف  اجلـن  تسـرييال 

وسينا القانون أيضـاا علـ  العـما  بـالزواج  رواج م واحلصول عل  حقوق متساوية ا الزواج.
 نف  اجلن  خارج حدود مالطة. املدين الذج يتم عقدج بد تركاء من

وكانــت صــياغة  ــانون الــزواج املــدين واحــدة مــن امل ــار الــيت أنــي  هبــا اجمللــ  الستشــارج  -10
املنشــ  حــديثاا واملعــا حبقــوق املثليــات واملثليـــد ومزدوجــي امليــال اجلنســي ومغــايرج ااويــة اجلنســـانية  
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جملل  من من مات اجملتمـع املـدين املمثلـة حيث  لب إليه إسداء املشورة إىل احلكومة ويت لف هذا ا
 جلماعة املثليات واملثليد ومزدوجي امليال اجلنسي ومغايرج ااوية اجلنسانية. 

وصــر  الوفــد بـــ ن الوكالــة املعنيـــة برعايــة ملتمســي اللريـــوء  امــت بالتعـــاون مــع مفوضـــية  -11
ــــد بوضــــع اللمســــات األخــــرية علــــ  ا ــــادت التوجي يــــة األمــــم املتحــــدة الســــامية لشــــؤون الالج  ملب

يتعلق بتوفري الو اية لضحايا العنف اجلنسي والعنف القا م عل  نوع اجلن  وحتديـد هـويت م  فيما
 والتدخال لصاحل م ومتابعت م هم ومرتكيب هذج األفعال.

وأدخال تعديال عل  القانون اجلنـا ي يعتـرب  وجبـه أج تـكال مـن أتـكال العقـاب البـدين  -16
ميــة جنا يــة. وهبــذا التعــديال يتعــرض اةبــاء لعقوبــة جنا يــة ا مجيــع الــذج يفــرض علــ  القصــر جر 

حالت العقاب البدين بصر  الن ر عما إحا كان خفيفاا أو تـديداا. وسـتطبق لالعقوبـةل املضـافة 
أيضاا  وهي عقوبة حرمـان اةبـاء مـن سـلطت م األبويـة  إحا تعـد  العقـاب البـدين حـدود العقـاب 

 املعقولة.
روع القــــانون تعــــديالت أدخلــــت علــــ  القــــانون اجلنــــا ي للــــنا علــــ  ومشــــال نفــــ  مشــــ -13
تثا أيضــاا مــن املســؤولية ســســنة. وسي 14ســنوات إىل  2ســن املســؤولية اجلنا يــة للقصــر مــن  رفــع

 سنة إحا كان تصرف م خالياا من أج تعمد لألح . 16اجلنا ية القصر دون سن 
اجرين غري القـانونيد. وتواصـال ارتفـاع تدفقاا ض ماا من امل  6006وتش د مالطة منذ عار  -14

هــذج األعــداد باســتمرار علــ  مــد  األعــوار املاضــية. وأثــارت هــذج احلالــة حتــديات كبــرية بالنســبة ملــوارد 
البلد احملدودة. وأفاد الوفد ب نه   إحرار تقدر كبري وإن كانت مالطة ل تـزال تواجـه صـعوبات. ولـذلك 

إىل احلصـــول علـــ  مســـاعدات مـــن الـــدول األعضـــاء ا الحتـــاد  أكـــدت مالطـــة مـــراراا وتكـــراراا احلاجـــة
األوروو  خاصـــة مـــن خـــالل برنـــامد الحتـــاد األوروو ا ـــاجت ب عـــادة النقـــال. ووردت مســـاعدات مـــن 

 عدد من هذج الدول األعضاء وكذلك من الوليات املتحدة األمريكية.
ين وفــدوا إىل مالطـــة  لبـــات و ــدمت الغالبيـــة الســاحقة مـــن امل ــاجرين غـــري القــانونيد الـــذ -15

اللريــوء   ــا يــدل بكــال وضــو  علــ  أن ن ــار اللريــوء متــا  للريميــع. وأتــار الوفــد إىل إحصــا يات 
الـيت أفـادت بـ ن مالطـة اسـتقبلت أكـرب عـدد  6016مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج د لعـار 
 لبــات  4.2إىل  حيــث وصــلت نســبة الطلبــات 44  لمــن  لبــات اللريــوء بــد البلــدان الصــناعية ا

نسمة. ووفقاا لتقرير املفوضية السامية لشؤون الالج د  تلقت مالطة أكرب عدد مـن  1 000لكال 
ــــــ ن 6016-6008نســــــمة خــــــالل الفــــــمة  1 000 لبــــــات اللريــــــوء لكــــــال  . وصــــــر  الوفــــــد ب

ا املا ــة  20ا املا ــة أو أكثــر وأنــه وصــال إىل  50 بــول  لبــات اللريــوء مرتفــع إح يبلــر الــو  معــدل
 .6016 ا
وأفـــاد الوفـــد بـــ ن ملتمســـي اللريـــوء عصـــلون علـــ  كـــال املعلومـــات الالرمـــة فيمـــا يتعلـــق  -16

بــ جراءات اللريــوء   ــا ا حلــك معلومــات عــن حقــو  م وواجبــا م خــالل فــمة العمليــة ب كمل ــا 
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وأةــم يتلقــون مســاعدة املممجــد الفــوريد. ويــتم إ ــالع احملتريــزين علــ  حق ــم ا الطعــن ا أمــر 
  ادهم واحتريارهم وعل  احلق ا تقدمي  لب اللريوء.إبع
 وأكـــد الوفـــد أنـــه اـــرج بانت ـــار جتديـــد مراكـــز الســـتقبال املغلقـــة واملفتوحـــة. ول  ضـــع -12

األت اجت املستضعفون مثال القصر غري املصحوبد واألسر واةباء الذين يعيلون  فردهم أ فالا 
ق الـيت تتـا  للقصـر املـالطيد   ـا ا حلـك حـق لشرط الحتريار. وتتا  للقصر نف  احلقو   صر

 اللتحاق  دارس الدولة.
واستطرد  ا الا إن مالطـة تراعـي باسـتمرار التزاما ـا القانونيـة الدوليـة علـ  النحـو الكامـال  -18

فيمــا يتعلــق ب نقــاح األتــ اجت الــذين يتعرضــون لل طــر ا البحــر  بصــر  الن ــر عــن اجل ــة الــيت 
البو اإلنقـاح وعـن وضـع م القـانوين. ويفيـد الوفـد بـ ن سـلطات مالطـة  ـد ي يت من ا األت اجت  

تـــ ا ا اجملمـــوع. وتضـــاعف عـــدد  13 000أنقـــذت علـــ  مـــد  العقـــد املاضـــي أكثـــر مـــن 
الغر  ا كال من  ل  الطعون املتعلقة بااريرة و ل  حبـث الطعـون املتعلقـة بـالالج د ليتسـا 

التطـورات  ختص م. وا هذا الصدد  اختتم الوفد  ـا الا إنالتوصال بسرعة أكرب إىل القرارات اليت 
الــوارد وصـــف ا ا  ـــالت البحـــث واإلنقـــاح وااريـــرة غــري القانونيـــة واللريـــوء تبـــد أن مالطـــة تركـــز 

 بشدة عل  حقوق اإلنسان لد  تناواا هذج القضايا احلساسة.
طــي  موعــة واســعة وأتــار الوفــد إىل أن هنــا  تــبكة مــن الكيانــات املت صصــة الــيت تغ -12

مــن حقــوق اإلنســان. ومــن مســؤوليات مكتــب املفوضــية املعنيــة بــالالج د  الــذج أنشــ   وجــب 
  تلقــي  لبــات اللريـــوء ومعاجلت ــا والبــت في ـــا. و ــدر املكتـــب 6000 ــانون الالج ــد ا عـــار 

مســاعدات فرديــة  ــالء اســتمارات التســرييال وبعقــد جلســات إعالميــة مللتمســي اللريــوء احملتملــد 
  6002إل الع ـــم علـــ  حقـــو  م وواجبـــا م فيمـــا يتعلـــق بتقـــدمي  لبـــات اللريـــوء. ومنـــذ عـــار 

أدخال املكتب حتسينات عل  أدا ه للعمليات اليت يقور هبا وحلك بتوفري عـدد أكـرب مـن املـو فد 
 وبزيادة جت يز املباين ملعاجلة  لبات اللريوء بطريقة فعالة.

اإلعا ـــــة مرا بـــــة مبـــــادرات احلكومـــــة حوج تـــــ اجت وتولـــــت اللرينـــــة الو نيـــــة املعنيـــــة باأل -60
اإلعا ة باعتبار أن لدي ا القدرة عل  ا ما  إدخال تعديالت حوج يتعلق حبقوق األت اجت  فيما

ـــة للتحقيـــق ا الشـــكاو  حوج وتقيـــيم احتياجـــات األتـــ اجت  علـــ  التشـــريع. وأنيطـــت هبـــا ولي
ال ا هـــذا اجملـــال ليصـــب حلـــك ا اإلعا ـــة واحتياجـــات أســـرهم والكيانـــات الـــيت تتطـــوع ا العمـــ

 صياغة السياسات.
ــــة حقــــوق الطفــــال  -61 ــــال لتفا ي ــــز المتث و ــــد ُخــــول املفــــوض املعــــا باأل فــــال ســــلطة تعزي

 والصكو  الدولية األخر  اليت تعزر حقوق الطفال.
وتناول عمال اللرينة الو نية لتعزيز املساواة احلفاظ علـ  املعاملـة املتسـاوية وتعزيزهـا علـ   -66
اس اجلن /نوع اجلن  ومسؤوليات األسرة  وامليال اجلنسي  والسن  واألصال العر ي أو اإلثا  أس

عــن التعلــيم  والــدين أو املعتقــد وااويــة اجلنســانية ا العمــال  واملصــار  واملؤسســات املاليــة  فضــالا 
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نــوع والتــدريب امل ــا. كمــا تنــاول عمل ــا تــ مد املســاواة علــ  أســاس األصــال العر ــي أو اإلثــا و 
اجلــن  ا تــوفري الســلع وا ــدمات واإلمــداد هبــا. و امــت بتن ــيم دورات تدريبيــة بشــ ن املســاواة 
وعـــدر التمييـــز  والتحقيـــق ا الشـــكاو  وتـــوفري املســـاعدة املســـتقلة لألتـــ اجت الـــذين يتعرضـــون 

بـد  للتمييز. وامتد دورها أيضاا ليشمال رصد تنفيذ السياسات الو نية فيمـا يتعلـق بتعزيـز املسـاواة
الرجــال والنســاء  راعــاة املن ــور اجلنســاين. وأفــاد الوفــد بــ ن احلكومــة عكفــت علــ  توســيع نطــاق 

 اختصاجت اللرينة الو نية لتعزيز املساواة لتكون مؤسسة حلقوق اإلنسان وفقاا ملبادت باري .
شـكاو  وأني  أمد امل اد الربملاين  وهو مو ف مستقال ا الربملان  بوليـة التحقيـق ا ال -63

بش ن أج  رار أو إجراء تت ـذج الـدوا ر احلكوميـة والسـلطات العامـة األخـر  أو بشـ ن أج إجـراء د 
 تت ذج. وباستطاعة أمد امل اد أن يباتر ا إجراء حتقيقات  بادرته الش صية.

وأتار الوفد إىل أن احلكومة  د تع دت بتعزيز الصحة اجلنسية والصـحة اإلاابيـة. و ـد  -64
لــك يايــة حــق املــرأة ا الــتحكم ا املســا ال الــيت ختــا حيا ــا اجلنســية واختــاح مــا يتصــال مشــال ح

بذلك من  رارات حرة ومسؤولة  وكـذلك حق ـا  ـي حتديـد و ـت اإلاـاب وعـدد األ فـال بـدون 
ــــز وعنــــف. وا هــــذا الصــــدد  تع ــــدت احلكومــــة أيضــــاا بتــــ مد ســــبال احلصــــول علــــ    ســــر ومتيي

 ال الفعالـة لتن ـيم األسـرة. و ـد أعقـب إ ـالق السياسـة الو نيـة املتعلقـة املعلومات املتعلقـة بالوسـا
تطبيـــق الســـماتيريية الو نيـــة املتعلقـــة بالصـــحة اجلنســـية الـــيت  6010بالصـــحة اجلنســـية ا عـــار 

 وضعت ب جراء مشاورات واسعة النطاق مع  ثلي اجملتمع. 
تــدعو إىل يايــة احلــق ا وصــر  الوفــد مــرة أخــر  بــ ن حكومــة بلــدج تعتقــد أن احلاجــة  -65

احلياة   ا ا حلك حـق الطفـال غـري املولـود. وأبـد  رأيـه لبفـادة بـ ن حيـاة اإلنسـان تبـدأ باحلمـال 
وأن إةاء احلمـال بـ جراءات اإلج ـاض املسـتحث ا أيـة مرحلـة مـن مراحـال احلمـال يشـكال مـن   

ج تكال من أتكال إةـاء انت اكاا اذا احلق. ولذلك ل ميكن ملالطة أن تعم  باإلج اض أو ب 
ومىت تعرضت حياة األر لل طر  لي  هنـا  مـا عـول دون  احلمال كتدبري مشروع لتن يم األسرة.

