
LINJI GWIDA TAL-GVERN MALTI 
DWAR IR-RIKONOXXIMENT 
TAS-SESS, TAS-SESSWALITÀ 
U TAL-ĠENERU



DAĦLA

Matul l-aħħar 7 snin, il-Gvern introduċa numru ta’ 
liġijiet u prattiki mmirati biex javvanzaw l-ugwaljanza 
tal-persuni LGBTIQ, inklużi dawk relatati mar-
rikonoxximent ta’ koppji tal-istess sess u tal-familji 
tagħhom, kif ukoll dawk li jiffaċilitaw l-aċċess għar-
rikonoxximent legali tal-ġeneru għal persuni trans. 

Il-fehim u l-aċċettazzjoni tal-identitajiet LGBTIQ mis-
soċjetà Maltija kibru b’mod konsiderevoli, tant li l-koppji 
tal-istess sess, il-familji qawsalla u l-persuni trans issa 
jistgħu jkunu aktar viżibbli fil-familji, fil-komunitajiet u 
fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna. 

Ħafna se jkunu attendew xi ċerimonja ta’ Unjoni Ċivili 
jew ta’ żwieġ bejn koppji tal-istess sess. Oħrajn se jsiru 
jafu b’persuni LGBTIQ li għażlu li jsiru ġenituri. Aktar 
minn 140 persuna trans aċċessaw rikonoxximent legali 
tal-ġeneru minn meta ġie introdott l-Att dwar l-Identità 
tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi 
tas-Sess fl-2015. Aħna lkoll irridu li niġu aċċettati għal 
dak li aħna u li niġu ttrattati b’dinjità u rispett.

Għalhekk, inħasset il-ħtieġa li tiġi pprovduta gwida 
lis-servizz pubbliku u lis-settur pubbliku dwar kif 
għandhom jintegraw id-diversi dispożizzjonijiet legali 
u ta’ politika relatati mal-ġbir ta’ data dwar is-sess, is-
sesswalità u l-ġeneru fil-ħidma tagħhom ta’ kuljum. 
Dan huwa essenzjali sabiex jiġi żgurat li s-servizzi 
pubbliċi jkunu kompletament inklużivi lejn il-klijenti 
LGBTIQ, kemm jekk ikunu impjegati jew inkella utenti 
ta’ servizzi esterni li qegħdin jagħmlu użu minn servizz 
pubbliku.

Dan kollu huwa parti mill-bini ta’ servizz ta’ eċċellenza 
f’dinja moderna li tirreaġixxi għal realtajiet dejjem 
jinbidlu u mill-iżgurar ta’ servizz konsistenti u ta’ 
kwalità għolja fid-dipartimenti u l-entitajiet tal-gvern. 

L-Onor. Dr Own Bonnici
Ministru għall-Ugwaljanza, 
ir-Riċerka u l-Innovazzjoni



2

LINJI GWIDA TAL-GVERN MALTI DWAR 
IR-RIKONOXXIMENT TAS-SESS, 
TAS-SESSWALITÀ U TAL-ĠENERU

Introduzzjoni

1. Bl-introduzzjoni tal-bażi ta’ “identità tal-ġeneru” fl-artikolu kontra 
d-diskriminazzjoni tal-Kostituzzjoni ta’ Malta fl-2014, u bl-adozzjoni tal-Att 
dwar l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-Sess 
fl-2015, il-Gvern Malti rrikonoxxa bis-sħiħ id-distinzjoni bejn “sess” (bijoloġiku) 
u “ġeneru” (soċjali) u ta lil kull individwu d-dritt għall-awtodeterminazzjoni 
f’dan ir-rigward. Il-liġi tirrikonoxxi li l-individwi jistgħu jidentifikaw lilhom 
infushom u jkunu rikonoxxuti fil-komunità fil ġeneru differenti mis-sess li 
jkunu ġew assenjati oriġinarjament fuq iċ-ċertifikat tat-twelid tagħhom, liema 
bidla tista’ sseħħ fi kwalunkwe stadju tal-ħajja ta’ persuna. Barra minn hekk, 
l-individwi li ma jixtiqux li jkunu identifikati bħala maskil jew femminil jistgħu 
jimmarkaw il-ġeneru tagħhom bħala ‘X’ fuq il-karti tal-identità u l-passaporti.

