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  مقدمة  -أوالً  
يتعلق   فيما على القضايا واألسئلة املقدمة إىل حكومة قربص      اً  تقدم هذه الوثيقة ردود     -١

) ٢٠١٠-٢٠٠٤( الـسادس والـسابع      بالنظر يف التقرير اجلـامع لتقريريهـا الـدوريني        
)CEDAW/C/CYP/Q/6-7(الردود على األسئلة"  بيلي   فيما، ويشار إليها."  
) ٢٠١٠-٢٠٠٤(ومثل التقرير اجلامع للتقريرين الـدوريني الـسادس والـسابع             -٢
)CEDAW/C/CYP/Q/6-7(  أعـد هـذه الوثيقـة       "التقرير الدوري "    بيلي    فيما ، املشار إليه ،

وين للجمهورية املكلف مبوجب قرار من جملس الـوزراء بـضمان االمتثـال             املفوض القان 
ووزارة . اللتزامات قربص املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان          

العدل والنظام العام هي الوزارة املختصة ألغراض االتفاقية، وشاركت بـشكل مكثـف يف              
ووردت املعلومات والبيانات الذي    . الوطين حلقوق املرأة  إعداد هذه الوثيقة من خالل اجلهاز       

وهـي وزارة العمـل     (استند إليها جتميع هذه الوثيقة من وزارات خمتصة باملوضوع احملـدد            
والتأمينات االجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم والثقافة، ووزارة اخلارجية، ووزارة          

وكذلك النيابـة   ) عية والبيئة، وهيئة اإلحصاء يف قربص     الصحة، ووزارة الزراعة واملوارد الطبي    
، وجامعـة قـربص،     )أمني املظامل (العامة للجمهورية، والشرطة، ومفوض الشؤون اإلدارية       

ووردت معلومات كذلك من عدد من املنظمـات غـري          . وكبري أمناء سجل احملكمة العليا    
ف يف حميط األسرة ومكافحتـه      احلكومية ووكاالت أخرى، مثل اللجنة االستشارية ملنع العن       

وجلنة املساواة بني اجلنسني يف العمالة والتدريب املهين، اليت ميكنها أن تقدم معلومات تتعلق               
  . بالقضايا واألسئلة املقدمة إىل احلكومة

ونوقشت املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة مع كل اجلهات الـسابق ذكرهـا يف                -٣
وستحال هذه الوثيقة إىل كل . نوين خالل مراحل الصياغةاجتماعات خمصصة مع املفوض القا

  . تلك اجلهات عند تقدميها

  الردود على األسئلة  -ثانياً  

  مسائل عامة    

  )CEDAW/C/CYP/Q/6-7( من قائمة القضايا ١الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
        /لعدل والنظام العام  وتقيم وزارة ا  .  من التقرير الدوري عملية إعداده     ٢تبني الفقرة     -٤

بشأن كل القضايا مع املنظمات     اً  مستمراً  وتشاوراً  مفتوحاً  اجلهاز الوطين حلقوق املرأة حوار    
  . وتستند املعلومات اليت يقدمها اجلهاز إىل تلك املشاورات. غري احلكومية أعضاء اجلهاز
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التزام البلـد بتقـدمي     ويف إطار اهليكل الدستوري، يقع على عاتق السلطة التنفيذية            -٥
ومن مث توافق وزارة اخلارجيـة علـى        . التقارير عن مستوى تنفيذ صكوك حقوق اإلنسان      

وبعد النظر يف التقرير الدوري وإحالـة املالحظـات         . التقرير الدوري ويقره جملس الوزراء    
ـ  (اخلتامية للجنة، ُيعلن عن الوثيقتني بشكل مالئم بواسطة كل اجلهات املعنية             وض مثل املف

  .ويف هذا السياق، حتال الوثيقتان إىل الربملان). القانوين واجلهاز الوطين حلقوق املرأة

  اإلطار الدستوري والتشريعي    

   من قائمة القضايا٢حة يف الفقرة الرد على القضايا املطرو    
وكانت احملكمـة   .  من الدستور التمييز املباشر وغري املباشر      ٢٨يشمل نطاق املادة      -٦

 ملبو غريغوريو ضد بلديـة نيقوسـيا      خيص بالغ     فيما ١٩٩١ قد قررت ذلك يف عام       العليا
وكانت القضية تتعلق ). ١٩٩١سبتمرب / أيلول ١٢، احلكم الصادر يف     ٥٤١/٨٦البالغ رقم   (

وقررت احملكمة العليا أن مقدمة     . ببالغ عن املساواة يف األجر دون التمييز بسبب نوع اجلنس         
 رب عملها، حيث كانت تعمل نفس الوقـت ولـديها نفـس             البالغ تعرضت للتمييز من   

وكان الفارق يف األجر    . املهارات واملهام واملسؤوليات ونفس املنصب مثل أقراهنا من الذكور        
ومن اجلدير بالذكر أن احملكمة العليا قررت وقوع التمييز . غري  البسبب اختالف نوع اجلنس

ويف ذلك الوقت مل يكن قد      .  من الدستور  ٢٨ادة  يف البالغ املذكور باالستناد مباشرة إىل امل      
  . اعُتمد بعد قانون املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة يف التوظيف عن العمل املتساوي القيمة

: وبالنظر إىل مسألة التمييز املباشر وغري املباشر، ذكرت احملكمة العليـا مـا يلـي                -٧
 املساواة وحتظر التمييز املباشـر أو غـري          من الدستور تضمن وتكفل احلق يف      ٢٨املادة   إن"

واسترسلت احملكمـة العليـا قائلـة إن        ". املباشر بسبب نوع اجلنس من بني أسباب أخرى       
وعلى الرغم من أن رب العمل،      ".  من الدستور تشتمل على حظر مستقل للتمييز       ٢٨ املادة"

انون، فإن احملكمة العليا يف     للقاً  وهو بلدية نيقوسيا، منظمة خاضعة للقانون العام ومنشأة وفق        
 ٢٨البالغ املذكور أعاله قد تطرقت إىل مسألة ما إذا كان التمييز املنصوص عليه يف املـادة                 

. من الدستور ميتد ليشمل أعمال التمييز من اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة علـى الـسواء              
علـى الـسلطات     من الدستور، جيـب      ٣٥مبوجب املادة   : "وذكرت احملكمة العليا ما يلي    

التشريعية والتنفيذية والقضائية أن تكفل التنفيذ الفعال للباب الثاين من الدستور، الذي يشري             
للمحكمة العليا، فإن بلدية نيقوسيا يقـع       اً  وبذلك، ووفق ." إىل احلقوق والواجبات األساسية   

 بالعمل بأسلوب   اً، خصوص ٢٨واملادة  اً  عليها التزام منبثق عن الباب الثاين من الدستور عموم        
يضمن وُيعمل احلق األساسي يف املساواة، مبا يف ذلك مبدأ املساواة يف األجر بـني الرجـل                 

  .واملرأة عن العمل املتساوي القيمة
يف قـضية    (٢٠٠١لالجتهاد القضائي يف عام     اً  وباإلضافة إىل ما سبق، فقد تقرر وفق        -٨

