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  وصف املنهجية وعملية التشاور يف إعداد التقرير  -أوالً  
أُعد هذا التقرير وفقاً لإلرشادات الواردة يف قرارات ومقـررات جملـس حقـوق                -١

 جملـس    بشأن استعراض عمل ومهام    ١٦/٢١ و ٥/١اإلنسان ذات الصلة، مبا فيها القراران       
   .١٧/١١٩حقوق اإلنسان، ومقرر جملس حقوق اإلنسان 

واشترك يف إعداد هذا التقرير املفوض القانوين جلمهورية قربص الذي كُلف، بقرار              -٢
، بأن يكفل امتثال قربص     )١٩٩٣فرباير  / شباط ٢٥ املؤرخ   ٩٥٨-٣٨القرار  (جملس الوزراء   

ووردت املعلومـات   . قوق اإلنـسان  اللتزامات تقدمي التقارير مبوجب الصكوك الدولية حل      
التقرير، من الوزارات والـدوائر ذات االختـصاص يف          والبيانات، اليت شكّلت أساس جتميع    

كما أسهم مبعلومات كل من أمينة املظامل وهيئة مكافحة التمييز واآللية           . املوضوعات احملددة 
   .كاوى املقدمة ضد الشرطةالوطنية حلقوق املرأة واهليئة املستقلة للتحقيق يف الدعاوى والش

 يف املائة مـن أراضـي       ٣٦,٢  تناهز ونظراً الستمرار االحتالل غري القانوين ملساحة       -٣
مجهورية قربص، فإن احلكومة ليست يف موقع يتيح هلا ممارسة سيطرهتا على كامل أراضـيها               

ـ    اليت وليس مبقدورها إذن أن تضمن تطبيق معاهدات حقوق اإلنسان يف األراضي           ضع  ال خت
 يف تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن          جتلتوهي حقيقة   . لسيطرهتا

 حكومة مجهورية ويف النتيجة ليس مبقدور  ). A/HRC/22/18(مسألة حقوق اإلنسان يف قربص      
قربص أن تضمن اإلنفاذ الكامل لسياساهتا وتطبيق قوانينها وسياساهتا وبراجمها املتعلقة حبقوق            

 ومن املهم التذكري بـأن انـضمام   .نسان على األشخاص املقيمني يف اجلزء احملتل من البلد    اإل
، ٢٠٠٣ لقانون االنـضمام لعـام    ١٠قربص إىل االحتاد األورويب كان خاضعاً للربوتوكول        

يف مناطق مجهورية قربص اليت "الذي ينص على تعليق تطبيق جمموعة صكوك االحتاد األورويب  
وبالتايل فإن مجيع املعلومات والبيانات املقدمة يف هذا        ". ة عليها سيطرة فعلية   ال متارس احلكوم  

يرجى الرجـوع كـذلك إىل املعلومـات        . التقرير تتعلق باملناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة     
 ٢٠٠٩األساســية عــن البلــد يف التقريــر الــوطين الــذي قدمتــه قــربص يف عــام 

)A/HRC/WG.6/6/CYP/1 ١٧-٥، الفقرات.(  
ويركز هذا التقرير على التطورات يف التشريعات واإلدارة والـسياسات احلكوميـة      -٤

وُيشار إىل التوصيات املنبثقة عـن      . ٢٠٠٩نوفمرب  /وخطط العمل الوطنية منذ تشرين الثاين     
  ).A/HRC/13/7(اجلولة األوىل لدورة االستعراض الدوري الشامل 

  سية عن البلد منذ االستعراض السابق التطورات املستجدة يف املعلومات األسا  -ثانياً  
، ُنكبت قربص باألزمة املالية العاملية اليت انتشرت آثارها االقتـصادية       ٢٠٠٩يف عام     -٥

 ،٢٠١٣أبريل  /ودفع ذلك قربص إىل أن توقع يف نيسان       . تدرجيياً يف مجيع القطاعات وجماالت احلياة     
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اجملموعة (ألورويب وصندوق النقد الدويل     مذكرة تفاهم مع املفوضية األوروبية والبنك املركزي ا       
وترجع غالبية االقتطاعات من امليزانيـة إىل الـشروط         . ، للحصول على مساعدة مالية    )الثالثية

ورغم الصعوبات االقتصادية اليت تواجهها قربص حالياً،       . املفروضة مبوجب مذكرة التفاهم هذه    
امل جلميع املعاهدات الدولية حلقوق     فقد قررت أن تواصل تنسيق جهودها لضمان االمتثال الك        

وتـويل قـربص    . اإلنسان اليت هي طرف فيها وأن تكفل حقوق اإلنسان جلميع سكان قربص           
. أمهية قصوى الحترام حقوق اإلنسان وستواصل السلطات القربصية جهودها هلـذا الغـرض            

 باألنـشطة   وتستمر قربص يف تقدمي تربعات ملختلف صناديق ووكاالت األمم املتحدة املعنيـة           
  .يثبت متسكها بتعزيز حقوق اإلنسان وتصميمها على ذلك املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا

 التطورات اليت حدثت منذ االستعراض األول لقربص، وخباصة فيما يتعلق           -ثالثاً  
   واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسانالتشريعياإلطار ب
نسان إىل أسس راسخة تواصل     يستند اإلطار التشريعي واملؤسسي حلماية حقوق اإل        -٦

قربص على أساسها بناء وتعزيز تشريعات حقوق اإلنسان ومؤسـساهتا وآليـات رصـدها           
)A/HRC/WG.6/6/CYP/1اجلزء باء ،.(  

  التشريعات  -ألف  
لى العمل بشكل دائـب  عحرصت قربص، منذ االستعراض الدوري الشامل األول،       -٧

عـدد مـن املبـادرات والتـشريعات        على حتسني حالة وسجل حقوق اإلنسان عن طريق         
فُسنت قوانني جديدة وُعّدلت أخرى أو ال تزال  .والسياسات على النحو املبني يف هذا التقرير   

قيد التعديل، كما مت التصديق على معاهدات دولية وأُدجمت توجيهات االحتـاد األورويب يف              
من التحليل حسب االقتضاء، وفقاً وفيما يلي قائمة هبذه القوانني يتبعها املزيد     . القانون الوطين 

  .ملا يرد يف القسم خامساً
، يوائم  L.122(I)/2009، بصيغته املعدلة مبوجب القانون      ]L.6(I)/2000[قانون الالجئني    •

 بشأن املعـايري الـدنيا    EC/2005/85القوانني الوطنية مع األمر التوجيهي جمللس أوروبا        
وقد ُعـّدل  . عضاء ملنح صفة الالجئ وسحبهااملتعلقة باإلجراءات املطبقة يف الدول األ 

 ملواءمة القانون الوطين مع األمـر  L.9(I)/2013 مبوجب القانون   ٢٠١٣القانون يف عام    
 بشأن املعايري الدنيا املتعلقة باإلجراءات املطبقـة يف         EC/2005/85التوجيهي للمجلس   

 EC/2004/83 الدول األعضاء ملنح صفة الالجئ وسحبها، واألمر التوجيهي للمجلس        
بشأن املعايري الدنيا اليت ينبغي توفرها يف مواطين البلدان الثالثة أو األشخاص املشردين             
من أجل تأهلهم وحصوهلم على صفة الالجئ أو على مركـز األشـخاص الـذين               

  ؛)انظر القسم خامساً(ية املمنوحة حيتاجون محاية دولية، ومضمون احلما
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ن نفس العمل أو عن العمل ذي القيمة املتساوية          للجنسني ع  قانون األجر املتساوي   •
]L.177(I)/2002[   املعدل مبوجب القانون ، L.38(I)/2009      الذي مينح أمينة املظـامل ،

سلطة النظر بشكل مستقل يف الشكاوى املتعلقة باألجر املتساوي للجنسني صـوناً            
مل واالسـتخدام   ملبدأ تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني اجلنسني يف مسائل الع          

)CERD/C/CYP/17-22 ؛)ز(١٢، الفقرة  
، ]L.205(I)/2002 [املساواة يف املعاملة بني اجلنسني يف جمال الوظيفة والتدريب املهين          •

، يوائم القوانني الوطنية مع األمر التـوجيهي        L.39(I)/2009بصيغته املعدلة بالقانون    
نفيذ مبـدأ تكـافؤ الفـرص        بشأن ت  EC/2006/54للربملان األورويب وجملس أوروبا     

واملساواة يف املعاملة بني اجلنـسني يف املـسائل املتعلقـة بالعمـل واالسـتخدام               
)CEDAW/C/CYP/6-7؛)٥لفقرة ، ا  

اهليئة املستقلة للتحقيق يف الدعاوى والـشكاوى املقدمـة ضـد الـشرطة              قانون •
]L.9(I)/2006 [     بصيغته املعدلة مبوجب القانون]L.112(I)/2010[   اهليئة املستقلة  ، مينح

للتحقيق يف الدعاوى والشكاوى املقدمة ضد الشرطة صالحية التحقيق يف الشكاوى       
املقدمة ضد أفراد من الشرطة بشأن االرتشاء والفساد أو اإلثـراء غـري املـشروع              

انتهاك حقوق اإلنسان، واألفعال اليت تنم عن حماباة أو تقوض مسعـة الـشرطة               أو
)CERD/C/CYP/17-22؛)٦٧-٦٠ات فقر، ال  

، L.158(I)/2011بصيغته املعدلة مبوجب القـانون      ] L.3/1991[قانون مفوض اإلدارة     •
 إىل  ١٩٩٨نقل صالحيات املؤسسة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان اليت أنشئت عام           

أمينة املظامل، منشئاً بذلك اهليئة املستقلة الوطنية حلقـوق اإلنـسان، بـصالحيات             
  اية حقوق اإلنسان؛ومحواضحة واختصاص بتعزيز 

قانون مكافحة أشكال وتعابري معينة تنم عن العنصرية وكره األجانـب بواسـطة              •
، وهو يعكس مضمون القرار اإلطـاري جمللـس         ]L.134(I)/2011[القانون اجلنائي   

، وينّص صـراحةً    ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨ املؤرخ   JHA/2008/913أوروبا  
   يشكل ظرفاً مشدداً للعقوبة؛ميةعلى أن الدافع العنصري ألي جر

وقـانون  ،  ]L.163(I)/2005 [قانون حقوق األشخاص املوقوفني وقانون احملتجـزين       •
قانون ، و ]L.4(I)/2013 بصيغته املعدلة بالقانون     L.73(I)/2004 [٢٠٠٤لعام  الشرطة  

واألنظمـة  ] L.83(I)/2011[ولوائح إنشاء وتنظيم أماكن املهـاجرين احملظـورين         
] L.37(I)/2009، بصيغته املعدلة بالقانون L.62(I)/1996[انون السجون  ق، و 161/2011

، ومجيعها توسـع نطـاق      )576/2002 إىل   P.I.121/97(للسجون  ) العامة(اللوائح  و
األحكام الدستورية اليت حتفظ لألشخاص املوقوفني واحملتجزين يف احلبس االحتياطي          

  ؛)٣، املادة CAT/C/54/Add.2(حقوقهم 
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 L.132(I)/2009بصيغته املعدلـة بالقـانون      ] L.165(I)/2002[اعدة القانونية   قانون املس  •
بشأن املعـايري   ) EC/2005/85(ينسق القوانني الوطنية مع األمر التوجيهي جمللس أوروبا         

الدنيا لإلجراءات املطبقة يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بشأن منح وسـحب             
 الذي ينسق القوانني الوطنية مع األمر التوجيهي        L.8(I)/2012مركز الالجئ، والقانون    

بشأن املعايري واإلجراءات املوحدة يف     ) EC/2008/115(للربملان األورويب وجملس أوروبا     
الدول األعضاء باالحتاد األورويب إلرجاع رعايا البلدان الثالثة املقيمني بـصورة غـري     

  ؛) خامساً أدناهقسم وال١١٢-١٠٩ الفقرات ،CERD/C/CYP/17-22(شرعية 
] L.87(I)/2007[قانون مكافحة االجتار واستغالل األشـخاص ومحايـة الـضحايا          •

  ؛)انظر القسم خامساً (L.13(I)/2012بصيغته املعدلة بالقانون 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة  الذي مت مبوجبه التصديق على       L.2(III)/2009القانون   •

  ؛لة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةمناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعام
ي اتفاقية حقوق األشخاص ذو    الذي مت مبوجبه التصديق على       L.8(III)/2011القانون   •

  اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري؛
ولوائحه ] L.113(I)/1999[قانون تعليم وتدريب األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة         •

  .ة تعزيز حقوق األطفال ذوي اإلعاقةقيد االستعراض، ويهدف إىل زياد

  املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان  -باء  
 املظامل أيضاً، عمالً بالقـانون      ةضطلع أمين ت:  الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان    اهليئة  -٨

