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  مقدمة    
تعلق مجهورية قربص أمهية عظمى على عملية االستعراض الدوري الشامل، بوصفها             -١

راض هذه تشكل عنصراً    وحنن نعتقد أن عملية االستع    . اآللية الرئيسية حلماية حقوق اإلنسان    
  .بذهلا من أجل حتقيق هدفنا املشتركنحامساً يف اجلهود اليت 

تلقتـها خـالل     توصيات اليت    ١٠٥  لوهبذه الروح، تولّت حكومة قربص دراسة ا        -٢
استعراضها الدوري الشامل دراسةً متأنيةً بالتشاور مع الوزارات والدوائر ذات االختـصاص            

دة، وآليات الرصد الوطنية املستقلة مثل املفوضة املعنية حبماية حقوق          فيما يتعلق باملسائل احملدّ   
الطفل، وأمينة املظامل وغري ذلك من املؤسسات املستقلة مثـل املفوضـة املعنيـة بالقـضايا          

 توصيةً بالكامل أو من     ٩٦ص يف موقف ميكّنها من قبول       ربوبناًء على ذلك فإن ق    . اإلنسانية
  .حيث املبدأ أو جزئياً

تتمحور هذه الوثيقة حول اجملاالت املواضيعية الرئيسية املطروحة يف تقرير الفريـق            و  -٣
 -ثانياً"يف الفرع املعنون ) A/HRC/WG.6/18/L.12(العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل 

  ".أو التوصيات/االستنتاجات و
نفيذ والتوصـيات    قربص التوصيات اليت ترى أهنا ُنفذت بالفعل أو أهنا قيد الت           وتقبل  -٤

  .اليت تعتزم تنفيذها
 التوصيات اليت تدعم احلكومة، يف إطارها، املبدأ الذي         من حيث املبدأ   قربص   وتقبل  -٥

تقوم عليه التوصية وعندما ترى احلكومة أهنا متتثل للتوصية إالّ أهنا ال تدعم أي إحياءات بـأنّ    
إىل املستوى املطلوب فيما يتعلق باملمارسة      اجلهود اليت تبذهلا حالياً غري كافية أو أهنا ال ترقى           

  .اجليدة يف جمال معّين
 فإهنا التوصيات اليت ال ترى قربص أهنا اآلن         جزئياً احلكومة   تقبلهاأما التوصيات اليت      -٦

يف موقف ميكّنها من تنفيذها بالنظر إىل وجود عقبات قانونية أو مالية حتول دون ذلك، على                
  . اليت نرفضها جزئياًسبيل املثال، أو التوصيات

 هي، بوجه عام، التوصيات اليت ال تستطيع احلكومة االلتـزام           املرفوضةوالتوصيات    -٧
بتنفيذها، يف هذه املرحلة، أو تلك التوصيات اليت ترفض احلكومة االّدعـاءات املطروحـة              

  .بشأهنا
 يف  واحلكومة ملتزمة بتعزيز وتنفيذ الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان وستـستمرّ           -٨

 الراميـة إىل محايـة      ،بذل اجلهود من أجل العمل على أن تتساوق السياسات والتشريعات         
  . مع املعايري الدولية،حقوق اإلنسان وصوهنا

 من اختاذها لسلسلة مـن التـدابري   حقوق املهاجرينويتضح عزم قربص على صون    -٩
امة نظام فّعال إلدارة شـؤون      ونّيتها االستمرار يف اختاذها، هبدف املوازنة بني احلاجة إىل إق         

اهلجرة وصون حقوق املهاجرين والعمل، يف الوقت ذاته، على الترويج لنهج فّعـال أكثـر               
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ويف هذا اإلطار، قررت احلكومة الشروع يف تنفيذ خطة عمل          . تنسيقاً تتبعه السلطات املعنية   
 تلك اخلطة   وستكون. ٢٠١٦-٢٠١٤وطنية منقّحة فيما يتعلق باندماج املهاجرين للسنوات        

