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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ -يناير / كانون الثاين٢٧

) ب(١٥وضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         أعدته املف  جتميع    
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١ اجمللس

  قربص    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
ولة املعنية ويف تقـارير املفوضـية       اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الد        

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

 أو وجهات نظر أو اقتراحات      وال يتضمن التقرير أية آراء    . ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    
من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة             

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف            . عن املفوضية 
لنص مراجع املعلومـات    وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية ا        . ١٧/١١٩مقرره  

وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة

  

 
 A/HRC/WG.6/18/CYP/2  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

7 November 2013 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/18/CYP/2 

GE.13-18366 2 

  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  ُتقبلمل/ ُيصدَّق عليهامل  بعد االستعراضذخ املتاإلجراء دورة السابقةيف الاحلالة  

التصديق أو االنضمام   
 أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
 )١٩٦٧(أشكال التمييز العنصري 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق باشتراك    
األطفال يف املنازعات املسلحة    

)٢٠١٠( 

ماية حقوق  االتفاقية الدولية حل  
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

)١٩٦٩( 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
  )٢٠١١(اإلعاقة 

 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      
 )١٩٦٩(والسياسية 

    

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق     
الدويل اخلـاص بـاحلقوق     بالعهد  

  )١٩٩٩ (املدنية والسياسية

    

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال      
  )١٩٨٥(التمييز ضد املرأة 

    

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

  )١٩٩١(أو الالإنسانية أو املهينة 

    

الربوتوكول االختياري امللحـق      
لتعذيب وغـريه   باتفاقية مناهضة ا  

من ضروب املعاملة أو العقوبـة      
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة     

)٢٠٠٩(  

    

      )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل   
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  ُتقبلمل/ ُيصدَّق عليهامل  بعد االستعراضذخ املتاإلجراء دورة السابقةيف الاحلالة  

الربوتوكول االختياري امللحـق      
املتعلق ببيع  باتفاقية حقوق الطفل    

األطفال واستغالل األطفـال يف     
 )٢٠٠٦(البغاء ويف املواد اإلباحية 

    

ولية حلمايـة مجيـع     االتفاقية الد   
األشخاص من االختفاء القسري    

  )٢٠٠٧توقيع فقط، (

    

ــات و أو /التحفظـ
ــات و أو /اإلعالنـ

  التفامهات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
إعالن،  (أشكال التمييز العنصري  

  )١٩٩٣، ١٤املادة 

الربوتوكول االختياري امللحق   
املتعلـق  باتفاقية حقوق الطفل    

 الرتاعـات يف شراك األطفال   بإ
 من  ٢إعالن، الفقرة   (املسلحة  

 ١٨، سـن التجنيـد      ٣املادة  
؛ حتفظ، املـادة    ٢٠١٠،  عاماً
٢٠١٠، ١(  

  

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق      
بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

سحب التحفظ،   (املدنية والسياسية 
  )٢٠٠٣، ٢ من املادة ١الفقرة 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
 مـن  ١حتفظ، الفقرة   (اإلعاقة
  )٢٠١١، ٢٧املادة 

  

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال      
حب التحفظ، س (التمييز ضد املرأة

  )٢٠٠٠، ٩ من املادة ٢الفقرة 

    

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

إعـالن،   (أو الالإنسانية أو املهينة   
  )١٩٩٣، ١٧املادة 

    

 ءات الـشكوى  إجرا
والتحقيق واإلجراءات  

  )٣(العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
ــصري ــز العن ــكال التميي ، أش

  )١٩٩٣ (١٤ املادة

الربوتوكول االختياري امللحق   
فل املتعلـق   باتفاقية حقوق الط  

توقيع (بإجراء تقدمي البالغات    
  )٢٠١٢فقط، 

الربوتوكول االختياري امللحق   
اص باحلقوق  لعهد الدويل اخل  با

ــة   ــصادية واالجتماعي االقت
   والثقافية

الربوتوكــول االختيــاري األول   
لعهـد الـدويل اخلـاص      باامللحق  

 ١، املادة   باحلقوق املدنية والسياسية  
)١٩٩٥(  

الربوتوكول االختياري امللحق   
باتفاقية حقـوق األشـخاص     

ــة ــادة ذوي اإلعاق  ٦، امل
)٢٠١١(  

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
  ٤١، املادة ية والسياسيةاملدن
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  ُتقبلمل/ ُيصدَّق عليهامل  بعد االستعراضذخ املتاإلجراء دورة السابقةيف الاحلالة  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية     

 ٢٠، املواد   أو الالإنسانية أو املهينة   
  ) ١٩٩٣ (٢٢ و٢١و

ــاري     ــول االختي الربوتوك
تفاقية القضاء علـى مجيـع      ال

، أشكال التمييز ضـد املـرأة     
  ٨املادة 

وق التفاقية الدولية حلماية حق   ا      
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيع          

األشخاص مـن االختفـاء     
   القسري

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 مل تقبل/هاق عليدمل ُيص اإلجراء املتخذ بعد االستعراض السابقةيف الدورة احلالة  

التصديق أو االنضمام   
 أو اخلالفة

جرمية اإلبادة اجلماعية   اتفاقية منع   
 واملعاقبة عليها

االتفاقيات املتعلقـة بوضـع      
 )٨(األشخاص عدميي اجلنسية

نظام روما األساسي للمحكمـة      
 اجلنائية الدولية

 منظمة العمل الدولية    اتفاقيتا  
 )٩(١٨٩ و١٦٩رقم 

     )٤(بروتوكول بالريمو 
      )٥( املتعلقة بوضع الالجئنياالتفاقية 
 / آب ١٢ جنيف املؤرخـة     اتفاقيات 

 والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغسطس  
 األول والثـاين    ااإلضافية امللحقة هب  

   )٦(والثالث

    

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل     
   )٧(الدولية

    

اليونسكو ملكافحة التمييـز    اتفاقية   
  يف جمال التعليم

    

فاقية الدولية حلماية   شجع العديد من هيئات املعاهدات قربص على التصديق على االت           -١
  .)١٠(حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قربص علـى          ، شجعت   ٢٠١٣يف عام     -٢
 .)١١(النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

حقوق الطفل قربص على النظر يف التـصديق        ، شجعت جلنة محاية     ٢٠١٢يف عام     -٣
 املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية خفـض حـاالت    ١٩٥٤على اتفاقية عام    

  .)١٢(١٩٦١انعدام اجلنسية لعام 
حثت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قربص علـى        -٤