L.158(I)/2011   بصالحيات واسعة لتعزيز   متمتعةً   الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان      اهليئة، بدور
 هبا للنظر يف    تتمتع إىل الصالحيات الواسعة اليت      دورها هذا وُيضاف  . ية حقوق اإلنسان  ومحا

مسائل سوء اإلدارة وانتهاك حقوق اإلنسان وإصدار تقارير تتضمن توصيات للحكومة، وإىل       
وطنية ملنع التعذيب وغريه من أشكال املعاملة       اللية  مكافحة التمييز واآل   ا مبهام هيئة  اختصاصه
  ).٣٠، الفقرة A/HRC/WG.6/6/CYP1. (بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةأو العقو

: اآللية املستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتـها ورصـدها             -٩
 / أيـار ٩ املؤرخ  ٥١٩-٧٣، قرر جملس الوزراء، يف قراره       L.8(III)/2011استناداً إىل القانون    

 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي     اآللية املستقلة لتعزيز  ظامل مبهام   ، تكليف أمينة امل   ٢٠١٢ مايو
: وتشمل االختصاصات اليت متارسها اآللية املستقلة يف مجلة أمور        . اإلعاقة ومحايتها ورصدها  

التحقيـق يف   ) ب(إجراء التحقيقات والبحوث ومجع البيانات بشأن مسائل اإلعاقـة؛          ) أ(
التوصيات إىل األجهزة العامة واخلاصـة؛      /قدمي التقارير ت) ج(الدعاوى الفردية أو اجلماعية؛     

وتتعاون اآللية املـستقلة مـع      . فرض عقوبات إذا ثبت ممارسة عدم املساواة يف املعاملة         )د(
  .األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم
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لالإنسانية اآللية الوطنية ملنع التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو ا  -١٠
 الذي مت مبوجبه التصديق على الربوتوكول       L.2(III)/2009أنشئت مبوجب القانون    : أو املهينة 

وكُلّفت أمينة املظامل مبهام اآللية الوطنية ملنع التعـذيب         . االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   
وُمنحـت صـالحية    وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،            

االضطالع بزيارات مسترسلة إىل أماكن االحتجاز لرصد االمتثال ألحكام االتفاقية وإجـراء      
وتتوىل أمينة املظامل مراقبة وتسجيل ظروف االحتجـاز    . مقابالت فردية يف كنف اخلصوصية    

   .وتقدمي توصيات لتحسني األوضاع املعيشية للرتالء واستعراض التشريعات ذات الصلة

  آليات الرصد الوطنية  -مجي  
متثل هـذه اللجنـة   : اللجنة الربملانية املعنية حبقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص للجنسني     -١١

اآللية الربملانية لرصد حقوق اإلنسان، وتتوىل النظر يف مدى تطبيق أحكام صـون حقـوق               
لربملانية انتهاكات  وتتناول اللجنة ا  . اإلنسان يف الدستور واملعاهدات الدولية والقوانني الوطنية      

. حقوق اإلنسان جلميع سكان قربص وتقدم التقارير ذات الصلة إىل الربملان بكامـل هيئتـه              
العنف املرتيل، واالجتار، والبطالة، واهلجرة،     : وتشمل القضايا اليت تتناوهلا اللجنة الربملانية عادةً      

  .اقةوالشباب، وحقوق األطفال، وحقوق املرأة، وحقوق األشخاص ذوي اإلع
يف ): ١٥١، الفقـرة  A/HRC/WG.6/6/CYP/1(مكتب الشرطة ملكافحـة التمييـز        -١٢
، "شرطة قربص يف خدمة التنوع ومكافحة التمييز      "، نفذ املكتب مشروعاً عنوانه      ٢٠١٠ عام

برنـامج  ( يورو وبتمويل مشترك من احلكومة واالحتاد األورويب  ١١٠ ٠٠٠بتكلفة مقدارها   
 دراسة بشان تاريخ ودور املرأة يف الـشرطة         ٢٠١٠يناير  /ن الثاين وُنشرت يف كانو  ). التقدم

 برنامج وثـائقي عـن املـرأة وأعمـال الـشرطة            ٢٠١٠نوفمرب  /وُعرض يف تشرين الثاين   
)CEDAW/C/CYP/6-7 ط(١٤، الفقرة.((  

 بصفته مـسؤوالً حكوميـاً      ٢٠١٣ُعّين املفوض يف عام     : مفوض القضايا اإلنسانية    -١٣
ــل وال ــستقالً تتمث ــة  م ــات الديني ــة واألقلي ــني الدول ــاون ب ــز التع ــه يف تعزي يت

)A/HRC/WG.6/6/CYP/1   ويركز املفوض علـى    ). ٨١ و ٨٠ والفقرتان   ١٧-١٥، الفقرات
ويعقـد  . صياغة واعتماد سياسة منهجية بشأن القضايا والشواغل املتعلقة باألقليات الدينيـة          

  .حلكومةاملفوض اجتماعات مع ممثلي األقليات ويعرض آراءهم على ا
قانون إنـشاء وتنظـيم     ينص  : اللجنة اإلشرافية ملراكز احتجاز املهاجرين احملظورين       -١٤

على إنشاء جلنة لإلشراف على مراكز احتجاز       ] L.83(1)/2011[أماكن املهاجرين احملظورين    
 ٥ املـؤرخ    74.638القرار  (بقرار من جملس الوزراء     ) اللجنة اإلشرافية (املهاجرين احملظورين   

وعمالً هبذا القانون، جتري اللجنة زيـارات إىل مراكـز احتجـاز            ). ٢٠١٣فرباير  /طشبا
  . مرات سنوياً على األقل وكلما ارتأت لذلك ضرورة ألغراض الرصد٨املهاجرين احملظورين 
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أنشئت هذه اللجنـة    : جلنة الشكاوى ملركز احتجاز املهاجرين احملظورين يف مينويا         -١٥
إنشاء وتنظيم أماكن    من لوائح    ٢٨، عمالً بالالئحة    ٢٠١٣مايو  / أيار ٥بقرار وزاري مؤرخ    

، اليت تنص على أن يعّين وزير العدل والنظام         ١٦١/٢٠١١رقم  احتجاز املهاجرين احملظورين    
 أشخاص ميثلون وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العمـل          ٣العام جلنة للشكاوى تضم     

اء من تلقاء ذاهتا أو بناء علـى شـكوى أحـد            وللجنة أن جتري، سو   . والتأمني االجتماعي 
النظر يف شكاوى   ) ب(ر عن مدير مركز االحتجاز؛      دإعادة النظر يف قرار صا    ) أ: (احملتجزين

يـستأنف قـراراً   ) أ: (وجيوز ألي حمتجز أن. احملتجزين خبصوص ظروف االحتجاز واملعاملة  
ة تتعلـق بظـروف     يقدم شكوى بشأن أي مـسأل     ) ب(صادراً عن مدير مركز االحتجاز؛      

 يوماً من صدور القرار املـذكور أو حـدوث الفعـل            ١٥االحتجاز أو املعاملة يف غضون      
ن لى اللجنة، قبل أن تتخذ قـراراً، أ       ويتعني ع . اإلغفال أو املعاملة اليت تتعلق هبا الشكوى       أو

ـ        ١٥يف غضون   ) مساعياً أو كتابياً  (تستمع إىل الطرفني     دمي  يوماً من استئناف القـرار أو تق
. الشكوى، وحيق هلا وقف تنفيذ قرار مدير مركز االحتجاز قبل انتهاء إجراء إعـادة النظـر            
. وهناك صندوق للشكاوى يف متناول احملتجزين يف كل جناح من أجنحة مركز االحتجـاز             

ويلتزم مدير مركز االحتجاز بإحالة أي شكوى شفوية من احملتجزين إىل جلنة الشكاوى، عن              
  .الفاكسطريق اهلاتف أو 

التطورات اليت حدثت منذ االسـتعراض الـدوري األول لقـربص،             -رابعاً  
    محاية وتعزيز حقوق اإلنسانخصوصاً يف جمال 

قربص طرٌف يف مجيع صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية وتقـدم يف هـذا الـسياق                 -١٦
ب األصول تقاريرها بانتظام إىل اهليئات املختصة املنشأة مبوجب هذه املعاهدات، وتراعي حس          

  .توصياهتا ومالحظاهتا يف مسعًى لتحسني حالة حقوق اإلنسان
  جلنة حقوق الطفل •

 /قدمت قربص تقريرها الدوري اجلامع لتقريريهـا الثالـث والرابـع يف آب              
  .٢٠١٢مايو / ونظرت فيه اللجنة يف أيار٢٠٠٩ أغسطس

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة •
 ٢٠١١مايو  /اجلامع لتقريريها السادس والسابع يف أيار     قدمت قربص تقريرها      

  .٢٠١٣فرباير /ونظرت فيه اللجنة يف شباط
  جلنة القضاء على التمييز العنصري •

 يف تـشرين    ٢٢ إىل   ١٧قدمت قربص تقريرهـا اجلـامع لتقاريرهـا مـن             
  .٢٠١٣أغسطس / ونظرت فيه اللجنة يف آب،٢٠١٢نوفمرب /الثاين
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  جلنة مناهضة التعذيب •
 /مت قربص تقريرها اجلامع لتقريريها الرابع واخلـامس يف تـشرين الثـاين            قد  
  .٢٠١٤مايو / وستنظر فيه اللجنة يف أيار،٢٠١٢ نوفمرب

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية •
اخلاص بـاحلقوق   الدويل  قدمت قربص تقريرها الدوري الرابع بشأن العهد          

  .٢٠١٥ وسُينظر فيه خالل عام ٢٠١٢ديسمرب /لاملدنية والسياسية يف كانون األو

 تنفيذ  –التطورات اليت حدثت منذ االستعراض الدوري الشامل األول           -خامساً  
  التوصيات اليت قبلتها قربص

 املاضية، لتنفيذ التوصيات اليت     األربعةكرست قربص جهدها، على مدى األعوام         - ١٧
طوات اليت اختـذهتا يف     وفيما يلي اخل  . وافقت عليها يف االستعراض الدوري الشامل األول      

  .هذا الصدد

االلتزامات الدولية اجلديدة وتنفيذ االلتزامات القائمة والتعاون مـع اهليئـات             -ألف  
   املنشأة مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

كثفت قربص جهودها لتعزيز التعاون مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وللوفاء             -١٨
الدولية يف هذا اجملال، كما سرعت من وترية تقدمي التقارير الوطنية، وال تواجه أي              بالتزاماهتا  

  .يف إطار املعاهدات تأخر اليوم يف الوفاء بالتزاماهتا باإلبالغ
 :وصّدقت قربص على الصكوك التالية  -١٩

 ؛)٢٠١١يونيه /حزيران(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري  •

توكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف املنازعات          الربو •
 ؛)٢٠١٠يوليه /متوز(املسلحة 

 ).٢٠٠٩أبريل /نيسان(الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب  •

 :ووقّعت قربص على الصكني التاليني  -٢٠

 )٢٠١٢يوليـه  /متوز(بالغات الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء ال    •
 وهي يف طور التصديق عليها حالياً؛

 ). ٢٠٠٧ فرباير/شباط(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  •
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وقربص اآلن بصدد التوقيع على الربوتوكول االختياري للعهـد الـدويل اخلـاص               -٢١
 .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  التطورات املتعلقة بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس  -باء  

  ١٤ و١٣ و١٢ و١١ و١٠التوصيات     
، بصيغته املعدلـة    ]L.3/1991[قانون مفوض اإلدارة    ُعهد إىل أمينة املظامل، مبوجب        -٢٢

اصات واسـعة   هام املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان باختص     ، القيام مب  L.158(I)/2011بالقانون  
 ٢٠١١وقد ُسن هذا القانون يف هناية عـام         . النطاق يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      
واملؤسسة اليوم يف طور تقدمي طلـب       . ٢٠١٢وتولت أمينة املظامل هذه املهام رمسياً يف عام         

 .العتمادها لدى مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  ة التمييز واآللية الوطنية حلقوق املرأةتعزيز هيئة مكافح  -جيم  

  ١٦التوصية     
ال متتلك هيئة مكافحة التمييز ميزانية مستقلة وإمنا تعمل ضمن مقر أمينـة املظـامل                 -٢٣

ومل تطلب أمينة املظامل زيادة يف امليزانية، مراعاةً للوضع املايل املتعسر           . وتعتمد على موظفيها  
 .الذي تشهده قربص حالياً

طلع وحدة املساواة لدى وزارة العدل والنظام العام بدور أمانة عامـة لآلليـة              وتض  -٢٤
وتضم مسؤوالً إدارياً أعلى وموظفَين إداريني يـدعمهم مستـشارون          . الوطنية حلقوق املرأة  

