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  حقوق اإلنسانجملس 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ - نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

  )ب(١٥ أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  قربص

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
غري ذلك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات          يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف          

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                 . الصلة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           . س حقوق اإلنسان  جمل
ويف حال عدم وجـود معلومـات    . روعيت يف إعداد التقرير وترية األربع سنوات للجولة األوىل من االستعراض          

  وملا كان هذا التقريـر     . انت ال تزال صاحلة   حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن ك          
ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن                  

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعـاون مـع          /مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و          
  .الدولية حلقوق اإلنساناآلليات 
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  املعاهدات العاملية األساسية
ــصديق أو    )٢( حلقوق اإلنسان ــاريخ الت ت

  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
لية للقـضاء علـى مجيـع       االتفاقية الدو 

 أشكال التمييز العنصري
  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد  ال يوجد  ١٩٦٧أبريل / نيسان٢١

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
 واالجتماعية والثقافية 

  -  ال يوجد  ١٩٦٩أبريل / نيسان٢

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  والسياسية

الشكاوى املتبادلـة بـني الـدول       ال يوجد  ١٩٦٩أبريل / نيسان٢
  ال): ٤١املادة (

الربوتوكول االختيـاري األول للعهـد      
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٢أبريل / نيسان٥

الربوتوكول االختياري الثـاين للعهـد      
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

  عدامواهلادف إىل إلغاء عقوبة اإل
  -   ال يوجد ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٠

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  ضد املرأة

  -   ال يوجد  ١٩٨٥يوليه / متوز٢٣

الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦
  نعم

قية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن        اتفا
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       

  الالإنسانية أو املهينة
ــشكاوى امل  ال يوجد  ١٩٩١يوليه / متوز١٨ ــدول ال ــني ال ــة ب  تبادل

  عمن): ٢١املادة (
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
  -   ال يوجد  ١٩٩١ير فربا/ شباط٢٧  اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال 

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
  -   ال يوجد  ٢٠٠٦أبريل / نيسان٦

ه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو           الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغري      : طرفاً فيها  قربصاملعاهدات األساسية اليت ليست     
توقيع فقـط،  (لطفل املتعلق بإشراك األطفال من الرتاعات املسلحة ، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ا)٢٠٠٤توقيع فقط، (الالإنسانية أو املهينة    

، )٢٠٠٧توقيـع فقـط،   (تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة  حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وا، واالتفاقية الدولية حلماية     )٢٠٠٨
، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         )٢٠٠٧توقيع فقط،   (والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        

  .)٣(تصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االق)٢٠٠٧توقيع فقط، (
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة     صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو
 ١٩٥١نعم فيما يتعلق باتفاقيـة        )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية

والربوتوكــول، ال فيمــا يتعلــق 
  ١٩٦١ و١٩٥٤باتفاقييت عام 

  نعم  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) بية والعلم والثقافةمنظمة األمم املتحدة للتر(اتفاقية اليونسكو 
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 واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      )٨(شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         - ١
. د أسـرهم   قربص على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفرا             )٩(والثقافية

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تنظر قربص يف التصديق على اتفاقية حقوق               
 والحظت بارتياح عزم قربص على التوقيع والتصديق علـى          )١٠(األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري    

وحثت جلنة حقـوق  . )١١(االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق     
الطفل قربص على النظر يف التصديق املبكِّر على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك              

  .)١٢(األطفال يف الرتاعات املسلحة

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتشريعات الصادرة، مبا ، رحبت اللجنة املعنية ب٢٠٠٩يف عام   - ٢
 )١٤(ورحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      . )١٣(يف ذلك اإلطار الشامل ملناهضة التمييز     

ة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل     جلن(وجلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات والتابعة ملنظمة العمل الدولية           
ذي  املتعلق باملساواة بني الرجل واملرأة يف األجر عن العمل نفسه أو عن العمـل              ٢٠٠٢ بقانون عام    )١٥()الدولية

 واللجنة املعنية بالقضاء على )١٦(ورحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. القيمة املتساوية
القانون املتعلق باملساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة يف العمالة والتدريب املهين وبتعـديل      ب )١٧( املرأة التمييز ضد 

والحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن هذا القانون يسمح باختاذ تـدابري العمـل                . قانون األمومة 
ظت أيضاً باهتمام أن أي اتفاق مجاعي أو عقد عمل أو تنظيم والح. توفري احلماية من اإليذاء  وينص على    اإلجيايب

  .)١٨(لألعمال التجارية خمالف هلذا القانون سُيلغى إذا ما كان ينطوي على متييز مباشر أو غري مباشر

، أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على قربص ملا حققته من إصـالح                ٢٠٠٦ويف عام     - ٣
 بغية تعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز ضد املرأة وحتقيـق االمتثـال               ١٩٥٥نذ عام   قانوين هام م  
  .)١٩(االتفاقيةاملنصوص عليها يف لاللتزامات 

، أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بالتعديالت اليت أُدخلت على التشريعات احمللية لكنها          ٢٠٠٣ويف عام     - ٤
  .)٢٠(ألحكام ومبادئ االتفاقيةمراعاة تامةً مجيع القوانني احمللية بعد ة  مراعاظلّت تشعر بالقلق لعدم

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها- جيم 

، مل تكن يف قربص وكالة وطنية حلقوق اإلنسان معتَمدة من جلنة التنسيق             ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤حىت    - ٥
والحظت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية    . )٢١(نالدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسا     

وأوصت اللجنة . حقوق اإلنسان مل متتثل بعد ملبادئ باريسحلماية واالجتماعية والثقافية بقلق أن املؤسسة الوطنية 
اريس؛ بمن االمتثال متاماً ملبادئ بأن تعتمد قربص التدابري الالزمة لتمكني املؤسسة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان         