 التدخال  بياا إلنقاح حيا ا حىت إحا أسفر حلك عن وفاة الطفال.
وأبـد  الوفــد تقـديرج للعمــال املمتـار الــذج اضـطلعت بــه مفوضـية األمــم املتحـدة الســامية  -66

ن بشــــكال عــــار  وللمفــــوض الســــامي بشــــكال خــــاجت  علــــ  مســــا ت ما الكبــــرية حلقــــوق اإلنســــا
ودعم ما ةلية الستعراض الدورج الشامال مـن حيـث مـا يتعلـق ببنـاء القـدرات ومسـاعدة الـدول 

  عل  السواء.

 الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 
د التوصـــيات الـــيت  ـــدمت خـــالل وفـــداا ببيانـــات خـــالل احلـــوار التفـــاعلي. وتـــر  53أدىل  -62

 احلوار التفاعلي ا الفصال الثاين من هذا التقرير.
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وأثنت تايلند عل  اجل ود اليت بذلت ا مالطة للقضاء عل  التمييز وتعزيـز تكـافؤ الفـرجت   -68
خاصـة مشــاركة النسـاء ا ســوق العمـال. وأتــادت بــاجل ود الـيت تبــذل باسـتمرار للتصــدج لقضــية 

عــدد مــن النســاء  ل يـزال القلــق يســاورها مـع حلــك إراء اســتمرار و ـوعو  انونيد؛امل ـاجرين غــري القــ
واأل فــــال فريســــة لشــــبكات الجتــــار غــــري املشــــروع باألتــــ اجت. ورحبــــت بالتشــــريعات اجلديــــدة 
وبالتصــــديق والتو يــــع علــــ  الربوتوكــــولد الختيــــاريد لتفا يــــة حقــــوق الطفــــال. و ــــدمت تايلنــــد 

 توصيات.
التقــدر الــذج أحررتــه مالطــة منــذ الســتعراض الــدورج الشــامال الســابق  وأثنــت توغــو علــ  -62

لتحسد ياية حقوق اإلنسان باعتماد أحكار  انونية وهياكال مؤسسية جديدة. وأتادت بـاجل ود 
ـــذين عـــاولون عبـــور البحـــر األبـــيً املتوســـ  والـــيت أنقـــذت  لفـــاا مـــن  ـــة إلنقـــاح امل ـــاجرين ال املبذول

 طة عل  مواصلة هذج اجل ود. و دمت توغو توصيات.وتريعت توغو مال األروا .
ولح ــت ترينيــداد وتوبــاغو مــع الرتيــا  ا طــوات الــيت اختــذ ا مالطــة منــذ الســتعراض  -30

وريــر مســؤول عــن احلريــات  الــدورج الشــامال الســابق لتعزيــز حقــوق اإلنســان   ــا ا حلــك تعيــد
نســان  وإنشــاء جلــان و نيــة مت صصــة  املدنيــة والتشــريعات الــيت تتنــاول ســا ر عناصــر حقــوق اإل

وتعيــد مفوضــد وهي ــات حلمايــة الف ــات الضــعيفة وتطبيــق مشــروع السياســة الو نيــة لأل فــال. 
 و دمت توصيات. 

التصــديق علــ  عــدة  ســيما ل  6002ولح ــت تــون  التقــدر الــذج أحــرر منــذ عــار  -31
ختــاح عــدة مبــادرات تشــريعية صــكو  خاصــة حبقــوق اإلنســان  وإنشــاء ورارة للحقــوق املدنيــة  وا

 ســيما لوإنشــاء  ليــات و نيــة. ولح ــت التــدابري الــيت اختــذت للقضــاء علــ  التمييــز العنصــرج  
ضد امل اجرين والالج د وملتمسي اللريوء  وتريعت مالطة عل  مضاعفة ج ودهـا لست صـال 

 القوالب النمطية ا اصة هبذج اجملموعات. و دمت تون  توصيات.
ملكة املتحدة لربيطانيـا الع مـ  وأيرلنـدا الشـمالية بالتقـدر احملـرر بشـ ن  ضـايا ورحبت امل -36

املثليــات واملثليــد ومزدوجــي امليــال اجلنســي ومغــايرج ااويــة اجلنســانية وحثــت مالطــة علــ  إصــال  
ن ام ا القضا ي لتقليال و ت الحتريار رهن احملاكمة إىل أ ص  حد وضـمان املسـاواة ا تطبيـق 

ريعت علــ  إدمــاج املســتفيدين مــن احلمايــة الدوليــة لضــمان رعايــة ملتمســي اللريــوء القــانون. وتــ
وامل اجرين من الف ات الضعيفة وتـ مد سـالمة امل ـاجرين الـذين يعـربون البحـر األبـيً املتوسـ . 

 و دمت توصيات.
وأثنــت الوليــات املتحــدة األمريكيــة علــ  ســريال مالطــة ا  ــال حقــوق اإلنســان وعلــ   -33

مايــة هــذج احلقــوق حمليــاا ودوليــاا علــ  الســواء. وأتــادت بــاجل ود الــيت بــذلت ا اةونــة تع ــدها حب
لتعزيــــز حقــــوق املثليــــات واملثليــــد ومزدوجــــي امليــــال اجلنســــي ومغــــايرج ااويــــة اجلنســــانية.  األخــــرية

ويســـاورها القلـــق إراء الفتقـــار إىل  ليـــة ر يـــة إلحالـــة ضـــحايا الجتـــار إىل مرافـــق مال مـــة  وإراء 
تريـــار الشـــباب وامل ـــاجرين الضـــعفاء وصـــعوبة أوضـــاع الحتريـــار ا اصـــة بـــبعً امل ـــاجرين. اح

 و دمت توصيات.
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ولح ت أوروغواج أنه   إنشاء مؤسسات خمتصة والتصديق عل  عدة صكو  دولية   -34
ـــــة حقـــــوق األتـــــ اجت  ـــــارج امللحـــــق هبـــــا  حوج  ـــــا ا حلـــــك اتفا ي اإلعا ـــــة والربوتوكـــــول الختي

لختيــارج لتفا يـــة حقــوق الطفـــال املتعلــق ببيـــع األ فــال وبغـــاء األ فــال واســـتغالل والربوتوكــول ا
اإلعا ـة ا ن ـار التعلـيم. حوج األ فال ا املواد اإلباحية واجل ود اليت بذلت إلدماج األت اجت 

 و دمت أوروغواج توصيات.
لــ  مــد  وأثنــت فييــت نــار علــ  النتــا د ااامــة الــيت حتققــت ا  ــال حقــوق اإلنســان ع -35

السـنوات األربـع املاضــية. ولح ـت اجل ـود الــيت بـذلت ا مالطــة للحفـاظ علـ  ن ــار ثابـت للرعايــة 
والتنمية الجتماعية وال تصادية  وتعزيز ن ام ا القانوين وإنشـاء مؤسسـات حلقـوق اإلنسـان   ـا 

ن املســاواة بــد ا حلــك الــورارة املســؤولة عــن احلريــات املدنيــة. وأثنــت علــ  التــدابري املت ــذة لضــما
 اجلنسد وكفالة حقوق اإلنسان للف ات الضعيفة. و دمت توصيات.

وأثنت ألبانيـا علـ  التغطيـة القانونيـة الـيت مشلـت مجيـع حقـوق اإلنسـان. ولح ـت التـزار  -36
مالطــة حبقــوق الف ــات الضــعيفة مــن خــالل اللريــان الو نيــة الــيت أنشــ  ا وا طــوات الــيت اختــذ ا 

ثليـــات واملثليـــد ومزدوجـــي امليـــال اجلنســـي ومغـــايرج ااويـــة اجلنســـانية. وأتـــادت لتعزيـــز حقـــوق امل
بالتعــديال الــذج أدخــال علــ  القــانون املــدين للــنا علــ  الطــالق كوســيلة مــن وســا ال النتصــا  
القانونيــة  وبالتعــديال الــذج أدخــال علــ   ــانون املســاواة بــد الرجــال واملــرأة ومشــروع لحتريــر  ــدرات 

 نيا توصيات.النساءل. و دمت ألبا
   ـا ا حلـك تعيـد وريـر 6002ولح ت اجلزا ر التقدر الذج أحررته مالطة منـذ عـار  -32

اإلعا ـة والربوتوكـول حوج مسؤول عن احلريات املدنية  والتصديق عل  اتفا ية حقوق األتـ اجت 
ل ا الختيــارج لتفا يــة حقــوق الطفــال املتعلــق ببيــع األ فــال وبغــاء األ فــال واســتغالل األ فــا

املواد اإلباحية. وأعربت عن أمل ا ا أن يس م إنشاء هي ـات خمتلفـة  مثـال اللرينـة الو نيـة لتعزيـز 
 املساواة  ا إعمال حقوق الف ات الضعيفة. و دمت اجلزا ر توصيات.

اإلعا ـــة وعلـــ  حوج وأثنـــت األرجنتـــد علـــ  التصـــديق علـــ  اتفا يـــة حقـــوق األتـــ اجت  -38
ساواة بـد اجلنسـد. ولح ـت أنـه   إنشـاء جلـان وهي ـات و نيـة وتعيـد اجل ود املبذولة لزيادة امل

مفوضــد حلمايــة الف ــات الضــعيفة وأن هــذج الف ــات تتمتــع حبقو  ــا. وحثــت مالطــة علــ  مواصــلة 
 اعتماد التدابري الالرمة لتحقيق هذا ااد . و دمت األرجنتد توصيات.

اريـــة الــيت أجريـــت منـــذ الســـتعراض الـــدورج ورحبــت أرمينيـــا بالتعـــديالت التشـــريعية واإلد -32
حوج الشامال السابق لتحسد حقوق اإلنسان  وخباصة التصديق عل  اتفا ية حقوق األت اجت 

اإلعا ة والربوتوكول الختيارج امللحـق هبـا والربوتوكـول الختيـارج امللحـق باتفا يـة حقـوق الطفـال. 
وضـــمان يايـــة حقـــو  م. ورحبـــت  وأتـــادت باملشـــروعات الـــيت نفـــذت حلمايـــة الف ـــات الضـــعيفة

لتعزيـــز املســـاواة علـــ  أســـاس امليـــال اجلنســـي   ســـيما لبـــاجل ود الـــيت بـــذلت بصـــدد عـــدر التمييـــز  
 والسن  والدين  ونوع اجلن   والعرق. و دمت أرمينيا توصيات.
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وأثنـــت أســـماليا علـــ  التـــزار مالطـــة حبقـــوق اإلنســـان ورحبـــت بـــا طوات التشـــريعية الـــيت  -40
ضـــاء علـــ  التمييـــز وجـــرا م الكراهيـــة القا مـــة علـــ  ااويـــة اجلنســـانية وامليـــال اجلنســـي. اختـــذت للق

ورحبت بتوسيع نطاق اختصاجت اللرينة الو نية لتعزيز املساواة. ولح ت ريادة مشاركة املـرأة ا 
 ـــوة العمـــال وعلـــ  مســـتو  عـــال ا احلكومـــة. وتـــريعت أســـماليا مالطـــة علـــ  مواصـــلة التصـــدج 

 ا ريادة ااريرة غري القانونية. و دمت أسماليا توصيات. للتحديات املتمثلة
وأثنت النمسا عل  اجل ود اليت بذلت ا مالطـة منـذ السـتعراض الـدورج الشـامال السـابق   -41

وبالـــذات علـــ  إنشـــاء ورارة مســـؤولة عـــن احلريـــات املدنيـــة. وأتـــادت بتـــوفري ن ـــار فعـــال لل ريـــرة 
احتريار أ فال امل اجرين. ولح ت التقدر احملرر  واللريوء  وتريعت مالطة مع حلك عل  إلغاء

فيما يتعلـق  سـاواة املثليـات واملثليـد ومزدوجـي امليـال اجلنسـي ومغـايرج ااويـة اجلنسـانية  وأعربـت 
مــع حلــك عــن أســف ا لكــون مالطــة د تصــدق علــ  الربوتوكــول الختيــارج لتفا يــة القضــاء علــ  

  نمسا توصيات.مجيع أتكال التمييز ضد املرأة. و دمت ال
ورحبــت أحربيريــان بتعيــد وريــر مســؤول عــن احلريــات املدنيــة وانضــمار مالطــة إىل عــدة  -46

معاهدات دولية حلقوق اإلنسان. ولح ت املبادرات التشريعية اليت اختذ ا لصون حقوق إنسان 
د اإلعا ــة واملســاواة بــحوج بعين ــا كتلــك القا مــة ا  ــالت يايــة الطفــال وحقــوق األتــ اجت 

اجلنســــد. وأثنــــت علــــ  الــــدور الــــذج لعبتــــه مالطــــة ا إنقــــاح م ــــاجرين غــــري  ــــانونيد. و ــــدمت 
 أحربيريان توصيات.