ونظراً للقيود املالية احلالية فقد ُخفضت ميزانيـة اآلليـة الوطنيـة            . خارجيون عند الضرورة  
 .٢٠١٣ يورو يف عام ٤٠٠ ٠٠٠ إىل ٢٠١٢ام  يورو يف ع٤٥٠ ٠٠٠ من

  حقوق الطفل  -دال  

  ٤٤ و١٥التوصيتان     
تأخذ خدمات الرعاية االجتماعية توصيات مفوضة حقوق الطفل بكل جديـة يف              -٢٥

وتلـتمس خـدمات الرعايـة      . ممارسة دورها الراصد جلميع اجملاالت املتعلقة حبقوق الطفل       
 إعداد التشريعات اجلديدة الالزمة لبلوغ االمتثـال        االجتماعية آراء مفوضة حقوق الطفل يف     

  .الكامل التفاقية حقوق الطفل وغريها من الصكوك الدولية ذات الصلة
وتشمل التشريعات املذكورة التشريعات التالية اليت صيغت بتشاور وثيق مع مفوضة             -٢٦

 :حقوق الطفل ومبراعاة آراء عدد من املنظمات غري احلكومية
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قانونني جديدان مها قانون     ا مشروع ٣٥٢الطفل، سيحل حمل الفصل     قانون    )أ(  
  ؛)رعاية النهارية واملرتلية للطفلرفاه الطفل ورعايته ومحايته، وتسجيل برامج ال

أربع لوائح بشأن املعايري الدنيا املتعلقة بربامج الرعاية النهارية لألطفال قبل             )ب(  
 ال يف سن املدرسة وتنظيم مهن رعاية الطفـل يف         سن املدرسة وبرامج الرعاية النهارية لألطف     

  املرتل والرعاية املرتلية للطفل؛
  .قانون التبين  )ج(  

وجيري حالياً النظر يف مشروع قانون لتعديل القانون التأسيسي ملفوضـية حقـوق               -٢٧
ولن تتسىن زيادة املـوارد املاليـة أو البـشرية املخصـصة            . الطفل هبدف تعزيز استقالليتها   

  .ية نظراً للقيود املالية الراهنةللمفوض

  ٤٥التوصية     
تبذل مساع حثيثة لتحقيق املساواة بني مجيع أطفال قربص يف التمتع حبقـوقهم دون           -٢٨
مبا فيها أحكام الدستور واتفاقية حقـوق الطفـل         (وهو ما تقضي به القوانني املنطبقة       . متييز

لة لرصد دقيق من مفوضة حقوق الطفل       وختضع املسأ ). وأحكام متنوعة من التشريعات احمللية    
  . اليت تتدخل يف حاالت االنتهاكات وتؤخذ توصياهتا يف االعتبار جبدية كاملة

  ٦٨ و٦٧التوصيتان     
 ،]L.155(I)/2011 [قانون توفري السكن للمشردين واألشخاص اآلخـرين      مبقتضى تعديل     -٢٩

، حبق االستفادة من    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١يتمتع أطفال النساء املشردات داخلياً، منذ       
 ،)٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٩ املؤرخ   75.317القرار  (وقرر جملس الوزراء    . بعض الربامج اإلسكانية  

منح أطفال املشردات داخلياً صفة األشخاص املشردين داخلياً، ما خيـوهلم التمتـع جبميـع               
ومنـها  (االستحقاقات القائمة   احلقوق اليت يتمتع هبا أطفال األبوة املشردين داخلياً من حيث           

  .وسُيدخل قريباً التعديل التشريعي الالزم يف هذا الصدد). برامج اإلسكان

  ٥٦التوصية     
ال يوجد فصل متييزي بني التالميذ، وتقضي التشريعات الوطنية بأن ُيسجل مجيـع               -٣٠

 مادياً تقطن يف    ومبا أنه لوحظ أن األسر احملرومة     . التالميذ يف املدارس األقرب ملكان سكنهم     
، وفقـاً   "مناطق األولوية التعليميـة   "مناطق معينة، فقد أنشأت وزارة التعليم والثقافة برنامج         

واضطلعت مفوضة حقوق الطفل، يف سـياق       . الستراتيجية اليونسكو بشأن التمييز اإلجيايب    
ل عام،  دورها الراصد، مببادرة لتقييم عمل املدارس املدرجة ضمن هذه املناطق وسريها بشك           

  ).انظر القسم سابعاً(يف إطار صون حقوق األطفال 
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  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -هاء  

  ٢٠ و١٩التوصيتان     
اُتخذت خطة عمل الربنامج العـاملي للتثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان                 - ٣١

 أساساً لتعديل برنامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان واملنـاهج            ٢٠٠٩- ٢٠٠٥  للفترة
وأُدجمت حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية املعدلة، حيـث أصـبحت           .  يف قربص  الدراسية

تشتمل على تدابري ملموسة ملنع املمارسات التمييزية واستئصاهلا، كالـسياسات التعليميـة            
احملدثة، وآليات التنسيق، وترشيد ختصيص املـوارد، واألدوات التربويـة اخلاصـة للتنميـة         

واسـُتحدثت مـادة دراسـية خـالل الـسنة          . ة الثقافـات  االجتماعية ضمن بيئة متعدد   
 تركز يف مجلة أمور على التثقيف يف جمال         "التربية الصحية " بعنوان   ٢٠١٢-٢٠١١ الدراسية

وتشجع هذه املادة على متكني األفراد وتنمية حس املـسؤولية اجلماعيـة            . حقوق اإلنسان 
عليم والثقافة مواد تعليميـة إلكترونيـة       ويتيح املوقع اإللكتروين لوزارة الت    . جمتمع متنوع  جتاه
ونظمت مفوضة حقوق الطفل ومركـز دعـم املنظمـات غـري            . جمال حقوق اإلنسان   يف

ضمن " Compasito"سلسلة دورات تدريبية لدعم املدرسني يف إدراج أنشطة دليل           احلكومية
ملفوضـية  جمموعة حلقات عمل لألطفال يف مقر ا  وينظم مكتب املفوضة    . أساليبهم التدريسية 

  .ويف املدارس
ويتوىل معهد التدريس مسؤولية تدريب املدرسني، وتشمل أنشطته حلقات دراسية            -٣٢

التنوع يف مدرسـة    (اختيارية للمدرسني بشأن مواضيع تتعلق بإدارة التنوع ومكافحة التمييز          
  ).دميقراطية، والتعليم يف جمال املواطنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان

  رأةحقوق امل  -واو  

  ١٧التوصية     
وهي . وضعت اآللية الوطنية حلقوق املرأة خطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني            -٣٣

 .أداة هامة هتدف إىل تغيري املواقف االجتماعية املتأصلة بشأن األدوار التقليديـة للجنـسني             
نع القرار،  العمالة، والتعليم، وص  : وتتناول خطة العمل الوطنية ست جماالت ذات أولوية هي        

وقد أُعدت هذه اخلطـة     . واحلقوق االجتماعية، والعنف، والقوالب النمطية املتعلقة باجلنسني      
بالتشاور مع الدوائر احلكومية والسلطات احمللية واملنظمات النسائية فضالً عن املنظمات غري            

 .احلكومية واملؤسسات األكادميية وهيئات حقوق اإلنسان

تقريراً مؤقتاً بشأن تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة         وأعّد مستشار خارجي      -٣٤
وأشار تقرير التقييم إىل إحراز تقدم كـبري يف         . ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٧بني اجلنسني، للفترة من     

 .بلوغ األهداف الرئيسية خلطة العمل الوطنية وحدد اجملاالت اليت تستدعي حتسينات إضافية
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 : ملكافحة عدم املساواة بني اجلنسني ما يليومشلت التدابري األخرى املتخذة  -٣٥

تعديل التشريعات ذات الصلة املتعلقة مبكان العمل، وتعزيز احلماية من فصل احلوامل    •
 أشهر ٣من العمل بشكل كبري لضمان عدم خسارهتن الوظيفة منذ بداية احلمل حىت      

 أيـام  ٥ خالل بعد هناية إجازة األمومة، حىت يف احلاالت اليت يبلغن فيها عن محلهن           
 من فصلهن عن العمل؛

هبدف تعميم املعلومات علـى الـشركاء       : تنظيم حلقات دراسية تدريبية وإعالمية     •
االجتماعيني واملوظفني وأرباب العمل بشأن احلقوق والواجبات اليت تنص عليهـا           

 ؛التشريعات ذات الصلة

 .وضع برامج لدعم توظيف املرأة واإلبقاء عليها يف سوق العمل •

  ٢٤ و٢٣ و١٨توصيات ال    
وضعت وزارة التعليم والثقافة خطة عملها اخلاصة بشأن املساواة بني اجلنسني، على              -٣٦

أساس خطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني، وتتناول إطار التدريب على املساواة بـني              
ت جلنة  وأجر. اجلنسني والسياسات التربوية يف هذا اجملال، هبدف التصدي للمواقف النمطية         

واختذت الوزارة سلسلة إجراءات لتنفيذ توصيات      . مستقلة تقييماً للمواد التدريبية ذات الصلة     
كما ُعممت املواد التدريبية على املدرسني أثناء مؤمترات وحلقات دراسـية           . اللجنة املستقلة 

يـز  ومت الترك . وحلقات عمل ُعقدت خصيصاً هلذا الغرض، بالتعاون مع خرباء يف هذا اجملال           
غرس املواطنـة   "، على هدف    ٢٠١٤-٢٠١٣بشكل خاص خالل السنة الدراسية الراهنة،       

 هبدف السعي للقضاء على مجيع أشكال القوالب        "النشطة بالتركيز على التضامن االجتماعي    
  :وتشمل األنشطة ذات الصلة حتديداً ما يلي. النمطية وخباصة عدم املساواة بني اجلنسني

الفتيـات يف    تـشجيع مـشاركة      : املهين احلـديث   املخطط اجلديد للتدريب   •
 تكنولوجيات املعلومات؛

 إذكاء الوعي بالـدور التقييـدي لـألدوار         :للمرشدين التربويني التدريب اخلاص    •
 قوالب النمطية املتعلقة باجلنسني؛وال

 ية؛مشاركة اجملتمعات احمللية والنساء املؤلفات يف برامج الوقا: الوحدات املدرسية •

تنفيذ مشاريع خاصة مصممة الستعراض األدوار      : واألدوار األسرية مهات  اآلباء واأل  •
 .األسرية التقليدية

إلعـادة هيكلـة تـدريب الـشرطة         جلنة الشرطة للمساواة بني اجلنسني    وأنشئت    -٣٧
وأجرى جهاز الشرطة دراسات عـن      . واستئصال املمارسات املؤسسية اليت متيز بني اجلنسني      

". التحرش اجلنسي يف مكان العمل    "ونفذ مشاريع بشأن مسائل منها      " املرأة وأعمال الشرطة  "
  .وتلقى أفراد الشرطة تدريباً خاصاً عن املساواة بني اجلنسني والتحرش اجلنسي
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  ٢٩التوصية     
تعّد مشاركة النساء يف عملية صنع القرار أولوية وفقاً خلطة العمل الوطنية للمساواة               -٣٨

ات الربملانية واحمللية األخرية، ُنظمت محالت توعية بالتعاون مع         فخالل االنتخاب . بني اجلنسني 
وثبت أن تعميم البيانات اإلحصائية ونتائج      . املنظمات النسائية واألحزاب السياسية واإلعالم    

وللنساء دور هـام يف     . البحوث وتبادل املمارسات اجليدة يشكل أداة مفيدة يف هذا السياق         
. ت لزعيم جمتمع القبارصة األتراك وأعضاء أفرقة التفـاوض        عملية السالم بوصفهن مستشارا   

وتشارك النساء يف احللقات الدراسية والتدريبية املشتركة بني اجلاليتني اليت ُتـنظم للمهنـيني          
وتشجع احلكومة مشاركة املنظمات النسائية غري احلكومية ومبادراهتا الداعمة         . واجملتمع املدين 
  .لعملية السالم

  ٥٨ و٥٧ و٢٢التوصيات     
 دراسات وجتمع بيانات إحصائية عـن املـسائل         اآللية الوطنية حلقوق املرأة   جتري    -٣٩

 دعماً ماليـاً لـربامج      ٢٠١٢-٢٠١٠وقدمت اآللية الوطنية خالل الفترة      . املتعلقة باجلنسني 
  .وأنشطة تتناول التمييز املتعدد األوجه ضد الفئات الضعيفة من النساء

ة االجتماعية الدعم التقين واملايل للمنظمـات غـري الرحبيـة           وتوفر خدمات احلماي    -٤٠
والسلطات احمللية من أجل إنشاء وتشغيل برامج وخدمات داعمة تشمل مراكـز الرعايـة              