؛ وضمان ختصيص  تغطية كاملةحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاوالية املؤسسة الوطنية أن تغطي ولضمان 
  .)٢٢(املوارد الالزمة لفعالية أدائها
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، الحظت جلنة حقوق الطفل أنه ال توجد يف املؤسسة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان آلية ٢٠٠٣ويف عام   - ٦
. )٢٣(كاوى الفردية اليت تتعلق على وجه اخلصوص بانتهاكات احلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية           حمددة ملعاجلة الش  

، أو إنشاء فـرع     الطفلوشجعت اللجنة قربص على مواصلة جهودها لتعيني مفوض مسؤول حتديداً عن حقوق             
جنة املعنية باحلقوق   ، أثنت الل  ٢٠٠٩ويف عام   . )٢٤(خاص أو شعبه خاصة حلقوق الطفل يف إطار املؤسسة الوطنية         

 ٢٠٠٧لعام  ) ١(٧٤االقتصادية واالجتماعية والثقافية على إنشاء منصب مفوض حقوق الطفل مبوجب القانون            
  .)٢٥(وعلى أنشطة التوعية اليت تقوم هبا فعالً هذه اآللية

 أمني املظامل مبا وشعرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق لعدم تزويد مكتب  - ٧
يكفي من املوارد البشرية واملالية للنهوض بالواجبات اإلضافية املوكلة إليه مبوجب وظيفته اجلديدة كهيئة ملناهضة               

ودعت اللجنة قربص إىل زيادة املوارد البشرية واملالية املخصصة للهيئة اجلديدة املعنية مبناهـضة التمييـز           . التمييز
  . )٢٦(ملهامها بفعاليةلضمان أداء هذه املؤسسة 

وأقرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتحسينات اليت أُدِخلت على اجلهاز الوطين حلقوق                 - ٨
وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء . )٢٧(املرأة، لكنها أعربت عن قلقها إزاء ضعف سلطته وافتقاره إىل املوارد البشرية

تعزيز  مواصلة    قربص على  )٢٩( واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      )٢٨(على التمييز ضد املرأة   
  .تعزيز سلطته ومركزهواملوارد املالية والبشرية للجهاز الوطين حلقوق املرأة 

   التدابري السياساتية- دال 

ار خطة العمل الوطنية املتعلقة ، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أنه يف إط٢٠٠٨يف عام   - ٩
، واليت تشمل فصالً بشأن تعزيز املساواة بـني الرجـل واملـرأة يف    ٢٠١٣- ٢٠٠٧باملساواة بني اجلنسني للفترة   

والتدريب املهين، ُنظِّم عدد من احللقات الدراسية وحلقات العمل بشأن قضايا مثل املساواة يف األجـر                التوظيف  
  .)٣٠(والعمل واألسرة

، أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على قربص لقيامها بوضع خطة العمل ٢٠٠٦ عام ويف  - ١٠
والحظت اللجنة أيـضاً  . من أجل تنسيق اإلجراءات املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي لألطفال      

  .)٣١(نظور اجلنساينتعميم مراعاة امللعمل أخرى، مبا يف ذلك اخلطة الوطنية طط وضع خ

، قامت وزارة التربيـة     )٢٠٠٥جيري تنفيذه منذ عام     (ولتنفيذ الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان           -١١
، ضمن مجلة أمور، بوضع اإلطار املوحد املتعدد التخصصات للربامج الدراسية املتعلقة بالتثقيف يف              ٢٠٠٦والثقافة يف عام    

وتشمل األولويات أيضاً تزويد نزالء املؤسسات باملهارات الالزمة الندماجهم         . املدارس االبتدائية جمال حقوق اإلنسان يف     
  .)٣٢(من جديد يف اجملتمع، بوسائل منها على سبيل املثال تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية



A/HRC/WG.6/6/CYP/2 
Page 5 

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
  اإلنسان التعاون مع آليات حقوق - ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  )٣٣(هيئة املعاهدة

آخر تقرير  
قُدِّم وُنظر  

  آخر مالحظات ختامية  فيه
رد 

  حالة اإلبالغ  املتابعة
تأخر تقدمي التقريرين السابع عشر والثـامن         -  ٢٠٠١أغسطس /آب  ٢٠٠٠  جلنة القضاء على التمييز العنصري

، وتـأخر تقـدمي     ٢٠٠٤عشر منذ عـام     
يرين التاسع عشر والعشرين منذ عامي      التقر

   على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠٦
اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      

  واالجتماعية والثقافية
نص  (٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٢  ٢٠٠٧

  )مسبق غري حمرر
حيل موعد تقدمي التقرير الدوري الـسادس         -

  ٢٠١٤يف عام 
  ٢٠٠٢تأخر تقدمي التقرير الرابع منذ عام   -  ١٩٩٨أبريل /نيسان  ١٩٩٤  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز        
  ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقرير املوحد الذي يضم         -  ٢٠٠٦مايو /أيار  ٢٠٠٤
  ٢٠١٠التقريرين السادس والسابع يف عام 

قريرين الرابع واخلامس منـذ     تأخر تقدمي الت    -  ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠١  جلنة مناهضة التعذيب
   على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠٤عامي 

تأخر تقدمي التقرير املوحد الـذي يـضم           -  ٢٠٠٣يونيه /حزيران  ٢٠٠٠  جلنة حقوق الطفل
الثالث والرابـع منـذ     الدوريني  التقريرين  

  ٢٠٠٨مارس /آذار
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     

طفال الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األ     
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  ٢٠٠٨تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -  -  - 

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة-٢
  نعم  ُوجِّهت دعوة دائمة

  ال يوجد  آخر الزيارات أو تقارير البعثات
  ال يوجد  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

  ال يوجد  تفق عليها بعدالزيارات املطلوبة واليت مل ُي
    التعاون أثناء البعثات/تيسري البعثات

