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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 ٣٠، دورته السادسة يف الفترة مـن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
وأجرى االسـتعراض املتعلـق     . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١١نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 

وترأست وفد قربص   . ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ربص يف اجللسة الثانية املعقودة يف       بق
وقد اعتمد الفريق العامـل  . معايل السيدة ليدا كورسومبا، املفوضة القانونية جلمهورية قربص    

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤هذا التقرير املتعلق بقربص يف جلسته العاشرة املعقودة يف 
التاليـة  قررين  امل جمموع، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٩سبتمرب  /يلول أ ٧ويف    -٢
  .السنغال والفلبني وهولندا:  من أجل تيسري استعراض حالة قربص)اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣

  :حالة قربص
ــين  )أ(   ــر وط ــي م/ تقري ــرض خط ــرة  ع ــاً للفق ــدم وفق                )أ(١٥ق

(A/HRC/WG.6/6/CYP/1)؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقـاً للفقـرة             )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/6/CYP/2) )ب(١٥
) ج(١٥  وفقـاً للفقـرة    موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان        )ج(  

(A/HRC/WG.6/6/CYP/3).  
إىل قربص عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مسبقاً كل مـن             وأحيلت    -٤

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     التشيكية، والدامنرك، والسويد، و   األرجنتني، واجلمهورية   
           وهذه األسـئلة متاحـة علـى املوقـع الـشبكي اخلـارجي            . وآيرلندا الشمالية، وهولندا  

  .للفريق العامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  
التابع جمللس حقـوق   الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل،     أشار رئيس     -٥

اإلنسان، إىل أن من األمهية مبكان، عند مناقشة قضايا حقوق اإلنسان، أن حيترم كل شخص               
  . ة إىل البلدان واألقاليمصطلحات ومعايري األمم املتحدة عند اإلشارمبيتقيد آراء اآلخرين وأن 
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  ع االستعراضوعرض مقدم من الدولة موض  -ألف   
كورسومبا، املفوضة القانونية جلمهورية قربص، التقرير الـوطين        ليدا  قدمت السيدة     -٦

، واملشاورات الرصداملستند إىل املعلومات املقدمة من اإلدارات، والسلطات املستقلة، وآليات          
  .ديناليت جرت مع اجملتمع امل

وأشار إىل أن املعاهدات . وذكر الوفد أن الدستور حيدد قائمة مفصلة بشرعة احلقوق   -٧
  . الدولية أصبحت جزءاً من القانون الوطين وهلا حجية أعلى من التشريعات الوطنية

. وأكد الوفد أن قربص صدَّقت على معظم صكوك حقوق اإلنسان العاملية واإلقليمية    -٨
قليالً من صكوك حقوق اإلنسان الصادرة مؤخراً اليت وقعـت قـربص            وقال إن هناك عدداً     

وأشار إىل التزام قربص باسـتكمال      . عليها فقط، وتأخر التصديق عليها ألسباب بريوقراطية      
عملية التصديق يف املستقبل القريب، مبا يف ذلك التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري               

  .فال يف الرتاعات املسلحةالتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األط
التابعة لألمم املتحدة، وأعربت عن التزامها الرصد  آليات اختصاصوقد قبلت قربص   -٩

وُيعزى التأخر الَعَرضي يف تقدمي التقارير القطرية إىل قـصور يف اإلجـراءات             . هبذه اآلليات 
 أدى تطبيـق    ،٢٠٠٤وبعد انضمام قربص إىل االحتاد األورويب يف عـام          . البريوقراطية فقط 

  . عملية محاية حقوق اإلنسانحتسني تشريعات االحتاد األورويب ذات الصلة إىل زيادة 
ومن املؤسف أن احلكومة ليست يف وضع ميكنها من ضمان تنفيذ مجيع التزاماهتـا                -١٠

الدولية، مبا يف ذلك ضمان التطبيق الشامل حلقوق اإلنسان على مجيع األفراد، ويف مجيع أحناء               
، مـن ممارسـة   ١٩٧٤ويعزى ذلك إىل أن احلكومة ُمنعت، منذ عام   .  مجهورية قربص  إقليم

ومن مث،  . سيطرهتا الفعلية على ثلث أراضيها نتيجة لالحتالل العسكري األجنيب غري الشرعي          
فإن مجيع املعلومات والبيانات اليت ميكن التحقق منها، الواردة يف التقرير الـوطين، تتعلـق               

  .للسيطرة الفعلية حلكومة قربصباملناطق اخلاضعة 
واعترفت قربص أن مؤسستها الوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان ال تتوافق توافقاً              -١١

وريثما يصدر تشريع يف هذا الصدد، ُعـدِّل النظـام األساسـي            . كامالً مع مبادئ باريس   
هلا التام عن    يكفل استقال  ٢٠٠٩للمؤسسة الوطنية مبوجب قرار جمللس الوزراء صدر يف عام          

أخرى  داخلية فعالة     رصد ويف نفس الوقت، توجد آليات    . احلكومة وخيصص هلا موارد كافية    
  . أثبتت فعالية عالية

 أُدرج كهدف تعليمي يف العام الدراسـي        الطفلوأشار الوفد إىل أن تعزيز حقوق         -١٢
ع اتفاقيـة حقـوق     واعترفت قربص بأن بعض قوانينها احمللية ال تتفق متام االتفاق م          . احلايل

الطفل، وأكدت أن هذه القوانني قيد املراجعة، مبا فيها القوانني املتعلقة بـالتبين، وجنـوح               
  . األحداث، وقضاء األحداث
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. مرتكبـها وعلى مقاضاة   العقوبة البدنية يف إطار األسرة،      على حظر    القانون   وينص  -١٣
  .م وأدين مرتكبوهاويوجد سجل هبذه احلاالت اجلنائية اليت ُعرضت على احملاك

 سنة سـوف    ١٨وأشارت قربص إىل أن قضية التجنيد العسكري ملن هم دون سن              -١٤
بإشراك األطفال يف   ُتحل بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق          

  . الرتاعات املسلحة
ق الطفل، على كل    اتفاقية حقو ، اليت تكفلها    األطفالوتنطبق احلماية الكاملة حلقوق       -١٥

ويطبَّق إجراء إداري خاص يف التعامل مع اجملـرمني األحـداث           .  سنة ١٨سن  شخص دون   
 لإلجـراءات اجلنائيـة   جتنباً سنة، لنفي صفة اجلرمية عن أفعاهلم        ١٦ و ١٤الذين هم بني سن     

. مجيـع األفعـال اإلجراميـة   وينطبق على  سنة، ١٤  هو وسن املسؤولية اجلنائية  . والقضائية
نظـام  املعنيني ب البيئة القانونية واإلجرائية واإلدارية املتعلقة باألطفال       استعراض  ي حالياً   وجير

  . العدالة اجلنائية
وُينظر حالياً يف قضية منح أطفال النساء املشردات داخلياً وضع األشخاص املشردين              -١٦

  . داخلياً ومنحهم املنافع املترتبة على هذا الوضع
 اآللية الوطنية حلقوق املرأة، اليت يترأسها وزيـر العـدل،           يزانيةوالحظ الوفد أن م     -١٧

 خطـة العمـل     ٢٠٠٧وقد اعُتمدت يف عام     . تضاعفت ثالث مرات يف السنوات األخرية     
املساواة بني اجلنسني، وأُنشئت جلنة وزاريـة معنيـة         من أجل حتقيق    الوطنية اخلمسية األوىل    

وقد اختذت اآللية الوطنية حلقوق املـرأة       . خلطةباملساواة بني اجلنسني من أجل رصد تنفيذ ا       
مبادرات فعالة هتدف إىل تغيري القوالب النمطية وتشجيع الفتيات على مواصلة التعليم الـذي        

  .يتيح خيارات مهنية أوسع نطاقاً
ترتكـز علـى    اإلجراءات املتضافرة   وفيما يتعلق بالعنف املرتيل، أشار الوفد إىل أن           -١٨

. وكذلك على دليل اإلجراءات املشتركة بني اإلدارات اجلـاري تنقيحـه  القانون ذي الصلة    
. املـداوالت قد بلغت املرحلة األخرية من وأشار كذلك إىل أن خطة العمل الوطنية اخلمسية         

التصدي للعنف املرتيل، استناداً إىل بيانات صحيحة، جتري        من أجل   ويف إطار اجلهود املبذولة     
  . رئيسيةالشرطة حالياً ثالث دراسات 

وأشارت قربص إىل أن أحد األهداف الرئيسية لتقارير االستراتيجية الوطنية بـشأن              -١٩
 يركز على تعزيز املساواة بني      ٢٠١٠-٢٠٠٨احلماية االجتماعية واإلمشال االجتماعي للفترة      

 عن التوفيق بني    ٢٠٠٩وقد أعدت جلنة تقنية ثالثية دراسة يف عام         . اجلنسني والنهوض باملرأة  
  . لعمل واحلياة اخلاصة، تضمنت توصيات بالتدابري الالزمة يف هذا الصددا

وأبرز الوفد إنشاء املركز النسائي املتعدد الثقافات، الذي يهدف إىل مجع النساء من               -٢٠
 يف قربص من أجل تعزيز مشاركة املرأة يف عملية املصاحلة والسلم،            الطوائف املتواجدة مجيع  

  . الالزم للمبادرات واألنشطة ذات الصلة املشتركة بني الطائفتنيوكذلك حشد الدعم املايل
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االنتخابات الربملانية األوروبية يسمح جلميع     بوأشارت قربص إىل أن القانون املتعلق         -٢١
وقد مارس القبارصة األتراك ذلك احلق يف       . املواطنني القبارصة مبمارسة حقوقهم يف التصويت     

وكانت مجيع الوثائق ذات الصلة . ٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٤بية يف عام االنتخابات الربملانية األورو
متاحة باللغتني اليونانية والتركية، يف حني ُعيِّن موظفون يتحدثون التركية يف مراكز االقتراع             

وُدعي القبارصة األتراك، عن طريق إعالنات مدفوعة األجر باللغة التركية يف وسائط            . املعنية
  .هم يف القائمة االنتخابيةاإلعالم، إىل تسجيل أمسائ

وأشارت قربص إىل أهنا تتيح التعليم اجملاين على مجيع املستويات جلميع الطالب، مبن               -٢٢
وتقبل املؤسسات التعليمية العامـة     . فيهم القبارصة وأطفال املهاجرين، أياً كان وضع آبائهم       

وتعتـزم  . ن الوثـائق  الطالب دون متييز ودون اشتراط تقدمي تصاريح اإلقامة أو غري ذلك م           
بإلزام املدارس بتقدمي تقـارير إىل      الذي يقضي    ٢٠٠٤احلكومة إلغاء التعميم الصادر يف عام       

 سنة، وأن املدارس االبتدائيـة      ١٥وأشارت إىل أن التعليم إلزامي حىت سن        . سلطات اهلجرة 
  التعليم نيل  والثانوية منتشرة يف مجيع املدن واملناطق الريفية من أجل ضمان تكافؤ الفرص يف            