وأثنــت بلرييكــا علــ  تعيــد وريــر مســؤول عــن احلريــات املدنيــة وعلــ  املبــادرات اجلديــدة  -43
لرييكـا اإلعا ـة واحلـق ا املسـاواة. وتشـعر بحوج اليت اختذت حلماية القصر  وحقوق األتـ اجت 

بــالقلق إراء القوالــب النمطيــة التقليديــة القا مــة ا  تمــع مالطــة بشــ ن نــوع اجلــن  وعــدر إدمــاج 
املـــرأة إدماجـــاا كـــامالا حـــىت اةن ا احليـــاة السياســـية وال تصـــادية ومعانا ـــا مـــن التمييـــز. و ـــدمت 

 بلرييكا توصيات.
ذج يتنـــاول بشـــكال تـــامال وأثنـــت الرباريـــال علـــ  التقريـــر الـــو ا الـــذج أعدتـــه مالطـــة والـــ -44

القضـــايا الـــيت أثـــريت أثنـــاء الســـتعراض الـــدورج الشـــامال الســـابق. ورحبـــت بالتقـــدر احملـــرر بشـــ ن 
حقوق املثليات واملثليد ومزدوجي امليال اجلنسي ومغايرج ااوية اجلنسانية  واملتمثال ا تعيد امليال 

وتوســيع نطــاق تعريــف لالتمييــزل اجلنســي وااويــة اجلنســانية ك ــرو  مشــددة ا اجلــرا م اجلنا يــة  
ليشــمال التمييــز ضــد املثليــات واملثليــد ومزدوجـــي امليــال اجلنســي ومغــايرج ااويــة اجلنســانية. ومـــع 

 حلك  ل تزال أوضاع احتريار امل اجرين  ضية مثرية لقلق كبري. و دمت الرباريال توصيات.
اض الـــدورج الشــــامال واستفســـرت كنـــدا عــــن التـــدابري الـــيت اختــــذ ا مالطـــة منـــذ الســــتعر  -45

السابق لتحسد رعاية امل اجرين غري القانونيد وياية حقو  م. وأعربـت عـن  لق ـا إراء التقـارير 
الــيت أفــادت بــ ن تطبيــق  ــانون ااريــرة املــالطي ل عمــي األ فــال امل ــاجرين غــري القــانونيد وغــري 

 املصحوبد من الحتريار التعسفي. و دمت كندا توصية.
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غــــرب علــــ  تنفيــــذ التوصــــيات الــــيت  ــــدمت أثنــــاء الســــتعراض الــــدورج الشــــامال وأثــــا امل -46
السابق   ا ا حلك ااياكال املؤسسية اجلديدة ا  ال حقوق اإلنسان والتصديق عل  الصكو  
ـــــة حقـــــوق املـــــرأة واأل فـــــال  ـــــ  التمييـــــز والعنصـــــرية  وحبماي ـــــالتزار القضـــــاء عل الدوليـــــة. ورحـــــب ب

مشكلة الكت اظ ا السريون. وأ ر املغرب بالصعوبات الناجتـة اإلعا ة  وحال حوج واألت اجت 
عـــن ااريـــرة ا فيـــة وأثـــا علـــ  مـــا تـــوفرج مالطـــة مـــن مراكـــز إيـــواء وعلـــ  استضـــافت ا للم ـــاجرين 

 األفار ة. و در املغرب توصية.
ولح ت كوستاريكا التقدر احملرر منذ الستعراض الدورج الشامال السابق   ا ا حلك  -42

اإلعا ــــة والربوتوكــــول حوج علــــ  الصــــكو  الدوليــــة مثــــال اتفا يــــة حقــــوق األتــــ اجت  التصــــديق
الختيــارج امللحــق هبــا  وإنشــاء مركــز للمعيشــة املســتقلة  وتن ــيم يــالت توعيــة حلمايــة األ فــال 

اإلعا ــة مــن مجيــع أتــكال التمييــز وارتفــاع عــدد هــؤلء األ فــال ا  ــال التعلــيم. و ــدمت  حوج 
 كوستاريكا توصيات.

ورحبت الفلبد بالضـمانات املنصـوجت علي ـا ا دسـتور مالطـة بشـ ن احلقـوق واحلريـات  -48
األساســية وبســن التشــريعات احملليــة لتعزيــز ويايــة حقــوق اإلنســان. وأثنــت علــ  التعــديال الــذج 

 انون املساواة بد الرجـال واملـرأة والتصـديق علـ  عـدة صـكو  دوليـة حلقـوق اإلنسـان  أدخال عل 
اض الـدورج الشـامال السـابق. وأتــادت باملسـاعدة الـيت تقـدم ا للم ـاجرين  بصــر  منـذ السـتعر 

 الن ر عن وضع م ا ااريرة. و دمت توصيات.
و لبت  ربجت من مالطة تقـدير نطـاق توسـيع اختصـاجت اللرينـة الو نيـة لتعزيـز املسـاواة  -42

يــة اجلنســانية ا  ــال لتغطيــة املعاملــة املتســاوية علــ  أســاس نــوع اجلــن  ومســؤوليات األســرة وااو 
مشـــروع حتســـد فـــرجت حصـــول املـــرأة علـــ   العمــال. و لبـــت احلصـــول علـــ  معلومـــات عـــن نتـــا د

 و دمت  ربجت توصية. العمال ومشاركت ا ا سوق العمال.
وأثنــت اجلم وريــة التشــيكية علــ  إنشــاء مؤسســات مثــال مركــز املعيشــة املســتقلة  وعلــ   -50

  6002ة. وفيمـــا يتعلــق بالتوصــية الـــيت  ــدمت ا عـــار اإلعا ــحوج تقــدمي املشــورة إىل األتـــ اجت 
أعربت عن تقديرها للتقدر احملرر ا  ال ياية حقوق اإلنسان   ا ا حلـك املسـاواة ا املعاملـة 
ألج ســبب مــن األســباب. ورحبــت ببــدء نفــاح التشــريع املتعلــق بــالطالق وأعربــت مــع حلــك عــن 

 ضت حياة األر لل طر. و دمت توصية. لق ا لعدر وجود  انون ايز اإلج اض مىت تعر 
توصـية باختــاح مبـادرات تشــريعية وأةـا صــد ت  12ولح ـت جيبــويت أن مالطـة نفــذت  -51

علــ  عــدة صــكو  دوليــة منــذ الســتعراض الــدورج الشــامال الســابق. ورحبــت بتع ــدها  كافحــة 
 ـــاجرين رغـــم التمييـــز العنصـــرج باختـــاح عـــدة تـــدابري ولح ـــت مـــع الرتيـــا  حتمل ـــا مســـؤولية امل

يفرضه حلك من  يود بتنفيذ مبادرات عديدة. وحثت اجملتمع الدو  عل  دعـم مالطـة ا هـذا  ما
 الصدد. و دمت جيبويت توصيات.
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ــــذ  -56 ــــه مــــن تقــــدر ا  ــــال حقــــوق اإلنســــان من وهنــــ ت إكــــوادور مالطــــة علــــ  مــــا أحررت
 تشـريعية وإداريـة حلمايـة الستعراض الدورج الشامال السابق  وهو تقدر انعك  ا اعتماد تدابري

اإلعا ــــة حوج حقـــوق اإلنســـان  مـــن حلـــك مـــثالا مـــا يتعلـــق حبمايـــة الطفـــال وحقـــوق األتـــ اجت 
واملساواة بد اجلنسد. وأثنت عل  إنشاء جلـان وهي ـات و نيـة حلمايـة الف ـات الضـعيفة وضـمان 

 متتع ا حبقوق اإلنسان. و دمت إكوادور توصيات.
لطة حبقوق اإلنسان منذ الستعراض الدورج الشامال السابق. وأثنت مصر عل  التزار ما -53

ورحبــت بتصــديق ا علــ  الصــكو  الدوليــة ولح ــت أنــه   ســن تشــريعات جديــدة  خاصــة مــا 
يتعلــق حبريــة اإلعــالر واملســاعدة القانونيــة ويايــة القصــر. وأتــادت حبمايــة احلــق ا احليــاة  ومــع 

  تــريعت مالطــة علــ  مواصــلة ج ودهــا ا هــذا مالح ــة التحــديات املتعلقــة حبقــوق امل ــاجرين
 الصدد باعتماد ةد  ا م عل  حقوق اإلنسان. و دمت مصر توصيات.

وأعربت فنلندا عـن تقـديرها للتطـورات الـيت تـوهدت ا  ـال الصـحة واحلقـوق اجلنسـية  -54
يـــة واإلاابيـــة عقـــب الـــدورة األوىل لالســـتعراض الـــدورج الشـــامال. ومـــع المحيـــب بالسياســـة الو ن

للصحة اجلنسية والسماتيريية الو نية للصحة اجلنسية  استفسـرت فنلنـدا عـن التـدابري الـيت ميكـن 
واملعلومـــات  هبـــا ريـــادة ســـبال احلصـــول علـــ  خـــدمات الصـــحة اجلنســـية واإلاابيـــة وعلـــ  احلقـــوق 
وصــرحت  مفيــدة بــ ن ســبال تــوفري هــذج ا ــدمات للريميــع  ــد  للــت مــن حــالت يــال املراهقــات.

ا ر مـا أبــدج مـن أوجـه  لــق بشـ ن اإلج ـاض غـري القــانوين ا مجيـع احلـالت. و ــدمت ب ةـا تشـ
 فنلندا توصيات.

وأثنـــت فرنســـا علـــ  اجل ـــود املبذولـــة لتنفيـــذ توصـــيات كثـــرية  ـــدمت أثنـــاء الـــدورة األوىل  -55
اإلعا ــة حوج لالســتعراض الــدورج الشــامال. وأتــادت بالتصــديق علــ  اتفا يــة حقــوق األتــ اجت 

ول الختيـــارج لتفا يـــة حقـــوق الطفـــال بشـــ ن بيـــع األ فـــال وبغـــاء األ فـــال واســـتغالل والربوتوكـــ
 ا املواد اإلباحية وبتقند الطالق. و دمت فرنسا توصيات. األ فال
وأثنت أملانيا عل  تعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان و واند مكافحة الحتريار التعسفي  -56

اجلنا ية. واستفسرت عمـا ميكـن القيـار بـه للتعرييـال  وأعربت مع حلك عن  لق ا إراء ن ار العدالة
بعملية من  اللريوء وضمان معاملة تست د  الف ات الضعيفة من ملتمسي اللريوء؛ والتعديالت 
اليت ميكن إدخااـا علـ  السياسـة املتعلقـة بـالالج د لضـمان تطبيـق معـايري متتثـال حلقـوق اإلنسـان 

ااويــــة بســــرعة أكــــرب ورعايــــة الف ــــات الضــــعيفة مــــن ا خميمــــات الالج ــــد والســــتمرار ا حتديــــد 
 الالج د بشكال أفضال. 

حوج ورحـــب الكرســـي الرســـو  بالتشـــريعات الـــيت صـــدرت حلمايـــة حقـــوق األتـــ اجت  -52
اإلعا ـــة وبالتصـــديق علـــ  التفا يـــات الدوليـــة والـــدعوات الدا مـــة الـــيت توجـــه إىل مجيـــع املقـــررين 

 تزال هنا  حتديات فيما يتعلق باملرافق اإلصالحية ا اصد. ورغم التحسينات اليت توهدت  ل
ـــة  ـــة امل ـــاجرين والالج ـــد وملتمســـي اللريـــوء. وأثـــا علـــ  اجل ـــود املبذول ومراكـــز الحتريـــار وحال
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إلنقــاح امل ــاجرين وملتمســي اللريــوء ودعــم حــق األ فــال غــري املولــودين ا احليــاة وريــادة الرعايــة 
 ات.الصحية  بال الولدة وبعدها. و در توصي

اإلعا ــة والربوتوكــول حوج ولح ــت هنغاريــا التصــديق علــ  اتفا يــة حقــوق األتــ اجت  -58
اإلعا ـــة ا حوج الختيــارج امللحــق هبـــا واجل ــود الـــيت بــذلت ا اللرينـــة الو نيــة املعنيـــة باألتــ اجت 

د  طاع اإلعا ـة. وأثنـت هنغاريـا علـ  اجل ـود املبذولـة بشـ ن رعايـة ويايـة امل ـاجرين غـري القـانوني
وإن أبــــدت  لق ــــا إراء  وتنفيـــذ بــــرامد العـــودة الطوعيــــة وإعـــادة اإلدمــــاج الـــيت حت ــــ  باملســـاعدة 

احتريـــار أ فـــال امل ـــاجرين غـــري املصـــحوبد. واستفســـرت عـــن إجـــراءات اإلفـــراج عـــن احملتريـــزين 
 الضعفاء. ورحبت ب نشاء مكتب أمد امل اد الربملاين. و دمت هنغاريا توصيات.