    متابعة الزيارات 
  .وردت احلكومة على البالغ. خالل الفترة موضوع االستعراض، أُرِسل بالغ يتعلق بامرأة  الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
 استبياناً أرسلها أصحاب واليـات      ١٥ استبيانات من جمموع     ٦ردت قربص على     يةالردود على االستبيانات املتعلقة بالقضايا املواضيع

  .)٣٥(، ضمن املهل احملددة)٣٤(اإلجراءات اخلاصة
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   التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان- ٣

 جلنة حقوق اإلنسان، واصلتالصادرة من  واملقررات السابقة ٢/١٠٢عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان   - ١٢
  .)٣٦( تقدمي تقرير سنوي عن مسألة حقوق اإلنسان يف قربص١٩٧٦املفوضية السامية حلقوق اإلنسان منذ عام 

 بتقدمي مسامهات مالية سنوية، ومشلت هذه املسامهات التربعات لصندوق          ١٩٩٥وتقوم قربص منذ عام       - ١٣
والتربعات لصندوق األمم املتحدة ، ٢٠٠٧ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب يف األعوام 

، والتربعات لصندوق األمم املتحدة االستئماين الطوعي املعـين         ٢٠٠٧للتربعات لصاحل الشعوب األصلية يف عام       
  . )٣٧(٢٠٠٤بأشكال الرق املعاصرة يف عام 

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان - باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

 اجلهود املبذولة لتعزيز املساواة بني      ٢٠٠٦ املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام          الحظت اللجنة   - ١٤
اجلنسني والنهوض باملرأة لكنها ظلت تشعر بالقلق إزاء عدم وجود هنج شامل ومنتظم يف سياسات املساواة بـني             

  صلة باملساواة بـني اجلنـسني يف       وحثت قربص على اعتماد هنج شامل ومتكامل إزاء مجيع سياساهتا املت          . اجلنسني
  .)٣٨(مجيع اجملاالت

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أيضاً عن قلقها إزاء تفشي أمناط السلوك القائمـة                   - ١٥
والحظت أن تقرير قربص يقّر     . على السلطة األبوية أوجه التحيُّز االجتماعي التقليدية الراسخة واملواقف النمطية         

بأن هذه القوالب النمطية هي العائق الرئيسي أمام هنوض املرأة والسبب الرئيسي حلرماهنا يف عدد من اجملاالت، مبا      
قّر         يف ذلك سوق العمل، واحلياة السياسية والعامة، واملستويات العليا من النظام التعليمي ووسائط اإلعالم، كما ُي

وحثت اللجنة قربص على صياغة وتنفيذ استراتيجيات منهجية        . رةبالعنف املستمر ضد املرأة، وخباصة داخل األس      
. وشاملة لتحسني فهم املساواة األساسية بني املرأة والرجل ودعمها يف مجيع امليادين وعلى مجيع مستويات اجملتمع               

 التقليدية يف وينبغي أن تشمل هذه التدابري تنظيم محلة توعية للقضاء على القوالب النمطية املرتبطة بأدوار اجلنسني 
  .)٤٠(٢٠٠٣وقدمت جلنة حقوق الطفل توصيات مماثلة يف عام . )٣٩(األسرة واجملتمع

شىت الفئات الضعيفة من وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على املرأة عن قلقها إزاء الظروف اخلاصة للنساء   - ١٦
الرغم من املساواة القانونية، تتعـرض      اللجوء واملشردون واملعوقون والحظت أنه على       ملتمسو  ومنها الالجئون و  

أحياناً صعوبات يف احلصول على اخلدمات االجتماعية ويف احلصول         يواجهن  ولتمييز ُمضاَعف   الفئات  نساء تلك   
وشجعت اللجنة قربص على إدخال منظور جنساين يف مجيع الـسياسات           . على عمل ُيناسب تعليمهن ومهاراهتن    
  .)٤١(احلكومية اليت تستهدف هذه الفئات

وشعرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق البالغ إزاء استمرار التمييز الفعلي   - ١٧
ضد املهاجرين من بلدان أخرى، وضد القبارصة األتراك، وأفراد األقليات القومية، وخباصة الغجر واليونـانيون               

لقلق أيضاً إزاء عدم وجود سوابق قضائية مناِهضة للتمييز على          وشعرت اللجنة با  . ونتوسباملنحدرون من منطقة    
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ة وحثَّت اللجن . الرغم من التدابري اليت اعتمدهتا قربص لتعزيز آلياهتا القانونية واملؤسسية الرامية إىل حماربة التمييز             
دة القانونية اجملانية   باإلطار القانوين ملناهضة التمييز وعلى ضمان تقدمي املساع       قربص على تكثيف محالت التوعية      

وأوصت اللجنة أيضاً بأن تتخـذ  . تابعة دعاواهم أمام مجيع احملاكم املختصة يف قربص    ملبصورة فعالة إىل الضحايا     
قربص مجيع التدابري املناسبة للتغلب على العقبات اإلدارية واللغوية اليت يواجهها القبارصة األتـراك يف سـعيهم                 

  .)٤٢(لحصول على الوثائق الرمسيةل

لتمييز باب ا سأ، ذكَّرت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية بتعليقاهتا السابقة بشأن            ٢٠٠٨ويف عام     - ١٨
) ٢٠٠٤)/١(٤٢رقم  (مكافحة التمييز العنصري وغريه من أشكال التمييز        ) مفوَّض(احملظورة اليت يشملها قانون     

، والحظت أنه وفقاً لتقرير احلكومة      )٢٠٠٤)/١(٥٨رقم  (عمل  وقانون املساواة يف املعاملة يف جمال التوظيف وال       
، بينما يعترب الرأي    "األصل اإلثين "أو  " األصل القومي " اللون مشموالً مبصطلح     ٢٠٠٤)/١(٥٨يعترب القانون رقم    

