
AR

 قوس قزح
 الوردية إلى

من المثلثات

ي مالطا 
ي    والخدمات  كيانات ومنظماتالمن  العديد    توجد ف  ي ،  والمثليات  )المثليي   ال "م، ع"  مجتمع    تدعمالت    الميل ومزدوجات    مزدوج 

  . بالمعلومات  وتمدهموالعابرين والعابرات جندريا/جنسيا(  الجنسي 
 

،وحدة التوجه   /العرض الجندريوا  ندريةالجة  ي والهو   الجنسي جزء من مديرية حقوق    هي   : (SOGIGESC)الجنسيةوالخصائص    لتعبت 
ي  اإلنسان ام كرامة اإلنسان بغض النظر  الت   . لكويري/ةعن هوية الشخص ا تنصح الحكومة بضمان احت 

 
الدولية:   الحماية  الدوليةوكالة  الحماية  طلبات  وفحص  ي 

تلق  عن  مسؤولة  حكومية  وكالة  حماية    . هي  سيتم  أنه  الدولية  الحماية  ي  تعت 
 . من العودة القشية إىل بلدهم األصىلي بسبب المشاكل المتعلقة باالضطهاد و / أو االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان   ات/ المستفيدين

ي ،  والمثليات  المثليي   تم منح األشخاص  ي العودة    دولية تجنبهموالعابرين والعابرات جندريا/جنسيا حماية    الجنسي   الميلومزدوجات    مزدوج 
 للخطر و/أو األذىإىل بلدانهم األصلية حيث تقرر أنهم سيكونون عرضة 

 
ل  الرئيسي  الهدف  ي مالطا  لشؤون السامية    المفوضية  مكتبيتمثل 

ي   (UNHCR)الالجئي   ف 
وط ف  بشر الحماية  عىل  الحصول  إىل  الدعوة   

تعزيز قدرة البالد  ولنظام لجوء يراعي الحماية  ل  وتدعو المفوضية  . ات/ مناسبة وتعزيز الحلول الدائمة واالدماج لجميع األشخاص المعنيي   
الالجئي     . ات/ عىل االستجابة لتدفقات المهاجرين المفوضية عىل حماية  ي   ات / تعمل  من    ات / وطالت  الجنسية والنازحي    اللجوء وعديمي 

ي ، والمثليات )المثليي   ال "م، ع" مجتمع   والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا( الجنسي  الميلومزدوجات  مزدوج 
 

ع"    حقوق  حركة "م،  ال  ي ،  والمثليات  )المثليي   مجتمع  جندريا/جنسيا(    الجنسي   الميلومزدوجات    مزدوج  والعابرات  ي والعابرين 
  ف 

إذ توفر دعما نفسيا اجتماعيا مجانيا    (Rainbow support service)  خدمة دعم تسم )قوس قزح(الحركة    ه تدير هذ  . (MGRM)مالطا
"م، ع"أفراد    لجميع ال  ي ،  والمثليات  )المثليي     مجتمع  جندريا/جنسيا(    الجنسي   الميلومزدوجات    مزدوج  والعابرات   وأشهم والعابرين 
    . والتعارف للقاءبا  ألفراد لتسمح  شطة مختلفةناستضافة ا عت   منةاآل  العديد من المساحات االجتماعية ا الخدمة أيض هذه  توفر كما   كذلك. 

 
  حول الصحة الجنسية والعقلية   الوعي   مستوى  فع ور   تقوم بتنسيق وتنظيم نشاط فخر مالطا(:  ARC)  مجتمعات قوس قزح المتحالفة

ي ،  والمثليات  )المثليي   ال "م، ع"    من مجتمع  عضوات/ عضاء أ  وجمع  والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا(   الجنسي   الميلومزدوجات    مزدوج 
 خالل األنشطة االجتماعية.  من معا 
 

ي ، والمثليات )المثليي   ( بإدارة موقع لمجتمع ال "م، ع" ARC)تقوم مجتمعات قوس قزح المتحالفة    الجنسي  الميلومزدوجات  مزدوج 
 صلة  ذاتقضايا  الو   اثحداأل   خبار،األ   معلومات،ال ب  ات/ المهتمي     لمد  وذلك  www.gaymalta.com  والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا(

ي  بالمجتمع ي    لألنشطة. يقدم الموقع كذلك الجدول الزمت  ي    تجري واالحداث الت 
ي   الجزيرة ف    )المثليي   بمجتمع ال "م، ع"  لديها عالقة    والت 

ي ، والمثليات  والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا(  الجنسي  الميلومزدوجات   مزدوج 
 
ي تقدم  :  (Aditus Fondation)مؤسسة   

ي بشكل مجائ 
ي أعمال المنارصة المستمرة. تو   التوجيه/االرشاد القانوئ 

هم  شارك ف   ن / ينصب تركت  
ي مالطا.   ن/ يعملون  ن/ أنهمغت     مالطا،بشكل أساسي عىل  

 تشمل  أيضا عىل تسليط الضوء عىل األبعاد اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان ف 
والمساواة   الهجرة  ة  الخت  ع"  مجاالت  "م،  ال  والعابرات  مجتمع  والعابرين  الجنسي  الميل  ومزدوجات  ي  مزدوج  والمثليات،  )المثليي   

 .جندريا/جنسيا(
 

مفتوحة  :  (Drachmaدراكما ) مساحة  .   يسعي   / لجميع األشخاص الذين يسعونهي  والروجي الجنسي  االندماج  تشمل  مساحة    وهي  إىل 
ع"   "م،  ال  جندريا/جنسيا(مجتمع  والعابرات  والعابرين  الجنسي  الميل  ومزدوجات  ي  مزدوج  والمثليات،  إىل    . )المثليي    باإلضافة 

بي      الصديقات/ األصدقاء  التقاطعات  واستكشاف  مًعا  للصالة  االجتماع  ي 
ف  يرغبون  الذين  والهوية  والعائالت  والجنس  الجنسي  النشاط 

إنها مجموعة مستوحاة إىل حد كبت  من التعاليم الكاثوليكية الرومانية ولكنها    . واإليمان والروحانية والدين  الجندرية/هوية النوع االجتماعي 
 . من خلفيات دينية مختلفة ات/ القادمي   مفتوحة لألشخاص 

 
   تواصل

...............29520106 Aditus   مؤسسة 

...............29520106 Aditus   مؤسسة 

ي اللجوء..........  68720025وكالة رعاية طالت   

..........22959000 Aġenzija Appoġġ 

..............99272999  ARC  مجتمعات قوس قزح المتحالفة 

..............69278921 Drachma 

45491721.......... الجنسية الرفاهية عيادة  

.............22798121 GU Clinic 

ي ومكافحة   
22263210العنصرية...........وحدة التبادل الثقاف  HRID  

 ............99925555 (MGRM) مجتمع ال "م، ع" حقوق  حركة   

طة مالطا  21224001................. قوة شر  

........79430006   Rainbow support service قزحقوس  خدمة دعم   

21255217.......... وكالة الحماية الدولية  

..........22263210 SOGIGESC Unit 

ي   الالجئي    لشؤون السامية المفوضية 
22489400مالطا......... ف  UNHCR 

21226333....... حدة دعم الضحايا مالطا و   

 مديرية حقوق االنسان 

 العنوان 

A3 Towers, Level 0, 

Triq l-Arkata, 

Paola, PLA 1211 

Malta 

 رقم الهاتف: 