L-Att dwar l-Unjoni Ċivili tal-2014, l-Att dwar il-Koabitazzjoni tal-2017 u l-Att 
dwar iż-Żwieġ u Liġijiet oħrajn (Emenda) tal-2017 kollha jipprovdu għar-
rikonoxximent tal-koppji kollha, irrispettivament mill-ġeneru.

Filwaqt li s-sess u l-ġeneru spiss jintużaw minflok xulxin, meta tinġabar 
informazzjoni dwar is-sess u/jew il-ġeneru ta’ persuna, dan għandu 
jinftiehem bħala li jirreferi għall-markatur tal-ġeneru. B’hekk, id-dipartimenti 
u l-entitajiet kollha tal-Gvern iridu jirrikonoxxu u jirriflettu b’mod korrett il-
ġeneru tal-persuna fir-rekords personali tagħhom miżmuma minnhom. Bl-
istess mod, huma għandhom jindirizzaw lill-individwi kollha li jaċċessaw is-
servizzi pubbliċi bil-pronomi adatti u b’rispett, kif ukoll jippermettu l-inklużjoni 
ta’ koppji tal-istess sess.

Għalhekk, kwalunkwe referenza għal ġeneru f’dan id-dokument għandha 
tinftiehem bħala sess u/jew ġeneru.

2. L-għan ta’ dawn il-Linji Gwida huwa li:
a. jiżviluppaw sistema konsistenti ta’ isem, kif ukoll klassifikazzjoni tal-

ġeneri għar-rekords tal-Gvern Malti;
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b. jiżviluppaw standard konsistenti ta’ evidenza sabiex in-nies ikunu 
jistgħu jbiddlu jew jistabbilixxu l-isem u/jew il-ġeneru fuq ir-rekords 
personali;

ċ  iżommu ġabra konsistenti ta’ informazzjoni dwar ismijiet u/jew ġeneri 
fid-dipartimenti u l-aġenziji tal-Gvern Malti; u

d  jiżguraw li l-individwi jiġu ttrattati skont l-identità tal-ġeneru 
ddeterminata minnhom stess meta jaċċessaw is-servizzi pubbliċi; u

e.  jiżguraw li l-formoli, l-ittri u r-rekords huma inklussivi ta’ koppji tal-
istess sess.

3. Il-Linji Gwida jipprovdu gwida lid-dipartimenti u l-aġenziji tal-Gvern dwar 
il-ġbir, l-użu u l-emendar tal-informazzjoni dwar l-isem u/jew il-ġeneru 
jew tat-terminoloġija abbażi tal-ġeneru (eż. omm, missier) fir-rekords 
personali ta’ individwi jew meta jikkomunikaw mal-utenti tas-servizzi.

4. Il-konsistenza akbar fil-mod kif il-Gvern jiġbor u jirreġistra l-isem u/jew il-
ġeneru se ssaħħaħ is-sistema ta’ sigurtà tal-identità ta’ Malta, l-integrità 
tar-rekords tal-aġenzija u l-akkuratezza tar-rekords personali ta’ individwi, 
f’konformità mal-approċċ tal-Gvern għas-sigurtà tal-identità.

5. Dawn il-Linji Gwida jappoġġaw l-introduzzjoni mill-Gvern kemm ta’ 
protezzjonijiet legali kontra d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni 
sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-
sess, kif ukoll tal-politika tal-Gvern dwar il-karti tal-identità u l-passaporti, 
li tippermetti li jiġi mmarkat il-ġeneru ‘X’ minbarra ‘M’ u ‘F’.
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6. Il-ġbir, l-użu, il-ħżin u l-iżvelar tal-informazzjoni personali kollha, inkluża 
informazzjoni dwar is-sesswalità u l-ġeneri, mid-dipartimenti u mill-
aġenziji, huma rregolati mill-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (CAP 586), 
li ttraspona r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-
rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ 
tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/EC (Regolament Ġenerali dwar 
il-Protezzjoni tad-Data).

7. B’mod konsistenti mal-valuri tas-servizz pubbliku Malti, id-dipartimenti 
u l-aġenziji kollha tal-Gvern se jittrattaw lin-nies kollha b’dinjità u rispett, 
irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, 
l-espressjoni tal-ġeneru jew il-karatteristiċi tas-sess tagħhom (fost bażijiet 
oħrajn).