حمصلة التشاور بني السلطات الوطنية وآليات الرصد املستقلة الوطنيـة، واملنظمـات غـري              
وستشمل العناصر األساسية خلطة العمـل      . احلكومية واجملتمع املدين والشركاء االجتماعيني    

 الوطنية، فيما ستشمله، إدماج األفراد من املستضعفني يف اجملتمع ومحايتهم واختاذ إجـراءات            
  .ملناهضة التمييز وأخرى سياساتية تتعلق مبناهضة العنصرية

 اختذت قربص تدابري لتعزيز القدرة على تقدمي خـدمات         مبلتمسي اللجوء وفيما يتعلق     -١٠
وتتوىل قربص، على وجه اخلصوص ومبساعدة مالية مـن         . الرعاية واإلسكان مللتمسي اللجوء   

ال وإيواء طاليب احلماية الدولية يف كوفينـو،        الصندوق األورويب لالجئني، توسعة مركز استقب     
 شخص، يف حني مضت     ٤٠٠، من إيواء ما يصل إىل       ٢٠١٤الذي سيتمكن، حبلول هناية عام      

ويوفر ذلك املركز الطعام والسكن وامللـبس       . يف االضطالع بأنشطة الصيانة واستبدال املعدات     
  .ماهتم على أساس يومييف حني يقدم األخصائيون االجتماعيون وخرباء علم النفس خد

 وهبذه الروح، جرى    .االجتار بالبشر وقد ضاعفت قربص اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة          -١١
 الذي أصدره الربملان األورويب وجملس      EU/2011/36 التوجيهي   األمريف اآلونة األخرية حتويل     

نون منع ومكافحة االجتار بالبشر ومحاية ضحاياه، إىل قانون وطـين صـدر بوصـفه القـا               
L.60(I)/2014 .             ومن املتوقّع أن تكون مالحقة اجلناة أكثر فعاليةً وأن حتظى حقوق األطفـال

وتأخذ خطة  . الضحايا مبزيد من احلماية ذلك ألن القانون يتضمَّن أحكاماً خاصة هبذا املعىن           
حتاد ، يف احلسبان استراتيجية اال    ٢٠١٥-٢٠١٣العمل الوطنية املنقّحة حملاربة االجتار بالبشر،       

، واألمر التوجيهي اجلديـد الـذي أصـدره االحتـاد األورويب            ٢٠١٦-٢٠١٢األورويب،  
2011/36/EU وتوصيات جلنة اخلرباء التابعة جمللس أوروبا )GRETA.(  

 وكره األجانب والقولبة النمطية من أولويات احلكومة الرئيسية         التمييز وُتعّد حماربة   -١٢
ومن .  أمور، التعليم والرعاية الصحية والرياضة والعمل      على مجيع الصُّعد، ومنها، ضمن مجلة     

األمثلة يف هذا الصدد، أن خطة العمل الوطنية اخلاصة باإلقالل من عواقب األزمة االقتصادية              
 إىل  ٢٠١٣سـبتمرب   /على الرعاية الصحية العمومية، اليت تشمل الفترة املمتدة مـن أيلـول           

 الوقوف على التحدِّيات اليت تطرحهـا الـضوائق         ، تعّد أداةً مفيدةً يف    ٢٠١٥سبتمرب  /أيلول
وجاءت خطة العمل الوطنيـة تلـك مثـرة         . االقتصادية الراهنة والبحث عن طرق معاجلتها     

  .للتشاور فيما بني السلطات املعنية وآليات الرصد املستقلة الوطنية
وطنية  ال العمل يف مكان العمل، بلغت صياغة خطة        املساواة بني اجلنسني  وفيما خيص     -١٣