  .ومن مث ال توجد مدارس داخلية متوهلا احلكومة. جبميع مراحله
أكثر من اثـنني مـن الطـالب        تعّد  مدارس عامة   املناطق اليت يوجد فيها     وتوصف    -٢٣

استناداً إىل سياسة منظمة األمم املتحدة      " أولوية تعليمية ذات  مناطق  "املتحدثني بالتركية بأهنا    
وقد استرشدت احلكومة بالبحوث ذات الصلة يف تنفيذ برامج تعلـيم    . افةللتربية والعلم والثق  

وتعد اللغة التركية جزءاً من     . الطالب املتحدثني بالتركية وغريهم من املتحدثني بلغات أجنبية       
  . املناهج الدراسية الوطنية وُتدرس يف املدارس الثانوية ويف اجلامعة

لثقافية اخلاصة للطوائف الدينية املقيمة يف البلـد،        واعترافاً باالحتياجات التعليمية وا     -٢٤
أعلنت قربص اللغة األرمنية واللغة العربية، اليت يتحدثها القبارصة املارون، ضـمن اللغـات              

. اجلديرة حبماية خاصة مبوجب امليثاق األورويب حلماية اللغات اإلقليمية أو لغات األقليـات            
خاصـة  خ األرمن واملارون والالتني، فُتحت مدارس       ولتعزيز احملافظة على هوية وثقافة وتاري     

  . هذه الطوائفإىل يف مجيع املناطق، وتدعم الدولة الطالب املنتمني هبذه الطوائف 
وفيما يتعلق بالتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة، أشارت قربص إىل أهنا تنفذ بصورة              -٢٥

. دين يف تشريع وطين خـاص     ، املتجس ١٩٩٤كاملة مبادئ بيان سالمنكا وإطار العمل لعام        
ويلتحق التالميذ ذوو االحتياجات اخلاصة باملدارس العادية اليت تقدم هلم منهجية تربوية تركز             

  . وتليب احتياجاهتم اخلاصةاألطفالعلى 
، نظّمت رابطـة    )٢٠٠٧(ويف إطار مبادرة السنة األوروبية لتكافؤ الفرص للجميع           -٢٦

 بشأن امليول   مع حركة حترير املثليني يف قربص، محلة توعية       تنظيم األسرة القربصية، بالتعاون     
  .  فعالً ُيعاقب عليه جنائياًةاجلنسيامليول ويعترب التمييز القائم على . اجلنسية
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وأكد الوفد أن استمرار تدفق املهاجرين غري الشرعيني ميثل حتدياً رئيسياً أمام قربص،           -٢٧
إلدمـاج الالجـئني،    عدة  برامج  جيري حالياً تنفيذ    و. وضغطاً على مواردها املالية والبشرية    

سياسـة  وتقوم  . تشمل برامج التوجيه، والتدريب املهين، ودورات جمانية لتعليم اللغة اليونانية         
وُتتـاح  . قانون األجانب واهلجرة وقانون الالجـئني     أساس  اهلجرة واللجوء يف قربص على      

عمل لدى صاحب عمل معني ويف وظيفة  دخول قربص بتأشرية    إمكانية  ملواطين أي بلد ثالث     
          ويتمتع العمال املهاجرون باحلقوق اليت يتمتـع هبـا أي عامـل آخـر              . معينة ولفترة معينة  

وقد أُنشئت وحدات تفتـيش  . فيما يتعلق باستحقاقات الضمان االجتماعي والتأمني الصحي 
  .وظفني القادمني من بلد ثالثخاصة ملراقبة تنفيذ قوانني العمل والتنفيذ السليم لعقود امل

 يف املائة من القوة العاملة، ٦٥وحيدد مبدأ التفاوض اجلماعي احلر احلد األدىن ألجور      -٢٨
أما احلد األدىن ألجور مهن معينة غـري منظمـة   . ينطبق أيضاً على رعايا أي بلد ثالث الذي  

 يعترب غري كاف لتحقيق      يف املائة من األجر املتوسط، وهو ما       ٥٠فيحددها أمر وزاري بنسبة     
ويزيد احلد األدىن الذي حتدده االتفاقات اجلماعية على مثيله الـذي           . مستوى معيشي الئق  
الوافدين من بلـد    وتوجد آلية خاصة للنظر يف الرتاعات بني العاملني         . حيدده األمر الوزاري  

  .أصحاب العملو ثالث
عيني وملتمسي اللجـوء الـذين      وال جيوز أن تزيد مدة احتجاز املهاجرين غري الشر          -٢٩

وإذا تعذر تنفيذ أمر اإلبعاد خالل مدة معقولة، جيوز اإلفراج . ُرفضت طلباهتم على ستة أشهر
عن املهاجرين غري الشرعيني أو ملتمسي اللجوء الذين ُرفضت طلباهتم، مع منحهم تـصريح              

          وأن ال ميثلـوا هتديـداً   ارتكاهبم فعـالً إجراميـاً       يكونوا أُدينوا ب   إقامة خاصاً، شريطة أن ال    
  .للنظام العام

 توسيع نطاق حق ملتمسي اللجـوء يف العمـل ليـشمل          وسلّط الوفد الضوء على       -٣٠
، ُيبيح القانون مللتمسي اللجوء والالجئني      ٢٠٠٩واعتباراً من عام    . قطاعات اقتصادية خمتلفة  

ملتمسي اللجوء، ُينفـذ حاليـاً      وفيما يتعلق بإسكان    . احلصول على املساعدة القانونية جمانا    
ومل تتلق دائرة اللجوء شكاوى من ملتمسي اللجوء تتعلـق          . مشروع ارتيادي يف هذا الصدد    

وقد جرت القاعدة على التحقيـق بـصورة        . حبوادث ذات دوافع عنصرية يف مركز كوفينو      
ب، فإذا اشتبه يف وقوع ملتمسي اللجوء ضحية للتعـذي . جادة يف أي شكوى ُتبلغ للسلطات   

وحيصل مجيـع   . جتري إحالتهم إىل وحدة متخصصة معنية بتحديد وتأهيل ضحايا التعذيب         
وحيق لألشخاص املمنوحني محاية دولية     . ملتمسي اللجوء على خدمات الرعاية الصحية جماناً      
  .احلصول على نفس استحقاقات املواطنني القبارصة

 حتسنت أوضاع االحتجاز كما. ٢٠٠٥وقد ُجددت مجيع مرافق االحتجاز منذ عام       -٣١
  . ٢٠٠٨حتسناً كبرياً، وهو ما انعكس يف تقرير جلنة مناهضة التعذيب لعام 
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 شخص، ُتخصص للمهاجرين الذين     ٣٠٠وجيري حالياً إنشاء مرافق احتجاز تسع         -٣٢
وسوف تستويف مجيع مرافق االحتجـاز      . يدخلون قربص أو يقيمون فيها بطريقة غري شرعية       

  .دهتا اللجنة األوروبية ملنع التعذيباملتطلبات اليت حد
 على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة        ٢٠٠٩بريل  أ/وصّدقت قربص يف نيسان     -٣٣

. مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة              
ة، وتوقيـع  وتوجد عدة آليات للتحقيق يف االدعاءات املتعلقة بسوء سلوك رجـال الـشرط     

 دليل املعايري املهنية بوصفه آليـة داخليـة         ُوضع،  ٢٠٠٩ويف عام   . جزاءات إذا اقتضى األمر   
وملواءمة سلوك الشرطة مبا يتناسب مع طبيعة اجملتمع املتعددة الثقافات، تقدِّم           . للمراقبة الذاتية 

خصـصة  الشرطة القربصية، على مجيع مستويات جهاز الشرطة، دورات تدريبية ودورات مت        
  .وحماضرات وحلقات عمل يف جمال حقوق اإلنسان ومكافحة العنصرية واحترام التنوع

         وقـد أُنـشئت يف    . وأعربت قربص عن عزم احلكومة منع ومكافحة االجتار بالبشر          -٣٤
وُيستخدم دليـل لإلجـراءات     .  دائرة خاصة يف الشرطة ملكافحة االجتار بالبشر       ٢٠٠٤عام  

تنسيق اجلهود املشتركة جلميع أصحاب املصلحة، يف حـني تقـدم           لرات  املشتركة بني اإلدا  
 قانون جديد   ٢٠٠٧وصدر يف عام    . الدولة املأوى اآلمن والكايف لضحايا االستغالل اجلنسي      

بشأن مكافحة االجتار بالبشر، كما وضع فريق متعدد التخصصات خطة عمل وطنية هـي              
  .قيد التنقيح اآلن
ظام إصدار التأشريات جرى تنقيحه حبيث تـصدر تأشـريات          وأشار الوفد إىل أن ن      -٣٥

  . وفقاً لقواعد صارمة" الفنانني واملبدعني"

  ع االستعراضواحلوار التفاعلي وردود الدولة موض  -باء   
وقد شكر عدد من الوفود احلكومـة       .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٣٥أدىل    -٣٦

وقـد  . ها وردودها على األسئلة املقدمة مـسبقاً      على تقريرها الوطين الشامل، وعلى عرض     
رحبت بعض البيانات بالتزام قربص بعملية االستعراض الشامل، ومشاركتها البّناءة يف إعداد            

ورحب عـدد مـن الـدول       . التقرير الوطين ومشاوراهتا مع أصحاب املصلحة أثناء إعداده       
 اإلطار القـانوين لتعزيـز   بتصديق قربص على معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وعلى      

 الثاين مـن    الفرعوترد التوصيات املقدمة خالل احلوار التفاعلي يف        . ومحاية حقوق اإلنسان  
  .هذا التقرير

. وأعربت اجلزائر عن قلقها إزاء التمييز الشديد نسبياً يف األجور بني الرجال والنساء              -٣٧
دة املناسبة، أشارت إىل أن قربص تعاين       وبينما نّوهت اجلزائر جبهود القبارصة يف تقدمي املساع       

ورحبت اجلزائر بالتزام    .من تزايد تدفق املهاجرين غري الشرعيني والالجئني وملتمسي اللجوء        
ومن . السلطات ببذل اجلهود الالزمة ملنع التمييز، وال سيما ضد األقليات واملواطنني األجانب   
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اللغات املختلفة اليت تتحدثها األقليات يف      مث، سوف ُيوىل اهتمام إىل التعليم والتدريب ونشر         
            وقدمت اجلزائر توصيات بشأن القضايا املذكورة أعاله، مبـا فيهـا حريـة التنقـل               . البلد

  . وحقوق الطفل
يتـضمن   A/HRC/WG.6/6/CYP/1وأشارت تركيا إىل أن التقرير الذي حيمل الرمز           -٣٨

وأشارت كذلك  . ه ال تعرب عن احلقائق التارخيية     فيمعلومات متحيزة، وأن االدعاءات الواردة      
تـساوي  أساس   باعتبارها شراكة تقوم على      ١٩٦٠إىل أن مجهورية قربص أنشئت يف عام        

