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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٢- ٤

  ول األطراف مبوجبالنظر يف التقارير املقدمة من الد
   من العهد١٧ و١٦املادتني 

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  قربص

  بشأن تنفيـذ العهـد     قربصاملقدمني من   الرابع واخلامس    نيعّمين الدوريني اجمل  ريريف التق نظرت اللجنة     - ١
(E/C.12/CYP/5)     ٨  يف ، املعقـودتني  التاسعة والعاشرة  يهالى قائمة املسائل يف جلست     إىل جانب الردود اخلطية ع 

 ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨ املعقودة يف    ١٨، واعتمدت يف جلستها     )SR.10 و E/C.12/2009/SR.9 (٢٠٠٩مايو  /أيار
  .املالحظات اخلتامية التالية

   مقدمة- ألف 

ة بصفة عام اللذين أُعدا   ،  امس للدولة الطرف  الرابع واخل  عنيّمين الدوريني اجمل  ريرالتقترحب اللجنة بتقدمي      - ٢
للتأخر يف تقدمي هذا التقرير الدوري وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي            غري أهنا تأسف     .وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة   

وتأسف اللجنة أيضاً لتقدمي معلومات غري كافية عن اشتراك منظمات        . تقاريرها من اآلن فصاعداً يف الوقت املناسب      
  . جملتمع املدين واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف إعداد تقرير الدولة الطرفا

كمـا   الردود اخلطية الشاملة اليت قدمتها الدولة الطرف على قائمة املسائل،            مع التقدير   اللجنة ظحالوت  - ٣
  .خمتلفةثلني القادمني من وزارات احلوار املفتوح والبناء مع الوفد الذي ضم عدداً من املمتالحظ 

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

  :ترحب اللجنة بالتشريعات اهلامة اليت سنتها الدولة الطرف، وهي  - ٤
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 ؛٢٠٠٤لعام  ، ملناهضة التمييزاإلطار الشامل  - 

باملساواة يف األجر بني الرجل واملرأة عن العمل نفسه أو عن العمل ذي املتعلق  ٢٠٠٢قانون عام   - 
باملساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة يف العمالة والتـدريب          املتعلق   القيمة املتساوية، والقانون  

 املهين وتعديل قانون األمومة؛

 ي؛سرُألعىن بالعنف ا وإنشاء جلنة استشارية ُت٢٠٠٠عام سري لالعنف اُألقانون   - 

نشئ على وجه اخلصوص    ي ذي وال ٢٠٠٧ يف عام     ُسنّ ذيالباألشخاص  تشريع مكافحة االجتار      - 
  .هوية ضحايا االجتار ومحايتهمة وطنية للتعاون من أجل حتديد آلي

 Law 74(I)) ١(٧٤وض حقوق الطفل مبوجب القانون ـمفاء منصب ـاً على إنشـثين اللجنة أيضتو  - ٥
  .هذه اآلليةامت هبا فعالً وعلى أنشطة التوعية اليت ق ٢٠٠٧لعام 

 /ي اللجوء اعتباراً من تشرين األول     ملتمسأمام  ة بتوسع نطاق قطاعات العمالة املتاحة       ـوترحب اللجن   - ٦
  .، األمر الذي عزز من الفرص املتاحة أمامهم لتوفري العيش الكرمي ألنفسهم وألسرهم٢٠٠٨أكتوبر 

 الـدويل  للعهد االختياري لربوتوكولحتيط اللجنة علماً مع االرتياح بعزم الدولة الطرف على توقيع ا          و  - ٧
  . والتصديق عليهوالثقافية الجتماعيةوا االقتصادية باحلقوق اخلاص

  الصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد العوامل و- جيم 

 ضمان لىالدولة الطرف عقدرة ترى اللجنة يف استمرار تقسيم البلد إحدى الصعوبات الكربى اليت تعوق   - ٨
  .تنفيذ العهد يف مجيع أحناء البلد

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- دال 

للجنة مع القلق أنه يتعني أيضاً على املؤسسة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان االمتثـال ملبـادئ                تالحظ ا   - ٩
  .باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 املؤسسة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان    باعتماد التدابري الالزمة لتمكني     توصي اللجنة الدولة الطرف     
أيضاً الدولة الطرف على ضـمان أن تغطـي واليـة          وحتث اللجنة . ملبادئ باريس اً  اممتل  من االمتثا 