                 ، احلكـم الـصادر     ٩٩٣١يـة رقـم     ، استئناف الدعوى املدن   يالورو ضد إفغنيوس نيكوالو   
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أن انتهاك حقوق اإلنسان فعل يسوغ      )  عن احملكمة العليا بكامل هيئتها     ٢٠٠١مايو  / أيار ٨يف  
مقاضاة مرتكبيه يف احملاكم املدنية، واحلصول منهم على تعويض عادل ومعقول، مـايل وغـري               

 لذلك أن الشخص الـذي يتعـرض        ونتيجة. مايل، من بني أمور أخرى، عن ما وقع من ضرر         
يتعلق بالتمتع حبقـوق اإلنـسان واحلريـات          فيما للتمييز، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر،      

يف الباب الثاين من أحكامه الذي يستنسخ على نطاق واسع أحكام           (املكفولة يف دستور قربص     
 العاديني للحـصول    ميكنه أن يقاضي الدولة أو األشخاص     ) االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   

أو سبل انتصاف مناسبة أخرى يف إطار القانون املدين عـن انتـهاك حقـه         /على تعويضات و  
حىت يتمتع باحلقوق واحلريات املذكورة أعاله من دون هـذا          ) ٢٨مبوجب املادة   (الدستوري  

بية حلقوق   من االتفاقية األورو   ١٣إىل ضرورة تفسري املادة     اً  وأشارت احملكمة العليا أيض   . التمييز
اإلنسان من أجل ضمان سبيل انتصاف فعال أمام سلطة وطنية ألي شخص يدعي أن حقوقـه           

اً  جـزء  ١٣يف قربص، تشكل أحكام املـادة       "وذكرت أنه   . اليت تكفلها االتفاقية قد انُتهكت    
القانون احمللي، مبا يضمن احلق يف سبيل انتصاف فعال عن انتهاك احلقوق الـيت تكفلـها                 من

ومـن مث،  ). واليت تناظر إىل حد كبري احلقوق اليت يكفلها الباب الثاين من الدسـتور           (ة  االتفاقي
 من الدستور   ٣٥طابع احلقوق املكرسة يف مفهوم احلماية القضائية، وأحكام املادة           باإلضافة إىل 

 من االتفاقية حتمـي احلـق يف احلـصول          ١٣اليت ُتنشئ االلتزام باحلماية القضائية، فإن املادة        
  ".سبيل انتصاف بشأن كل احلقوق األساسية اليت تناظر تلك احملمية مبوجب االتفاقية ىعل
وعلى سبيل . وقد استشهدت احملاكم احمللية باالتفاقية وأشارت إليها يف أحكام خمتلفة      -٩

نيتسا جورجيو زوكوف وجورجيا أندريا     املثال، أشارت احملكمة العليا إىل االتفاقية يف بالغ         
القـضية  ( بواسطة أمني سجل املدرسة اليونانيـة يف بـافوس           هورية قربص زوكوف ضد مج  

وكانت القضية تتعلـق بعـدم      ). ١٩٩٠يوليه  / متوز ٢٥، احلكم الصادر يف     ٩١٢/٨٩ رقم
التعيني يف مطعم مدرسة ثانوية ألن مقدميت الشكوى من النساء وسيكون من الصعب عليهما             

مة العليا إىل أمور من بينها احلق يف التمتع بنفس          وأشارت احملك . التكيف مع املراهقني الذكور   
) ب(١١املـادة  (فرص العمالة، مبا يف ذلك تطبيق معايري اختيار واحدة يف شؤون االستخدام   

  .ومن مث جنح البالغ). من االتفاقية
كريياكوس باباغيانيس وآخرون ضد    كما أشارت احملكمة العليا إىل االتفاقية يف بالغ           -١٠

 ١٩، احلكم الصادر يف  ٦٧٦/٨٩ والقضية رقم    ٦٥٢/٨٩القضية رقم    (ب الصناعي هيئة التدري 
وكانت القضية تتعلق بعدم التوظيف يف اهليئة املـذكورة ألن مقدمـة            ). ١٩٩٢يونيه  /حزيران

وكانت حامل أُدخلت يوم االختبار التحريـري إىل        (الشكوى مل حتضر االختبارات التحريرية      
وأشارت احملكمة العليا إىل أمور من بينها احلق يف الوقايـة           . )اًاملستشفى وأُجهض طفلها الحق   

، )من االتفاقية ) و(١١املادة  (الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا يف ذلك محاية وظيفة اإلجناب           
وإىل التزام الدول باالمتناع عن مباشرة أي عمل متييزي أو ممارسة متييزية ضد املـرأة وكفالـة                 

ومن مث  ). من االتفاقية ) د(٢ املادة( العامة مبا يتفق وهذا االلتزام       تصرف السلطات واملؤسسات  
  . جنح البالغ
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   من قائمة القضايا٣الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
لوزارة العمل والتأمينات االجتماعية، فإن أكثر ما تفيد به التقارير من أسباب            اً  وفق  -١١

  : ام احملاكم هيتتعلق بعزوف املرأة عن رفع الدعاوى أم
  طول املدة الزمنية إلجراءات احملاكم؛  )أ(  
  التكاليف اليت تتطلبها إجراءات احملاكم؛  )ب(  
  طائل منه؛  الالشعور بأن رفع الدعاوى  )ج(  
  ).يف حالة التحرش اجلنسي(اخلوف من الوصمة االجتماعية   )د(  

ادفة إىل زيادة وعـي     من اخلطوات اهل  اً  ويعمل مكتب العمل بنشاط كبري واختذ عدد        -١٢
  :اُتخذت اخلطوات التاليةاً وحتديد. املرأة وتشجيعها على اختاذ إجراءات ضد التمييز

نشر وتعميم مواد إعالمية تتعلق بتعزيز املساواة يف املعاملة ويف احلقوق بني              )أ(  
 العمالـة   دليل محاية األمومة واحلمل واملساواة يف املعاملة يف       (الرجل واملرأة يف مكان العمل      

  ؛) دليل التزامات وحقوق أرباب العمل واملوظفني-والتدريب املهين 
  نشر وتعميم معلومات عن التحرش اجلنسي؛  )ب(  
املعنيني مشاركة موظفي مكتب العمل يف برامج تدريبية تستهدف املفتشني            )ج(  

  باملساواة بني اجلنسني؛
تستهدف ) زيونية وإذاعيةبإعالنات تلف (٢٠١٠إطالق محلة إعالمية يف عام   )د(  

  . توعية اجلمهور ضد التمييز
على تنوير املـوظفني وأربـاب العمـل        ) ديوان املظامل (وتشدد اهليئة املعنية باملساواة       -١٣

واملنظمات والنشطاء بشأن أوجه االختصاص القضائي للهيئة وأحكام اإلطار املؤسسي املتعلقة           
  : تدريب املهين، وتعمل على التوعية من خالل ما يليحباالت حظر أعمال التمييز يف العمالة وال

إطالق محلة تستهدف القضاء على حاالت نشر إعالنات عـن وظـائف              )أ(  
، ٢٠٠٩ديـسمرب   /يف سياق احلملة، يف كـانون األول      (شاغرة تشري إىل جنس واحد فقط       

رة ُوجهت رسالة حتمل معلومات تفصيلية عن النشر غري القانوين إلعالنات وظـائف شـاغ             
تشري إىل جنس واحد فقط، إىل وسائط اإلعالم بكل أشكاهلا الصحفية واإللكترونية واإلذاعية 

