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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة السابعة واألربعون

   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤

  رأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل    

  مالطة    
 ٩٥٤ يف جلستيها    (CEDAW/C/MLT/4)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع ملالطة          -١
). 955 و CEDAW/C/SR/954: انظر (٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٢ املعقودتني يف    ٩٥٥و

 وردود  CEDAW/C/MLT/Q/4وترد قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارهتا اللجنـة يف الوثيقـة            
  .CEDAW/C/ALB/Q/4/Add.1لوثيقة مالطة يف ا

  مقدمة  - ألف  
ُتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها الدوري الرابـع الـذي               -٢

التزمت فيه بوجه عام باملبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، والـذي تـضمن       
 تقدميه متـأخراً عـن موعـده،        إشارات إىل املالحظات اخلتامية السابقة، وذلك بالرغم من       

وافتقاره إىل إشارات إىل التوصيات العامة للجنة، وتقدميه قدراً حمدوداً مـن اإلحـصاءات              
املفصَّلة حبسب نوع اجلنس والبيانات النوعية عن حالة املرأة يف اجملـاالت الـيت تـشملها                

عن تقـديرها للدولـة     وُتعرب اللجنة   . االتفاقية، وخباصة فيما يتعلق بنساء الفئات احملرومة      
الطرف للعرض الشفوي الذي قدمته وردودها اخلطية املستفيضة على قائمة القضايا واألسئلة            
اليت طرحها فريق اللجنة العامل ملا قبل الدورة، وإيضاحات أخرى بشأن األسئلة اليت طرحتها              

  .اللجنة شفوياً
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الوكيل الدائم باإلنابة لوزارة    وُتثين اللجنة على الدولة الطرف إليفادها وفداً برئاسة           -٣
وُتعرب اللجنة عن   . التعليم والعمل واألسرة الذي ضم مفوض اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة         

تقديرها للحوار البّناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة، لكنها تأسف لتقدمي أجوبة غـري               
  . ضح ودقيق دوماًوافية عن بعض األسئلة ولعدم اإلجابة عن أسئلة أخرى بشكل وا

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
 على قانون املـساواة بـني       ٢٠٠٩ترحب اللجنة بالتعديالت اليت أُدخلت يف عام          -٤

الرجال والنساء واليت وسَّعت نطاق تعريف التمييز حبيث بات يشمل، إضافة إىل حظر التمييز              
  . على أساس اجلنس، حظر التمييز على أساس املسؤوليات األسرية

وترحب اللجنة كذلك بتعزيز استقالل ومهام اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة وذلـك          -٥
  . ٢٠٠٩لعام ) املعدَّل(من خالل قانون املساواة بني الرجل واملرأة 

       وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة                -٦
، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية       االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال    

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقـة     على  ، كما ترحب بتصديقها     ٢٠٠٣املنظمة عرب الوطنية لعام     
  .مبكافحة االجتار بالبشر

 مـن   ٤٨١الفصل  (وُتثين اللجنة على الدولة الطرف العتمادها قانون العنف املرتيل            -٧
، والذي نص على إنشاء اللجنة املعنية       ٢٠٠٦فرباير  / نفاذه يف شباط   الذي بدأ ) قوانني مالطة 

وتالحظ اللجنة أيضاً بعني التقدير إنشاء عدد من اللجان الفرعية مثـل            . مبسألة العنف املرتيل  
اللجنة الفرعية لتطوير اخلدمات، واللجنة الفرعية للبحوث ومقارنة البيانات، واللجنة الفرعية           

ية، واللجنة الفرعية للقضايا القانونية، علماً أن هذه اللجنة الفرعية األخرية          حلملة الدعاية الوطن  
وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على إنشائها الوكالة احلكوميـة املكلفـة           . ال تزال قيد اإلنشاء   

  ).Appogg(بتقدمي جمموعة واسعة من اخلدمات لضحايا العنف املرتيل 

  الشواغل الرئيسية والتوصيات  - جيم  
ُتذكِّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع               -٨

أشكال التمييز ضد املرأة تنفيذاً منهجياً ومستمراً، وترى أنه يتعني على الدولة الطرف أن              
تويل االهتمام على سبيل األولوية من اآلن وحىت موعد تقدمي التقرير الـدوري املقبـل،               

وبناًء على ذلك، حتث اللجنة     . وصيات احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية     للشواغل والت 
الدولة الطرف على أن تركز على هذه الشواغل يف أنـشطتها التنفيذيـة وأن تقـدم يف            

 وتدعو اللجنـة  . تقريرها الدوري املقبل بياناً مبا اختذته من إجراءات وما حققته من نتائج           
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الحظات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملـان         الدولة الطرف إىل تقدمي هذه امل     
   .والقضاء لضمان تنفيذها بالكامل

  الربملان    
املسؤولية الرئيـسية عـن      االضطالع ب   احلكومة  على اللجنة جمدداً أن   إذ تؤكد   -٩

مساءلة بـشكل   ختضع لل التنفيذ الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبقتضى االتفاقية وأهنا         
ن ذلك، تشدد على أن االتفاقية ُملزِمة للحكومة جبميع سلطاهتا، وتدعو الدولـة           خاص ع 

الطرف إىل أن حتض برملاهنا على أن يتخذ، مبا يتفق مع إجراءاهتا وحـسب االقتـضاء،                
اخلطوات الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وعملية اإلبالغ املقبلة الـيت             