، مراحلها األخرية وذلـك عقـب       ٢٠١٧-٢٠١٤اجلديدة بشأن املساواة بني املرأة والرجل،       
التعاون الوثيق مع مجيع السلطات املعنية وآليات الرصد املستقلة الوطنية، واجلهاز الوطين حلقوق             

هيئات املرأة، واملنظمات النسائية وغريها من املنظمات غري احلكومية، واملؤسسات األكادميية و          
وستكون حماربة مجيع أشكال العنف املمارس على املرأة من بـني اجملـاالت             . حقوق اإلنسان 

 اهليئة املعنية باملساواة،    رئيسةوتتعاون أمينة املظامل، بوصفها     . الستة ذات األولوية يف تلك اخلطة     
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لتنظـيم  ) MIGS( واملعهد املتوسطي للدراسات اجلنسانية      لإلدارة العامة القربصية  مع األكادميية   
محلة توعوية بشأن عدم التسامح إزاء العنف املمارس على النساء والفتيات يف قربص، وتنظـيم               

، وتقـدمي بـرامج     )٢٠١٥نوفمرب  / تشرين الثاين  - ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول(محلة إعالمية وطنية    
 تـشرين   - ٢٠١٤مارس  /آذار(تدريب خاصة لصاحل املسؤولني العاملني يف اخلطوط األمامية         

وسيجري البدء بتنفيذ قانون بشأن التحرش اجلنسي يف الدوائر العمومية          ). ٢٠١٥نوفمرب  /الثاين
، كما سيشرع يف سلسلة من احللقات الدراسية التدريبية بـشأن قـضايا             )٢٠١٥-٢٠١٤(

  ).٢٠١٧-٢٠١٤(املساواة بني اجلنسني، لفائدة املسؤولني العموميني 
رورة إدخال إصـالحات فوريـة علـى إدارة         اعترافاً منها بض  وشرعت احلكومة،     -١٤

، يف تنفيذ برنامج إصالحي واسع النطاق يقوم على معايري وقواعد حقوق اإلنسان             السجون
وجتري، حالياً، إعادة هيكلة فريق تـسيري       . الدولية، وواصلت اختاذ تدابري تصحيحية جذرية     

سجون مع املبـادئ    وإدارة السجون بشكل كبري وذلك لضمان تالؤم الظروف اليت تسود ال          
  .األساسية ملعاملة الرتالء ويشمل ذلك احترام حقوقهم اإلنسانية وكرامتهم

 رغم األزمـة االقتـصادية      صويظل احترام حقوق اإلنسان على رأس أولويات قرب         -١٥
وقد اعتمدت احلكومة سلسلة من التدابري      . احلالية اليت طالت مجيع القطاعات وجماالت احلياة      

وتتـوىل  .  ودعم النمو االقتصادي يف املدى املتوسـط  االقتصاديقيق االستقرار   الرامية إىل حت  
احلكومة معاجلة املشكالت املطروحة يف ثالثة جماالت رئيسية وهي وضـع األمـور املاليـة               
العمومية على طريق يسمح هلا باالستدامة، ومراجعة جذرية للقطـاع املـصريف وتطبيـق              

. طاع العام وإصالح الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية     اإلصالحات اهليكلية مثل إصالح الق    
وسـتؤدي تلـك    . ويف املقابل، تتوىل احلكومة تعزيز تدابري حمددة دعماً للنشاط االقتصادي         

التدابري، يف هناية املطاف، إىل ظهور اقتصاد أكثر استقراراً يـؤدِّي، بالنتيجـة، إىل حتـسني                
  .مستوى عيش مجيع من يقطنون قربص

  كوك واآلليات الدولية حلقوق اإلنسانالص    
  : قربص التوصيات التاليةتقبل  -١٦

  ١٢-١١٤،  ١١-١١٤،  ١٠-١١٤،  ٩-١١٤،  ٨-١١٨،  ٧-١١٤ ،
٢٠-١١٤، ١٩-١١٤، ١٨-١١٤، ١٦-١١٤، ١٥-١١٤، ١٤-١١٤.  