وقالت تركيا إن هذه الشراكة مل يعد هلـا       . الوضع بني القبارصة األتراك والقبارصة اليونانيني     
 من قبل القبارصة اليونانيني يف عام       وجود بعد إلغاء الدستور من طرف واحد باستخدام القوة        

وأشارت كذلك إىل   . ، ومنذ ذلك احلني ال توجد أية سلطة واحدة متثل قربص ككل           ١٩٦٣
الذين يعيشون حتـت    املسلمني  متتع  أن التقرير مل يقدم معلومات تبعث على االرتياح بشأن          

تراك الذين يعيشون يف    رية الفكر والضمري والدين، وبشأن حق القبارصة األ       إدارة اليونانيني حب  
وأشارت كذلك إىل أن التقرير يقلل إىل أدىن حد من حجم           . اجلنوب يف التملك ويف التعليم    

وأشارت تركيا أيضاً إىل أن هنج اجلانب       . نزعة الكراهية اإلثنية املتزايدة جتاه القبارصة األتراك      
ية تفاوض شـاملة     يف وقت جترى فيه عمل     مدى صدقه القربصي اليوناين يثري الشكوك حول      

وقالـت  . برعاية األمم املتحدة، وهو ما تدعمه تركيا بقوة، من أجل إقامة شراكة جديـدة             
تركيا إن اجلانب القربصي اليوناين ينبغي أن يركز على حل مشاكل حقوق اإلنسان اخلطرية              

  .دارته، بدالً من أن ينحى بالالئمة على أطراف أخرىيف املناطق اخلاضعة إلاليت تقع 
وأعربت السويد عن قلقها إزاء املؤشرات الدالة على ارتفاع مستويات العنف ضـد        -٣٩

وأشارت إىل أن قربص اعترفـت      . النساء يف قربص، والتمييز املستمر ضدهن يف سوق العمل        
باملواقف التقليدية القائمة على القوالب النمطية، على حنو ما أشارت إليـه اللجنـة املعنيـة                

. احلرمان الذي تعانيه املـرأة    ظهور أسباب    يف   سامهت ضد املرأة، وأهنا     بالقضاء على التمييز  
وفيما يتعلق بالتمييز ضد املهاجرين وملتمسي اللجوء، أكدت السويد ما أعربت عنه جلنـة              

 حمدودية من قلق إزاء استمرار      ٢٠٠٩مايو  /احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أيار     
كمـا نـشرت    . رين، واستمرار معاناهتم من العزلة االجتماعية     فرص العمل املتاحة للمهاج   

وقدمت . منظمات اجملتمع املدين تقارير تفيد بعدم حصول املهاجرين على املساعدة القانونية          
  .السويد توصيات

 املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر، الذي يهدف إىل        ٢٠٠٧ورحبت كندا بتشريع عام       -٤٠
.  وإنفاذ اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبـشر         تعريف ومحاية ضحايا االجتار   

وأشارت إىل استمرار االجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي، على حنو ما أشارت إليـه              
كـذلك   وأشارت كندا . ٢٠٠٩مايو  /جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أيار      

، ٢٠٠٦عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املقدمة يف عام          إىل املالحظات اخلتامية للجنة امل    
حيث تالحظ فيها اللجنة أن أمناط السلوك القائمة على السلطة األبوية، والتحيز االجتماعي             
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 حلالة احلرمان اليت  التقليدي الراسخ، واملواقف النمطية الراسخة، كل ذلك ال يزال ميثل سبباً            
وأعربت كندا عن تقـديرها     . ت، منها سوق العمل واحلياة العامة      املرأة يف عدة جماال    اتعانيه

املعين فوض استحداث منصب املللجهود اليت ُبذلت مؤخراً حلماية حقوق األطفال، وال سيما     
، وشجعت قربص على مواصلة العمل على ضمان محاية حقوق مجيع           األطفالماية حقوق   حب

  .وقدمت كندا توصيات. األطفال
 قربص من استراتيجيات وما بذلته من جهود تشريعية         وضعتهإىل ما   وأشارت مصر     -٤١

وما وضعته من سياسات، وال سيما يف جماالت عدم التمييز، ومحاية حقوق املرأة والطفـل،               
وطلبت مصر مزيداً من املعلومات عن التقدم احملرز        . ومكافحة االجتار باألشخاص واستغالهلم   

، ٢٠١٣-٢٠٠٨ ومكافحة العنف يف حميط األسرة للفترة        جتاه تنفيذ خطة العمل الوطنية ملنع     
، وكذلك عن   األطفالوعن الدور والوالية والسلطات املنوطة باملفوض املعين حبماية حقوق          

وأشـارت إىل القـوانني   . ٢٠٠٤إجنازات مكتب مكافحة االجتار بالبشر املنـشأ يف عـام     
من قربص تقـدمي مزيـد مـن        تدفقات املهاجرين، وطلبت    تتناول مسألة   والسياسات اليت   

املعلومات عن السياسات واللوائح املعتمدة من أجل محاية حقوق املهـاجرين، وال سـيما              
ونوهت مصر بإنشاء وظيفيت أمني املظامل      . العمال، وكذلك حقوق املهاجرين غري الشرعيني     

  . ، وقدمت مصر توصيةاألطفالحقوق  حبماية املعينفوض املو
ملة أمور، منها سن تشريع لتحقيق املساواة يف املعاملة بني املرأة           وأشادت الربازيل جب    -٤٢

وأشارت بقلـق إىل أوجـه      . والرجل يف جمال حقوق العمل، وملكافحة االجتار باألشخاص       
وأشـارت كـذلك إىل     . القصور فيما يتعلق حبقوق اإلنسان للمهاجرين وملتمسي اللجوء       

 طويلة يف أوضاع غري مالئمـة وعـدم         شواغل بشأن حاالت احتجاز غري املواطنني لفترات      
والحظت الربازيل بقلق أن قربص ال متيز أطفال املهاجرين فيمـا           . معرفة احملتجزين حبقوقهم  

يتعلق باحلصول على التعليم، والحظت كذلك طلب وزارة التعلـيم إىل املـدارس موافـاة               
وأكدت . ني باملدارس سلطات اهلجرة ببيانات االتصال اخلاصة بآباء األطفال األجانب امللتحق        

وضع املهاجرين غري املسجلني هو سبيل فعال لتمكينهم من التمتع الكامل           تسوية  الربازيل أن   
واستفسرت الربازيل عن النتائج العملية للخطة الوطنية املتعلقـة باملـساواة بـني             . حبقوقهم

لتمـسي  ، وعن نية احلكومة اختاذ تدابري بديلة الحتجـاز م         ٢٠١٣-٢٠٠٧اجلنسني للفترة   
  .وقدمت الربازيل توصيات. اللجوء واملهاجرين غري الشرعيني

ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مبا اختذته قـربص مـن              -٤٣
وبينما اعترفت اململكة املتحدة بالصعوبات اليت تواجهها قـربص         . تدابري إلدماج املهاجرين  

 جمدداً التزامها مبساعدة قربص على مكافحة اهلجرة غري         بسبب موقعها اجلغرايف، فإهنا أكدت    
لتصدي لعدد من شواغل حقوق اإلنسان       اململكة املتحدة بأن من املمكن ا      وتعترف. الشرعية
وأعربت عن التزامها بـدعم     . ةتزال دون حل يف قربص عن طريق اتفاق تسوية شامل          اليت ال 

واعترفت بصعوبة القضايا الـيت تواجـه       . ق التوصل إىل هذا االتفا    القيادتني يف سعيهما إىل   
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التوصل إىل تـسوية يف املـستقبل       ولكنها أكدت اقتناعها بأنه ال يزال من املمكن         . الطرفني
واعترفت اململكة املتحدة كذلك بالشواغل ذات     . حبيث يتمتع مجيع القبارصة بثمارها    القريب  

أت عن مسألة امللكية املتنازع عليها يف الصلة بالقضايا اجلارية املتعلقة حبقوق اإلنسان، اليت نش
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. قربص
القانوين واملؤسسي فيما يتعلـق  احملرز يف اجملالني وأكدت املكسيك على أمهية التقدم     -٤٤

باملساواة بني اجلنسني، وحقوق الطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة، ومكافحة العنف املـرتيل            
اعترافها بالتحديات الكربى واسـتعدادها     على  ألشخاص، وهنأت قربص    والتمييز واالجتار با  

للتعاون مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، وذلك بتوجيهها دعوة مفتوحة            
واستفسرت املكسيك من قـربص عـن       . جلميع املكلفني بواليات مبوجب هذه اإلجراءات     
 الدولية واإلقليمية ذات الصلة، وال سـيما        التعاون الذي ميكن أن حتصل عليه من املنظمات       

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واالحتاد األورويب، من أجل معاجلة مسألة زيادة عدد             
واستفسرت من قربص بـشأن     . طلبات اللجوء وتقدمي احلماية املطلوبة جلميع طاليب اللجوء       

  .توقدمت املكسيك توصيا. نيتها رفع سن املسؤولية اجلنائية
ورحبت بـالتزام   .  املقدمة على األسئلة اخلطية    للردودوأعربت هولندا عن تقديرها       -٤٥

غري أن هناك تقارير ال تزال تثري القلـق إزاء املواقـف            . قربص مبكافحة التمييز بني اجلنسني    
ونوهت هولندا باخلطوات اليت اختذت بالفعل ملكافحة العنـف املـرتيل،           . النمطية الراسخة 

تزال يساورها القلق إزاء التقارير املتعلقة مبمارسة العنف املـرتيل ضـد النـساء              ولكنها ال   
ورحبت هولندا بالقانون اجلديد    . واألطفال، على حنو ما أشارت إليه بعض هيئات املعاهدات        

وأشارت إىل أنه برغم اجلهود اليت بذلتها قربص بالفعل، تشري          . املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر   
وقـدمت  . ة اجلنسيامليولب املصلحة إىل شواغل فيما يتعلق بالتمييز القائم على   تقارير أصحا 

  .هولندا توصيات
ونوه املغرب بفعالية اإلجراءات اليت اختذهتا املؤسسات القربصية، وال سيما إجراءات             -٤٦

املفوض املعين حبماية البيانات الشخصية وإجراءات اللجنة الوطنيـة املعنيـة باألخالقيـات             
وطلب املغرب مزيداً من التفاصيل عن      . يولوجية، اليت أكد املغرب أهنا متثل ممارسات جيدة       الب

ورحب املغرب بنية قربص اعتماد . خربات هاتني اجلهتني وإسهامهما يف جمال حقوق اإلنسان     
الصكوك القانونية املتعلقة باالختفاء القسري واألشخاص ذوي اإلعاقة، وصـكوك أخـرى            

ل، سعيا إىل تعزيز التعاون مع اآلليات الدولية وتعزيـز سياسـة احلـوار              تتعلق حبقوق الطف  
وطلب املغرب معلومات عن التدابري املتخذة للتغلب على الصعوبات اليت تعترض            . والتنسيق