  .ب االتفاقيةستقوم هبا احلكومة مبوج

  الوضع القانوين لالتفاقية والتعريف هبا    
، اجلـزء   A/59/38 (٢٠٠٤إذ ُتذكِّر اللجنة مبالحظاهتا اخلتامية اليت أبدهتا يف عـام             -١٠

، تالحظ أن الدولة الطرف مل تتخذ أية تدابري إلدراج االتفاقيـة            )٩٨ و ٩٧األول، الفقرتان   
بالقلق ألن االتفاقية مل حتظَ بالقدر نفسه من التعريف         وتشعر اللجنة   . كاملة يف القانون احمللي   

واألمهية اللذين حظيت هبما الصكوك القانونية اإلقليمية وخاصة االتفاقية األوروبية حلقـوق            
اإلنسان واحلريات األساسية وتوجيهات االحتاد األورويب، ولذلك فإهنا ال ُتستخَدم بانتظـام            

يف ذلك التشريعات اليت هتدف إىل القضاء على التمييز ضد          كأساس قانوين الختاذ التدابري، مبا      
  .املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف الدولة الطرف

ة الطرف على االعتـراف      وحتث الدول  ،تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة       -١١
احيـة  بوصفها الصك الدويل األكثر صلة واألوسع نطاقاً واألكثر إلزاماً من الن          باالتفاقية،  

القانونية يف جمال القضاء على التمييز ضد املرأة، وذلك إضافة إىل التزاماهتـا األوروبيـة               
والدولية األخرى ذات الصلة، على أن تقوم بذلك من خالل إدراج مجيع أحكام االتفاقية              

وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري اسـتباقية  . املوضوعية يف القانون احمللي  
، ويف األحـزاب    ية، ال سيما يف أوساط القضاء ومهنـة القـانون         تعزيز الوعي باالتفاق  ل

املسؤولني احلكوميني، مبن فيهم املسؤولون عـن إنفـاذ         يف أوساط   السياسية، والربملان، و  
القانون، وكذلك يف أوساط اجلمهور العام بغية تعزيز تطبيق االتفاقية يف تطوير وتنفيـذ              

 الفعلي ملبدأ املـساواة بـني   تطبيقاسات والربامج اليت ترمي إىل ال  مجيع التشريعات والسي  
الربوتوكـول  إىل   الدولـة الطـرف      تنضموتكرر اللجنة توصيتها بأن     . النساء والرجال 

 املتاحـة مبوجـب     اإلجراءاتاالختياري كما تكرر اإلعراب عن اعتقادها بأن من شأن          
من جانب القضاء وتـساعده يف فهـم        الربوتوكول االختياري أن ُتعزز تطبيق االتفاقية       

  .التمييز ضد املرأة
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  التحفظات    
تشعر اللجنة بالقلق لتردد الدولة الطرف، رغم ما أجرته من تغيريات ذات صـلة يف            -١٢

. ١٥ و ١٣ وحتفظاهتا على املادتني     ١١ من املادة    ١تشريعاهتا، يف سحب إعالهنا بشأن الفقرة       
مـن        ) ه(١لدولة الطرف تبقي على حتفظها على الفقـرة  كما تشعر اللجنة ببالغ القلق ألن ا      

، هذا التحفظ الذي ترى اللجنة أنه قد يكون نتيجة خطأ يف تفسري الدولة الطرف               ١٦املادة  
  .اللتزاماهتا القائمة مبوجب هذه الفقرة

حتث اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع، ضمن إطار زمين حمدد، جبهودها بشأن              -١٣
       مـن  ) ه(١ والفقـرة    ١٥ و ١٣ وحتفظاهتا على املـادتني      ١١ا املتعلق باملادة    سحب إعالهن 

       ١٦ر اللجنة مبوقفها الذي يفيد بأن التحفظات على املـادة           وتذكّ.  من االتفاقية  ١٦املادة  
  ).، اجلزء الثاينA/53/38/Rev.1انظر (ال تنسجم مع االتفاقية ولذلك ليست جائزة 

  للنهوض باملرأةاآللية الوطنية     
تثين اللجنة على اللجنة الوطنية للمساواة ملا نفذته من أعمال وما بادرت إليـه مـن                  -١٤

الذي يرمي  " إطالق طاقات املرأة  "مشاريع عديدة للتوعية مبسائل املساواة مثل املشروع املعنون         
نح الشركات الـيت    إىل تناول مسائل تؤثر يف مشاركة املرأة يف سوق العمل واملبادرة املبتكرة مل            

وترحب اللجنة بالدعم احلاسم الـذي يقدمـه        ". عالمة املساواة "ترعى املساواة بني اجلنسني     
االحتاد األورويب يف هذا اجملال، لكنها تشعر بالقلق إزاء اعتماد اآللية الوطنية اعتماداً شـديداً،               

ن ذلك قد يهـدد     إا، حيث   فيما يبدو، على التمويل الذي يقدمه االحتاد األورويب لتنفيذ براجمه         
استمرارية عملها ويعطي انطباعاً خاطئاً عن أمهية العمل الذي تقوم به الدولة الطرف يف جمـال                

وتالحظ اللجنة مع التقدير أن اللجنة الوطنية للمساواة بـني اجلنـسني   . املساواة من أجل املرأة   
  . وغريه من أشكال التمييزمؤهلة، كما ذكر الوفد، ملعاجلة التمييز على أساس امليل اجلنسي