، بلغت عملية التـصديق علـى       ١٢-١١٤ و ٧-١١٤ بالتوصيتنيوفيما يتعلق     -١٧
، املراحـل األخـرية يف      ١٩٥٤شخاص عدميي اجلنسية املربمة عام      االتفاقية املتعلِّقة مبركز األ   

  .انتظار إقرارها من جانب الربملان
 هناك مشاورات بني    ،١١-١١٤ و ٩-١١٤ و ٨-١١٤ بالتوصياتوفيما يتعلق     -١٨

السلطات املختصة هبدف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن           
  .القسري االختفاء
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 تعكف اللجنة الوزارية املعنيـة      ،١٥-١١٥ و ١٤-١١٤بالتوصيتني  تعلق  وفيما ي   -١٩
باملساواة بني املرأة والرجل على النظر يف التصديق على اتفاقية جملس أوروبـا بـشأن منـع         

  .وحماربة العنف املمارس على املرأة
  : التوصيات التاليةتقبل من حيث املبدأوقربص   -٢٠

  ٢٤-١١٤، ٢٣-١١٤، ٢١-١١٤، ٩-١١٤، ١-١١٤.  
  : قربص التوصيات التاليةوترفض  -٢١

  ٧-١١٤،  ٦-١١٤،  ٥-١١٤،  ٤-١١٤،  ٣-١١٤،  ٢-١١٤ ،
١٧-١١٤، ١٣-١١٤.  

، مل توقّع قربص بعد أو مـا        ٧-١١٤إىل   ٢-١١٤بالتوصيات من   وفيما يتعلق     -٢٢
تصّدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم،        زالت مل   

 األورويب حيال هذه املسألة وهو يـتلخص يف أن          وذلك ألنّ هناك موقفاً رمسياً اختذه االحتاد      
الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ليست يف موقف ميكّنها من التوقيع أو التصديق عليهـا               

وقد حّولـت قـربص املكتـسبات       . "عدَّة مصاعب ال ميكن ختطيها    "ا يثري   وذلك ألن نصه  
األوروبية ذات الصلة إىل تشريعات وطنية مبا يعزز حقوق املهاجرين وأسرهم، وتتمثَّل تلـك      

 بشأن مل مشل األسـرة، واألمـر        EC/2003/86 املكتسبات يف األمر التوجيهي جمللس أوروبا     
ايا الدول الثالثة من املقيمني ملدة طويلـة، واألمـر           بشأن وضع رع   EC/2003/109التوجيهي  

  . إخلEC/2008/115" التوجيهي املتعلق بالعودة
، فإنه مل جير التصديق على اتفاقية منظمة العمـل        ١٣-١١٤بالتوصية  وفيما يتعلق     -٢٣

 بعـض األحكـام     ألن املتعلقة بتوفري العمل الالئق للعمال املرتليني وذلك         ١٨٩الدولية رقم   
صيلية الواردة فيها ال تتناسب مع القوانني واملمارسات الوطنية وهذا أمر ال ميكن التفكري              التف

  . فيه يف الوقت احلاضر بالنظر إىل األوضاع االقتصادية اليت تسود قربص

   تعزيز املساواة -محاية حقوق الفئات الضعيفة     

  الفئات الضعيفة    
  :  قربص التوصيات التاليةتقبل  -٢٤

  ٣٦-١١٤،  ٣١-١١٤،  ٢٨-١١٤،  ٢٧-١١٤،  ٢٦-١١٤ ،٢٥-١١٤ ،
٧٩-١١٤، ٧٨-١١٤.  
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 بلغت عملية صياغة خطة العمل الوطنية اجلديدة        ٢٨-١١٤بالتوصية  وفيما يتعلق     -٢٥
، بالتعاون الوثيق مع مجيع الدوائر احلكومية، ٢٠١٧-٢٠١٤بشأن املساواة بني املرأة والرجل 