  ؛)والتلفزيونية وكذلك إىل مكاتب العمل يف مقاطعات قربص
وهـي  (إطالق محلة إعالمية لتوعية اجلمهور يف قربص بشأن قضايا التمييز             )ب(  

  ؛)٢٠١٠يوليه /ونيه ومتوزي/محلة نظمت يف وسائط اإلعالم خالل شهري حزيران
تنظيم حلقة دراسية عن تدريب النقابيني يف جمال التـشريعات املناهـضة              )ج(  
  ؛))INEK – PEO(بالتعاون مع معهد العمل يف قربص (للتمييز 
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إنشاء موقع شبكي يضم معلومات عن أوجه االختصاص القضائي للهيئة املعنية             )د(  
  ؛)مبا يستهدف التواصل التفاعلي الشبكي مع اجلمهور(تمييز باملساواة وهيئة مناهضة العنصرية وال

متويل مركز قربص للبحوث اجلنسانية إلجراء دراسة استقصائية عن مسات            )ه(  
  .املرأة املهاجرة يف قربص واحتياجاهتا يف التعليم والتدريب املهين

ماية حقوق  حلاً  مفوض) أمني املظامل (، ُعني مفوض الشؤون اإلدارية      ٢٠١١ويف عام     -١٤
هلذا اإلطار التشريعي، فإن أمني املظامل له والية بالغة االتساع حلماية ورصد            اً  ووفق. اإلنسان

 فإن ألمني املظامل سلطة التحقيق من البدايـة وإصـدار تقـارير             اً،وحتديد. حقوق اإلنسان 
ائر بتوصيات تتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وصوهنا وتوسيع نطاقها وامتثـال الـدو            

  .العامة ملبادئ حقوق اإلنسان األساسية
إال أن املسؤوليات والسلطات اجلديدة للمفوض ُمنحت من دون املـوارد البـشرية            -١٥

وهذا يعين أن مفوض محاية حقوق اإلنسان يعمل بنفس ميزانية . واملالية الالزمة للعمل بكفاءة
ـ     اً  واحد  لعمليات خفض امليزانية، فإن مسؤوالً    اً  ونظر. ديوان املظامل  اً فقط هو من يباشر حالي

  .الصالحيات اجلديدة
 ١٧وعـددها   ) ديوان املظامل (أما نتائج الشكاوى املقدمة إىل هيئة مكافحة التمييز           -١٦

  :شكوى فهي كالتايل
   منها مقبولة وشرعت اهليئة املعنية باملساواة يف وضع تقرير؛ ٣اعُتربت   )أ(  
  و خارج نطاق صالحيات اهليئة املعنية باملساواة؛أساس هلا أ  ال منها٥اعُتربت   )ب(  
   منها غري مقبولة أو سحبها مقدموها؛٣اعُتربت   )ج(  
  ح بعد تدخل هيئة مكافحة التمييز؛اخُتتمت واحدة منها بنجا  )د(  
 شكاوى إلبالغهم بأحكام قانون مكافحـة       ٥ُوجهت رسائل إىل مقدمي       )ه(  
  .التمييز

  أة اجلهاز الوطين للنهوض باملر    

   من قائمة القضايا ٤الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
).  مـوظفني  ٣(يواصل اجلهاز الوطين حلقوق املرأة عمله بـنفس عـدد املـوظفني               -١٧

وباإلضافة إىل ذلك، يواصل اخلرباء االستشاريون اخلارجيون تقدمي الدعم واملساعدة لالضطالع           
ية اجلهاز الوطين حلقوق املرأة بـشكل كـبري خـالل           واخنفضت ميزان . بإجراءات وبرامج معينة  

. السنوات األخرية بسبب األزمة املالية واجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل احلد من عجز امليزانية              
           يـورو  ٤٣٥ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠٨ يـورو يف عـام       ٩٨٠ ٠٠٠من  اً  وقد اخنفضت امليزانية حتديد   
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تـنخفض    ال  بذلت حـىت   إال أن جهوداً  . ٢٠١٢ يورو يف عام     ٤٥٠ ٠٠٠ و ٢٠١٠يف عام   
  .اإلعانات السنوية املقدمة إىل أعضاء اجلهاز الوطين من املنظمات غري احلكومية

  : وتشمل مهام اجلهاز الوطين حلقوق املرأة ما يلي  -١٨
تقدمي توصيات إىل احلكومة بشأن السياسات والربامج والقوانني اليت تعزز            )أ(  

  حقوق املرأة؛
  د وتنسيق وتقييم أعمال تنفيذ الربامج؛رص  )ب(  
محالت توعية تستهدف زيادة متثيل املرأة يف احلياة الـسياسية          /تنظيم برامج   )ج(  

  سرية، ومناهضة العنف ضد املرأة؛والعامة، واملواءمة بني احلياة املهنية واأل
  .تعزيز برامج التعليم والتدريب يف قضايا املساواة بني اجلنسني  )د(  

  :شمل مهام الوحدة املعنية باملساواة ما يلي ت١-٣-٤
   يف جمال قانون األسرة؛سيما الاملسامهة يف اإلصالح القانوين و  )أ(  
  تقدمي الدعم واإلعانات إىل املنظمات النسائية؛  )ب(  
   على الصعيدين األورويب والدويل؛إقامة عالقات يف جمال املساواة بني اجلنسني  )ج(  
  اة املنظور اجلنساين يف السياسات العامة وخطط العمل؛تعزيز تعميم مراع  )د(  
  لمي للجهاز الوطين حلقوق املرأة؛توفري الدعم بأعمال األمانة والدعم الع  )ه(  
  .إصدار املنشورات  )و(  

  :واتسع نطاق املهام اليت تضطلع هبا الوحدة املعنية باملساواة حيث كُلفت مبا يلي  -١٩
  ئاسة القربصية يف جمال املساواة بني اجلنسني؛تنسيق وتنفيذ برنامج الر  )أ(  
من بينها اً رئاسة اللجنة التقنية املعنية باملساواة بني اجلنسني واليت تتناول أمور  )ب(  

  رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني؛
إجراء دراسة عن اهليئات القائمة املعنية باملساواة بني اجلنسني هبدف إنشاء             )ج(  

  .هيئة موحدة تعىن هبذه املسألة
، بتركيز  ٢٠٠٩وتقوم اللجنة الوزارية املعنية باملساواة بني اجلنسني، املنشأة يف عام             -٢٠

  :عملها على اجملاالت التالية
تقييم واستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بـني              )أ(  
  ؛)٢٠١٣-٢٠٠٧(اجلنسني 



CEDAW/C/CYP/Q/6-7/Add.1 

GE.12-48248 8 

توقيع والتصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة         قيام قربص بال    )ب(  
  .العنف ضد املرأة والعنف املرتيل

وأجرت اللجنة التقنية املعنية باملساواة بني اجلنسني الدراسة املذكورة عن إمكانيـة              -٢١
دمج اهليئات القائمة املعنية باملساواة بني اجلنسني هبدف إنشاء هيئة موحـدة تعـىن هبـذه                

وكشفت نتائجها عن عدم التوصية بدمج تلك اهليئات يف املرحلة الراهنـة وذلـك               سألة،امل
  :لألسباب التالية