8. Dawn il-Linji Gwida japplikaw għad-dipartimenti u l-aġenziji kollha tal-
Gvern.

Sfond

9. Fl-2015, il-Gvern ippromulga l-Att dwar l-Identità tal-Ġeneru, 
l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-Sess (CAP 540) li ta d-dritt 
għall-awtodeterminazzjoni tal-identità tal-ġeneru u tal-espressjoni tal-
ġeneru, kif ukoll id-dritt għall-integrità tal-ġisem u stabbilixxa l-proċeduri 
għal bidla fil-ġeneru legali. L-Artikolu 13 tal-Att imsemmi stabbilixxa li:

(1) Kull norma, regolament jew proċedura għandhom jirrispettaw id-dritt 
għall-identità tal-ġeneru. L-ebda norma jew proċedura ma tista’ tillimita, 
tirrestrinġi jew tannulla l-eżerċitar tad-dritt għall-identità tal-ġeneru, u 
n-normi kollha jridu dejjem jiġu interpretati u infurzati b’mod li jiffavorixxi 
l-aċċess għal dan id-dritt.

(2) Is-servizz pubbliku għandu d-dmir li jiżgura li d-diskriminazzjoni u l-fastidju 
illegali abbażi tal-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni 
tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess jiġu eliminati, filwaqt li s-servizzi tiegħu 
jridu jippromwovu opportunitajiet ugwali għal kulħadd, irrispettivament 
mill-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u 
l-karatteristiċi tas-sess.
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(3) Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att għandhom japplikaw għas-settur 
privat, għad-dipartimenti u l-aġenziji kollha tas-settur pubbliku u tas-
servizz pubbliku u għall-awtoritajiet kompetenti kollha li jżommu rekords 
personali u/jew jiġbru informazzjoni dwar il-ġeneri. Tali formoli, rekords 
u/jew informazzjoni għandhom jiġu vvalutati u mmodifikati sabiex ikunu 
jirriflettu l-istandards ġodda stabbiliti minn dan l-Att fi żmien massimu ta’ 
tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Att.

Terminoloġija

10. Għall-finijiet ta’ dawn il-Linji Gwida:
a. ġeneru jfisser ir-rwoli, l-aspettattivi, l-attivitajiet, l-imġibiet 

u l-attributi mibnija soċjalment li s-soċjetà, fi kwalunkwe ħin 
partikolari, tassoċja ma’ persuna li tkun maskil jew femminil, jew 
bi kwalunkwe identità tal-ġeneru, espressjoni tal-ġeneru u/jew 
karatteristiċi tas-sess oħrajn;

b. espressjoni tal-ġeneru tirreferi għall-manifestazzjoni ta’ kull persuna 
tal-identità tal-ġeneru tagħha u/jew dik ipperċepita minn oħrajn;

ċ. identità tal-ġeneru tirreferi għall-esperjenza individwali u interna 
tal-ġeneru ta’ kull persuna, li tista’ tikkorrespondi jew le mas-
sess assenjat mat-twelid, inkluż is-sens personali tal-ġisem (li 
jista’ jinvolvi, b’għażla libera, modifika tal-apparenza u/jew tal-
funzjonijiet tal-ġisem b’mezzi mediċi, kirurġiċi jew oħrajn) u 
espressjonijiet oħrajn tal-ġeneru, inklużi l-isem, l-ilbies, id-diskors u 
l-manjieri;

d. markatur tal-ġeneru jirreferi għall-identifikatur li jikklassifika 
l-persuni f’kategorija ta’ sess partikolari, jiġifieri M / F / X;

e. ġeneru megħjux tirreferi għall-identità tal-ġeneru tal-persuna u 
l-espressjoni pubblika tal-istess identità matul perjodu sostnut ta’ 
żmien;

f. sess jirreferi għall-karatteristiċi kromosomali, gonadali u anatomiċi 
assoċjati mas-sess bijoloġiku;

ġ. karatteristiċi tas-sess tirreferi għall-fattizzi kromożonali, gonadali u 
anatomiċi ta’ persuna li jinkludu l-karatteristiċi primarji bħal organi 
riproduttivi u ġenitali u/jew l-istruttura tal-kromożomi u ormoni; u 
karatteristiċi sekondarji bħal massa muskolari, distribuzzjoni tal-pil, 
is-sider u/jew l-istatura; 

h. u orjentazzjoni sesswali tirreferi għall-kapaċità ta’ kull persuna 
għal attrazzjoni emozzjonali, affettiva u sesswali profonda lejn, u 
relazzjonijiet intimi u sesswali ma’, persuni ta’ ġeneru differenti, tal-
istess ġeneru jew ta’ aktar minn ġeneru wieħed.