 أما فيما يتعلق باألصل االجتماعي الذي ال يشمله أي من القانونني، فقـد            ". املعتقد"السياسي مشموالً مبصطلح    
التمييز احملظورة يف القانون وطلبت إليها تقدمي معلومات بشأن ما على إضافته إىل أسباب شجعت اللجنة احلكومة 
  .)٤٣(يف هذا الشأنمن تدابري اختذته أو ما تعتزم اختاذه 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن بعض العوامل املرتبطة باملواقف التمييزية قد تستمر، وخباصة                 - ١٩
 واألطفال القبارصة ذوي األصل     ،خارج إطار الزواج  املولودين   واألطفال   ،لعوامل املتصلة باحلصول على اجلنسية    ا

وأوصت اللجنة بأن تنظر قربص يف استعراض التشريعات وتعديلها عند الضرورة، لضمان متتـع مجيـع                . التركي
  .)٤٤( ألسباب أخرىاألطفال حبقوق متساوية دون متييز بسبب أصلهم اإلثين أو جنسهم أو

   احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي- ٢

 بشأن مسألة حقوق اإلنسان يف قربص إىل أن اللجنة املعنية باملفقودين واصـلت           ٢٠٠٩أشار تقرير عام      - ٢٠
، كانـت   ٢٠٠٨نوفمرب  /وحىت تشرين الثاين  .  املفقودين تعملها يف جمال البحث عن اجلُثث وتعرفها وإعادة رفا        

 فرداً من مواقع على جانيب املنطقـة        ٤٥٥ تالعلماء املشتركة بني الطائفتني والتابعة للجنة قد أخرجت رفا        أفرقة  
 توبعد إجراء حتليالت احلمض النووي، أُعيدت رفـا       .  مفقوداً للفحص  ٢٩٢ أكثر من    توخضعت رفا . العازلة
تدريب استمرت أكثر من عـامني،      ، بعد انقضاء فترة     ٢٠٠٨أكتوبر  /ويف تشرين األول  . إىل أُسرهم أفراد   ١٠٥

ُسلِّم فريق مشترك بني الطائفتني من العلماء القبارصة املسؤولية التنفيذية الكاملة عن إدارة املخترب األنثروبولوجي               
وأعرب األمني العام يف تقريريه املتعلقني بعملية األمم املتحدة يف قربص عن سروره ألن اللجنـة         . )٤٥(التابع للجنة 

س، وحثّ مجيع األطراف املعنية على اختاذ ملفقودين تواصل عملها اإلنساين دون عائق وبأسلوب غري مسيَّاباملعنية 
تحقيقات الوسوف تستأنف اللجنة املعنية باملفقودين      . )٤٦(املمكنة لإلسراع بعملية إخراج اجلثث    كل اإلجراءات   

  . )٤٧(مصري األشخاص املفقودين فور متكنها من ذلكلكشف 

 الرغم من وجود اجتاه إجيايب عموماً فيما يتعلق مبعاملة األشخاص الذين حتتجزهم الشرطة، أشارت جلنـة                 وعلى  -٢١
، ٢٠٠٣ ويف عـام  . )٤٨(يتطلب من السلطات التزام احلـذر     مناهضة التعذيب إىل أن وجود بعض حاالت سوء املعاملة          

عذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة الحظت جلنة حقوق الطفل أن نتائج زيارة اللجنة األوروبية ملنع الت
  .)٤٩(ُتبني أن إساءة املعاملة البدنية من جانب الشرطة ال تزال متثل مشكلة خطرية يف قربص
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وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء احتجاز املهاجرين بصورة   - ٢٢
وأوصت اللجنة بـأن    . ي اللجوء الذين ُرفضت طلباهتم لفترات طويلة يف ظروف غري مالئمة          غري قانونية وملتمس  

تضمن قربص عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إال عند الضرورة القصوى وعدم جتاوز فترة احتجاز ملتمسي اللجوء                
على ضمان مطابقة   ما حثت اللجنة قربص     ك. الذين ُرفضت طلباهتم واملهاجرين بصورة غري قانونية أضيق احلدود        

  .)٥٠(عايري األمم املتحدةملظروف احتجاز املهاجرين 

، رحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقانون العنف اُألسري           ٢٠٠٩ويف عام     - ٢٣
تفشي العنف وشعرت اللجنة بالقلق إزاء استمرار . )٥١( وبإنشاء جلنة استشارية معنية بالعنف اُألسري٢٠٠٠لعام 

وحثت اللجنة قربص علـى اعتمـاد       . املرتيل ضد النساء واألطفال يف قربص وعدم اإلبالغ عنه يف أحيان كثرية           
كمـا  . استراتيجية فعالة ملكافحة العنف املرتيل وختصيص املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ هذه االستراتيجية            

ء متخصصة لضحايا العنف أو للمعرضني للعنف بغية ضـمان          حثت اللجنة قربص على ضمان إتاحة مراكز إيوا       
، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على العنف ضد املرأة قربص          ٢٠٠٦ ويف عام    )٥٢(أمنهم وسالمتهم البدنية والعقلية   

  على ضمان معاجلة خطة العمل الوطنية املقبلة ملنع العنف داخل األسرة والتصدي لـه مجيـع مظـاهر العنـف                    
  .)٥٣(ضد املرأة

 يف قربص يرون أن هناك مشكلة عنف داخل األسرة، وأشارت           ينوالحظت جلنة حقوق الطفل أن الكثري       - ٢٤
 واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة    )٥٤(إىل الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        

لجنة بأن تعتمد قربص تدابري وسياسات مالئمة ترمـي إىل  وأوصت ال. )٥٦( فيما يتعلق بالعنف املرتيل   )٥٥(والثقافية
حبمالت توعية حمـدَّدة  لبدنية يف األسرة، ودعم هذه التدابري والسياسات تغيري املواقف، مبا يف ذلك حظر العقوبة ا 