ساءلة احلكومة عـن    مل  التام ضمانالر اللجنة الدولة الطرف مبسؤوليتها عن       تذكّ  -١٥
 ومتتع النساء جبميع حقوق     ،)يف الواقع  (واجلوهراملساواة بني النساء والرجال يف الشكل       

افيـة  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـوفر مـوارد ك          . اإلنسان يف تنفيذ االتفاقية   
ومستدامة من ميزانية الدولة لعمل هذه اللجنة يف مجيع جوانبه وللوزارات املختصة الـيت          

  .تعمل يف جمال املساواة بني اجلنسني

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
من الدسـتور يـسمح     ) ١١(٤٥فيما أحاطت اللجنة علماً بوجود نص يف الباب           -١٦

، أبدت شعورها   "رات معقولة يف جمتمع دميقراطي    ثبت أن هلا مرب   "باعتماد تدابري خاصة مؤقتة     
بالقلق لعدم وجود خطط لدى الدولة الطرف العتماد هذا النوع من التدابري وأعربت عـن               

تدل علـى   " التدابري اخلاصة املؤقتة  "أسفها ألن بعض اإلشارات يف تقرير الدولة الطرف إىل          
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وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم     .  من االتفاقية  ٤ من املادة    ١عدم وجود فهم واضح للفقرة      
  .إدراك الدولة الطرف إدراكاً كافياً لضرورة اعتماد تدابري خاصة مؤقتة

د النظر يف موقفها من اختاذ تـدابري خاصـة          ـتشجع اللجنة الدولة على أن تعي       -١٧
 يف  ف مجيع املسؤولني املعنيني مبفهوم التدابري اخلاصة املؤقتة املذكورة        مؤقتة، وعلى أن تعرّ   

 من االتفاقية، وعلى النحو الوارد تفسريه يف التوصية العامة للجنة           ٤ من املادة    ١الفقرة  
تدابري خاصة مؤقتة بأشكال    تطبيق  وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف        . ٢٥رقم  

، وأن  خمتلفة يف اجملاالت اليت يكون متثيل املرأة فيها ناقصاً أو تكون املرأة فيهـا حمرومـة               
وتوصي اللجنة أيضاً بأن    . موارد إضافية، عند االقتضاء، للتعجيل بالنهوض باملرأة      ختصص  

الدوري املقبل معلومات شاملة عـن اسـتخدام هـذه          تقريرها  تدرج الدولة الطرف يف     
  .التدابري اخلاصة املؤقتة فيما يتعلق بأحكام خمتلفة من أحكام االتفاقية وأثرها

  القوالب النمطية    
اللجنة جبهود الدولة الطرف للتصدي للمواقف والسلوكيات النمطيـة         فيما ترحب     -١٨

اليت متيز ضد املرأة وتدمي عدم املساواة بني املرأة والرجل، يستمر شعورها بـشأن اسـتمرار                
املواقف والقوالب النمطية التقليدية املتعلقة بدور ومسؤوليات املـرأة والرجـل يف األسـرة              

 ألن املرأة ال تزال توضع يف قالب منطي باعتبارها أماً ومصدراً            ويساور القلق اللجنة  . واجملتمع
ومن شـأن هـذه     . للرعاية، فيما يوضع الرجل يف قالب منطي باعتباره موفراً للقمة العيش          

القوالب النمطية أن تقوض الوضع االجتماعي للمرأة، وهو ما يتبني من مركز املرأة الـذي               
الت، مبا يف ذلك احلرمان يف سوق العمل ويف فـرص           يدل على أهنا حمرومة يف عدد من اجملا       

دخول احلياة السياسية ومراكز اختاذ القرار، كما يؤثر ذلك على خيارات املرأة فيما يتعلـق               
وتالحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تشكل عائقاً كبرياً للتطبيق العملي           . بالدراسة واملهنة 

  .من االتفاقية) أ(٢و ما تدعو إليه املادة ملبدأ املساواة بني الرجل واملرأة على حن
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام بوضع سياسة شاملة تـستهدف الرجـل               -١٩

 املرأة  تقليدية فيما يتعلق بدور   واملرأة، والفتيان والفتيات، للتغلب على القوالب النمطية ال       
وينبغـي هلـذه    . من االتفاقية ) أ(٥و) و(٢والرجل يف اجملتمع ويف األسرة، وفقاً للمادتني        

السياسة أن تشمل تدابري قانونية وإدارية وتدابري لزيـادة الـوعي، تـشمل املـسؤولني           
كما ينبغي هلـا    . واجملتمع املدين وتستهدف السكان كافة    والسلطات الدينية،    ،العموميني

ـ                بكة أيضاً أن تركز على إشراك وسائط اإلعالم املختلفة، مبا يف ذلك املطبوع منـها وش
  .اإلنترنت، وأن تشمل برامج متخصصة وعامة على السواء

  التوفيق بني احلياة األسرية والعمل    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف يف وضع تـشريعات وسياسـات               -٢٠

وإجراءات أخرى ترمي إىل اعتماد تدابري مؤاتية لألسرة مثل ترتيبات العمل املرنة وأحكـام              
اع العام وذلك لتحسني نوعية حياهتم بتيسري التوفيق بـني          ـاصة ملوظفي القط  اإلجازات اخل 



