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   مقدمة     
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق              -١

 كانون  ٢٧ ، دورته الثامنة عشرة يف الفترة من      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  
اض املتعلق بقربص يف اجللسة الثالثـة       وأُجري االستعر . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٧يناير إىل   /الثاين

وترأست وفد قربص الـسيدة ليـدا كورسـومبا،         . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٧عشرة املعقودة يف    
 / شـباط  ٦واعتمد الفريق العامل، يف جلسته السابعة عـشرة املعقـودة يف            . املفوضة القانونية 

  . هذا التقرير املتعلق بقربص٢٠١٤ فرباير
، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقـررين        ٢٠١٤ناير  ي/ كانون الثاين  ١٥ويف    -٢

مجهورية فرتويال البوليفارية   : لتيسري عملية االستعراض املتعلق بقربص    ) اجملموعة الثالثية (التالية  
  .ومجهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية

 مرفـق    من ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان        ١٥ووفقاً للفقرة     -٣
  :جل االستعراض املتعلق بقربصأصدرت الوثائق التالية من  ،١٦/٢١القرار 

  ؛)A/HRC/WG.6/18/CYP/1) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  
) ب(١٥ جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة          )ب(  

)A/HRC/WG.6/18/CYP/2(؛  
) ج(١٥وضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة          موجز أعدته املف    )ج(  

)A/HRC/WG.6/18/CYP/3(.  
 ،وأحيلت إىل قربص عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً إسـبانيا               -٤

 واململكة املتحدة لربيطانيـا     ، والسويد ، وسلوفينيا ، والدامنرك ، واجلمهورية التشيكية  ،وأملانيا
وهذه األسئلة متاحة على الشبكة اخلارجيـة لعمليـة         .  وهولندا ،ماليةالعظمى وأيرلندا الش  

  .اض الدوري الشاملاالستعر

  موجز ملداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
وشددت على أن قربص تويل أمهية كـبرية        . قدمت املفوضة القانونية التقرير الوطين      -٥
  . االستعراض الدوري الشامل باعتبارها اآللية الرئيسية حلماية حقوق اإلنسانعمليةل
تطورات هامة تتعلـق بامتثـال قـربص        ُسجِّلت  ومنذ جولة االستعراض األوىل،       -٦

فقد سنت قربص قوانني عديدة واعتمدت سياسات كثرية        . للصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان   
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وأنشأت آليـات مراقبـة     . خطط عمل وطنية  ة  عدَّعلى الصعيد الوطين، وشرعت يف تنفيذ       
مستقلة مبوجب القانون، مثل اهليئة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان، واآللية املستقلة من أجل             
تعزيز اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها ورصدها، واآللية الوطنية ملنع التعذيب            

وأنـشأت هيئـات    . املهينـة   أو الالإنسانية و أ العقوبة القاسية   أو وغريه من ضروب املعاملة   
مستقلة، مثل املفوضة املعنية بالقضايا اإلنسانية، ووسعت نطاق وإجراءات اآلليات القائمـة            
مثل مفوضة حقوق الطفل، واهليئة املعنية مبكافحة التمييز، واآللية الوطنية املعنية حبقوق املرأة،             

مـن توجيهـات االحتـاد    اً رجت قربص عـدد وأد. ومكتب الشرطة املعين مبكافحة التمييز 
  .األورويب يف قانوهنا الوطين

وكثفت قربص جهودها الرامية إىل إقامة تعاون أوثق مع هيئات حقوق اإلنـسان،               -٧
وصدقت علـى صـكوك منـها       . تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات   جبميع التزاماهتا ب  فأوفت  

والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      
لتصديق على اتفاقية وضع األشخاص عـدميي اجلنـسية،         لوترّوج  األشخاص ذوي اإلعاقة،    

واتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل، واتفاقية جملـس              
  .يأوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنس

وشـجعت احلكومـة،    . واختذت قربص مبادرات هامة تعزز وحتمي حقوق الطفل         -٨
بالتعاون مع مفوضة حقوق الطفل، على سن قوانني جديدة متتثل للصكوك الدولية حلقـوق              

وبالتعاون مـع الـسلطات     . سيما اتفاقية حقوق الطفل     وال اإلنسان املتعلقة حبقوق الطفل،   
م واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين، نظمت املفوضة        احلكومية املختصة ووسائط اإلعال   

القانونية حلقات دراسية وحلقات عمل بشأن متكني األطفال وزيادة الوعي حبقوق الطفل يف             
  .أوساط املهنيني واجملتمع ككل

يف   مبـا  ويف إطار تعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان، نفذت قربص خطط عمل وطنية،            -٩
صالح املناهج الدراسية، وتدابري ملكافحـة      إلتعددة الثقافات، ومشاريع    ذلك مشاريع تعليم م   

يف ذلك التسلط، والتدريب أثناء اخلدمة للمعلمني ملكافحة التمييز عن            مبا العنف يف املدارس،  
  . طريق تشجيع التسامح

وفيما يتعلق حبقوق املرأة، أجرت قربص مشاورات على نطاق واسع مع املنظمـات               -١٠
وقربص بصدد إعداد . يف إطار التحضري إلعادة هيكلة وتعزيز اآللية الوطنية حلقوق املرأة        النسائية  

 . بالتعاون مع اجملتمع املدين    ٢٠١٧-٢٠١٤اخلطة االستراتيجية اجلديدة املتعلقة باملساواة للفترة       
إطار حقوق املرأة، بدأت قربص تنفيذ محلة توعية ملكافحة االجتار باألشخاص ألغـراض              ويف
اً وعينت قربص عدد  . هذه احلملة إلشاعة  ستغالل اجلنسي والعمل، باستخدام وسائط اإلعالم       اال

مكثفة ملعاجلة املسائل املتصلة بالتمييز     اً  أكرب من النساء يف مستويات صنع القرار، وبذلت جهود        
وتندرج الفجوة يف األجور بني اجلنـسني يف        . يف جمال العمل والفجوة يف األجور بني اجلنسني       
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 يف املائة، وبدء البلد العمل مبشروع حمـدد         ١٦,٢بنسبة  قربص ضمن متوسط االحتاد األورويب      
  ." الفجوة يف األجور بني اجلنسنيإجراءات للحد من"معنون 
وترمي خطـة   . ومن بني األولويات الرئيسية يف قربص منع العنف املرتيل ومكافحته           -١١

ملموسة  إىل تعزيز سياسات ٢٠١٣-٢٠١٠لفترة العمل الوطنية ملنع ومكافحة العنف املرتيل ل
  .ومتكامل ومنهجيشامل أساس على 
واعتمدت، يف هذا اإلطـار،     . وأقرت قربص بأن اهلجرة متثل أحد التحديات الرئيسية         -١٢

 ٢٠١٢ديسمرب  /يف ذلك التوقيع يف كانون األول       مبا سلسلة من التدابري املوجهة حنو السياسات،     
نظمة الدولية للهجرة، والتدريب املنتظم للموظفني من جانب مفوضـية   على اتفاق تعاون مع امل    

واملكتب األورويب لدعم ملتمسي اللجـوء، وتعزيـز مـالك           األمم املتحدة لشؤون الالجئني   
املوظفني يف مركز االستقبال يف كوفينو، وإتاحة التعليم اجملاين جلميـع األطفـال املهـاجرين               

وبالرغم من القيود املفروضة على امليزانية، تسعى       . الفئات الضعيفة والرعاية الطبية اجملانية جلميع     
  .سيما لصاحل الفئات الضعيفة  والقربص لإلبقاء على الرعاية الصحية اجملانية،

ومشل تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص، اعتماد التـشريعات             -١٣
يـسمى    مـا  ني احلكوميني، وإلغـاء   ذات الصلة، ووضع خطة عمل وطنية لتدريب املسؤول       

وينظر الربملان يف   . ، وتنظيم محالت التوعية، والتعاون الثنائي مع بلدان املنشأ        "فنانالبتأشرية  "
 ٢٠١١  لعـام  مشروع قانون يرمي إىل مواءمة التشريعات احمللية مع توجيه االحتاد األورويب          

  .بشأن االجتار باألشخاص
. لقة بسوء املعاملة واستخدام القوة من جانب الـشرطة        باملسائل املتع واعية  وقربص    -١٤

. لذلك، طورت برامج تدريبية خاصة بشأن قضايا حقوق اإلنسان ألفـرد الـشرطة كافـة     
والتطور اآلخر اهلـام  . وأنشأت هيئات مستقلة للتحقيق يف حاالت إساءة املعاملة من جانبهم 

ئني ومكتب أمينة املظـامل علـى       هو تعاون الشرطة مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج        
  .صياغة مدونة قواعد السلوك للتحقق من صفة إقامة املهاجرين

اعتمدت برنامج تدابري قـصرية     وقد  ويتصدر إصالح السجون أولويات احلكومة،        -١٥
ومتر أفرقة قيادة وإدارة السجون مبرحلة إعادة تـشكيل جذريـة           . ومتوسطة وطويلة األجل  
.  وخباصـة كرامتـهم    ،قوق اإلنسان للرتالء  حلسائدة يف السجون    تكفل احترام األوضاع ال   

من هنج قائم على السيطرة إىل هنج قائم علـى            ويشهد نظام السجون يف الوقت الراهن حتوالً      
  .حقوق اإلنسان

وفيما يتعلق حبماية حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية             -١٦
 يف مشروع قانون جيرم التمييـز والتحـريض علـى الكراهيـة    اً  حالي اجلنسية، ينظر الربملان  

وعالوة على  . هويتهم اجلنسية   أو شخاص بسبب ميوهلم  األأعمال العنف اليت ترتكب ضد       أو
ذلك، ينظم مشروع قانون عقد الشراكة املدنية لألزواج من اجلنسني ومن نفس اجلنس، وهو        
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 هنايةقبل  مات غري احلكومية هبدف إصداره كقانون       اهليئات احلكومية واملنظ  بني  قيد التشاور   
  .٢٠١٤ عام
وجتـرم  . األجانبكره  العزم على اختاذ تدابري هامة يف إطار مكافحة         عاقدة  قربص  و  -١٧

على الكراهية على أساس   أو على العنف العلين   التحريض   ٢٠١١  لعام التشريعات ذات الصلة  
اإلثين، وتشكل دوافـع العنـصرية        أو القومياألصل    أو األصل  أو الدين  أو اللون  أو اجلنس

بعنوان وتشمل التدابري اجلاري تنفيذها محلة تلفزيونية       .  مشددة للعقوبة  وكره األجانب ظروفاً  
، ووضع مسرد ملناهضة العنصرية من جانب منظمة شـباب قـربص            "طاب الكراهية ال خل "

امة للتعليم املتعدد الثقافات اليت بالتعاون مع هيئة مكافحة التمييز، ونشر تقرير عن السياسة الع 
  .األجانبتعزز إدماج الطالب 

وأشارت قربص إىل أنه بالنظر إىل استمرار االحتالل األجنيب غري القانوين ملـساحة               -١٨
 احلكومة ليست يف وضع ميكنها      ، فإن ١٩٧٤  عام البلد منذ تراب   يف املائة من     ٣٦,٢نسبتها  

تقـع حتـت سـيطرهتا      الق اإلنسان يف املنطقة اليتمن ضمان تطبيق الصكوك املتعلقة حبقو   
 عن التمتع باحلقوق ذات الصلة من جانب        ةميكنها تقدمي معلومات موثوق     ال ،لذلك. الفعلية

  .السكان الذين يعيشون يف املنطقة احملتلة من قربص

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة أثنـاء هـذا       .  وفداً ببيانات  ٥٣  أثناء احلوار التفاعلي، أدىل     -١٩