 النسائية وسـائر املنظمـات غـري احلكوميـة،          وآليات الرصد املستقلة الوطنية واملنظمات    
وقد متت مراعاة توصيات    . واملؤسسات األكادميية وهيئات حقوق اإلنسان، مراحلها األخرية      

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وتعليقاهتا اخلتامية وكذلك توصيات غريها مـن              
  . ة بشأن املساواة بني املرأة والرجلهيئات املعاهدات يف صياغة خطة العمل الوطنية اجلديد

  املساواة    
  : قربص التوصيات التاليةتقبل  -٢٦

  ٣٨-١١٤،  ٣٧-١١٤،  ٣٦-١١٤،  ٣٥-١١٤،  ٣٤-١١٤،  ٢٢-١١٤ ،
٧٤-١١٤، ٣٩-١١٤.  
، توفّر احلكومة ميزانية خاصة لفائدة اآللية الوطنية        ٢٢-١١٤بالتوصية  وفيما يتعلق     -٢٧

  . حلقوق اإلنسان
، فإن النساء اضـطلعن، يف إطـار        ٣٥-١١٤ و ٣٤-١١٤ التوصيتنيوفيما خيص     -٢٨

 اجلاليتني اليونانية والتركية، بدور هام بوصفهن أعضاء يف اهلياكـل واهليئـات             احملادثات بني 
وتشّجع احلكومـة   . التفاوضية بني اجلاليتني، والعمل يف الوقت ذاته خارج إطار املفاوضات         

مع املدين، اليت تنشط على مـستوى مـشترك بـني           املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملت    
اجلاليتني، واليت تتعاطى مع مجلة أمور من بينها مراعاة املنظور اجلنساين وتعزيز تنفيذ قـرار                

ويظل اهلدف العام املنشود يتمثل يف إجياد       . وقد متت مراعاة إسهاماهتا   . ١٣٢٥جملس األمن   
رام احلريات األساسية وحقوق اإلنـسان      تسوية شاملة للمشكلة القربصية بطريقة تكفل احت      

  . لكل فرد مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني قانوناً وممارسته
 فإن خطة العمل الوطنية اجلديدة بشأن املساواة بني ٧٤-١١٤بالتوصية وفيما يتعلق   -٢٩

اختـاذ  املرأة والرجل تسعى إىل زيادة تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية وذلك ب             
وحتسباً لالنتخابـات الربملانيـة     . تدابري بشأن التدخل اإلجيايب من مثل األخذ بنظام احلصص        

، أطلقت احلكومة مشاورة عامة مع املنظمات النـسائية واألحـزاب           ٢٠١٤األوروبية لعام   
  . السياسية ووسائط اإلعالم

  نية واخلناثىاملثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسا    
  : قربص التوصيات التاليةتقبل  -٣٠

  ٥٩-١١٤، ٥٠-١١٤، ٤٩-١١٤، ٤٨-١١٤.  
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، هنـاك اآلن    ٥٩-١١٤ و ٥٠-١١٤ و ٤٨-١١٤بالتوصـيات   وفيما يتعلق     -٣١
مشروع قانون معروض على الربملان ينقّح القانون اجلنائي وُيجّرم التحريض العمومي علـى             

 أو حتث على العنف ضد األفراد بسبب ميـوهلم أو           ارتكاب أفعال متييزية أو تنم عن كراهية      
  . هويتهم اجلنسية

، هناك مشروع قانون ينظم ميثاق الشراكة املدنية        ٤٩-١١٤التوصية  وفيما خيص     -٣٢
بني األزواج من نفس اجلنس ومن اجلنس املغاير، وباب التشاور اآلن مفتوح بـشأن ذلـك                

 غري احلكومية، واهلدف املنشود من ذلـك        املشروع بني خمتلف الدوائر احلكومية واملنظمات     
  . ٢٠١٤التشاور هو سّن قانون قبل هناية عام 