بشأن العمل الالئـق   ) ٢٠١١(١٨٩العمل الدولية رقم     النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة     
   .)١٣(للعمال املرتليني

با بشأن محاية   وحثت جلنة حقوق الطفل قربص على التصديق على اتفاقية جملس أور            -٥
األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحـة            

   .)١٤(االجتار بالبشر
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قربص بوضع جـدول زمـين              أوصت  -٦

  .)١٥(للتصديق على اتفاقية جملس أوروبا ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
كما . أوصت جلنة حقوق الطفل قربص باعتماد قانون رفاه الطفل ورعايته ومحايته            -٧
دت توصيتها السابقة وحثت قربص على ضمان اتساق التشريعات احمللية مع االتفاقيـة،             أك
  . )١٦(سيما يف جمال قضاء األحداث ال
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعتمد قربص مجيع مشاريع القوانني اليت تويل أمهية               -٨

ة الطفـل   حملبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وأن تضع إجراءات ومعايري إرشادية لتحديد مصل          
 .)١٧(الفضلى يف مجيع اجملاالت

      ، رحبت جلنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري باعتمـاد              ٢٠١٣ويف عام     -٩
 جمللس االحتـاد األورويب     JHA-913-2008 الذي ينفذ القرار اإلطاري      L-134(I)/2011 القانون
ل وتعـابري   وينص هذا القرار على مكافحة أشكا     . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨املؤرخ  

حمددة للعنصرية وكره األجانب بواسطة القانون اجلنائي، ويعترب الدوافع العنـصرية ظرفـاً             
 .)١٨(مشدداً للعقوبة مبوجب القانون اجلنائي

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن انشغاهلا ألن التـشريعات الوطنيـة               -١٠
كما دعت اللجنة قربص . عنصري بكل أشكالهمتجزئة وتفتقر إىل االتساق وال حتظر التمييز ال

إىل معاجلة هذا التجزؤ واالفتقار إىل االتساق يف التشريعات املتعلقة بالتمييز العنصري، وذلك             
  .)١٩( إطار قانوين شامل ومتسق داخلياًبتجميع القوانني ذات الصلة وتوحيدها يف
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  ابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتد  -جيم  

  )٢٠(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 )٢١(املركز يف الدورة احلالية الدورة السابقة املركز يف املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 ال مركز له ال مركز له مكتب أمني املظامل

تـشغيلية  دعت جلنة القضاء على التمييز العنصري قربص إىل ضمان االسـتقاللية ال             -١١
، وضمان استيفائه مبادئ باريس علـى أمت         بشكل كامل  واالكتفاء املايل ملكتب أمني املظامل    

  .)٢٢(وجه، والسعي إىل اعتماده لدى جلنة التنسيق الدولية ملؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية
ية وكررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيتها إىل قربص بتعزيز اآلل  -١٢

الوطنية القائمة للنهوض حبقوق املرأة عن طريق تزويدها مبا يكفي من الصالحيات والـشهرة    
  . )٢٣(واملوارد

وحثت جلنة حقوق الطفل قربص على تزويد مفوض محاية حقوق الطفل مبا يكفي               -١٣
ل بني ، كما دعتها إىل إنشاء آلية فعالة لتنسيق تنفيذ السياسة العامة حلقوق الطف)٢٤(من املوارد

  . )٢٥(مجيع املؤسسات املعنية وعلى مجيع املستويات

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٦(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتاميـة   
الواردة يف االستعراض   

  السابق
قُدم منذ  آخر تقرير   

 االستعراض السابق
آخــر مالحظــات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء علـى التمييـز      

  العنصري
حيل موعد تقدمي التقريـر      ٢٠١٣أغسطس /آب  ٢٠١٢ ٢٠٠١أغسطس /آب

 ٢٣ و ٢٢اجلامع للتقريرين   
  ٢٠١٦يف عام 

اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق 
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  والثقافية

 التقرير السادس تأخر تقدمي     -  -  ٢٠٠٩مايو /أيار
  ٢٠١٤يف عام 

ال يزال التقرير الرابع قيـد        -  ٢٠١٢  ١٩٩٨أبريل /نيسان اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  الدراسة



A/HRC/WG.6/18/CYP/2 

7 GE.13-18366 

  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتاميـة   
الواردة يف االستعراض   

  السابق
قُدم منذ  آخر تقرير   

 االستعراض السابق
آخــر مالحظــات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء على التمييز ضد     

  املرأة
حيل موعد تقدمي التقريـر      ٢٠١٢فرباير /شباط  ٢٠١١  ٢٠٠٦مايو /أيار

  ٢٠١٧الثامن يف عام 
ــاين   جلنة مناهضة التعذيب ــشرين الث  /ت

  ٢٠٠٢ نوفمرب
ال يزال التقريران الرابـع       -  ٢٠١٢

  واخلامس قيد الدراسة
حيل موعد تقدمي التقريرين     ٢٠١٢يونيه /حزيران  ٢٠٠٩ ٢٠٠٣يونيه /حزيران  جلنة حقوق الطفل

اخلامس والسادس يف عـام    
ــدمي /٢٠١٨ ــأخر تق وت

التقريرين األوليني بـشأن    
الربوتوكــول االختيــاري 
امللحق باتفاقيـة حقـوق     

األطفال الطفل املتعلق ببيع    
واستغالل األطفال يف البغاء    

ــة  ــواد اإلباحي  /ويف امل
 الربوتوكــول االختيــاري

امللحق باتفاقيـة حقـوق     
املتعلـق بإشـراك     الطفل

ــات  ــال يف الرتاع األطف
 ٢٠٠٦املسلحة منذ عامي    

    على التوايل٢٠١٢و
ــوق  ــة حبق ــة املعني اللجن

  األشخاص ذوي اإلعاقة
تأخر تقدمي التقريـر األويل       -  -  -

  ٢٠١٣يوليه /ذ متوزمن

 الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

 هيئة املعاهدة
موعد تقدمي املالحظات   

 قُدمت يف املوضوع اخلتامية

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      
  ضد املرأة

اآللية الوطنية للنـهوض بـاملرأة؛        ٢٠١٥
 )٢٧(باملهاجراتاالجتار 

-  

خطــاب الكراهيــة العنــصري؛   ٢٠١٤  جلنة القضاء على التمييز العنصري
 )٢٨(املهاجرون؛ والية أمني املظامل

-  
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  )٢٩(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة  الدورة السابقةيفاحلالة  

 نعم نعم ُوجهت دعوة دائمة
 ٥-مارس/ آذار ٢٩( الدين أو املعتقد     حرية ال يوجد الزيارات املضطلَّع هبا