وتنص التشريعات الوطنية على محاية مجيع النساء من ممارسـات عـدم            . النهارية لألطفال 
إجراءات تقلـيص الفجـوة يف      "شروع  وتنفذ إدارة عالقات العمل م    . املساواة بني اجلنسني  
مبيزانية إمجالية  (الذي يشارك يف متويله الصندوق االجتماعي األورويب        " األجور بني اجلنسني  

 وسُينجز حبلول هنايـة     ٢٠١٠يوليه  /وقد بدأ تنفيذ املشروع يف متوز     ).  ماليني يورو  ٣قدرها  
  .٢٠١٥عام 
. فجوة يف األجور بني اجلنـسني     ويهدف املشروع إىل مكافحة األسباب اجلذرية لل        -٤١

وتستهدف التدابري فئات متنوعة مثل املوظفني واملفتشني املعنيني باملساواة يف األجور واملعاملة            
بني اجلنسني، وموظفي املشورة املهنية، ومدرسي التعليم االبتدائي والثانوي، وأولياء األمور،           

  .واملؤسسات والشركاء االجتماعيني واجملتمع املدين
  :ويركز املشروع على ما يلي  -٤٢

تدريب املوظفني ومفتشي إدارة عالقات العمل على تطبيق أحكام تشريعات العمل            •
  ة باملساواة يف األجور واملعاملة؛املتعلق

إنشاء هيئة للتأهيل يف جمال املساواة بني اجلنسني، هبدف تقييم أداء املؤسسات من              •
  ساواة يف املعاملة يف بيئة العمل؛لقة باملحيث إدماج أو تطبيق أفضل املمارسات املتع
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ـ          • ضية إىل التمييـز    اختاذ تدابري ملنع القوالب النمطية املتعلقة بأدوار اجلنسني واملف
  والقطاعي؛  املهين

تدريب املوظفني اإلداريني يف املؤسسات والنقابات العمالية والرابطات املهنية بشأن          •
 واسـتخدام أدوات    ساواة يف األجور  استخدام مدونات السلوك املتعلقة بتفعيل امل     

  التقييم الوظيفي؛
  تمييز املباشرة املتعلقة باألجور؛دراسة مجيع االتفاقات اجلماعية لتحديد ممارسات ال •
  ء الوعي بشأن املساواة يف األجور؛تنظيم محالت إلذكا •
  .توزيع الكتيبات واألدلة اإلعالمية ذات الصلة •

  ٦٨ و٣٠ و٢٨التوصيات     
 تدابري تشريعية إضافية تتعلق باملساواة بـني اجلنـسني          ٢٠٠٩ص منذ عام    سنت قرب   -٤٣

  ).انظر القسم ثالثاً(لألشخاص ذوي اإلعاقة هبدف تعزيز اإلطار التشريعي القائم يف هذا اجملال 

  ٤٣ و٤٢ و٣٥ و٣٤ و٣٣ و٣٢التوصيات     
جيري تنفيذ خطة عمل وطنيـة للوقايـة مـن العنـف املـرتيل ومكافحتـه،                  - ٤٤
، حمورها الرصد والوقاية وتنفيذ التـشريعات وتقـدمي الـدعم           ٢٠١٣- ٢٠١٠  رةللفت

  .ومحايتهم  للضحايا
  :اعتمدت قربص إجراءات إضافية للتصدي للعنف املرتيل، تشمل ما يليكما   -٤٥

إصدار دليل التعاون بني الدوائر بشأن العنف املـرتيل، مبـشاركة املنظمـات غـري                •
وتقدم . ٢٠١٣عراض ويتوخى إجنازه حبلول هناية عام       احلكومية، وهو حالياً قيد االست    

خدمات الرعاية االجتماعية الدعم املايل والتقين لرابطة منع العنف األسري والتصدي           
له، من أجل تشغيل دار إيواء لضحايا العنف حتظـى بـدعم برنـامج احلـد األدىن                 

). ٣٦٠/٢٠١٢بيـة   استناداً إىل الئحة املفوضـية األورو     (املساعدة املالية للدولة     من
  ؛٢٠١٣ يورو يف عام ٣٠ ٠٠٠وبلغت املساعدة املالية املقدمة 

تشجع اآللية الوطنية حلقوق املرأة على متويل مشاريع وأحباث املنظمـات النـسائية              •
وتقدم الدعم املايل لرابطة مراكز األزمات األسـرية، ودار         . واملنظمات غري احلكومية  

، أجـرت اللجنـة   ٢٠١٢ويف عام   .  العنف املرتيل  إيواء املرأة واخلط الساخن لضحايا    
االستشارية ملنع العنف املرتيل ومكافحته أول حبث وطين عن مدى تفـشي العنـف              

وأثناء رئاسة قربص جمللس    . املرتيل وأثره على صحة املرأة، بدعم مايل من اآللية الوطنية         
بـشأن  ) ٢٠١٢مرب  نوف/ تشرين الثاين  ٩-٨(االحتاد األورويب، ُنظم مؤمتر يف نيقوسيا       

، من أجل استعراض التقدم احملرز      يبومكافحة العنف املرتيل ضد املرأة يف االحتاد األور       
  مارسات اجليدة والدروس املستفادة؛على مستوى االحتاد األورويب وتبادل امل
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ويسهل هذا النظام حتليـل     . تطبيق النظام اإللكتروين للتقارير اجلنائية لشرطة قربص       •
وُتـستخدم  ). العنف املرتيل واجلرائم اجلنسية مـثالً     (نوع اجلنس   البيانات حسب   

البيانات اجلنائية للشرطة يف العديد من الدراسـات الوطنيـة والدوليـة لـصياغة              
  الكفيلة بالتصدي للعنف ضد املرأة؛اإلجراءات 

نشر كتيب للشرطة عن ضحايا االعتداءات الزوجية، يوثق أن الزوجات األجنبيات            •
  عتداءات الزوجية؛كثر عرضة لالأ

إتاحة مواد إعالمية للشرطة باللغات اليونانية واإلنكليزية والتركية عن االعتـداءات            •
  .الزوجية ومحاية الفئات الضعيفة

  عدم التمييز ومحاية الفئات الضعيفة  -زاي  

  ٣١التوصية     
  : التوعية  -٤٦

لدعم " ملبيادعداؤو شرطة قربص لتسليم شعلة األو     "يشارك أفراد الشرطة يف رابطة       •
 كني يف األلعاب األوملبية اخلاصة؛املشار

أصدر جهاز الشرطة، بالتعاون مع هيئة مكافحة التمييز، بياناً عن سياسة الـشرطة              •
 لعنصرية والتعامل معها ومكافحتها؛بشأن منع التمييز واجلرائم ا

رمجاً بثماين  أعدت وزارة التعليم والثقافة دليالً توجيهياً للتالميذ األجانب اجلدد، مت          •
لغات، ويتضمن معلومات أساسية للتالميذ وأولياء أمورهم عن النظـام التعليمـي            

 .قربص يف

 ٢٠١٢-٢٠١٠صدرت خالل الفترة : بيانات عن األحكام القضائية املتعلقة بالتمييز  -٤٧
 يف املائة من احلاالت ومل تزل هناك قضايا تنظر فيها احملكمـة حـىت               ٧٣أحكام باإلدانة يف    

  ).١٥-٩، الفقرات CERD/C/CYP/17-22 (٢٠١٣يونيه /رانحزي
 :التالية تليب وزارة التعليم والثقافة االحتياجات اخلاصة للفئات الضعيفة عن طريق التدابري  -٤٨

 هتدف وزارة التعليم والثقافة إىل القضاء على أي شكل من أشكال            :التعليم اخلاص  •
 ذوي  األطفـال وتتلقـى غالبيـة     . التمييز ضد األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة     

ويتـوىل جملـس    . االحتياجات اخلاصة التعليم جنباً إىل جنب مع أقراهنم األصحاء        
التعليم اخلاص، املعني من جملس الوزراء والعامل بوصفه جلنة استشارية، رصد تنفيذ            
 اإلجراءات التشريعية وغريها من املسائل املتعلقة باخلدمات التعليمية املقدمة لألطفال         
. ذوي االحتياجات اخلاصة ويقدم مالحظاته إىل وزارة التعليم والثقافة هبذا الـشأن           

، أعدت مفوضة حقوق الطفل تقريراً يتضمن توصـيات حمـددة           ٢٠١١ويف عام   
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خبصوص اإلطار التشريعي واملمارسات املتصلة باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة         
وتعهدت الـوزارة بدراسـة     . لتعليموقدمته إىل الوزارة واللجنة االستشارية بشأن ا      

 ؛التوصيات لوضعها موضع التنفيذ

 حيظى أطفال الروما بأولوية القبول يف رياض األطفال العامة، حيث :الفئات األخرى •
 .ُتعفى األسر اليت تتلقى استحقاقات من الدولة من دفع رسوم رياض األطفال العامة

  التمييز على أساس امليل اجلنسي  -حاء  

  ٣٦ و٢٧ و٢٦ات التوصي    
دعت وزارة العـدل    ) CM/Rec(2010)5(يف ضوء توصية جلنة وزراء جملس أوروبا          -٤٩

والنظام العام إىل تعديل القانون اجلنائي على حنو جيّرم من حيرض على املأل علـى ارتكـاب                 
  .أفعال ضد آخرين على أساس ميوهلم اجلنسية أو هويتهم اجلنسانية

اللجوء الذين يدعون تعرضهم لالضطهاد علـى أسـاس         وتعزز قربص محاية طاليب       -٥٠
وقد منح مكتب اللجوء وهيئة استعراض وضع الالجئني        . ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية    

محاية دولية لطاليب اللجوء الذين يثبتون أن لديهم خماوف مربرة من التعرض لالضطهاد على              
لقى موظفو مكتب اللجوء تـدريباً      ويت. وُينظر يف وجاهة كل قضية على حدة      . هذا األساس 

منتظماً من مفوضية شؤون الالجئني واملكتب األورويب لدعم اللجوء على املسائل املتعلقـة             
، تلقى موظفو هيئة استعراض وضع الالجئني ٢٠٠٦ويف عام . بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية

ويتلقـى  . هبذا الـشأن  تدريباً من مفوضية شؤون الالجئني أّدى إىل إصدار دليل إجراءات           
 .موظفو مكتب اللجوء تدريباً للمدربني من املكتب األورويب لدعم اللجوء

ويف مسعى لتحسني إجراءات الشرطة من خالل مراعاة الظروف احملددة املتعلقة بفئة              -٥١
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، بدأ التعاون بني الـشرطة    

ومتخض هذا  ). ACCEPT LGBT(ملنظمة غري احلكومية الداعية لقبول هذه الفئة من الناس          وا
التعاون عن دعوة ممثلي هذه املنظمة غري احلكومية إىل إلقاء حماضرة أثنـاء حلقـة دراسـية                 

. ٢٠١٠ديـسمرب   /ُنظمت يف كانون األول   " التنوع وأعمال الشرطة  "لتدريب املدربني عن    
يب للشرطة بشأن التمييز العنصري وغريه من أشكال التمييز لكي يتناول           وُحّدث املنهج التدري  

 .املسائل املتعلقة بفئة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية

وقّدمت هيئة مكافحة التمييز تقارير عن حقوق هذه الفئة، وخصوصاً عن ضـرورة           -٥٢
وأعقب ذلك إعداد وزارة الداخليـة  . األفراد من نفس اجلنساعتراف القانون بالعالقات بني   

مشروع قانون ينظم عقد الشراكة املدنية لألزواج من اجلنسني ومن نفس اجلنس، وهو قيـد            
وزارة الصحة ووزارة العمل والتـأمني االجتمـاعي        (التشاور مع اهليئات احلكومية األخرى      

 .٢٠١٤كقانون يف عام واملنظمات غري احلكومية هبدف إصداره ) وغريمها



A/HRC/WG.6/18/CYP/1 

17 GE.13-18658 

وأوصت هيئة مكافحة التمييز، بعد اعتماد التشريع املنـاوئ خلطـاب الكراهيـة               -٥٣
 .العنصري يف اآلونة األخرية، بإصدار قانون مماثل ضد خطاب كراهية املثليني

ودعت يف تقريـر    . وأثارت هيئة مكافحة التمييز مسألة مضايقة املثليني يف املدارس          -٥٤
 إىل إدماج التربية اجلنسية الشاملة اليت تتناول قضايا املثليـات   التعليم والثقافة رة  قدمته إىل وزا  

واستجابةً هلذا التقرير، سـيعزز     . واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية      
مرصد وزارة التعليم والثقافة املعين بظاهرة العنف يف املدارس إجراء األحباث الوطنية بـشأن              

وسُتجرى حتقيقات يف مسألة مـضايقة املثلـيني يف         . درسني املعنيني استضعاف التالميذ وامل  
 .٢٠١٤-٢٠١٣املدارس خالل السنة الدراسية 