  .احلوار التفاعلي يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
وأثنت الدامنرك على قربص لتعزيز حقوق املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجـوء،             -٢٠

كني بـتم اً  وأشادت أيض . ترقى إىل مستوى املعايري الدولية      ال بالرغم من أن مرافق االحتجاز    
وأعربت عن تقديرها للتدابري الراميـة إىل       . قربص أطفال املهاجرين غري النظاميني من التعليم      

مكافحة االجتار باألشخاص، بيد أهنا أعربت عن شعورها بالقلق ألن النظام اجلديد لتصاريح             
  .وقدمت توصيات. السخرة  أويكشف عن االستغالل اجلنسي  الالعمل
ات اليت اختذهتا قربص للوفاء بالتزاماهتا يف جمـال حقـوق           وأشادت جيبويت باخلطو    -٢١

اإلنسان بالتصديق على الصكوك الدولية، األمر الذي يعكس رغبتها يف التعاون مع آليـات              
  .وقدمت توصيات. حقوق اإلنسان

وأشادت إكوادور بتصديق قربص على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،              -٢٢
حق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، والربوتوكـول         والربوتوكول االختياري املل  

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول           
 العقوبـة القاسـية    أواالختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة    

بالتعديالت التشريعية اليت أدخلتها قربص على      رحبت إكوادور     كما .املهينة  أو الالإنسانية أو
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ـ       يكفل املساواة يف املعا     مبا تشريعاهتا   والتـدريب املهـين،    لملة بني الرجل واملـرأة يف العم
وأشادت باعتماد خطة العمل الوطنيـة مـن       . األجر عن العمل املتساوي القيمة    تساوي   ويف

  .وقدمت توصيات .أجل منع العنف املرتيل ومكافحته
رحبت مصر بالتدابري الرامية إىل حتسني حقوق العمـال وأوضـاع املهـاجرين،             و  -٢٣

وبالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة            
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، واعتماد التـشريعات املتعلقـة             

وشجعت قربص  .  سلطة مستقلة للتحقيق يف أعمال الشرطة       األجانب وإنشاء  وكرهبالعنصرية  
على مواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز ضد املهاجرين وزيادة        

  .وقدمت توصيات. التدابري الرامية إىل التصدي لالنتهاكات اليت ترتكبها الشرطة
نائي الذي من شأنه أن جيّرم      ورحبت كندا بالتعديل املقترح إدخاله على القانون اجل         -٢٤

هويتـهم    أو على األعمال املوجهة ضد األفراد على أساس ميوهلم اجلنـسية         العلين  التحريض  
وأشادت كندا باإلجراءات املتخـذة     . اجلنسانية، وطلبت معلومات مستكملة يف هذا الشأن      

  .وقدمت توصيات. لكفالة املساواة بني الرجل واملرأة
يف ذلك التـصديق      مبا ود الرامية إىل تنفيذ التوصيات السابقة،     ورحبت فرنسا باجله    -٢٥

على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل           
املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة            

وسألت عما  . املهينة  أو الالإنسانية  أو عقوبة القاسية ال  أو التعذيب وغريه من ضروب املعاملة    
يف ذلك تنظيم محالت   مبااألجانب،كره دعم برامج مكافحة   أوإذا كانت قربص تعتزم تنفيذ

توعية، واختاذ التدابري الرامية إىل تعزيز التدريب يف جمال األخالقيات للموظفني املكلفني بإنفاذ     
  .وقدمت توصيات. ية والتأديبية على إدارة السجونالقوانني وحتسني الرقابة اإلدار

واستفسرت أملانيا عن اخلطوات املتخذة ملواءمة إجراءات اللجوء مع املعايري الدولية،             -٢٦
 /وعن كيفية تطور التعاون مع املنظمة الدولية للهجرة منـذ إبـرام اتفـاق كـانون األول                

لشفافية والكفاءة يف عمليـة تقـدمي       ، وعن التدابري املتخذة من أجل تعزيز ا       ٢٠١٢ ديسمرب
قربص زيادة متثيل املـرأة وإمكانيـة       اليت تنوي هبا    كيفية  ال عن   وسألت أيضاً . طلبات اللجوء 

وحثت قربص على ختفيف اللـوائح املتعلقـة   . وصوهلا إىل املناصب القيادية يف اإلدارة العامة    
  .اًكثر تواتربالعمال املرتليني وبتمكني السلطة من إجراء عمليات تفتيش أ

بذلته من جهود ترمي إىل سد الفجوة يف األجور بـني    ملا وأثنت اليونان على قربص     -٢٧
عـايري االحتـاد   ملاجلنسني، واإلبقاء على استحقاقات الضمان االجتماعي فوق احلـد األدىن   
حتديـد  يف جمـال    األورويب ومنظمة العمل الدولية، وإتاحة التدريب للمسؤولني احلكوميني         

عدة ضحايا االجتار باألشخاص وإنشاء آليات لتيسري التحقيقات احملايدة يف سوء سلوك            ومسا
وينبغي لقربص أن تواصل الدعم الثابت للجنة املعنية باملفقودين يف قربص يف تنفيـذ          . الشرطة

سيما عن احلد مـن الفجـوة يف          وال من املعلومات، اً  وطلبت مزيد . واليتها اإلنسانية اهلامة  
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وقـدمت  .  اجلنسني وعن تقدمي املساعدة املالية لضحايا االجتـار باألشـخاص          األجور بني 
  .توصيات

لنهوض حبقوق اإلنسان على الـرغم  لمن جهود   تبذله    ملا وأثنت هنغاريا على قربص     -٢٨
ـ   . من األزمة االقتصادية واستمرار التقسيم السياسي واإلقليمي للجزيـرة         اً وأحاطـت علم

على اتفاقية خفـض  توقِّع   ملقربصوبكون  ،ن وضع األقلياتبتوصيات اجمللس األورويب بشأ 
ورحبت باخلطوات املتخذة للتصدي لالجتار بالبشر، وشجعت على        . حاالت انعدام اجلنسية  

استمرار اجلهود املبذولة يف هذا الصدد، وطلبت احلصول على معلومات عن التعاون املزمـع              
  .وقدمت توصيات. القيام به يف هذا اجملال

أشادت إندونيسيا بتعيني مكتب أمينة املظامل بوصفه املؤسـسة الوطنيـة حلقـوق     و  -٢٩
 ورحبت بالتدابري املتخذة للحد من العنف املرتيل وضمان املساواة بـني اجلنـسني،      . اإلنسان

بالتصديق علـى   اً  ورحبت أيض . سيما خطة العمل الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني        وال
  .وقدمت توصيات. ص ذوي اإلعاقةاتفاقية حقوق األشخا

بالشواغل اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل بشأن احلاجة         اً  وأحاطت أيرلندا علم    -٣٠
إىل هنج شامل ووقائي، ووضع خطة عمـل وطنيـة          اً  إىل إنشاء نظام قضاء األحداث استناد     

. مرتلـيني عمال  املستخدمني ك لألطفال ضحايا االجتار باألشخاص، وتوفري احلماية لألطفال        
. اهلوية اجلنـسانية    أو ورحبت باجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز على أساس امليول اجلنسية         

  .وقدمت توصيات
 ورحبت إسرائيل باإلجراءات املتخذة لتحقيق املساواة بني املرأة والرجل يف العمـل،    -٣١
عالقـات العمـل    يف ذلك إنشاء هيئة للتصديق على املساواة بني اجلنسني داخـل إدارة              مبا

  .وقدمت توصية. ملكافحة األسباب اجلذرية لعدم املساواة بني اجلنسني
سـيما العنـف     والورحبت إيطاليا باملبادرات الرامية إىل مكافحة اإليذاء والعنف،         -٣٢

وطلبت معلومات إضافية عن اإلجراءات الوقائية وبرامج الدعم املنفذة         . اجلنسي ضد األطفال  
  .وقدمت توصيات.  الوطنية ملنع ومكافحة العنف املرتيليف إطار خطة العمل

وأشادت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية بتطور قربص املستمر وتعزيـز تـشريعات              -٣٣
وشجعت قربص على مواصلة التعاون مع األمـم    . ومؤسسات حقوق اإلنسان وآليات رصدها    

  .غلب على العقبات والتحديات املتبقيةاملتحدة وغريها من املنظمات الدولية واجلهات املعنية للت
ورحبت ماليزيا بالتدابري املتخذة ملكافحة االجتار باألشخاص، وشجعت على مواصلة   -٣٤

وأثنت على االلتزام بتطوير التثقيف حبقوق اإلنسان وزيادة الوعي         . بذل اجلهود يف هذا اجملال    
والنقـل واألنـشطة    عمال والسكن   اليف ذلك تأمني      مبا وأشارت إىل التحديات املتبقية،   . هبا

  .وقدمت توصيات. الثقافية لألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات
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واعترفت املكسيك باجلهود اليت تبذهلا قربص يف سبيل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان              -٣٥
والحظت التطور القانوين واملؤسسي يف تعزيز     . بالرغم من الصعوبات الناشئة عن تقسيم البلد      

مكافحة العنف    ويف  اجلنسني وحقوق األطفال وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،       املساواة بني 
ورحبت بإنشاء املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان،        . املرتيل والتمييز واالجتار باألشخاص   

وبالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والتوقيع على اتفاق للتعـاون مـع              
  .وقدمت توصيات. سني السياسة املتعلقة باهلجرةاملنظمة الدولية للهجرة بشأن حت

وأثىن اجلبل األسود على التقدم احملرز يف قربص صوب تعزيز تـشريعات حقـوق                -٣٦
تعديالت جديـدة   وإدخال  تشريعات  وضع  اإلنسان ومؤسساهتا وآليات رصدها، ليس أقلها       

ورحب .  والتمييز ،محاية الالجئني، واملساواة بني اجلنسني، والتعذيب، وحقوق الطفل       بشأن  
 قـربص طرفـاً  ُتعّد بعزم احلكومة على االمتثال جلميع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت           

وسأل عن اخلطوات اليت ستتخذ لتنفيذ التوصيات الصادرة عن جلنة حقـوق الطفـل              . فيها
وبا بشأن  واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن التصديق على اتفاقييت جملس أور            

  .محاية الطفل والعنف ضد املرأة
وشجع على مواصـلة بـذل      . ورحب املغرب بالدور الذي تضطلع به أمينة املظامل         -٣٧

اجلهود ملكافحة االجتار باألشخاص واستغالهلم، واستفسر عن التـدابري املتخـذة لتـدريب            
 إىل تلبيـة    ورحب باملبادرات الراميـة   . الشرطة على التصدي لشبكات االجتار باألشخاص     

  .وقدم توصية. االحتياجات التعليمية للفئات الضعيفة ومكافحة العنصرية والعنف يف املدارس
وأشارت هولندا إىل اجلهود املبذولة يف سبيل تعزيز ومحاية احلقوق املدنية وحقـوق               -٣٨

. نسيةسيما حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجل           وال اإلنسان،
ورحبت خبطة العمل الوطنية املعنية باملساواة بني اجلنسني وغريها من اجلهـود الراميـة إىل               

التعاون املشترك بني اإلدارات بشأن     دليل  معاجلة أوجه التفاوت بني اجلنسني، وركزت على        
  .وقدمت توصيات. وشجعت على مواصلة بذل اجلهود يف هذه اجملاالت .العنف املرتيل