بـــالتو يع علـــ  اتفا يـــة  لـــ  أوروبـــا بشـــ ن منـــع العنـــف ضـــد النســـاء  ا يســـلندوأتـــادت  -52
والعنـــف املنـــز  ومكافحت مـــا  ولكن ـــا أعربـــت عـــن  لق ـــا إراء انتشـــار العنـــف القـــا م علـــ  نـــوع 

علـ  تعزيـز تـدابري مكافحـة الجتـار باألتـ اجت. ورحبـت بتوسـيع نطـاق   يسلندااجلن . وحثت 
واة وتــريعت علــ  وضــع سياســات للتغلــب علــ  القوالــب اختصــاجت اللرينــة الو نيــة لتعزيــز املســا

النمطيــة التقليديـــة القا مــة علـــ  نــوع اجلـــن  وضــمان تكـــافؤ فــرجت العمـــال وتعزيــز متثيـــال املـــرأة ا 
 توصيات.  يسلنداعمليات صنع القرار. و دمت 

ورحبت إندونيسيا بتعيد أول وريـر علـ  اإل ـالق للحريـات املدنيـة. كمـا رحبـت بوضـع  -60
ياســـة و نيـــة لأل فـــال وا محـــت إنشـــاء مؤسســـة و نيـــة حلقـــوق اإلنســـان وفقـــاا ملبـــادت مشـــروع س

بــــاري . وأفــــادت إندونيســــيا بــــ ن هنــــا   ــــالا لتحســــد األ ــــر القانونيــــة املتعلقــــة بــــااريرة وبــــ ن 
التفا ية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال امل ـاجرين وأفـراد أسـرهم تتـي   اعـدة سـليمة حلمايـة 

 و دمت إندونيسيا توصيات. امل اجرين.
وهــي  وأعربــت مج وريــة إيــران اإلســالمية عــن  لق ــا إراء انت اكــات حقــوق اإلنســان  أل -61

العنصرية والتمييز العنصرج ضـد امل ـاجرين وكـرج األجانـب وإراء سـوء األوضـاع السـا دة ا مراكـز 
لقــة حــىت اةن وعــدر الحتريــار فضــالا عــن كــون مع ــم القضــايا املتعلقــة بالجتــار باألتــ اجت عا

 حصول أج من ضحايا الجتار عل  تعويضات. و دمت توصيات.
ولح ت الكويت التقدر احملرر مفيدة ب ن تعيد وريـر للحريـات املدنيـة يـدل علـ  التـزار  -66

مالطــة حبقــوق اإلنســان. كمــا أن إنشــاء مكتــب للمفــوض املعــا باأل فــال يكفــال يايــة حقــوق 
ر سياسات مالطة الو نية وتشريع الكويت مالطـة علـ  مواصـلة هـذا األ فال. فاأل فال هم حمو 

العمال. ولح ت الكويت اجل ود املبذولة حلماية حقوق أ فال امل اجرين من خالل السياسـات 
  اليت وضعت ا.

ورحبت ليبيـا بـالتقرير الشـامال الـذج أتـار إىل التـدابري املت ـذة حلمايـة حقـوق اإلنسـان   -63
ل تصــادية والجتماعيــة والثقافيــة. وأثنــت علــ  اجل ــود املبذولــة فيمــا يتعلــق  ــا ا حلــك احلقــوق ا
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بـــااريرة   ـــا ا حلـــك ااريـــرة غـــري القانونيـــة و لبـــات اللريـــوء. ومتنـــت ملالطـــة النريـــا  ا تنفيـــذ 
 األهدا  اليت حدد ا ا  ال حقوق اإلنسان.

 ر الـــو ا. ولح ـــتورحبـــت ماليزيـــا بـــالن د التشـــاورج الـــذج اســـت در لصـــياغة التقريـــ -64
التقــدر الــذج أحــرر منــذ الــدورة األوىل لالســتعراض الــدورج الشــامال   ــا ا حلــك التصــديق علــ  

اإلعا ــة  واجل ــود املبذولــة لتعزيــز ويايــة حقــوق ف ــات مــن بين ــا حوج اتفا يــة حقــوق األتــ اجت 
تعزيـــز رفـــاج النســـاء واأل فـــال. ويـــدل مشـــروع السياســـة الو نيـــة لأل فـــال علـــ  التـــزار احلكومـــة ب

 األ فال وحقو  م وواجبا م ويايت م. و دمت ماليزيا توصيات.
ورحبت ملديف با طوات اليت اختذت والسياسات الـيت  بقـت لالعـما  باألتـ اجت  -65
اإلعا ة وتوفري فرجت ام والتشرييع عل  إدماج م. ومـع حلـك  ميكـن حتسـد احليـاة اليوميـة حوج 

دعم العملـــي واملـــا   يـــارات العـــيك املســـتقال وحلـــك لتيســـري اإلعا ـــة بتـــوفري الـــحوج لألتـــ اجت 
 إدماج م ا اجملتمع واستقالام. و دمت ملديف توصيات.

اإلعا ـة  حوج وأتادت املكسيك باجل ود اليت بذلت حلماية وتعزيـز حقـوق األتـ اجت  -66
لحــق هبــا. اإلعا ــة والربوتوكــول الختيــارج املحوج  ــا ا حلــك التصــديق علــ  اتفا يــة األتــ اجت 

ولح ت اجل ـود املبذولـة ملكافحـة سـا ر أتـكال التمييـز والعنصـرية وكـرج األجانـب وحلـك بتنفيـذ 
 برامد للتوعية وتطبيق تشريعات جديدة. و دمت املكسيك توصيات.

ورحـب اجلبــال األســود بالعنايـة اجلديــة الــيت أوليــت للتوصـيات الصــادرة عــن الــدورة األوىل  -62
امال وبتنفيـــذ هـــذج التوصـــيات   ـــا ا حلـــك التصـــديق علـــ  الربوتوكـــول لالســـتعراض الـــدورج الشـــ

الختيارج لتفا ية حقوق الطفال بش ن بيع األ فال وبغاء األ فال واسـتغالل األ فـال ا املـواد 
اإلباحيــة ومســاندة الضــحايا  وجــب هــذا الربوتوكــول الختيــارج. واستفســر عــن التعــديالت الــيت 

اجلنـــا ي فيمـــا يتعلـــق باحلـــد األدي لســـن املســـؤولية اجلنا يـــة ا اصـــة  يعتـــزر إدخااـــا علـــ  القـــانون
باأل فــال. كمــا استفســر عــن ســبب اإلبقــاء علــ  اإلتــ ار ا أحكــار القــانون اجلنــا ي. ولحــ  
التو يــع علــ  الربوتوكــول الختيــارج لتفا يــة حقــوق الطفــال بشــ ن إجــراء تقــدمي البالغــات. و ــدر 

 توصية.
 قديرها للري ود اليت بذلت من أجال تنفيذ التوصيات الـيت    بواـاوأعربت الصد عن ت -68

والصــادرة عــن الــدورة األوىل لالســتعراض الــدورج الشــامال. وأثنــت علــ  ج ــود تعزيــز املســاواة مــن 
حيــث مــا يتعلــق بالســن  والعــرق  ونــوع اجلــن   والــدين  وامليــال اجلنســي  ويايــة حقــوق الف ــات 

ــــز ا ــــدمات الضــــعيفة   ــــا في ــــا النســــاء واأل  فــــال واألتــــ اجت حوو اإلعا ــــة  فضــــالا عــــن تعزي
 الصحية. و دمت الصد توصية.

وأثنــت هولنــدا علــ  إنقــاح امل ــاجرين ا البحــر وعلــ  التعــاون القــا م ا فاليتــا مــن خــالل  -62
املكتــب األوروو لــدعم اللريــوء  مالح ــة تــدة ضــعف القصــر غــري املصــحوبد. وأتــادت بالتقــدر 

ـــة اجلنســـانية. وســـيتم المحيـــب احملـــرر ا مكافحـــ ة التمييـــز القـــا م علـــ  أســـاس امليـــال اجلنســـي وااوي
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 شــروع  ــانون الــزواج املــدين الــذج ســيعم   وجبــه بعال ــات الشــراكة الزوجيــة بــد أتــ اجت مــن 
 اجلن . وأعربت عن  لق ا إراء جترمي اإلج اض ا مجيع احلالت. و دمت توصيات. نف 
قــدر احملــرر بشــ ن الالج ــد وملتمســي اللريــوء عمــالا بالتوصــيات ولح ــت نيكــاراغوا الت -20

ج الشــامال ملالطــة. وســلمت بتعقــد وصــعوبة ر الــيت    بواــا خــالل الــدورة األوىل لالســتعراض الــدو 
حالـــة ااريــــرة ا منطقـــة البحــــر األبـــيً املتوســــ  الـــيت تتطلــــب عنايـــة متواصــــلة. ومـــع أن يايــــة 

ر  هنـــا  أوجـــه  لـــق إراء سياســـة ااريـــرة ا مالطـــة  األتـــ اجت مـــن التمييـــز مكرســـة ا الدســـتو 
 ما يتعلق باحتريار أ فال امل اجرين. و دمت نيكاراغوا توصيات. سيما ل

ورحبــت نيريرييــا بــالتقرير الــو ا الــذج  دمتــه مالطــة وأثنــت علــ  اجل ــود الــيت بــذلت ا ا  -21
اجملتمــع املـــدين. و ـــدمت  إلتــرا  األ ـــرا  املعنيــة صـــاحبة املصـــلحة   ــا في ـــا ســـيما لإعــدادج  

 نيريرييا توصيات.
وأتـــادت النـــرويد بقـــانون احلريـــات املدنيـــة الـــذج يـــنا علـــ  مـــن  حقـــوق متســـاوية لعقـــد  -26

الــزواج املــدين بــد أتــ اجت مــن نفــ  اجلــن   عمــالا بالتوصــيات الــيت    بواــا أثنــاء الــدورة األوىل 
ت لتحســد أوضــاع احتريــار املــوا ند لالســتعراض الــدورج الشــامال. وأتــارت النــرويد إىل التوصــيا

لالنتقــال  األجانــب و ــدمت ا ماحــات لتحســد ن ــار اللريــوء. وأتــارت إىل اجل ــود الواجــب بــذاا
مــن أوجــه  لــق  مــن العقوبــة إىل التقــومي ا املرافــق اإلصــالحية  ولح ــت مــع حلــك مــا أبدتــه التقــارير

 توصيات. بش ن األوضاع السا دة ا مرفق كورادينو. و دمت النرويد
وهن ت عمان مالطة عل  تقريرها الو ا الذج يدل علـ  اجل ـود املبذولـة حلمايـة وتعزيـز  -23

حقــوق اإلنســان متشـــياا مــع املعـــايري الدوليــة. ورحبــت بـــالتو يع والتصــديق علـــ  الصــكو  الدوليـــة 
نسـان. حلقوق اإلنسان  وباعتماد وتنفيذ تشريعات وبرامد حملية وإنشاء هي ات و نيـة حلقـوق اإل

اإلعا ـــة. و ـــدمت عمـــان حوج وأثنـــت علـــ  اجل ـــود املبذولـــة لتعزيـــز حقـــوق الطفـــال واألتـــ اجت 
 توصية.
ــــدورة األوىل  -24 ــــيت    بواــــا أثنــــاء ال ــــة لتنفيــــذ التوصــــيات ال واعمفــــت كوبــــا بــــاجل ود املبذول

 اإلعا ـة. ولح ـتحوج لالستعراض الدورج الشامال  وخباصـة تعزيـز املسـاواة ويايـة األتـ اجت 
أن أمـــار مالطـــة حتـــديات كثـــرية ا ميـــدان حقـــوق اإلنســـان  علـــ  الـــو مـــا ورد حلـــك ا التقريـــر 

 الو ا. و دمت كوبا توصيات.
بري املت ذة لتحقيق املساواة بد اجلنسـد وعـدر التمييـز ضـد املـرأة ورحبت الربتغال بالتدا -25

من خالل اللرينة الو نية لتعزيز املساواة وتبا ةد عـدر التسـام  مـع العنـف املنـز  والعنـف ضـد 
ــــد  ــــة امل ــــاجرين والالج  املــــرأة  وتــــريعت علــــ  مواصــــلة هــــذا العمــــال. وأثنــــت علــــ  تعزيــــز ياي

ا الصــدد إىل حالــة األ فــال بصــفة خاصــة. و ــدمت الربتغــال وملتمســي اللريــوء وأتــارت ا هــذ
 توصيات.
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وأثنت مج ورية مولدوفا عل  تنفيذ التوصيات اليت سبق  بواـا أثنـاء السـتعراض الـدورج  -26
الشامال   ا ا حلك اعتماد خطة العمال الو نية ملكافحة الجتار باألت اجت وإنشاء جلنـة رصـد 

وجــــود أوجـــه إجحــــا  معينــــة  فقــــد ســــلمت بــــاإلجراءات  الجتـــار باألتــــ اجت. ومــــع مالح ــــة
املت ــذة لتعزيــز مشــاركة النســاء ا ســوق العمــال ودعــم اللرينــة الو نيــة لتعزيــز املســاواة. وتــريعت 

 عل  اعتماد السياسة الو نية لأل فال. و دمت توصيات.
شامال  وأثنت سرياليون عل  التقدر الذج أحرر منذ الدورة األوىل لالستعراض الدورج ال -22

 ـــا ا حلـــك تعيـــد وريـــر للحريـــات املدنيـــة  وإنشـــاء مؤسســـات و نيـــة حلمايـــة الف ـــات الضـــعيفة  
اإلعا ـة واتفا يـة حوج والتو يع والتصديق عل  الصكو  الدوليـة ومن ـا اتفا يـة حقـوق األتـ اجت 

كافحـة  ل  أوروبا ملنع ومكافحة العنف ضـد املـرأة والعنـف املنـز . وأتـادت بـاجل ود املبذولـة مل
 العنصرية والتمييز وتناول احلق ا التنمية. و دمت توصيات.

 وأتادت سلوفينيا بالتزار مالطة بعملية الستعراض الدورج الشامال وباجل ود اليت بـذلت ا -28
لتحســد حالــة حقــوق اإلنســان منــذ الســتعراض الــدورج الشــامال الســابق. ولح ــت أن مالطــة 

تفا يــة حقــوق الطفــال بشــ ن بيــع األ فــال وبغــاء األ فــال صــد ت علــ  الربوتوكــول الختيــارج ل
 واستغالل األ فال ا املواد اإلباحية. و دمت سلوفينيا توصية.