5
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IS-SESS, IS-SESSWALITÀ U L-ĠENERU

11. Is-sess u l-ġeneru ta’ persuna mhux neċessarjament ikunu l-istess. Xi 
nies jistgħu jidentifikaw ruħhom ma’ ġeneru differenti mis-sess assenjat 
mat-twelid u xi nies jistgħu jidentifikaw ruħhom bħala la maskil u lanqas 
femminil.

12. L-approċċ ippreferut tal-Gvern huwa li jiġbor u juża informazzjoni dwar 
il-ġeneri. Normalment ma tkunx meħtieġa informazzjoni rigward is-sess. 
Dan japplika wkoll meta l-qasam jew il-formola jitolbu s-sess minflok il-
ġeneru.

13. L-informazzjoni dwar is-sess tan-nies għandha tinġabar biss fejn ikun 
hemm ħtieġa leġittima għal dik l-informazzjoni, eż. jekk servizz jew 
benefiċċju li għandu jiġi pprovdut lill-individwu jkun direttament relatat 
mas-sess bijoloġiku. In-neċessità ta’ servizz mediku jew benefiċċju 
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assoċjat għandha tiġi ddeterminata mill-ħtieġa fiżika, irrispettivament mill-
ġeneru rreġistrat ta’ persuna.

14. Kwalunkwe servizz li jirreġistra kemm is-sess kif ukoll il-ġeneru jrid jiżgura 
li l-privatezza tal-utenti tas-servizz tiġi protetta u li tali informazzjoni tkun 
ristretta.

15. Id-dipartimenti u l-aġenziji għandhom jiżguraw li jużaw lingwaġġ inklużiv 
tal-ġeneru meta jiġbru informazzjoni dwar l-istat ċivili jew tal-ġenituri jew 
meta jikkomunikaw ma’ individwi abbażi ta’ tali status.

Interazzjonijiet

16. Fl-interazzjonijiet tagħhom mal-membri tal-pubbliku, l-Uffiċjali Pubbliċi 
jużaw pronomi kif mitlub mill-individwu (eż. ‘hija’, ‘tagħha’ għal persuna li 
tidentifika ruħha bħala femminil; ‘huwa’, ‘tiegħu’ għal individwu li jidentifika 
ruħu bħala maskil; u ‘huma’, ‘tagħhom’ għal persuna li tidentifika ruħha 
bħala ta’ ġeneru newtrali jew mhux binarja). Jekk l-Uffiċjali Pubbliċi ma 
jkunux ċerti b’liema ġeneru jixtieq li jkun indirizzat l-individwu, b’rispett 
għandhom jistaqsu lill-individwu għal kjarifika: “Kif tixtieq li nindirizzak?”

17. L-Uffiċjali Pubbliċi jridu jindirizzaw lill-individwi bl-isem ippreferut 
tagħhom, li f’xi okkażjonijiet jista’ ma jkunx jikkorrespondi għal dak fuq id-
dokumenti tal-identità tagħhom.

18. L-Uffiċjali Pubbliċi ma jużawx lingwaġġ li persuna raġonevoli tikkunsidra 
bħala degradanti jew derogatorju; b’mod partikolari, lingwaġġ immirat lejn 
l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru jew 
il-karatteristiċi tas-sess proprji jew ipperċepiti ta’ persuna.

19. L-Uffiċjali Pubbliċi ma jiżvelawx l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-
ġeneru jew l-istatus intersess ta’ individwu mal-membri tal-pubbliku u/jew 
ma’ membri tal-persunal oħrajn tal-Gvern, mingħajr skop raġonevoli.

7
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IL-KLASSIFIKAZZJONI TAS-SESS U TAL-
ĠENERU FIR-REKORDS TAL-GVERN MALTI

20. Meta l-informazzjoni dwar il-ġeneru tinġabar u tiġi rreġistrata f’rekord 
personali, l-individwi għandhom jingħataw l-għażla li jagħżlu jew jindikaw 
ġeneru lil hinn mill-binarju M / F.