إىل اجلهود اليت تبذهلا قـربص يف جمـال         )  البوليفارية -مجهورية  ( فرتويال   وأشارت  -٣٩
يف ذلك بدء تنفيذ خطـة        مبا حقوق اإلنسان، على الرغم من األوضاع االقتصادية الصعبة،       

وأثنت على قربص   . العمل الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني اليت تغطي جمموعة من املواضيع          
 مع املنظمة الدولية للهجرة ولتحسني بناء قدرات املهاجرين، وإتاحة    للتوقيع على اتفاق تعاون   

  .وقدمت توصيات. الدعم التقين والرعاية الصحية هلم
وأشادت ُعمان بتصديق قربص على عدد من الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان               -٤٠

  .وقدمت توصية. وباختاذ إجراءات حتمي حقوق األطفال والنساء وتعززها
باراغواي بتصديق قربص على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة    وأشادت    -٤١

املهينة، وعلى اتفاقية     أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو التعذيب وغريه من ضروب املعاملة    
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عن اختاذ التدابري التـشريعية       حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، فضالً      
األجانب وكره  اواة يف األجور بني الرجال والنساء، ومكافحة العنصرية         الرامية إىل تعزيز املس   
 بالقلق إزاء التقارير اليت تتحدث عن األثر السليب         هاوأعربت عن شعور  . واالجتار باألشخاص 

لألزمة االقتصادية يف هيئات حقوق اإلنسان وعن زيادة التمييز ضد األشخاص املنحدرين من        
  .وقدمت توصيات. أصول أجنبية

واعترفت الفلبني بالتزام قربص حبماية حقوق اإلنسان، بالرغم من صعوبة األوضاع             -٤٢
وبأطفاهلم بصفتهم فئة من الفئات     القانونيني  ورحبت باالعتراف باملهاجرين غري     . االقتصادية

وأعربت عن تفاؤهلا إزاء التـدابري      . الضعيفة بغية كفالة حصوهلم على خدمات الصحة العامة       
  .وقدمت توصيات. من التعليم العامالقانونيني ىل كفالة استفادة أطفال املهاجرين غري الرامية إ

ورحبت الربتغال بالتزام احلكومة بتنفيذ نظام التأمني الوطين، وباجلهود الراميـة إىل              -٤٣
سيما باعتماد إطار تشريعي شامل، والبحث يف جمـال العنـف             وال مكافحة العنف املرتيل،  

  .وقدمت توصيات. التدريب املتخصص للشرطة وتوفرياملرتيل، 
وطلبت مجهورية مولدوفا معلومات عن أثر التدابري املنفذة يف إطار خطـط العمـل      -٤٤

الوطنية بشأن منع العنف املرتيل ومكافحته، وعن إدماج رعايا البلدان األخرى املقيمني بصفة             
ورحبت . املتعلق حبقوق الطفل  وسألت عن الوضع الراهن ملشروع القانون       . قانونية يف قربص  

  .وقدمت توصيات. بالتدابري والتشريعات املتخذة ملكافحة االجتار باألشخاص
وأشار االحتاد الروسي إىل أنه على الرغم من احلالة االقتـصادية الـصعبة للغايـة،                 -٤٥

هي استمرت قربص يف اختاذ إجراءات حازمة تكفل االمتثال التام جلميع الصكوك الدولية اليت   
  .توصيةاالحتاد الروسي وقدم . طرف فيها

ونوهت صربيا بتعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي حلماية حقوق اإلنسان وباستقالل            -٤٦
ورد من تقارير عن احلالة املؤسفة للمعامل   ماوأشارت إىل. املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

ة إىل معاجلة هذه املسائل بوصفها      الدينية يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة، وشددت على احلاج        
من عناصر املصاحلة واحترام حقوق اإلنسان للناس كافة، بصرف النظر عـن            اً  أساسياً  عنصر

وحثت قربص على التعاون مع املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان ودعـم     . األصل العرقي 
ـ            دة واملعنـيني   زيارات املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة التابعني لألمـم املتح

  .غري الطوعي واحلق يف التعليم  أو واحلقوق الثقافية، واالختفاء القسرياً،باملشردين داخلي
ورحبت سلوفينيا بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل             -٤٧

ـ             اً املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، وسن تشريعات جتعل الدافع العنصري ظرف
بالتوصية الصادرة عن اهليئة املعنية مبكافحـة       اً  أيضاً  وأحاطت علم . يف اجلرائم اجلنائية  اً  ددمش

  .وقدمت توصية. التمييز باعتماد تشريع ضد خطاب كره املثليني
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وأثنت إسبانيا على تعديل قربص القانون املتعلق مبكافحـة االجتـار باألشـخاص               -٤٨
وقـدمت  . اية العمال الوافدين من البلدان األخرى     يعزز مح   مبا واستغالهلم ومحاية الضحايا،  

  .توصيات
  باجلهود الرامية إىل إدراج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية،         النكا سريورحبت    -٤٩
يف ذلك عن طريق تدريب املدرسني على إدارة التنوع ومكافحة التمييز، واعتماد سياسة              مبا

باختـاذ قـربص    اً  ورحبت أيـض  . عدد الثقافات جديدة يف الوقت املناسب بشأن التعليم املت      
خطوات إلتاحة اخلدمات الصحية اجملانية، على الرغم من القيود املفروضة علـى امليزانيـة،              

. يف ذلك التعاون مع املنظمة الدولية للهجرة        مبا وباجلهود الرامية إىل محاية حقوق املهاجرين،     
  .وقدمت توصية

 اختذهتا وزارة العمل والضمان االجتماعي من       ورحبت دولة فلسطني باخلطوات اليت      -٥٠
وأثنت على قربص الختاذ إجراءات ملنع . أجل احلد من الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء      

يف ذلك توفري التدريب ألفراد الشرطة يف إطار خطة العمل          مبا االجتار باألشخاص ومكافحته،  
. ت على الرغم من الـصعوبات االقتـصادية       الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، اليت ُنفِّذ     

  . وقدمت توصيات
 .من عدم املساواة بسبب األزمة االقتصادية     اً  شديداً  والحظت السويد أن هناك خطر      -٥١
الحظت السويد ورود تقارير عن انتهاكات حقوق املهاجرين والالجـئني وملتمـسي             وإذ

لية والشرطة علـى احتـرام      استفسرت عن كيفية كفالة محل قربص السلطات احمل       واللجوء،  
 بشأن التدابري   سلفاًطرحته  وذكّرت بالسؤال الذي    . حقوق اإلنسان األساسية هلذه اجلماعات    

املتخذة حلماية العمال الذين تستضيفهم قربص والذين يتعرضون الحتمال االستغالل واإليذاء           
  .وقدمت توصيات. اجلنسي
توكول االختياري التفاقية حقـوق     وشجعت تايلند قربص على التصديق على الربو        -٥٢

اً ورحبت بتعيني املفوضة املعنية بالقضايا اإلنسانية مؤخر. الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
األقليات الدينية، وشجعت املفوضة على كفالـة اسـتفادة         وهبدف تعزيز التعاون بني الدولة      

ق املرأة واملساواة بـني اجلنـسني،       ورحبت بالتقدم احملرز يف جمال حقو     . األقليات من التعليم  
اً تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير اليت تتحدث عن االجتار بالنساء واستغالهلن جنـسي              ال لكنها

  .وقدمت توصيات. وعدم املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية
وأشارت بلغاريا إىل أن قربص صدقت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق             -٥٣
فل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، وإىل أن وزارة العمل اختذت مبـادرات              الط

ترمي إىل احلد من الفجوة يف األجور بني اجلنسني، وإىل أن احلكومة اختذت خطوات تكفل               
من املعلومات عن   اً  وطلبت مزيد . إمكانية الوصول إىل سوق العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة       

  .وقدمت توصية. لعامة الرامية إىل تعزيز احلق يف التعليمتدابري السياسة ا
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وأثنت اإلمارات العربية املتحدة على احلكومة لعزمها على االسـتمرار يف تنـسيق               -٥٤
اجلهود الرامية إىل ضمان االمتثال التام جلميع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعد قربص 

ميع السكان يف قربص، بـالرغم مـن األزمـة          فيها واحلفاظ على حقوق اإلنسان جل     اً  طرف
  .وقدمت توصية. االقتصادية

وشجعت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية قربص علـى ضـمان              -٥٥
وأعربت عن شعورها بالقلق إزاء ورود      . استقالل أمينة املظامل على املستويني التنفيذي واملايل      

ييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري         تقارير عن معاملة السجناء والتم    
وأشارت إىل أنه ينبغي اختاذ تدابري تكفل متكني القبارصة األتراك من املشاركة             .اهلوية اجلنسية 

  .وقدمت توصيات. الفعالة يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والشؤون العامة
تبذله من جهود للتصدي لالجتـار    ملا مريكية على قربص  أثنت الواليات املتحدة األ   و  -٥٦

أعربت عن قلقها إزاء عدم إالّ أهنا باألشخاص عن طريق التعاون مع املنظمات غري احلكومية، 
وأشارت إىل الشكاوى . وجود آلية رمسية للتعرف على الضحايا وإحالتهم إىل الدوائر املناسبة     

تقارير عن عسر ظـروف احتجـاز   المال املزارع، وإىل املتعلقة باستغالل العمال املرتليني وع    
  .وقدمت توصيات. بعض املهاجرين

الـدافع  اعتبار  ورحبت أوروغواي باعتماد فصل إضايف يف القانون اجلنائي ينص على             -٥٧
  .وقدمت توصيات. رحبت بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  كما. مشدداًالعنصري ظرفاً

القلق إزاء تقارير عن إهانات لفظية واعتداءات ترتكـب         وأعربت أوزبكستان عن      -٥٨
بدوافع عنصرية موجهة ضّد األجانب واملدافعني عن حقوق اإلنسان والقبارصـة األتـراك،             

إىل ضعف حالة املسنات والنساء     اً  وأشارت أيض . وإزاء اخلطاب العنصري يف وسائط اإلعالم     
  .وقدمت توصيات. ور بني الرجل واملرأةذوات اإلعاقة والعمال املرتليني، والفجوة يف األج

وأثنت نيكاراغوا على سن قوانني جديدة وتنفيذ خطط عمل وطنية وإنشاء آليـات               -٥٩
وشجعت قربص على منع التحديات النامجة عن األزمة االقتصادية من تقويض محاية            . للرصد

  .وقدمت توصية. حقوق اإلنسان
الحات تشريعية، وإنشاء آليات وطنيـة      إصبإدخال  قربص  بقيام   نام فييتوأشادت    -٦٠

االجتـار  ملكافحـة    واختاذ إجـراءات     ،لرصد حقوق اإلنسان، وتقدمي دعم لألقليات الدينية      
  .وقدمت توصيات. باألشخاص

ورحبت اجلزائر بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق            -٦١
وأثنـت  .  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وعلى  

على التدابري املتخذة لضمان املساواة يف األجر واملساواة يف املعاملة بني الرجـل واملـرأة يف                
وشددت علـى   . العمالة والتدريب املهين، وشجعت قربص على مواصلة تعديل قانون الطفل         
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. جتار باألشخاص واجلرميـة املنظمـة     أمهية السعي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، واال      
  .وقدمت توصيات

ورحبت األرجنتني بالتصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               -٦٢
والربوتوكول امللحق هبا، وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك           

قية مناهضة التعذيب وغريه    األطفال يف الرتاعات املسلحة وعلى الربوتوكول االختياري التفا       
وأشادت باعتمـاد قـربص     . املهينة  أو الالإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو من ضروب املعاملة  