CEDAW/C/MLT/CO/4 

GE.10-46439 6 

إال أن اللجنة تشعر بالقلق ألن املرأة ال تزال تتحمل بشكل رئيـسي             . احلياة األسرية والعمل  
ن إىل االنقطاع عن أعماهلن     ـث تضطر الكثريات منه   ـة واألسرية، حي  ـاملسؤوليات املرتلي 

وفيما تثين اللجنـة علـى      . ام جزئي، ملواجهة املسؤوليات األسرية    أو العمل يف وظائف بدو    
الدولة الطرف العتمادها ميزات ضريبية لآلباء الذي يرسلون أبنـائهم إىل مراكـز رعايـة               

ق رعاية األطفال لدى الدولة الطرف،     ـة بعني القلق النقص يف مراف     ـاألطفال، تالحظ اللجن  
 سنوات، وعدم املساواة يف نوعيتها وعدم توفر        ٣ إىل   ال سيما بالنسبة للفئة العمرية من صفر      

املرونة يف ساعات الدوام وعدم وجود برامج ملا بعد الدوام املدرسي، مما قد ُيشكل عائقاً أمام       
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم تقدمي الدولة الطرف بيانات         . مشاركة املرأة يف سوق العمل    

  .ن على إجازة أبوة يف القطاعني العام واخلاصإحصائية عن عدد الرجال الذين حيصلو
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إىل مساعدة النـساء        -٢١

والرجال يف حتقيق التوازن بني مسؤوليات العمل واألسرة، من خالل مجلة أمـور، منـها     
اسـم املناسـب    للرجال والنساء بشأن التق   التوعية والتثقيف   مبادرات  مزيد من   إطالق  

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى مـضاعفة جهودهـا          . لرعاية األطفال واملهام املرتلية   
لتحسني توافر أماكن الرعاية لألطفال ممن هم يف سن املدرسة، والقـدرة علـى حتمـل                

 وتدعو أيضاً الدولـةَ   . تكاليفها، ونوعيتها، لتسهيل عودة املرأة للدخول يف سوق العمل        
ر يف تعديل قانون العمل والعالقات الصناعية بغية متكـني املـوظفني يف             الطرف إىل النظ  

القطاع اخلاص من االستفادة من ترتيبات العمل املرنة وأحكام اإلجازات اخلاصـة الـيت        
وحتث اللجنة الدولة الطرف على رصد استفادة النساء والرجال         . تطبق يف القطاع العام   

وضع حوافز  ، وعلى   ى املسؤوليات األسرية املشتركة   من إجازة األبوة باعتبارها مؤشراً عل     
 وتيسري خدمات رعاية األطفال  لتشجيع مزيد من الرجال على االستفادة من إجازة األبوة        

  .جلميع اآلباء العاملني

  العنف ضد املرأة    
إذ حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تضطلع هبا الدولة الطرف ملنع العنف ضد املـرأة                 -٢٢

 وإنشاء جلنة معنية مبسألة ٢٠٠٥له جبملة وسائل منها سن قانون العنف املرتيل لعام والتصدي 
العنف املرتيل، ال يزال الشك يراود اللجنة إزاء ارتفاع نسبة انتـشار العنـف ضـد املـرأة        

 الثقافية اليت ما زالت تتسامح يف العنف املرتيل وتردع النساء           -واستمرار املواقف االجتماعية    
وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألنه رغم الـصالحيات الـيت          .  الشرطة بتعرضهن له   عن إبالغ 

مينحها قانون العنف املرتيل للشرطة يف الشروع بدعاوى أمام احملاكم يف حاالت العنف املرتيل              
دون إبالغ من الضحية، يترك القانون للمحكمة سلطة تقديرية لوقف اإلجـراءات عنـدما              

دهتا أمام احملكمة حىت عندما يعترف مرتكب الفعل بفعلته ويقوم          ترفض الضحية اإلدالء بشها   
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار الفجوات يف مجع البيانات عن كافـة             . الدليل عليها 

  .أشكال ومظاهر العنف ضد املرأة
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، حتث اللجنـة    بشأن العنف ضد النساء   ) ١٩٩٢(١٩وفقاً للتوصية العامة رقم       -٢٣
ف على مواصلة التركيز على التدابري الشاملة ملعاجلة العنف ضـد املـرأة يف              الدولة الطر 

وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل ضـمان           . األسرة ويف اجملتمع  
مبا يف ذلك إمكانية طرد مرتكيب فعل العنف مـن          ية املباشرة لإلناث ضحايا العنف،      احلما

على معونة قانونية ومـشورة     باجملان  إىل مأوى، واحلصول    مرتل األسرة، واللجوء الفعلي     
وتوصي بضمان توعية املوظفني العموميني، وخباصة موظفي إنفـاذ         . اجتماعية -نفسانية  

  توعيـةً  ،القانون، وأفراد القضاء، وموظفي الرعاية الصحية، واألخصائيني االجتمـاعيني        
الدولة الطرف إىل مجع البيانـات   وتدعو اللجنة   .د املرأة ـكاملة جبميع أشكال العنف ض    

وتوصي بإنشاء هياكـل    . مجعاً منهجياً بشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل          
 وذلك بطرق منها إجياد فـرص       ،ملساعدة اإلناث ضحايا العنف على إعادة تنظيم حياهتن       