Dan jista’ jsir jew billi jiġu inklużi l-oqsma li ġejjin:
M (maskil)      F (femminil)     X (ġeneri oħrajn) 

Jew inkella, b’dan il-mod magħluq, jekk il-mistoqsija jeħtieġ li tkun tat-tip 
magħluq:
M (maskil)              F (femminil)              X (ġeneri oħrajn)    

21. Din is-sistema ta’ klassifikazzjoni hija konsistenti mal-politika tal-Gvern 
Malti dwar il-karti tal-identità u l-passaporti.



9

IL-GVERN QED IFITTEX LI JIŻGURA LI L-BIDLIET 
LI JSIRU FIL-ĠENERU LEGALI JKUNU RIFLESSI 
AWTOMATIKAMENT FIS-SISTEMI U L-BAŻIJIET TA’ 
DATA KOLLHA TAL-GVERN

“

PROVA TAL-ĠENERU/EMENDAR TAL-
ĠENERU FIR-REKORDS TAL-GVERN

22. B’mod konsistenti mar-rekwiżiti tar-Regolament Ġenerali dwar il-
Protezzjoni tad-Data (GDPR), id-dipartimenti u l-aġenziji jridu jieħdu 
l-passi raġonevoli kollha biex jiżguraw li l-informazzjoni personali fir-
rekords tagħhom tkun preċiża. Din tinkludi t-titolu (Sur, Sa, Sna, Sri, 
eċċ.), l-isem u/jew l-informazzjoni dwar il-ġeneru ta’ persuna.

23. Meta persuna titlob li l-isem u/jew l-informazzjoni dwar il-ġeneru 
fir-rekord personali tagħhom jiġu emendati, jew fejn ikun meħtieġ li 
jiġi vverifikat l-isem u/jew il-ġeneru ta’ persuna biex tiġi kkonfermata 
l-identità jew tiġi ddeterminata l-eliġibbiltà għal servizz jew 
intitolament, il-Gvern jirrikonoxxi kwalunkwe wieħed jew waħda minn 
dawn li ġejjin bħala evidenza suffiċjenti tal-isem u/jew tal-ġeneru ta’ 
tali persuna:
a. karta tal-identità valida jew passaport validu, li jispeċifikaw 

l-isem u l-ġeneru ddeterminati mill-persuna stess; 
b. ċertifikat tat-twelid jew tal-adozzjoni emendat, li jispeċifika 

l-isem u l-ġeneru ddeterminati mill-persuna stess; jew
ċ karta tal-protezzjoni emendata maħruġa lil refuġjati, benefiċjarji 

ta’ status ta’ protezzjoni sussidjarja, protezzjoni umanitarja 
temporanja u protezzjoni sussidjarja lokali li tispeċifika l-isem 
u l-ġeneru ddeterminati minnhom stess jew formola ta’ 
applikazzjoni għall-ażil emendata għal persuni li l-applikazzjoni 
tagħhom għall-ażil ma ntlaqgħetx.
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24. Meta r-residenti jew il-viżitaturi mhux Maltin jippreżentaw dokumenti tal-
identità li jinkludu markatur tal-ġeneru li ma jkunx M/F/X, huma għandhom 
jiġu infurmati li dan se jkun rikonoxxut taħt il-markatur X.

25. Prova ta’ proċeduri kirurġiċi għal bidla fis-sess totali jew parzjali, terapiji 
ormonali jew kwalunkwe trattament psikjatriku, psikoloġiku jew mediku 
ieħor mhumiex prerekwiżiti għar-rikonoxximent ta’ bidla tal-isem u/jew 
tal-ġeneru fir-rekords tal-Gvern jew fi kwalunkwe rekord ieħor.

26. Il-Gvern qed ifittex li jiżgura li l-bidliet li jsiru fil-ġeneru legali jkunu riflessi 
awtomatikament fis-sistemi u l-bażijiet ta’ data kollha tal-Gvern. Dan 
bħalissa mhuwiex possibbli minħabba nuqqas ta’ kompatibbiltà tas-sistemi 
u tal-bażijiet ta’ data użati minn entitajiet differenti tal-gvern.