  التدابري املتخذة لدعم األقليات الدينية يف قربص  -طاء  

  ٥٥التوصية     
تلتزم احلكومة بتلبية احتياجات مجيع أفراد األقليات الدينية وكفالة ممارستهم حقوقهم             -٥٥

ويتلقى أطفـال   . ومتتلك هذه األقليات مدارسها املدعومة مالياً من احلكومة       . مل وجه على أك 
األقليات الدينية مساعدة مالية لاللتحاق بأي مدرسة خاصة خيتاروهنا، يف مـسعى ملـساعدهتم    

وكثرياً ما تتشاور احلكومة مع ممثلي األقليات الدينيـة لتخطـيط   . على تعزيز هويتهم وثقافتهم   
وتدير اخلدمات االجتماعية عدداً من برامج الدعم الثقافية اليت ميكن          . وعة وتنفيذها مشاريع متن 

  .]، جيمانظر القسم ثالثاً[ألفراد هذه األقليات أن يقدموا طلبات متويل يف إطارها 

  ٦٦التوصية     
لتاريخ والتعليم الديين إىل حفـظ االسـتمرارية        ادة ا يسعى املنهج الدراسي اجلديد مل      -٥٦
وقـد  . خيية لألقليات وهويتهم الدينية وتقاليدهم من خالل وضع أهداف تعليمية حمددة          التار

وعني جملس  . نشرت وزارة التعليم والثقافة كتيبات عن تاريخ كل أقلية من األقليات الدينية           
الوزراء جلنة خرباء، بناء على توصية من املفوض القانوين، لتدوين لغة املـارونيني العـرب               

وحظي مقترح اللجنة ). ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٧املؤرخ  ٨٢٣-٦٧ قرارال(القبارصة 
اون بني  عبالتأييد وخصصت وزارة التعليم والثقافة ميزانية لصون أوجه التآزر االقتصادي والت          

خمتلف الدوائر احلكومية وغري احلكومية لتجسيد خطة العمل اليت تتـضمن تـسجيل اللغـة       
 وتتوىل وزارة التعليم والثقافة مسؤولية احتياز املعدات الالزمة         .وتدوينها وتوحيدها وتطويرها  

 بالكامل لتدريس لغة املارونيني العرب القبارصة لتالميـذ         "األعشاش اللغوية "ومتويل برنامج   
  .وسيضطلع اخلرباء بتدوين هذه اللغة وتدريسها وتدريب مدرسيها. املدارس والصغار

 حدثاً ليوم واحـد بـشأن تـاريخ         ٢٠١٠س  أغسط/ املظامل يف آب   ة أمين تونظم  -٥٧
  . األقليات الدينية يف قربص وثقافتها وحقوقها



A/HRC/WG.6/18/CYP/1 

GE.13-18658 18 

  حقوق املهاجرين  -ياء  
 حتسني سياسة اهلجرة، وقعت قربص اتفاق تعاون مـع منظمـة            املضي يف يف إطار     -٥٨

بشأن الربامج اخلاصة وبناء    اً   أحكام يتضمن ٢٠١٢ديسمرب  /اهلجرة الدولية يف كانون األول    
درات والدعم التقين وتبادل أفضل املمارسات يف ميادين الرعاية الصحية وقانون اهلجـرة             الق

  .الدولية واالجتار والترحيل الطوعي

  ٦٣ و٥٩التوصيتان     
تقرير وزارة  "أقر جملس الوزراء سياسة جديدة بشأن التعليم املتعدد الثقافات بعنوان             -٥٩

يوليـه  / متـوز  ٣٠ املؤرخ   ٥٩٨-٦٧القرار   ("فاتلتعليم املتعدد الثقا  االتعليم بشأن سياسة    
  .هبدف إدماج التالميذ غري الناطقني باللغة األصلية يف النظام املدرسي واجملتمع) ٢٠٠٨

 خطة العمل الوطنية إلدماج رعايا البلدان الثالثة املقيمني بصورة شرعية يف            وُجددت  -٦٠
مبوجب قرار من جملـس     ،  ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة ٢٠١٠قربص، اليت انطلق تنفيذها يف عام       

وقرر . ٢٠١٥-٢٠١٣ للفترة) ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٠ املؤرخ   ٧٤٦-٧٤القرار  (الوزراء  
أن يعني جلنة   ) ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٠ؤرخ   امل ٦٧٢-٧٢يف القرار   (جملس الوزراء   

الـيت  (وتتألف جلنة اخلرباء اخلاصـة      .  وتقييمها استشارية هلا سلطة رصد سياسات اإلدماج     
ـ ) وضعت خطة العمل الوطنية     املظـامل  ةواللجنة االستشارية من ممثلي الوزارات املعنية وأمين

  .والسلطات احمللية وأهم النقابات العمالية واحتادات أرباب العمل واملنظمات غري احلكومية

  ٦٠التوصية     
شبكة  والسجل املدين وإدارة اهلجرة معلومات وكتيبات على ال        الداخليةتتيح وزارة     -٦١

عن إجراءات الدخول واإلقامة الواردة يف تشريعات اهلجرة ذات الصلة، وتشري إىل إرشادات             
التوجيه العامة واحلقائق املتعلقة باهلجرة وسياسات املهاجرين واملبادرات املتصلة هبم وحقوق           

يـة،  املهاجرين والقواعد واإلجراءات املرتبطة باحلصول على اجلنسية، وحالة اإلقامة، وامللك         
. وأنظمة الدخول، واستمارات الطلب، واالتصال، ونقاط الدخول وما إىل ذلك من مسائل           

 مبهام تصميم اإلجراءات واملبـادرات ذات الـصلة وإعـدادها           الداخليةكما عهدت وزارة    
وُتمـول هـذه    . وتنفيذها إىل منظمات حكومية وغري حكومية وهيئات أخـرى متعـددة          

إطار صناديق التضامن األورويب اهلادفة إىل إتاحـة املعلومـات          اإلجراءات كلياً أو جزئياً يف      
وتـشمل األنـشطة الـيت ُنفـذت خـالل        . وحتسني الوصول إليها لرعايا البلدان الثالثـة      

  : األنشطة التالية بشكل خاص٢٠١٣-٢٠٠٩ الفترة
دليالً معلومات " Innovade LI Ltd"و" CARDET"نشرت املنظمتان غري احلكوميتان  •

 ؛ا البلدان الثالثة بعدة لغاتيقربص لرعا
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" Enoros Consulting Ltd"أطلقت شركة استشارات األعمال واملـوارد البـشرية    •
" Marketway Ltd"وشركة إدارة االستراتيجيات اخلاصة والعالقات العامة والدعاية        

 ؛وانني السياقة على الطرق السريعةمحلة إعالمية لرعايا البلدان الثالثة عن ق

اً سنوياً لتوعية اجلمهور بشأن القـضايا       يت الرأي والعمل برناجماً إعالم    نفذت خدما  •
 ؛املتعلقة باحلماية الدولية

املتعلقـة برعايـا    محلة عن املسائل    " Delma Communications Ltd"أطلقت شركة    •
 ؛البلدان الثالثة

ية املهنية دورات إرشادية متهيدية للمستفيدين مـن        منظم مركز االستشارات والتن    •
 ؛حلماية الدوليةا

نفذت بلديات حمافظة نيقوسيا إجراءات هتدف إىل إحاطة املهاجرين مبسائل تشمل            •
اجملتمع املدين، وقوانني قربص واالحتاد األورويب، والتـاريخ والثقافـة، وحقـوق            

  .اإلنسان، وصحة املرأة

  ٦١التوصية     
ملـساعدة القانونيـة يف      على تقدمي ا   [L.165(I)/2002] قانون املساعدة القانونية  ينص    -٦٢

اإلجراءات القانونية املدنية واجلنائية املتخذة أمام حماكم قربص خبوص انتهاكات معينة حلقوق            
 L.132(I)/2009، مت تعديل قانون املساعدة اجلنائية مبوجب القـرار          ٢٠٠٩ويف عام   . اإلنسان

ية املتخذة يف قـربص     لتوسيع نطاق برنامج املساعدة القانونية حبيث يغطي اإلجراءات القضائ        
، ُعدل القانون مرة أخرى مبوجب القرار       ٢٠١٢ويف عام   . خبصوص طاليب اللجوء والالجئني   

L.8(I)/2012         وجيري استعراض  .  ليغطي إعادة رعايا البلدان الثالثة املقيمني بصورة غري شرعية
  .األطفالقانون املساعدة القانونية حالياً ليشمل ضحايا االجتار املزعومني، مبن فيهم 

 على توفري التـسهيالت     [L.163(I)/2005] قانون حقوق األشخاص احملتجزين   وينص    -٦٣
  .املناسبة لألشخاص احملتجزين لتيسري اتصاهلم مبحاميهم

  ٦٢التوصية     
 L.117(I)/2012، بصيغته املعدلة بالقـانون      ١٠٥، الفصل   قانون األجانب واهلجرة  ينص    -٦٤

، يف حاالت حمددة، بتطبيق تدابري كافيةً ولكن أقل إكراهاً، فـإن            ما مل ُيسمح  ") ١: (على ما يلي  
لوزير الداخلية أن يصدر أمراً باحتجاز أحد رعايا بلد ثالث رهن الترحيـل، لغـرض التحـضري         

إذا كان هناك خطر بتواريه عن األنظار       ) أ(أو إهناء إجراءات ترحيله، وخصوصاً عندما       /إلعادته و 
). 18QFالقسم  (ملعين العودة أو إجراء اإلبعاد أو سعى إىل عرقلتهما          إذا تفادى الشخص ا   ) ب(أو  

ويتمتع املهاجرون غري الشرعيني احملتجزون يف مراكز الشرطة جبميع احلقوق ومرافق اإلقامة، وفقاً             
  ."ملعايري اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة
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 من مهاجرين   تتلقاهاتقرير، استناداً إىل الشكاوى اليت      على إعداد   ملظامل  ا ة أمين وتعكف  -٦٥
غري شرعيني مقيمني منذ أمد طويل يف قربص، يتضمن توصيات تتناول مسألة التدابري البديلـة               

  .وستنظر احلكومة يف التقرير وتويل االعتبار الالزم لتوصياته. وفقاً ملبدأ التناسب

  ٦٤التوصية     
شخاص املودعني مركز االستقبال يف كونفينو بدعم أخصائي اجتمـاعي          وحيظى األ   -٦٦

كما حيصل طالبو اللجوء يف مراكز االستقبال على دعم أخصائي اجتماعي يف إطار . ونفساين
وُيحال أي شـخص يـشتبه      ). ٢٠١٣-٢٠١١(مشروع رائد لصندوق اللجوء األورويب      

ا اجمللس بأخـصائي نفـساين يف       وقد ُعزز هذ  . بوقوعه ضحية تعذيب إىل جملس طيب خاص      
وُتحترم حقوق أطفال طاليب اللجوء على أكمل وجه، مبا فيها احلق يف التعلـيم     . ٢٠١٢ عام

  .العام وخدمات الرعاية الصحية جماناً
وحيق لألشخاص املنحدرين من فئات ضعيفة، ومنهم املهاجرون غـري الـشرعيني              -٦٧

لنساء احلوامل وملتمسو اللجوء، احلصول على      والسجناء وأطفال املهاجرين غري الشرعيني وا     
وتسعى وزارة الصحة، رغم ضغط االقتطاعات من امليزانية، إىل         . الرعاية الطبية الالزمة جماناً   

 ،٢٠١١ديسمرب /ويف كانون األول. احلفاظ على الرعاية الصحية املقدمة للفئات الضعيفة خصوصاً
 حقوق الطفل، تعميماً جلميع مؤسسات      أصدرت وزارة الصحة، بناء على توصية من مفوضة       

الرعاية الصحية العامة لتيسري توفري خدمات الرعاية الصحية الالزمة على وجه السرعة جلميع             
مبن فيهم األشخاص الذين ال حيق هلم       (النساء احلوامل واألطفال املنحدرين من فئات ضعيفة        

وترصـد  ). قانونية يف قربصاحلصول على هذه اخلدمات وحىت لو كانوا مقيمني بصورة غري    
مفوضة حقوق الطفل بشكل منتظم وضع هؤالء األطفال وتتدخل لدى الـسلطات املعنيـة              

  .وتقدم توصيات تتعلق حباالت منفردة ومبسائل اهلجرة بشكل عام
  :على أمور منها] ، بصيغته املعدلةL.6(I)/2000 [قانون الالجئنيوينص   -٦٨

  ؛ إعادة النظر يف صفتهم، بأسباب احلق يف االستئنافينبغي إخطار الالجئني، الذين جتري •
حيق لطاليب اللجوء املكوث يف قربص أثناء النظر يف طلباهتم ويتلقون رسالة تأكيـد               •