  )٣٠()٢٠١٢أبريل /نيسان

  ال يوجد ال يوجد الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  ال يوجد ال يوجد  الزيارات املطلوب إجراؤها

  . منها٤ ردت احلكومة على  بالغات،٥ت الل الفترة قيد االستعراض، أُرسلخ الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

 للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن مسألة حقـوق         ٢٠١٣ورحب تقرير عام      -١٤
، بأول زيارة على اإلطالق إىل قربص يقوم هبا مكلف بوالية يف إطـار              )٣١(اإلنسان يف قربص  

، وبإتاحة اجملال للمقرر اخلاص املعين      ٢٠١٢أبريل  /مارس ونيسان /اإلجراءات اخلاصة يف آذار   
ن أو املعتقد إىل اجلزأين اجلنويب والشمايل من البلد على السواء، مبا يـشمل لقـاء                حبرية الدي 

وشجع التقرير على قيام املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة            . السلطات املعنية 
بزيارات أخرى، ال سيما فيما يتعلق باحلقوق الثقافية، واألشـخاص املـشردين داخليـاً،              

   .)٣٢(ري أو غري الطوعي، واحلق يف التعليموحاالت االختفاء القس

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 .)٣٣(قربص مشمولة باختصاص املكتب الفرعي للمفوضية الـسامية يف بروكـسل            -١٥

وتقدم قربص تربعات سنوية لصناديق املفوضية السامية، مبا فيها الصندوق االستئماين اخلاص            
، والصندوق الطوعي   ٢٠١٢، و ٢٠١١ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ملعاصرة يف األعوام    بأشكال الرق ا  
  . )٣٤(٢٠١١ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ني، يف األعوام للسكان األصلي

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
، إن من الضروري يف     ٢٠١٢قال املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، يف عام             -١٦

سياق التفاوض بشأن اتفاقات السالم وتنفيذها أن تتبىن مجيع اجلهـات الفاعلـة منظـوراً               
جنسانياً، مبا يشمل التدابري الكفيلة بدعم مبادرات السالم النسائية وعمليات تسوية الرتاعات            

قرار جملس أمـن  تفق مع احمللية، وأن ُتشرك النساء يف مجيع آليات تنفيذ اتفاقات السالم، مبا ي      
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وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة      . )٣٥()٢٠٠٠(١٣٢٥األمم املتحدة   
  .)٣٦(توصيات مماثلة

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تعتمد قربص هنجاً قائمـاً                -١٧
ة اليت متيز ضد املرأة يف األسـرة ويف         املواقف القائمة على القوالب النمطي    على النتائج لتخطي    

  .)٣٧(جمال التعليم ومكان العمل، ويف احلياة السياسية والعامة واجملتمع ككل
وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قربص على النظر يف أمهيـة                -١٨

اليت تتعـرض   ومالءمة تطبيق حصص وأشكال أخرى من التدابري اخلاصة املؤقتة يف اجملاالت            
  . )٣٨(فيها املرأة لنقص التمثيل أو للحرمان

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن االنقسام املستمر              -١٩
يف االختصاص القضائي حملاكم األسرة على أساس االنتماء الديين وغياب قانون موحد ينظم             

ايل املتعلق بقسمة املمتلكات الزوجية، هي أمور قد        إجراءات الطالق، فضالً عن التشريع احل     
وأوصت بأن تكفل قربص أن تطبق حماكم األسرة مجيع القوانني املتعلقة           . تؤثر سلباً على املرأة   

  .)٣٩(بالزواج والعالقات األسرية اخلاصة مبختلف اجملموعات الدينية، امتثاالً ألحكام االتفاقية
قضاء على التمييز ضد املرأة بأن تتخذ قربص التـدابري          كما أوصت اللجنة املعنية بال      -٢٠

الضرورية كافةً، مبا يف ذلك من خالل مشروع القانون املتوخى لتنظيم حـاالت الـزواج               
العريف والقائم حبكم األمر الواقع، لضمان متتع املرأة حبماية قانونية كافيـة يف سـياق هـذه          

  .)٤٠(الزجيات وعند فسخها
عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء الوضع اهلـش            وأعربت اللجنة امل    -٢١

للنساء املسنات واملعوقات، سيما فيما يتعلق باحلصول على فرص التعليم والعمل والـسكن             
  .)٤١(الالئق والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية

إلساءة اللفظية  إزاء ازدياد حوادث ا   وأبدت جلنة القضاء على التمييز العنصري قلقها          -٢٢
ن أو مجاعات النـازيني     وتطرفاليمينيون امل عنصرية  اليت يرتكبها بدافع ال    اجلسدية   عتداءاتواال

ومن بينهم املنحدرون من أصول أفريقيـة، وضـد         ،   أصول أجنبية  مناجلدد ضد أشخاص    
وأوصت اللجنة قربص بإجراء حتقيقـات      . تراكاألقبارصة  الدافعني عن حقوق اإلنسان، و    امل

لة يف مجيع ادعاءات اإلساءة اللفظية واالعتداءات اجلسدية املرتكبة بـدوافع عنـصرية،             عاج
ها ومعاقبتهم على النحو املالئـم وتقـدمي التعـويض إىل           عنمسؤوليتهم  تثبت   منقاضاة  مبو

  .)٤٢(، وكذا باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع تكرار هذه األفعال يف املستقبلالضحايا
القضاء على التمييز العنصري بأن تدين قربص بشدة استخدام الساسة          وأوصت جلنة     -٢٣

اخلطاب العنصري وتداوله يف وسائط اإلعالم، وبأن جتري حتقيقات شاملة يف هذه األعمـال    
  .)٤٣(وتقاضي مرتكبيها
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اسـتعراض لقوانينـها    قربص على إجراء    وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -٢٤
مبا فيها تلك املتعلقة خبدم املنازل املهاجرين، هبدف تعديل أو إبطـال            ولوائحها وسياساهتا،   

  .)٤٤( التمييز العنصري أو إدامتهمن نتائجها التسبب يفالقوانني واللوائح والسياسات اليت 
استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على     وحثت جلنة حقوق الطفل قربص على تبين          -٢٥

منها النظر يف وضع برنامج حمدد اهلدف يعاجل علـى وجـه            التمييز على أية أسس، بوسائل      
  .)٤٥(التحديد التمييز ضد األطفال املنحدرين من أصل تركي واألقليات اإلثنية األخرى

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
 للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن مسألة حقـوق         ٢٠١٣وأشار تقرير عام      -٢٦