27. Meta jkun hemm informazzjoni konfliġġenti dwar l-isem u/jew il-ġeneru 
ta’ persuna fid-dokumenti tal-Gvern miżmuma minn persuna, il-karta 
tal-identità Maltija jew il-passaport Malti jieħdu preċedenza sabiex jiġi 
stabbilit il-ġeneru ta’ persuna għall-finijiet tal-Gvern.
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IL-ĠBIR U Ż-ŻAMMA TA’ DATA DIŻAGGREGATA 
DWAR IL-ĠENERI HUMA KRUĊJALI GĦALL-
MONITORAĠĠ KONTINWU TAL-UGWALJANZA 
BEJN L-IRĠIEL U N-NISA

“

IL-ĠBIR TA’ INFORMAZZJONI DWAR 
IL-ĠENERU GĦALL-FINIJIET TA’ DATA

28. B’mod konsistenti mar-rekwiżiti tal-GDPR, id-dipartimenti u l-aġenziji 
kollha li jiġbru informazzjoni dwar il-ġeneru għandhom jeżaminaw mill-
qrib jekk tali informazzjoni hijiex meħtieġa biex titwettaq il-funzjoni 
speċifika tagħhom jew għal skopijiet statistiċi jew amministrattivi usa’ 
tal-Gvern. Fejn tali informazzjoni ma tkunx meħtieġa, din il-kategorija ta’ 
informazzjoni għandha titneħħa mill-formoli jew mid-dokumenti.

911
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ID-DIPARTIMENTI U L-AĠENZIJI GĦANDHOM 
JOQOGĦDU LURA MILLI JAGĦMLU 
SUPPOŻIZZJONIJIET DWAR IL-ĠENERU TA’ 
PERSUNA

“

29. Il-ġbir u ż-żamma ta’ data diżaggregata dwar il-ġeneri huma kruċjali għall-
monitoraġġ kontinwu tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Dawn il-Linji 
Gwida mhumiex maħsuba biex jirrestrinġu lid-dipartimenti jew lill-aġenziji 
milli jiġbru informazzjoni dwar il-ġeneri fejn din id-data tkun meħtieġa 
għall-prestazzjoni tal-funzjoni speċifika tagħhom, tintuża biex tinforma 
l-iżvilupp ta’ politika jew l-għoti ta’ servizzi, jew tikkontribwixxi għal data 
diżaggregata dwar il-ġeneri.

30. Meta d-dipartimenti u l-aġenziji tal-Gvern ikunu qed jiġbru informazzjoni 
dwar il-ġeneri, huma jiżguraw li l-individwi jkunu ġeneralment konxji tal-
iskop li għalih tkun qed tinġabar l-informazzjoni.

31. Meta d-dipartimenti u l-aġenziji jkunu qed jiġbru informazzjoni dwar 
il-ġeneri għal skop ta’ statistika jew għal skop ieħor mhux marbut ma’ 
rekords personali individwali (jiġifieri l-informazzjoni tinġabar iżda ma tiġix 
irreġistrata f’rekord individwali), l-individwi għandhom jingħataw l-għażla 
li jagħżlu minn fost Maskil, Femminil jew Oħrajn (u jintalbu jispeċifikaw).

Maskil    Femminil    Oħrajn (Jekk jogħġbok speċifika)

32. Fejn ikun meħtieġ li jiġi vverifikat il-ġeneru biex tiġi kkonfermata l-identità 
jew tiġi ddeterminata l-eliġibbiltà għal servizz jew intitolament, l-evidenza 
stabbilita fil-paragrafu 23 hija prova suffiċjenti tal-ġeneru ta’ persuna.

33. Id-dipartimenti u l-aġenziji għandhom joqogħdu lura milli jagħmlu 
suppożizzjonijiet dwar il-ġeneru ta’ persuna abbażi ta’ indikaturi bħall-
isem, il-vuċi jew l-apparenza ta’ tali persuna.



13

IL-PRIVATEZZA U Ż-ŻAMMA TA’ 
REKORDS TAL-ĠENERU PREĊEDENTI

34. Il-kontrolli stretti relatati mal-użu u l-iżvelar ta’ informazzjoni personali 
fil-pussess ta’, jew ikkontrollata minn, dipartiment jew aġenzija, japplikaw 
għall-informazzjoni relatata mal-ġeneru ta’ persuna bħalma jagħmlu għall-
forom l-oħrajn kollha ta’ informazzjoni personali.