  ؛تكفل هلم مجيع احلقوق املنصوص عليها يف قانون الالجئني
  .حيق لطاليب اللجوء احلصول على املساعدة والتمثيل القانونيني •

  ٦٥التوصية     
رى استعراض السياسة اليت تنظم عمل األجانب كعمال مرتليني، وأصبحت خربة           ج  -٦٩

وزارة العمـل والتـأمني     وتعـزز   . العمل سابقاً يف اخلدمة املرتلية شرطاً لدخول اجلمهورية       
  جهودها على الدوام لتحسني ظروف عمل العمال املرتلينياالجتماعي 



A/HRC/WG.6/18/CYP/1 

21 GE.13-18658 

قدمة مـن املـوظفني القبارصـة       اسُتخدمت اآللية القائمة لتسوية الشكاوى امل       - ٧٠
موظفي االحتاد األورويب والبلدان الثالثة يف تسوية عدد كبري من الشكاوى املتعلقـة               أو
  .العمل اك شروطهبانت
حتقق اإلدارة املعنية يف مجيع الشكاوى املقدمة من عمال مهاجرين ضـد أربـاب                -٧١

عصى التوصل إىل تسوية بـني      ويف حالة است  . عملهم، هبدف التوصل إىل تسوية بني الطرفني      
الطرفني، تنظر جلنة منازعات العمل يف الشكوى وإذا مت التوصل إىل قرار ضد رب العمـل،                

ويف حالة العمال املرتليني، فإن ضعف      . ُيسمح للعامل املهاجر بالتفتيش عن رب عمل جديد       
يثما تتوصـل   موقفهم يؤخذ باالعتبار إذ ُيسمح هلم بالبقاء أو العمل لصاحل رب عمل آخر ر             

، فقـد مت    وخبصوص الشكاوى املقدمة من العمال املرتلـيني      . اللجنة إىل قرارها يف شكواهم    
، ٢٠١٢عـام    شـكوى يف     ٩٨٩ مقارنة مبا جمموعـه      ٢٠١٢ شكوى يف عام     ٩١١ تلقي
، مت تلقـي مـا      ٢٠١٣ويف الفصل األول من عام      .  يف املائة  ٧,٩يشكل اخنفاضاً بنسبة     ما

  . يف املائة٩,٥دة نسبتها  شكوى، بزيا٣٧٢جمموعه 

  سياسة مكافحة االجتار  -كاف  

  ٥٣ و٥٢ و٥١ و٥٠ و٤٩ و٤٨ و٤٧التوصيات     
ُبذلت مساعٍ متزايدة ملكافحة االجتار بالبشر، وال سيما من خالل سن تـشريعات               -٧٢

، وإلغاء  ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة   جديدة، واعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر       
 الدول األعضاء   بتأشرية الفنانني، وتدريب املوظفني احلكوميني، والتعاون الدويل مع       ما ُيسمى   

  .  والبلدان الثالثةيف االحتاد األورويب
قانون مكافحة االجتار واستغالل األشخاص  الذي يعدل L.13(I)/2012ويعترب القانون   -٧٣

ضاعف عدد ) أ(تشمل ما يلي  اً ذا أمهية فائقة يف هذا الصدد ألنه حقق أمورومحاية الضحايا، 
املنظمات غري احلكومية يف الفريق املتعدد التخصصات، إذ يعترب أن التعاون مع املنظمات غري              

عهد ) ب(احلكومية عامالً أساسياً يف وضع سياسات واستراتيجيات فعالة ملكافحة االجتار؛            
التخصـصات حـسب   إىل املنسق الوطين بدعوة اخلرباء حلضور اجتماعات الفريق املتعـدد        

إىل ] بصيغته املعدلة L.165(I)/2002 [قانون االجتار وقانون املساعدة القانونيةوخيضع . االقتضاء
املراحل األخرية من استعراضهما ملواءمتها بشكل كامل مع توجيه الربملان األورويب واجمللس            

 ويتمثل اهلدف يف . بشأن منع االجتار بالبشر ومكافحته ومحاية ضحاياهEU/2011/36األورويب 
 االجتـار   لـضحايا توسيع نطاق برنامج املساعدة القانونية ليشمل تقدمي املشورة واملساعدة          

ومتثيلهم ولتغطية اإلجراءات القضائية اليت تشمل أطفاالً، خصوصاً عندما يكون األطفال هم            
  . املدعى أهنم ضحايا اجتار
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لوطنية ملكافحة االجتـار بالبـشر      وقد نقح الفريق املتعدد التخصصات خطة العمل ا         -٧٤
عرضـها   و ٢٠١٥-٢٠١٣وضع خطة عمل وطنية جديدة للفترة       ، و ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  

 ١٠ املـؤرخ    ٠٩٠٣-٧٤القـرار    (٢٠١٣أبريل  /على جملس الوزراء الذي أقرها يف نيسان      
-٢٠١٣وتراعي خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر للفتـرة         ). ٢٠١٣أبريل  /نيسان
 والتوجيه اجلديد لالحتاد األورويب     ٢٠١٦-٢٠١٢ستراتيجية االحتاد األورويب للفترة      ا ٢٠١٥

2011/36/EU     وُنظم سلسلة دورات تدريبية منهجية، يف      . وتوصيات جلنة خرباء جملس أوروبا
إطار خطة العمل الوطنية، جلميع املوظفني العامني املعنيني، ومنهم مفتشو العمـل وموظفـو              

ة والعاملون يف القطاع الطيب والدبلوماسيون وموظفو اللجـوء واهلجـرة           الرعاية االجتماعي 
والشرطة والنواب العامون وموظفو سلك القضاء وغريهم من اجلهات املعنية، كالـسلطات            

  . احمللية والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية
غيريات كبرية  أسفر إلغاء تأشرية الفنانني واستحداث نظام جديد مبعايري صارمة عن ت            -٧٥

يف اجملتمع إذ حد بشكل كبري من االستغالل اجلنسي للمرأة بعد أن أفلس العديد من األماكن                
وهتدف إجراءات التأشرية اجلديـدة     . اليت كانت توظف النساء هلذا الغرض، كاملالهي الليلية       

 إىل  إىل تفادي استغالل النظام ومكافحة استغالل النساء يف عمل املالهي، وهو هدف حتقق            
  ).٩٢ و١٢، الفقرتان CERD/C/CYP/17-22(حد كبري 

واضطلعت قربص، بالتعاون مع هولندا وبولندا، يف إطار تعزيـز التعـاون الـدويل           -٧٦
وضع احلكم يف قـضية     "ومكافحة االجتار بالبشر، مبشروع ممول من االحتاد األورويب بعنوان          

ويهدف املـشروع   ". ملتعدد التخصصات  تعزيز التعاون امليداين ا    - موضع التنفيذ    ‘رانتسيف‘
إىل حفز تنفيذ التزامات الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب وتعزيـز التعـاون املتعـدد                

  . التخصصات عرب احلدود ملكافحة االجتار بالبشر
وتتعاون الشرطة عن كثب مع الوكاالت األجنبية إلنفاذ القانون من خالل منظميت              -٧٧

وتشارك الشرطة القربصية يف منظومة العمل التحليلي       . اط االتصال نتربول أو ضب  إيوروبول و 
وأبرمت احلكومة اتفاقات ثنائية مع عدد من الدول األعـضاء يف           ). PHOENIX(ليوروبول  

االحتاد األورويب وبلدان ثالثة إلتاحة إطار للتعاون يف ميدان مكافحة ومنع اجلرمية املنظمـة،              
  .يف ذلك االجتار بالبشر مبا
وتتعاون الشرطة مع املنظمات غري احلكومية احمللية اليت تعمل على دعـم الـضحايا            -٧٨

كما تدعم الشرطة محالت التوعية اليت تنفذها املنظمات غري احلكومية أو الدوائر            . ورعايتهم
  .احلكومية األخرى وتشارك فيها

االضـطالع  وتتمثل إحدى املسائل األساسية األخرى يف مكافحة االجتار بالبشر يف             -٧٩
وقربص من البلدان . بعمليات تقييم لالجتاهات السائدة يف هذا اجملال ومجع إحصاءات ُيعتد هبا

  ".حنو منظومة أوروبية لرصد االجتار بالبشر"املستفيدة حالياً من مشروع 
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  :وتشمل التدابري امللموسة األخرى ما يلي  
 ل األجانب؛ عن حقوق وواجبات العماأُصدرت كتيبات إعالمية بست لغات •

أو االستغالل اجلنسي من غري رعايا االحتاد األورويب باحلق         /يتمتع ضحايا االجتار و    •
ـ           ساعدة للـضحايا   يف دخول سوق العمل، حيث تقدم خدمات التوظيف العامة امل

  الراغبني يف العمل؛

 للعمال األجانب بعدة لغات أجنبية؛العمل على ترمجة عقود العمل  •

 .ية ألصحاب وكاالت التوظيف اخلاصةجيري تنظيم حلقات دراس •

وستصدر اهليئة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان تقريراً عن أوجه القصور الرئيـسية              -٨٠
  .لإلطار القانوين املؤسسي بشأن مكافحة االجتار بالبشر وتقدمي توصيات هبذا الشأن

  معاملة احملتجزين  -الم  

  ٤٦التوصية     
ين جديدة هبدف حتسني منشآت االحتجاز القائمة، على        انتهى العمل على بناء زناز      -٨١

  :النحو التايل
 السجن املفتوح •

 زنزانة إضافية جديدة ومكاتـب للمـوظفني        ٤٦، ُشيدت   ٢٠١١يف عام     
  .اسية لالستشارة والعالج والتمريضومرافق طبية أس

 السجن املغلق •

 نـزيالً ومت جتديـد      ٨٢ زنزانة جديدة تسع     ٤١، ُشيدت   ٢٠١١يف عام     
 ٣٩  وأدى إىل توفري   اءب٢كما أجنز جتديد اجلناح     . ٢ و ١ يف اجملمعني    ألف٢ جلناحا

  .اءب١ وألف١ر جتديد وتوسعة اجلناحني وسيستم.  نزيال٧٨ًزنزانة جديدة تسع 
 األحداث والسجناء اليافعون •

 املنفصل وبنـاء هيكـل      ٩، أُجنز العمل على ترميم اجلناح       ٢٠١٣يف عام     
  . نزيال٤٨ً زنزانة تسع ٢٤، ويضم ٢٠١٣تمرب سب/أساسي كامل يف أيلول

 السجينات •

 حبيث يتسىن   ٢٠١١يونيه  /أُجنزت أعمال الترميم جلناح السجينات يف حزيران        
للرتيالت قضاء فترة من عقوباهتن يف السجن املفتوح يف مركز اإلرشـاد والتوظيـف              

  . زنزانات جديدة لكل مؤسسة٨شيدت املؤسسي للمدانني يف وسط مفتوح، و
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 املهاجرون احملظورون •

نويـا  يباشر مركز احتجاز املهاجرين احملظورين املتـوخى ترحيلـهم يف م            
، وهو يستويف معايري اللجنة ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٨مبحافظة الرنكا، عمله يف 

  .األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة

  ٤١ و٤٠ و٣٩التوصيات     
قوم أمينة املظامل، بصفتها مكلفة مبهام اآللية الوطنية ملنع التعذيب وغريه من أشكال             ت  -٨٢

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، بزيارة السجون ومراكز االحتجاز وتقدم             
، زارت أمينة املظامل مرتني أماكن االحتجـاز        ٢٠١٣ويف عام   . تقارير وتوصيات هبذا الشأن   

ونظرت . ديدة يف سجن مينويا وخلصت إىل أن ظروف االحتجاز تستويف املعايري الدولية           اجل
 /أمينة املظامل يف ادعاءات إساءة معاملة احملتجزين وأصدرت تقريراً هبذا الـشأن يف أيلـول              

وشددت على أن السلطات جيب أن تثبت عدم تساحمها مع هذه احلوادث،            . ٢٠١٣ سبتمرب
  :واقترحت ما يلي

 زز الشرطة تدريب أفرادها على تفادي اللجوء إىل العنف بصورة تسلطية أو مفرطة؛أن تع •

 أن ُتصاغ مدونة لسلوك للشرطة؛ •

أن جيري مدير شرطة األجانب واهلجرة حتقيقات فورية يف مجيع شـكاوى إسـاءة       •
وقد أصدر مدير جهاز األجانب واهلجرة تعميمـاً        . املعاملة ويبلغ املشتكني بنتائجها   

وسيعّد املدير كذلك تعميماً جديداً ملوظفي إدارتـه        . أن معاملة احملتجزين  خاصاً بش 
وجتـري  . موظفي مركز االحتجاز يف مينويا بشأن املهاجرين احملظورين قيد الترحيل      

اهليئة املستقلة للتحقيق يف الدعاوى والشكاوى املقدمة ضد الشرطة يف الـشكاوى            
 . اليت وردت يف تقرير هيئة مكافحة التمييز