 اليت  يف املوارد اً  كبرياً  إن دمج اهليئات القائمة املعنية باملساواة لن حيقق خفض          )أ(  
  تقدمها امليزانية الوطنية؛

ام العـام ووزارة    ال يوجد تداخل كبري بني مسؤوليات وزارة العدل والنظ          )ب(  
العمل والتأمينات االجتماعية، حيث يبدو أن مسؤوليات وأدوار كل من الـوزارتني تتميـز              

  عن األخرى؛اً كثري
يف حالة إنشاء هيئة مستقلة جديدة، ستظل هناك حاجة إىل إدارة حكومية              )ج(  
  خمتصة؛

ظمـات  حمالة إىل احلد من مشاركة املن       ال إن دمج اهليئات القائمة سيؤدي      )د(  
  .احلكومية غري

   العملالربامج وخطط    

   من قائمة القضايا٥حة يف الفقرة الرد على القضايا املطرو    
من أجل تقييم وقياس أثر خطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني، أعـد خـبري                 -٢٢

وكشف . ٢٠١٠-٢٠٠٧عن تقييم تنفيذ اخلطة يف الفترة       اً  مرحلياً  استشاري خارجي تقرير  
  :ر املرحلي عن النقاط التاليةالتقري

 ٢٣ جاري تنفيذها، و   ٢١ و  مت تنفيذها،  ٢٢ إجراء يف اخلطة،     ٦٦من بني     )أ(  
  مل تنفذ؛

يالَحظ  أُحرز تقدم كبري يف جمايل العمالة ومكافحة العنف ضد املرأة، ولكن مل  )ب(  
تعلـق  ي  فيمـا  سوى تقدم ضئيل يف جماالت التعليم ووسائط اإلعالم واملـشاركة الـسياسية           

  اجلنسانية؛ بالتنميطات
واة بني اجلنسني يف كـل      زاد عدد املوظفني العموميني املعنيني بقضايا املسا        )ج(  
  الوزارات؛
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 سـيما  الزاد التشديد على التدريب املتعلق بقضايا املساواة بني اجلنسني، و         )د(  
  ادميية القربصية لإلدارة العامة؛بواسطة األك

االختصاصات يف وزارات أخرى ُتعـىن بقـضايا        مت تشكيل جلان متعددة       )ه(  
أو عدد من املنظمات غري احلكومية يف تلك اللجان مـن           /ويشارك اجلهاز الوطين و   . املساواة

  أجل السعي إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف جمال االختصاص احملدد؛
  .  اجلنسنيأصبحت السلطات احمللية أكثر فاعلية يف تناول قضايا املساواة بني  )و(  

  :عن النقطتني التاليتنياً إال أن التقرير املرحلي كشف أيض  -٢٣
  ؛"قضايا نسائية"ال يزال ينظر لقضايا املساواة بني اجلنسني على أهنا   )أ(  
  .مل ينفذ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين بشكل عام  )ب(  

  :ستقبلي على ما يليباإلضافة إىل ذلك، يقترح التقرير املرحلي أن يركز العمل امل  -٢٤
يتعلق بقضايا املـساواة      فيما تغيري املواقف االجتماعية لدى النساء والرجال       )أ(  

  بني اجلنسني والقضاء على التنميطات اجلنسانية من خالل النظام التعليمي ووسائط اإلعالم؛
زيادة تعزيز التدريب املتخصص والتوعية للمهنيني املعنيني بقضايا املـساواة            )ب(  

  ني اجلنسني؛ب
نساين يف كل   تعزيز تدابري العمل اإلجيايب وكذلك تعميم مراعاة املنظور اجل          )ج(  

  السياسات احلكومية؛
  ل الوطنية للمساواة بني اجلنسني؛الرصد والتقييم املنهجيني خلطة العم  )د(  
  .زيادة تطوير أعمال البحث والتحسني اخلاصة بالبيانات اإلحصائية  )ه(  

 التنسيق املتعدد االختصاصات ملكافحة االجتار بالبـشر خطـة العمـل            وأعد فريق   -٢٥
ملكافحة هذا اً عاماً وتضع اخلطة إطار. ٢٠١٢-٢٠١٠اجلديدة ملكافحة االجتار بالبشر للفترة   

، ٢٠١٢-٢٠١٠وتشمل خطة العمل الوطنيـة للفتـرة        . يف سياق الواقع القربصي    االجتار
 تدابري وإجراءات عمليـة جيـب أن تنفـذها          خبالف سابقتها، كل جوانب املشكلة وتضم     

كمـا  . السلطات احلكومية املختصة واملنظمات غري احلكومية املعنية يف أطر زمنيـة حمـددة       
وتقع على عاتق املوظفني احلكوميني لدى كـل الـسلطات          . التمويل لتلك العمليات   توفر
ـ    . مسؤولية تنفيذ اإلجراءات املكلفني هبا     املعنية سؤولة عـن متويـل     وكل هيئة حكومية م

تدخل يف نطاق مسؤوليتها على النحو املشار إليه يف خطة العمـل الوطنيـة               اإلجراءات اليت 
وعلى سبيل املثال، متول وزارة الداخلية إصدار مواد إعالمية وتنظيم          . ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  

وباملثـل،  . محالت وحلقات دراسية وحلقات عمل ودورات تدريبية ملـوظفني حكـوميني         
لشرطة بتمويل وإصدار ملصقات وبطاقات ومنشورات لتنوير وتوعية اجلمهور بـشأن          ا تقوم
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وعلى نفس املنوال، وافقت وزارة العمل والتأمينات االجتماعية على متويـل           . االجتار بالبشر 
منظمة غري حكومية باسم معهد البحر املتوسط للدراسات اجلنسانية من أجـل اسـتعراض              

وبلغت ميزانية وزارة الداخليـة ألنـشطة       . تركة بني اإلدارات  وحتديث دليل اإلجراءات املش   
            فريق التنسيق املتعدد االختصاصات ملكافحة االجتار بالبـشر ولتنفيـذ إجـراءات الـوزارة             

  .٢٠١٢ يورو يف عام ٨٢ ٨٢٦ما قدره 
رتيل وهناك تطور آخر يتسم بأمهية خاصة وهو تنفيذ خطة العمل الوطنية ملنع العنف امل               -٢٦

.  اليت أعدهتا اللجنة االستشارية ملنع العنف املرتيل ومكافحتـه  ٢٠١٣-٢٠١٠ومواجهته للفترة   
 يورو من ميزانيتها لتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنيـة    ٢ ٠٠٠وقد خصصت اللجنة االستشارية     

ويف املراحل األولية للتقيـيم، مت حتديـد        . ٢٠١٣-٢٠١٢ملنع العنف املرتيل ومواجهته للفترة      
املشاكل اليت تتعلق بتنفيذ اإلجـراءات املـشتركة بـني اإلدارات يف وزارة الـصحة ووزارة                

  .والثقافة التعليم
وسعت . ٢٠٠٦واستمرت خطة العمل الوطنية للعمالة ملدة سنتني واكتملت يف عام       -٢٧

 ٥٧تلك اخلطة إىل حتقيق اهلدف الذي حدده االحتاد األورويب بالوصول إىل توظيف ما نسبته       
 يف  ٦٠، و ٢٠٠٥حبلول عام   اً   عام ٦٤ و ١٥يف املائة من النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني         