+356 2226 3210 

hrd@gov.mt : ي
وئ  يد االلكت    االيميل – الت 

www.humanrights.gov.mt : ي
وئ    الموقع االلكت 

 

 

 

 

hrd@gov.mt 
www.humanrights.gov.mtMINISTRY FOR JUSTICE,

EQUALITY AND GOVERNANCE



c من المثلثات الوردية إىل قوس قزح 

 مرحبا

  عالمة رؤية    لكن  والوحدة،قد تشعر بالخوف    لك.   ا كون هذا المنشور مناسبيفقد    قبل،إذا صادفت ألوان قوس قزح من  
 . الصحيح للمكان وصلت  أنك تشعرك  قد  حيب الت  

ي مالطا إذا لم
العودة إىل بلدك األصىلي بسبب تعرضك  يكن بإمكانك    يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل الحماية الدولية ف 

أو  او الرأي السياسي   يمكن أن يكون هذا بسبب العرق أو الدين أو الجنسية  لخطر االضطهاد.   ة/ أو أنك معرض لالضطهاد،
ي ،  والمثليات  )المثليي   "  عال "م،    جتمعكم  مجموعة اجتماعية معينةل  نتماءاال  والعابرين    الجنسي   الميلومزدوجات    مزدوج 

 . المثال سبيل عىلوالعابرات جندريا/جنسيا( 
 

ي مالطا    اللجوء،   ة/ صفة طالب  ين/ فإنك تتلق    الدولية،بمجرد تقديم طلبك لدى وكالة الحماية  
ي البقاء ف 

ولديك الحق ف 
ي طلب اللجوء الذي قدمته ي/ حت  تتلق  

ي ف 
 عىل شهادة تؤكد حالتك.  ين/ ستحصل . القرار النهائ 

ي وصلت بها إىل مالطا أثناء    الرسمي لطلبك.   لتقديما  سيتم سؤالك أواًل عن التفاصيل األساسية الخاصة بك والطريقة الت 
الحالة حيث    ذلك، بعد   مع مسؤول  الشخصية  مقابلتك  استدعاؤك إلجراء  )أسباب( سيتم  سبب  ح  شر عليك  سيتعي   

األصىلي  بلدك  إىل  العودة  يمكنك  ال  ولماذا  بالتفصيل  المساعدة م  . المغادرة  محام/محاميةيمكنك طلب  خالل هذه    ن 
ي ذلك المقابلة مع وكالة الحماية الدولية.  ،مرحلةال

 بما ف 
 

ي   البقاء  من  ين/ فستتمكن  إيجابيا   القرار   كان  ذا إ  قراًرا.   ين/ لق  سوف تت  ذلك، بعد  
لك الطعن    فيحقكان سلبيا    إذا أما    . مالطا   ف 

.   الدوليةالحماية    استئنافأمام محكمة   محامي قانونية    وبمساعدة  مساعدة  عىل  للحصول  بطلب  التقدم  أيًضا  يمكنك 
 تقدمها الدولة مجاًنا. 

المعلومات الواردة فيه صحيحة اعتباًرا من   إىل تقديم استشارة قانونية.   المنشور   ا هدف هذيال    إخالء المسؤولية: 
 .  تاري    خ النشر

ي ، والمثليات  لمثليي   ل "م، ع" ) مجتمع ا  والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا( الجنسي  الميلومزدوجات  مزدوج 

 نساء  التنجذب جسدًيا وعاطفًيا إىل   امرأة المثلية:  
 :  جسدًيا وعاطفًيا إىل رجال آخرين. جل ينجذب ر  المثىلي

  :  جسدًيا وعاطفًيا إىل أشخاص من أكتر من جنس واحد.   تنجذب/ أي شخص ينجذب مزدوج/ة الميل الجنسي
الذي يشعر ا   العابر/ة جندريا:  ت  تشعر / لشخص  تم  الذي  الجنس  الجن   سميته أن  يتطابق مع  الوالدة ال    الذي   س به عند 

 . إليه ينتمي  ا / انه تحس/ يحس
ي حيث ال يكون جسد الشخص ذكًرا أو أنتر جنسية:  -البي     . هما أو كال بالكامل،تنوع بيولوج 

ي  أفراد  يستعمله بعضصطلح  م  الكويرية: 
ي ئ  ي ئ   مجتمع اإلل ج 

ي  ال   يعرف نوعه االجتماعي كرجل او امرأة  الذي ال  الشخص :قطب 

ي  اإلطار 
 العمل   خطةو  القانون 

ي   لجوء    ة/ فيه اآلن إذا كنت طالب  ين/ يمكن أن تسمح لك بفهم أفضل للبلد الذي تعيشهذه القليل من المعلومات الت 
ي ، والمثليات )المثليي   " عم، ال "مجتمع  من  والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا(  الجنسي  الميلومزدوجات   مزدوج 

 زواج ال

ي 
وج  مالطا،   ف  وجا من الممكن ألي شخصي   أن يت   ي   /تدخال أو يدخال   ا/تت  

ي زواج مدئ 
اف    . ف  ي أن يتم االعت 

هذا يشمل الحق ف 
ي والدة  / والًدا   ي/ كونت والحصول عىل خدمات الصحة اإلنجابية أو التقدم بطلب ل  ألطفالك،  والدة / بك كوالد  لن    . بالتبت 

 أو الحماية الفرعية.  ة / وضع الالج   ك  يكون هذا ممكًنا إال بعد منح

مرحبا

c من المثلثات الوردية إىل قوس قزح 

 مرحبا

  قد   حيبالت    عالمة رؤية    لكن  والوحدة، قد تشعر بالخوف    لك.   ا كون هذا المنشور مناسبيفقد    قبل،إذا صادفت ألوان قوس قزح من  
 . الصحيح للمكان  وصلت أنكتشعرك 

ي مالطا إذا لم 
 لالضطهاد،العودة إىل بلدك األصىلي بسبب تعرضك يكن بإمكانك  يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل الحماية الدولية ف 

أنك معرض االضطهاد.   ة/ أو  الجنسية  لخطر  أو  الدين  أو  العرق  بسبب  هذا  يكون  أن  السياسي   يمكن  الرأي  اال   او  مجموعة ل  نتماءأو 
ي ،  والمثليات  )المثليي   "  عال "م،    جتمع كم  اجتماعية معينة   عل والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا(    الجنسي   الميلومزدوجات    مزدوج 

 . المثال سبيل
 

ي مالطا حت  تتلق    اللجوء،  ة/ صفة طالب  ين/ فإنك تتلق    الدولية،بمجرد تقديم طلبك لدى وكالة الحماية  
ي البقاء ف 

 ي / ولديك الحق ف 
ي طلب اللجوء الذي قدمته

ي ف 
 عىل شهادة تؤكد حالتك.  ين/ ستحصل . القرار النهائ 

ي وصلت بها إىل مالطا أثناء   ذلك، بعد    الرسمي لطلبك.   لتقديما  سيتم سؤالك أواًل عن التفاصيل األساسية الخاصة بك والطريقة الت 
ح سبب )أسباب( المغادرة بالتفصيل ولماذا ال  سيتم استدعاؤك إلجراء مقابلتك الشخصية مع مسؤول الحالة حيث  سيتعي   عليك شر

ي ذلك المقابلة مع وكالة الحماية    ،مرحلةالخالل هذه    ن محام/محاميةيمكنك طلب المساعدة م  . يمكنك العودة إىل بلدك األصىلي 
بما ف 

 الدولية. 
 