وأثنت إسبانيا عل  اللتزار حبقوق اإلنسان عل  املسـتويد الـو ا والـدو    ـا ا حلـك  -22
لــ  الصــكو  الدوليــة. ا التصــديق ع داخــال إ ــار الحتــاد األوروو  علــ  الــو مــا انعكــ  حلــك

وأتادت باجل ود املبذولة والسياسـات املطبقـة لزيـادة مشـاركة املـرأة ا اجملتمـع  وأفـادت مـع حلـك 
ب نـــه ينبغـــي اختـــاح خطـــوات لتـــوفري  ـــدر أكـــرب مـــن احلمايـــة مـــن التمييـــز القـــا م علـــ  نـــوع اجلـــن  

 ومرا بته. و دمت إسبانيا توصيات.
تعلقــة بسياســة احتريــار ملتمســي اللريــوء لفــمة  ويلــة وأتــارت الســويد إىل املعلومــات امل -80

وبت ديد ترحيال امل اجرين دون منح م فرصة للتماس اللريوء. ومع أن هـذج املسـ لة  ـد تـ دت 
 ــدراا مـــن التحســـن  فقـــد أصـــدرت احملكمـــة األوروبيــة حلقـــوق اإلنســـان حكمـــاا ا اةونـــة األخـــرية 

اءلت الســويد عـن مــد  وجـوب اســتعراض بشـ ن انت ـا  حقــوق اإلنسـان مللتمســي اللريـوء. وتسـ
 سياسة اللريوء وعن أكثر القضايا إحلاحاا ا هذا اجملال. و دمت السويد توصيات. 

ورداا علـــ  عـــدد مـــن التعليقـــات ا اصـــة ب نشـــاء مؤسســـة و نيـــة حلقـــوق اإلنســـان  كـــرر  -81
لتحويل ــا إىل  الوفــد أن احلكومــة ســتقور بتوســيع نطــاق اختصــاجت اللرينــة الو نيــة لتعزيــز املســاواة

مؤسسة و نية حلقوق اإلنسان حبيث تتفق م ام ا مع مبادت باري . وستكون مالطة ا مو ف 
 ميكن ا من تقدمي تقرير عن التقدر احملرر ا هذا الصدد أثناء الستعراض القادر.

أمــا فيمــا يتعلــق باحتريــار امل ــاجرين  فقــد أكــد الوفــد أن تــرط الحتريــار ل ينطبــق ا  -86
الت ألن الف ات الضعيفة من األتـ اجت ل ختضـع لالحتريـار  ومـن بين ـا القصـر غـري مجيع اجمل

املصــحوبد  واةبــاء  ــن لــدي م أ فــال  واألســر  واألتــ اجت حوو اإلعا ــة وغــريهم مــن األفــراد. 
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وجتــرج الفحـــوجت الطبيـــة بانت ـــار علـــ  كـــال م ـــاجر  ريـــرد وصـــوله. وتتـــا  للف ـــات الضـــعيفة مـــن 
ة وكال ما  د حتتاج إليه من عناية خاصة   ا ا حلك احلصـول علـ  الرعايـة امل اجرين مآو  بديل

الصــحية. وللقصــر نفــ  احلقــوق الــيت يتمتــع هبـــا القصــر ا مالطــة   ــا ا حلــك حــق اللتحـــاق 
 باملدارس احلكومية.

ورداا عل  التعليقات اليت أبـديت بشـ ن خطـاب الكراهيـة  صـر  الوفـد بـ ن احلكومـة  ـد  -83
ا طــاب. وتشــتد العقوبــة املفروضـــة علــ  مجيــع اجلــرا م املنصــوجت علي ــا ا القـــانون  أدانــت هــذا

 إحا ارتكبت حبافز العنصرية أو كرج األجانب. اجلنا ي
ورداا عل  التعليقات ا اصة بتدابري مكافحة الجتار باألت اجت  أفاد الوفد ب ن مالطـة  -84

ت ا تطبيق خطة عمل ا الثانيـة ملكافحـة عزرت تشريع ا ملكافحة الجتار باألت اجت وأةا ترع
 .6014-6013الجتار باألت اجت للفمة 

ومض   ا الا إن  انون ااريرة ينا عل  إمكانية الطعـن ا  ـرارات احتريـار امل ـاجرين.  -85
تعزيــز احلــق  هــذا عــالوة علــ  أن احلكومــة  ــد اختــذت خطــوات لتعــديال تشــريع ا مــن أجــال ريــادة

ارات الحتريار. كما اختذت تـدابري تكفـال توصـال  لـ  الطعـون املتعلقـة القانوين ا الطعن ا  ر 
 بااريرة و ل  الطعون املتعلقة بامل اجرين إىل اختاح  رارا ما بسرعة أكرب. 

وأعاد الوفد الت كيد علـ  التـزار احلكومـة بضـمان مبـدأ عـدر اإلعـادة القسـرية وحكـر ب نـه  -86
بــت ا  لــب اللريــوء  ســواء ا حمكمــة الدرجــة األوىل أو ل اــور إعــادة ملــتم  جلــوء  املــا د ي

 لد  الست نا .
وفيما يتعلق باحتريار ملتمسي اللريوء  صر  الوفد ب ن سياسة و ارسة مالطـة ا  ـال  -82

اللريوء  د أحررتا تقدماا كبرياا منـذ  خـر اسـتعراض دورج تـامال جـر  بشـ ن احلالـة القا مـة في ـا  
 حـد كبـري للتوصـيات الـيت  ـدمت بشـ ن هـذج القضـية. وتعتـرب احلكومـةوأن مالطة  د امتثلت إىل 

مع مراعاة حقيقة مفادها أن مجيع امل اجرين غـري  سيما لأن الحتريار ضرورة ا سياق مالطة  
القـــانونيد يصـــلون إىل مالطـــة بـــدون مســـتندات   ـــا يســـتوا بالفعـــال واحـــداا مـــن أســـباب ضـــرورة 

ة صـياغة التوجيـه ا ـاجت بشـروط السـتقبال الـذج سـيبدأ نفـاحج مواصلة الحتريار متشياا مع إعاد
  الحتريار. . وبوضع حلك ا العتبار  ستواصال مالطة سياسة6015ا عار 
و ـــــد جـــــر  تنفيـــــذ مشـــــاريع تـــــرميم واســـــعة النطـــــاق لتـــــ مد  ـــــرو  مال مـــــة ا مراكـــــز  -88

لتزويــد امل ــاجرين ا  الحتريــار   ــا ا حلــك مركــزا احتريــار صــاا وليســم. وبــذلت ج ــود أيضــاا 
 مراكز الحتريار بسبال احلصول عل  التعليم و ارسة األنشطة الثقافية والرياضية.

وأفاد الوفد ب ن إدماج امل اجرين ل يزال يشكال واحداا من التحديات الر يسـية. و امـت  -82
يز بشـــكال الوكالـــة املعنيـــة برعايـــة ملتمســـي اللريـــوء بتنفيـــذ مشـــاريع موج ـــة الـــو إدمـــاج م  بـــالمك

خاجت عل  توفري امل ارات الالرمة للعثور عل  عمال وتعلم اللغة. وبـالرغم مـن هـذج اجل ـود  فقـد 
حــدت احلقــا ق اجلغرافيــة وال تصــادية القا مــة ا البلــد مــن حتقيــق اإلدمــاج الطويــال األجــال جلميــع 
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تلبيـــــة ل الـــــذين عتـــــاجون إىل احلمايـــــة الدوليـــــة  ولـــــذلك يلـــــزر توجيـــــه مســـــاعدات إضـــــافية ملالطـــــة
الحتياجــات الراهنــة. ولــ ن كانــت مالطــة  ــد تلقــت ا املاضــي مســاعدات مــن عــدد مــن الــدول  
 ف ةا ل تزال ا حاجة إىل احلصول عل  املساعدة للت فيف من حدة الضغوط اليت تواج  ا.

ورداا علــ  األســ لة املتعلقــة بتريــرمي اإلج ــاض  صــر  الوفــد بــ ن مالطــة أصــدرت إعالنــاا  -20
من اتفا ية القضاء عل  مجيـع أتـكال التمييـز ضـد املـرأة  وأن لـي  هنـا  مـن  16ادة  وجب امل

  ما يلزم ا بتقند اإلج اض. علـ  أنـه ا احلـالت الـيت تكـون في ـا حيـاة األر معرضـة لل طـر  
فلي  هنـا  مـا مينـع مـن التـدخال  بيـاا إلنقـاح حيا ـا حـىت إحا أسـفر حلـك عـن وفـاة الطفـال. و ـد 

عل  أن احلق ا احلياة  املكرس ا الدستور  حق مالرر لكـال إنسـان   ـا فيـه الطفـال تدد الوفد 
غري املولود ألن احلياة تبدأ و ت احلمال. وعليه  تعترب مالطة أن إةاء احلمال ب جراءات اإلج اض 
املســتحث يشــكال انت اكــاا للحــق ا احليــاة ول ميكــن مــن   اعتبــار اإلج ــاض أو أج تــكال مــن 

 ء فمة احلمال  ثابة تدبري مشروع لتن يم األسرة.أتكال إةا
وكرر الوفد التزار مالطة بتعزيز الصحة اجلنسية واإلاابية وياية حق املرأة ا التحكم ا  -21

املسا ال اليت ختا حيا ا اجلنسية واختاح ما يتصال بذلك من  رارات حرة ومسؤولة وكذلك حق ا 
 بدون  مع ومتييز وعنف.ا حتديد و ت اإلااب وعدد األ فال 

إن التثقيــــف ا  ــــال الصــــحة مبــــادرة يتواصــــال تنفيــــذها. فقــــد أنشــــ ت   ــــا الا واســــتطرد  -26
الصـــــحة ملنا شـــــة وتنســـــيق األنشـــــطة الصـــــحية ا املـــــدارس؛  - احلكومـــــة جلنـــــة معنيـــــة بـــــالتثقيف

شـ ن واستعراض برامد ومبادرات الصـحة القا مـة ا املـدارس؛ وإسـداء املشـورة و ـر  مقمحـات ب
 ا  ال الصحة اجلنسية واإلاابية.  حمتو  اإل ار الو ا للمناهد الدراسية

ويتـــا  عـــدد مـــن خـــدمات الرعايـــة الصـــحية اجلنســـية واإلاابيـــة  انـــاا ا الن ـــار الـــو ا  -23
 للرعايـــة الصـــحية العامـــة   ـــا ا حلـــك تن ـــيم األســـرة. وهنـــا  مستوصـــفات توفرهـــا ورارة الصـــحة

 يا والعالج السرج من اإلصابات املنقولة جنسياا وإسداء املشورة وإجـراء لتقدمي خدمات التش
 الفحوجت بش ن فريوس نقا املناعة البشرية. 

ورداا علـــ  ســـؤال يتعلـــق بطـــول إجـــراءات احملـــاكم   ـــال الوفـــد إن احلكومـــة اجلديـــدة  ـــد  -24
ال صـــياغة أدرجـــت املشـــكلة ا مقدمـــة جـــدول أعمااـــا وأنشـــ ت جلنـــة إلصـــال  العدالـــة ا ســـبي

 موعة تاملة من املقمحات إلصال   طـاع العدالـة  وخباصـة لتقليـال مـدة جلسـات احملكمـة إىل 
ا  أ ص  حد واستنباط ن ار أسرع للعدالة اجلنا ية. ومن املتو ع أن تقدر اللرينة تقريرهـا ا تـامي

لتن ر في ا بطر  مقمحات بش ن اإلصالحات اليت ميكن القيار هبا  6013تشرين الثاين/نوفمرب 
احلكومــة. وتتو ــع مالطــة أن يســتتبع تنفيــذ إصــال  العدالــة تعــديال التشــريعات القا مــة  وهــو مــا 

 .6014سيبدأ القيار به ا 
وصــر  الوفــد ب نــه جــر  بــذل ج ــود لضــمان تــوفري ا ــدمات العامــة وا اصــة ا مالطــة  -25

 عصــال علي ــا موا نــو مالطــة ملــوا ا الحتــاد األوروو ومــوا ا بلــدان أخــر  بــنف  الشــروط الــيت
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جتنبـــاا للتمييـــز. وا هـــذا الصـــدد  تقـــور مالطـــة باســـتمرار برصـــد تشـــريعا ا لتفـــادج أج متييـــز بـــد 
مـن أج تشـريع   موا ني ا ومـوا ا الحتـاد األوروو أو مـوا ا بلـدان أخـر . وألج تـ ا تـ ح

عينــه تشــريع متييــزج. وللمحــاكم  ــانوين أن يلريــ  أيضــاا إىل احملــاكم الو نيــة للتصــري  بــ ن تشــريعاا ب
 امل ولة اختصاجت  ضا ي سلطة البت ا ما إحا كان القانون يتفق مع الدستور.