واصلت استخراج رفـات     قربص، إىل أن اللجنة املعنية مبسألة املفقودين يف قربص         اإلنسان يف 
وقد أُبلغت اللجنة بصفة رمسية من جانـب        . املفقودين وحتديد هوياهتم وإعادهتا إىل أقارهبم     

 من القبارصة األتراك أصبحوا يف      ٥٠٢ من القبارصة اليونانيني و    ١ ٤٩٣كلتا الطائفتني بأن    
، إىل جانب أحـداث     ١٩٦٤ و ١٩٦٣بسبب االقتتال الطائفي خالل عامي      عداد املفقودين   

  .)٤٦( وما أعقبها من أحداث١٩٧٤يوليه /متوز

تقريره عن عملية األمم املتحدة يف قربص، إن أفرقـة علمـاء       وقال األمني العام، يف     -٢٧
ستخرجت، حىت  اآلثار املشتركة بني الطائفتني والتابعة للجنة املعنية باألشخاص املفقودين قد ا          

 أفـراد قـد     ٤٠٧على جانيب اجلزيرة، وأن رفات      اً   فرد ٩٧٨، رفات   ٢٠١٣يونيه  /حزيران
  .)٤٧(أعيدت إىل ذويهم

وأضاف األمني العام أن اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين قد طلبت ألول مـرة،               -٢٨
 / حزيـران  ٢٠ - ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦(خالل الفترة قيد االسـتعراض      

، السماح هلا بدخول منطقة عسكرية مسيجة يف مشال اجلزيرة وحظي طلبـها             )٢٠١٣ يهيون
وحث األمني العام مجيع األطراف على االستجابة ملتطلبات اللجنة يف مجيع أحناء            . )٤٨(بالقبول
  .)٤٩(اجلزيرة
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تنفذ قربص خطـة               - ٢٩

نية املتعلقة مبنع ومعاجلة العنف األسري ضمن إطار زمين حمدد، وبأن حتقق            العمل الوط 
يف مجيع قضايا العنف املرتيل وتقاضي مرتكبيها، وبأن تقدم املساعدة إىل النساء ضحايا       
العنف، بوسائل تشمل خاصة إعادة التأهيل االجتماعي وتوفري ما يكفـي مـن دور              

  .)٥١(توصيات مماثلةوقدمت جلنة محاية الطفل . )٥٠(اإليواء
وشجعت جلنة حقوق الطفل قربص على إيالء األولوية للقضاء علـى مجيـع               - ٣٠

  .)٥٢(أشكال التمييز ضد الطفل، مع إيالء عناية خاصة لقضايا اجلنسني
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وأوصت جلنة حقوق الطفل قربص بأن تواصل تنفيذ أنشطة توعية من أجـل               - ٣١
 العنف والقائمة على املشاركة، وأن خلالية مناالترويج ألشكال التأديب والتربية البديلة 

تكفل أن حتظر مجيع التشريعات صراحةً مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع             
  .)٥٣(األماكن، مبا فيها املرتل

ويف حني الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إلغاء تأشـرية               - ٣٢
يسرت االجتار بالبشر، فقد أشارت بقلـق إىل اآلثـار         اليت  " الفنان االستعراضي "سفر  

السلبية لنظام التأشريات اجلديد على النساء املهاجرات من بلدان االحتاد األورويب الاليت 
يتزايد االجتار هبن ألغراض استغالهلن يف أماكن جديدة ختتلف عن املالهي الليلية، مثل             

  .)٥٤(الشقق اخلاصة
القضاء على التمييز ضد املرأة قربص إىل التحقيق بفعالية         ودعت اللجنة املعنية ب     - ٣٣

يف أعمال االجتار بالبشر ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفري ما يكفي من املساعدة            
واحلماية جلميع ضحايا االجتار بالبشر، واإلنفاذ الصارم للتشريع الساري املنظم لعمل           

 منع االجتار باملهاجرات الستغالهلن     وكاالت التوظيف اخلاصة ومراقبة أنشطتها، هبدف     
يف اخلدمة املرتلية، ووضع استراتيجيات ملنع االستغالل يف البغاء وتنفيذ برامج لـدعم             

  .)٥٥(العامالت يف قطاع اجلنس الباحثات عن مصادر عمل بديلة
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تكفل قربص ضمانات وعمليات تفقد بشأن             - ٣٤

قيمني يف الدولة الطرف مع أشخاص غري آبائهم أو أولياء أمورهم األطفال املهاجرين امل
ملنع االجتار بالبشر، وبأن تعتمد خطة عمل وطنية بشأن األطفال ضحايا االجتار، وتعزز 
آليات الكشف املبكر والوقاية وتوفر احلماية جلميع األطفـال ضـحايا االسـتغالل             

  .)٥٦(واالعتداء اجلنسيني

  يادة القانونإقامة العدل وس  -جيم  
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تعزز قربص وعـي املـرأة                 -٣٥

حبقوقها، مبا يف ذلك النساء املهاجرات، وأن تزيل مجيع العراقيل اليت حتول دون احتكام املرأة               
  .)٥٧(إىل القضاء، مبا يف ذلك سبل االنتصاف القضائي وغريها من آليات التظلم القانوين

وأوصت جلنة حقوق الطفل قربص مبواءمة نظام قضاء األحداث لديها مع االتفاقيـة         -٣٦
كما أوصت بأن تنشئ قربص نظاماً لقضاء األحداث يتمتـع    . وغريها من املعايري ذات الصلة    

باملوارد الكافية، وبأن تعتمد هنجاً مشولياً ووقائياً ملعاجلة مشاكل إجرام األحداث وما يقـف              
 من عوامل اجتماعية، وبأن تضمن عدم إخضاع األطفال، مبن فيهم الـذين تتـراوح      وراءها

أعمارهم بني الرابعة عشرة والثامنة عشرة، لنظام القضاء اخلاص بالبالغني، بغض النظر عـن              
  .)٥٨(طبيعة اجلرمية املرتكبة
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  احلق يف احلياة اخلاصة والزواج واحلياة األسرية  -دال  
طفل أن قربص متكنت من إيداع األطفال الـذين تتـراوح           الحظت جلنة حقوق ال     -٣٧

عن اً  أعمارهم بني سن الوالدة ومخس سنوات احملرومني من بيئة أسرية يف أسر حاضنة عوض             
وأوصت قربص بأن تعزز الدعم املقدم إىل األسـر احلاضـنة           . إيداعهم يف مؤسسات الرعاية   

أعمارهم عن مخس سنوات واحملرومني     وتزيد نسبة األطفال املودعني يف هذه األسر ممن تزيد          
  .)٥٩(من بيئة أسرية أو الذين يعانون صعوبات سلوكية