ي  البقاء من ين/ فستتمكن إيجابيا  القرار  كان  ذا إ قراًرا.  ين/ لق  سوف تت  ذلك،بعد 
لك الطعن أمام محكمة   فيحقكان سلبيا   إذا أما  . مالطا  ف 

.  الدوليةالحماية  استئناف  يمكنك أيًضا التقدم بطلب للحصول عىل مساعدة قانونية تقدمها الدولة مجاًنا.  وبمساعدة محامي

.  إىل تقديم استشارة قانونية.   المنشور  ا هدف هذ يال   إخالء المسؤولية:   المعلومات الواردة فيه صحيحة اعتباًرا من تاري    خ النشر

ي ، والمثليات  لمثليي   ل "م، ع" ) مجتمع ا  والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا( الجنسي  الميلومزدوجات  مزدوج 

 نساء  التنجذب جسدًيا وعاطفًيا إىل   امرأة المثلية:  
 :  جسدًيا وعاطفًيا إىل رجال آخرين. جل ينجذب ر  المثلي

  :  جسدًيا وعاطفًيا إىل أشخاص من أكتر من جنس واحد.   تنجذب/ أي شخص ينجذب مزدوج/ة الميل الجنسي
  ا / انه  تحس/ يحس  الذي  سبه عند الوالدة ال يتطابق مع الجن   سميتهأن الجنس الذي تم ت  تشعر / لشخص الذي يشعر ا  العابر/ة جندريا: 

 . إليه ينتمي 
ي حيث ال يكون جسد الشخص ذكًرا أو أنتر جنسية:  -البي     . هما أو كال بالكامل،تنوع بيولوج 

ي  أفراد  يستعمله بعضصطلح  م  الكويرية: 
ي ئ  ي ئ   مجتمع اإلل ج 

ي  ال   يعرف نوعه االجتماعي كرجل او امرأة  الذي ال  الشخص :قطب 

ي  اإلطار 
 العمل   خطةو  القانون 

ي  ال  مجتمع    لجوء من   ة / فيه اآلن إذا كنت طالب ين/ يمكن أن تسمح لك بفهم أفضل للبلد الذي تعيشهذه القليل من المعلومات الت 
ي ،  والمثليات )المثليي   " عم، "  والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا(  الجنسي  الميلومزدوجات  مزدوج 

 زواج ال

ي 
وج  مالطا،  ف  يت   أن  شخصي    ألي  الممكن  وجا من  يدخال   ا/تت   ي   /تدخال أو 

مدئ  زواج  ي 
بك    . ف  اف  االعت  يتم  أن  ي 

ف  الحق  يشمل  هذا 
ي والدة  / والًدا   ي/ كونت والحصول عىل خدمات الصحة اإلنجابية أو التقدم بطلب ل  ألطفالك،  والدة / كوالد  لن يكون هذا ممكًنا إال    . بالتبت 

 أو الحماية الفرعية.  ة / وضع الالج   ك بعد منح
ي 
اف القانون   : االجتماعي بالنوع االعتر

ي  
/ة الجنسوما إذا كان لديه جسد ذكر أو أنتر أ امرأة،يقرر كل شخص بنفسه ما إذا كان رجاًل أو   مالطا،ف  ي ي أيًضا أن لكل    . و بيت  وهذا يعت 

ي أن يعامل
/هويته ها / نوعه  ا / وفًقا لهويته تعامل/ شخص الحق ف  ي جميع األوقات.   الجندرية ا / االجتماعي

 ف 

ي / يمكن للشخص الذي جنسه  ترعل/ عىل الحماية الدولية ويرغب  ت/ حصل  الت  تغيت   ي 
يقوم  ا / ف  ي أن 

بإعالن أمام كاتب    تقوم/ القانوئ 
ي أنه يجب عليك االنتظار حت     سيتم بعد ذلك تعديل مستنداتك وفًقا لذلك.   إىل وكالة الحماية الدولية.   يقدمه/تقدمهعدل و  هذا يعت 

ي طلب اللجوء  
اف بهويتك الجنسية    لصالحك،يتم البت ف  ولديك وثائق هوية تعكس هويتك الجنسية واسمك    قانوًنا، حت  يتم االعت 

 المفضل. 
ي مالطا. 

ة إقامتك ف   ال يزال بإمكانك اختيار العيش وفًقا لهويتك الجنسية طوال فت 
ي مستندات الهوية الخاصة بدال من رجل أو امرأة   X من الممكن أيًضا أن يكون لديك عالمة

 بك. ف 
 

 خطاب الكراهية وجرائم الكراهية: 

ي 
 يعد التحدث أو الترصف بطريقة من المحتمل أن تثت  الكراهية والعنف تجاه مجموعة معينة جريمة جنائية.  مالطا،  ف 

/هوية جندريةيشمل ذلك األفعال أو الكالم الذي يحرض عىل الكراهية أو العنف تجاه جنس معي   أو   أو توجه جنسي أو   نوع اجتماعي
ي أو دين أو معتقد أو رأي سياسي 

 . عرق أو لون أو لغة أو أصل عرف 
طلب الدعم وتقديم  عليك فيجب  ما  لجريمةشعرت أنك ضحية   وإذا األذى من  ة/ محمي  ا / فأنه ا / وضعه نبعض النظر ع  شخص،أي  

طة  لمركز تقرير رسمي  طة المالطية مساعدتك.  يمكن.  مالطا شر  أيًضا لوحدة دعم الضحايا داخل قوة الشر
 
 صحية: الخدمات ال

ي  ي    . صعبةال  ت النفسيةاللجوء الحصول عىل رعاية صحية طارئة ورعاية الحاال   ات / يمكن لطالت 
  مالطا هو مستشق  المستشق  الرئيسي ف 

ي  ieMater D ماتر دي
ي مناطق مختلفة.   . Msida مسيداالموجود ف 

ي مالطا أيًضا عدد من عيادات الرعاية الصحية ف 
 يوجد ف 

مالط حكومة  الجندريةعيادة    ا أنشأت  لألشخاص   (Gender wellbeing clinic)اإلحاطة/المرافقة  متخصصة  خدمات  تقدم  ي  الت 
ي وبينيات ال /ات جندريا/جنسيا وبينت   نس جالعابريي  

إىل   باإلضافة  األشي  والعالج  النفسي  الطبيب  جلسات  ذلك  ي 
ف  بما  واالجتماعي  النفسي  الدعم  خدمات  العيادة  ي تقدم 

الصوئ  العالج 
. يمكن إجراء اإلحاالت إىل العيادة من قبل    . والوصفات الهرمونية ي االجتماعي

ي النفسي أو المستشار أو األخصائ 
طبيب األشة أو األخصائ 

  . ة/ هذه الخدمة مجانية لمن لديه صفة الج   
ية. بعدوى منقولة جنسًيا    الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال هم أكتر عرضة لإلصابة وس نقص المناعة البشر يمكنك    مثل فت 