وفيمـــا يتعلـــق بالرعايـــة الصـــحية  فقـــد   علـــ  الـــدوار تـــوفري الرعايـــة الطبيـــة ا حـــالت  -26
ر الطـوارت جلميــع األتــ اجت الــذين يــزورون مالطــة بصــر  الن ــر عــن بلــد منشــ  م. ومنــذ انضــما

مالطة إىل الحتاد األوروو  تتمش  سبال حصول موا ا الحتاد األورو علـ  ا ـدمات الصـحية 
ـــــنا ا  ـــــانون الصـــــحة الـــــذج صـــــدر ا تشـــــرين  مـــــع تشـــــريع الحتـــــاد األوروو. و ـــــد جـــــر  ال

 عل  حكم حمدد لضمان عدر وجود  ارسات متييزية. 6013األول/أكتوبر 
ا العمـــال مـــع الـــدا رة املعنيـــة بتنفيـــذ األحكـــار التابعـــة وأفـــاد الوفـــد بـــ ن مالطـــة تعاونـــت  -22

للمحكمة األوروبية حلقـوق اإلنسـان لتقـدمي تقريرهـا بـاإلجراءات املتعلقـة بالقضـايا الـيت ثبـت في ـا 
حدوث انت ا . وباإلتارة إىل القضايا اليت تنطوج بالتحديد علـ  ثبـوت انت ـا  احلـق ا امللكيـة 

 تنفيذ تدابري عملية وعامة افخفً مع ا بشكال كبـري عـدد املبـاين والتمتع السلمي باملمتلكات   
 ا اضعة ألمر املصادرة.

ورداا عل  السؤال املتعلق باألرواج من نف  اجلـن   أفـاد الوفـد ب نـه بـدأ تنفيـذ مبـادرات  -28
 تشريعية للنا عل  إمكانية عقد رواج مدين بد أت اجت من نف  اجلن .

 6006أبـدج بشـ ن العنـف املنـز    ـال الوفـد إن هنـا  منـذ عـار وباإلتارة إىل تعليـق  -22
  انوناا حمدداا للقضاء عل  العنف املنز  وإن وكالت كثرية تقدر املساعدة لضحايا العنف املنز .

أمـــا فيمـــا يتعلـــق باملســـاواة بـــد اجلنســـد  فقـــد عكفـــت اللرينـــة الو نيـــة للمســـاواة بـــد  -100
ات لزيادة عدد النساء ا مناصـب صـنع القـرار؛ ومسـاندة واضـعي اجلنسد عل  تنفيذ عدة مبادر 

السياســات وإســداء املشــورة إلــي م بشــ ن حتقيــق التــوارن بــد اجلنســد ا صــنع القــرار بوســا ال مــن 
 بين ا إجراء دراسات حبثية وتقدمي توصيات حمددة.

 ار التفاعلي.وختاماا  أعرب الوفد عن تقديرج ملسا ة البلدان اليت تاركت ا احلو  -101

 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
ستقوم مالطة بدراسة التوصيات التالية وستقدم الردود فيي الوتيا المناسيبل علي   -106
يتجيياوذ كليييد موعيييد انعقيياد اليييدورة الخامسييية والعشيييرين لمجلييس حقيييوق اإلنسيييان فيييي أال 

 :4102آكار/مارس 

__________ 

 د حترر الستنتاجات و/أو التوصيات. ** 
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ات الرئيسييييية لحقييييوق مواصييييلة عملييييية انلييييمامها  ليييي  المعا ييييد -106-1
 اإلنسان )أكربيجان(؛

التصيييديق علييي  اتفاتيييية حمايييية جمييييت اء يييخا  مييين اال تفييياء  -106-6
القسيييري و نشييياء مطسسييية وقنيييية لحقيييوق اإلنسيييان تمتايييل تمامييياا لم ييياد  بييياريس 

 )تونس(؛
التصيييديق علييي  االتفاتيييية الدوليييية لحمايييية جمييييت اء يييخا  مييين  -106-3

 اال تفاء القسري )فرنسا(؛
النظييييير فيييييي التصيييييديق علييييي  االتفاتيييييية الدوليييييية لحمايييييية جمييييييت  -106-4

 اء خا  من اال تفاء القسري ) س انيا(؛
مواصلة الجهود الم ذولة للتصديق عل  االتفاتية الدولية لحمايية  -106-5

 جميت اء خا  من اال تفاء القسري )اءرجنتين(؛
جمييييت العميييا  التصيييديق علييي  االتفاتيييية الدوليييية لحمايييية حقيييوق  -106-6

 المهاجرين وأفراد أسر م )نيجيريا(؛
االتفاتيية الدوليية لحمايية حقيوق  النظر في  مكانية التصديق علي  -106-2

جمييييت العميييا  المهييياجرين وأفيييراد أسييير م وعلييي  االتفاتيييية الدوليييية لحمايييية جمييييت 
 اء خا  من اال تفاء القسري ) كوادور(؛

ة الدولييية لحماييية حقييوق جميييت النظيير فييي التصييديق عليي  االتفاتييي -106-8
 العما  المهاجرين وأفراد أسر م )الفل ين(؛

النظيير فييي االنلييمام  ليي  االتفاتييية الدولييية لحماييية حقييوق جميييت  -106-2
 العما  المهاجرين وأفراد أسر م )مصر(؛

القييييام بيييدور ال ليييد الرائيييد فيييي التصيييديق علييي  االتفاتيييية الدوليييية  -106-10
 ا  المهاجرين وأفراد أسر م ) ندونيسيا(؛لحماية حقوق جميت العم

االنليييمام  لييي  االتفاتيييية الدوليييية لحمايييية حقيييوق جمييييت العميييا   -106-11
 المهاجرين وأفراد أسر م )أوروغواي(؛

االعتييييييراص با تصييييييا  اللجنيييييية المعنييييييية بالعمييييييا  المهيييييياجرين  -106-16
 )أوروغواي(؛

جمييييت العميييا   التصيييديق علييي  االتفاتيييية الدوليييية لحمايييية حقيييوق -106-13
المهيييياجرين وأفيييييراد أسييييير م واعتميييياد جمييييييت التيييييدابير ال ذميييية لتحسيييييين معاملييييية 

 المهاجرين وملتمسي اللجوء )اءرجنتين(؛
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التصديق عل  ال روتوكو  اال تياري التفاتية القلياء علي  جمييت  -106-14
 أ كا  التمييز ضد المرأة )أل انيا(؛

يياري التفاتيية القلياء علي  جمييت االنلمام  ل  ال روتوكو  اال ت -106-15
 أ كا  التمييز ضد المرأة )ال راذيل(؛

التصديق عل  ال روتوكو  اال تياري التفاتية القلياء علي  جمييت  -106-16
 أ كا  التمييز ضد المرأة بدون تحفظات )ال رتغا (؛

النظيير فييي التصييديق عليي  ال روتوكييو  اال تييياري التفاتييية القليياء  -106-12
  كا  التمييز ضد المرأة )بلجيكا( ) س انيا(؛عل  جميت أ

التصديق عل  ال روتوكو  اال تياري التفاتية القلياء علي  جمييت  -106-18
 أ كا  التمييز ضد المرأة في أترب وتا ممكن )النمسا(؛

التصديق عل  ال روتوكو  اال تياري التفاتية القلياء علي  جمييت  -106-12
 02و 00النظيير فييي التحفظييات عليي  المييواد  أ ييكا  التمييييز ضييد المييرأة و عييادة

ميين اتفاتييية القليياء عليي  جميييت أ ييكا  التمييييز ضييد المييرأة وسييح ها  01و 01و
 )سلوفينيا(؛

سحب التحفظات من اتفاتية القلاء عل  جميت أ كا  التميييز  -106-60
ضد المرأةل التي ال تتمش  مت م دأ المساواة بين الرجا  والنساء والتصديق علي  

توكيييو  اال تيييياري التفاتيييية القلييياء علييي  جمييييت أ يييكا  التميييييز ضيييد الميييرأة ال رو 
 )فرنسا(؛
سحب تحفظاتها عل  اتفاتية القلاء عل  جميت أ كا  التميييز  -106-61

 (؛آيسلنداضد المرأة )
التصييييديق عليييي  ال روتوكييييو  اال تييييياري الااليييي  التفاتييييية حقييييوق  -106-66

 )الج ل اءسود(؛الطفل المتعلق بإجراء تقديم ال  غات 
التصيييديق علييي  ال روتوكيييو  اال تيييياري الملحيييق بالعهيييد اليييدولي  -106-63

الخا  بالحقوق االتتصادية واالجتماعية والاقافية وال روتوكو  اال تياري التفاتية 
 بإجراء تقديم ال  غات )ال رتغا (؛ حقوق الطفل المتعلق

ري الملحييق بالعهييد النظيير فييي التصييديق عليي  ال روتوكييو  اال تيييا -106-64
الييدولي الخييا  بييالحقوق االتتصييادية واالجتماعيييية والاقافييية لتكييون حماييية  يييذ  
 الحقوق من ثم عل  نفس مستوى حماية الحقوق السياسية والمدنية ) س انيا(؛

النظيير فييي التصييديق عليي  اتفاتييية منييت جريميية اإلبييادة الجماعييية  -106-65
 والمعات ة عليها )أرمينيا(؛
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تخياك  جيراءات سيريعة لزييادة تعزييز تيانون المسياواةل  اصية فيي ا -106-66
 مجا  الشراكة والمعا رةل عل  نحو ما تقترحه حكومة مالطة الحالية )النمسا(؛

النظيير فييي تحقيييق المواءميية بيييين تشييريعاتها المحلييية وسيين تيييوانين  -106-62
اإلنسييان جديييدةل كمييا تييد يكييون كلييد مناسيي اال لتنفيييذ التزاماتهييا فييي مجييا  حقييوق 

تنفيذاا كام ال  اصية تليد المتعلقية بمكافحية االتجيار باء يخا ل وباليذات النسياء 
 والفتيات وءقفا  )الفل ين(؛

 نشييياء مطسسييية وقنيييية لحقيييوق اإلنسيييان تتفيييق تمامييياا ميييت م ييياد   -106-68
 باريس )توغو(؛

 نشييياء مطسسييية وقنيييية لحقيييوق اإلنسيييان تميييارس و ائفهيييا وفقيييياا  -106-62
 يس )كوستاريكا(؛لم اد  بار 

 نشيياء مطسسيية وقنييية لحقييوق اإلنسييان تتفييق مييت م يياد  بيياريس  -106-30
 )نيجيريا(؛

 نشاء مطسسة وقنية لحقوق اإلنسان تمتال تماماا لم اد  باريس  -106-31
 )سيراليون(؛

 نشييياء مطسسييية وقنيييية لحقيييوق اإلنسيييان تتفيييق تمامييياا ميييت م ييياد   -106-36
مختليييف الهي يييات المتخصصييية التيييي تتنييياو   بييياريسل وتقيييوم بتنسييييق وتوضيييي  عميييل

 ا تصاصاتها مجموعة ك يرة من حقوق اإلنسان )أوروغواي(؛
تزوييييد اللجنييية الوقنيييية لتعزييييز المسييياواة بقيييدرات بشيييرية وتقنيييية  -106-33

تامييييية دعييييياوى تانونيييييية وماليييييية كافيييييية للتصيييييدي للعنيييييف والتميييييييز العنصيييييريين وإل
 )سيراليون(؛

الوقنيية لتعزييز المسياواة لمتابعية ورصيد اليردود دعم تدرة اللجنة  -106-34
 في جميت تلايا العنف والتمييز العنصريين )ترينيداد وتوباغو(؛

دعييم تييدرة اللجنيية الوقنييية لتعزيييز المسيياواة فيمييا يتعلييق بمتابعيية  -106-35
تلييايا العنييف والتمييييز العنصييريين والتحقيييق فيهييا ورصييد ال والشييروع فييي اتخيياك 

 نية المناس ة لمكافحة اإلف ت من العقوبة ) كوادور(؛اإلجراءات القانو 
توسييييت نطييياق واليييية أميييين المظيييالم ال رلمييياني للتصيييدي للتميييييز  -106-36

 العنصري في  قار الكيانات العامة والخاصة )سيراليون(؛
 عييييادة النظيييير فييييي والييييية أمييييين المظييييالم ال رلميييياني لتمكينييييه ميييين  -106-32

لمجا  الخا  وليس فقط التمييز العنصري الذي التصدي للتمييز العنصري في ا
 يشمل كيانات الحكومة والدولة )نيجيريا(؛
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العمييل عليي  تعزيييز مركييز مكتييب أمييين المظييالم وسييلطاته وو ائفييه  -106-38
 للمان االمتاا  الكامل لم اد  باريس ) نغاريا(؛

 تعزيييز سيييادة القييانون والحكييم الر يييد باعت ار مييا  ييروقاا أساسييية -106-32
 لزيادة حماية وتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته )فييا نام(؛

تكاييييييف الجهيييييود واتخييييياك تيييييدابير فعالييييية فيميييييا يتعليييييق بالتنميييييية  -106-40
االجتماعيييية واالتتصيييادية ميييت حمايييية جمييييت الف يييات الليييعيفة كالنسييياء واءقفيييا  

 اإلعاتة والمهاجرين من جميت أ كا  التمييز )فييا نام(؛كوي واء خا  
مواصلة جهود ا لحمايية حقيوق ومصيال  المجموعيات الخاصيةل  -106-41
 فيها المهاجرون والنساء واءقفا  واء خا  كوو اإلعاتة )الصين(؛ بما

 يييي ء أ ميييية أك ييير لليييمان  عميييا  جمييييت الحقيييوق االتتصيييادية  -106-46
 ؛)كوبا( واالجتماعية والاقافية لصال  سكانها واعتماد التدابير ال ذمة لذلد