ة واسعة من    بالتعاون مع جمموع   ،وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل استمرار السعي      . للعمل
 إىل  ،اجلهات صاحبة املصلحة منها املنظمات النسائية وغريها من منظمات اجملتمع املـدين           

تنظيم محالت التوعية من خالل وسائط اإلعالم وبرامج التعليم الرمسي جلعـل العنـف              
  .مرفوضاً اجتماعياً

زاء اعتبار  إوتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها الذي أبدته يف مالحظات ختامية سابقة              -٢٤
اجلـرائم  "القانون اجلنائي جلرمية االغتصاب واالعتداء العنيف من املواضيع املدرجة يف باب            

  ".املخلة بالسلم وشرف األسرة واألخالق
االعتـداء  جرميـة  حتث اللجنة الدولة الطرف على تعريف جرمية االغتـصاب و    -٢٥

ية للمرأة وشكالً من أشـكال      جرائم ضد السالمة البدنية والذهن    جيعلهما  العنيف تعريفاً   
قدرة املرأة علـى التمتـع حبقـوق        بشكل خطري   التمييز على أساس نوع اجلنس يعرقل       

وحتث اللجنة الدولة الطـرف     . اإلنسان واحلريات األساسية على قدم املساواة مع الرجل       
  .من أركانهجعل عدم املوافقة وكذلك على إعادة النظر يف تعريف االغتصاب 

  االستغالل يف الدعارةاالجتار و    
الدولـة  تظل اللجنة قلقة إزاء ندرة البيانات ذات الصلة باالجتار بالنساء والبنـات يف                -٢٦

ذلك أن الدولة الطرف مل تزود اللجنة مبا يكفي من املعلومات عن الوضع احلـايل يف                . الطرف
قة لكون منح تراخيص    واللجنة قل .  وعن اآللية املؤسسية القائمة ملكافحة االجتار      الدولة الطرف 

  .اإلقامة املؤقتة للضحايا يقوم على أساس التعاون مع السلطات يف اإلجراءات القانونية
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمني تقريرها املقبل معلومات شاملة عـن              -٢٧

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل اختـاذ   . ة يف مالط  تمدى انتشار االجتار بالنساء والبنا    
، وال سـيما    فيها بشكل أفضل  والتحقيق  قضايا االجتار    التدابري املناسبة لتأمني حتديد      مجيع

من خالل إنشاء آلية لضمان التحديد االستباقي وتقدمي الدعم لألشخاص ضحايا االجتار،            
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ن عن إنفاذ القوانني، مبـن      ـود التدريب وبناء القدرات للمسؤولي    ـفضالً عن تعزيز جه   
ـ      ـجرة، م فيهم املسؤولون عن اهل    االجتـار  د ضـحايا    ـن أجل زيادة قدرهتم على حتدي

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز تدابريها ملكافحة مجيع أشكال االجتـار            . احملتملني
بالنساء واألطفال، مبا يف ذلك من خالل زيادة التعاون الدويل واإلقليمي والثنـائي مـع               

وهبذا اخلصوص حتث اللجنة الدولة     . من االتفاقية  ٦متشياً مع املادة    املنشأ والعبور،   بلدان  
الطرف ليس فقط على ضمان مقاضاة ومعاقبة األفراد املتورطني يف االجتار وإمنا أيضاً محاية    

كما حتث اللجنة الدولة الطرف علـى الـتفكري يف    . ضحايا االجتار والسهر على تعافيهم    
ن حقوق اإلنسان واالجتار بالبـشر،      استخدام املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا بشأ      

 كأساس خلطة ٢٠٠٢حلقوق اإلنسان يف عام السامية اليت وضعتها مفوضية األمم املتحدة     
ميـع جوانـب    املتعلقة جب وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مجع وحتليل البيانات         . عملها

.  القائمـة  ، قصد حتديد االجتاهات   املنشأاالجتار، موزعة حبسب السن ونوع اجلنس وبلد        
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة حول مسألة االجتـار، مبـا يف ذلـك                

الـسياسات  ووضـع  األسباب اجلذرية لالجتار، بغية حتديد جماالت العمل ذات األولوية،   
  .ذات الصلة

  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة     
املرأة يف اجملالس احمللية، إذ أصبحت متثـل        حتيط اللجنة علماً بارتفاع مستوى متثيل         -٢٨

 يف املائة، إال أهنا تظل يف نفس الوقت قلقة جداً ألن املرأة املالطية ال تزال ممثلـة                  ١٩,٨نسبة  
. وهي غائبة يف الربملان األورويب) ٢٠٠٨يف عام  يف املائة ٨,٧(متثيالً ناقصاً يف الربملان الوطين 
ملرأة ال تزال ممثلة متثيالً ناقصاً يف املناصـب العليـا يف اإلدارة     كما أن اللجنة قلقة أيضاً ألن ا      

العمومية، مبا يف ذلك يف اخلدمة الدبلوماسية ويف القضاء، فضالً عن القطاع اخلاص، مما حيد               
  . من مشاركة املرأة يف عمليات صنع القرار يف مجيع اجملاالت

زيز متثيل املرأة يف األدوار     تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتع         -٢٩
القيادية ويف مناصب صنع القرار يف اهليئات السياسية، مبا يف ذلـك الربملـان واجملـالس         

وتوصي . البلدية، ويف اإلدارة العامة، مبا يف ذلك اخلدمة الدبلوماسية، ويف القطاع اخلاص           
األنشطة التدريبيـة  اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق جهودها احلالية يف جمال التوعية و          