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تغطية كاملة وعلى ختصيص 
  . مهامها بصورة فّعالةهذه املؤسسةتؤدي ي كاملوارد الالزمة ل

 استمرار التمييز الفعلي ضد املهاجرين من بلدان أخرى، وضد القبارصـة            إزاء وتشعر اللجنة ببالغ القلق     - ١٠
وتشعر اللجنة أيضاً . ن من منطقة بونتوسون املنحدروروما واليونانيالال سيما وية، موقاألتراك، وأفراد األقليات ال

ليت اعتمدهتا الدولة الطرف بالقلق بشأن عدم وجود سوابق قضائية مناهضة للتمييز، وذلك على الرغم من التدابري ا
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 وتالحظ اللجنة مع القلق أن القبارصة األتراك . إىل حماربة التمييزـدفة واملؤسسية اليت هتـلتعزيز آلياهتا القانوني
  )٢ من املادة ٢الفقرة . (ال يزالون يواجهون عقبات إدارية ولغوية تعترض سبل حصوهلم على وثائق رمسية

على لى تكثيف محالت التوعية املتعلقة باإلطار القانوين ملناهضة التمييز وع اللجنة الدولة الطرف حتث
 دعاواهم أمـام    واابعيت لكيلضحايا وذلك    ا ىلإ املساعدة القانونية اجملانية بصورة فعالة       تقدميضمان  

ـ   مجيعوتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ احلكومة       . مجيع احملاكم املناسبة للدولة الطرف     ة  التدابري املالئم
حلـصول علـى     ا ىلإللتغلب على العقبات اإلدارية واللغوية اليت تواجه القبارصة األتراك يف سعيهم            

  .الوثائق الرمسية

لنـهوض   مكتب أمني املظامل مبا يكفي من املوارد البـشرية واملاليـة ل            تزويدوتشعر اللجنة بالقلق لعدم       - ١١
  )٢ من املادة ٢الفقرة . ( كهيئة ملناهضة التمييزلواجبات اإلضافية املناطة به مبقتضى وظيفته اجلديدةبا

ملوارد البشرية واملالية املخصصة للهيئة اجلديدة املعنية مبناهضة ا إىل زيادة  اللجنة الدولة الطرف   تدعو
  .ن أداء هذه املؤسسة ملهامها بفعاليةالتمييز، وذلك بغية ضما

، فال يـزال أطفـال النـساء        ٢٠٠٢عام  نون  وتالحظ اللجنة مع األسف أنه على الرغم من تعديل قا           - ١٢
 فقـط هلم ق حلصول على بطاقات اهلوية اخلاصة بالالجئني، وحيااملدرجات يف فئة األشخاص املشردين غري خمولني    

  )٩ة اد؛ وامل٢ من املادة ٢الفقرة ( .ى أية منافععلاحلصول على شهادة نسب، ال متكنهم من احلصول 

 تدابري فعالة إلهناء املعاملة التمييزية اليت يتعرض هلا أطفال النـساء          حتث اللجنة احلكومة على اعتماد    
  . املدرجات يف فئة األشخاص املشردين

ال سيما فيما يتعلـق     و استمرار التمييز الفعلي ضد النساء يف الدولة الطرف،          إزاءوتشعر اللجنة بالقلق      - ١٣
األوسع يف  ما زالت هي    مة يف األجور بني اجلنسني اليت        الفجوة القائ  إزاءبفرص العمل والترقية يف جمال العمالة و      

وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لكون متثيل املرأة ال يزال ناقصاً على مستويات صـنع القـرار يف                 . االحتاد األورويب 
  )٣املادة . ( واخلاص على حد سواءالقطاعني العام

املتعلقة دة يف خطة العمل الوطنية      د احمل إىل ضمان التنفيذ الكامل للتدابري     اللجنة الدولة الطرف     تدعو
 إىل زيـادة مـستوى      دف، وخباصة منها تلك اليت هت     ٢٠١٣- ٢٠٠٧باملساواة بني اجلنسني للفترة     

تـساوية بـني املـرأة      املعاملة  املمشاركة املرأة يف سوق العمل وكذلك يف اخلدمة العامة وإىل ضمان            
وتشجع اللجنة أيضاً الدولة    . ل ذي القيمة املتساوية   عن العم  والرجل، مبا يف ذلك املساواة يف األجر      

، باإلضـافة إىل تعزيـز       لآللية الوطنية حلقوق املرأة    الطرف على زيادة تعزيز املوارد املالية والبشرية      
  .ها ومركزتهاسلط