ي لألمراض المنقولة باالتصال الجنسي من خالل  
ي    (GU clinic)عيادة المجاري البولية والجهاز التناسىلي الحصول عىل اختبار مجائ 

ف 
 . Mater Deiيامستشق  ماتر د

 
   العالج المناسب  أخذ  عم جنسيا،يمكن لمعظم الناس أن يعيشوا حياة صحية طبيعية حت  بعد اإلصابة بعدوى منقولة 

المناعة   نقص  وس  ينقللفت  لآلخرين.   تنقل/ لن  العدوى  أيًضا  زالوا    الشخص  ما  الذين  اللجوء  ي  لطالت  أيًضا  متاح  العيادة  ي 
ف  االختبار 

ي مالطا. 
 ينتظرون قراًرا من وكالة الحماية الدولية بشأن وضعهم ف 

 
ي  االدماج
 : المجتمعف 

 
اتيجية دمج المهاجرين وخطة العمل. ( HRID)تتكفل وحدة الثقافات ومكافحة العنرصية    بالتنفيذ اليومي الست 

ي تنقل المعلومات وتتلق  طلبات االندماج وتتابع تقدم المهاجرين ي اندماجهم  ات/ وهي بمثابة هيئة التنسيق الحكومية الرئيسية الت 
  ن / ف 

ي مالطا. 
"   ف   المهاجرين إلدماجإىل توفت  نهج شامل ( I belong program)يهدف برنامج "أنا أنتمي

ي هذا ا 
ي   ات/ المهاجرين  إدماج   جاهت تكون الخطوة األوىل ف 

قدم وحدة التبادل  ت.  من خالل معرفة اللغات الرسمية للبالد والوعي الثقاف 
ي اللغة المالطية 

ي ومكافحة العنرصية دورات ف 
ي عىل مرحلتي   الثقاف 

ية والتوجيه الثقاف   . واإلنجلت  
ibelongcourses@gov.mt  والتطبيقات   المعلومات 

 
ي يمكن أن تدعمك   المنظمات البر

 

c من المثلثات الوردية إىل قوس قزح 

 مرحبا

  عالمة رؤية    لكن  والوحدة،قد تشعر بالخوف    لك.   ا كون هذا المنشور مناسبيفقد    قبل،إذا صادفت ألوان قوس قزح من  
 . الصحيح للمكان وصلت  أنك تشعرك  قد  حيب الت  

ي مالطا إذا لم
العودة إىل بلدك األصىلي بسبب تعرضك  يكن بإمكانك    يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل الحماية الدولية ف 

أو  او الرأي السياسي   يمكن أن يكون هذا بسبب العرق أو الدين أو الجنسية  لخطر االضطهاد.   ة/ أو أنك معرض لالضطهاد،
ي ،  والمثليات  )المثليي   "  عال "م،    جتمعكم  مجموعة اجتماعية معينةل  نتماءاال  والعابرين    الجنسي   الميلومزدوجات    مزدوج 

 . المثال سبيل عىلوالعابرات جندريا/جنسيا( 
 

ي مالطا    اللجوء،   ة/ صفة طالب  ين/ فإنك تتلق    الدولية،بمجرد تقديم طلبك لدى وكالة الحماية  
ي البقاء ف 

ولديك الحق ف 
ي طلب اللجوء الذي قدمته ي/ حت  تتلق  

ي ف 
 عىل شهادة تؤكد حالتك.  ين/ ستحصل . القرار النهائ 

ي وصلت بها إىل مالطا أثناء    الرسمي لطلبك.   لتقديما  سيتم سؤالك أواًل عن التفاصيل األساسية الخاصة بك والطريقة الت 
الحالة حيث    ذلك، بعد   مع مسؤول  الشخصية  مقابلتك  استدعاؤك إلجراء  )أسباب( سيتم  سبب  ح  شر عليك  سيتعي   

األصىلي  بلدك  إىل  العودة  يمكنك  ال  ولماذا  بالتفصيل  المساعدة م  . المغادرة  محام/محاميةيمكنك طلب  خالل هذه    ن 
ي ذلك المقابلة مع وكالة الحماية الدولية.  ،مرحلةال

 بما ف 
 

ي   البقاء  من  ين/ فستتمكن  إيجابيا   القرار   كان  ذا إ  قراًرا.   ين/ لق  سوف تت  ذلك، بعد  
لك الطعن    فيحقكان سلبيا    إذا أما    . مالطا   ف 

.   الدوليةالحماية    استئنافأمام محكمة   محامي قانونية    وبمساعدة  مساعدة  عىل  للحصول  بطلب  التقدم  أيًضا  يمكنك 
 تقدمها الدولة مجاًنا. 

المعلومات الواردة فيه صحيحة اعتباًرا من   إىل تقديم استشارة قانونية.   المنشور   ا هدف هذيال    إخالء المسؤولية: 
 .  تاري    خ النشر

ي ، والمثليات  لمثليي   ل "م، ع" ) مجتمع ا  والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا( الجنسي  الميلومزدوجات  مزدوج 

 نساء  التنجذب جسدًيا وعاطفًيا إىل   امرأة المثلية:  
 :  جسدًيا وعاطفًيا إىل رجال آخرين. جل ينجذب ر  المثىلي

  :  جسدًيا وعاطفًيا إىل أشخاص من أكتر من جنس واحد.   تنجذب/ أي شخص ينجذب مزدوج/ة الميل الجنسي
الذي يشعر ا   العابر/ة جندريا:  ت  تشعر / لشخص  تم  الذي  الجنس  الجن   سميته أن  يتطابق مع  الوالدة ال    الذي   س به عند 

 . إليه ينتمي  ا / انه تحس/ يحس
ي حيث ال يكون جسد الشخص ذكًرا أو أنتر جنسية:  -البي     . هما أو كال بالكامل،تنوع بيولوج 

ي  أفراد  يستعمله بعضصطلح  م  الكويرية: 
ي ئ  ي ئ   مجتمع اإلل ج 

ي  ال   يعرف نوعه االجتماعي كرجل او امرأة  الذي ال  الشخص :قطب 

ي  اإلطار 
 العمل   خطةو  القانون 

ي   لجوء    ة/ فيه اآلن إذا كنت طالب  ين/ يمكن أن تسمح لك بفهم أفضل للبلد الذي تعيشهذه القليل من المعلومات الت 
ي ، والمثليات )المثليي   " عم، ال "مجتمع  من  والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا(  الجنسي  الميلومزدوجات   مزدوج 

 زواج ال

ي 
وج  مالطا،   ف  وجا من الممكن ألي شخصي   أن يت   ي   /تدخال أو يدخال   ا/تت  

ي زواج مدئ 
اف    . ف  ي أن يتم االعت 

هذا يشمل الحق ف 
ي والدة  / والًدا   ي/ كونت والحصول عىل خدمات الصحة اإلنجابية أو التقدم بطلب ل  ألطفالك،  والدة / بك كوالد  لن    . بالتبت 

 أو الحماية الفرعية.  ة / وضع الالج   ك  يكون هذا ممكًنا إال بعد منح

ي  
/ة الجنسوما إذا كان لديه جسد ذكر أو أنتر أ امرأة،يقرر كل شخص بنفسه ما إذا كان رجاًل أو   مالطا،ف  ي ي أيًضا أن لكل    . و بيت  وهذا يعت 