االسييتمرار فييي تط يييق تييدابير تانونييية لزيييادة تييقمين  عمييا  حقييوق  -106-43
 اإلنسان )أكربيجان(؛

الملييييييي تييييييدماا بمشييييييروع السياسيييييية الوقنييييييية ل قفييييييا  ووضييييييت  -106-44
 عليها ) ندونيسيا(؛ اللمسات اء يرة

مواصيييلة االضيييط ع ب يييرامأل توعيييية اءقفيييا  والميييرا قين بإسييياءة  -106-45
 )مصر(؛ استعما  مواد اإلدمان

مواصلة تعاونها ميت ال ليدان المجياورة فيميا يتعليق بعملييات  نقياك  -106-46
اليذين ييد لون ال ليد اء خا  في ال حرل  اصة  نقاك المهاجرين غير القانونيين 

 )أكربيجان(؛
اعتمييياد سياسييية  ييياملة لوضيييت حيييد للقواليييب النمطيييية التقليديييية  -106-42

 )بلجيكا(؛
سيييييات الماليييييية واسيييييتجابتها فيميييييا يتعليييييق ضيييييمان تعييييياون المطس -106-48

 اءموا  كات المصدر غير المشروع )تونس(؛ بمطال ات استرداد
االستمرار في متابعة تنفييذ االسيتنتاجات والتوصييات التيي أسيفرت  -106-42

 4112عنهييا الزييييارة السييابقة للفرييييق العامييل المعنيييي باالحتجيياذ التعسيييفي فييي عيييام 
فيييين بيييإجراءات  اصييية المشيييار  لييييهم ب عاييية جدييييدة والنظييير فيييي اتتيييرام تييييام المكل

 )ال راذيل(؛
 مواصلة بذ  جهود ا لمكافحة جميت أ كا  التمييز )الجزائر(؛ -106-50
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االسييتمرار فييي اتخيياك تييدابير الست صييا  التمييييز القييائم عليي  نييوع  -106-51
 الجيينس وتعزيييز المسيياواة بفعالييية والتغلييب عليي  القوالييب النمطييية التقليدييية مييا ا 

 بتنظيم حم ت للتوعية أو تط يق برامأل في ميدان التاقيف ) س انيا(؛
مواصلة بذ  جهود ا لتعزيز تكافط الفير  بيين الرجيا  والنسياءل  -106-56

  اصة فيما يتعلق بحقوق العمل )أرمينيا(؛
ذيادة االضيط ع بقنشيطة للتوعيية للتغليب علي  القواليب النمطيية  -106-53

 بقدوار ومسطوليات النساء والرجا  دا ل اءسرة وفي المجتميت التقليدية فيما يتعلق
 وتعزيز م دأ تقاسم المسطولية )جمهورية مولدوفا(؛

النظر في اتخاك تدابير  اصة مطتتة في المجاالت التي يقل فيها  -106-54
المييرأة أو تعيياني فيهييا ميين الحرمييان وتييوفير مييوارد  ضييافية للتعجيييل بتحسييين  تمايييل

 بلجيكا(؛وضت المرأة )
اتخيياك المزيييد ميين الخطييوات للحييد ميين التمييييز القييائم عليي  نييوع  -106-55

 الجنس في توة العمل )أستراليا(؛
تليييمين سياسيييتها الوقنيييية الخاصييية باءقفيييا  نصييياا يتعليييق بعيييدم  -106-56

 التمييز مت اإلسراع بتنفيذ العملية )تايلند(؛
 اءجانب )توغو(؛ ملاعفة الجهود لوتف انتشار العنصرية وكر  -106-52
تكايييف جهود ييا لوتييف انتشييار العنصييرية وكيير  اءجانييب وضييمان  -106-58

أال تسهم المواد التي تنشر في وسائط اإلع م في  لق جو من العداء والتعصيب 
 ورفض المهاجرين )جمهورية  يران اإلس مية(؛

االضييط ع بكافيية الجهييود الممكنيية لمكافحيية العنصييرية والتمييييز  -106-52
 لعنصري وكر  اءجانب وغير كلد من أ كا  التعصب كي الصلة )كوبا(؛ا

تكايييف الم ييادرات إلنفيياك تشييريعاتها فييي سيي يل مكافحيية التمييييز  -106-60
العنصييري واتخيياك تييدابير لمكافحيية  طيياب السياسيييين العنصييري وكييذلد مظييا ر 

 يكا(؛بمقاضاة المسطولين عنها )كوستار  سيما الالعنصرية في وسائط اإلع مل 
 نفاك تشريعاتها بفعالية وغير كلد من التدابير العامية والمطسسيية  -106-61

لمكافحيية التمييييز العنصييري واعتميياد اسييتراتيجية  يياملة إلذاليية التمييييز ءي سيي ب  
 كان )تونس(؛

اتخيياك تييدابير لمكافحيية و دانيية العنصييرية و طيياب الكرا ييية ميين  -106-66
وسييائط اإلعيي مل  اصيية  طيياب التمييييز  جانييب السياسيييين ومظييا ر العنصييرية فييي

 والكرا ية ونشر اآلراء والم حظات العنصرية )تونس(؛
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اتخييياك تيييدابير ملموسييية لوتيييف العنصيييرية و طييياب الكرا يييية مييين  -106-63
 جانب السياسيين والعنصرية في وسائط اإلع م )نيجيريا(؛

فييي اعتميياد تييدابير أ ييرى لمكافحيية جميييت أ ييكا  التمييييزل بمييا  -106-64
 كلد التمييز القائم عل  الميل الجنسي والهوية الجنسانية )النرويأل(؛

 حراذ المزيد من التقدم في مكافحية جمييت أ يكا  التميييزل بميا  -106-65
فيييي كليييد ضيييد المالييييات والمالييييين ومزدوجيييي المييييل الجنسيييي ومغيييايري الهويييية 

)المملكية  الجنسانيةل وكلد بسن وتنفيذ تشيريعات وسياسيات وممارسيات م ئمية
 وأيرلندا الشمالية(؛  المتحدة ل ريطانيا العظم

مواصيييييلة تعزييييييز أقر يييييا التشيييييريعية والمطسسيييييية لتعزييييييز حقيييييوق  -106-66
المالييييييات والمالييييييين ومزدوجيييييي المييييييل الجنسيييييي ومغيييييايري الهويييييية الجنسيييييانية 

 )أستراليا(؛
ر الملي تدماا نحو تجريم االغتصاب واالعتداءات العنيفة باعت ا -106-62

كلد جرائم ضد سي مة الميرأة ال دنيية والعقليية و يك ا مين أ يكا  التميييز القيائم 
 عل  الجنس ونوع الجنس )أوروغواي(؛

 عيييادة النظييير فيييي تعرييييف االغتصييياب ليكيييون عيييدم الرضيييا اليييركن  -106-68
 الرئيسي في  ذا السلوك الجنائي )أوروغواي(؛

دي لجميييت أ ييكا  وضييت وتنفيييذ اسييترايجية وقنييية  يياملة للتصيي -106-62
 العنف ضد النساء واءقفا  )سيراليون(؛

مواصلة كفاحهيا للقلياء علي  أي  يكل مين أ يكا  العنيف ضيد  -106-20
 اإلعاتة )الكرسي الرسولي(؛كوي اءقفا  والنساء والمهاجرين واء خا  

تعزيز التدابير التي تتخذ ا للتصدي للعنف ضد النساءل بميا فيي  -106-21
 ة ضحايا العنف )ماليزيا(؛كلد بلمان حماي

حظيير و لغيياء معات يية اءقفييا  بييدنياا باعت ييار كلييد التزاميياا رئيسييياا  -106-26
منصوصييياا علييييه فيييي اتفاتيييية حقيييوق الطفيييل وغير يييا مييين الصيييكوك الدوليييية لحقيييوق 

 اإلنسان )ملديف(؛
مواصيييلة اتخييياك  طيييوات لزييييادة تعزييييز واحتيييرام حقيييوق الطفيييلل  -106-23
لمشيييياكل االعتييييداء عليييي  اءقفييييا  واسييييتغ لهم جنسييييياا فييييي كلييييد التصييييدي  بمييييا

 )ماليزيا(؛
الحفاظ عل  حماية الحق في الحياة من وتا الحمل  ل  الوفاة  -106-24

 الط يعية )الكرسي الرسولي(؛
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تنقييي  التشييريعات الخاصييية باإلجهيياض وضيييمان حصييو  النسييياء  -106-25
نيل  اصيييية فييييي الخييييدمات الصييييحية كات الصييييلة بعملييييية اإلجهيييياض القييييانو  عليييي 

 الحاالت التي تتعرض فيها حياتهن أو صحتهن للخطر )بلجيكا(؛
الحيي  عليي   جييراء مناتشييات منفتحيية وواعييية وعاميية ومناتشييات  -106-26

الخ ييراء فييي مالطيية إلصييدار تشييريت  ييا  باإلجهيياض و ن يكيين كلييد فييي حيياالت 
 كية(؛محدودة تكون فيها حياة اءم أو الطفل معرضة للخطر )الجمهورية التشي

النظييير فيييي حييياالت يسيييتان  منهيييا الحظييير العيييام علييي  اإلجهييياض  -106-22
و ذالييية القييييود العقابيييية المفروضييية علييي  النسييياء ال ئيييي يقمييين بعمليييية اإلجهييياض 

 (؛آيسلندا)
نفييي صييفة الجريمييية عيين اإلجهييياضل  ن لييم يكييين بشييكل كاميييلل  -106-28

المواءمييية بيييين  فعليي  اءتيييل متيي  تعرضيييا حيييياة اءم أو صييحتها للخطيييرل بتحقيييق
 القانون وااللتزامات النا  ة عن كاير من اتفاتيات حقوق اإلنسان ) ولندا(؛

تنفييذ التوصيييات الييواردة فييي اتفاتييية القليياء عليي  جميييت أ ييكا   -106-22
التمييز ضد المرأة واتفاتية حقوق الطفل بشيقن نفيي صيفة الجريمية عين اإلجهياض 

ظييير العيييام المفيييروض علييي  اإلجهييياض فيييي تنفييييذاا كيييام ا وبشيييقن االسيييتاناء مييين الح
اإلجهييياض الع جيييي ومتييي  نيييتأل الحميييل عييين حييياالت اغتصييياب أو سيييفام حييياالت 

 المحارم )فنلندا(؛
تنقييي  التشييريعات المتعلقيية باإلجهيياض عليي  نحييو مييا دعييا  ليي   -106-80

كلد سائر  ي ات المعا دات التي مالطة قرص فيهيا؛ والنظير فيي تقسييس حياالت 
ر العام المفيروض علي  اإلجهياضل بميا فيي كليد ءسي اب ق يية يستان  منها الحظ

أو في حياالت الحميل النياتأل عين االغتصياب أو سيفام المحيارم؛ و لغياء اءحكيام 
 القمعية المفروضة عل  النساء ال ئي يلجقن  ل  اإلجهاض )فرنسا(؛

تحسييين قريقيية تحديييد  وييية ضييحايا االتجييار باء ييخا  بإنشيياء  -106-81
شييييتركة بييييين الوكيييياالت لتحديييييد و حاليييية  ييييذ  الحيييياالت )جمهورييييية آلييييية فعاليييية م
 مولدوفا(؛
تعزييييييز الجهيييييود لتيييييوفير المسييييياعدة الم ئمييييية لليييييحايا االتجيييييار  -106-86

ونشيير المعلومييات المتعلقيية بحقهييم فييي التعييويض وسيي ل الحصييو  عليييه  باء ييخا 
 )جمهورية مولدوفا(؛

يتعليييق بييياإلجراءات  مواصيييلة تطيييوير القيييوانين والممارسيييات فيميييا -106-83
 القانونية وتعيين  وية ضحايا االتجار باء خا  )تايلند(؛
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تعزييييز الجهيييود للقييييام مسييي قاا بتحدييييد ضيييحايا االتجيييار المحليييي  -106-84
اءقفيا  والنسياء  سييما الوالدولي باء خا  بين الف ات الليعيفة مين السيكانل 
 (؛ال ئي يمارسن الدعارة )الواليات المتحدة اءمريكية

تط يييييييق نهييييييأل يركييييييز عليييييي  اللييييييحايا لصييييييال  ضييييييحايا االتجييييييار  -106-85
 باء خا  )جمهورية  يران اإلس مية(؛

تعيييديل ليييوائ  التعيييويض عييين اءضيييرار الجنائيييية ليتسييين  لجمييييت  -106-86
ضييحايا االتجييار باء ييخا  الحصييو  عليي  تعييويض ميين الدوليية )جمهورييية  يييران 

 اإلس مية(؛
لتحسيييين سيييير العمليييية القليييائية إلنهييياء  اتخييياك  طيييوات أ يييرى -106-82

العظم  وأيرلنيدا  القلايا في غلون فترة ذمنية معقولة )المملكة المتحدة ل ريطانيا
 الشمالية(؛

التصييييييدي للشييييييواغل المتعلقيييييية بظييييييروص االحتجيييييياذ )الواليييييييات  -106-88
 المتحدة اءمريكية(؛