وقـدم  .  من التقريـر الـوطين  ١٥٥تنفيذ اإلطار التشريعي على النحو املشار إليه يف الفقرة    
  . املغرب توصية

          بيا إىل أن وظيفة املفوض املعين حبماية حقـوق الطفـل أُنـشئت يف              وأشارت صر   -٤٧
وأشـارت  . ، واستفسرت عن اخلربات األولية لقربص يف جمال إطالق تلك اآللية       ٢٠٠٧عام  
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صربيا أيضاً إىل أن الوضع اجلغرايف لقربص يفرض عليها أن تواجه تدفقات متزايـدة ممـن                 
كرت قربص على ما قدمته من معلومات، واستفـسرت         وش. يسمون املهاجرين االقتصاديني  
 حقوق أطفال هؤالء املهـاجرين، وال سـيما يف جمـال          لتعزيزبشأن اختاذ أي تدابري أخرى      

وأعربت صربيا عن تطلعها إىل تلقي مزيد من املعلومات بـشأن التـدابري املتخـذة               . التعليم
  . وقدمت صربيا توصية.للنهوض حبقوقهم االقتصادية وإمكانية إدماجهم يف اجملتمع

والحظت أوكرانيا بارتياح الدعوة املفتوحة اليت وجهتها قـربص إىل اإلجـراءات              -٤٨
. وأشادت باجلهود املبذولة من أجل االستجابة الفعالة لتوصيات هيئات املعاهـدات          . اخلاصة

اض وأشارت إىل أنه رغم ما حتقق من إجنازات معينة، ال تزال مشكلة االجتار بالنساء ألغـر               
واستفسرت أوكرانيا عن فعالية التدابري املتخذة ملكافحة االجتـار         . االستغالل اجلنسي قائمة  

بالبشر، وعن عدد األشخاص الذين حوكموا، خالل العامني املاضيني على األقل، لضلوعهم            
واستفسرت كذلك عن مدى دراية سكان قربص مبشكلة االجتـار          . يف أعمال االجتار بالبشر   

وطلبـت  . وعن مدى تنفيذ محالت واسعة النطاق لتوعية اجلمهور باملـشكلة         داخل بلدهم،   
معلومات من قربص بشأن ما ُيقدم من تثقيف أو تدريب يف هذا اجملـال للمـسؤولني عـن     

ويف اخلتام، . التصدي لالجتار، وال سيما لضمان معاملة ضحايا االجتار كضحايا ال كمجرمني
شر مشكلة معقدة تتطلب حلوال متعددة األوجه، وقدمت        أشارت أوكرانيا إىل أن االجتار بالب     

  .توصية يف هذا الصدد
         وأشارت إسرائيل إىل خمتلف التدابري التشريعية املتخذة إلصـالح القـوانني منـذ              -٤٩
، وال سيما التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر واستغالهلم، والقضاء على            ١٩٩٥عام  

وأشارت إسرائيل، مع ذلك، إىل أن االجتـار  .  وتعزيز املساواة بني اجلنسنيالتمييز ضد املرأة، 
بالنساء واألطفال، واستغالهلم ألغراض جنسية، والعنف املرتيل، كل ذلك ال يزال متفشيا يف             

وأعربت إسرائيل عن قلقها إزاء إساءة معاملـة احملتجـزين   . مجيع أحناء قربص، وفقا للتقارير 
  .وقدمت إسرائيل توصيات. اللجوءلدى الشرطة وملتمسي 

ورحبت إسبانيا بإمكانية تصديق قربص على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق            -٥٠
الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            

الربوتوكـول  واستفسرت إسبانيا عن نية قـربص االنـضمام إىل          . وبروتوكوهلا االختياري 
وبينما نوهـت   . االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

إسبانيا بالوعي االجتماعي الذي نتج عن حاالت اإليذاء اجلنسي للنساء املهاجرات، يف ظـل       
 أوضاع عدم املساواة يف األجر، وبينما أكدت على االهتمام البالغ الذي توليه قربص حلـل              

تقليل عدد طلبات اللجـوء الـيت       كيف تنوي   هذه املشكلة، فإهنا طلبت من قربص أن تبني         
تتلقاها، وأن توضح التدابري املتخذة لتقليل الفترة اليت ينبغي مللتمسي اللجوء انتظارها قبل أن              

  .وقدمت إسبانيا توصية. ُيبت يف طلباهتم
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ألة حقوق اإلنسان يف قـربص       بشأن مس  ٢٠٠٩وأشارت أستراليا إىل أن تقرير عام         -٥١
وأعربت عن أملها، مع ذلك، يف تـسوية        . قد أبرز عواقب تقسيم البلد على حقوق اإلنسان       

الوضع عن طريق جولة املفاوضات املباشرة اجلديدة بني زعماء الطائفتني القربصيتني مبساعدة            
املعنية لجنة  ال أن   وأشارت أستراليا إىل  .  العام ومستشاره اخلاص   بعثة املساعي احلميدة لألمني   

 املتعلـق مبكافحـة     ٢٠٠٧احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رحبت بتشريع عـام         ب
. ضحايا االجتار بالبشر ومحايتهم   حتديد  آلية وطنية للتعاون على     أُنشئت مبوجبه   االجتار، الذي   

 ألغـراض    عمليات االجتار بالنـساء السـتغالهلن      نطاقوأشارت إىل الشواغل القائمة إزاء      
  .وقدمت أستراليا عددا من التوصيات. جنسية
اليت ساعدت على االجتـار     " الفنانات"ورحبت فرنسا بوقف سياسة منح تأشريات         -٥٢

ومع ذلك، أعربت عن رغبتها يف تلقـي مزيـد مـن            . بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي   
ال سيما النساء، وكـذلك     املعلومات عن التدابري األخرى املتخذة للتصدي لالجتار بالبشر، و        

وسألت فرنسا قـربص    . واستفسرت أيضا عن مدى فعالية تلك التدابري      . لالستغالل اجلنسي 
احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة    املعنية ب لجنة  ال تفاعلها مع التوصيات اليت قدمتها       كيفيةعن  

ومن أجـل   والثقافية من أجل مواءمة مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان مع مبادئ باريس،            
  .وقدمت فرنسا توصيات. تزويد هذه املؤسسة باملوارد املالية الكافية

كافحة التمييز بني اجلنـسني،     ملورحبت النرويج بااللتزام الصارم الذي أبدته قربص          -٥٣
 خطة العمل الوطنية املعنية باملساواة بـني        تأخذ به وأعربت عن تقديرها للنهج الشامل الذي       

وأشارت إىل أن التفاوت يف األجور ُيعـزى         .يا املساواة بني اجلنسني   اجلنسني يف تناول قضا   
 نسبة املرأة يف املهن اليت ال تتطلب مهارات ويف وارتفاعجزئيا إىل القوالب النمطية اجلنسانية، 

قطاعات األجور املنخفضة، واستفسرت عن اإلجراءات العملية اليت اختذهتا قربص أو تعتـزم             
وأشارت النرويج إىل ما قامت به احلكومة مـن         . ألجور بني اجلنسني  اختاذها لتضييق فجوة ا   

للنساء اآلتيات من غري بلدان االحتاد األورويب للعمل الفنانات تنقيح ملعايري منح تصاريح عمل 
. يف املالهي الليلية، وطلبت معلومات عن آثار هذا القرار على مكافحـة االجتـار بالنـساء        

ال حيق هلم احلـصول     " األشخاص املشردين "يف فئة   املصنفات   وأشارت إىل أن أطفال النساء    
ـ      االستحقاقات  على بطاقة هوية الالجئني أو على                    وقـدمت . ةالناشئة عـن هـذه البطاق

  .النرويج توصيات
ونوهت شيلي بالتدابري والسياسات املتعددة اليت اختذهتا قربص يف جماالت خمتلفة من              -٥٤

وقـدمت  . مواصلتهاوتعزيز حقوق اإلنسان، وشجعت قربص على       أجل حتسني سبل محاية     
شيلي توصيات فيما يتعلق باآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، واملشكلة النامجة عن زيادة عدد             

  .ملتمسي اللجوء، ومسألة إخراج اجلثث وحتديد هوية املفقودين وإعادة رفاهتم
امل قربص مع قضية املساواة بـني        تع كيفيةوطلبت أملانيا مزيدا من املعلومات عن         -٥٥

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد         ومالحظاتاجلنسني، على حنو ما ورد يف التقرير        
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وأعربت عن قلقها إزاء تفشي أمناط السلوك القائمة على السلطة األبويـة، والتحيـز              . املرأة
العقبة الرئيسية أمـام    االجتماعي التقليدي الراسخ واملواقف النمطية الراسخة، بوصف ذلك         

          املرأة يف عـدة جمـاالت، منـها       اليت تعانيها   احلرمان  حلالة  النهوض باملرأة والسبب اجلذري     
  .سوق العمل

وأقرت اليونان بأن مواطين قربص، بوصفهم ينتمون إىل بلـد عـضو يف االحتـاد                 -٥٦
 يتمتعون بدرجة عاليـة     األورويب وطرف يف العديد من املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان،        

واستفسرت عن التدابري العملية اليت تعتـزم قـربص         . من احلماية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان     
وسألت . اختاذها من أجل املضي قدماً يف تعزيز تنفيذ التشريعات املتعلقة حبماية حقوق الطفل            

طة العمـل الوطنيـة     عن التدابري اإلضافية اليت تتوخى قربص اختاذها لضمان التنفيذ التام خل          
اخلمسية األوىل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، وال سيما األهداف املتعلقة برفـع مـستوى              

  . وقدمت اليونان توصيةً. مشاركة املرأة يف سوق العمل ويف القطاع العام
وذكرت سلوفينيا أهنا أحاطت علماً بتنامي خطاب الكراهية الناتج عن التمييز القائم              -٥٧

وسألت عن التدابري احملددة اليت تعتـزم قـربص         . ساس امليول اجلنسية واهلوية اجلنسية    على أ 
اختاذها ملكافحة التمييز والتهميش القائمني على أساس امليول اجلنـسية واهلويـة اجلنـسية              

وأشارت سلوفينيا إىل أن عدد املشردين      . والتصدي خلطاب الكراهية القائم على هذه األسس      
وقد الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       .  ال يزال مرتفعاً   داخلياً يف قربص  

      والثقافية أن أطفال النساء املشردات ال حيق هلم سوى احلصول على شهادة نـسب، وهـو                
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. ما حيرمهم من التمتع باجملموعة الكاملة من االستحقاقات

 أن قربص ليس لديها مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تستجيب          والحظت األرجنتني   -٥٨
ورحبت بالقرار الذي اختذته قربص يف الفترة األخرية من         . للشروط الواردة يف مبادئ باريس    

وأشارت األرجنـتني إىل اسـتمرار      . أجل ضمان استقاللية املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان      
ألطفال، وهي حاالت غالباً ما ال تكون حمل        حاالت العنف املرتيل الذي يستهدف النساء وا      