 كانت نسبة مشاركة اإلناث     اً،وحتديد. ، وقد جتاوزت ذلك اهلدف    ٢٠١٠املائة حبلول عام    
  .٢٠٠٩ يف املائة يف عام ٦٢,٥يف سوق العمل 

ة تدابري تستهدف ضـمان     باإلضافة إىل ذلك، استحدثت خطة العمل الوطنية للعمال         -٢٨
  :وتضمنت تلك التدابري ما يلي. حتقيق التوازن بني احلياة املهنية واحلياة األسرية

  غطية جزئية لتكاليف رعاية الطفل؛ت  )أ(  
  ؛)يف حالة األسر األحادية الوالد(توفري املساعدة املرتلية   )ب(  
  .)اًأو شيوخ أطفاالً(تقدمي مزايا شهرية ملن يعول   )ج(  

 برنامج لتعزيز مباشرة اإلناث لألعمـال احلـرة،   ٢٠٠٢ودخل حيز التنفيذ يف عام     -٢٩
عن ذلك، ينظم مركز قربص لإلنتاجية برامج للتدريب املهين لقوة             وفضالً .اًيزال مستمر  وال

  .العمل العاطلة من اإلناث
وكانت خطة العمل الوطنية للحماية االجتماعية واإلدماج االجتمـاعي سـارية يف         -٣٠

  .، ومل يتم جتديدها٢٠١٠-٢٠٠٨الفترة 
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  العنف ضد املرأة    
   من قائمة القضايا ٦الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     

  ١اجلدول 
بيانات عن عدد حاالت العنف املرتيل املبلغ عنها واملالحقـات القـضائية واإلدانـات              

   البيانات مقدمة من الشرطة- ٢٠٠٩والعقوبات الصادرة منذ عام 
احلــوادث   لسنةا

  املبلغ عنها
الــدعاوى 
اجلنائيــة 
موضـــع 

  التحقيق

ــدعاوى  ال
املقامة أمام  

  احملاكم

ــدعاوى  ال
املسحوبة أو  
ــة أو  املعلق

  املتوقفة

ــدعاوى  الـ
القائمة بانتظار  
  حكم احملكمة

أحكام 
  اإلدانة

أحكام 
  الرباءة 

الدعاوى املعلقة  
ألغراض التحقيق  

 أو احلفظ

 صفر ٤٢ ١١٤ ٢٤ ٢٤٠ ٤٢٠ ٤٨٥ ٨٢٦  ٢٠٠٩

٥ ٢٠ ٧٠ ٧٩ ٢٥٣ ٤٢٢ ٥٢٥ ٨١٩  ٢٠١٠ 

٤٤٠ ٧١١  ٢٠١١       

إال أن مجعيـة منـع      . مالجئ تديرها احلكومة لضحايا العنف املرتيل     اً  ال يوجد حالي    -٣١
العنف املرتيل ومواجهته، وهي منظمة غري حكومية، تدير ملجأ بدعم مايل من دوائر الرعاية              

باإلضافة .  والتأمينات االجتماعية من خالل برنامج اإلعانات      االجتماعية التابعة لوزارة العمل   
  . عامة لبناء ملجأ جديد للنساء ضحايا العنف املرتيلاً إىل ذلك، وفرت اجلمعية أرض

  . وال توجد بيانات إحصائية عن عدد أوامر التقييد الصادرة  -٣٢

   من قائمة القضايا ٧رد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
  ٢ اجلدول

بيانات عن انتشار واجتاهات أشكال أخرى من العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك              
   البيانات مقدمة من الشرطة- االغتصاب واالنتهاكات اجلنسية والتحرش اجلنسي

  بيانات عن اجلرائم املرتكبة ضد املرأة

  ٢٠١١ ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
           اجلرائم

 ٣١ ٣٣ ٢٤ ٣٠ ١٧ ٢٧ ٣٣ ٤٠ ٣١  صاباغت
 ٧ ٣ ٣ ٤ ٢ ٢ ٦ ١ ١  اغتصاب زوجي

 ٢ ٢ ٢   ١ ١ ١ ٣  الشروع يف االغتصاب
   ١        زوجيالالشروع يف االغتصاب 
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  ٢٠١١ ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
  ٣ ١   ١ ١ ٢    سنة١٣هتك حرمة الفتيات حتت 
    ١    ١ ٣  )عنف مرتيل( سنة ١٣هتك حرمة الفتيات حتت 
 ٦ ٣ ٥ ٣ ٩ ١٣ ٧ ٥ ٢   سنة١٦و ١٣هتك حرمة الفتيات بني 

 سـنة   ١٦ و ١٣هتك حرمـة الفتيـات بـني        
 ١  ١ ١     ١  )مرتيل عنف(

حتقيق هتك حرمة املرأة بالتهديـد أو االحتيـال         
   ١   ١   ١  التخدير أو

 ١٩ ٤٢ ٢٩ ٢٥ ٣٩ ٢٤ ٢٩ ٢٦ ١٦  االعتداء على اإلناث باإلكراه 
 ٣ ٢ ٧ ١ ٥ ١ ١ ١ ٢  )عنف مرتيل(االعتداء على اإلناث باإلكراه 

وفيما يتعلق بالبيانات املصنفة حسب املناطق، تلقت اهليئة املعنيـة باملـساواة منـذ            -٣٣
  : شكوى تتعلق بالتحرش اجلنسي، منها٤٠ عدده ٢٠٠٤ عام

   يف نيقوسيا؛٢٢  )أ(  
   يف ليماسول؛٧  )ب(  
   يف الرنكا؛١  )ج(  
   يف بافوس؛٩  )د(  
  . فاماغوستا١  )ه(  

  :اوى األربعني فهي كالتايلأما نتائج الشك  -٣٤
   منها مقبولة وشرعت اهليئة املعنية باملساواة يف وضع تقرير؛٨اعُتربت   )أ(  
   منها خارج نطاق صالحيات اهليئة املعنية باملساواة؛١٦اعُتربت   )ب(  
   منها غري مقبولة أو سحبها مقدموها؛٦اعُتربت   )ج(  
عنية باملساواة، حيـث وافـق       منها بنجاح بعد تدخل اهليئة امل      ٤اخُتتمت    )د(  

  األشخاص املقدمة ضدهم الشكوى على االمتثال ألحكام قانون مكافحة التمييز؛
  .  منها قيد النظر٦بقيت   )ه(  

  االجتار واالستغالل يف البغاء    

   من قائمة القضايا٨فقرة الرد على القضايا املطروحة يف ال    
جتار بالبشر، ُنفذ عدد مـن اإلجـراءات يف         مع خطة العمل الوطنية ملكافحة اال     اً  متاشي  -٣٥

ولكن يقدر أن بعض اإلجراءات لن تكتمل       . األطر الزمنية احملددة وال يزال عدد منها قيد التنفيذ        
  .٢٠١٥-٢٠١٣ وسيتعني إدراجها يف خطة العمل اجلديدة للفترة ٢٠١٢حبلول هناية عام 
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  :  ما يلي٢٠١٢-٢٠١٠وكمؤشر، تضمنت بعض اإلجراءات املنفذة يف الفترة   -٣٦
اإلنكليزيـة  (قيام وزارة الداخلية بإصدار وتوزيع منشورات بلغات خمتلفة           )أ(  