وجتري منظمات غري حكومية عديدة كذلك زيارات إىل مرافق االحتجاز يف مراكز              -٨٣
ملنع التعـذيب واملعاملـة أو      اللجنة األوروبية   (الشرطة، منها منظمات وطنية وأخرى دولية       

العقوبة الالإنسانية أو املهينة، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وجلنة الربملان            
حيث جتـري   ) يب للحريات املدنية والعدالة والشؤون الداخلية، وأمينة املظامل وغريها        األورو

تقييماً للظروف املعيشية ومقابالت مع احملتجزين لضمان متتعهم جبميع حقوقهم واحلد مـن             
  . خماطر إساءة املعاملة

ات وهناك عدة آليات وإجراءات قائمة لضمان التحقيق الفوري والرتيه يف االدعـاء             -٨٤
املتعلقة بإساءة التصرف واملعاملة من طرف الشرطة، وتشمل التحقيقات اإلدارية واإلجراءات           

. التأديبية، واإلجراءات اجلنائية، ووحدة املراقبة والتفتيش لدى الشرطة وسجل معايري الشرطة          
ـ               ع وهناك أيضاً سلطات مستقلة عدة للتحقيق يف مثل هذه الدعاوى، ومنها اهليئة املستقلة ملن
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التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، واملدعي العام مع تعيني حمققني جنـائيني،              
  .وأمينة املظامل، وهيئة حقوق الطفل إذا كان مثة أطفال بني املتضررين أو املعنيني

  :واختذت الشرطة إجراءات أخرى تضمنت ما يلي  -٨٥
ة بـشأن أمهيـة محايـة       د الـشرط  أصدر رئيس الشرطة عدة تعميمات جلميع أفرا       •

  اإلنسان؛ حقوق
ترجم جهاز الشرطة ونشر مواد إعالمية عن قضايا حقـوق اإلنـسان والتمييـز               •

  .والعنصرية وكره األجانب، ومت توزيعها على مجيع أفراد الشرطة
حرر مكتب الشرطة املعىن حبقوق اإلنسان مدونة سـلوك متاحـة علـى املوقـع                 -٨٦

ويـشكل  ) ١/٧٣رقم  (وأصدر أمر دائم للشركة     . http://www.police.gove.cyاإللكتروين  
وينظم مكتب الشرطة املعين    . جزءاً من التدريب األساسي ملنتسيب الشرطة يف أكادميية الشرطة        

حبقوق اإلنسان حلقات دراسية ودورات تدريبية يف أكادميية قربص للشرطة تغطي جمموعـة             
ن وأعمال الشرطة، ومعاملة احملتجزين، والظروف واسعة من القضايا يف جماالت حقوق اإلنسا
 فرداً من أفراد الشرطة يف هذه       ١٥٠وقد شارك   . املعيشية يف مراكز االحتجاز التابعة للشرطة     

  .٢٠١٠أكتوبر /احللقات الدراسية حىت تشرين األول
 وتركز هذه احللقات الدراسية على مسائل تتعلق مبعاملة احملتجزين والظروف املعيشية     -٨٧

وتتناول كذلك أحكام التشريعات    . يف مراكز االحتجاز التابعة للشرطة واحتياجات احملتجزين      
املهام اليومية ألفـراد الـشرطة      الوطنية واالتفاقيات الدولية املتعلقة بالواجبات والسلطات و      

  .يتعلق حبقوق احملتجزين وواجباهتم مافي
ذكاء وعي املواطنني حبقوقهم    وأصدرت الشرطة ميثاق حقوق املواطنني يف مسعى إل         -٨٨

وستـصدر يف   . وتيسري وصول العامة إىل منشآت جهاز الـشرطة وإجراءاتـه وخدماتـه           
  . طبعة جديدة من هذا امليثاق٢٠١٣ عام
، شارك ممثلو الشرطة يف دورات تدريبية لكلية الشرطة األوروبيـة           ٢٠١١ويف عام     -٨٩

وكالة احلقوق األساسية التابعة لالحتاد     ويف موائد مستديرة وحلقات عمل نظمتها يف اخلارج         
  .األورويب بشأن حقوق اإلنسان وأخالقيات الشرطة وممارسات مكافحة الفساد

  األشخاص املفقودون يف قربص  -ميم  

  ٣٨ و٣٧التوصيتان     
تواصل مجهورية قربص دعم عمل جلنة األشخاص املفقودين يف قربص وتشدد على              -٩٠

 ماليني  ٩ ٤٨٤ ٤٩٦وسامهت اجلمهورية مببلغ    . عرقل أعماهلا احلاجة إىل إزالة أي عقبات ت     
غري أن اللجنة .  لتغطية تكاليف عمل اللجنة وتيسري عملياهتا٢٠١٢-٢٠٠٥يورو أثناء الفترة 
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. تواجه صعوبات كبرية يف عملها امليداين، رغم املسامهة املالية للجمهورية وغريها من البلدان            
 مل ُتسجل سوى رفات شخص واحد اسُتخرجت مـن          ،٢٠١٣نوفمرب  /وحىت تشرين الثاين  

املناطق العسكرية املسيجة يف اجلزء احملتل من قربص، جراء القيود اليت يفرضها اجليش التركي              
ال تزال إتاحة إمكانيـة  "وقد ذكر أمني عام األمم املتحدة يف هذا السياق أنه          . يف هذا الصدد  

. ال بغرض استخراج الرفات ذات أمهية بالغة      الوصول الكاملة إىل املناطق العسكرية يف الشم      
" وأحث القوات التركية على اختاذ هنج أكثر جتاوباً يف ظل البعد اإلنـساين هلـذه املـسألة                

)S/2010/605   ال يزال وصول اللجنـة إىل      "وقد أكّد موقفه هذا الحقاً بقوله        ).٣٧، الفقرة
" املـشمولة باالسـتعراض   املناطق العسكرية يف الشمال يواجه عراقيـل خـالل الفتـرة            

)S/2011/332   ٢٤ (٢٠٨٩وكرر جملس األمن لدى األمم املتحدة يف قـراره          ). ٢٨، الفقرة 
نداءه إلتاحة اجملال أمام جلنة األشخاص املفقودين للوصول دون         ) ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 

  ". مبا يف ذلك للمناطق العسكرية يف الشمال"عراقيل جلميع أحناء اجلزيرة 
حقـوق  ( ناقشت جلنة نواب وزراء      ،٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦ إىل   ٤يف الفترة من    و  -٩١

جمللس أوروبا مسألة األشخاص املفقودين يف قربص، يف إطار مراقبة تنفيذ األحكام            ) اإلنسان
فارنافـا  "و" قربص ضـد تركيـا  "الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضييت   

ب الوزراء يف مجلة أمور دعوة السلطات التركية إىل تبين هنج           وقرر نوا . "وآخرون ضد تركيا  
استباقي خبصوص التحقيقات الفعالة يف مصري األشخاص الذين ال زالوا مفقودين، وكـرروا             
طلبهم للحصول على معلومات ملموسة إضافية عن اخلطوات اليت اختذهتا السلطات هبـدف             

 مجيع املعلومـات واألمـاكن ذات الـصلة،         متكني جلنة املفقودين واحملققني من الوصول إىل      
 .وخباصة يف املناطق العسكرية

فارنافا وآخـرون   "وأكدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان هذا املوقف يف قضية            -٩٢
ما من مؤشر يدل على جتـاوز جلنـة     "إذ قالت إنه    ) ٢٠٠٩سبتمرب  /يلولأ ١٨ ("ضد تركيا 

الوقائع احمليطة بوفاة األشخاص املفقـودين      األشخاص املفقودين حدود اختصاصها بتحديد      
الذين ُحددت أماكنهم أو جيري مجع أو تقييم األدلة بشأهنم بغية تقدمي مرتكيب أحداث العنف 

 ].٥، الصفحة A/HRC/13/7/Add.1". [غري املشروع للمساءلة أمام القضاء

  التعاون مع اجملتمع املدين  -نون  

  ٧٠التوصية     
ت منتظمة مع املنظمات غري احلكومية، وخباصة يف سياق وضع          تقيم الوزارات صال    -٩٣

فوزارة التعليم والثقافة مثالً تتشاور عن كثت مع اجلهات املعنية،          . التشريعات املتصلة بعملها  
وقد استندت عملية اإلصالح التربوي لديها إىل حوار منهجي بني نقابات املعلمني ورابطات             

  .ة وممثلي األقليات الدينية واألحزاب السياسيةأولياء األمور واجلمعيات الطالبي
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ويف سياق متابعة االستعراض الدوري الشامل، تعاونت وزارة التعليم والثقافة عـن              -٩٤
ومنها رابطة تنظيم األسرة ومركز دعم املنظمـات غـري          (كثب مع املنظمات غري احلكومية      

، )جنة الوطنية ملكافحة التدخني   رابطة مكافحة املخدرات والل   (، واللجان احلكومية    )احلكومية
  . ومفوضية حقوق الطفل وأمينة املظامل والوزارات األخرى

وقد أعّدت جلنة اخلرباء اخلاصة املعنية باإلدماج خطة العمل الوطنية إلدمـاج رعايـا                -٩٥
، بعد التـشاور مـع      ٢٠١٢-٢٠١٠البلدان الثالثة املقيمني بصورة شرعية يف قربص، للفترة         

منظمة العمل من أجل املساواة والدعم ومناهضة العنصرية، ومنظمـة          ( احلكومية   غري املنظمات
ومعهد البحر األبيض املتوسط للدراسات اجلنسانية ومركز املستقبل العاملي " simfiliosi"املصاحلة 
  .وتشجع خطة العمل الوطنية على التعاون بني السلطات احمللية واجملتمع املدين). Cardetومنظمة 

تتعاون الوكاالت احلكومية مع املنظمات غري احلكومية يف إطار الفريـق املتعـدد             و  -٩٦
أوقفـوا  "التخصصات، تسليماً منها بأمهية العمل املشترك مع اجملتمع الدويل، ومنها منظمـة             

العمل من أجل املساواة والدعم ومناهضة العنصرية ومعهد البحر         "القربصية ومنظمة   " االجتار
  ".لدراسات اجلنسانيةاألبيض املتوسط ل

عرض اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات يف تنفيذ التوصـيات           -سادساً  
   اليت وافقت عليها قربص

ُتناقش أفضل املمارسات يف جمال تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان بـني الوكـاالت               -٩٧
وُيـسلط  . ربصاحلكومية واملؤسسات املستقلة واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين يف ق         
  .الضوء على التحديات وُتتخذ مبادرات لتحسني الوضع العام حلقوق اإلنسان

حاالت مالحقـة   إىل  ) ٢٠١٠يونيه  /حزيران(وقد أشار تقرير هيئة مكافحة التمييز         -٩٨
وسلطت اهليئة الضوء يف اسـتنتاجاهتا علـى أن         ). التنميط العرقي (قضائية على أسس عرقية     

ن تسترشد مببدأ التناسب واالحترام التام حلقوق اإلنسان للجميع بغض          أعمال الشرطة ينبغي أ   
وينبغي إلغاء ممارسة التنميط العرقـي وإعـداد مبـادئ          . النظر عن أصلهم العرقي أو اإلثين     

 .توجيهية حمددة هبذا الشأن

وبناء على توصيات هيئة مكافحة التمييز، أصدر جهاز الشرطة تعميماً يضم مبادئ              -٩٩
 ٣/٣٨جديدة ملوظفي الشرطة خبصوص التنميط العرقي وأمراً قائماً للشرطة رقـم            توجيهية  

وينص األمر القائم على أن يتوىل مكتب الشرطة ملكافحـة          . لتنظيم املمارسات غري التمييزية   
 :التمييز ما يلي

  تنسيق املسائل املتعلقة بالتمييز ومراقبتها والتشاور بشأهنا؛  )أ(  
 يق املتعلقة بتجاوزات وحوادث متييزية؛رصد إجراءات التحق  )ب(  
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 ضمان تنفيذ التشريعات احملددة؛  )ج(  

وتنظم أكادمييـة   . التعاون مع أكادميية الشرطة لتدريب مجيع أفراد الشرطة         )د(  
الشرطة برامج تدريبية جلميع املستويات مبواد متخصصة مثل الفصول املتعلقة بالتحقيقـات            

إلنسان والتمييز العنصري والعنـصرية وكـره األجانـب         اجلنائية ومسائل اهلجرة وحقوق ا    
ومسائل فنية أخرى تتعلق بالشرطة كمدونة سلوك الشرطة، وممارسة أعمال الشرطة يف جمتمع 