ي أن يعامل
/هويته ها / نوعه  ا / وفًقا لهويته تعامل/ شخص الحق ف  ي جميع األوقات.   الجندرية ا / االجتماعي

 ف 

ي / يمكن للشخص الذي جنسه  ترعل/ عىل الحماية الدولية ويرغب  ت/ حصل  الت  تغيت   ي 
يقوم  ا / ف  ي أن 

بإعالن أمام كاتب    تقوم/ القانوئ 
ي أنه يجب عليك االنتظار حت     سيتم بعد ذلك تعديل مستنداتك وفًقا لذلك.   إىل وكالة الحماية الدولية.   يقدمه/تقدمهعدل و  هذا يعت 

ي طلب اللجوء  
اف بهويتك الجنسية    لصالحك،يتم البت ف  ولديك وثائق هوية تعكس هويتك الجنسية واسمك    قانوًنا، حت  يتم االعت 

 المفضل. 
ي مالطا. 

ة إقامتك ف   ال يزال بإمكانك اختيار العيش وفًقا لهويتك الجنسية طوال فت 
ي مستندات الهوية الخاصة بدال من رجل أو امرأة   X من الممكن أيًضا أن يكون لديك عالمة

 بك. ف 
 

 خطاب الكراهية وجرائم الكراهية: 

ي 
 يعد التحدث أو الترصف بطريقة من المحتمل أن تثت  الكراهية والعنف تجاه مجموعة معينة جريمة جنائية.  مالطا،  ف 

/هوية جندريةيشمل ذلك األفعال أو الكالم الذي يحرض عىل الكراهية أو العنف تجاه جنس معي   أو   أو توجه جنسي أو   نوع اجتماعي
ي أو دين أو معتقد أو رأي سياسي 

 . عرق أو لون أو لغة أو أصل عرف 
طلب الدعم وتقديم  عليك فيجب  ما  لجريمةشعرت أنك ضحية   وإذا األذى من  ة/ محمي  ا / فأنه ا / وضعه نبعض النظر ع  شخص،أي  

طة  لمركز تقرير رسمي  طة المالطية مساعدتك.  يمكن.  مالطا شر  أيًضا لوحدة دعم الضحايا داخل قوة الشر
 
 صحية: الخدمات ال

ي  ي    . صعبةال  ت النفسيةاللجوء الحصول عىل رعاية صحية طارئة ورعاية الحاال   ات / يمكن لطالت 
  مالطا هو مستشق  المستشق  الرئيسي ف 

ي  ieMater D ماتر دي
ي مناطق مختلفة.   . Msida مسيداالموجود ف 

ي مالطا أيًضا عدد من عيادات الرعاية الصحية ف 
 يوجد ف 

مالط حكومة  الجندريةعيادة    ا أنشأت  لألشخاص   (Gender wellbeing clinic)اإلحاطة/المرافقة  متخصصة  خدمات  تقدم  ي  الت 
ي وبينيات ال /ات جندريا/جنسيا وبينت   نس جالعابريي  

إىل   باإلضافة  األشي  والعالج  النفسي  الطبيب  جلسات  ذلك  ي 
ف  بما  واالجتماعي  النفسي  الدعم  خدمات  العيادة  ي تقدم 

الصوئ  العالج 
. يمكن إجراء اإلحاالت إىل العيادة من قبل    . والوصفات الهرمونية ي االجتماعي

ي النفسي أو المستشار أو األخصائ 
طبيب األشة أو األخصائ 

  . ة/ هذه الخدمة مجانية لمن لديه صفة الج   
ية. بعدوى منقولة جنسًيا    الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال هم أكتر عرضة لإلصابة وس نقص المناعة البشر يمكنك    مثل فت 

ي لألمراض المنقولة باالتصال الجنسي من خالل  
ي    (GU clinic)عيادة المجاري البولية والجهاز التناسىلي الحصول عىل اختبار مجائ 

ف 
 . Mater Deiيامستشق  ماتر د

 
   العالج المناسب  أخذ  عم جنسيا،يمكن لمعظم الناس أن يعيشوا حياة صحية طبيعية حت  بعد اإلصابة بعدوى منقولة 

المناعة   نقص  وس  ينقللفت  لآلخرين.   تنقل/ لن  العدوى  أيًضا  زالوا    الشخص  ما  الذين  اللجوء  ي  لطالت  أيًضا  متاح  العيادة  ي 
ف  االختبار 

ي مالطا. 
 ينتظرون قراًرا من وكالة الحماية الدولية بشأن وضعهم ف 

 
ي  االدماج
 : المجتمعف 

 
اتيجية دمج المهاجرين وخطة العمل. ( HRID)تتكفل وحدة الثقافات ومكافحة العنرصية    بالتنفيذ اليومي الست 

ي تنقل المعلومات وتتلق  طلبات االندماج وتتابع تقدم المهاجرين ي اندماجهم  ات/ وهي بمثابة هيئة التنسيق الحكومية الرئيسية الت 
  ن / ف 

ي مالطا. 
"   ف   المهاجرين إلدماجإىل توفت  نهج شامل ( I belong program)يهدف برنامج "أنا أنتمي

ي هذا ا 
ي   ات/ المهاجرين  إدماج   جاهت تكون الخطوة األوىل ف 

قدم وحدة التبادل  ت.  من خالل معرفة اللغات الرسمية للبالد والوعي الثقاف 
ي اللغة المالطية 

ي ومكافحة العنرصية دورات ف 
ي عىل مرحلتي   الثقاف 

ية والتوجيه الثقاف   . واإلنجلت  
ibelongcourses@gov.mt  والتطبيقات   المعلومات 

 
ي يمكن أن تدعمك   المنظمات البر

 

ي  
/ة الجنسوما إذا كان لديه جسد ذكر أو أنتر أ امرأة،يقرر كل شخص بنفسه ما إذا كان رجاًل أو   مالطا،ف  ي ي أيًضا أن لكل    . و بيت  وهذا يعت 

ي أن يعامل
/هويته ها / نوعه  ا / وفًقا لهويته تعامل/ شخص الحق ف  ي جميع األوقات.   الجندرية ا / االجتماعي

 ف 

ي / يمكن للشخص الذي جنسه  ترعل/ عىل الحماية الدولية ويرغب  ت/ حصل  الت  تغيت   ي 
يقوم  ا / ف  ي أن 

بإعالن أمام كاتب    تقوم/ القانوئ 
ي أنه يجب عليك االنتظار حت     سيتم بعد ذلك تعديل مستنداتك وفًقا لذلك.   إىل وكالة الحماية الدولية.   يقدمه/تقدمهعدل و  هذا يعت 

ي طلب اللجوء  
اف بهويتك الجنسية    لصالحك،يتم البت ف  ولديك وثائق هوية تعكس هويتك الجنسية واسمك    قانوًنا، حت  يتم االعت 

 المفضل. 
ي مالطا. 