املهاجرين من بلدان أخرى على فرص العمل      حصول   إمكانيةاستمرار حمدودية   إزاء  شعر اللجنة بالقلق    وت  - ١٤
ومعاناهتم من االستغالل يف العمل ومن العزلة االجتماعية، وخصوصاً منهم أولئك الذين يعملـون يف الزراعـة                 

مئوية وتشعر اللجنة كذلك بالقلق ألنه حىت وإن كان املهاجرون من بلدان أخرى ميثلون نسبة . والصناعة الزراعية
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إن الدولة الطرف مل تعتمد بعـُد سياسـة فعالـة           ية يف البلد، ف   قانونة من سكان اجلزيرة ويعيشون بصورة       كبري
  )٧ و٦املادتان . (إلدماجهم

العمل أوضاع رقابة صارمة على شروط العمالة وممارسة  على ضمان  الدولة الطرف أيضاً اللجنةحتث
وتشجع . العملعلى  تفتيش  الاخلاصة بالعمال املهاجرين عن طريق تعزيز املوارد املالية والبشرية هليئة           

ة أيضاً الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال               اللجن
  .اعتماد وتنفيذ سياسة إدماج فعالة للعمال الشرعينيعلى املهاجرين وأفراد أسرهم و

 الذين بيانات كافية عن املهاجرين غري املوثقني  وأ معلومات   قدمأسف اللجنة لكون الدولة الطرف مل ت      وت  - ١٥
  )٧ ادةامل. ( العمل واألجورأوضاعيعملون يف الدولة الطرف والذين ال يزالون عرضة للتمييز فيما يتعلق ب

وهـي  . قنيغري املـوثَّ  جرين  اهاختاذ تدابري فعالة ملنع التمييز ضد امل      الدولة الطرف   إىل   اللجنة   تطلب
متع تقني وذلك لتمكينهم من ال املوثَّتشجع أيضاً الدولة الطرف على تعزيز تسوية وضع املهاجرين غري

يف وينبغي أيضاً للدولة الطـرف أن تقـدم         . متتعاً كامالً حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
  .قنين وضع العمال املهاجرين غري املوثَّعمعلومات تقريرها الدوري القادم 

 نيلملعالبشأن الوضع غري املستقر     ) ١٣، الفقرة   E/C.12/1/Add.28(كرر اللجنة اإلعراب عن قلقها      وت  - ١٦
ضعهم وحتول بينهم وبني وة هشاش أن القيود املفروضة عليهم لتغيري مستخِدميهم تزيد من ى وتريةاملرتليف اخلدمة   

  )٧املادة . ( العمل التعسفيةضاعوأاإلبالغ عن 

 يـة املرتليف اخلدمـة     نيملاعال العمل اخلاصة ب   أوضاعضمان تنظيم   حتث اللجنة الدولة الطرف على      
ميكنهم التمتع بالقدر نفسه من احلماية القانونية اليت يتمتع هبا غريهم من لكي ومراقبتها بشكل كاف، 

  . تعلق باحلد األدىن لألجوريالعمال مبا يف ذلك ما 

. أسرهمشعر اللجنة بالقلق لكون احلد األدىن لألجور غري كاف لتوفري مستوى معيشي الئق للعمال و              وت  - ١٧
  )٧املادة (

من األدىن  أن ميكِّن احلد    ث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري التشريعية الالزمة بغية ضمان            حت
العمال وأسرهم من التمتع مبستوى معيشي الئق وعلى إنفاذ معيار احلـد األدىن لألجـور              األجـور  

  .الًفعاإنفاذاً 

ي ملتمـس دارية اليت حتول دون متتع املهاجرين من بلدان أخـرى و وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات اإل      - ١٨
.  مشـل األسـر    مجعاللجوء حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية وخباصة حقوقهم يف الضمان االجتماعي و          

  من إمكانية  نحرموُيالذين   ذوي االحتياجات احملددة  ملتمسي اللجوء   عدد حاالت   إزاء  وتشعر اللجنة ببالغ القلق     
  )٩املادة . (ين االحتاد األورويباحلصول على القدر الضروري من الرعاية الطبية املتخصصة املتاحة للمواطنني وملواط
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املساعدة  ي اللجوء والعمال املهاجرين من بلدان أخرىلتمسملتيح  إىل أن ت اللجنة الدولة الطرفدعوت
وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف     . والثقافيةالقانونية اجملانية بشأن حقوقهم االقتصادية واالجتماعية       