األجانب، وشجعتها علـى    وكره  القانون املتعلق مبكافحة أشكال معينة من مظاهر العنصرية         
  .ياتوقدمت توص. اختاذ خطوات فعالة ملنع مجيع أشكال التمييز واملعاقبة عليها

. ورحبت أرمينيا بسياسات التعليم املتعدد الثقافات وبسياسات دعم األقليات القومية  -٦٣
وأعربت . تني والكنيسة األرمينياجلاليةوأعربت عن تقديرها للموقف القائم على االحترام جتاه   

ضمان حقوق اإلنسان ومحاية مواقـع التـراث        عن  احلكومة  عجز  عن شعورها بالقلق إزاء     
 يف اإلقليم خارج نطاق سيطرة احلكومة على حنو   ،يف ذلك حقوق األقليات الدينية      مبا ،الثقايف
  .وقدمت توصيات. فعال
وأشارت أستراليا إىل أن استمرار تقسيم اجلزيرة حيول دون التمتع الكامل جبميـع               -٦٤

وشجعت أستراليا زعيمي الطائفتني القربصيتني علـى       . حقوق اإلنسان لسكان قربص كافة    
وصل إىل حل عادل ودائم هلذه املسألة بفضل املساعي احلميدة اليت يبذهلا األمني العام لألمم     الت

. املتحدة ومستشاره اخلاص بشأن قربص، ألكسندر داونر، وزير خارجية أسـتراليا الـسابق          
سـيما االسـتغالل      وال حجم االجتار باألشخاص،  ضخامة  وأعربت أستراليا عن القلق إزاء      

وأشارت إىل الصعوبات املتزايدة النامجة عن إدارة اهلجـرة غـري           . القسرياجلنسي والعمل   
  .وقدمت توصيات. الشرعية

 التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة        االنتهاء من وشجعت الربازيل قربص على       -٦٥
ورحبت بتوسيع نطاق والية أمينة املظامل، وبالتعديل       . مجيع األشخاص من االختفاء القسري    

خل على القانون اجلنائي الذي جيرم التحريض العلين ضد األشخاص علـى أسـاس              الذي أُد 
ميوهلم اجلنسية، والتعديالت اليت أدخلت على القانون املتعلق باملساعدة القانونية والقـانون            

وطلبت معلومات عن الربامج والسياسات اليت تـدعم احلقـوق          . املتعلق باألجانب واهلجرة  
  . وقدمت توصيات.االقتصادية واالجتماعية

وأفادت تركيا بأن التدخل التركي يف قربص يف أعقاب االنقالب العسكري الـذي               -٦٦
  .١٩٦٠  لعاممبوجب معاهدة الضماناً متاماً  كان قانوني١٩٧٤  عاموقع يف
أن البيان الذي أدلت به تركيا يتعارض مـع         مشرية إىل   فأثارت قربص نقطة نظام،       -٦٧

وطلبت حـذف مجيـع     . عامل املعين باالستعراض الدوري الشامل    النظام الداخلي للفريق ال   
  .اإلشارات اخلاطئة من التقرير
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 ذات الطابع الـسياسي واإلقليمـي     وذكّر رئيس جملس حقوق اإلنسان بأن املسائل          -٦٨
سيما بالنظر إىل     وال تندرج ضمن والية الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل،         ال

ودعـا  . لقضايا خيضع لنظر هيئات أخرى أكثر كفاءة يف هذه اجملـاالت          أن موضوع هذه ا   
  .الرئيس مجيع الوفود إىل التركيز على املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان وجتنب تسييس املناقشة

وأشارت تركيا إىل أن آخر خطة تسوية وضعتها األمم املتحدة حظيـت مبوافقـة                -٦٩
وحيرم القبارصة األتراك مـن     . صية اليونانية رفضتها  القبارصة األتراك، ولكن السلطات القرب    

 حقوق اإلنسان األساسية، مثل االتصاالت مع العامل اخلارجي والتمثيل يف احملافل الدوليـة،            
 إىل اهليئات الدولية ذات الـصلة     حتال مباشرة   ميكن حلالة حقوق اإلنسان اخلاصة هبم أن         وال
ويتعرض القبارصة األتراك يف اجلنوب للتمييز وسوء . تبلِّغ عنها  أوترصدها هذه اهليئات أن   أو

. وحرية التنقل والتعليم بلغتهم األصـلية     الدين  املعاملة والعنف، وحيرمون من احلق يف حرية        
  .وستواصل تركيا دعم عمل اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص

واحلـصص يف   العمل اإلجيايب   األخذ ب وشجعت إثيوبيا قربص على مواصلة النظر يف          -٧٠
 ورحبت بالوقوف على القوانني والسياسات      .اًناقص  اجملاالت اليت تكون فيها املرأة ممثلة متثيالً      

  .وقدمت توصيات. املتعلقة بالعمال املهاجرين اليت ميكن حتسينها
ورحبت الصني بتنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني وبتعزيـز           -٧١

وأشادت باختاذ قربص اخلطوات الالزمة حلمايـة       .  احلياة العامة والسياسية   مشاركة املرأة يف  
الفئات الضعيفة، وبتصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتعـديل قـانون             

.  وبإجراءات مكافحة االجتار باألشخاص  ،يكفل توسيع نطاق املساعدة القانونية      مبا ،الالجئني
  .وقدمت توصيات

لومبيا بإنشاء مكتب أمينة املظامل، وتعزيز املؤسسات الوطنية حلقـوق          ورحبت كو   -٧٢
وعرضت تقدمي مساعدهتا من    . اإلنسان، وباخلطوات اليت اختذت ملكافحة االجتار باألشخاص      

  .وقدمت توصيات. منطلق خربهتا يف خمتلف اجملاالت
سني ومنع العنـف     بالتدابري الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلن       ديفوار كوتورحبت    -٧٣

وأثنت على عمل   . املرتيل ومساعدة الضحايا، ودعم الفئات الضعيفة ومنع االجتار باألشخاص        
 ومكتب مكافحة التمييز، واملفوضة املعنية بالقضايا اإلنسانية، وجلنة اإلشراف على           ،الشرطة

  .وقدمت توصيات. مراكز احتجاز املهاجرين احملظورين
أدخلته من عديد التعديالت التشريعية والتـصديق علـى           ملا وأشادت كوبا بقربص    -٧٤

ورحبت مبشروع القواعد القانونية املتعلقة برفاه األطفـال        . الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان   
  .وقدمت توصية. ومحايتهم وإدماج املعايري اجلديدة يف املناهج الدراسية وبرامج رعاية الطفل
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وطنية حلقوق اإلنسان، واعتماد اإلطار القانوين      وأثنت رومانيا علي إنشاء املؤسسة ال       -٧٥
الشامل للقضاء على التمييز، وتعزيز املساواة بني الرجال والنساء، والتصديق على الـصكوك             

  .وقدمت توصية. الدولية حلقوق اإلنسان اهلامة
هبدف التوصل إىل تسوية      كامالًاً  تزال ملتزمة التزام    ال وأفادت قربص بأن احلكومة     -٧٦
وجيب أن تقوم هذه التسوية على أسـاس        . لقرارات جملس األمن  اً  ة قابلة للتطبيق، وفق   عملي

يكفل محاية حقوق اإلنسان لـسكان البلـد          مبا إطار نظام احتادي يضم منطقتني وطائفتني،     
وفيما يتعلق بالقبارصة األتراك الذين يعيشون يف املناطق اليت تسيطر عليهـا حكومـة              . كافة

ل احلكومة مشاركتهم الفعلية يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية         مجهورية قربص، تكف  
والسبب اجلذري ألوجه القصور يف جمال حقوق اإلنـسان للقبارصـة           . على الوجه األكمل  

  .األتراك هو استمرار االحتالل غري القانوين جلزء من قربص من جانب اجليش التركي
ة نظام، إىل أن الوفد القربصي يعتقد فيما يبدو أن  وأشارت تركيا، يف إطار إثارة نقط       -٧٧

النظام الداخلي الذي يطالب الدول بعدم استخدام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري            
وأفادت تركيا بـأن    . ينطبق على هذا الوفد     ال ملناقشة املسائل السياسية    الشامل بوصفه حمفالً  

اة السياسية بني القبارصة األتـراك والقبارصـة    تستند إىل أساس املساو   ١٩٦٠  عام مجهورية
مجيع املوظفني  وأُخرج   تلك الشراكة    ُنِسفت،  ١٩٦٣ديسمرب  /ففي كانون األول  . اليونانيني

 ١٩٦٣الفتـرة بـني عـامي         ويف .القبارصة األتراك بقوة السالح من مجيع أجهزة الدولة       
إلنسان واالعتـداءات   ، تعرض القبارصة األتراك جلميع أشكال انتهاكات حقوق ا        ١٩٧٤و

تركيا يف اجلزيرة يف أعقـاب االنقـالب،         فتدخلت. املسلحة على أيدي القبارصة اليونانيني    
  . كان الثمنأياًهنائياً، الذي كان يهدف إىل االستيالء على قربص 

وذكّر رئيس جملس حقوق اإلنسان بأن الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري              -٧٨
للمواجهات السياسية، وناشد مجيع األطـراف        أو لتناول املسائل الثنائية    الشامل ليس حمفالً  

 الثنائية مسائل موضـوعية،     أو فاملناقشات املتعلقة بالقضايا اإلقليمية   . التقيد بالنظام الداخلي  
  .نظاميةاً تشكل نقاط وال
 ارهاورأت باكستان، مثرية نقطة نظام، أن تدخل الوفد التركي ونقطة النظام اليت أث              -٧٩
  .اً سيادياً يف اإلعراب عن أرائهايتضمنا أي وجه من أوجه عدم الدقة وأن لكل دولة حق مل

رأي الرئيس، وأفاد بأن الفريق العامل املعين       فأيد  االحتاد الروسي، نقطة نظام،     وأثار    -٨٠
  .استعراض التاريخ  أوللنقاش السياسياً باالستعراض الدوري الشامل ليس مكان

وأشارت اليونان، مثرية نقطة نظام، إىل أن الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري              -٨١
الشامل ينعقد الستعراض حالة حقوق اإلنسان يف قربص، وأنه من غري اجملـدي اسـتخدامه               

والتمست اليونان من الرئيس أن يطلب إىل تركيا احتـرام النظـام            . إلثارة القضايا السياسية  
  .عراض الدوري الشامل وقرار الرئيسالداخلي لالست
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مجيـع  التوّجـه إىل    وأيدت مصر، مثرية نقطة نظام، رأي الرئيس وقالت إنه ينبغي             -٨٢
مع ممارسات وأساليب عمل جملـس      اً  الدول األعضاء يف األمم املتحدة بأمسائها الرمسية، متشي       

  .حقوق اإلنسان والفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل
جملس حقوق اإلنسان باقتصار نقطـة       وأيدت أرمينيا، مثرية نقطة نظام، رأي رئيس        -٨٣

  .النظام على املسائل اإلجرائية دون غريها
تأكيد أن نقاط النظام ينبغي أن تقتصر علـى         فأعادت  قربص، نقطة نظام،    وأثارت    -٨٤

غريهـا مـن      أو وطلبت عدم إدراج املصطلحات الـسياسية     . املسائل اإلجرائية دون غريها   
  .يف أي وثيقة من وثائق اجللسة  أواملصطلحات اخلاطئة يف احملضر

وناشد رئيس جملس حقوق اإلنسان مجيع الوفود بأن متتنع عن تسييس النقاش بـأي             -٨٥
اإلقليمية اليت تعاجلها اهليئـات الدوليـة         أو التدخل يف املسائل الثنائية     أو شكل من األشكال  
  . املختصة األخرى