  .)٥٧(اهلدف، تشمل، فيما تشمل، الطرق البديلة لتأديب األطفال

ادية واالجتماعية والثقافية بالتشريع املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر        ورحَّبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتص      - ٢٥
 والذي ُينشئ بصورة خاصة آلية وطنية للتعاون من أجل حتديد هويـة ضـحايا االجتـار     ٢٠٠٧الصادر يف عام    

 يف  وظلت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء اتساع نطاق االجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنـسي             . )٥٨(ومحايتهم
وحثت اللجنة احلكومة على    . قربص على الرغم من إلغاء نظام تأشرية الفنانات الذي ُيسهِّل عملية االجتار بالبشر            

ضمان فرض رقابة صارمة على النظام اجلديد لتصاريح العمل، وتكثيف جهودها الرامية إىل تقـدمي األشـخاص                
، ٢٠٠٦ويف عام   . )٥٩( الرامية إىل محاية النساء املتجر هبن      املتورطني يف االجتار بالبشر إىل العدالة، وتعزيز جهودها       

دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قربص إىل االلتزام بالتنفيذ الكامل والسريع خلطة العمل من أجل 
 محلة التوعيـة    تنسيق اإلجراءات املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي لألطفال وإىل إعداد وتنفيذ           

وأوصت جلنة حقوق الطفل قربص بتعزيز جهودها لتحديد االجتار باألطفال لألغراض اجلنسية . )٦٠(الواسعة النطاق
  . )٦١(كافحتهمومنعه و

، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن توضح ما تعتزم اختاذه               ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٦
 تقـل   ين، وخباصة االجتار باألطفال الـذ     األطفالوجود أو حدوث أسوأ أشكال عمل       من خطوات لضمان عدم     

لألطفال التجاري   باإلضافة إىل االستغالل اجلنسي      ، عاماً ألغراض العمل أو االستغالل اجلنسي      ١٨أعمارهم عن   
  .)٦٢(يف قربص
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   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

وق اإلنسان يف قربص إىل أن عدداً مـن انتـهاكات حقـوق            املتعلق مبسألة حق   ٢٠٠٧أشار تقرير عام      - ٢٧
وذكر التقرير أن ذلك ُيعزى يف حاالت كثرية إىل عدم التعاون بني . اإلنسان، وبعضها خطري، ال يزال دون عقاب

اجلانبني، وخباصة فيما يتعلق بوكاالت إنفاذ القوانني، وإىل انعدام التحقيقات الفعالة من جانب السلطات، وأشار          
والحظ األمـني العـام، يف تقريـره الـصادر يف كـانون             . )٦٣(ىل وجود حاجة ُمِلّحة إىل معاجلة هذه القضية       إ

 بشأن عملية األمم املتحدة يف قربص، أن اجلانبني يواصالن اإلبالغ عن تـصاعد النـشاط                ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
املعلومات املقدمة من اجلانبني باخنفاض عدد      وتفيد  . اإلجرامي، ال سيما أنشطة االجتار بالبشر، يف املنطقة العازلة        

  .)٦٤(العابرين للمنطقة العازلة يف إطار اهلجرة غري القانونية وارتفاع عدد عمليات التوقيف املرتبطة باالجتار بالبشر

قلق بشأن ادعاءات تعـرُّض  وجود   املتعلق مبسألة حقوق اإلنسان يف قربص إىل         ٢٠٠٧وأشار تقرير عام      - ٢٨
فمنع دخول األقارب مـن     . لقبارصة األتراك ملعاملة متييزية ضدهم يف السجن املركزي جبنوب نيقوسيا         السجناء ا 

تركيا إىل مجهورية قربص حيرم عملياً السجناء من حقوقهم يف الزيارة، كما حيرمهم من حقوقهم عدم السماح هلم 
نظام السجن  "ب خرية من إمكانية التمتع     وُتحد هذه القاعدة األ   . إال داخل مجهورية قربص    األهل   باخلروج لزيارة 

  . )٦٥(األكثر تساحماً والذي ُيشترط فيه إمتام زيارتني لألهل بدون مشاكل" املفتوح

 سنوات، لكنها ١٠ إىل ٧والحظت جلنة حقوق الطفل أن السن احملددة للمسؤولية اجلنائية قد ُرفعت من   - ٢٩
تزال منخفضة وغري واضحة، نظراً لتباين األعمار املـذكورة يف          ظلت تشعر بالقلق ألن سن املسؤولية اجلنائية ال         

وأوصت اللجنة بأن ترفع قربص السن القانونية للمسؤولية اجلنائية إىل سن أكثر قبوالً علـى               . خمتلف التشريعات 
 سـنة   ١٨املستوى الدويل بتعديل تشريعاهتا يف هذا الشأن وضمان منح مجيع األطفال الذين تقل أعمارهم عـن                 

  .)٦٦(ماية اليت توفرها أحكام قضاء األحداثاحل

ورحبت جلنة حقوق الطفل باملعلومات اليت تفيد بأنه جيري اختاذ خطوات ملواءمة التشريعات يف جمـال                  - ٣٠
قامة نظام لقضاء األحداث    إتاحة اإلصالحات اجلارية إل   وأوصت بأن تضمن قربص     . قضاء األحداث مع االتفاقية   

  .)٦٧( واملالية الكافية ويراعي بالكامل املعايري الدولية لقضاء األحداثمزّود باملوارد البشرية

   حرية التنقل- ٤

 املتعلق مبسألة حقوق اإلنسان يف قربص إىل استمرار القيود املفروضة على حرية             ٢٠٠٩أشار تقرير عام      - ٣١
ومنذ الفترة  . الشمايل من اجلزيرة  ، وخباصة فيما يتعلق بعدد من القرى الواقعة يف املناطق العسكرية باجلزء             التنقل

  املشمولة بالتقرير األخري، مل حيدث تغيُّر إجيايب فيما يتعلق بزيادة إمكانية الوصول إىل القـرى املارونيـة يف آيـا       
  .)٦٨(مارينا وأسوماتوس