لتشمل جمموعة أوسع من أصحاب املصلحة مبن فيهم قادة األحزاب السياسية، وكبـار             
وتوصـي  . املديرين يف القطاع اخلاص ويف جمالس أمناء املؤسسات اخلاضعة للقانون العام          

ن  م ١اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري، وال سيما التدابري اخلاصة املؤقتة وفقاً للفقرة             
 بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة، والتوصية      ٢٥ لالتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم       ٤املادة  

بشأن املرأة يف احلياة العامة، من أجل التعجيل بتحقيق مشاركة          ) ١٩٩٧(٢٣العامة رقم   
  .املرأة بالكامل وعلى قدم املساواة على مجيع املستويات ويف مجيع اجملاالت
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  التعليم    
التعليم والتدريب أداتان هامتان لتعزيز     "ب اللجنة بأن الدولة الطرف تسلم بأن        ترح  -٣٠

وبأهنا قد وضعت خطة إستراتيجية وطنية لتنفيذ منـهاج وطـين أدىن            " املساواة بني اجلنسني  
غري أن اللجنة قلقة لعدم   . يشمل عدداً من السياسات واهلياكل والعمليات لتحقيق هذا اهلدف        

تنفيذ والتقييم مصممة بوضوح لرصد التقدم احملرز يف حتقيق املساواة بني           وجود خطة وطنية لل   
وتالحظ اللجنة بقلق إزالة التعليم املهين مـن        . اجلنسني يف مجيع اهلياكل والعمليات التعليمية     

املنهج الدراسي على املستوى الثانوي ومضاعفات ذلك على اخنراط تـاركي املدرسـة يف              
كما تالحظ اللجنة بقلق كون اإلناث على       . لعمل املدفوع األجر  جماالت معينة من جماالت ا    

ات متثيالً ناقصاً يف جماالت حيوية مثل اهلندسة والتـصنيع والبنـاء،            ـاملستوى اجلامعي ممثل  
وكون االنتقال من املدرسة إىل العمل ال زال خيضع لقيود املواقف التقليدية جتاه دور املرأة يف                

  .األسرة والبيت
اللجنة الدولة الطرف على القيام مبنهجية برصد الـسياسات واهلياكـل           تشجع    -٣١

والعمليات ذات الصلة بتشجيع املساواة بني اجلنسني احملددة يف اخلطـة االسـتراتيجية             
وتوصي بشدة بإيالء عناية خاصة إىل مسألة إنـشاء        . الوطنية لتنفيذ املنهاج الوطين األدىن    
جمال املساواة بني اجلنسني وجلنة الرصـد، وبتـوفري         هياكل أساسية مثل جلنة التعليم يف       

املعلومات عن النتائج احملددة ذات الصلة بتحقيق املساواة بني اجلنسني يف التقرير الدوري             
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإعادة النظر يف قرار إزالة املوضوعات املهنية            . املقبل

على مشاركة اإلنـاث يف     القرار  ذلك  ل العملي   ثراألالتقنية من املستوى الثانوي وتقييم      
الدروس التقنية بكلية مالطة للفنون والعلوم والتكنولوجيا، فضالً عن نقص متثيل اإلناث            

  .يف اجملاالت احليوية من قبيل العلوم والرياضيات واحلوسبة واهلندسة والتصنيع والبناء

  العمل    
ا الدولة الطرف لتشجيع تشغيل املرأة، تعرب       إن اللجنة إذ تسلم باملبادرة اليت اختذهت        -٣٢

عن قلقها يف نفس الوقت إزاء وضع املرأة يف سوق العمل الذي يتميز، علـى الـرغم مـن                   
مستوى تعليم املرأة العايل، باستمرار ارتفاع معدل بطالة اإلناث وتركز النساء يف قطاعـات              

ملرأة، وإزاء كون عدٍد كبريٍ مـن       العمل املنخفضة األجر، وإزاء الفجوة القائمة بني الرجل وا        
وتأسف اللجنة لكون الوفد مل يتمكن مـن مـدها          . النساء يتركن القوة العاملة بعد الوالدة     

مبعلومات عن عدد حاالت التحرش اجلنسي املبلغ عنها يف أماكن العمل وعن نتائج التحقيق              
  . يف هذه احلاالت

فرص بني الرجل واملرأة يف سوق      حتث اللجنة الدولة الطرف على تأمني تساوي ال         -٣٣
 مـن  ٤ من املادة ١العمل من خالل أمور من بينها اختاذ تدابري خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة            

وتوصي اللجنة الدولة الطرف .  بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة٢٥االتفاقية والتوصية العامة 
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 والرأسـي  األفقي   ينيوبتعزيز جهودها من أجل القضاء على التمييز يف املهنة، على املست          
وتوصي اللجنة الدولـة  . على حد سواء، وتضييق وسد الفجوة القائمة بني الرجل واملرأة        

 مـن  ١١ من املـادة  ٣الطرف بإجراء عمليات استعراض منتظمة لتشريعها وفقاً للفقرة    
الـيت  االتفاقية، بغية إزالة احلواجز القائمة أمام املرأة يف سوق العمل، مبا يف ذلك احلواجز   