35. Sabiex jipproteġu s-sigurtà tal-identità f’konformità mal-approċċ tal-Gvern 
għas-sigurtà tal-identità, id-dipartimenti u l-aġenziji għandhom jiżguraw il-
kontinwità tar-rekord tal-identità ta’ individwu. Għandu jsir jew jinżamm 
rekord wieħed biss għal individwu, irrispettivament minn bidla fil-ġeneru 
jew bidla oħra fl-identità personali.

36. Fejn iż-żamma ta’ isem u/jew ġeneru preċedenti fir-rekords tal-Gvern Malti 
minn dipartiment jew aġenzija ma tkunx meħtieġa u ma sservi l-ebda skop 
ġustifikabbli, allura r-referenza għal isem u/jew ġeneru preċedenti għandha 
titħassar jew tiġi aġġornata għall-isem u/jew għall-ġeneru ddeterminat 
mill-persuna stess.

37. Fil-każijiet eċċezzjonali fejn iż-żamma ta’ isem u/jew ġeneru preċedenti 
tkun meħtieġa, id-dipartimenti u l-aġenziji għandhom jiżguraw li l-istorja 
tal-bidliet tal-isem u/jew tal-ġeneru ta’ individwu tkun soġġetta għal 
kontrolli ta’ sigurtà xierqa u tkun irreġistrata u aċċessata biss jekk u meta 
l-istorja tal-persuna tkun rilevanti għal deċiżjoni li tittieħed u biss minn 
dawk li jkollhom raġuni ġustifikabbli biex jaċċessaw l-informazzjoni.
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IT-TITOLI F’KORRISPONDENZA 
BIL-MIKTUB JEW BIL-POSTA 
ELETTRONIKA

38. Il-forom ta’ indirizz li għandhom jintużaw f’korrispondenza bil-miktub 
meta jintużaw titoli bħal Sur/Sna/Sra/Sa/Sri għandhom jirriflettu u 
jirrispettaw il-pronomi tal-persuni u l-identità tal-ġeneru. Sri (‘Mx’) 
ġeneralment jintuża għal individwi identifikati bħala mhux binarji.

Mr Sur Sinjur
Miss Sna Sinjorina
Mrs Sra Sinjura
Ms Sa Sinjorina/Sinjura
Mx Sri Sinjuri
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MISTOQSIJIET U LMENTI

39. Meta l-informazzjoni dwar l-isem u/jew il-ġeneru ta’ persuna ma tkunx 
ċara, id-dipartiment jew l-aġenzija għandhom jikkomunikaw direttament 
mal-individwu sabiex isolvu l-kwistjoni.

40. Id-dipartimenti u l-aġenziji għandhom jirreġistraw u jimmonitorjaw 
l-ilmenti jew il-mistoqsijiet magħmula b’rabta mar-reġistrazzjoni tal-isem 
u/jew ta’ informazzjoni dwar il-ġeneri u l-użu ta’ lingwaġġ li juża ġeneru 
newtrali sabiex jivvalutaw is-suċċess tal-bidliet fil-politika u jinformaw il-
politika futura f’dan il-qasam.

41. Id-dipartimenti u l-aġenziji għandhom jużaw l-informazzjoni mill-
monitoraġġ tal-ilmenti biex jindirizzaw it-tħassib u jemendaw il-politiki 
rilevanti.

42. L-individwi mħassba dwar diskriminazzjoni jistgħu jiġu riferuti lit-Taqsima 
SOGIGESC tad-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem fuq lgbtiq@gov.mt.

43. L-individwi mħassba dwar ksur tal-privatezza jistgħu jiġu riferuti lill-
Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Data u l-Informazzjoni fuq 
(+356) 2328 7100 jew jiġu diretti għas-sit web tal-Uffiċċju - www.idpc.
org.mt li għandu informazzjoni utli dwar kif tista’ tagħmel ilment dwar 
ksur tal-privatezza.
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BIDU U IMPLIMENTAZZJONI

44. Dawn il-Linji Gwida se jidħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2022. Id-dipartimenti 
u l-aġenziji kollha tal-Gvern se jallinjaw b’mod progressiv il-prattiki 
kummerċjali eżistenti u futuri tagħhom ma’ dawn il-Linji Gwida sal-
31 ta’ Diċembru 2022.