ل يييية تحسيييين اءوضييياع فيييي مراكيييز االحتجييياذ اإلداري وضيييمان ت -106-82
المراكز المفتوحة لمستويات المعيشة ال ئقة فيي جمييت اءوتيات )جمهوريية  ييران 

 اإلس مية(؛
تعزيييز الجهييود للتقكييد ميين أن اءوضيياع فييي مراكييز االحتجيياذ تفييي  -106-20

 بالمعايير الدولية )النرويأل(؛
ميييية بييييين نظييييام تليييياء اءحييييدا  واتفاتييييية حقييييوق ءتحقيييييق الموا -106-21

بيجينغل وم اد  الرياض التوجيهية فلي ا عين تواعيد  افانيال لرفيت الطفلل وتواعد 
سن المسطولية الجنائيةل باالمتناع صراحة عين اتخياك  جيراءات جنائيية ضيد جمييت 

سييينة والقييييام مييين ثيييم بإلغييياء المعييييار  01اءقفيييا  المخيييالفين للقيييانون دون سييين 
 المتعلق "بنية اإليذاء" الساري حالياا )أوروغواي(؛

 سنة )أل انيا(؛ 01رفت الحد اءدن  لسن الزواج  ل   -106-26
 (؛آيسلنداسنة ) 01 ل   01رفت الحد اءدن  لسن الزواج من  -106-23
 01 لي   01ن اليزواج مين اتخاك  طوات لرفت الحد اءدني  لسي -106-24

 ليون(؛سنة )سيرا
 دامييية سياسيييتها التيييي تعتيييرص بيييقن اءسيييرة  يييي الوحيييدة الط يعيييية  -106-25
ساسيييية للمجتميييتل علييي  أسييياس الع تييية الاابتييية بيييين الرجيييل والميييرأة )الكرسيييي واء

 الرسولي(؛
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تيييييوفير الحمايييييية الفعليييييية ل سيييييرة باعت ار يييييا الوحيييييدة اءساسيييييية  -106-26
والط يعييية للمجتمييتل وفقيياا اللتزاماتهييا بموجييب الصييكوك القانونييية الدولييية لحقييوق 

 اإلنسان )مصر(؛
يييت اءقفييا  الييذين يولييدون فييي مالطيية ضييمان تسييجيل والدة جم -106-22

 )سيراليون(؛
النظر في وسائل يمكن بها ذيادة مشاركة المرأة في الحيياة السياسيية  -106-28

 من حي  ما يتعلق باءرتام المطلقة ولكن أيلاا من حي  نوعية المشاركة )ت ر (؛
اتخيياك تييدابير ملموسيية للييمان حصييو  اءقفييا  والشيي اب عليي   -106-22

 امل في مجا  الجنس )فنلندا(؛تاقيف  
ذيييييادة تييييوافر الخييييدمات المتاحيييية فييييي مجييييا  الصييييحة الجنسييييية  -106-100

 (؛آيسلنداواإلنجابيةل بما في كلد تنظيم اءسرة )
ذيييييادة تييييوافر الخييييدمات المتاحيييية فييييي مجييييا  الصييييحة الجنسييييية  -106-101

 واإلنجابيةل بما في كلد تنظيم اءسرة )فرنسا(؛
ت اإلجييييراءات ال ذميييية للييييمان حصييييو  السييييكانل اتخيييياك جمييييي -106-106

وبخاصيية النسيياء فييي حيياالت اللييعفل عليي  الخييدمات اآلمنيية فييي مجييا  الصييحة 
اإلنجابيييية والجنسييييةل بميييا فيييي كليييد تنظييييم اءسيييرة والتاقييييف فيييي  يييذا المجيييا  

 )المكسيد(؛
مشيياركة  مواصييلة جهود ييا لزيييادة  ذاليية الحييواجز التييي تحييو  دون -106-103

اإلعاتة عل  نحو كامل وفعا  في المجتمت بوجه عامل بمن فيهم  كوياء خا  
فيميييا يتعليييق بيييالتعليم والعييييب المسيييتقل وسييي ل الوصيييو   لييي   سييييما الاءقفيييا ل 

وسييييائط اإلعيييي م المتعيييييددة والمشيييياركة الكاملييييية فييييي الحيييييياة السياسييييية والعامييييية 
 ) نغاريا(؛
جموعييية مييين تعزييييز جهود يييا لتشيييجيت التموييييل الم ا ييير ووضيييت م -106-104

 اإلعاتة )ملديف(؛كوي  يارات الحياة ل  خا  
كوي مشييياقرة ممارسييياتها الفليييل  فيييي مييييدان تاقييييف اءقفيييا   -106-105

 اإلعاتة )عمان(؛
ين غي لحكومة مالطة مواصلة تعزيز جهود ا لتقمين حماية حقيوق  -106-106

ن تحييديات اإلنسييان للمهيياجرين وكلييد بييالرغم ممييا تاييير  الهجييرة غييير القانونييية ميي
 بالنس ة لمواد مالطة )ترينيداد وتوباغو(؛
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االستمرار في تنفيذ برامأل العمل لخفض تدفق الهجيرة واليتحكم  -106-102
فيه مت مواصلة   راك الجهود الدولية للتصدي ل س اب الجذرية لظيا رة الهجيرة 

 غير القانونية )المغرب(؛
وق المهياجرين اليذين اتخاك تدابير تكفل عل  النحيو الكاميل حقي -106-108

 يصلون  ل  ال لد )كوبا(؛
اسيييتعراض سياسيييتها المتعلقييية بيييالهجرة بشيييكل منيييتظم لمواجهييية  -106-102

 التحديات الجديدة التي تطرحها  ذ  الظا رة )نيكاراغوا(؛
تعزيز ثقافة عدم التمييز والتلامن بين مواقنيهيا تجيا  المهياجرين  -106-110

 )نيكاراغوا(؛
 جهود ا لزيادة احترام حقوق المهاجرين )الجزائر(؛ مواصلة -106-111
النظيير فييي سيي ل  ضييافية للتعجيييل بإدميياج المهيياجرين فييي مجتمييت  -106-116

مالطة وتعزيز  دماجهم فيهل بميا فيي كليد فيي مكيان العميلل ليتسين  لهيم اإلسيهام 
 في رفا  ال لد عل  نحو كامل )كندا(؛

ت التيييي تحميييي وتعيييزذ حقيييوق ذييييادة تنفييييذ التشيييريعات والسياسيييا -106-113
المهييييياجرين وال ج يييييين وملتمسيييييي اللجيييييوء فيييييي المجييييياالت الصيييييحية والقانونيييييية 

 ة ومجا  العمل )الكرسي الرسولي(؛واالجتماعية والتعليمية واالتتصادي
مواصلة جهود ا لتحسين أوضياع معيشية المهياجرين المحتجيزين  -106-114

والقوانين والمعيايير الدوليية لحقيوق  وتحقيق المواءمة بين نظام احتجاذ المهاجرين
 اإلنسان )تونس(؛

ضييرورة بييذ  جهييود أ ييرى لتحسييين نظييام االحتجيياذ مييت مراعيياة  -106-115
التوصييييات اليييواردة فيييي ورتييية موتيييف مفوضيييية اءميييم المتحيييدة لشيييطون ال ج يييين 

 )النرويأل(؛
بييذ  كييل ميييا باإلمكييان لخفييض فتيييرة احتجيياذ ملتمسييي اللجيييوءل  -106-116

ءقفييا  غييير المصييحوبين والنسيياء الحوامييل ومعيياملتهم بقنسييب قريقيية وبخاصيية ا
 ممكنة )ملديف(؛

النظر في بدائل أتل تقييداا الحتجاذ المهياجرين الشيامل وضيمان  -106-112
حصييو  جميييت المهيياجرين عليي  الحييق فييي التميياس المراجعيية القلييائية لمشييروعية 

واإلفييييراج عيييين احتجيييياذ م والحصييييو  دون تييييق ير عليييي  تييييرار فييييي  ييييذا الشييييقن 
 اء خا   كا تقرر أن االحتجاذ غير تانوني )الواليات المتحدة اءمريكية(؛
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تنفيذ المزيد من التدابير لتوفير اللمانات القانونيية بطريقية فعالية  -106-118
لجميييييت المهيييياجرين المحتجييييزين وتحسييييين أوضيييياع احتجيييياذ المهيييياجرين و ييييروص 

 ؛)أوروغواي(بتحدي  مراكز االحتجاذ  سيما المعيشتهمل 
مواصيييلة بيييذ  الجهيييود لتحسيييين اءوضييياع المعيشيييية فيييي مراكيييز  -106-112

احتجييييياذ المهييييياجرينل  اصييييية لصيييييال  اءقفيييييا  ضيييييحايا المناذعيييييات المسيييييلحة 
 )جي وتي(؛

تعزيز حصو  اء خا  المودعين في مراكز احتجاذ المهاجرين  -106-160
 عل  المساعدة القانونية المجانية )جي وتي(؛

تشييكل  ييروص احتجيياذ المهيياجرين وملتمسييي اللجييوء أال ضييمان  -106-161
غييير القييانونيين معامليية حاقيية بالكراميية  والحييد ميين ممارسيية احتجيياذ المهيياجرينل 

 وبخاصة القصر غير المصحوبين )فرنسا(؛
تيييوفير سييي ل فعالييية للطعييين فيييي تيييرار احتجييياذ أو تيييرار قيييرد وفقييياا  -106-166

 ج ين وللمعايير اءوروبية )فرنسا(؛للقانون الدولي لحقوق اإلنسان وال 
ال حييي  عيييين سيييي ل دعييييم وتنسيييييق فعاليييية مييييت االتحيييياد اءوروبييييي  -106-163

للتعامييل مييت المهيياجرين فييي  قييار القييانون الييدولي لحقييوق اإلنسييانل بصييرص النظيير 
 عن وضت المهاجرين )المكسيد(؛

 فض فترة االحتجاذ اإلداري للمهياجرين وملتمسيي اللجيوء  لي   -106-164
أتصيييي حيييدل ميييت مراعييياة الليييمانات القانونيييية للف يييات الليييعيفة مييين اء يييخا  
واحترام م اد  القانون الدولي والنظر أيلاا في توفير المساعدة القانونيية المجانيية 

 ءقفا  المهاجرين المحتجزين )المكسيد(؛
وضييت حيييد الحتجييياذ أقفيييا  المهيياجرين وال يييالغين ممييين  يييم فيييي  -106-165

 اإلعاتة )توغو(؛كوي ء الحوامل واء خا  حالة ضعف كالنسا
ضمان أن يكون لمصال  الطفل الفلل ل عل  النحو المنصو   -106-166

عليه في اتفاتية حقوق الطفلل االعت ار الرئيسي في جمييت  جيراءات اللجيوء التيي 
 تخص اءقفا  )النمسا(؛

ضمان حصو  أقفيا  المهياجرين غيير المصيحوبين علي  التماييل  -106-162
 القانوني المجاني )النرويأل(؛

تنقيييي  توانينهييييا المتعلقييية بييييالهجرة وتيييانون اإلجييييراءات الجنائييييية  -106-168
 إلذالة اءحكام التي تجيز احتجاذ اءقفا  غير المصحوبين )مصر(؛
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تكيييييف ممارسييية احتجييياذ القصييير غيييير المصيييحوبين فيييي مراكيييز  -106-162
ن  لييييهم بصيييلة وتفسيييير الشيييد احتجييياذ المهييياجرين ميييت ال يييالغين اليييذين ال يمتيييو 

 لصالحهم  ل  أن يتحدد سنهم ) ولندا(؛
اتخيييياك الخطييييوات ال ذميييية لوضييييت حييييد الحتجيييياذ القصيييير غييييير  -106-130

التييدابيرل التقكييد ميين فصييل احتجيياذ م عيين  المصييحوبينل وفييي انتظييار اتخيياك  ييذ 
 ال الغين وحصولهم عل  التمايل القانوني الكاص والمجاني ) نغاريا(؛

تنقييييي  القييييانون الخييييا  بحماييييية القصيييير للتعامييييل مييييت الف ييييات  -106-131
 اللعيفة من أقفا  المهاجرين )نيكاراغوا(؛

االسيييتمرار فيييي تل يييية االحتياجيييات المحيييددة ءقفيييا  المهجيييرين  -106-136
 وال ج ين وملتمسي اللجوء واءقفا  غير المصحوبين )ال رتغا (؛

حيييييييات المتعلقييييييية بتحسيييييييين القييييييييام دون تيييييييق ير بتنفييييييييذ المقتر  -106-133
اإلجيييراءات واءسييياليب الخاصييية بسياسييية الهجيييرة واسيييتعراض سياسييية االحتجييياذ 
بحي  يشمل  ذا االستعراض أدوات تلمن عدم احتجاذ اءقفا   ل  أن يتحدد 

 سنهم )السويد(؛
التقيد بالقيانون اليدولي لحقيوق اإلنسيان كي الصيلة بالمهياجرينل  -106-134
 الحتجاذ )السويد( لد ما يتعلق بافي ك بما

وجميييت االسييتنتاجات و/أو التوصيييات اليييواردة فييي  ييذا التقريييير تع يير عيين موتيييف  -103
الدوليية )اليييدو ( التيييي تييدمتها و/أو الدولييية موضيييوع االسييتعراض  وال ين غيييي أن يفهيييم أنهيييا 

 بتقييد الفريق العامل بكامله   تحظ
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 تشكيلة الوفد  

[English only] 
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