تـأثري  وحتث اللجنة الدولة الطرف على رصد       . حتول دون الوصول إىل مناصب اإلدارة     
التدابري املتخذة والنتائج اليت حتققت وتقدمي معلومات عن ذلك يف تقريرهـا الـدوري              

 عن  كما تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات          . املقبل
  .ونتائج التحقيق فيهاحاالت التحرش اجلنسي 

  الصحة    
حتيط اللجنة علماً مبجانية الوصول إىل الرعاية الصحية إال أهنا قلقة يف نفس الوقـت              -٣٤

وتـشري  . إزاء عدم كفاية فرص الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية بالنسبة للمرأة           
كما . جمال الصحة اإلجنابية  اللجنة بقلق إىل أن املنهج الدراسي ال يشمل التثقيف اجلنسي ويف            

أن اللجنة قلقة لكون اإلجهاض غري قانوين يف مجيع األحوال مبوجب قانون الدولة الطـرف،       
كما تأسف اللجنة لكـون     . ولكون النساء الاليت خيترن اخلضوع لإلجهاض يتعرض للسجن       

، اليت قدمتها البيانات عن الصحة والرعاية الصحية املتاحة للسكان، مبا يف ذلك الصحة العقلية   
  .الدولة الطرف يف تقريرها الدوري، غري مفصلة حبسب نوع اجلنس

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مضاعفة جهودها لتحسني توافر خدمات الصحة             -٣٥
ة، مبا يف ذلك تنظيم األسرة، وتعبئة املوارد لذلك الغـرض، ورصـد             ـاجلنسية واإلجنابي 

كما توصي بأن تكفل الـسياسة الوطنيـة        . اتـمة متتع املرأة الفعلي بتلك اخلد     ـفرص
املتعلقة بالصحة اجلنسية، اليت جيري حالياً وضع اللمسات األخرية عليها، تشجيع تنظيم            
األسرة والتثقيف يف جمال الصحة اإلجنابية على نطاق واسع واستهداف البنات واألوالد،            

ن سن الزواج، مبـا يف ذلـك        مع إيالء عناية خاصة ملنع احلمل املبكر بالنسبة للبنات دو         
مكافحة األمراض املنقولة عن طريـق االتـصال اجلنـسي وفـريوس نقـص املناعـة                

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظـر يف تـشريعها املتعلـق             . اإليدز/البشرية
باإلجهاض والنظر يف إدخال استثناءات على احلظر العام لإلجهاض بالنـسبة حلـاالت             

وحتث اللجنة  . عندما يكون احلمل نتيجة اغتصاب أو سفاح حمارم       أو  العالجي  اإلجهاض  
كذلك الدولة الطرف على أن تزيل من تشريعها األحكام اجلزائية املتعلقة باملرأة اليت حتظر      

 بشأن املـرأة أو الـصحة       )١٩٩٩(٢٤اإلجهاض، متشياً مع التوصية العامة للجنة رقم        
 أيضاً إىل الدولة الطرف مدها، يف تقريرهـا         وتطلب اللجنة . وإعالن ومنهاج عمل بيجني   

املقبل، ببيانات مفصلة حسب نوع اجلنس عن الصحة وتوفري الرعاية الـصحية، مبـا يف               
  .ذلك الرعاية يف جمال الصحة العقيلة
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  الزواج والعالقات العائلية    
نـه  تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إمكانية الطالق يف مالطة، األمر الذي ينتج ع               -٣٦

كما أن اللجنة قلقة إزاء قلة األحكام القانونية اليت تنظم االقتران           . متييز حبكم الواقع ضد املرأة    
حبكم الواقع، مبا ميكن أن يؤدي إىل تأثر املرأة سلباً يف حالة حل الزواج، وال سيما فيما يتصل 

  .ن هذهبتقاسم امللكية واملمتلكات يف غياب إطار قانوين حملي ينظم حاالت االقترا
 وميكّن املـرأة مـن      الطالقة الدولة الطرف على وضع تشريع جييز        ـحتث اللجن   -٣٧

التزوج جمدداً بعد الطالق، ومينح املرأة والرجل نفس احلقوق يف إدارة املمتلكـات أثنـاء               
وتوصـي  . ة عند الطالق، ودعم هذا التشريع بشدة      ـة يف امللكي  ـالزواج وحقوقاً متساوي  

وتشجع اللجنـة الدولـة     . رة إجراءات الطالق  ـحقوقاً متساوية يف مباش   أيضاً مبنح املرأة    
م للزواج والعالقات العائلية بغية     ـالطرف على إعادة النظر يف نظامها القانوين احلايل املنظ        

 القائمة ليشمل األزواج الذين يعيشون يف حالـة االقتـران           القانونيةتوسيع نطاق األحكام    
  .حبكم الواقع

  البات اللجوءالالجئات وط    
لئن كانت اللجنة ترحب بالعديد من التدابري الرامية إىل ضمان محاية طالبات اللجوء               -٣٨

والالجئات، مبا يف ذلك الربامج اليت تليب احتياجات النساء احلوامل واألحـداث، وإنـشاء              
مراكز إيواء مفتوحة مستقلة للعائالت، واإلفراج املبكر مـن مراكـز االحتجـاز بالنـسبة           

عائالت، إال أهنا قلقة إزاء حمدودية إمكانيات الدولة الطرف وفرص الوصـول الفعلـي إىل          لل
واللجنة قلقة أيضاً بشكل    . التعليم واخلدمات االجتماعية بالنسبة لطالبات اللجوء والالجئات      