والحظت أنه وعلى الرغم من بدء نفاذ القانون اجلديد املتعلق مبكافحة . أي إبالغ أو استنكار
، الذي ُيستخدم لتيسري    "التأشريات اخلاصة بدخول الفنانات   "االجتار باألشخاص وإلغاء نظام     

ن النساء الاليت ُيّتجر هبـن إىل قـربص         بعض املمارسات املهينة، ال يزال هناك عدد كبري م        
وأشادت األرجنتني باعتماد القانون الـذي يقـضي بتقـدمي          . ألغراض االستغالل اجلنسي  

  .وقدمت األرجنتني توصيات. املساعدة القانونية اجملانية إىل املهاجرين وملتمسي اللجوء
طلع بـه أمـني     وأعربت مجهورية الكونغو الدميقراطية عن تقديرها للدور الذي يض          -٥٩

. املظامل، أو املفوض املعين بشؤون اإلدارة، وكذلك املفوض املعين حبماية حقـوق األطفـال             
وأشارت إىل التداخل القائم يف وظائف بعض اهلياكل، وسألت هل يوجد يف قـربص هيئـة          

والحظت أن معظم املهاجرين املتواجـدين يف       . حتكيم ُتعىن بقضايا التداخل يف االختصاص     
من املهاجرين االقتصاديني واستفسرت هل توجد أية أحكام إداريـة أو قانونيـة             قربص هم   
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 بإنـشاء هيئـة     ٢٠٠٦ام  وأشارت إىل قيام قربص يف ع     . حمددة تتناول هذه الفئة من األفراد     
واستفسرت عن عدد   . مستقلة ُتعىن بالتحقيق يف الشكاوى واالدعاءات اليت هتم أفراد الشرطة         

رجال الشرطة الذين صدرت حبقهم قرارات إدانة حىت اآلن، وعن اهليئات اليت أصدرت تلك              
  .وقدمت مجهورية الكونغو الدميقراطية توصية. القرارات

تشيكية إىل اخلطوة اإلجيابيـة الـيت اختـذت فيمـا يتعلـق             وأشارت اجلمهورية ال    -٦٠
كمـا  . بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وقدمت توصية يف هذا الـصدد          

قدمت اجلمهورية التشيكية توصية خبصوص السياسات احلكومية، وال سـيما الـسياسات            
  .املتعلقة بالفئات املستضعفة

املتخذة من أجل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني وأقـرت           ورحبت إيطاليا باملبادرة      -٦١
وشجعت إيطاليا األطـراف    . بالتحديات اليت يطرحها استمرار القوالب النمطية االجتماعية      

وقدمت توصيات تتعلق بالسجون ومرافق     . على حبث تسوية شاملة وفقاً ملبادئ األمم املتحدة       
دي للعنف املرتيل، والتـصديق علـى       االحتجاز، والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، والتص      

  .الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
وأقرت فرتويال بالسياسة النشطة اليت تنتهجها قربص لتعزيز ومحاية حقوق الطفـل              -٦٢

حقـوق األطفـال،    وأشادت باستحداث مؤسسة املفوض املعين حبماية       . والطفلة واملراهقني 
وسلطت الضوء على اآللية املُنشأة لتلقي الشكاوى الفردية املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل،            

واعتربت فرتويال أن من املهـم أن يواصـل         . وعلى تنفيذ الربنامج املتعلق بزيارات املدارس     
مهمته الصعبة،  املفوض املعين حبماية حقوق األطفال جهوده الرامية إىل زيادة الفعالية يف أداء             

  .وقدمت توصية
وأشارت اهلند مع التقدير إىل احلكم الذي يقضي بتقدمي املساعدة القانونية اجملانية إىل             -٦٣

القائمني بدعاوى مدنية ضد قربص بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان، وأشادت باإلصالحات        
على التمييز الذي يستهدف القانونية اهلامة اليت هتدف إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء       

وطلبت اهلند احلصول على معلومات عن األحكام األساسـية الـواردة يف مـشروع          . املرأة
 يف املائـة مـن      ١٠القانون املعروض على الربملان، والذي يهدف إىل ختصيص حصة بنسبة           

وسألت قربص عن موقفها من     . الوظائف املعروضة يف القطاع العام لألشخاص ذوي اإلعاقة       
لتحديات الرئيسية املطروحة يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما تلك املتعلقـة باألقليـات              ا

وقـدمت  . واملهاجرين غري الشرعيني، وعن اخلطط اليت تتوخى تنفيذها لرفع هذه التحديات          
  .اهلند توصية

، بإنشاء وحدة إلعادة تأهيل ضـحايا       ٢٠٠٦وأشادت بلغاريا بقيام قربص، يف عام         -٦٤
واستحداث اهليئة املستقلة للتحقيق يف الشكاوى واالدعاءات الـيت هتـم أفـراد             التعذيب،  
ورحبت بالتدابري النشطة املتخذة من أجل تعزيز ومحاية حقوق األشـخاص ذوي            . الشرطة

. اإلعاقة وحقوق الطفل، كما رحبت بإنشاء منصب املفوض املعين حبماية حقوق األطفـال            
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 لضمان متتع مجيع األطفال، مبن فيهم أطفال املهـاجرين،          وسألت بلغاريا عن التدابري املتخذة    
باحلقوق اليت تكفلها هلم اتفاقية حقوق الطفل وغريها من الصكوك الدولية ولكفالة حصول             

  .وقدمت بلغاريا توصية. أطفال املهاجرين على التعليم جماناً
تلك األقليات  ورحبت أرمينيا بالتزام قربص القوي إزاء قضايا األقليات، وخصوصاً            -٦٥

وعّبرت عن بالغ تقديرها لكون قـربص مل        . اليت يصنفها الدستور يف خانة الطوائف الدينية      
تكتف بكفالة احلقوق االجتماعية والثقافية والسياسية ألفراد الطوائف الدينية الثالث املـشار            

 املشجعة ومن البوادر. إليها، وإمنا هيأت أيضاً بيئة مؤاتية لتمتعهم الكامل بتلك احلقوق
اليت أشارت إليها أرمينيا أن إصالح نظام التعليم الذي يهدف إىل تعزيز هوية مجاعات              

وأشادت بـاجلهود   . األقليات ولغاهتا جيري بالتعاون الوثيق مع ممثلي تلك اجلماعات        
وفيمـا يتعلـق    . املبذولة من أجل محاية املوروث الثقايف للطوائف الدينية الرئيـسية         

دية الثالث، سألت أرمينيا عن اخلطوات احملددة اليت اختذهتا قربص من           باألقليات التقلي 
أجل حتديد موروثها الثقايف ومحايته، سواء داخل اإلقليم الذي خيضع لسيطرهتا الفعلية            

  .وقدمت أرمينيا توصيات. أو خارجه
والحظت الصني أن قربص قد وضعت إطاراً مؤسسياً وقانونياً حلماية حقوق النساء              -٦٦
ألطفال، فاستحدثت منصب املفوض املعين حبماية حقوق األطفال، ووضعت خطة العمل           وا

، كما وضـعت خطـة      ٢٠١٣-٢٠٠٧الوطنية من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني للفترة         
وأشارت إىل أن   . وطنية هتدف إىل التصدي لالجتار باألشخاص، إىل جانب إجراءات أخرى         

تصادي مطرد وعلى معدل عمالة مرتفع، وذلـك         على منو اق   ٢٠٠٨قربص حافظت يف عام     
وسألت الصني عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة            . رغم األزمة املالية وتبعاهتا   

  . ٢٠١٣-٢٠٠٧للفترة 
وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن انشغاهلا إزاء التقارير اليت تتحـدث عـن               -٦٧

راد الشرطة، مبا يف ذلـك اعتـداءات اسـتهدفت          تعرض احملتجزين لالعتداء على أيدي أف     
وأعربت عن القلق أيضاً إزاء     . مهاجرين وملتمسي جلوء وفئات أخرى من املواطنني األجانب       

حاالت العنف الذي يستهدف املرأة، وإيذاء األطفال واالجتار باألشخاص، والتمييز الـذي            
رة احلكومة، والتمييز الـذي     يستهدف القبارصة األتراك الذين يقيمون يف مناطق ختضع لسيط        

وأشارت إىل  . يستهدف أفراد طائفة الروما وأعضاء األقليات اإلثنية والقومية، واملثليني جنسياً         
اإلجراءات املتخذة من أجل تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة يف العمالة، عن طريق إصـدار               

لوطنية لتحقيق املساواة بـني     تشريعات كالقانون املتعلق باملساواة يف األجور ووضع اخلطة ا        
  .وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات. اجلنسني

وأثنت سلوفاكيا بالغ الثناء على ما تبذله قربص من جهود من أجل النهوض حبقوق                -٦٨
والتزمـت سـلوفاكيا    . اإلنسان، وذلك رغم األوضاع السياسية الدقيقة اليت متر هبا اجلزيرة         

ورحبت بقرار  . ت اليت تركز على بناء الثقة بني اجملتمعات احمللية القربصية         باملسامهة يف العمليا  
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. احلكومة توفري اخلدمات الطبية جلماعة القبارصة األتراك جماناً وعلى أساس غـري متييـزي             
وأشارت إىل أن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قـد أعربـت، يف                       

ن قلقها إزاء استمرار الصعوبات اليت يواجهها العمال احملليون القادمون مـن            ، ع ٢٠٠٩عام  
وشكرت سلوفاكيا وفد قـربص     . بلدان ثالثة فيما يتعلق بظروف العمل واألوضاع املعيشية       

  .على تطرقه لقضية العمال احملليني يف البيان االفتتاحي، وقدمت توصية
نية حلقوق اإلنسان معتمدة لـدى      وأشارت موريشيوس إىل عدم وجود مؤسسة وط        -٦٩

اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وتستجيب للشروط           
ورحبت باخلطوات الواسعة اليت قطعتها قربص على درب حتقيـق          . الواردة يف مبادئ باريس   

 إىل أنه علـى     ومع ذلك، أشارت موريشيوس   . املساواة بني اجلنسني يف خمتلف مناحي احلياة      
الرغم من هذه املبادرات، فإن أوجه التحيز االجتماعي التقليدي املتجذرة يف اجملتمع القربصي             

ورحبـت  . واملواقف النمطية الناجتة عن استمرار هتميش املرأة يف اجملتمـع ال تـزال قائمـة     
حزم يف موريشيوس بإنشاء مؤسسة املفوض املعين حبماية حقوق األطفال ومبا أبدته قربص من    

ويف هذا الـصدد، طلبـت      . توعية األطفال حبقوقهم وزيادة فرص حصوهلم على املعلومات       
موريشيوس احلصول على معلومات إضافية مفصلة عن الكيفية الـيت تعـاجل هبـا قـربص                
االحتياجات اخلاصة ألطفال األقليات، وسألت هل تويل السلطات املختصة االعتبار الواجب           