حت قربص أن للقبارصة األتراك احلق يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان            وأوض  -٨٦
فقد اختذت احلكومة تدابري خاصة لكفالة إعمال . مجهورية قربصمن مواطين على أساس أهنم   

وينتقـل  . الدينيف ذلك احلق يف العمل والتعليم وحرية         مبا هذه احلقوق على النحو الواجب،    
وهلم احلق يف   . إىل املنطقة اليت تسيطر عليها احلكومة للعمل فيها       اً  وميآالف القبارصة األتراك ي   

وتتخذ . للقانوناً  استحقاقات التأمني االجتماعي، شريطة أن يدفعوا االشتراكات الالزمة وفق        
تقدم الـدعم     كما .احلكومة سلسلة من التدابري اهلامة لدعم احلياة اليومية للقبارصة األتراك         

  . وترميم املساجد واملقابر واملعامل اإلسالمية األخرىاملايل من أجل صون
 من ذلك أن املفوضة املعنية حبقـوق        .وتلتزم احلكومة بإصالح نظام قضاء األحداث       -٨٧

األمم املتحـدة   مع مبادئاً  الطفل صاغت مشروع قانون لتنظيم الوقاية والتدخل، يتوافق متام        
  .ن للتشاور يف املستقبل القريبوسوف ُيعرض مشروع القانو. ومبادئها التوجيهية

وتضطلع املرأة بدور هام يف عملية بناء السالم من خالل مـشاركتها يف خمتلـف                 -٨٨
  .األفرقة العاملة واهلياكل املشتركة بني الطائفتني

على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء         اً  وجيري التصديق حالي    -٨٩
 على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص           جيري التوقيع   كما القسري،

 تناول ،على مستوى االحتاد األورويبأيضاً جيري و. باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 إىل مكافحة االجتار باألشخاص     ويف السنوات األخرية، كثفت قربص اجلهود الرامية        -٩٠
 واعتمـاد تـشريعات ملكافحـة االجتـار     ،"فنانالتأشرية "من خالل إلغاء التأشرية املسماة      

باألشخاص، وإنشاء وظيفة املنسق الوطين وفريق التنسيق املتعدد التخصصات ملكافحة االجتار           



A/HRC/26/14 

17 GE.14-13104 

ولني ، وتـدريب املـسؤ    ٢٠١٢-٢٠١٠ للفتـرة    وطنيةالعمل  ال ووضع خطة    ،باألشخاص
  . وإقامة التعاون الدويل مع الدول األخرى،احلكوميني

ومنذ إلغاء تأشرية الفنان واعتماد نظام جديد يتضمن معـايري صـارمة، أُغلقـت                -٩١
سيما املالهي الليلية اليت تشّغل نساء يواجهن بدرجة أكرب احتمـال             وال مؤسسات عديدة، 

 لعمل الفنانني خضوع مـؤهالت      ويستوجب التصريح اجلديد  . التعرض لالستغالل اجلنسي  
ونتيجة لذلك، اخنفـض احتمـال االجتـار    . الفنانني واملؤسسات اليت تشغلهم لفحص دقيق 

 ٢٠٠٩  عام  يف ٧٣باألشخاص بدرجة كبرية، حيث اخنفض عدد املالهي الليلية العاملة من           
لليليـة  ، بينما اخنفض عدد تصاريح العمل الصادرة للفنانني يف املالهي والنـوادي ا            ١٦إىل  

  .، مقارنة بالسنوات السابقة٢٠١٣أغسطس / وآب٢٠١٢سبتمرب /بشكل كبري بني أيلول
 ٢٠١٥-٢٠١٣ وتضمنت خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص للفتـرة          -٩٢
 ٢٠١٢-٢٠١٠وُوضعت على أساس تقييم اخلطة للفترة       .  للتصدي هلذه اجلرمية   شامالًاً  إطار

 ١٠رقة العاملة املعينة هلذا الغرض، واليت أقرها جملس الوزراء يف           والتوصيات الصادرة عن األف   
وراعت أحكام توجيه االحتاد األورويب بشأن منع ومكافحة االجتـار          . ٢٠١٣أبريل  /نيسان

باألشخاص ومحاية الضحايا، واستراتيجية االحتاد األورويب من أجل القضاء علـى االجتـار             
ت الصادرة عن فريق خرباء جملس أوروبا املعىن        ، والتوصيا ٢٠١٦-٢٠١٢باألشخاص للفترة   

 ٢٠١٥-٢٠١٣ومشلت خطة العمل الوطنية للفترة      . بإجراءات مكافحة االجتار باألشخاص   
يف ذلك التدابري العملية واإلجراءات الرامية إىل االضطالع هبـا يف             مبا مجيع جوانب املسألة،  

  .اتحدود األطر الزمنية احملددة، ومشلت كذلك متويل العملي
ويتلقى الشخص املعترف به كالجئ نفس املعاملة اليت يتلقاها مواطنو البلد، يف إطار               -٩٣

يستفيدون وهم   ،يتعرض ملتمسو اللجوء لإلعادة القسرية      وال .القوانني واللوائح ذات الصلة   
على النحو املنصوص عليه يف قـانون       والعمل والسكن   بصورة كاملة من الدعم االجتماعي      

وتقضي التشريعات الوطنية حبق ملتمسي اللجوء يف تلقي املساعدة القانونية اجملانية           . الالجئني
  ).EC/2005/85( أمام احملكمة العليا على النحو املطلوب يف توجيه االحتاد األورويب ذي الصلة

يف ذلك إسـاءة املعاملـة        مبا وال تقبل قربص أي سوء سلوك من جانب الشرطة،          -٩٤
واعتمدت سلسلة من التدابري الرامية     . وغري ذلك من السلوك غري الالئق     واملواقف العنصرية،   

رفيع املستوى ملعاجلة الـشكاوى الـيت       اً  إىل القضاء على سوء سلوك الشرطة، فعينت موظف       
يقدمها اجلمهور ضد سوء سلوك الشرطة، وإطالق موقع على الشابكة لتقدمي الشكاوى على             

مع أمينة املظامل من أجـل      اً  وثيقاً  الوقت الراهن تعاون  وتتعاون سلطات الشرطة يف     . اإلنترنت
إعداد مدونة قواعد املمارسات املهنية اليت حتدد الشروط، ووسائل ضبط الـنفس واملبـادئ              

ويتلقـى  . األساسية للسلوك املهين يف كل مرحلة من مراحل اإلجراءات اليت تتخذها الشرطة           
  .أفراد الشرطة التدريب املهين املستمر
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 العقوبة القاسية   أو امت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة        وق  -٩٥
املهينة بتقييم األوضاع املادية يف مراكز االحتجاز التابعة للشرطة يف اآلونـة              أو الالإنسانية أو

وُيجدَّد مجيع مراكز االحتجـاز التابعـة       . ن أهنا مرضية يف العديد من النواحي      األخرية، وتبيَّ 
  .لشرطة بانتظام بغية كفالة استيفاء معايري وقواعد حقوق اإلنسانل

وُنفِّذ يف اآلونة األخرية عدد من التدابري يف إطار اجلهود الرامية إىل إصـالح نظـام                -٩٦
وكانت أمينة املظـامل    . يكفل امتثاهلا بصورة تامة ملعايري وقواعد حقوق اإلنسان         مبا السجون

واتُّخذ عدد من اخلطـوات     .  أن تساعد على تنفيذ توصياهتا     أكدت أن من شأن هذه التدابري     
  .احملددة الرامية إىل حتسني ظروف االحتجاز ومحاية الفئات الضعيفة وإتاحة بدائل السجن

 ترمي إىل حتسني رفاه السجناء، بـرامَج        ،حنو الفرد اً  وتتضمن سياسات أكثر توجه     -٩٧
 حيث  اً،مهماً  تدريب موظفي السجون جانب   ويشكل  . مهنية  دراسية وأنشطة رياضية وأعماالً   

تركّز احلكومة بشكل خاص على تطوير مهارات االتصال بني األشخاص من منطلق احترام             
  .الكرامة اإلنسانية

  لقانون ولوائح السجون،اً أساسياًجلنة مستقلة عينها جملس الوزراء استعراض  وأجرت    -٩٨
الدولية حلقوق اإلنسان ومع القواعد والـسوابق  مع الصكوك  اً  سيما النظام التأدييب، متشي    وال

 وُيتوقَّع استكمال هذا املشروع حبلول هنايـة      . القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    
  .٢٠١٤ عام
 ويعكف خبري بصورة منهجية على استعراض مجيع السياسات واملمارسات املعلنـة            -٩٩
بروتوكـوالت    أو ف إصدار أحكام تشريعية   ُتسن يف شكل قانوين، هبد      مل غري املعلنة اليت   أو

  .حسب االقتضاء
وُتضمن حقوق العامل األجنيب يف املساواة يف شروط وظروف العمل اليت يتمتع هبا               -١٠٠

وختضع أحكام  . املواطن القربصي عن طريق العقود اخلطية املوقعة بني صاحب العمل والعامل          
. ربمة بني منظمات العمال وأرباب العمل     وشروط اخلدمة لالتفاقات اجلماعية ذات الصلة امل      

 الذي ،٢٠١٢  لعام اخلاصةالتشغيل  وتعززت املعاملة املتساوية والعادلة بفضل قانون وكاالت        
، نظرت إدارة عالقات العمل     ٢٠١٣ عام  ويف .اخلاصةالتشغيل  ينظم عملية إنشاء وكاالت     

ومقاضـاة األشـخاص     شكوى عمل أحالتها إىل الشرطة إلجراء مزيد من التحقيق           ٢٣يف  
  .املسؤولني عن ذلك

ومن أجل محاية حقوق مجيع العمال يف قربص، بصرف النظر عما إذا كانوا مـواطنني                 -١٠١
رعايا من خارج االحتـاد األورويب، أُنـشئت آليـة            أو مواطنني من االحتاد األورويب     أو قبارصة

، توفقت  ٢٠١٢ عام  ويف .عةللشكاوى يف كل مكتب من مكاتب العالقات املهنية التابعة للمقاط         
إسداء املشورة املناسبة اليت تفضي إىل حلول مرضية متفق عليها بشكل متبـادل          يف  آلية الشكاوى   
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ينـاير إىل   /الفترة مـن كـانون الثـاين        ويف .وأصحاب عملهم    عامالً ٣٠وعالقات عمل بني    
  .لحيفظ عالقة العم  مبا شكوى من هذا القبيل،١٩، ُسّويت ٢٠١٣سبتمرب /أيلول
وكّثفت قربص باستمرار جهودها الرامية إىل حتسني ظروف عمل مجيع العمال من              -١٠٢
العمال تشغيل  وشروط  . االحتاد األورويب املنصوص عليها بوضوح يف عقود العمل       رعايا  غري  
االحتاد األورويب يف مجيع األنشطة االقتصادية هي نفسها املنـصوص عليهـا يف             خارج  من  

  .اليت تضمن املساواة يف املعاملة بني مجيع العمال يف قربصاالتفاقات اجلماعية 
تتألف  جلنةٌ ثالثية  وتنظر يف مجيع طلبات تراخيص العمل املقدمة من أصحاب العمل           -١٠٣

وجيـري املفتـشون   . من ممثلني عن إدارة عالقات العمل ومنظمات العمال وأصحاب العمل 
  . العملالتابعون للجنة عمليات تفتيش عشوائية يف أماكن

وتعزز قربص باستمرار جهودها الرامية إىل حتسني ظروف عمل العمال املرتلـيني،              -١٠٤
  .على النحو املنصوص عليه يف عقود العمل، اليت وقعها كال الطرفني