ة إقامتك ف   ال يزال بإمكانك اختيار العيش وفًقا لهويتك الجنسية طوال فت 
ي مستندات الهوية الخاصة بدال من رجل أو امرأة   X من الممكن أيًضا أن يكون لديك عالمة

 بك. ف 
 

 خطاب الكراهية وجرائم الكراهية: 

ي 
 يعد التحدث أو الترصف بطريقة من المحتمل أن تثت  الكراهية والعنف تجاه مجموعة معينة جريمة جنائية.  مالطا،  ف 

/هوية جندريةيشمل ذلك األفعال أو الكالم الذي يحرض عىل الكراهية أو العنف تجاه جنس معي   أو   أو توجه جنسي أو   نوع اجتماعي
ي أو دين أو معتقد أو رأي سياسي 

 . عرق أو لون أو لغة أو أصل عرف 
طلب الدعم وتقديم  عليك فيجب  ما  لجريمةشعرت أنك ضحية   وإذا األذى من  ة/ محمي  ا / فأنه ا / وضعه نبعض النظر ع  شخص،أي  

طة  لمركز تقرير رسمي  طة المالطية مساعدتك.  يمكن.  مالطا شر  أيًضا لوحدة دعم الضحايا داخل قوة الشر
 
 صحية: الخدمات ال

ي  ي    . صعبةال  ت النفسيةاللجوء الحصول عىل رعاية صحية طارئة ورعاية الحاال   ات / يمكن لطالت 
  مالطا هو مستشق  المستشق  الرئيسي ف 

ي  ieMater D ماتر دي
ي مناطق مختلفة.   . Msida مسيداالموجود ف 

ي مالطا أيًضا عدد من عيادات الرعاية الصحية ف 
 يوجد ف 

مالط حكومة  الجندريةعيادة    ا أنشأت  لألشخاص   (Gender wellbeing clinic)اإلحاطة/المرافقة  متخصصة  خدمات  تقدم  ي  الت 
ي وبينيات ال /ات جندريا/جنسيا وبينت   نس جالعابريي  

إىل   باإلضافة  األشي  والعالج  النفسي  الطبيب  جلسات  ذلك  ي 
ف  بما  واالجتماعي  النفسي  الدعم  خدمات  العيادة  ي تقدم 

الصوئ  العالج 
. يمكن إجراء اإلحاالت إىل العيادة من قبل    . والوصفات الهرمونية ي االجتماعي

ي النفسي أو المستشار أو األخصائ 
طبيب األشة أو األخصائ 

  . ة/ هذه الخدمة مجانية لمن لديه صفة الج   
ية. بعدوى منقولة جنسًيا    الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال هم أكتر عرضة لإلصابة وس نقص المناعة البشر يمكنك    مثل فت 

ي لألمراض المنقولة باالتصال الجنسي من خالل  
ي    (GU clinic)عيادة المجاري البولية والجهاز التناسىلي الحصول عىل اختبار مجائ 

ف 
 . Mater Deiيامستشق  ماتر د

 
   العالج المناسب  أخذ  عم جنسيا،يمكن لمعظم الناس أن يعيشوا حياة صحية طبيعية حت  بعد اإلصابة بعدوى منقولة 

المناعة   نقص  وس  ينقللفت  لآلخرين.   تنقل/ لن  العدوى  أيًضا  زالوا    الشخص  ما  الذين  اللجوء  ي  لطالت  أيًضا  متاح  العيادة  ي 
ف  االختبار 

ي مالطا. 
 ينتظرون قراًرا من وكالة الحماية الدولية بشأن وضعهم ف 

 
ي  االدماج
 : المجتمعف 

 
اتيجية دمج المهاجرين وخطة العمل. ( HRID)تتكفل وحدة الثقافات ومكافحة العنرصية    بالتنفيذ اليومي الست 

ي تنقل المعلومات وتتلق  طلبات االندماج وتتابع تقدم المهاجرين ي اندماجهم  ات/ وهي بمثابة هيئة التنسيق الحكومية الرئيسية الت 
  ن / ف 

ي مالطا. 
"   ف   المهاجرين إلدماجإىل توفت  نهج شامل ( I belong program)يهدف برنامج "أنا أنتمي

ي هذا ا 
ي   ات/ المهاجرين  إدماج   جاهت تكون الخطوة األوىل ف 

قدم وحدة التبادل  ت.  من خالل معرفة اللغات الرسمية للبالد والوعي الثقاف 
ي اللغة المالطية 

ي ومكافحة العنرصية دورات ف 
ي عىل مرحلتي   الثقاف 

ية والتوجيه الثقاف   . واإلنجلت  
ibelongcourses@gov.mt  والتطبيقات   المعلومات 

 
ي يمكن أن تدعمك   المنظمات البر

 

c من المثلثات الوردية إىل قوس قزح 

 مرحبا

  قد   حيبالت    عالمة رؤية    لكن  والوحدة، قد تشعر بالخوف    لك.   ا كون هذا المنشور مناسبيفقد    قبل،إذا صادفت ألوان قوس قزح من  
 . الصحيح للمكان  وصلت أنكتشعرك 

ي مالطا إذا لم 
 لالضطهاد،العودة إىل بلدك األصىلي بسبب تعرضك يكن بإمكانك  يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل الحماية الدولية ف 

أنك معرض االضطهاد.   ة/ أو  الجنسية  لخطر  أو  الدين  أو  العرق  بسبب  هذا  يكون  أن  السياسي   يمكن  الرأي  اال   او  مجموعة ل  نتماءأو 
ي ،  والمثليات  )المثليي   "  عال "م،    جتمع كم  اجتماعية معينة   عل والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا(    الجنسي   الميلومزدوجات    مزدوج 

 . المثال سبيل
 

ي مالطا حت  تتلق    اللجوء،  ة/ صفة طالب  ين/ فإنك تتلق    الدولية،بمجرد تقديم طلبك لدى وكالة الحماية  
ي البقاء ف 

 ي / ولديك الحق ف 
ي طلب اللجوء الذي قدمته

ي ف 
 عىل شهادة تؤكد حالتك.  ين/ ستحصل . القرار النهائ 

ي وصلت بها إىل مالطا أثناء   ذلك، بعد    الرسمي لطلبك.   لتقديما  سيتم سؤالك أواًل عن التفاصيل األساسية الخاصة بك والطريقة الت 
ح سبب )أسباب( المغادرة بالتفصيل ولماذا ال  سيتم استدعاؤك إلجراء مقابلتك الشخصية مع مسؤول الحالة حيث  سيتعي   عليك شر

ي ذلك المقابلة مع وكالة الحماية    ،مرحلةالخالل هذه    ن محام/محاميةيمكنك طلب المساعدة م  . يمكنك العودة إىل بلدك األصىلي 
بما ف 

 الدولية. 
 