  . ثقافية عند وضع املناهج الدراسية الوطنيةللجوانب التقليدية وال
ورحب األردن، يف مجلة أمور، بإنشاء املؤسسة الوطنية لتعزيز حقـوق اإلنـسان               -٧٠

وشدد على أمهية علوية الصكوك اليت تعد قربص طرفاً فيها علـى            . وآليات الرصد األخرى  
دي للقضايا املتعلقـة    وأعرب عن تقديره للجهود املبذولة من أجل التص       . التشريعات الوطنية 

بالالجئني وملتمسي اللجوء واملهاجرين وكذلك املهاجرين غري الشرعيني عن طريق تنـاول            
الشواغل اليت أعربت عنها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وهيئات معاهدات حقوق            

ات وشجع قربص على إمتام إجـراء     . اإلنسان واملكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وإهناء عملية إعادة هيكلـة املؤسـسة     

  . الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان مبا جيعلها متمشية مع مبادئ باريس
وأشارت بوروندي إىل أن دستور قربص ينص على حرية التعـبري، وأن احلـق يف                 -٧١

لما يشهد على ذلك القانون الذي يقضي بإتاحة        التعليم يشكل أولوية من أولويات البلد، مث      
ورحبت بكون قربص هي من أول البلدان اليت وقعت اتفاقية حقوق األشخاص            . التعليم جماناً 

ورحبت بوروندي بـالتزام الـسلطات      . ذوي اإلعاقة وشجعتها على إهناء عملية التصديق      
والحظت بارتياح  . جتار بالبشر مبواصلة وضع السبل اليت تكفل الوقاية من إساءة املعاملة واال         

عزم قربص على التصدي للجرائم اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون وأفراد قوات             
حفظ النظام، ورحبت بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق يف الشكاوى املرفوعة ضد أفراد الشرطة،             

إىل مجيع اجلهود املبذولـة     وبالنظر  . مبا يف ذلك الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان       
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لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، طلبت بوروندي إىل جملس حقوق اإلنسان أن يؤكد دعمه             
  .الكامل لقربص

ورحبت قربص، يف ردها على ما أثري من قضايا، مبشاركة تركيا يف هذه العمليـة                 -٧٢
. راض الدوري الـشامل   احلكومية الدولية املتعلقة باستعراض احلالة يف قربص يف إطار االستع         

 من اجلنود األتراك املـدججني      ٤٣ ٠٠٠وأشارت قربص إىل أن اجلزيرة تسجل حضور حنو         
وأشارت كذلك إىل . بالسالح، وقالت إهنا تتطلع إىل االستماع إىل رأي تركيا يف هذا الصدد

 األلـيم   أن أفراد الطائفتني املتواجدتني يف قربص قد اتعظوا بدروس املاضي بعد تقييم تارخيهم            
وأهنم يرغبون اليوم يف ترك املاضي ويف بناء مستقبل أفضل يف بلد احتادي ثنائي الطائفة وثنائي    
املنطقة بسيادة واحدة وشخصية دولية ومواطنة واحدة مع مراعاة مبدأ املساواة يف احلقـوق              

إلغاء وطلبت يف هذا الصدد     . السياسية على النحو الوارد يف قرارات جملس األمن ذات الصلة         
  . التقسيم الفعلي للجزيرة بسحب القوات التركية

وأبلغت قربص الفريق العامل أهنا تعتزم توجيه رسالة إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان   -٧٣
للرد على التقرير املضلل واملشوه للحقائق التارخيية الذي قدمته تركيا عن قـضية قـربص،               

  . وطلبت تعميم الرسالة كوثيقة رمسية
ص املوقف الذي مفاده أن مسألة املمتلكات ال ميكن حلها إال يف إطار تسوية    وخبصو  -٧٤

شاملة، تعترب قربص أن لكل فرد حقاً ال جدال فيه يف أن يطلب إعمال حقوق اإلنسان أمام                 
  . احملاكم، مبا فيها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة العدل األوروبية

 ورد يف التقرير األخري الصادر عن اللجنة األوروبيـة       وأعربت قربص عن تقديرها ملا      -٧٥
 من معلومات تسلط الضوء على مجلة أمور منها إصدار القانون           ٢٠٠٨ملنع التعذيب يف عام     

املتعلق حبقوق األشخاص املوقوفني واحملتجزين وإنشاء اهليئة املستقلة للتحقيق يف االدعـاءات            
افر ورقات معلومات حمررة بعشر لغات يف مجيـع  والحظت اللجنة تو. اليت هتم أفراد الشرطة  

خمافر الشرطة، وأشارت إىل التحسن امللحوظ يف الظروف السائدة مبختلف خمافر الشرطة اليت             
  .مشلتها الزيارات

وأشارت قربص إىل إنشاء عدد من اآلليات ووضع جمموعة من اإلجراءات اجلنائيـة               -٧٦
وخالل .  أفراد الشرطة ومعاقبتهم، عند االقتضاء     للتحقيق يف االدعاءات املتعلقة بسوء سلوك     

، تلقت اهليئة املستقلة املعنية بالتحقيق يف االدعاءات اليت ٢٠٠٩األشهر العشرة األوىل من عام 
وبينما أفضت بعض التحقيقـات املنتهيـة إىل اختـاذ          .  شكوى ٩٦هتم أفراد الشرطة    
فإن العديد من الشكاوى مل يبت أو تأديبية حبق موظفني يف الشرطة، /إجراءات جنائية و

وأشار الوفد إىل عدد الشكاوى اجلنائية والتأديبية املرفوعة ضد أفراد الشرطة . فيها بعد
واليت جيري التحقيق فيها سنوياً، كما أشارت إىل النتائج اليت أفـضت إليهـا تلـك                

لـى  التحقيقات، مبينة أن عدد أفراد الشرطة الذين فصلوا من مهامهم أو أجـربوا ع             
             فـرداً منـذ    ١٤االستقالة بعد إدانتهم بارتكاب خمالفات جنائية أو تأديبية قد بلـغ            
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وقالت قربص إن هذا العدد يعكس عزم السلطات على القـضاء علـى             . ٢٠٠٥عام  
  .ظاهرة سوء سلوك أفراد الشرطة وإساءة معاملة الناس

ألخـرية ملنـع االجتـار بالبـشر        وأشارت قربص إىل أن التدابري املتخذة يف الفترة ا          -٧٧
ومكافحته، مبا يف ذلك فرض شروط صارمة على إصدار التأشريات، هي تدابري حديثة العهد،   

وأكدت أن قربص تسعى إىل تعزيز التعاون الـدويل،         . وبالتايل ال ميكن تقييم مدى فعاليتها     
مـن  وترحب بوجه خاص بأي شكل من أشكال املساعدة، وخصوصاً املساعدة املقدمـة             

  . البلدان املنشأ لألشخاص املتجر هبم
وأشارت قربص إىل أن البيانات املتعلقة بالسنوات اخلمس األخرية تشري إىل أن عدد               -٧٨

 حالة سنوياً، وأن عدد احلاالت يسجل زيادة        ١ ٠٠٠حاالت العنف املرتيل يبلغ يف املتوسط       
 بالعنف املـرتيل املـسجلة      ، ارتفع عدد حاالت القتل غري املتصلة      ١٩٩٤ومنذ عام   . طفيفة

األسري خالل الفتـرة    /سنوياً، يف حني اخنفض معدل حاالت القتل الناجتة عن العنف املرتيل          
ويرجح أن الفارق بني معدل حاالت القتل الناشئة عن العنف املـرتيل            . نفسها اخنفاضاً كبرياً  

املنسقة الرامية إىل منع    وحاالت القتل غري املتصلة بالعنف املرتيل هو نتيجة اجلهود واحلمالت           
فقد نفذت السلطات املختصة محالت سنوية      . العنف املرتيل الذي يستهدف املرأة ومكافحته     

من أجل مكافحة العنف ضد املرأة واألطفال، وهي محالت هتدف، يف مجلة أمور، إىل ردع               
  .ومنع العنف املرتيل ومكافحة املواقف اجملتمعية املسببة له

 من نظام اهلجرة عموماً يف محاية حقوق اإلنسان وضـمان معاملـة             وتتمثل الغاية   -٧٩
وال تزال اجلهود املبذولة من السلطات القربصية موجهة بشكل خـاص           . منصفة للمهاجرين 

ومن حيث املبدأ، تقوم سياسة اهلجرة يف قربص على         . حنو السيطرة على اهلجرة غري القانونية     
. سوق العمل، كما تبينها االستراتيجية الوطنية للعمالة      أساس االحتياجات الراهنة واملستقبلية ل    

وهذا النموذج حيمي املهاجرين الوافدين من بلدان ثالثة من االستغالل وحيول يف الوقت نفسه              
  .دون ظهور أية اختالالت يف التوازن يف سوق العمل

وتواجه قربص ضغوطاً شديدة فيما يتعلق بنظام اللجوء، وذلـك نتيجـة موقعهـا                -٨٠
اجلغرايف كبلد قريب من منطقة تتسم بانعدام االستقرار السياسي وما ينطوي عليه هذا الوضع             
من ارتفاع يف عدد طلبات اللجوء، وخصوصاً الطلبات املقدمة من أفراد مؤهلني للحـصول              
احلماية الدولية، وذلك نتيجة وجود نقاط دخول غري حمروسة يف املناطق غري اخلاضعة لسيطرة    

هتدف التدابري املتخذة إىل وضع إجراء ينظم مسألة اللجوء بشكل منصف وسريع            و. احلكومة
ومن بني هذه التدابري، استخدام إجراءات للتعقب السريع، وزيادة عـدد املـوظفني             . وفعال

العاملني يف الدائرة املعنية مبسائل اللجوء، وتعيني موظفني مكلفني بالنظر يف شروط األهليـة              
. فيها طلبات احلصول على اللجوء، وتوفري برامج تـدريب متخـصص          باألماكن اليت تقدم    

ويهدف التعاون الدويل، يف مجلة أمور، إىل حتسني ظروف االستقبال كماً وكيفاً، مع التركيز          
  .بوجه خاص على ملتمسي اللجوء املنتمني إىل الفئات الضعيفة
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مل توظيـف   وأشارت قربص إىل ما اختذته من إجراءات ووضعته من برامج تـش             -٨١
مترمجني يف املدارس العامة، وتنظيم صفوف خاصة لتعليم اللغة اليونانية، ونشر دليل إرشادي             

  . يف مخس لغات، وتنظيم حمفل متوسطي لوضع هنج جديدة يف جمال اإلدماج
وأشارت قربص إىل أن احتجاز ملتمسي اللجوء هو إجراء ضروري متليـه أحكـام        -٨٢

لق بالالجئني وتتفق توافقاً تاماً وأحكام االتفاقية اخلاصة بوضـع          واضحة ترد يف القانون املتع    
 والقانون املتعلق باألجانب واهلجرة واألحكام السابقة الـصادرة عـن   ١٩٥١الالجئني لعام   