تضم معلومات عـن االجتـار      ) واليونانية والعربية والروسية والرومانية والبلغارية واإلسبانية     
باألشخاص، واإلطار التشريعي، وسبل محاية النفس، وبيانات االتصال بالدوائر احلكوميـة           

  ؛)٢٠١٠(املنظمات غري احلكومية و
   بنشر مواد إعالمية يف املطارات؛قيام الشرطة  )ب(  
قيام دوائر الرعاية االجتماعية بإعداد وتوزيع منشورات إعالمية عن حقـوق             )ج(  

اإلنكليزيـة  (وتتاح املواد بلغات البلدان األصلية للضحايا       . الضحايا احملتملني والضحايا احملددين   
  ؛)إلسبانية والبولندية والروسية والالتفية والرومانية والصينية واألوكرانية والفرنسيةوالبلغارية وا

قيام مكتب شرطة مكافحة االجتار بإعداد دليل شامل عن التعـرف علـى      )د(  
  ويشكل الدليل أداة مفيدة لضباط الشرطة املتعاملني مع هذه املسألة؛. الضحايا
  ن إجراءات إحالة الضحايا؛نشر دليل ُشرطي يقدم معلومات ع  )ه(  
تنظيم حلقتني دراسيتني تدريبيتني بالتعاون مع السفارة األمريكية يف قـربص             )و(  

األوىل موجهة لضباط الشرطة وأعـضاء النيابـة العامـة،           (٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  يف
  ؛)موجهة للقضاة بالتعاون مع احملكمة العليا يف قربص والثانية

. دف تنوير وتوعية وسائط اإلعالم بشأن االجتار بالبـشر        تنظيم مناسبة هب    )ز(  
نظم املناسبة الفريق املتعدد االختصاصات ومكتب املفوضية األوروبية يف قربص يف تـشرين             

مع التشديد بوجه خاص على احلالة الراهنة يف جمال االجتار يف قربص             (٢٠١١أكتوبر  /األول
  ؛)ملرأة ألغراض االستغالل اجلنسياوعلى دور وسائط اإلعالم يف مكافحة االجتار ب

تنظيم تدريب ملسؤويل احلكومة العاملني يف جمال االجتار بالبشر مـن خـالل               )ح(  
اشتركت وزارة الداخليـة واملركـز      (لبلدان جنوب شرق أوروبا     اً  حلقات عمل ُنظمت خصيص   

عرب الـوطين يف    الدويل لتطوير سياسات اهلجرة يف تنظيم حلقة عمل عرب وطنية عن تعزيز التعاون              
  ؛)٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٩-٨يف نيقوسيا، ) TRM-II(قضايا االجتار يف جنوب شرق أوروبا 

تنظيم برامج تدريبية ألفراد اخلفارة اجملتمعية من أجل اكتساب مهارات يف             )ط(  
  التعرف على ضحايا االجتار احملتملني وإبالغ مكتب مكافحة االجتار بالبشر؛

املـدارس  /الكليـات /ابقة ذات جائزة بالتعاون مع اجلامعـات      تنظيم مس   )ي(  
     / أيـار  - ٢٠١١سبتمرب  /مشترك بني وزارة الداخلية ووزارة التعليم والثقافة، أيلول        بشكل(

  من أجل إعداد امللصقات والشعار لفريق التنسيق املتعدد االختصاصات؛ ) ٢٠١٢مايو 
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). ٢٠١٢مايو  /أيار(ار بالبشر للقضاة    تنظيم حلقة دراسية للمتابعة بشأن االجت       )ك(  
وشارك يف تنظيم هذه احللقة الدراسية وزارة الداخلية واحملكمة العليـا يف قـربص والـسفارة                

  وشددت على أمهية الشهود اخلرباء خالل إجراءات احملكمة؛. األمريكية
 ٢تنظيم حلقة دراسية تدريبية للمسؤولني القانونيني يف النيابـة العامـة يف             )ل(  

، وحلقة دراسية تدريبية عن موضوع سلوك وصدمة الـضحية ملـسؤويل            ٢٠١٢مايو  /أيار
  ؛٢٠١٢مايو / أيار٣االجتماعية يف الرعاية 

مشاركة الشرطة القربصية يف املؤمترات واحللقات الدراسية واحملاضرات يف           )م(  
ملنظمات الدولية  والتعاون مع ا  ) على الصعيدين الدويل والوطين   (جمال مكافحة االجتار بالبشر     

)) يوروبـول (ومكتب الـشرطة األورويب     ) اإلنتربول(مثل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية      (
  ).EMPACT(واملشاركة يف خطة العمل التنفيذية بشأن االجتار بالبشر 

عن ذلك، ويف إطار التعاون عرب الوطين، تستفيد قربص وبولندا من مـشروع               وفضالً  -٣٧
 تعزيز التعاون التنفيذي املتعدد االختصاصات      -تطبيق قضية رانتسيف    "ان  بعنواً   شهر ١٢مدته  

، وهو مشروع اقترحته هولندا ووافق االحتاد األورويب على متويله مبنحة           "ملكافحة االجتار بالبشر  
وتتمثـل األهـداف    . وقد بدأت بالفعل املرحلة األوىل من املشروع      . ٢٠١٢أبريل  /يف نيسان 

حفز تنفيذ التزامات الدول األعضاء علـى النحـو احملـدد يف         : يلي فيما الرئيسية من املشروع  
  . قضية رانتسيف، وتطوير التعاون التنفيذي املتعدد االختصاصات عرب احلدود وتعزيزه حكم
حنو نظام أورويب جامع لرصـد      : "من املشروع املعنون  اً  وقربص من املستفيدين أيض     -٣٨

تغال ووافق االحتـاد األورويب علـى متويلـه مبنحـة يف            ، الذي اقترحته الرب   "االجتار بالبشر 
وميتثل اهلدف الرئيسي من املشروع يف تزويد البلدان املشاركة بنظـام           . ٢٠١٢أبريل  /نيسان

رصد فعال لالجتار بالبشر يف إطار أفضل املمارسات املتعلقة مبواءمة إجراءات مجع املعلومات             
  .ومعاجلتها وحتليلها وتبادهلا

  الة الوطنيةآلية اإلح    
يف احلاالت اليت ينتاب فيها أي منظمة حكومية أو غري حكومية شك معقول يف أن                 -٣٩

ما قد يكون ضحية أو ضحية حمتملة لالجتار، يكون عليها التزام بإحالة هذا الشخص              اً  شخص
  . إىل دوائر الرعاية االجتماعية

 حقوقهم وعن اخلـدمات     وتزود دوائر الرعاية االجتماعية الضحايا باملعلومات عن        -٤٠
وجيوز أن تقدم هذه املعلومـات      . املتاحة، بلغة يفهموهنا، من أجل محاية مصاحلهم كضحايا       

  :كتابة، عند اإلمكان، وتشمل على األقل ما يلي
اسم الدوائر احلكومية أو املنظمات غري احلكومية اليت ميكنهم اللجوء إليها             )أ(  