ي  البقاء من ين/ فستتمكن إيجابيا  القرار  كان  ذا إ قراًرا.  ين/ لق  سوف تت  ذلك،بعد 
لك الطعن أمام محكمة   فيحقكان سلبيا   إذا أما  . مالطا  ف 

.  الدوليةالحماية  استئناف  يمكنك أيًضا التقدم بطلب للحصول عىل مساعدة قانونية تقدمها الدولة مجاًنا.  وبمساعدة محامي

.  إىل تقديم استشارة قانونية.   المنشور  ا هدف هذ يال   إخالء المسؤولية:   المعلومات الواردة فيه صحيحة اعتباًرا من تاري    خ النشر

ي ، والمثليات  لمثليي   ل "م، ع" ) مجتمع ا  والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا( الجنسي  الميلومزدوجات  مزدوج 

 نساء  التنجذب جسدًيا وعاطفًيا إىل   امرأة المثلية:  
 :  جسدًيا وعاطفًيا إىل رجال آخرين. جل ينجذب ر  المثلي

  :  جسدًيا وعاطفًيا إىل أشخاص من أكتر من جنس واحد.   تنجذب/ أي شخص ينجذب مزدوج/ة الميل الجنسي
  ا / انه  تحس/ يحس  الذي  سبه عند الوالدة ال يتطابق مع الجن   سميتهأن الجنس الذي تم ت  تشعر / لشخص الذي يشعر ا  العابر/ة جندريا: 

 . إليه ينتمي 
ي حيث ال يكون جسد الشخص ذكًرا أو أنتر جنسية:  -البي     . هما أو كال بالكامل،تنوع بيولوج 

ي  أفراد  يستعمله بعضصطلح  م  الكويرية: 
ي ئ  ي ئ   مجتمع اإلل ج 

ي  ال   يعرف نوعه االجتماعي كرجل او امرأة  الذي ال  الشخص :قطب 

ي  اإلطار 
 العمل   خطةو  القانون 

ي  ال  مجتمع    لجوء من   ة / فيه اآلن إذا كنت طالب ين/ يمكن أن تسمح لك بفهم أفضل للبلد الذي تعيشهذه القليل من المعلومات الت 
ي ،  والمثليات )المثليي   " عم، "  والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا(  الجنسي  الميلومزدوجات  مزدوج 

 زواج ال

ي 
وج  مالطا،  ف  يت   أن  شخصي    ألي  الممكن  وجا من  يدخال   ا/تت   ي   /تدخال أو 

مدئ  زواج  ي 
بك    . ف  اف  االعت  يتم  أن  ي 

ف  الحق  يشمل  هذا 
ي والدة  / والًدا   ي/ كونت والحصول عىل خدمات الصحة اإلنجابية أو التقدم بطلب ل  ألطفالك،  والدة / كوالد  لن يكون هذا ممكًنا إال    . بالتبت 

 أو الحماية الفرعية.  ة / وضع الالج   ك بعد منح
ي 
اف القانون   : االجتماعي بالنوع االعتر

ي مالطا 
ي    والخدمات  كيانات ومنظماتالمن  العديد    توجد ف  ي ،  والمثليات  )المثليي   ال "م، ع"  مجتمع    تدعمالت    الميل ومزدوجات    مزدوج 

  . بالمعلومات  وتمدهموالعابرين والعابرات جندريا/جنسيا(  الجنسي 
 

التوجه   ،وحدة  الجندريوا   ندريةالجة  يوالهو   الجنسي /العرض  مديرية   هي   : (SOGIGESC)الجنسيةوالخصائص    لتعبت  من  جزء 
ي  حقوق اإلنسان ام كرامة اإلنسان بغض النظر  الت   . لكويري/ةعن هوية الشخص اتنصح الحكومة بضمان احت 

 
ي وفحص طلبات الحماية الدوليةوكالة الحماية الدولية:  

ي الحماية الدولية أنه سيتم حماية    . هي وكالة حكومية مسؤولة عن تلق  تعت 
  . من العودة القشية إىل بلدهم األصىلي بسبب المشاكل المتعلقة باالضطهاد و / أو االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان  ات/ المستفيدين

ي ،  والمثليات  المثليي   تم منح األشخاص  ي   دولية تجنبهم والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا حماية    الجنسي   الميلومزدوجات    مزدوج 
 للخطر و/أو األذىالعودة إىل بلدانهم األصلية حيث تقرر أنهم سيكونون عرضة 

 
ي مالطا لشؤون السامية   المفوضية مكتب يتمثل الهدف الرئيسي ل 

ي  (UNHCR)الالجئي   ف 
وط ف   الدعوة إىل الحصول عىل الحماية بشر

المعنيي    األشخاص  لجميع  الدائمة واالدماج  الحلول  الحماية  ل  وتدعو المفوضية  . ات/ مناسبة وتعزيز  لجوء يراعي  تعزيز قدرة  ولنظام 
المهاجرين لتدفقات  االستجابة  عىل  الالجئي     . ات/ البالد  حماية  عىل  المفوضية  ي   ات/ تعمل  الجنسية    ات/ وطالت  وعديمي  اللجوء 

ي ، والمثليات  )المثليي   ال "م، ع" والنازحي   من مجتمع   والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا( الجنسي  الميلومزدوجات  مزدوج 
 

ال "م، ع"    حقوق  حركة ي ،  والمثليات  )المثليي   مجتمع  جندريا/جنسيا(    الجنسي   الميلومزدوجات    مزدوج  والعابرات  ي والعابرين 
  ف 

إذ توفر دعما نفسيا اجتماعيا    (Rainbow support service)  خدمة دعم تسم )قوس قزح(الحركة    هتدير هذ  . (MGRM)مالطا
ي ،  والمثليات  )المثليي     مجتمع ال "م، ع"أفراد    لجميع مجانيا   والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا(    الجنسي   الميلومزدوجات    مزدوج 
  للقاءبا   ألفراد لتسمح    شطة مختلفةناستضافة ا  عت    منةاآل   العديد من المساحات االجتماعية  ا الخدمة أيض  هذه  توفر كما    كذلك.   وأشهم
    . والتعارف

 
 حول الصحة الجنسية والعقلية  الوعي   مستوى  فعور   تقوم بتنسيق وتنظيم نشاط فخر مالطا(:  ARC)  مجتمعات قوس قزح المتحالفة

مجتمع  عضوات/ عضاء أ  وجمع ع"    من  "م،  ي ،  والمثليات  )المثليي   ال  والعابرات   الجنسي   الميلومزدوجات    مزدوج  والعابرين 
 خالل األنشطة االجتماعية.  من معا جندريا/جنسيا( 

 
المتحالفة   "م، ع"  ARC)تقوم مجتمعات قوس قزح  ال  لمجتمع  بإدارة موقع  ي ،  والمثليات  )المثليي   (    الميل ومزدوجات    مزدوج 

جندريا/جنسيا(  الجنسي  والعابرات    اث حداأل   خبار،األ   معلومات،ال ب  ات/ المهتمي     لمد  وذلك  www.gaymalta.com  والعابرين 
ي  بالمجتمع  صلة  ذاتقضايا  الو  ي    لألنشطة. يقدم الموقع كذلك الجدول الزمت  ي    تجريواالحداث الت 

ي   الجزيرةف  بمجتمع  لديها عالقة    والت 
ي ،  والمثليات )المثليي   ال "م، ع"   والعابرين والعابرات جندريا/جنسيا(  الجنسي  الميلومزدوجات   مزدوج 

 
ي تقدم  :  (Aditus Fondation)مؤسسة   

مجائ  بشكل  ي 
القانوئ  المستمرة. تو   التوجيه/االرشاد  المنارصة  أعمال  ي 

ف  ينصب    شارك 
هم ي    ن/ يعملون  ن/ أنهمغت     مالطا،بشكل أساسي عىل    ن/ تركت  