وجيوز للدائرة املعنية بشؤون اللجوء أن تتدخل كلما اعتربت أن قرار احتجاز أحـد       . القضاء
ويصدر حبق األفراد املقيمني يف قربص بـصفة        . صحيحةملتمسي اللجوء ال يقوم على أسس       

غري شرعية أمر باالحتجاز أو الترحيل، ويظل الشخص املعين رهن االحتجاز ريثما ينفذ األمر            
وجيدر باملالحظة أن األمر بالترحيـل      .  يوماً ١٥بترحيله، وهو إجراء ينفذ عموماً يف غضون        

متديد فترة االحتجاز رهن الطرد إذا كان الشخص وميكن . قابل لالستئناف أمام احملكمة العليا  
املعين ال حيمل وثيقة سفر صاحلة، أو إذا طلب إحضاره أمام حمكمة، أو إذا تقـدم بطلـب                  

وال جيوز يف أي حال من األحوال احتجاز القـّصر، حيـث إن             . استئناف إىل احملكمة العليا   
  .القانون حيظر صراحة احتجاز القّصر من ملتمسي اللجوء

وأكد الوفد عزم قربص على التصديق على الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل        -٨٣
  .اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وفيما يتعلق حبقوق األطفال، أشار الوفد إىل أن منصب املفوض املعين حبماية حقوق               -٨٤
ئ باريس، وأن املفوض يعمـل       يتفق توافقاً تاماً مع مباد     ٢٠٠٧األطفال الذي أنشئ يف عام      

ومن بني اجملموعة الواسـعة للـسلطات الـيت         . بشكل مستقل ويتمتع بالصالحيات الالزمة    
ميارسها املفوض، ضمان محاية احلقوق اليت تكفلها اتفاقية حقوق الطفل جلميع األطفال، من             

لـشكاوى  وتتلقى هذه املؤسسة ا   . مواطنني وأجانب، واضطالعه مبهام منها الرصد والتوعية      
وجيـدر باملالحظـة أن     . املقدمة من األطفال وميكن أن متثلهم أمام احملاكم الوطنية والدولية         

احلكومة تستجيب بشكل إجيايب للتوصيات املقدمة من هذه املؤسسة، واليت تشمل آراء تتعلق             
  .بالتشريعات املطروحة للمناقشة يف الربملان، وتسعى إىل وضعها موضع التنفيذ

ارة إىل التداخل يف اختصاصات خمتلف املؤسسات املعنية بتلقي الـشكاوى،           وباإلش  -٨٥
قال الوفد إن قربص تعترب أن هذا التالقي بني خمتلف املؤسسات إمنا يرمز إىل قيـام جمتمـع                  

  . دميقراطي يسري على حنو جيد
ويف اخلتام، شكرت قربص مجيع الدول على مـشاركتها يف عمليـة االسـتعراض                -٨٦

  . التزامها باختاذ املزيد من اإلجراءات من أجل زيادة تعزيز حقوق اإلنسانوأعربت عن 
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  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
  :ُوجهت يف أثناء املناقشة التوصيات التالية إىل قربص  -٨٧

اإلسراع بالتصديق على املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت وقعتها           -١
  ؛)اليونان( بعد قربص، ولكنها مل تصدق عليها

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب           -٢
وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة؛         
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف            

ية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد الرتاعات املسلحة؛ واالتفاقية الدول 
أسرهم؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ والربوتوكـول االختيـاري          
امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة؛            

  ؛)األرجنتني(واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 
 يف إمكانية االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع            النظر  -٣

العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وتكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحـة التمييـز            
  ؛)اجلزائر(الذي يستهدف هذه الفئة من السكان 

االمتثال ملبادئ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين            -٤
  ؛)املكسيك(م والنظر بشكل إجيايب يف إمكانية التصديق عليها وأفراد أسره

التخطيط للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      -٥
مجهوريـة  (املهاجرين وأفراد أسرهم، إضافة إىل الصكوك املعلنة يف التقرير          

  ؛ )الكونغو الدميقراطية
لربوتوكـول االختيـاري    مواصلة جهودها الرامية إىل التصديق على ا        -٦

؛ )صـربيا (التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة          
؛ وإهناء عملية التـصديق     )سلوفينيا(والتصديق على هذا الربوتوكول االختياري      

؛ واإلسـراع بعمليـة التـصديق علـى نفـس      )إيطاليا(على هذا الربوتوكول  
  ؛)بلغاريا(الربوتوكول 

ق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب،          التصدي  -٧
وكذلك الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف          
الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختياري لالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        

  ؛)شيلي(األشخاص من االختفاء القسري 
ها الوطنية ملكافحة التعذيب وفقاً للربوتوكول      ضمان األداء الفعال آلليت     -٨

  ؛ )اجلمهورية التشيكية(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب 
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النظر بشكل إجيايب يف التصديق على وجه السرعة على اتفاقية حقـوق              -٩
  ؛)املكسيك(األشخاص ذوي اإلعاقة 

ق اإلنسان  تسريع اخلطوات املتخذة ملواءمة املؤسسة الوطنية حلماية حقو         -١٠
، مواءمة تامة مع مبادئ بـاريس، وتزويـدها بـاملوارد           ١٩٩٨املنشأة يف عام    

  ؛)مصر(الضرورية اليت متكنها من أداء واليتها 
اختاذ تدابري تفضي إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ             -١١

  ؛)املكسيك(باريس 
ة الوطنية حلمايـة حقـوق      تسريع التدابري املتخذة لكفالة امتثال املؤسس       -١٢

  ؛)األرجنتني(اإلنسان ملبادئ باريس 
اختاذ ما يلزم من تدابري تكفل يف أسرع وقت ممكن امتثـال املؤسـسة                -١٣

  ؛)اهلند(الوطنية حلماية حقوق اإلنسان امتثاالً تاماً ملبادئ باريس 
تسريع العملية الرامية إىل جعل املؤسسة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان            -١٤

  ؛ )موريشيوس(مطابقة متاماً ملبادئ باريس 
االعتماد على اآلليات ذات الصلة ملواصلة التعاون البناء مـع مكتـب              -١٥

املفوض املعين حبماية حقوق األطفال عن طريق اختاذ تدابري عملية حمددة، وتزويد            
مكتب املفوض باملوارد الالزمة لضمان أداء وظائفـه خدمـةً لـصاحل الفتيـان          

  ؛)فرتويال( واملراهقني يف البلد والفتيات
زيادة املوارد البشرية واملالية املخصصة للهيئة اجلديدة املعنية مبكافحـة            -١٦

    التمييز التابعة ملكتب أمني املظامل، بغية ضمان السري الفعـال هلـذه املؤسـسة،              
ـ           وق وتعزيز املوارد املالية والبشرية املخصصة لآلليات الوطنية املعنية حبماية حق

  ؛)إسرائيل(املرأة 
تنفيذ التدابري املقررة يف خطة العمل الوطنية بشأن حتقيق املساواة بـني              -١٧

 تنفيذاً تاماً، وال سيما التدابري املتعلقة حبمايـة         ٢٠١٣-٢٠٠٧اجلنسني للفترة   
  ؛)السويد(حقوق املرأة يف سوق العمل 

اس القوالب النمطيـة    تقييم التدابري املتخذة ملنع املواقف القائمة على أس         -١٨
فيما يتعلق بأدوار اجلنسني يف األسرة ويف اجملتمع، وتعزيز اجلهود من أجل تنفيذ             
خطة العمل الوطنية املتعلقة بتحقيق املساواة بني اجلنسني واألخذ بنـهج شـامل      

  ؛)هولندا(ومنهجي إزاء السياسات املتعلقة بتحقيق املساواة بني اجلنسني 
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رامية إىل التوعية وتقدمي املعلومات من خـالل بـرامج          تعزيز التدابري ال    -١٩
حمددة تتعلق بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان وإدراج موضوع حقوق           

  ؛)املغرب(اإلنسان يف املناهج الدراسية 
وضع استراتيجية وطنية تقوم على تدابري مالئمة إلدراج تعليم حقـوق             -٢٠

وياته وفقاً خلطة العمل للربنـامج العـاملي        اإلنسان يف نظام التعليم مبختلف مست     
  ؛)إيطاليا (٢٠٠٩-٢٠٠٥للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان للفترة 

  ؛)الربازيل(تعزيز التعاون مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان   -٢١
النظر يف التدابري اليت تعتربها مالئمة للقضاء على التمييز مـن حيـث               -٢٢

لنساء، على حنو يتفق وأحكام اتفاقية القـضاء        التفاوت يف األجور بني الرجال وا     
  ؛)اجلزائر(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان مساواة حقيقية بني الرجل واملـرأة يف             -٢٣
مجيع مناحي احلياة وعلى مجيع مستويات اجملتمع وتعزيز تلك اجلهود، بوسـائل            

ل القضاء على القوالب النمطية الـيت حتـدد         منها تنظيم محالت للتوعية من أج     
  ؛)كندا(األدوار املنوطة بكل من اجلنسني 

مواصلة اجلهود الرامية إىل القضاء على القوالـب النمطيـة املرتبطـة              -٢٤
  ؛)موريشيوس(باألدوار التقليدية لكل من الرجل واملرأة يف األسرة ويف اجملتمع 

رصة األتراك هبدف زيادة تعزيز حقوق تعزيز التعاون مع أفراد طائفة القبا  -٢٥
  ؛)اململكة املتحدة(مجيع األفراد املتواجدين يف قربص 

تعزيز التشريعات القائمة يف جمال مكافحة التمييز واختاذ مجيع التـدابري             -٢٦
  ؛)هولندا(الالزمة ملنع التمييز القائم على أساس امليول اجلنسية 

مي القذف والتشهري واحلض علـى      حظر مجيع املمارسات التمييزية وجتر      -٢٧
التمييز أو العداوة أو العنف، سواء كان ذلك علناً أم ال، جتـاه أي شـخص أو                 

  ؛ )فرنسا(جمموعة األشخاص بسبب ميوهلم اجلنسية 
مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات احلكومية اليت هتم النـساء             -٢٨

 مع التوصيات ذات الصلة الصادرة املنتميات إىل خمتلف الفئات املستضعفة، متشياً
  ؛)أستراليا(عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 

مواصلة األخذ بنهج شامل ومتكامل يف إطار مجيع السياسات املتعلقـة             -٢٩
بتحقيق املساواة بني اجلنسني يف مجيع اجملاالت، واختاذ ما يلزم من تدابري لزيـادة              

  ؛)فرنسا(ياة العامة والسياسية مشاركة املرأة يف احل
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اعتماد هنج شامل ومتكامل إزاء السياسات الرامية إىل حتقيق املساواة بني     -٣٠
اجلنسني يف مجيع اجملاالت، وال سيما السياسات املتعلقة بـالالجئني وملتمـسي            