  للحصول على الدعم؛
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  ذي حيق هلم احلصول عليه؛نوع الدعم ال  )ب(  
اإلجراء املتعلق بتقدمي شكواهم إىل سلطات االدعاء، وإجراء احملاكمـة يف             )ج(  

  يتصل بتلك اإلجراءات؛  فيماهذه القضايا، ودورهم
   أساسها التمتع باألمن واحلماية؛الشروط واإلجراءات اليت ميكنهم على  )د(  
ساعدة القانونية والشروط الـيت     أو امل /مدى تزويدهم باملشورة القانونية و      )ه(  

  تند إليها يف ذلك؛ُيس
  الشروط اليت ُيستند إليها يف استحقاقهم للتعويض؛  )و(  
اآلليات املتاحة هلم للدفاع عن مصاحلهم يف حالة إقامتهم يف دولة أخـرى               )ز(  

  .يف حالة إعادهتم إىل أوطاهنم أو
ل قضيتها مباشرة إىل الشرطة اليت      وفور إطالع الضحية احملتملة على املعلومات، حتا        -٤١

وتستجوب الشرطة الشخص   . متثل السلطة املختصة يف حتديد الضحية والتعرف على هويتها        
وتعتـرب  . املعين وجتري التحقيق على النحو الواجب للتأكد من أن الشخص ضحية لالجتـار            

جنـب وقـوعهم    الشرطة مسألة االستجواب والتعامل مع الضحايا احملتملني بالغة األمهية لت         
وُتجرى االستجوابات يف غرف منفصلة دون تـدخل      . ضحايا مرة أخرى وحلمايتهم كذلك    

  .ألة السرية ومحاية هوية الضحاياوتراعي الشرطة مبنتهى اجلدية مس. أو إزعاج
على األقل كفترة تفكري من أجـل       اً  ومن مث ُتمنح ضحية االجتار املتعرف عليها شهر         -٤٢

 من تأثري اجلاين حىت يتسىن له اختاذ قرار، مبعرفة كاملـة حبقوقـه،       السماح للشخص بالتعايف  
بشأن ما إذا كان يرغب يف التعاون مع سـلطات االدعـاء يف التحقيـق يف اجلرميـة أو يف         

  . اإلجراءات القضائية
وخالل فترة التفكري، فإن أي شخص يتم حتديده كضحية، بصرف النظر عن جنسيته،             -٤٣

  :لسلطات املختصة له احلق يف احلصول على ما يلييرغب يف التعاون مع ا
  علومات على النحو املذكور أعاله؛امل  )أ(  
ألحاكم قانون اً املساعدة العامة، إن مل يكن لدى الضحية موارد كافية، وفق  )ب(  

  املساعدة العامة واخلدمات العامة؛
ن وزارة العالج الطيب يف حاالت الطوارئ وغري ذلك من عالج طيب جماين م  )ج(  

   مل يكن لدى الضحية موارد كافية؛الصحة، إن
  العالج والدعم النفسي من وزارة الصحة؛  )د(  
  األمان واحلماية من الشرطة؛  )ه(  
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  انية عند الضرورة؛خدمات الترمجة التحريرية والشفوية اجمل  )و(  
  القانونية؛نة يف قانون املساعدة املساعدة القانونية يف حال استيفاء الشروط املبي  )ز(  
ألحكام قانون معاجلة البيانـات الشخـصية       اً  محاية بياناته الشخصية وفق     )ح(  

  ب تعديالته املدخلة من وقت آلخر؛حس) قانون محاية األفراد(
الربامج أو النظم اليت توفرها الدولة أو املنظمات غري احلكومية الـيت هلـا                )ط(  

عنية يف اجلمهورية، حسب احلالة، ويكون      بروتوكول تعاون أو اتفاقات خاصة مع الدوائر امل       
  . هدفها إدماج الضحايا يف اجملتمع، وجيوز أن يشمل ذلك التدريب لتحسني املهارات املهنية

جيوز ملن حيدد على أنه ضحية اجتار لغرض االستغالل اجلنسي أن يظـل يف ملجـأ                  -٤٤
وميكن للضحية إطالة أمـد     . عتزيد على أربعة أسابي     ال تديره دوائر الرعاية االجتماعية لفترة    

وحتصل الضحية يف امللجأ على كل ما يلـزم مـن           . اإلقامة يف حاالت خاصة، إذا لزم األمر      
ويعد امللجأ أحد خيـارات اإلقامـة املتاحـة         . الدعم واملعلومات املتعلقة باخلدمات املتاحة    

ية االجتماعيـة   ويف حال اختارت ضحية عدم اإلقامة يف امللجأ، توفر دوائر الرعا          . للضحايا
  .املساعدة املالية والدعم

وفور انتهاء تصريح اإلقامة املؤقت للتفكري أو قبل ذلك، ُتمنح الضحية من رعايـا                -٤٥
البلدان الثالثة، اليت تعرب عن نية واضحة للتعاون مع السلطات، تصريح إقامة لستة أشـهر               

 هذا بكل احلقوق املـذكورة      ويتمتع حامل تصريح اإلقامة   . للتجديد  على األقل يكون قابالً   
  :أعاله باإلضافة إىل احلقوق التالية

  نفس إمكانية دخول سوق العمل مثل املواطنني األوروبيني؛  )أ(  
إمكانية احلصول على تدريب وتعليم مهين توفره هيئة تنمية املوارد البـشرية              )ب(  

القـرارات الـسياساتية    بالشروط والظروف اخلاصة برباجمها، مبا يف ذلك اإلجراءات الوطنية و         
  بشأن العمالة والتدريب والتعليم؛لوزارة العمل والتأمينات االجتماعية السارية يف ذلك الوقت 

إمكانية االستفادة من الربامج والنظم اليت تقدمها الدولة، حسب احلالـة،             )ج(  
لتحسني مهاراهتم املهنية أو اإلعداد     اً  هبدف إدماج الضحايا يف اجملتمع، واليت قد تشمل دروس        

  .لعودهتم إىل بلدهم األصلي
وحيق للضحية اليت تقرر التعاون مع سلطات االدعاء احلـصول علـى املعلومـات                -٤٦
  : ما يلي بشأن

  املتابعة اليت جتريها سلطات االدعاء لشكواها؛  )أ(  
  تطورات الدعاوى اجلنائية؛  )ب(  
  .القرار الصادر عن احملكمة  )ج(  
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والضحية اليت ترغب يف املثول كشاهد إثبات ويف التعاون مع سلطات االدعـاء يف                -٤٧
  .تلزم مساعدته يف سياق قوانني محاية الشهوداً إطار الدعاوى اجلنائية تعترب شاهد

وتعوض اجلمهورية الضحايا الذي يتعاونون مع سلطات االدعاء كشهود يف الدعاوى             -٤٨
  . بدوهنا نتيجة مشاركتهم يف تلك الدعاوىاجلنائية عن أية تكاليف يتك

وال جيدد تصريح اإلقامة للضحية إذا اكتملت الدعاوى اجلنائية بقرار من احملكمـة               -٤٩
اجلنائية املختصة وأُعيدت الضحية ساملة إىل بلدها إال إذا كان تقييم املخاطر الفردي الـذي               

 وجتري دوائر الرعاية االجتماعية     .جتريه الشرطة يشري إىل وجوب بقاء الضحية يف اجلمهورية        
وتعاد الضحية إىل وطنها وفق شـروط  . عملية اإلعادة إىل الوطن بالتعاون الوثيق مع الشرطة       