 )١٨٩رقـم   االتفاقيـة   (منظمة العمل الدولية املتعلِّقة خبدم املنازل       وتتناول اتفاقية     -١٠٥
 يغطيها إىل حد كبري قانون االحتاد األورويب يف جماالت الـسياسة            ، اجملاالت اليت  ٢٠١١ لعام

وترى . االجتماعية، ومكافحة التمييز والتعاون القضائي يف املسائل اجلنائية، واهلجرة واللجوء         
قربص أهنا تفي بأحكام االتفاقية إىل حد كبري من خالل القوانني واملمارسة الوطنية يف هـذا                

جير   مل حتقيق املعايري اليت  اً  ميكن حالي   ال وضاع املالية السائدة يف قربص،    وبالنظر إىل األ  . اجملال
  .وبالتايل، يتعذر على قربص االلتزام بالتصديق على هذه االتفاقية. الوفاء هبا
واعتمدت قربص استراتيجية ملكافحة العنف املرتيل، تسعى لتنفيذها من خالل قوانني             -١٠٦

ويشمل دليل التعاون املشترك بني اإلدارات بشأن العنف        . رةرائدة تتعلق بالعنف داخل األس    
  .للتعاون بني احملترفني، ويركز على التعاون املشترك بني اإلداراتاً املرتيل إطار

عامة خيتاروهنـا     أو وبإمكان الطالب القبارصة األتراك االلتحاق بأي مدارس خاصة         -١٠٧
. حلكومة رسوم املدارس اخلاصة بشكل كامل     ا يف املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة؛ وتدعم      

وكان اآلباء القبارصة األتراك أعربوا يف املاضي عن تفضيل التحاق أطفاهلم باملدارس العامة يف    
املنطقة اليت يقيمون فيها، وأشاروا إىل كفاية التدابري املتخذة لتلبيـة احتياجـات الطـالب               

.  األتراك لتلقـي دروس يف اللغـة التركيـة         وتتاح الفرصة أمام األطفال القبارصة    . التعليمية
يف اللغة  اً  واملدارس العامة اليت يلتحق هبا عدد كبري من الطالب القبارصة األتراك تتيح دروس            

  .والديانة والثقافة اخلاصة هبم
ألطفال اسن القانون املتعلق بتعليم وتدريب      يف   ١٩٩٩  عام  يف رائدةوكانت قربص     -١٠٨

 فهّيأت اإلطار التشريعي الذي ينظم مجيع املسائل املتعلقة بتعلـيم           ذوي االحتياجات اخلاصة،  
وقد مـنح القـانون     . األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة املسجلني باملدارس العامة       

 ،"التعليم العام اجملاين املناسب   "احلق يف   األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة      املذكور  
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على أن الدولة هي املسؤولة عن تيسري وصوهلم إىل التعليم واملدارس  ونص  إىل جانب أقراهنم،    
وإدماج األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة يف التعلـيم األساسـي           . بصورة كاملة 

تتبعهما وزارة التعليم والثقافة، ويتمشى     الكامنتان اللتان   املوحد هو الفلسفة والسياسة العامة      
ساالمنكا يف جمـال تعلـيم ذوي   وإطار عمل اهات الدولية مثل بيان     مع البيانات واالجت  اً  متام

ودرست املفوضة املعنية حبقوق الطفل، بعـد التـشاور مـع           . االحتياجات التربوية اخلاصة  
. ناقشه الربملـان  وأحالته إىل وزير التعليم     اً  أصحاب املصلحة، تطبيق القانون وأصدرت تقرير     

  .ية لتعديل القانون احلايلوروعيت توصياهتا يف األعمال التحضري
وتتمثل أولوية احلكومة يف كفالة تكافؤ فرص احلصول على التعليم جلميع األطفـال         -١٠٩

هلذه الغاية، ُيتاح التعليم اجملاين جلميع التالميذ دون املساس بنوع          اً  وحتقيق. املقيمني يف اجلزيرة  
تقرير  ويعزز. األصل اإلثين   أو السياسياملعتقد    أو الدين  أو اللون  أو اللغة  أو القدرة  أو اجلنس

السياسات عن التعليم املتعدد الثقافات سياسة جتمع بني الثقافات تتعلق بإدماج الطالب غري             
مجع وحتليل البيانات، ووضع الربامج واإلجـراءات والـدورات اللغويـة           من خالل   احملليني  

لطلبة من مجيع البلـدان يف      واهلدف من هذه السياسة هو تيسري إدماج ا       . وتدريب املدرسني 
  .نظام التعليم يف قربص

وبوسع الطالب املنتمني إىل فئات األقليات الدينية الوطنية أن يلتحقوا بأي مدرسـة               -١١٠
مبدرسة   أم وسواء اختاروا االلتحاق مبدرستهم الوطنية،    . اخلاص  أو خيتاروهنا يف القطاع العام   

 من النفقات حتظى بدعم احلكومة على حنـو  خاصة أخرى، فإن املصروفات املدرسية وغريها  
الالتينية، بتنفيذ بـرامج خاصـة   واملارونية واألرمينية للجاليات  وُتكفل اهلوية الثقافية    . كامل

  .متوهلا الدولة
 األجانب، أنشئ فريق خرباء متعدد التخصصات       وكرهوفيما خيص مسألة العنصرية       -١١١

للمدارس اليت  الدعم والتوجيه الفوريني    درسي يقدم   يسمى فرقة العمل املعنية مبسألة العنف امل      
ومن خالل تدخالت الفريق يف املدارس، يتلقـى الطـالب          . تشهد حوادث عنف وعنصرية   

وبناء على توصية من هيئة مكافحة التمييـز،        . على أساس منتظم   املستضعفون الدعم النفسي  
 السلوك ملكافحة العنـصرية يف      على إعداد مدونة قواعد   اً  تعكف وزارة التعليم والثقافة حالي    

أن تسهم يف خفض حاالت التسلط والتمييز القائم على أي شكل من أشكال  املدارس، ُيتوقَّع 
  .التنوع يف املدارس

وترى حكومة مجهورية قربص أن آلية االستعراض الدوري الشامل اليت تركز علـى               -١١٢
رها مبثابة خريطة طريـق للتقيـيم       عن طابع الرصد الذي تتضمنه، ميكن اعتبا        النتائج، فضالً 

وتلتزم قربص بالتصدي للتحديات اجلديدة     . الداخلي وزيادة حتسني االمتثال للمعايري الدولية     
  .إعمال حقوق الناس كافة يف اجملتمع القربصي  ويفاليت تواجهها يف جمال حقوق اإلنسان،
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داخلي فيمـا يتعلـق     ووجه رئيس جملس حقوق اإلنسان انتباه الوفود إىل النظام ال           -١١٣
بإعداد التقارير املقدمة من الفريق العامل، الذي ينص على أن التقارير وقائعيـة وجيـب أن                

  .الكلمةاليت تأخذ تعكس تدخالت الدولة موضوع االستعراض وغريها من الوفود 

  **التوصياتأو /واالستنتاجات   -ثانياً  
ر النتائج الـذي سـيعتمده      يف تقري التالية  ستدرج ردود قربص على التوصيات        -١١٤

  .٢٠١٤يونيه /ة والعشرين يف حزيرانجملس حقوق اإلنسان يف دورته السادس
تـصدق عليهـا بعـد        مل التصديق على الصكوك الدولية الـيت       -١-١١٤

  ؛)ديفوار كوت(
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال  النظر يف التصديق على   -٢-١١٤

  ؛)باراغواي( )ندونيسياإ(املهاجرين وأفراد أسرهم 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع  النظر بإجيابية يف التصديق على   -٣-١١٤

  ؛)اجلزائر(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق    النظر يف إمكانية التصديق على    -٤-١١٤

  ؛)إكوادور(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
الدولية حلماية حقوق مجيع    االتفاقية   النظر يف إمكانية االنضمام إىل        -٥-١١٤

  ؛)مصر(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين        التوقيع على     -٦-١١٤

  ؛)إثيوبيا(وأفراد أسرهم 
عمـال  االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع ال        التصديق على     -٧-١١٤

 واتفاقيـة   ، األشخاص عدميي اجلنـسية    املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية وضع    
  ؛)أوروغواي(خفض حاالت انعدام اجلنسية 

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن             -٨-١١٤
االختفاء القسري واالعتراف باختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري         

  ؛)أوروغواي) (٣٢ و٣١ني للمادتاً طبق(

__________ 

  .والتوصياتمل ُتحرر االستنتاجات   **  
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مواصلة اجلهود الرامية إىل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية           -٩-١١٤
 عن الصكوك الدوليـة الرئيـسية        فضالً ،مجيع األشخاص من االختفاء القسري    

  ؛)األرجنتني(حىت اآلن  فيها حلقوق اإلنسان اليت ليست طرفاً
 امللحق بالعهد الدويل اخلاص التصديق على الربوتوكول االختياري  -١٠-١١٤

  ؛)إسبانيا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص   -١١-١١٤

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع           
وكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      والربوت ،األشخاص من االختفاء القسري   

  ؛)الربتغال(املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
التوقيع والتصديق على اتفاقية خفض حاالت انعـدام اجلنـسية            -١٢-١١٤

  ؛)هنغاريا(والتصديق عليها 
 املتعلقـة   ١٨٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم           -١٣-١١٤

  ؛)أوزبكستان) (أوروغواي( املرتليني بتوفري العمل الالئق للعمال
على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منـع ومكافحـة         اً  التصديق قريب   -١٤-١١٤

  ؛ )إيطاليا(العنف ضد املرأة والعنف املرتيل 
النظر يف التوقيع والتصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منـع             -١٥-١١٤

  ؛)اسلوفيني(ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل 
مـع مبـادئ بـاريس    يتفق   مباتيسري عمل أمينة املظامل ووظيفتها    -١٦-١١٤

  ؛ )إندونيسيا(
من أجـل االمتثـال     كفالة االستقالل الكامل ملكتب أمينة املظامل         -١٧-١١٤

  ؛)ماليزيا(بادئ باريس الكلي مل
مواصلة النهوض بتوطيد دعائم املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان          -١٨-١١٤
  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال (ئ باريس ملباداً وفق

ن من اعتماد أمينة املظـامل      ميكِّ  مبا دراسة التدابري اليت تراها مناسبة      -١٩-١١٤
  ؛)اجلزائر(ملبادئ باريس اً بوصفها مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، وفق

االنتهاء من عملية توطيد املؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان            -٢٠-١١٤
لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان           واعتمادها  

  ؛)املكسيك(
اعتماد التدابري الرامية إىل تعزيز السلطة الوطنية املستقلة حلقـوق            -٢١-١١٤

 ميكنها من التقيد التام مببادئ باريس؛ وعلى وجه اخلصوص تزويدها           مبا اإلنسان
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يعزز اآللية الوقائية الوطنيـة       مبا هلنييكفي من املوارد واملزيد من املوظفني املؤ       مبا
سيما يف أوساط الفئات الـضعيفة        ال محالت إعالمية، وتنظيم   ،ملناهضة التعذيب 

  ؛)أوروغواي(
ـ   اآللية الوطنية   مواصلة تعزيز     -٢٢-١١٤  الـسلطات   احلقوق املرأة، ومنحه

  ؛))يةالبوليفار - مجهورية(فرتويال  (اواملكانة واملوارد الالزمة لتنفيذ أهدافه
ينسجم   مبامواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      -٢٣-١١٤