  تدابري ملنع العنف    
  : قربص التوصيات التاليةتقبل  -٣٣

  ٥٩-١١٤، ٥٧-١١٤، ٥٥-١١٤، ٥٤-١١٤، ٣٣-١١٤.  
 ستتم مراعاة تقييم خطة العمل الوطنية املتعلقة مبنع         ٥٤-١١٤بالتوصية  فيما يتعلق     -٣٤
  .، فيما خيص خطة العمل الوطنية اجلديدة٢٠١٣-٢٠١٠افحة العنف املرتيل، ومك
  : التوصية التاليةمن حيث املبدأ قربص وتقبل  -٣٥

 إذ تعكف اللجنة الوزارية املعنية بتحقيق املساواة بني املرأة والرجـل            .٥٦-١١٤  
كافحة العنـف   على دراسة مسألة التوقيع والتصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع وم           

  . ضد املرأة والعنف املرتيل

  مكافحة االجتار بالبشر    
  : قربص التوصيات التاليةتقبل  -٣٦

  ٦٥-١١٤،  ٦٤-١١٤،  ٦٣-١١٤،  ٦٢-١١٤،  ٦١-١١٤،  ٦٠-١١٤ ،
٧٠-١١٤، ٦٩-١١٤، ٦٨-١١٤، ٦٦-١١٤.  
، ترصد احلكومة ميزانية خاصـة      ٧٠-١١٤،  ٦٤-١١٤بالتوصيتني  فيما يتعلق     -٣٧

 وملختلف اإلجراءات اليت تنفذ     ٢٠١٥-٢٠١٣لوطنية ملكافحة االجتار بالبشر،     خلطة العمل ا  
  . يف إطارها

 فإن هناك خطاً هاتفياً مباشراً لتلقي الشكاوى        ٦٩-١١٤بالتوصية  أما فيما يتعلق      -٣٨
مبا يف ذلك الشكاوى بشأن االجتار واليت ُتحال رأساً إىل مكتب الشرطة املعـين مبكافحـة                

ويتعاون املكتب بشكل وثيق مع     . اإلجراءات الفورية وتقدمي املساعدة الالزمة    االجتار الختاذ   
  ".Cyprus Stop Trafficking"املنظمة غري احلكومية 
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  : جزئياً قربص التوصية التالية وتقبل  -٣٩
.  ال تقبل قربص املزاعم اليت وردت يف اجلزء األول من هذه التوصـية             :٦٧-١١٤  

ذات الصلة واختذت، انطالقاً منها، أو هي بصدد اختاذ املزيد          وهي تتمسك بالصكوك الدولية     
  . من التدابري واألخذ باآلليات والقوانني الالزمة لتعزيز احلماية من االجتار

  التمييز    
  : قربص التوصيات التاليةتقبل  -٤٠

  ٤٥-١١٤،  ٤٤-١١٤،  ٤٣-١١٤،  ٤٢-١١٤،  ٤١-١١٤،  ٤٠-١١٤ ،
٤٧-١١٤، ٤٦-١١٤.  

  األطفال     
  :  قربص التوصيتني التاليتنيلتقب  -٤١

  ٧١-١١٤، ٥٨-١١٤.  

  محاية حقوق املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء     
  : قربص التوصيات التاليةتقبل  -٤٢

  ٨٦-١١٤،  ٨٥-١١٤،  ٨٤-١١٤،  ٨٣-١١٤،  ٧٨-١١٤،  ٧٧-١١٤ ،
٩٣-١١٤،  ٩١-١١٤،  ٩٠-١١٤،  ٨٩-١١٤،  ٨٨-١١٤،  ٨٧-١١٤ ،
١٠٤-١١٤، ١٠٣-١١٤، ١٠٢-١١٤، ٩٦-١١٤، ٩٥-١١٤ .  
قانون يصّدق على اتفاق التعاون     ، هناك مشروع    ٩١-١١٤بالتوصية  فيما يتعلق     -٤٣