على ملتمسي اللجوء مـن اآلن فـصاعداً          شروط ال ينص عليها القانون     فرضأالّ تُ على التأكد من    
وحتث اللجنـة  . مان االجتماعيهم يف الض حرماهنم من حقتؤدي اىل منهم بال مأوى، هووخباصة من  

على الطبية اخلاصة للجوء من ذوي االحتياجات ي املتمسالدولة الطرف على ضمان إمكانية حصول 
املرافق وذلـك   إلفادة من   صة وفوائد الرعاية ذات األهداف احملددة وإمكانية ا       صختالرعاية الطبية امل  

  .تأهيلهم يف مرحلة مبكرةإعادة ضحايا التعذيب وهوية لتحديد 

يف الدولة الطرف وهو    زال واسع االنتشار    ما  يل ضد النساء واألطفال     رتالعنف امل لكون  القلق  ب اللجنة   تشعرو  - ١٩
  )١٠املادة . (كثرياً ما مير دون اإلبالغ عنه

يل وختـصيص املـوارد     رتستراتيجية فعالة ملكافحة العنف امل    ااعتماد   اللجنة الدولة الطرف على      ثحت
ـ        . ستراتيجيةإلالبشرية واملالية الالزمة لتنفيذ هذه ا      رج يف  دوتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل أن ُت

وعن العقوبـات   على القضاء   ة  عروضيل امل رتتقريرها الدوري القادم معلومات عن حاالت العنف امل       
وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان إتاحة مراكز إيواء خمصصة لصاحل الضحايا             . املفروضة
هم م باإلضافة إىل ضـمان سـالمت  ـل ضمان أمنهـر العنف من أجـاص املعرضني خلط ـأو لألشخ 

  .البدنية والعقلية

ال تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء اتساع نطاق االجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي يف الدولة          و  - ٢٠
  )١٠املادة . (لية االجتار بالبشرالطرف على الرغم من إلغاء نظام تأشرية الفنانات الذي يسهل عم

ة على النظام اجلديد لتصاريح العمل، وتكثيـف        رقابة صارم فرض  على ضمان   ة  موك اللجنة احل  ثحت
 العدالة، وتعزيز جهودها الرامية     إىلتقدمي األشخاص املتورطني يف االجتار بالبشر       الرامية إىل   جهودها  

وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز آلية التعاون الوطنية بني الدوائر احلكوميـة           . إىل محاية النساء املتجر هبن    
  .وضعها موضع التنفيذباملنصوص عليها يف القانون اجلديد و ةواملنظمات غري احلكومي

أية سياسة عامة حمددة ملعاجلة تدين مـستوى        وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لكون الدولة الطرف مل تعتمد            - ٢١
 أوضاع عن توفري    نياب العمل مسؤول  ربي اللجوء وهي ال تزال تعترب أ      ملتمسسكن املهاجرين من بلدان أخرى و     

روما على الـرغم مـن   اليئة لبعض أسر رد املعيشية الألوضاعوال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ا . الئمةإسكان م 
  )١١املادة  (.وجود مشروعني لإلسكان أقامتهما احلكومة

 السكنية، وتوفري عدد    ألوضاعلتحسني ا حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ إجراءات تصحيحية         
التسهيالت واالئتمانات واإلعانات السكنية لألسر ذات      قدر أكرب من    أكرب من الوحدات السكنية، و    

لدولة الطرف بتعليقها   ويف هذا الصدد، تذكّر اللجنة ا     . شةلفئات احملرومة واملهمَّ  ولالدخل املنخفض   
 أن تثبت، يف    فاطرألن مالئم والذي يفيد أنه ال بد للدول ا        بشأن احلق يف سك   ) ١٩٩١(٤العام رقم   
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 اخلطوات الالزمة، إما مبفردها أو على أساس التعاون الدويل، للتحقق من املدى             مجيعا اختذت   مجلة أمور، أهن  
  .الكامل النعدام املأوى وعدم مالءمة السكن يف نطاق واليتها

ي ملتمـس  و قانونيةغري ال ذوي اهلجرة    مدة االحتجاز الطويلة للمهاجرين      إزاءتعرب اللجنة عن قلقها     و  - ٢٢
  )١١الفقرة . ( وذلك يف أوضاع غري مالئمةلباهتماللجوء املرفوضة ط