خاص إزاء حالة طالبات اللجوء، وال سيما لكوهنن غالباً ما ال حيصلن على املـساعدة مـن           
وهـذه  . ميات، وإزاء تعيني مترمجني شفويني من الرجال عند إجراء املقابالت         موظفات عمو 

واللجنة قلقة كذلك   . احلقائق ختلق عوائق جدية أمام طالبات اللجوء ضحايا االعتداء اجلنسي         
  .إزاء قلة املعلومات عن النساء عدميات اجلنسية يف مالطة

ينها وسياساهتا علـى املهـاجرات   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إبقاء تأثري قوان       -٣٩
والالجئات وطالبات اللجوء قيد االستعراض ورصد هذه القوانني والسياسات بعناية بغية           

وهبـذا  . اختاذ التدابري العالجية اليت تستجيب بشكل فعلي الحتياجات هـؤالء النـساء           
يـع  اخلصوص، حتث اللجنة الدولة الطرف على إدراج هنج يراعي اجلانب اجلنساين يف مج            

مراحل منح مركز اللجوء، مبا يف ذلك يف مرحلة تقدمي الطلب، عن طريق تأمني إمكانيـة    
 يف االنضمام إىل اتفاقية     النظروتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      . توفري مترمجات شفويات  

 بشأن خفض   ١٩٦١ املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام         ١٩٥٤عام  
  .حاالت انعدام اجلنسية
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  عمل بيجنيومنهاج إعالن     
حتث اللجنة الدولة الطرف، لدى الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، على اإلفادة             -٤٠

كلياً من إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولـة              
  .الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

  ية لأللفيةاألهداف اإلمنائ    
تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي لالتفاقية أمر ال غىن عنه لتحقيـق                -٤١

وتدعو إىل األخذ مبنظور جنساين والرجوع صراحة إىل أحكام         . األهداف اإلمنائية لأللفية  
 االتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب إىل الدولـة             

  .الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

  التعميم    
 هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف مالطة قـصد           تطلب اللجنة تعميم    -٤٢

توعية املسؤولني احلكوميني، والسياسيني، والربملانيني، واملنظمات النـسائية ومنظمـات          
 املرأة مع الرجل قانونياً وفعلياً، فـضالً        حقوق اإلنسان، باخلطوات املتخذة لتأمني تساوي     

عات التعميم اجملتم وتوصي اللجنة بأن يشمل     . عن التدابري اإلضافية الالزمة هبذا اخلصوص     
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم           . احمللية

رف على مواصلة القيام علـى      وحتث اللجنة الدولة الط   . احملرز يف تنفيذ هذه املالحظات    
نطاق واسع بتعميم التوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة            

املـساواة  : ٢٠٠٠املرأة عام "االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع       
نظمـات  ، وال سيما علـى امل     "بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين       

  .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

  املصادقة على املعاهدات األخرى    
تالحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إىل صكوك حقوق اإلنـسان الدوليـة               -٤٣

من شأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية الواجبة            *التسعة الرئيسية 
ايل، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف املـصادقة          وبالت. هلا يف مجيع مناحي احلياة    

على املعاهدتني اللتني مل تصبح بعد طرفاً فيهما، ومها اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي               
  .اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

__________ 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة                *  
لية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال            والسياسية؛ واالتفاقية الدو  

ب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية           ـالتمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذي     
جرين وأفراد أسـرهم؛    أو املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املها           

  .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  متابعة املالحظات اخلتامية    
 مدها، يف غضون عامني، مبعلومات خطية عـن         تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      -٤٤

  . أعاله٣٧ و١٣التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 
  إعداد التقرير املقبل

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل مشاركة مجيع الـوزارات واهليئـات               -٤٥
لتـشاور مـع جمموعـة     احلكومية على نطاق واسع يف إعداد تقريرها املقبل، فضالً عن ا          

  .متنوعة من املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان خالل هذه العملية
 يف هـذه    شواغلتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف االستجابة ملا أعربت عنه من             -٤٦

وتـدعو  .  من االتفاقيـة   ١٨املالحظات اخلتامية، يف تقريرها الدوري املقبل عمالً باملادة         
  .٢٠١٤أكتوبر /رف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف تشرين األولاللجنة الدولة الط

تباع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير       اتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        -٤٧
مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقـة             

ات بعينها، اليت متت املوافقة عليهـا يف االجتمـاع          أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهد    
اخلامس املشترك بني جلان اهليئات املنـشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف              

وجيب أن تطبق املبادئ التوجيهيـة      . Corr.1) و (HRI/MC/2006/3 ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
كـانون   ا األربعني يف  لتقدمي تقارير خاصة مبعاهدات بعينها، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهت         

، جنباً إىل جنب مع املبادئ التوجيهية املنسقة )، املرفق األولA/63/38 (٢٠٠٨يناير /الثاين
فهذه املبادئ التوجيهية تشكل جمتمعة املبـادئ التوجيهيـة         . لتقدمي وثيقة أساسية موحدة   

وجيب .  املرأة املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد          
 صفحة، يف حني جيب أال تتجاوز الوثيقة األساسية ٤٠أال تتجاوز الوثيقة اخلاصة باملعاهدة 

  . صفحة٨٠املوحدة املستكملة 

        
  