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعجل قربص إجراءات سن مشروع قانوهنا اجلديد              -٣٨
املتعلق بالتبين وبأن تضمن امتثاله ألحكام االتفاقية واتفاقية الهاي بشأن محايـة األطفـال              

  .)٦٠(لتبين على الصعيد الدويلوالتعاون يف جمال ا

  حرية التنقل  -هاء  
 بشأن مـسألة حقـوق      ٢٠١٣أشار تقرير املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لعام          -٣٩

اإلنسان يف قربص، إىل أن العبور بني جزأي اجلزيرة الشمايل واجلنويب ال يزال ممكناً من خالل 
وقال األمني العام إن اللجنة املعنية      . )٦١(نقاط عبور رمسية فقط، ما يقيد احلق يف حرية التنقل         

باملعابر اليت كلفها زعيم القبارصة اليونـانيني وزعـيم القبارصـة األتـراك، يف كـانون                
، بالتوصل إىل اتفاق بشأن املعابر اجلديدة، مل تعقد أي اجتماع خالل            ٢٠١٠ديسمرب  /األول

، وأن مواقفهمـا    ٢٠١٣ه  يوني/ حزيران ٢٠ إىل   ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٦الفترة من   
ابعـة  بشأن مواقع املعابر اجلديدة ظلت متباينة، رغم تدخل قوة حفظ السالم يف قـربص الت              

والحظ املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد أن لـيس           . )٦٢(لألمم املتحدة لدى اجلانبني   
سجد هالة سـلطان    مجيع املسلمني القاطنني يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة يستطيعون زيارة م          

تكية أو غريه من املساجد يف اجلزء اجلنويب، وأوصى حكومة قربص بأن حتترم التوافد لغرض               
وأكدت قربص جمدداً يف ردهـا      . )٦٣(احلج باعتباره جزءاً ال يتجزأ من حرية الدين أو املعتقد         

ة سـلطان   احترامها الكامل للحجاج، مبن فيهم القبارصة األتراك، املتوافدين إىل مسجد هال          
. تكية، وأكدت أن احلكومة تيسر عبور مواكب احلجيج باحلافالت من نقاط العبور املعنيـة             

كما أكدت أن مجيع السكان املقيمني بصورة قانونية يف مجهورية قربص يستطيعون زيارة هذا 
  . )٦٤(املقام الديين بسياراهتم اخلاصة

اجلمعيات والتجمـع الـسلمي     حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين          –واو  
  امة واحلياة السياسيةواحلق يف املشاركة يف احلياة الع

 شدد املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد على أن الوضع العام             ٢٠١٢يف عام     -٤٠
على التمتع حبرية اً ، وترك آثاراً إجيابية أيض٢٠٠٣قد حتسن بوضوح بعد افتتاح املعابر يف عام 
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وحدد املقرر اخلاص يف الوقت ذاته التحديات القائمة،  . املعتقد يف مجيع أحناء اجلزيرة    الدين أو   
كالوضع املزري للعديد من دور العبادة واملقابر، والقيود املفروضة علـى إقامـة الـشعائر               
والطقوس الدينية وحرية التنقل، وترحيل طاليب اللجوء ألسباب دينية رغم خماطر االضـطهاد            

 قد يتعرضون هلا يف بلداهنم، واملشاكل املتعلقة باإلعفاء من التعلـيم الـديين يف               اجلسيمة اليت 
اف الـضمريي إزاء اخلدمـة      املدارس وتلك املتعلقة بالتمتع الكامـل بـاحلق يف االسـتنك          

على أمهية ضمان سد مجيع الثغرات يف محاية حقوق اً وأكد املقرر اخلاص جمدد  . )٦٥(العسكرية
ا احلق يف حريـة الـدين       هع من التمتع فعلياً حبقوقهم األساسية، مبا في       اإلنسان ومتكني اجلمي  

  .)٦٦(املعتقد، أينما كان موطنهم أو
وأوصى املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد بأن تعزز حكومة قربص الـدعم                -٤١

لتعليم توفري ا اً  املقدم للمجتمعات املسلمة يف اجلزء اجلنويب من البلد، بوسائل تشمل خصوص          
الديين على أساس طوعي للطلبة املسلمني وزيادة الدعم املايل املقدم للهياكل األساسية الالزمة       

كما أوصى بدراسة وإزالة أي عقبات قائمة ال مسوغ هلا،          . )٦٧(حلفظ احلياة اجلماعية الدينية   
ين الدينيـة أو    وخباصة للجماعات أو الطوائف الدينية الصغرية وغري التقليدية، تقيد إنشاء املبا          

وأوصى كذلك بتعزيز املشاريع اليت     . )٦٨(دور العبادة أو املقابر وشراء األراضي هلذه األغراض       
 وبتشجيع  )٦٩(أو اإلثنية /من شأهنا املسامهة يف حتسني العالقات بني خمتلف الطوائف الدينية و          

بية علـى   نيـة والقاعـدة الـشع     وتعزيز التواصل بني األديان، على مستوى الزعامات الدي       
  .)٧٠(السواء
وحثت جلنة حقوق الطفل قربص على ضمان إتاحة التعليم الديين على أساس طوعي              -٤٢

وتقدميه بشكل يساهم يف تعزيز روح التفهم والتسامح والصداقة بني مجيع الفئـات اإلثنيـة               
  .)٧١(والدينية

ت الدينيـة   والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن مسألة انتساب اجملموعا           -٤٣
إىل إحدى الطائفتني ستعاجل أثناء عمليات مراجعة الدستور مستقبال، غري أهنا أعربـت عـن      
قلقها ألن األحكام الدستورية حترم يف الوقت الراهن أفراد هذه اجملموعات مـن حقهـم يف                

 من دسـتور    ٢كما يقلقها أن املادة     . حتديد هويتهم الدينية وممارسة حقوقهم السياسية حبرية      
تسب يـوم  اليت كانت تضم أكثر من ألف من " اجملموعات الدينية "    ب تعترف فقط    ١٩٦٠ام  ع

وأوصت اللجنة بأن تدرس قربص مجيع الوسائل املمكنة لضمان         . دخول الدستور حيز النفاذ   
  .)٧٢(احلقوق السياسية حبرية دون متييزاحلق يف حتديد اهلوية وممارسة 

انون ينظم حرية اإلعالم، وأوصت قربص بأن       وأشارت اليونسكو إىل عدم وجود ق       -٤٤
كما الحظت أن هناك آليات ذاتيـة التنظـيم         . )٧٣( القانون وفقاً للمعايري الدولية    تعتمد هذا 