  ؛)عمان(مع املعايري الدولية 
هذا االستعراض الدوري الشامل، وإدماجها يف      إسهامات  مراعاة    -٢٤-١١٤

خطط العمل الوطنية ذات الصلة اليت تروج هلا احلكومة يف خمتلف جماالت حقوق      
  ؛)انيكاراغو(اإلنسان 
تعزيز التدابري ذات الصلة حبماية حقـوق النـساء واألطفـال،             -٢٥-١١٤

  ؛)الصني(واألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين 
تدابري من أجل محاية حقوق الفئات الضعيفة مـن         المواصلة اختاذ     -٢٦-١١٤

ن و اإلعاقة واملـسن   والنساء واألطفال واألشخاص ذو   منهم  سيما    وال السكان،
  ؛)االحتاد الروسي(

ـ     المواصلة اختاذ     -٢٧-١١٤ للمعاهـدات  اً  تدابري لتعزيز النظام القانوين وفق
سيما تلك اليت تـشري إىل حقـوق          وال الدولية حلقوق اإلنسان اليت قبلت هبا،     

  ؛)كوبا(األطفال والشباب 
مواصلة الزخم احلايل وخطط العمل والربامج الوطنية من أجـل            -٢٨-١١٤

ه التفاوت يف الرعاية الصحية والتعليم والعمالة       التصدي بفعالية للتحديات وأوج   
سيما بالنسبة إىل الفئات الضعيفة   والواملساواة بني اجلنسني والرعاية االجتماعية، 

من النساء واألطفال وكبار الـسن واألشـخاص ذوي الـصعوبات يف البلـد              
  ؛)نام فييت(

نـسان يف   مواصلة بذل اجلهود الكفيلة بتعزيز التثقيف حبقوق اإل         -٢٩-١١٤
   ؛)املغرب(املناهج الدراسية 

مواصلة إصالح التعليم وإعادة هيكلة النظام التعليمي، وإيـالء            -٣٠-١١٤
  ؛)أرمينيا(االهتمام بوجه خاص لزيادة الوعي والتثقيف حبقوق اإلنسان 

ضمان استمرار التدريب املهين ألفراد الشرطة من مجيع الرتـب            -٣١-١١٤
  ؛)كندا(ملبادئ حقوق اإلنسان  فني، امتثاالًوالفئات على محاية املستضع
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تكثيف اجلهود الرامية إىل زيادة رفع مـستوى الـوعي العـام              -٣٢-١١٤
والتثقيف حبقوق اإلنسان وزيادة بناء القدرات من أجل تعزيز مؤسسات حقوق           

  ؛)نام فييت(اإلنسان واآلليات املكلفة بإنفاذ القوانني 
عـن   ىل ضمان املساواة بني اجلنسني، فضالً  تعزيز التدابري الرامية إ     -٣٣-١١٤

  ؛)ديفوار كوت(منع العنف ضد املرأة 
اختاذ املزيد من التدابري امللموسة لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة            -٣٤-١١٤

من خالل متكني مشاركة النساء الكاملة والفعالة يف مستويات صنع القـرار يف             
  ؛)كندا(وضات بشأن مسألة قربص عملية السالم الرمسية، ودفع عجلة املفا

إدماج منظور جنساين يف التفاوض بشأن أي اتفاقـات تـسوية             -٣٥-١١٤
  ؛)أستراليا(وتنفيذها 

تعزيز السياسات العامة الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف            -٣٦-١١٤
املمارسة العملية، مع إيالء اهتمام خاص جبوانب الضعف لدى النساء   ويفالقانون

سيما فيما يتعلق بإمكانية االسـتفادة مـن          وال املسنات والنساء ذوات اإلعاقة،   
  ؛)كولومبيا(واخلدمات االجتماعية والعمل التعليم 
مواصلة السعي للحد من الفجـوة يف األجـور بـني اجلنـسني               -٣٧-١١٤

  ؛)اليونان(
العمل على تعزيز تنفيذ ورصد وإنفاذ اإلطار القـانوين حلمايـة             -٣٨-١١٤
يكفل احلد من الفجوة يف       مبا ،العملسيما يف جمال      ال ساواة بني املرأة والرجل،   امل

  ؛)إسرائيل(األجور بني الرجال والنساء 
مواصلة السري على طريق احلد من الفجوة يف األجور بني الرجل             -٣٩-١١٤
يف ذلك عن طريق مكافحة األسباب اجلذرية الكامنة وراء الفجوة يف             مبا واملرأة،
  ؛)دولة فلسطني(ر بني اجلنسني األجو
اختاذ تدابري فعالة للوقاية من أي شكل من أشـكال العنـصرية              -٤٠-١١٤

  ؛)أوزبكستان(والتمييز العنصري 
تنفيذ التدابري الرامية إىل مكافحة القوالب النمطيـة واملواقـف            -٤١-١١٤

يعات يف ذلك عن طريق محالت التوعية وإنفاذ تشر         مبا التمييزية ضد املهاجرين،  
  ؛)الفلبني(مكافحة التمييز العنصري يف مجيع ميادين احلياة العامة 

تعزيز اجلهود الرامية إىل محاية حقوق املهاجرين عن طريق مكافحة            -٤٢-١١٤
يف ذلك عن طريـق محـالت         مبا القوالب النمطية العنصرية واملواقف التمييزية،    
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مجيع جماالت احلياة العامة    التوعية وإنفاذ تشريعات مكافحة التمييز العنصري يف        
  ؛)الربازيل(

كان أساسه،  اً  اعتماد استراتيجية متكاملة للقضاء على التمييز، أي        -٤٣-١١٤
الذي يشمل على وجه اخلصوص االعتداءات ذات الـدوافع العنـصرية ضـد             
األجانب واألشخاص املنحدرين من أصل أفريقي واملدافعني عن حقوق اإلنسان          

  ؛)كولومبيا(
اعتماد تدابري تشريعية وعملية من أجل ضمان املساواة وتكـافؤ            -٤٤-١١٤

الفرص يف جماالت العمالة والتعليم والرعاية الصحية واإلسكان جلميع الفئـات           
  ؛)أوزبكستان(العرقية 
بذل املزيد من اجلهود ملكافحة ومعاقبة مجيـع أشـكال التمييـز              -٤٥-١١٤

تفي أكثر  إضافية إلتاحة استجابة    عن اختاذ تدابري      والتعصب بصورة فعالة، فضالً   
  ؛)هنغاريا(الدعم املطلوب لالحتياجات التعليمية لألقليات بالغرض ولتوفري 

مواصلة اإلجراءات الرامية إىل تعزيز بيئة من التسامح والتنـوع            -٤٦-١١٤
  ؛)إكوادور(الثقايف من أجل منع حاالت التمييز يف املدارس 

الت الرامية إىل تعزيز التسامح واحترام      زيادة برامج التوعية واحلم     -٤٧-١١٤
  ؛)ماليزيا(التنوع الثقايف يف املدارس وكذلك يف اجملتمع 

األشخاص على أساس   االعتداء على   جترمي التحريض العلين على       -٤٨-١١٤
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا      (هويتهم اجلنسانية     أو ميوهلم اجلنسية 

  ؛)الشمالية
شريعات لالعتراف بالقران املدين بني املثليني وتعديل القانون        سن ت   -٤٩-١١٤
التمييـز ضـد      أو العنف  أو حيظر صراحة التحريض على الكراهية      كيما اجلنائي

  ؛)أيرلندا(هويتهم اجلنسانية   أواألشخاص على أساس ميوهلم اجلنسية
يف ذلك التمييز علـى       مبا إدراج حظر للتمييز من أي نوع كان،        -٥٠-١١٤
العمـل،  إطار  اس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية، يف اجملاالت الواقعة خارج          أس

  ؛)هولندا( مع املعايري الدولية متاشياً
  ؛)جيبويت(ف حتسني ظروف االحتجاز هبداملبذولة مواصلة اجلهود   -٥١-١١٤
 تطوير واستخدام التدابري الرامية إىل احترام حقـوق الـسجناء،           -٥٢-١١٤
راض التدابري البديلة احملتملة للمجرمني وظـروف االحتجـاز         يف ذلك استع   مبا
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(
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 التصدي للشواغل املتعلقة بأوضاع مركز احتجـاز املهـاجرين،          -٥٣-١١٤
يف ذلك عن طريق ضمان احلق يف احلصول على مراجعة قـضائية سـريعة يف         مبا

ق سراح احملتجز إذا ثبت أن االحتجـاز غـري قـانوين            شرعية االحتجاز وإطال  
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

ثر تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة مبنع ومكافحة        ألإجراء تقييم     -٥٤-١١٤
  ؛)الربتغال(العنف املرتيل 

مـع  اً  تقدمي املزيد من املساعدة للنساء ضحايا العنـف، متـشي           -٥٥-١١٤
لصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         التوصيات ذات الصلة ا   

  ؛)الربتغال(
اختاذ إجراءات ملنع ومكافحة العنف املرتيل وحتديد موعد للتصديق          -٥٦-١١٤

على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املـرتيل             
  ؛)فرنسا(

، املعاشرةيف عالقات   للنساء  نونية  اختاذ تدابري لضمان احلماية القا      -٥٧-١١٤
 وتقدمي املـساعدة إىل     اً،الالئي كّن يف مثل هذه العالقات سابق      النساء   عن   فضالً

إنشاء العدد الكايف من مرافق االستقبال      ، من خالل    النساء ضحايا العنف املرتيل   
  ؛)باراغواي(وإعادة التأهيل 

ـ   تكثيف اجلهود املبذولة يف جمال محاية األ        -٥٨-١١٤ اً طفال، والتصديق قريب
على اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتـداء   

  ؛)إيطاليا(اجلنسي، وتنفيذ األحكام الواردة فيه 
توسيع نطاق النهج املشترك بني اإلدارات بشأن العنـف املـرتيل             -٥٩-١١٤

 املرتبط بنوع اجلنس    أشكال العنف خارج األسرة، من قبيل العنف      اً  أيضليشمل  
والعنف ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسية           

  ؛)هولندا(
اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة للقضاء على االجتـار باألشـخاص            -٦٠-١١٤

  ؛)أستراليا(
اإلصرار على اجلهود املبذولة اجلديرة باملالحظة من أجل مكافحة           -٦١-١١٤

  ؛)اليونان( طريق التعاون على الصعيدين الوطين والدويل االجتار عن
تطبيق األحكام القانونية القائمة بشأن مكافحة التمييز واالستمرار          -٦٢-١١٤

  ؛)رومانيا(يف مكافحة االجتار باألشخاص 
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بذل املزيد من اجلهود الرامية إىل توفري القدر الكايف من املساعدة             -٦٣-١١٤
  ؛)دولة فلسطني(ا االجتار باألشخاص واحلماية إىل مجيع ضحاي

كافية من أجل التنفيذ الكامل للخطـة الوطنيـة         الوارد  املتوفري    -٦٤-١١٤
ملكافحة االجتار باألشخاص، مع التركيز بشكل خاص على احلد مـن االجتـار             

  ؛)الفلبني(بالنساء والفتيات 
خطة مواصلة تنفيذ برامج التدريب للموظفني العموميني يف إطار           -٦٥-١١٤

  ؛)دولة فلسطني(العمل الوطنية املنقحة ملكافحة االجتار باألشخاص 
 الرامية إىل حماكمـة مـرتكيب االجتـار بالنـساء           هوداجلتكثيف    -٦٦-١١٤

عن كفالة منح الضحايا تعويضات مالئمة يف حينـها           واالستغالل اجلنسي، فضالً  
  ؛)تايلند(