 .متعدد الثقافات، واالتصال، والسلوك املهين للشرطة وما إىل ذلك

ية حقـوق   أصبحت محا ) FRONTEX(ومنذ إنشاء الوكالة األوروبية إلدارة احلدود         -١٠٠
وتبني أن احترام حقوق اإلنسان أثنـاء       . اإلنسان أثناء العمليات احلدودية حمور اهتمام خاص      

عمليات املراقبة احلدودية واإلرجاع يشكل حتدياً كبرياً، ما اقتضى وضع قواعـد ومبـادئ              
واستجابةً هلذه الشواغل، اعتمد    . توجيهية وصكوك إضافية استجابةً ملدى تعقيد هذه املسألة       

 مبادئ توجيهية ملراقبة احلدود البحرية اخلارجية ضمن        ٢٠١٠جملس االحتاد األورويب يف عام      
، دخلت أنظمـة الوكالـة      ٢٠١١ويف أواخر عام    . أنشطة الوكالة األوروبية إلدارة احلدود    

وأّدى ذلـك إىل  . جديدة تكفل احترام حقوق اإلنسان  اً  املعدلة حيز النفاذ وتضمنت صكوك    
عدداً من اآلليات الالزمة لصون حقوق اإلنـسان، كاسـتراتيجية احلقـوق            اعتماد الوكالة   

  .األساسية ومدونة السلوك
توفر أكادميية الشرطة فصوالً تدريبية متخصصة عن اهلجرة ومراقبة احلدود لضباط           و  -١٠١

وتنظم األكادميية، بالتعاون مـع     . الشرطة املنقولني إىل مكتب اهلجرة وشرطة احلدود البحرية       
 :الة األوروبية إلدارة احلدود، دورات تدريبية سنوياً تغطي املسائل التاليةالوك

  ملتمسو اللجوء وحقوق اإلنسان؛ •
 القّصر غري املصحوبني؛ •

 حقوق االتصال لألشخاص احملتجزين؛ •

 األحكام الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ •

 حتديد ضحايا االجتار؛ •

 التواصل يف جمتمع متعدد الثقافات؛ •

 املسبقة والعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وغريها من أشـكال           األحكام •
 .التعصب ذات الصلة

 تقريراً عن الوسائل اليت تـرد  ٢٠١٣مارس  /أصدرت هيئة مكافحة التمييز يف آذار     و  -١٠٢
وحدد التقرير الثغرات يف التـصدي حبـزم حلـوادث          . هبا املدارس على حوادث العنصرية    

ق عدد من املداس يف محاية الضحايا وتثقيف املخالفني وختفيف التوتر           وتبني إخفا . العنصرية
وقد دعت هيئة مكافحة التمييـز إىل تعزيـز   . بني فئات التالميذ املنحدرين من أعراق خمتلفة  

  .محاية ضحايا العنف العنصري
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يف واستجابةً هلذا التقرير، تتعاون وزارة التعليم والثقافة مع هيئة مكافحـة التمييـز                -١٠٣
وقد أنشأت وزارة التعليم والثقافـة، يف       . إعداد مدونة سلوك ملكافحة العنصرية يف املدارس      

إطار دعم املدارس لتخطي مشاكل العنف وجنوح األحداث، فرقة عاملة معنيـة بـالعنف              
وعهدت إليها بتقدمي منح اقتصادية حسب االقتضاء ودعم تنفيذ خطـط العمـل             . املدرسي

 وتنفذ فرقة العمل خطط متابعة وتشجع التفاعل بني األطراف املعنيـة            .وتعزيز برامج الوقاية  
  . الرئيسية كاملدرسني واألخصائيني التربويني والنفسانيني

ويشكل مرصد العنف يف املدارس إحدى املؤسسات اليت أنـشأهتا وزارة التعلـيم               -١٠٤
ات املتعلقـة بنطـاق     ويتوىل املرصد تسجيل البيان   . والثقافة للتصدي لظاهرة العنف املدرسي    

وجيمع املرصد البيانات الكمية والنوعية املتعلقة      . العنف وأشكاله وتدوينها وحتليلها وتقييمها    
باملمارسات اجليدة على صعيد منع العنف يف املدارس، واألحباث الوطنية والدوليـة املتعلقـة           

املسائل املتعلقـة   يف املدارس، مبا يشمل      باحمليط املدرسي، وظاهرة العنف وجنوح األحداث     
   .مبمارسات التنمر والعنصرية

  املبادرات الرامية إىل زيادة حتسني حالة حقوق اإلنسان يف قربص  -سابعاً  
، مت تعزيز وإطالق وتنفيذ عدد من خطط العمل الوطنية واملبـادئ            ٢٠٠٩منذ عام     -١٠٥

 بني احلكومة واجملتمع    التوجيهية واملبادرات اهلامة، اليت برهنت عن جدواها يف تعزيز التعاون         
  .املدين لتنفيذ االستراتيجيات والسياسات الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان

  :وتتضمن أهم هذه السياسات ما يلي  -١٠٦
وهي . وضعت اآللية الوطنية حلقوق املرأة خطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني           •

ات الـيت تواجـه تطـوير       استراتيجية شاملة ومتعددة املستويات تركز على التحدي      
وقد شكلت خطة العمل    . منظومة دعم املرأة ومكافحة املمارسات التمييزية ضدها      

الوطنية جتربة مفيدة جلميع األطراف املعنية، وأشار تقريـر تقيـيم مؤقـت هلـا               
 إىل إحراز تقدم كبري من جهة ووجود أوجه قصور من جهة            ٢٠١٠-٢٠٠٧ للفترة
ؤقت وصـيغت عـدة     ة اهتماماً بتقرير التقييم امل    وأولت الوكاالت احلكومي  . أخرى

  سياسات على أساسه؛
على صعيد التنمية املؤسسية، تواصل وحدة املساواة لدى وزارة العدل والنظام العـام يف             •

. االضطالع بدور رائد يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومحاية حقوق املرأة بشكل عـام             
ة لتعزيز املساواة بني اجلنسني إىل إضـفاء        كما أّدى إنشاء هيئات وسلطات وجلان جيد      

للقوانني والسياسات املتعلقة باملساواة     زخم جديد على اجلهود الرامية إىل التنفيذ الكامل       
وتعززت كثرياً مشاركة املنظمات النسائية واملنظمات غري احلكوميـة يف          . بني اجلنسني 

ا، كما كان ملـسامهاهتا أمهيـة       صياغة السياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وتنفيذه      
  يفة؛فائقة يف ضمان مراعاة احتياجات مجيع النساء، مبن فيهن الفئات الضع
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تشكل اآللية الوطنية للمساواة بني اجلنسني شريكاً هاماً يف تنفيذ خطة العمل الوطنية  •
واملبادرات األخرى ذات الصلة، مبا يشمل تقدمي الدعم املايل للجنة االستشارية ملنع            
العنف املرتيل ومكافحته لتمكينها من االضطالع بأول حبـث وطـين شـامل يف              

  ا على صحة املرأة؛ عن مدى تفشي ظاهرة العنف املرتيل وآثاره٢٠١٢ عام
خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وخطة العمل الوطنية إلدمـاج رعايـا              •

   القسم خامساً؛ انظر-البلدان الثالثة املقيمني بصورة مشروعة يف قربص 
، خطة عمل وطنية للحد من آثار األزمة ٢٠١٣مايو /أطلقت وزارة الصحة، يف أيار     •

 / إىل أيلول  ٢٠١٣سبتمرب  /االقتصادية على الرعاية الصحية العامة، للفترة من أيلول       
وُصممت خطة العمل حتديداً حلماية الفئات الـضعيفة وتكثيـف          . ٢٠١٥سبتمرب  

وُيزمع قريباً إطالق خطة عمل وطنية للقضاء علـى         . ئمةبرامج الرعاية الصحية القا   
وقد وافقت هيئة مكافحة التمييز على التعاون مع منظمة         . التمييز يف املرافق الرياضية   

  ربصية لصياغة خطة العمل املذكورة؛الرياضة الق
أنشأت وزارة التعليم والثقافة، يف أعقاب التقرير الذي قدمته هيئة مكافحة التمييـز              •

 مضايقة املثليني يف املدارس، مرصداً للعنف املدرسي هبدف رصـد الوضـع             بشأن
وسُتدرس مسألة مـضايقة    . وتعزيز األحباث املتعلقة باستضعاف التالميذ واملدرسني     

، استناداً إىل النتائج الـيت      ٢٠١٤-٢٠١٣املثليني بعمق أكرب خالل السنة الدراسية       
عليم والثقافة سلسلة مبادرات تركـز      وقد استحدثت وزارة الت   . يتوصل إليها املرصد  

وبرهنت . على التحديات اليت تعرقل مساعدة الفئات الضعيفة من التالميذ ومحايتها         
. عن جدواها كوسيلة حلماية األطفال احملـرومني      " مناطق األولوية التعليمية  "مبادرة  

واضطلعت مفوضية حقوق الطفل، يف إطار دورها الراصد، مببادرة لتقيـيم عمـل             
وسريها العام يف سـياق صـون       " مناطق األولوية التعليمية  "دارس املدجمة ضمن    امل

وسـيحدد  . ٢٠١٣حقوق الطفل، هبدف إصدار تقرير هبذا الشأن يف هناية عـام            
التقرير جماالت التقدم املمكنة والثغرات والتحديات اليت اتضحت أثناء تنفيذ املبادرة           

  دم توصيات لزيادة حتسني املبادرة؛وسيق
كافحة ممارسات إساءة املعاملة من الشرطة، تتضمن مدونـة سـلوك الـشرطة             ومل •

أحكاماً تتعلق حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها ومنع التعـذيب، وتتـيح مبـادئ             
وتشمل التدابري اهلامة األخرى املتخذة يف هـذا   . توجيهية للتصدي للسلوك العدواين   

 وعي الشعب حبقوقهم وتيسري     الصدد ميثاق حقوق املواطنني، الذي يرمي إىل إذكاء       
ومن املنتظر إصـدار    . وصول العامة إىل منشآت جهاز الشرطة وإجراءاته وخدماته       

  .٢٠١٣طبعة جديدة من امليثاق يف أواخر عام 
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  املستقبلالطريق إىل   -ثامناً  
حتققت خالل الفترة قيد االستعراض تطورات إجيابية هامة على صعيد امتثال قربص              -١٠٧

فقد ُسن العديد من القوانني واعُتمدت سياسـات واسـُتحدثت          . اإلنسانلصكوك حقوق   
كما أنشئت آليات ضبط مستقلة مثل اهليئة الوطنيـة املـستقلة           . خطط عمل وطنية عديدة   

اآللية املستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة ومحايتـها           حلقوق اإلنسان، و  
وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية           ، واآللية الوطنية ملنع التعذيب      ورصدها

وأنشئت كذلك سلطات مستقلة كسلطة مفوض القضايا اإلنسانية،        . الالإنسانية أو املهينة   أو
فيما ُعزز نطاق وإجراءات آليات أخرى قائمة كمفوضة حقوق الطفل وهيئة مكافحة التمييز             

وأصـبح التـدريب    . كافحة التمييز واآللية الوطنية للمساواة بني اجلنسني ومكتب الشرطة مل       
وتستمر عملية إصالح قطاع التعليم     . املتخصص املقدم للشرطة أكثر تكيفاً مع املعايري الدولية       

  .وإعادة هيكلته هبدف تعزيز حقوق اإلنسان
وينطوي الطريق املتوخى إىل األمام على إعادة توحيـد البلـد وإهنـاء االحـتالل                 -١٠٨

 عاماً، وهو ما سيسمح باسترجاع التمتع حبقوق ٣٩ر أكثر من   العسكري األجنيب الذي استم   
اإلنسان جلميع شعب قربص، على قاعدة احترام القانون وبالتوافق التام مع املبادئ العامليـة              

  .حلقوق اإلنسان
وتعرب قربص عن عزمها على تكثيف جهودها الرامية إىل صون حقوق اإلنـسان               -١٠٩

 النهوض بالوعي والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، رغـم          وعن التزامها مبواصلة العمل على    
ويتمثل التحدي . القيود االقتصادية الراهنة اليت تؤثر سلباً على اقتصاد البلد وحلمته االجتماعية

األكرب الذي يواجه مستقبل قربص يف توفري وتأمني املوارد الالزمة لتشغيل اآلليات املؤسسية             
مج الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان، على حنو مينع أي تقهقر يف            بفعالية ووضع املزيد من الربا    

ولن تدخر قربص جهداً يف التمسك بالتوصيات املنبثقة عن         . اإلجنازات اليت حتققت حىت اآلن    
ويشكل احلـوار   . هذا االستعراض ودراستها جبدية ومواصلة العمل مع مجيع اجلهات املعنية         

 الدوري الشامل فرصة عظيمة لتعزيز املمارسات القائمة        البناء الذي يتخلل عملية االستعراض    
  . واستحداث ممارسات جديدة هلذه الغاية

        