  .)٧٤(م، وأوصت قربص بزيادة تطويرهالوسائط اإلعالم، مثل اللجنة القربصية لشكاوى اإلعال
ملرأة عن قلقها البـالغ إزاء إشـارة   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ا   -٤٥

الدولة الطرف إىل أن استخدام نظام احلصص يف احلياة العامة والسياسية ال تدعمه احلكومـة            
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كما أعربت عن قلقها ألن األهداف واحلصص احملددة يف خطـة العمـل             . وال اجملتمع املدين  
ياة السياسية مل تفض إىل تنفيذ      الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني لتعزيز مشاركة املرأة يف احل         

  .)٧٥(أي تدابري ملموسة

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  - زاي  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء استمرار فجـوة                -٤٦

 عن بالغ قلقها إزاء     كما أعربت .  يف املائة  ١٨,٣األجور بني املرأة والرجل وبقائها عند نسبة        
وحثت . األحوال اهلشة والرديئة اليت يعيشها خدم املنازل، ومعظمهم من العامالت املهاجرات    

اللجنة قربص على رصد فجوة األجور بني اجلنسني وسدها، والقيام بعمليات تفتيش منهجية             
  .)٧٦(ألماكن العمل لرصد ظروف عمل خدم املنازل

لتمييز العنصري بقلق أن خدم املنازل ما زالوا عرضـة          والحظت جلنة القضاء على ا      -٤٧
لإلساءة واالستغالل، وأن ذلك يرجع أساساً إىل ممارسة ربط تصاريح العمل واإلقامة بـرب            

ربت عن قلقها ألن عقـود      كما أع . عمل واحد وإعفاء أماكن العمل من رقابة آلية التفتيش        
عملهم، اليت تضعها وزارة الداخلية، جتعلهم عرضة للسخرة وحترمهم من املساواة يف احلـق              

كما أشارت  . )٧٧(بالعمل يف ظروف عادلة ومواتية وباحلق يف االنضمام إىل النقابات العمالية          
املرتلـيني بـشكل    ة وضع العمـال     جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية كذلك إىل رداء        

  .)٧٨(خاص
وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري قربص على ضمان توفري محاية فعالة مـن                -٤٨

اإلساءة واالستغالل وعدم املساواة يف حقوق العمل بوسائل تشمل حرص مفتشية العمل على 
 رصد ظروف عمل العمال املرتليني، والسماح خلدم املنازل بتغيري رب عملهم خـالل مـدة       

 من عقد العمـل املوحـد   ٢صالحية تصاريح اإلقامة والعمل، وتعديل أحكام عدة يف املادة          
خلدم املنازل، وذلك هبدف منع السخرة وضمان حقوق خدم املنازل يف ظروف عمل عادلة              

  .)٧٩(ومواتية وحقهم يف تكوين اجلمعيات
ديالت علـى   وأوصت جلنة حقوق الطفل قربص بأن تنظر يف إدخال املزيد من التع             -٤٩

قانوهنا املتعلق حبماية الشباب يف جمال العمل، لضمان تـوفري ضـمانات كافيـة لألطفـال              
املستخدمني يف اخلدمة املرتلية، مبا يف ذلك التسجيل اإللزامي لتوظيفهم يف اخلدمـة املرتليـة،        
ومتكني مديريات تفتيش العمل من االضطالع مبهام التفقد املفاجئ لظروف عمل ومعيـشة             

  .)٨٠(ء األطفالهؤال
وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية من قربص جمدداً تقدمي معلومات عن               -٥٠

التدابري احملددة اليت اختذهتا لتعزيز تكافؤ الفرصة واملساواة يف املعاملة يف جمال توظيف وتشغيل              
ص أن تـذكر أي     وطلبت مـن قـرب    . الفئات اإلثنية اليت تعاين من احلرمان يف سوق العمل        
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دراسات أو حبوث أجرهتا لتحليل وضع خمتلف الفئات يف سوق العمل، وخباصـة مـواطين               
البلدان األخرى، والقبارصة األتراك، وأفراد األقليات القومية، وخباصة الرومـا واليونـانيون            

  .)٨١(املنحدرون من منطقة بونتس، هبدف استئصال أي ممارسات متييزية ضدهم

  لضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف ا  - حاء  
 للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن مـسألة حقـوق          ٢٠١٣أشار تقرير عام      -٥١

اإلنسان يف قربص، إىل أن حقوق امللكية ال تزال مثار قلق وأن منازعات امللكيـة ال تـزال                  
  .)٨٢(ُتعرض أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

   يف الصحةاحلق  -طاء  
دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قربص إىل ضمان وصول مجيـع                -٥٢

النساء العام والشامل إىل الرعاية واخلدمات الصحية، مع االهتمام بشكل خـاص بالنـساء              
املهاجرات واملسنات، فضالً عن تطبيق نظام التأمني الصحي الوطين على وجـه الـسرعة،              

 واسعة وشاملة من وسائل منع احلمل وأساليب تنظيم األسرة واحلرص على أن وتوفري جمموعة
ال تواجه النساء والفتيات عراقيل اقتصادية أو لغوية أو ثقافية حتول دون حـصوهلن علـى                
اخلدمات أو املعلومات املتعلقة بتنظيم األسرة، وإجراء حبوث بشأن عمليات اإلجهاض غـري             

  .)٨٣(ملرأة والوفيات النفاسيةاملأمونة وتأثريها على صحة ا
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها املستمر إزاء ارتفـاع معـدالت اسـتهالك                -٥٣

وأوصت بأن تتخذ قربص    . الكحول والتبغ واملخدرات وغريها من املواد الضارة بني األطفال        
ظـر يف حظـر     التدابري الالزمة إلنفاذ حظر بيع هذه املنتجات لألطفال إنفاذاً فعاالً، وأن تن           

اإلعالن عن املنتجات الكحولية والتبغ يف اإلعالم املرئي واملسموع واملنشورات واإلنترنـت            
  .)٨٤(وغريها من وسائط اإلعالم اليت تكون يف متناول األطفال واملراهقني عادة

كما أوصت جلنة حقوق الطفل قربص بأن تنشئ آلية لرصد تغذية املواليد واألطفال               -٥٤
، وبتعزيز تشريعاهتا الناظمة لتسويق بدائل حليـب األم، وبتنفيـذ مبـادرة             بصورة منتظمة 

  .)٨٥(املستشفيات املالئمة لألطفال

  احلق يف التعليم  -ياء  
لألطفال القبارصة األتراك لتلقـي     ص على إتاحة اخليار     حثت جلنة حقوق الطفل قرب      -٥٥