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اللجوء واألشخاص املشردين واألشخاص ذوي اإلعاقة 
يذ الفعال للتشريعات القائمة املتعلقة مبكافحة التمييز بوسائل        ضمان التنف   -٣١

منها التشاور مع اجملتمع املدين ونشر املعلومات يف صفوف الفئات املستضعفة عن           
الضمانات القانونية املتاحة هلم وتوجيه املوارد املالئمة حنو اجملاالت ذات األولوية           

  ؛ )مريكيةالواليات املتحدة األ(من أجل حتسني التنفيذ 
  ؛)كندا(اعتماد وتنفيذ استراتيجية فعالة ملكافحة العنف املرتيل   -٣٢
تعزيز جهودها من أجل مكافحة العنف املرتيل على حنوٍ فعـال وتقـدمي               -٣٣

الدعم املناسب لضحايا العنف املرتيل بوسائل منها استحداث مالجئ ذات طاقة           
  ؛ )هولندا(استيعاب كافية 

جية الرامية إىل مكافحة العنف املرتيل بوسائل منها إتاحة         تعزيز االستراتي   -٣٤
  ؛)إيطاليا(املالجئ املؤقتة للضحايا 

اعتماد استراتيجية فعالة ملكافحة العنف املرتيل وتوفري املالجئ الالزمـة            -٣٥
  ؛)السويد(للنساء ضحايا العنف املرتيل ضماناً ألمنهن 

ـ        -٣٦ ق بـامليول اجلنـسية     االضطالع بأنشطة توعوية حمددة فيما يتعل
وتكثيف تلك األنشطة على املستوى الوطين بغية املسامهة يف توفري محايـة            
أفضل حلقوق وحريات املثليني جنسياً، من الرجال والنساء، وثنائيي امليول          

  ؛)إسبانيا(اجلنسية واحملولني جنسياً 
اختاذ مجيع اإلجراءات املمكنة لتعجيل عمليات إخراج اجلثث مـن            -٣٧
ور على حنو ميكن اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين من مواصلة عملها     القب

  ؛ )أستراليا(املتميز 
مساعدة اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين يف قربص على مواصلة عملها            -٣٨

  ؛)شيلي(يف جمال إخراج اجلثث من القبور وحتديد هوية املفقودين وإعادة رفاهتم 
بلغ عنها واملتعلقة بإساءة املعاملة اجلسدية علـى        التحقيق يف احلاالت املُ     -٣٩

أيدي أفراد الشرطة، وذلك استجابةً للشواغل اليت أعربت عنها جلنة مناهـضة            
  ؛)إسرائيل(التعذيب، وضمان اجتثاث هذه املمارسات غري القانونية 

وضع مدونة قواعد سلوك مهنية ألفراد الشرطة وقوات األمن والتحقيق            -٤٠
ات املزعومة وحماكمة املسؤولني، حسب االقتضاء، بغية تعزيز املساءلة         يف االنتهاك 

  ؛)الواليات املتحدة(ومنع حدوث اعتداءات وانتهاكات مماثلة يف املستقبل 
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اختاذ ما يلزم من تدابري تكفل منع إيذاء احملتجزين على أيـدي رجـال                -٤١
ملتمسو اللجـوء   الشرطة، مبا يف ذلك االعتداءات اليت يتعرض هلا املهاجرون و         

وغريهم من الرعايا األجانب، عن طريق تعزيز التشريعات هبدف محاية حقـوق            
األفراد املوقوفني واحملتجزين من سوء املعاملة اجلسدية وضمان متتعهم الكامـل           
حبقهم يف حماكمة عادلة وفقاً اللتزامات قربص مبوجب العهد الـدويل اخلـاص             

  ؛)ت املتحدةالواليا(باحلقوق املدنية والسياسية 
حتسني رصد وتنفيذ التدابري الرامية إىل مكافحـة العنـف الـذي              - ٤٢

  ؛)النرويج(يستهدف املرأة 
اعتماد تدابري فعالة ملكافحة العنف ضد املرأة مبختلف أشكاله وختصيص            -٤٣

املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ هذه التدابري، وال سيما التـدابري املتعلقـة             
  ؛ )األرجنتني(ضحايا حبماية ال

مواءمة التشريعات اليت تنظم حقوق الطفل مع أحكام الصكوك الدولية            -٤٤
ذات الصلة وتقدمي الدعم الالزم ملكتب املفوض املعين حبماية حقـوق األطفـال             

  ؛)اجلزائر(كيما يتمكن من أداء دوره يف جمال صون حقوق األطفال ومحايتها 
ان معاملة األطفال معاملة متساوية أمام      بذل ما يف وسعها من جهود لضم        -٤٥

  ؛ )سلوفينيا(القانون ويف املمارسة العملية، وذلك بصرف النظر عن نسبهم 
حتسني األوضاع داخل السجون ومرافق االحتجاز، وخصوصاً يف خمافر           -٤٦

  ؛)إيطاليا(الشرطة 
قوق اختاذ تدابري عملية ملتابعة املالحظات اخلتامية للجنـة املعنيـة بـاحل             -٤٧

االقتصادية واالجتماعية والثقافية فيما يتعلق باالجتار باألشـخاص واالسـتغالل          
  ؛ )كندا(اجلنسي لضحايا االجتار 

تقييم ورصد مدى فعالية التدابري املتخذة من أجل مكافحة االجتار بالبشر،             -٤٨
  ؛)اهولند(ومحاية الضحايا، وتقدمي املتورطني يف أنشطة االجتار بالبشر إىل العدالة 

اختاذ تدابري هادفة ملكافحة االجتار عن طريق التعاون الوطين والدويل، مبا             -٤٩
  ؛ )أوكرانيا( والوطنية ع املنظمات غري احلكومية الدوليةيف ذلك التعاون م

فرض رقابة صارمة على النظام اجلديد املتعلق بتسليم تراخيص العمـل؛             -٥٠
 يف أنشطة االجتار بالبشر إىل العدالة؛       وتكثيف اجلهود الرامية إىل تقدمي املتورطني     

وااللتزام بالتنفيذ التام والسريع خلطة العمل املتعلقة بتنسيق األنشطة الرامية إىل           
مكافحة االجتار بالبشر واستغالل األطفال يف اجلنس، وذلك متشياً مع التوصيات           

ية واللجنة املعنية املقدمة من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف 
  ؛)إسرائيل(بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
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السعي هبمة ملواصلة املالحقات القضائية مبوجب التشريع اجلديد املتعلق           -٥١
مبكافحة االجتار وتزويد املؤسسات احلكومية املختصة باملوارد الكافية كيما تكون          

  ؛)أستراليا(كل فعال قادرة على متابعة حاالت حمددة يف الوقت املناسب وبش
  ؛)النرويج(مواصلة تكثيف جهودها يف جمال مكافحة االجتار بالبشر   -٥٢
اختاذ التدابري املالئمة لفرض رقابة صارمة على النظام اجلديـد املتعلـق              -٥٣

بتسليم تراخيص العمل وتكثيف جهودها لتقدمي مجيع األشخاص املتـورطني يف           
  ؛)األرجنتني(أنشطة االجتار بالبشر إىل العدالة 

  ؛)اجلزائر(مواصلة اجلهود املبذولة من أجل ضمان حرية التنقل   -٥٤
السعي إىل ضمان التمثيل السياسي لألقليات الدينية الثالث والتشجيع           -٥٥

على مشاركتها مشاركة قوية يف ختطيط وتنفيذ خمتلف املشاريع، وتقدمي املساعدة           
  ؛)أرمينيا(مية والثقافية املالية الالزمة لتلبية احتياجاهتا التعلي

النظر يف التدابري اليت تراها مالئمة لضمان حصول اجلميع على التعلـيم              -٥٦
  ؛)اجلزائر(األساسي بشكل فعال 

اختاذ التدابري اإلضافية الالزمة للحد من التفاوت يف األجور بـني             -٥٧
عـن  الرجال والنساء ومواصلة اجلهود الرامية إىل إدماج املرأة يف العمالة           

طريق اختاذ تدابري من قبيل إنشاء املزيد من مرافق رعاية األطفال ومرافـق             
  ؛)النرويج(التعليم لألمهات العامالت 

تعزيز إنفاذ اإلطار القانوين القائم لضمان حتقيق املساواة بـني الرجـل              -٥٨
واملرأة يف العمالة، وخصوصاً النساء غري املاهرات والاليت يعملن مقابـل أجـور     

  ؛)الواليات املتحدة(ة منخفض
  ؛)السويد(اعتماد سياسة فعالة إلدماج املهاجرين   -٥٩
  ؛)السويد(إعالم املهاجرين حبقوقهم   -٦٠
اختاذ التدابري املالئمة من أجل تقدمي املساعدة القانونية مللتمسي اللجوء            -٦١

  ؛)الربازيل(واملهاجرين 
 أقـل تقييـداً حلقـوق       النظر يف تدابري بديلة الحتجاز املهاجرين تكون        -٦٢

  ؛)الربازيل(اإلنسان لألفراد املعنيني 
  ؛)اململكة املتحدة(اختاذ خطوات إضافية إلدماج الالجئني   -٦٣
االستمرار يف اعتماد التدابري املالئمة لضمان حقوق اإلنسان مللتمـسي            -٦٤

  ؛)شيلي(اللجوء واملهاجرين غري النظاميني 
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لق باللوائح التنظيمية وعمليات التفتـيش      اعتماد اإلطار الالزم فيما يتع      -٦٥
وإعمال اآلليات القائمة فعالً إعماالً تاماً لضمان متتع املواطنني اآلخرين بـنفس            

  ؛)سلوفاكيا(احلماية القانونية اليت يتمتع هبا العمال احملليون 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز هوية أفراد األقليات الدينية وثقافتـهم             -٦٦

  ؛)أرمينيا(أفراد اجملتمع بتواجد هذه األقليات يف قربص على مر التاريخ وتوعية 
اختاذ ما يلزم من تدابري تكفل املعاملة املتساوية جلميع األطفال املشردين             -٦٧

أمام القانون بغض النظر عن جنس والديهم وفقاً ملا أوصت به هيئات منها اللجنة     
  ؛)النرويج (٢٠٠٩والثقافية يف عام املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

االستمرار يف التعاون مع اهليئات املختصة لضمان محاية حقوق اإلنسان            -٦٨
  ؛)شيلي(للمشردين داخلياً، وخصوصاً النساء واألطفال 

ضمان استمرار مشاركة املرأة مشاركةً كاملةً يف عملية السالم، على حنو   -٦٩
  ؛)النرويج) (٢٠٠٠ (١٣٢٥يتماشى مع قرار جملس األمن 

التعاون مع منظمات اجملتمع املدين يف متابعة عملية االستعراض الدوري            -٧٠
  ).اململكة املتحدة(الشامل 

سُتدرج ردود قربص على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس              -٨٨
  .حقوق اإلنسان يف دورته الثالثة عشرة

 الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة        أو التوصيات /ومجيع االستنتاجات و    -٨٩
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و
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 املرفق
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