الـذين يتعرضـون    كبلد مصدر ومقصد للرجال والنساء       القيام،  -٦٧-١١٤
تحسني اجلهود الرامية إىل مقاضاة جمرمـي االجتـار         بللسخرة واالجتار باجلنس،    

  ؛)السويد(وإدانتهم وإصدار أحكام حبقهم 
اختاذ تدابري أكثر فعالية ملكافحة االجتار باألشخاص وزيادة تدابري           -٦٨-١١٤

هود الراميـة  يف ذلك اجل  مباالتقييم القائمة بالفعل للحد من استغالل األشخاص،  
  ؛)الدامنرك(إىل محاية الضحايا وحماكمة مرتكيب االجتار باألشخاص 

تعزيز خدمات محاية ضحايا االجتار باألشخاص عن طريق إنـشاء            -٦٩-١١٤
يكفل إبـالغ ضـحايا       مبا اخلط اهلاتفي املباشر وتعميمه وتدريب موظفي اهلجرة      

  ؛)يات املتحدة األمريكيةالوال(االجتار باألشخاص حبقوقهم على النحو املالئم 
مواصلة النهوض حبماية العمال من البلدان الثالثة يف قربص، مبـن            -٧٠-١١٤

 ،فيهم مجيع ضحايا االجتار باألشخاص واالستغالل يف برنامج املساعدة القانونيـة      
  ؛)إسبانيا(وكفالة توفري القدر الكايف من التمويل لذلك 

ذ سياسات حقوق الطفل فيما بـني       إنشاء آلية فعالة لتنسيق تنفي      -٧١-١١٤
املؤسسات على مجيع املستويات ذات الصلة وكفالة اتساق نظام قضاء األحداث           

  ؛)أيرلندا(من املعايري ذات الصلة وغري ذلك مع اتفاقية حقوق الطفل 
  ؛ )أرمينيا(زيادة تعزيز ومحاية حقوق األقليات الدينية   -٧٢-١١٤
بالعالقات بني الطوائف العرقية ا يتصل فيممواصلة تطوير املشاريع     -٧٣-١١٤

مع التوصيات ذات الصلة الصادرة عن املقررة اخلاصـة         اً  والدينية املختلفة، متشي  
  ؛)الربتغال(املعتقد   أواملعنية حبرية الدين
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لمبادرات الرامية إىل تـشجيع زيـادة       لالتنفيذ الكامل والفوري      -٧٤-١١٤
  ؛)إيطاليا(مشاركة املرأة يف السياسة 

مواصلة بذل اجلهود الكاملـة الراميـة إىل تعزيـز االنتعـاش              -٧٥-١١٤
  ؛)الصني(االقتصادي وضمان حقوق ملواطنني االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

اً اختاذ مجيع التدابري العملية ملنع األزمة املالية اليت جتتاح البلد حالي            -٧٦-١١٤
ومـّد الفئـات     جتماعية والثقافية، من التأثري يف حقوق املواطنني االقتصادية واال      

اإلمارات (سيما العاطلني عن العمل، بكل الدعم واحلماية          وال الضعيفة يف البلد،  
  ؛)العربية املتحدة

جلميـع   كفالة حصول اجلميع على الرعاية واخلدمات الـصحية         -٧٧-١١٤
  ؛)مجهورية مولدوفا(سيما املهاجرات واملسنات   والالنساء،
سـيما    وال ل اجلميع على خدمات الرعاية الصحية،     كفالة حصو   -٧٨-١١٤

  ؛)تايلند(النساء، مبن فيهن املهاجرات واملعوقات واملسنات 
سـيما يف    والاحلماية من التمييز لألشخاص ذوي اإلعاقة، ضمان    -٧٩-١١٤

  ؛)إسبانيا(والنقل واألنشطة الترفيهية والثقافية العمل والسكن جماالت 
الرامية إىل حتسني احلماية والتكامل، وعلى وجـه  مواصلة التدابري     -٨٠-١١٤

  ؛)األرجنتني(األطفال ذوي اإلعاقة على التعليم  اخلصوص إمكانية حصول
ضمان متكني األطفال ذوي اإلعاقة من ممارسة حقهم يف التعليم،             -٨١-١١٤

  ؛)ماليزيا(وإتاحة إدماجهم يف نظام التعليم العام 
إلعاقة من ممارسة حقهم يف التعليم،      ضمان متكني األطفال ذوي ا      -٨٢-١١٤

  ؛)بلغاريا(وإتاحة إدماجهم يف نظام التعليم العام 
 وضـمان   ،حتسني فرص احلصول على التعليم والصحة لألقليات        -٨٣-١١٤

  ؛)باراغواي(عدم التمييز يف احلصول على فرص العمل واإلقامة للمهاجرين 
  ؛)الفلبني(هاجرين تكثيف اجلهود الرامية إىل محاية حقوق امل  -٨٤-١١٤
تعزيز تطبيق قوانني ولوائح قربص املتعلقة حبماية العمال املهاجرين           -٨٥-١١٤

  ؛)إثيوبيا(
زيادة مواصلة تدعيم التدابري الرامية إىل تعزيز ومحايـة حقـوق             -٨٦-١١٤

يف ذلك من خالل آليات الرصـد وتكثيـف توعيـة اجلمهـور               مبا املهاجرين،
  ؛)النكا سري(
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نفيذ سياسة متكاملة من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان          بدء ت   -٨٧-١١٤
  ؛)كولومبيا(للمهاجرين تراعي حالة ضعف العمال املرتليني األجانب 

مواصلة تعزيز سياسات اهلجرة بأكرب قدر من الفعاليـة هبـدف             -٨٨-١١٤
األجانب وأشكال التعصب   وكره  التصدي للتحيز والعنصرية والتمييز العنصري      

  ؛))البوليفارية - مجهورية(يال فرتو(األخرى 
كفالة احترام االتفاقيات األوروبية والدولية املتعلقة حبماية حقوق          -٨٩-١١٤

  ؛)فرنسا(اإلنسان يف إطار معاملة املهاجرين املتضررين من قرارات الترحيل 
تدابري بديلة الحتجاز األطفال املهـاجرين غـري        بالنظر يف العمل      -٩٠-١١٤

  ؛)مصر(املصحوبني بذويهم 
مواصلة العمل للتصدي للتحديات الـيت تـشكلها التـدفقات            -٩١-١١٤

  ؛)أستراليا(الشرعية املتزايدة للهجرة غري 
يكفل تيسري الوصول إىل اإلجـراءات        مبا بذل املزيد من اجلهود     -٩٢-١١٤

املتعلقة مبنح تصاريح اإلقامة وشفافيتها عن طريق توضيح معايري منحها، وتـوفري     
، وحتسني املعلومات املقدمة إىل األجانب عن سـبل االنتـصاف           أسباب الرفض 

  ؛)فرنسا(املتاحة هلم 
يضمن عدم توقف إصـدار تـصاريح         مبا اعتماد التدابري الالزمة    -٩٣-١١٤

مينع ضحايا االسـتغالل مـن        ال على أصحاب العمل، كي   اً  العمل واإلقامة كلي  
  ؛)إسبانيا(االحتكام للقضاء 

 الرامية إىل القضاء على الفساد يف اآلليات اخلاصـة        زيادة التدابري   -٩٤-١١٤
بتجهيز تصاريح اإلقامة والعمل للمواطنني الوافدين من الدول األعضاء خـارج           

  ؛)إسبانيا(االحتاد األورويب 
ضمان احلماية الفعالة للعمال املرتليني من االسـتغالل، وضـمان            -٩٥-١١٤

  ؛)دوفامجهورية مول(حقهم يف ظروف عمل عادلة ومواتية 
يف ذلك عن طريـق       مبا كفالة حقوق العمال املرتليني املهاجرين،      -٩٦-١١٤

ومحاية هؤالء العمال من أصحاب العمـل       العمل  ظروف  للتفتيش يف   اختاذ تدابري   
  ؛)فرنسا(

 ،حتسني الرقابة على ظروف العمل ملنـع االسـتغالل يف العمـل             -٩٧-١١٤
تعرض العمال األجانب على وجـه      حيث ي يف القطاعني املرتيل والزراعي     سيما   ال

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اخلصوص لالستضعاف 
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تدابري للتصدي لظاهرة زيادة استغالل اليـد العاملـة،         استنباط    -٩٨-١١٤
تقارير، من قبيل تنبيه العمال املهاجرين وإبالغهم حبقـوقهم         الأوردته    ما حسب

املون مـع الـضحايا احملـتملني       القانونية، وإتاحة التدريب للمهنيني الذين يتع     
  ؛)السويد(

هـاجرين غـري    املاختاذ تدابري ملموسة من أجل حتسني وصـول           -٩٩-١١٤
  ؛)الدامنرك(إىل السكن املقبول الشرعيني 

اعتماد تدابري متكن املهاجرين وأطفاهلم، مبن فيهم املهاجرون غري           -١٠٠-١١٤
انب الرعاية الـصحية    ، من احلصول على اخلدمات االجتماعية، إىل ج       الشرعيني

  ؛)الفلبني(العامة والتعليم املدرسي 
تعزيز القدرة على جتهيز ملفات ملتمسي اللجوء واملهاجرين غري           -١٠١-١١٤

 مع املعايري اإلقليمية والدوليـة، بالتعـاون         متشياً ، ورعايتهم وإيوائهم  الشرعيني
  ؛)املكسيك(الوثيق مع اجلهات الفاعلة ذات الصلة 

من ملتمسي اللجوء، يف انتظار استعراض أوضاعهم،       محاية  ة  كفال  -١٠٢-١١٤
التعرض لإلعادة القسرية وحصوهلم على اخلدمات األساسية بصورة متـساوية          

  ؛)الربازيل(وفعالة 
التأكّد من تلقّي ملتمسي اللجوء املساعدة القانونية اجملانية يف مجيع            -١٠٣-١١٤

  ؛)جيبويت(مراحل إجراءات اللجوء 
سني اآلليات اخلاصة باستقبال الالجئني وملتمـسي اللجـوء،         حت  -١٠٤-١١٤

عن متكينهم من     وضمان متكينهم من املساعدة النفسية والقانونية واللغوية، فضالً       
  ؛)إسبانيا(مهاراهتم املهنية تالئم فرص العمل اليت 

بـنفس  اً  اختاذ التدابري الالزمة لضمان متتع أطفال املشردين داخلي         -١٠٥-١١٤
النظر عـن جـنس الوالـدين       ، بصرف   لقانوين الذي يتمتع به الوالدين    املركز ا 

  .)املكسيك(
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /مجيع االستنتاجات و    -١١٥

ينبغي تأويلها على أهنا قـد        وال .أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
[English only]  

The delegation of Cyprus was headed by H.E. Mrs. Leda Koursoumba, Law 
Commissioner, and composed of the following members: 

• Mr. Andreas Ignatiou, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission 
of the Republic of Cyprus, Geneva; 

• Mr. George Yiangou, Counsellor/Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission of the Republic of Cyprus, Geneva; 

• Ms. Myrianthi Spathi, Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs; 

• Ms. Athina Dimitriou, Expert in Detention Matters, Minister’s Officer, Ministry of 
Justice and Public Order; 

• Ms. Maro Michaelide, Adviser Officer, Ministry of Interior; 

• Mr. Andreas Tsiakkiros, Officer at the Primary Education Director’s Office, 
Ministry of Education and Culture; 

• Ms. Natalia Andreou Panayiotou, Adviser Officer for International Relations, 
Ministry of Labour and Social Insurance; 

• Ms. Maria Sologianni, Advisor, Permanent Mission of the Republic of Cyprus, 
Geneva. 

       