أيضا عىل تسليط الضوء عىل األبعاد اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان ف 
ة الهجرة والمساواة    تشمل  مالطا.  ي ومزدوجات الميل الجنسي والعابرين مجتمع ال "م، ع"  مجاالت الخت  )المثليي   والمثليات، مزدوج 

 .والعابرات جندريا/جنسيا(
 

.  يسعي   / لجميع األشخاص الذين يسعونهي مساحة مفتوحة  :  (Drachmaدراكما ) تشمل مساحة  هي و  إىل االندماج الجنسي والروجي
ع"   "م،  ال  جندريا/جنسيا(مجتمع  والعابرات  والعابرين  الجنسي  الميل  ومزدوجات  ي  مزدوج  والمثليات،  إىل    . )المثليي    باإلضافة 

ي االجتماع للصالة مًعا واستكشاف التقاطعات بي      الصديقات/ األصدقاء 
النشاط الجنسي والجنس والهوية  والعائالت الذين يرغبون ف 

االجتماعي  النوع  الرومانية   . واإليمان والروحانية والدين  الجندرية/هوية  الكاثوليكية  التعاليم  من  حد كبت   إىل  مستوحاة  مجموعة  إنها 
 . من خلفيات دينية مختلفة ات/ القادمي   ولكنها مفتوحة لألشخاص 

 
   تواصل

ي  
/ة الجنسوما إذا كان لديه جسد ذكر أو أنتر أ امرأة،يقرر كل شخص بنفسه ما إذا كان رجاًل أو   مالطا،ف  ي ي أيًضا أن لكل    . و بيت  وهذا يعت 

ي أن يعامل
/هويته ها / نوعه  ا / وفًقا لهويته تعامل/ شخص الحق ف  ي جميع األوقات.   الجندرية ا / االجتماعي

 ف 

ي / يمكن للشخص الذي جنسه  ترعل/ عىل الحماية الدولية ويرغب  ت/ حصل  الت  تغيت   ي 
يقوم  ا / ف  ي أن 

بإعالن أمام كاتب    تقوم/ القانوئ 
ي أنه يجب عليك االنتظار حت     سيتم بعد ذلك تعديل مستنداتك وفًقا لذلك.   إىل وكالة الحماية الدولية.   يقدمه/تقدمهعدل و  هذا يعت 

ي طلب اللجوء  
اف بهويتك الجنسية    لصالحك،يتم البت ف  ولديك وثائق هوية تعكس هويتك الجنسية واسمك    قانوًنا، حت  يتم االعت 

 المفضل. 
ي مالطا. 

ة إقامتك ف   ال يزال بإمكانك اختيار العيش وفًقا لهويتك الجنسية طوال فت 
ي مستندات الهوية الخاصة بدال من رجل أو امرأة   X من الممكن أيًضا أن يكون لديك عالمة

 بك. ف 
 

 خطاب الكراهية وجرائم الكراهية: 

ي 
 يعد التحدث أو الترصف بطريقة من المحتمل أن تثت  الكراهية والعنف تجاه مجموعة معينة جريمة جنائية.  مالطا،  ف 

/هوية جندريةيشمل ذلك األفعال أو الكالم الذي يحرض عىل الكراهية أو العنف تجاه جنس معي   أو   أو توجه جنسي أو   نوع اجتماعي
ي أو دين أو معتقد أو رأي سياسي 

 . عرق أو لون أو لغة أو أصل عرف 
طلب الدعم وتقديم  عليك فيجب  ما  لجريمةشعرت أنك ضحية   وإذا األذى من  ة/ محمي  ا / فأنه ا / وضعه نبعض النظر ع  شخص،أي  

طة  لمركز تقرير رسمي  طة المالطية مساعدتك.  يمكن.  مالطا شر  أيًضا لوحدة دعم الضحايا داخل قوة الشر
 
 صحية: الخدمات ال

ي  ي    . صعبةال  ت النفسيةاللجوء الحصول عىل رعاية صحية طارئة ورعاية الحاال   ات / يمكن لطالت 
  مالطا هو مستشق  المستشق  الرئيسي ف 

ي  ieMater D ماتر دي
ي مناطق مختلفة.   . Msida مسيداالموجود ف 

ي مالطا أيًضا عدد من عيادات الرعاية الصحية ف 
 يوجد ف 

مالط حكومة  الجندريةعيادة    ا أنشأت  لألشخاص   (Gender wellbeing clinic)اإلحاطة/المرافقة  متخصصة  خدمات  تقدم  ي  الت 
ي وبينيات ال /ات جندريا/جنسيا وبينت   نس جالعابريي  

إىل   باإلضافة  األشي  والعالج  النفسي  الطبيب  جلسات  ذلك  ي 
ف  بما  واالجتماعي  النفسي  الدعم  خدمات  العيادة  ي تقدم 

الصوئ  العالج 
. يمكن إجراء اإلحاالت إىل العيادة من قبل    . والوصفات الهرمونية ي االجتماعي

ي النفسي أو المستشار أو األخصائ 
طبيب األشة أو األخصائ 

  . ة/ هذه الخدمة مجانية لمن لديه صفة الج   
ية. بعدوى منقولة جنسًيا    الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال هم أكتر عرضة لإلصابة وس نقص المناعة البشر يمكنك    مثل فت 

ي لألمراض المنقولة باالتصال الجنسي من خالل  
ي    (GU clinic)عيادة المجاري البولية والجهاز التناسىلي الحصول عىل اختبار مجائ 

ف 
 . Mater Deiيامستشق  ماتر د

 
   العالج المناسب  أخذ  عم جنسيا،يمكن لمعظم الناس أن يعيشوا حياة صحية طبيعية حت  بعد اإلصابة بعدوى منقولة 

المناعة   نقص  وس  ينقللفت  لآلخرين.   تنقل/ لن  العدوى  أيًضا  زالوا    الشخص  ما  الذين  اللجوء  ي  لطالت  أيًضا  متاح  العيادة  ي 
ف  االختبار 

ي مالطا. 
 ينتظرون قراًرا من وكالة الحماية الدولية بشأن وضعهم ف 

 
ي  االدماج
 : المجتمعف 

 
اتيجية دمج المهاجرين وخطة العمل. ( HRID)تتكفل وحدة الثقافات ومكافحة العنرصية    بالتنفيذ اليومي الست 

ي تنقل المعلومات وتتلق  طلبات االندماج وتتابع تقدم المهاجرين ي اندماجهم  ات/ وهي بمثابة هيئة التنسيق الحكومية الرئيسية الت 
  ن / ف 

ي مالطا. 
"   ف   المهاجرين إلدماجإىل توفت  نهج شامل ( I belong program)يهدف برنامج "أنا أنتمي

ي هذا ا 
ي   ات/ المهاجرين  إدماج   جاهت تكون الخطوة األوىل ف 

قدم وحدة التبادل  ت.  من خالل معرفة اللغات الرسمية للبالد والوعي الثقاف 
ي اللغة المالطية 

ي ومكافحة العنرصية دورات ف 
ي عىل مرحلتي   الثقاف 

ية والتوجيه الثقاف   . واإلنجلت  
ibelongcourses@gov.mt  والتطبيقات   المعلومات 

 
ي يمكن أن تدعمك   المنظمات البر

 