امج التنمية والتعليم يف مرحلة الطفولة      ي اللغة، مبا يف ذلك بلغتهم األم، وبتعزيز بر        ثنائالالتعليم  
املبكرة، خصوصاً لألطفال دون سن الرابعة، واألطفال املعرضني ملخاطر تأخر النمو واحلرمان            

  .)٨٦(االجتماعي االقتصادي
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بتقييم تـأثري التـدابري     وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قربص            -٥٦
تنويـع  بشأن املساواة بني اجلنسني، وبوضع تدابري ترمـي إىل          املتخذة يف إطار خطة العمل      

احلواجز االقتصادية واللغوية والثقافية اليت تواجهها      وبإزالة  خيارات املرأة األكادميية واملهنية،     
الفتيات الاليت ينتمني إىل أقليات إثنية، مبا يف ذلك فتيات الطائفة القربصية التركية، سعياً إىل               

الـدخول إىل سـوق    األداء ييسر انتقاهلن الناجح إىل متابعـة الدراسـة أو         بلوغ معيار من    
 .)٨٧(العمل

وأوصت اليونسكو بأن تشجع قربص إتاحة فرص التعليم لألقليـات، وال سـيما               -٥٧
، وبأن تتخذ تدابري إضافية لتحقيق املساواة بني اجلنسني وإدماج الفتيات           )٨٨(األقليات الدينية 

 . )٨٩(موالنساء يف سلك التعلي

  احلقوق الثقافية  -كاف  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء التقارير بشأن احلـوادث               -٥٨

ودعت اللجنة قـربص    . ذات الطابع العنصري اليت يتعرض هلا األطفال املهاجرون يف املدارس         
نوع الثقايف يف املـدارس     بيئة يسودها التسامح وفهم الت    إىل ضمان اختاذ التدابري الالزمة لتهيئة       

دراسات استقصائية عن نظرة اجملتمـع إىل التنـوع         وأوصت قربص بإجراء    . واجملتمع ككل 
  .)٩٠( وباختاذ إجراءات استناداً إىل نتائج تلك الدراساتالثقايف
والحظ املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد أن أفراد اجلماعات املـسلمة يف                -٥٩

 مسجداً، وقال إنه تلقى معلومات عـن تعـرض       ٣٠يشكون من هدم أكثر م      اجلزء اجلنويب   
  . )٩١(٢٠١٢أبريل /مسجد كوبرولو يف ليماسول ألعمال ختريب يف نيسان

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -الم  
ن تضمن قربص متكني األطفال ذوي اإلعاقة من ممارسة أوصت جلنة حقوق الطفل بأ     -٦٠

  .)٩٢(السائدجهم يف نظام التعليم حقهم يف التعليم واحلرص على إدما

  األقليات  -ميم  
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري قربص بتضمني تشريعاهتا تعريفاً ملفهـوم              -٦١

  .)٩٣(وحقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات" األقلية"
كما أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري قربص بأن تعزز جهودها لتـصحيح              -٦٢

ش لطائفة الروما، وبأن تضمن أن التدابري املتخذة، بوسائل تـشمل االسـتراتيجية             الوضع اهل 
الوطنية لدمج الروما، لن تؤدي إىل إدامة حالة الفصل حبكم الواقع اليت يعيشها أفـراد هـذه     
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الطائفة، وإمنا ستؤدي إىل اندماجهم وتتصدى ألفعال الوصم والتهميش والتمييز العنـصري            
  . )٩٤(اليت يتعرضون هلا

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -نون  
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء ما يعانيه املهاجرون مـن                -٦٣

متييز يف جماالت تشمل العمل والسكن، وإزاء املواقف التمييزية املتزايدة والقوالـب النمطيـة    
وأوصت اللجنة قربص بـأن تعـزز       . ةالعنصرية جتاه األشخاص املنحدرين من أصول أجنبي      

جهودها حلماية املهاجرين عن طريق مكافحة القوالب النمطية العنصرية واملواقف التمييزيـة            
بوسائل تشمل محالت التوعية، وبإنفاذ تشريعات مناهضة للتمييز العنصري يف مجيع جماالت            

 خطة العمل الوطنية،    إدراج أنشطة معينة هلذا الغرض يف     ىل  كما دعت قربص إ   . احلياة العامة 
 املقيمني بـصورة قانونيـة يف       أخرى الرامية إىل إدماج مواطين بلدان       ٢٠١٥-٢٠١٣للفترة  
  .)٩٥(قربص
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء الغموض الشديد يف تفسري وتطبيق               -٦٤

صحوبني واملنفصلني  أحكام قانون الالجئني يف الدولة الطرف، املتعلقة بتمثيل األطفال غري امل          
عن ذويهم يف عملية اللجوء، وهو ما أّدرى إىل حرمان هؤالء األطفال مـن التمثيـل منـذ        

وحثت اللجنة قربص على اإلنفاذ الكامل ألحكام قانون اللجوء، وفقاً جملموعة           . ٢٠٠٩ عام
 .)٩٦(قوانني اللجوء يف االحتاد األورويب ومعايري احلماية الدولية

 ولـوائح شـروط     ليهاإقوق الطفل قربص على تطبيق قانون اللجوء        وحثت جلنة ح    -٦٥
االستقبال امللحقة به على حنو يكفل لالجئني التمتع باملستوى نفسه من الرعايـة الـصحية               

 .)٩٧(املقدمة للمواطنني

كما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ ألن قانون اللجوء يقيد حق ملتمسي        -٦٦
إىل أن تنظر اإلدارة املختصة يف طلبهم وهو ما يـؤدي إىل اعتبـار               البلداملكوث ب اللجوء يف   

ملتمسي اللجوء األطفال الذين ينتظرون أن تبت احملكمة العليا يف طلباهتم املتعلقة بـاللجوء              
مهاجرين غري شرعيني تلقائياً وحرماهنم من االستفادة من شروط االستقبال، مبـا يف ذلـك               

 .)٩٨(عاية الصحية وزيادة تعرضهم لالحتجاز والترحيلاملساعدة االجتماعية والر

وأوصى املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد بأن تضمن حكومـة مجهوريـة                -٦٧
قربص عدم ترحيل ملتمسي اللجوء إىل بلد قد يواجهون فيها بشدة خطر التعرض لالضطهاد              

وأعربـت  . )٩٩(ة واملعايري الدولية املنطبقة   الديين، على حنو ميتثل متاماً ملبدأ عدم اإلعادة القسري        
محاية توفر  قد ال   جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن إجراءات اللجوء يف قربص             