صي اليونـاين  العبادة، مل يتفق اجلانبان القربصي التركي والقربالتنقل ووذكر التقرير أنه فيما يتعلق حبرية        - ٣٢
وال يـزال اجلانبـان     . رية الوصول إىل املواقع والرموز ذات األمهية الدينية والثقافيـة         حببعد على طرائق السماح     

  .)٦٩(يلتمسان مساعدة قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص
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   احلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية- ٥

 التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء ضعف مستوى مشاركة املرأة يف احلياة أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على  - ٣٣
إلسراع يف حتقيق املساواة  لوأوصت بأن تتخذ قربص التدابري، وال سيما التدابري اخلاصة املؤقتة،           . السياسيةوالعامة  

وأفاد مـصدر لـشعبة     . )٧٠(امةالفعلية بني املرأة والرجل بغية زيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واحلياة الع            
   بأن نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملـان الـوطين اخنفـضت              ٢٠٠٨اإلحصاءات باألمم املتحدة يف عام      

  .)٧١(٢٠٠٨ يف املائة يف عام ١٤,٣ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٦,١من 

مان استمرار مشاركة املرأة مشاركة     وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قربص على ض            - ٣٤
  .)٧٢()٢٠٠٠(١٣٢٥كاملة يف عملية السالم، وفقاً لقرار جملس األمن 

   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية- ٦

، الحظت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية أن احلد األدىن لـسن االسـتخدام أو                ٢٠٠٧يف عام     - ٣٥
غري أهنا الحظت أن العمل املرتيل غري املنـتظم أو          .  عاماً ١٥كومة وأقرته التشريعات هو     العمل الذي حددته احل   

استخدام األطفـال   (كما الحظت أن القانون املتعلق خبدم املنازل        . القصري األجل داخل األسرة ال خيضع للقانون      
هت اللجنة انتباه احلكومة    ووج.  عاماً ١٤ يسمح باستخدام األطفال الذين تبلغ أعمارهم        ١٩٥٢لعام  ) والشباب

وإىل أنه ينبغـي بالتـايل عـدم        ) ١٣٨رقم  (من جديد إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن للسن            
  .)٧٣( عاماً يف العمل املرتيل١٥استخدام األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

ة بالقلق ألن احلد األدىن لألجر غري كاف  وشعرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي        - ٣٦
وحثت اللجنة قربص على اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لضمان حد . للعمال وأسرهملتوفري مستوى معيشي الئق 

  أدىن من األجور يسمح للعمال وأسرهم بالتمتع مبستوى معيشي الئـق وإنفـاذ قاعـدة احلـد األدىن لألجـر                    
  .)٧٤(إنفاذاً فعاالً

، ظلت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تشعر بالقلق إزاء استمرار ٢٠٠٩ويف عام   - ٣٧
ودعت . التمييز الفعلي ضد املرأة، وخباصة فيما يتعلق بفرص العمل والترقية يف العمل وفجوة األجور بني اجلنسني        

   يف خطة العمل الوطنية املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني           اللجنة قربص إىل ضمان التنفيذ الكامل للتدابري احملددة       
، وخباصة التدابري الرامية إىل زيادة مستوى مشاركة املرأة يف سوق العمل ويف اخلدمة العامة ٢٠١٣- ٢٠٠٧للفترة 

. )٧٥(اويةضمان املساواة يف املعاملة بني املرأة والرجل، مبا يف ذلك املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمة املتس                 و
، طلبت اللجنة إىل قربص اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة، للتصدي                ٢٠٠٦ويف عام   

 إىل أن قربص ٢٠٠٧وأشار تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية يف عام . )٧٦(حلالة حرمان املرأة يف سوق العمل  
  جل للنساء أو محاية حقوق العمالة القصرية األمد اليت تتركـز فيهـا   اعتمدت قوانني تشجع منح عقود طويلة األ   

  .)٧٧(املرأة عادة

، شعرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق ألن املهاجرين           ٢٠٠٩ويف عام     - ٣٨
من بلدان أخرى ما زالوا يعانون من ضعف فرص احلصول على العمل ومن استغالهلم يف العمل ومـن العزلـة                     
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ن من بلدان أخرى ميثلون نسبة كبرية من        كما شعرت اللجنة بالقلق ألنه على الرغم من أن املهاجري         . االجتماعية
وحثت اللجنة  . سكان اجلزيرة ويقيمون يف البلد بصورة قانونية، فإن قربص مل تعتمد بعد سياسة فعالة إلدماجهم              

العمل اخلاصة بالعمال املهـاجرين  ظروف االستخدام و على شروط   أيضاً قربص على ضمان ممارسة رقابة صارمة        
وشجعت اللجنة أيضاً قربص على اعتماد وتنفيذ سياسة        . والبشرية هليئة التفتيش على العمل    بتعزيز املوارد املالية    

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد         ٢٠٠٦ويف عام   . )٧٨(إدماج فعالة للمهاجرين بصورة مشروعة    
يق ألحكام وشروط عقـود    املرأة عن قلقها إزاء ممارسة التمييز ضد املهاجرات، ودعت قربص إىل إجراء رصد دق             

  .)٧٩(املهاجرات وشروط عملهن وأجورهن

 بشأن حالة عمال )٨٠(وكررت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اإلعراب عن قلقها  - ٣٩
عمل عمال املنازل لتنظيم وتفتيش مالئمني، حىت يتسىن ظروف املنازل اهلّشة وحثت قربص على أن تضمن خضوع 

  .)٨١(ن، مبا يف ذلك احلماية املتعلقة باحلد األدىن لألجراملتاحة للعمال اآلخريم التمتع بنفس احلماية القانونية هل