بني قربص واملنظمة الدولية للهجرة، وهو معروض على الربملان الذي يتوقع أن يقره حبلـول               
ويعد تعزيز التعاون بني االحتاد األورويب وبني اجملتمع الـدويل أمـراً            . ٢٠١٤مايو  /هناية أيار 

  . امساً للتصدي لقضية اهلجرة غري املنتظمة املتعددة اجلوانبح
، تعد مراكز االستقبال واإليواء منسجمة مـع        ١٠٤-١١٤التوصية  وفيما خيص     -٤٤

وستطرأ تطورات أخرى كذلك بفضل الصندوق اجلديد املعـين بـاللجوء           . املعايري الدولية 
  .٢٠٢٠-٢٠١٤واهلجرة واالندماج، 

  :من حيث املبدأ التالية،  قربص التوصيةتقبل  -٤٥
  ١٠٠-١١٤.  
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  : جزئياً قربص التوصيات التالية تقبل  -٤٦
  ١٠١-١١٤، ٩٨-١١٤، ٩٧-١١٤، ٩٤-١١٤.  

، ال تقبل قربص املزاعم الواردة يف اجلزء األول من          ٩٤-١١٤بالتوصية  فيما يتعلق     -٤٧
د لتحسني آلياهتا   هذه التوصية؛ وهناك آلية فعالة تعمل، إالّ أن قربص ستستمر يف بذل اجلهو            

  . يف جمال الفرز
، تقبل قربص اجلزء الـذي يـشري إىل القطـاع           ٩٧-١١٤التوصية  وفيما خيص     -٤٨

  . الزراعي
، فليس هناك أي دليل يشري إىل حدوث زيادة         ٩٨-١١٤بالتوصية  أما فيما يتعلق      -٤٩

  . يف معدل استغالل العمالة
  : قربص التوصيتني التاليتنيوترفض  -٥٠

  .٩٩-١١٤ و٩٢-١١٤  
 حلماية املهـاجرين    "مقبول" هناك بالفعل إطار  ،  ٩٩-١١٤بالتوصية  فيما يتعلق   و  -٥١

  .غري الشرعيني

  األشخاص املشردون داخلياً    
  : قربص التوصية التاليةتقبل  -٥٢

  ١٠٥-١١٤.  

  األقليات الدينية    
  :  قربص التوصيتني التاليتنيتقبل  -٥٣

  .٧٣-١١٤ و٧٢-١١٤  
، تدعم قربص دعماً كامالً العمل الذي تقوم بـه          ٧٣-١١٤صية  بالتوفيما يتعلق     -٥٤

إذ إن هناك حواراً جيري بني خمتلف األديـان يف        . املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد      
 خمتلـف    ممثلـي  حيث ُعقد عدد من االجتماعات حبضور     . قربص بدعم كامل من احلكومة    

  . األديان
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  االحتجاز    
  :صيات التالية قربص التوتقبل  -٥٥

  ٥٣-١١٤، ٥٢-١١٤، ٥١-١١٤.  

  البطالة    
  :  قربص التوصيتني التاليتنيتقبل  -٥٦

  .٧٦-١١٤ و٧٥-١١٤  
. لقد اختذت قربص بالفعل تدابري عملية اهلدف منها التصدي لألوضاع املالية السائدة   -٥٧

تقرار االقتصادي واحلكومة مقرة العزم على زيادة تعزيز اجلهود اليت تبذهلا من أجل حتقيق االس   
  . والنمو

  التعليم    
  : قربص التوصيات التاليةتقبل  -٥٨

  ٨٢-١١٤، ٨١-١١٤، ٨٠-١١٤، ٣٢-١١٤، ٣٠-١١٤، ٢٩-١١٤ .  

        