وحثت اللجنة قربص على    . ألشخاص احملتاجني إىل احلماية الدولية من اإلعادة القسرية       لفعلية  
 اإلعادة القسرية لألشخاص احملتـاجني إىل       تعزيز الضمانات القانونية لضمان محاية فعلية من      
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محاية دولية، مبا يشمل توفري املساعدة القانونية غري املشروطة جماناً مللتمسي اللجوء يف مجيـع              
 .)١٠٠(مراحل إجراءات طلب اللجوء

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق أن بعض طلبات التجنيس املقدمة              -٦٨
تطلبات القانونية اليت تؤهلهم لنيل اجلنسية يف الدولة الطرف، ُتقابل          من أشخاص يستوفون امل   
وأوصت اللجنة قربص باحترام احلـق يف اجلنـسية دون متييـز             .بالرفض يف بعض األحيان   

عدم تعرض جمموعة معينة من غري املواطنني للتمييز فيما خيـص احلـصول علـى                وبضمان
ف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن       كما طلبت اللجنة إىل الدولة الطر     . اجلنسية

 . )١٠١(كيفية تطبيق القوانني واللوائح املتعلقة باجلنسية على سكان األراضي احملتلة

  األشخاص املشردون داخلياً  -سني  
 للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل أن نسبة املـشردين          ٢٠١٣أشار تقرير عام      -٦٩

 يف املائة حيث بلغ عدد      ٢٢ما يناهز   (لى مقارنةً بعدد السكان     داخلياً يف قربص ال تزال األع     
 نسمة حىت هنايـة     ٢٠٨ ٠٠٠املشردين داخلياً يف املنطقة اخلاضعة حلكومة مجهورية قربص         

  . )١٠٢(٢٠١١ عام
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن التشريعات احمللية     -٧٠

أطفال النساء املشردات داخلياً، إذ مينعهم من االستفادة من املركز نفـسه            ال تزال متيز ضد     
الذي يتمتع به أطفال الرجال املشردين داخلياً، ويشمل ذلك حق التصويت واالسـتحقاقات     

وحثت اللجنة قربص على تعديل تشريعاهتا لضمان استفادة        . االجتماعية واملساعدة يف السكن   
. )١٠٣(نفس املركز الذي يتمتع به أطفال الرجال املشردين داخلياً        أطفال املشردات داخلياً من     

  . )١٠٤(ت جلنة حقوق الطفل توصيات مماثلةوقدم

  الوضع يف مناطق أو أراضٍ حمددة أو فيما يتعلق هبا  -عني  
 للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل أن استمرار تقـسيم          ٢٠١٣أشار تقرير عام      -٧١

ول دون متتع سكان قربص كافةً جبميع حقوق اإلنـسان واحلريـات   اجلزيرة ال يزال عقبة حت    
كما شدد على أمهية كفالة إزالة أي ثغرات يف محايـة  . األساسية يف جو تسوده الثقة املتبادلة  

حقوق اإلنسان ومتكني مجيع األشخاص من التمتع الفعلي حبقوقهم األساسية أينمـا كـان              
  . )١٠٥(سكنهم

الذي طال أمده يف    على التمييز العنصري عن قلقها ألن الرتاع        وأعربت جلنة القضاء      -٧٢
قربص والتقسيم املستمر للجزيرة ال يسمحان بتبديد التوتر بني طائفيت القبارصة اليونـانيني             

 وما جنم عن ذلك مـن       ٢٠٠٣والقبارصة األتراك، على الرغم من فتح معابر عدة منذ عام           
 مـن   قصاراهااالستمرار يف بذل    لجنة قربص على     وشجعت ال  .زيادة التواصل بني الطائفتني   
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توصيات املفوضية   ل كما أعربت عن تأييدها   . أجل التوصل إىل تسوية شاملة للمشكلة القربصية      
السامية حلقوق اإلنسان فيما خيص معاجلة ما ينشأ عن هذه املشكلة من مسائل وقضايا مرتبطة               

جلماعـات ذات احلقـوق املكفولـة يف        حبقوق اإلنسان، مبا فيها تلك املتعلقـة بالفئـات وا         
  . )١٠٦(االتفاقية

ويف حني تدرك اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة أن الدولـة الطـرف                  -٧٣
متارس سيطرهتا على كل أراضيها وبالتايل فإهنا غري قادرة على ضمان إعمال حقوق املرأة               ال

ال تزال تشعر بالقلق ألن الوضع السياسي يعوق عملياً يف املناطق غري اخلاضعة لسيطرهتا، فإهنا        
تنفيذ االتفاقية يف املناطق اليت تقع خارج نطاق سيطرهتا الفعلية، وتأسف ألنه مل يتسن تقدمي               

  . )١٠٧(معلومات أو بيانات عن حالة النساء اللوايت يعشن يف هذه املناطق
ىل التقارير اليت تفيـد      للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان إ     ٢٠١٣وأشار تقرير عام      -٧٤
 من الكنائس واملعابد واألديرة يف اجلزء الشمايل قد تعرضت للتدنيس، وأن ١٠٠ ما يفوق بأن

عدة كنائس مت حتويلها إىل مساجد أو أن اجليش التركي قد أخذ يف استخدامها كمستشفيات 
د إىل احلالة املزرية    وأشار املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتق       . )١٠٨(أو خميمات عسكرية  

للمعامل التارخيية يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة وإىل تعرض بعض الكنائس فيه بوضـوح إىل                
وأضاف أن أفراد من القرى املسيحية االورثوذكسية أطلعوه على مقـابر           . التخريب والنهب 

يف وفيما خيص وضع األقليات املسيحية      . )١٠٩(ت صلبان وشواهد بعض قبورها للكسر     تعرض
اجلزء الشمايل من اجلزيرة، أعرب املقرر اخلاص عن قلقه إزاء التوتر الـذي تـثريه بعـض                 

وأكد املقرر اخلاص أن أي قيود   . )١١٠(سلوكيات الشرطة، وخصوصاً تصوير املصلني بالفيديو     
 مـن   ٣يلزم فرضها على ممارسة حرية الدين أو املعتقد جيب أن تستويف مجيع معايري الفقرة               

وأشار املقـرر اخلـاص     . )١١١(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٨ املادة
كذلك إىل عدم وجود أي أحكام تتناول مسألة املستنكفني ضمريياً على ما يبدو يف اجلـزء                

  . )١١٢(الشمايل من اجلزيرة، ما يعين أن هؤالء يواجهون أحكاماً عقابية
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