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٧

 املتعلق مبسألة حقوق اإلنسان يف قربص إىل أن حقوق امللكية ال تزال تبعث على               ٢٠٠٩أشار تقرير عام      - ٤٠
 ٢٠٠٦وأشار تقرير عام    . )٨٢(لقلق وأن منازعات امللكية ال تزال ُتعرض على احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان           ا

املتعلق مبسألة حقوق اإلنسان يف قربص إىل وجود عدد من دعاوى امللكية اليت رفعها القبارصة األتراك إىل احملاكم                  
  .)٨٣(يف اجلنوب

القتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً بالقلق ألن قربص مل تعتمـد أي           وشعرت اللجنة املعنية باحلقوق ا      - ٤١
سياسة حمددة ملعاجلة تدين مستوى سكن املهاجرين من بلدان أخرى وملتمسي اللجوء وذكرت أهنا ال تزال تعترب                 

اء سوء وأشارت اللجنة إىل أهنا ال تزال تشعر بالقلق إز      . أصحاب العمل مسؤولني عن توفري ظروف سكن مالئمة       
وحثـت  . األحوال املعيشية لبعض أسر الغجر على الرغم من وجود مشروعي اإلسكان اللذين أقامتهما احلكومة             

اللجنة قربص على اختاذ إجراءات تصحيحية لتحسني ظروف السكن وتوفري مزيد مـن الوحـدات الـسكنية،                 
ويف هذا الصدد،   .  احملرومة واملهمشة  وتسهيالت اإلسكان، واالئتمانات واإلعانات لألسر حمدودة الدخل والفئات       

الذي يشري إىل أن من واجب الدول األطراف أن تثبت، ضمن ) ١٩٩١(٤ذكّرت اللجنة قربص بتعليقها العام رقم 
حجم مجلة أمور، أهنا اختذت مجيع اخلطوات الالزمة، إما مبفردها أو باالعتماد على التعاون الدويل، للتحقق من                 

  .)٨٤(عدم مالءمة السكن يف نطاق واليتهاانعدام املأوى ومشكلة 

 وأعربت )٨٥(وذكّرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبالحظاهتا اخلتامية السابقة           - ٤٢
وحثت اللجنة . عن قلقها بشأن عدم وجود مرافق طبية مالئمة لألشخاص الذين يعانون من إعاقات وأمراض عقلية

طبية الؤسسات  املوم، على سبيل األولوية، باعتماد التدابري الضرورية ملعاجلة مسألة االفتقار إىل            قربص على أن تق   
وأوصت اللجنة أيضاً بإجراء عمليات تفتـيش    . ألشخاص الذين يعانون من اإلعاقات واألمراض العقلية      اخلاصة با 

  .)٨٦(منتظمة بغية منع إساءة معاملة املصابني بأمراض عقلية
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   التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية احلق يف- ٨

 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق ألن إمكانيات حصول األطفـال             شعرت  - ٤٣
وحثت اللجنة قربص على اختـاذ مجيـع   . القبارصة الناطقني بالتركية على التعليم بلغتهم األصلية ال تزال حمدودة 

  .)٨٧( املالئمة لزيادة إمكانيات حصول األطفال القبارصة األتراك على التعليم بلغتهم األمالتدابري

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها البالغ إزاء التعميم الصادر عن   - ٤٤
اهلجرة ببيانات االتصال املتعلقة بآباء  والذي يطلب من مجيع املدارس إبالغ سلطات      ٢٠٠٤وزارة التعليم يف عام     

 يسبب متييزاً مباشراً أو غري مباشر ٢٠٠٤واعتربت اللجنة أن تعميم عام . األطفال األجانب امللتحقني هبذه املدارس
) ١٩٩٩(١٣وذكرت اللجنة بتعليقها العام رقـم       . ضد األطفال املهاجرين ويعوق إمكانية حصوهلم على التعليم       

  .)٨٨(لنظر يف سحب هذا التعميمودعت قربص إىل ا

ألطفـال ذوي   املخصـصة ل  املـدارس   ظاهرة  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء اتساع نطاق            - ٤٥
االحتياجات البدنية أو العقلية أو العاطفية اخلاصة وشجعت قربص على تعزيز جهودها إلدمـاج األطفـال ذوي           

  .)٨٩(تطاعاملدارس العادية قدر املسيف االحتياجات اخلاصة 

وحثت جلنة حقوق الطفل أيضاً قربص على هتيئة فرص متكافئة جلميع األطفال الراغبني يف مواصلة التعليم   - ٤٦
بعد املرحلة االبتدائية، بوسائل منها إتاحة املدارس الداخلية للبنني والبنات على حد سواء ومواصلة اجلهود لتقليل             

  .)٩٠(فترات االنفصال عن الوالدين

عت اللجنة املعنية بالقضاء على العنف ضد املرأة قربص على وضع تدابري هتدف إىل تنويع اخليارات                وشج  - ٤٧
على التنفيذ الكامل لاللتزامات ذات الصلة الواردة يف خطة العمـل الوطنيـة             واألكادميية واملهنية املتاحة للنساء     

املهين إىل  املرأة  تطور  لقربص رصداً دقيقاً     يجتركما أوصت اللجنة بأن     . املتعلقة بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين    
  .)٩١(أعلى مستويات النظام التعليمي ومؤسسات البحوث لضمان تكافؤ الفرص للمرأة والرجل

 بشأن عملية األمم املتحدة يف قربص إىل  ٢٠٠٨نوفمرب  /وأشار تقرير األمني العام الصادر يف تشرين الثاين         - ٤٨
املستمرة يف إطار املفاوضات جتري مناقشتها الثقايف للجزيرة ومحايته وترميم مواقعه أن مسألة احلفاظ على التراث      