ي اللجوء إال عند الضرورة القـصوى       ملتمس احتجاز   ريبضمان أال جي  توصي اللجنة الدولة الطرف     
ذوو اهلجرة غري القانونية    و اللجوء املرفوضة طلباهتم واملهاجرون      ملتمسوأن تكون املدة اليت يقضيها      

وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان       . ممكنقت  وىن  دتقتصر على أ  االحتجاز مدة   يف أماكن   
  .جاز املهاجرين معايري األمم املتحدةأن تليب أوضاع احت

فإهنا تعرب عن قلقها إزاء ) ١٦، الفقرة E/C.12/1/Add.28(اللجنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة إذ تذكّر و  - ٢٣
عانون من إعاقات وأمراض عقلية والذين جيـري حتويلـهم يف           مرافق طبية مالئمة لألشخاص الذين ي     فتقار إىل   الا

  )١٢املادة . ( أو إىل مؤسسات غري قادرة على تلبية متطلباهتم اخلاصةنيسّنإىل دور املكثرية أحيان 

 تشريعية  ، على أن تقوم، على سبيل األولوية، باعتماد التدابري الضرورية          اللجنة الدولة الطرف   ثحت
عين باألشخاص الذين يعانون ُتمؤسسات طبية الفتقار إىل  وذلك ملعاجلة مسألة ا،كانت أم غري تشريعية

وتوصي اللجنة أيضاً بإجراء عمليات تفتيش منتظمة بغية منع إساءة . من اإلعاقات واألمراض العقلية
  .معاملة املصابني بأمراض عقلية

م األطفال القبارصة الناطقني بالتركية لتلقي  استمرار حمدودية الفرص املتاحة أماإزاءوتشعر اللجنة بالقلق   - ٢٤
  )١٣املادة . (التعليم بلغتهم األصلية

ألطفال القبارصـة   املتاحة ل  لفرص   ةداعلى اختاذ مجيع التدابري املالئمة لزي      اللجنة الدولة الطرف     ثحت
 لضمان أن وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعزيز جهودها. األتراك لتلقي التعليم بلغتهم األم

ع وعلى تنقيح املناهج املدرسية إلدراج فهم أفـضل         يفي التعليم يف املدارس باحتياجات جمتمع متنوّ      
  . يف تاريخ الدولة الطرفقربصيف الطوائف واألقليات إلسهام 

 والذي يطلب ٢٠٠٤ يف عام عليم التعميم الصادر عن وزارة التإزاءتعرب الدولة الطرف عن بالغ قلقها و  - ٢٥
ـ              من   ـ ذين ي مجيع املدارس أن تبلغ سلطات اهلجرة ببيانات االتصال املتعلقة بآباء األطفال األجانـب ال ن ولتحق

 يولد متييزاً مباشراً أو غري مباشر ضد األطفال املهاجرين ويعـوق            ٢٠٠٤ اللجنة أن تعميم عام      ىوتر. باملدارس
  )١٣املادة . (إمكانية حصوهلم على التعليم

 أن يكـون    وجوبمفاده  بشأن احلق يف التعليم و    ) ١٩٩٩(١٣  رقم ليقها العام تذكر بتع إذ   ،واللجنة
القانون والواقع، دون أي    من حيث   ،  ألكثر الفئات هتميشاً وحرماناً   التعليم يف متناول اجلميع، وال سيما       
  .ف إىل النظر يف سحب هذا التعميم، تدعو الدولة الطرمتييز ألي سبب من األسباب احملظورة
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ـ اللجنة الدولـة الطـرف       وصيوت  - ٢٦   النظر يف التـصديق علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               ب
  .وبروتوكوهلا االختياري

وأن  هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع شرائح اجملتمـع،     نشرالدولة الطرف   إىل   اللجنة   طلبوت  - ٢٧
. اجبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذه   يف تقريرها الدوري القادم       اللجنة تترمجها وتصدرها باللغات الوطنية لقربص، وأن تبلغ      

 اجملتمع املدين اآلخرين يف عمليـة       وأعضاءإشراك املنظمات غري احلكومية     صلة  اموعلى  أيضاً  تشجع الدولة الطرف    وهي  
  .النقاش على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

  .٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠ أن تقدم تقريرها الدوري السادس حبلول وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف  - ٢٨

 -  -  -  -  -  

 