45. L-implimentazzjoni ta’ dawn il-Linji Gwida tirrikjedi li d-dipartimenti 
u l-aġenziji jwettqu rieżami tar-rekwiżiti leġiżlattivi, regolatorji jew ta’ 
politika relatati mal-ġbir ta’ informazzjoni dwar l-isem u/jew il-ġeneru 
u jemendaw tali informazzjoni kif meħtieġ biex jiżguraw il-konformità. 
Din tinkludi l-informazzjoni miġbura u r-rekords miżmuma mid-
dipartimenti u mill-aġenziji bħala impjegaturi. Fejn ma jkun hemm l-ebda 
awtorità leġiżlattiva jew regolatorja jew ħtieġa ta’ politika jew kummerċjali 
għall-informazzjoni, ir-rekwiżit għandu jitneħħa.

46. L-implimentazzjoni se tkun tirrikjedi wkoll it-tfassil mill-ġdid tal-formoli 
stampati u elettroniċi. Id-dipartimenti u l-aġenziji għandhom jagħtu 
attenzjoni partikolari għall-użu ta’ titoli u ismijiet f’formoli u rekords 
personali, kif ukoll ta’ terminoloġija li tuża ġeneru newtrali bħal ġenitur. 
Jista’ jkun meħtieġ li l-membri tal-persunal jitħarrġu mill-ġdid biex jużaw 
formoli u sistemi aġġornati.

47. Id-dipartimenti u l-aġenziji li jimpenjaw ruħhom ma’ membri tal-pubbliku 
fuq bażi regolari għandhom jimplimentaw politiki biex isostnu l-Linji Gwida, 
inkluż billi jiżviluppaw taħriġ għall-persunal tal-ewwel linja relatat mat-
terminoloġija, id-definizzjonijiet u s-sensittivitajiet assoċjati mal-komunità 
intersess, transġeneru u/jew b’varjanti tal-ġeneru u minoranzi sesswali. 
Il-Linji Gwida għandhom jiġu inkorporati wkoll fit-taħriġ dwar id-diversità.
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FEJN GĦANDEK TFITTEX
AKTAR INFORMAZZJONI

48. Aktar assistenza fl-implimentazzjoni ta’ dawn il-linji gwida jew fil-fehim tal-
kwistjonijiet indirizzati tista’ tinkiseb mit-Taqsima SOGIGESC.

49. Id-dipartimenti u l-aġenziji li jimpenjaw ruħhom ma’ membri tal-pubbliku 
fuq bażi regolari għandhom jipprovdu wkoll informazzjoni ċara u aċċessibbli 
dwar kif l-informazzjoni dwar l-isem u/jew il-ġeneru tista’ tinbidel fuq ir-
rekords personali f’konformità mal-Linji Gwida fuq is-sit web tagħhom jew 
mezzi oħrajn, kif xieraq.

50. Id-dipartimenti u l-aġenziji li bħalissa ma għandhom l-ebda politika fis-seħħ 
biex jgħinu lill-persunal fil-ġestjoni tar-relazzjonijiet bejn l-organizzazzjoni u 
l-membri tal-komunità intersess, trans u/jew b’varjanti tal-ġeneru, kif ukoll 
il-minoranzi sesswali, għandhom jiżviluppaw tali politiki, inklużi referenzi 
xierqa għal-Linji Gwida.

51. Fejn id-dipartimenti u l-aġenziji jkunu responsabbli b’mod konġunt għaż-
żamma u r-reġistrazzjoni tal-informazzjoni tal-individwi, inkluż il-ġeneru, 
huma jaħdmu flimkien biex ifittxu ftehim dwar kif l-aħjar li jimplimentaw 
dawn il-Linji Gwida. Huma jistgħu jikkonsultaw ukoll mat-Taqsima 
SOGIGESC.

52. Fejn id-dipartimenti jkunu responsabbli biex jistabbilixxu l-politika għal 
dipartimenti jew aġenziji oħrajn, huma għandhom jaħdmu ma’ dawn id-
dipartimenti jew l-aġenziji biex jiżguraw li dawn il-Linji Gwida jkunu riflessi 
fil-politika u fil-prattika.

53. It-Taqsima SOGIGESC tilqa’ l-kummenti dwar dawn il-Linji Gwida. Inti tista’ 
tipprovdi l-kummenti tiegħek permezz tal-posta elettronika fuq lgbtiq@
gov.mt.



Id-Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem
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