  .)٩٢(من أجل التوصل إىل تسوية شاملة ملشكلة قربص

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٩

للجوء  إىل أن نظام ا٢٠٠٧عام يف مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني صادر عن أشار تقرير   - ٤٩
ويف عـام   . )٩٣(، زيادة يف الطلبات املقدمة مبقدار عـشرة أمثـال         ٢٠٠٢يف قربص قد شهد، منذ إنشائه يف عام         

 إزاء العقبات اإلدارية اليت حتول  عن قلقها، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٢٠٠٩
 وخباصـة   ،وء حبقوقهم االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      دون متتع املهاجرين من بلدان أخرى وملتمسي اللج       

لتمسي اللجوء واملهاجرين   ملودعت اللجنة قربص إىل أن تتيح       . حقوقهم يف الضمان االجتماعي ومجع مشل األسرة      
ـ . من بلدان أخرى املساعدة القانونية اجملانية فيما يتعلق حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية            ة وحثت اللجن
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أيضاً قربص على ضمان عدم خضوع ملتمسي اللجوء، وخباصة من هم بال مأوى، بعد ذلك لـشروط ال يـنص     
وحثت اللجنة قربص على ضمان حصول      . عليها القانون وتؤدي إىل حرماهنم من حقوقهم يف الضمان االجتماعي         

واإلعانات االجتماعية احملـددة    ملتمسي اللجوء ذوي االحتياجات الطبية اخلاصة على الرعاية الطبية املتخصصة،           
  .)٩٤(التسهيالت اليت تسمح بتحديد ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم مبكراًعلى إتاحة اهلدف و

، طلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة تقدمي معلومات عن التدابري ٢٠٠٨ويف عام   - ٥٠
عن املعاملة  ية يف أراضي قربص معاملة ال تقل إنصافاً         ودين بصورة قانون  اليت اختذهتا لضمان تلقي املهاجرين املوج     

 فيمـا يتعلـق     ،اليت تسري على املواطنني القبارصة، دون متييز على أساس اجلنسية أو العنصر أو الدين أو اجلنس               
 اليت اختـذهتا أو     وطلبت اللجنة إىل قربص أن توضح التدابري      . ٩٧ من االتفاقية رقم     ٦باملسائل املذكورة يف املادة     

اليت تعتزم اختاذها لضمان معاملة العامالت املهاجرات على قدم املساواة مع نظرائهن من الذكور، األجانـب أو                 
  غريهم، فيما يتعلق بظروف العمل واملعيشة، والضمان االجتماعي، والـضرائب املتـصلة بالعمـل والوصـول                

  .)٩٥(إىل القضاء

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل قربص اختاذ تدابري فعالة ملنع التمييز           وطلبت اللجنة املعنية باحل     - ٥١
وشجعت أيضاً قربص على تعزيز تسوية وضع املهـاجرين الـذين           . رمسيةضد املهاجرين الذين ال حيملون وثائق       

  .)٩٦(قافيةلتمكينهم من التمتع الكامل حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثهذه الوثائق حيملون   ال

وظلت جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء الصعوبات اليت قد يواجهها بعض األطفال الذين منحوا محاية   - ٥٢
مؤقتة يف احلصول على التعليم العام وأوصت بأن تضمن قربص وصول األشخاص الذين منحوا محاية مؤقتـة إىل                  

  .)٩٧(مرافق التعليم العام

   املشردون داخلياً- ١٠

، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأسف أنه على الرغم            ٢٠٠٩عام  يف    - ٥٣
شردات حمرومني من حق يندرجن يف فئة امل، ال يزال أطفال النساء الاليت ٢٠٠٧من تعديل القانون الذي مت يف عام 

ب ال متكنهم من احلصول على أيـة        احلصول على بطاقة هوية الجئ وال حيق هلم سوى احلصول على شهادة نس            
  نـدرجن يف   وحثت اللجنة قربص على اعتماد تدابري فعالة إلهناء املعاملة التمييزية ألطفال النساء الـاليت ي              . مزايا

  .)٩٨(رداتفئة املش

   االجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات- ثالثاً 
، مع وجود منطقة عازلة حتت محاية قوة األمم         ، ظلت قربص مقسمة   ٢٠٠٨ديسمرب  /حىت كانون األول    - ٥٤

 مبوجب قرارات جملس ١٩٦٤وقد مت متديد والية القوة اليت يرجع تارخيها إىل عام . املتحدة حلفظ السالم يف قربص
 كـانون   ١٥، قرر اجمللس متديد والية القوة لفترة إضافية تنتـهي يف            )٢٠٠٩(١٨٧٣ويف القرار   . األمن املتتالية 

  .٢٠٠٩ ديسمرب/األول
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تقسيم يشكل صعوبة رئيسية الورأت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن استمرار   - ٥٥
، الحظت اللجنـة املعنيـة      ٢٠٠٦ويف عام   . )٩٩(تعوق قدرة قربص على ضمان تنفيذ العهد يف مجيع أحناء البلد          

وأعربت جلنة حقوق . )١٠٠( اليت تعوق تنفيذ االتفاقية يف قربصبالقضاء على التمييز ضد املرأة بقلق البيئة السياسية
   واللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان يف        ٢٠٠١، وجلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام         ٢٠٠٣الطفل يف عام    

  .)١٠١(، كل منها فيما خيصه عن آراء مماثلة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيات١٩٩٨عام 

 املتعلق مبسألة حقوق اإلنسان يف قربص إىل أن استمرار انقسام قربص حيـدث              ٢٠٠٩وأشار تقرير عام      - ٥٦
، وحقـوق   التنقلآثاراً فيما يتعلق بعدد من قضايا حقوق اإلنسان يف اجلزيرة برمتها، وتشمل هذه القضايا حرية                

عليم، واالجتار بالبـشر،    امللكية، وحقوق اإلنسان املتصلة مبسألة املفقودين، والتمييز، وحرية الدين، واحلق يف الت           
  .)١٠٢(واحلقوق االقتصادية

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  ال ينطبق  

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  ال ينطبق  
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