احلفاظ على سالمتها ومحايتها وكرامتها وبالتعاون مع بلد الضحية األصلي من أجل جتنـب              
  . وقوعها ضحية مرة أخرى

  امللجأ    
لـدعم    عامالًاً   االختصاصات ملكافحة االجتار بالبشر فريق     أنشأ فريق التنسيق املتعدد     -٥٠

وكلف فريُق التنسيق الفريَق العامل باإلبالغ عن أمور من بينها سري عمل            . الضحايا ومحايتهم 
ويعمل الفريق العامل برئاسة دوائر الرعاية االجتماعية ويتألف من ممثلني عـن            . امللجأ القائم 

جتار التابع للشرطة، ودائرة اللجـوء، ومنظمـتني غـري          وزارة الصحة، ومكتب مكافحة اال    
ومنظمة العمل من أجل املساواة والدعم ومناهـضة        ) Stigma(حكوميتني مها منظمة ستيغما     

  ). KISA(العنصرية 

   من قائمة القضايا ٩الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     

  إلغاء التأشريات    
.  احلصول على التأشريات لرعايا البلدان الثالثة      ينظم قانون األجانب واهلجرة شروط      -٥١

ينظمه القانون املـذكور أعـاله        ال )أي عمال أو فنانني، إىل غري ذلك      (ولكن نوع التأشرية    
  . القرارات السياساتية وإمنا
واستحداث السياسة اجلديدة، فإن اختبار إصـدار       " تأشريات الفنانني "ومنذ إلغاء     - ٥٢

انني يف املالهي الليلية وغريها من املنشآت الترفيهية جتهزه جلنـة           تصريح العمل املؤقت للفن   
وتظل سلطات قربص علـى حـذر،       . خاصة برئاسة وزارة العمل والتأمينات االجتماعية     

. وختترب اللجنة كل طلب بدقة، من أجل ضمان عدم إساءة استعمال النظام اجلديد أو خرقه
الواردة من مقدم الطلب، وتتعاون مباشرة عند       وختترب اللجنة املذكورة أعاله صحة الوثائق       

الضرورة مع سلطات البلد األصلي ملقدم الطلب، أو من خالل البعثات القنصلية لقربص يف              
  . ذلك البلد
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للبيانات املتاحة، ومنذ تنفيذ السياسة اجلديدة، اخنفض عدد رعايـا البلـدان            اً  ووفق  -٥٣
ويف السابق كان عدد رعايا البلدان الثالثـة        . ننيالثالثة الذين يدخلون اجلمهورية للعمل كفنا     

 شخص، إال أن األعـداد      ١ ٢٠٠العاملني كفنانني أو مطربني يف املالهي الليلية يقدر بنحو          
  : كانت كالتايل٢٠١٢-٢٠١٠السنوات  يف

  ٣اجلدول 
 )١(العدد  نوع اجلنس  الفئة  السنة

 ٤٧٧  إناث  فنانون  ٢٠١٠

 ٢  ذكور  فنانون  ٢٠١٠

 ٣٥٢  إناث  نفنانو  ٢٠١١

  ١٩١  إناث  فنانون  ٢٠١٢

 للشرطة، ورغم عدم إجراء أية دراسة شاملة بعد عن اآلثار على أمنـاط              ولكن وفقاً   -٥٤
االجتار بعد تغيري التشريعات، ُيالحظ اجتاه متزايد لالستغالل يف مكان العمل، ولكن العالقة             

  .حةبني التغيريات القانونية وأشكال االستغالل املختلفة غري واض

  ٤اجلدول 
بيانات حمدثة مصنفة حسب نوع اجلنس عن عدد ضحايا االستغالل يف البغاء واالجتـار،              

  وبيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقات واحملاكمات واألحكام الصادرة على اجلناة
  

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

 ٢٦ ٣٤ ٢٣ ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي

 ١٤ ١٦ ٩٠  ضحايا االجتار واالستغالل يف العمل

 ٣٥ ٤٧ ٨٦ الضحايا من النساء

 ٥ ٥ ٢٧  الضحايا من الرجال

 ٢٦ ٣٥ ٣٤ الشكاوى والقضايا اليت مت التحقيق فيها

 ١٤ ٢٧ ٢٦ الدعاوى املقامة أمام احملاكم

 ١٢ ٤  الدعاوى قيد التحقيق أو احلفظ

 ٥ ٢ ٨ أحكام اإلدانة

  
__________ 

تكـرر،  هذه األعداد ال تعكس العدد الفعلي لألشخاص، حيث تشمل حاالت التجديـد، والـدخول امل               )١(
 منـشأة   ٣٩ومنذ تنفيذ السياسة اجلديـدة، أُغلقـت        . فأعداد األشخاص الفعلية أقل   . رب العمل  وتغيري
 .رعايا بلدان ثالثة كفنانني توظف
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  ٥ اجلدول
ستغالل اجلنسي وأحكام اإلدانة عـن االسـتغالل        أحكام اإلدانة عن االجتار ألغراض اال     

  ٢٠١٠اجلنسي يف عام 
  : اإلدانة حبق شخصني وكانت العقوبات الصادرة كالتايلصدر حكماً
 اجلرائم  العقوبات الصادرة  عدد املدانني

أعمال القوادة، كسب العيش من البغاء، االستغالل اجلنسي،   شهرا٢٢ًالسجن   ١
 طة غسل األموالخمالفة قانون منع وقمع أنش

أعمال القوادة، كسب العيش من البغاء، تشغيل املهـاجرين   أشهر٩السجن   ١
  على حنو خمالف للقانون

  ٦اجلدول 
أحكام اإلدانة عن االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي وأحكام اإلدانة عـن االسـتغالل             

  ٢٠١١اجلنسي يف عام 
 :ات الصادرة كالتايل، وكانت العقوب شخصا١٥ً أحكام إدانة حبق ٥صدرت 

 اجلرائم  العقوبات الصادرة  عدد املدانني

 كسب العيش من البغاء  السجن سنة واحدة  ١

 كسب العيش من البغاء، خمالفة حظر بيوت الدعارة   أشهر٤السجن   ٢

 سـنوات   ٣ أشهر و  ٣السجن    ٣
  حتت املراقبة

 خمالفة حظر بيوت الدعارة

السجن لشهرين ونصف الشهر      ٦
  حتت املراقبة سنوات ٣و

 خمالفة حظر بيوت الدعارة 

   سنة ١٣السجن : األول  ٣
  سنة١١: الثاين

  يوما٦٠ًالسجن : الثالث

  حيازة بندقية، اختطاف، اغتصاب: األول
  اختطاف، اغتصاب: الثاين
االشتراك بعـد ارتكـاب اجلرميـة، اإلدالء: الثالث

 مبعلومات مغلوطة لضباط الشرطة
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  السياسية واحلياة العامة ويف صناعة القراراملشاركة يف احلياة     

   من قائمة القضايا١٠الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     

  معلومات حمدثة عن مشاركة املرأة    
  :التعيينات السياسية  -٥٥

 وزارة الداخلية، وزارة العمـل      ،وزارة اخلارجية ( وزراء   ٤: جملس الوزراء   )أ(  
  ؛) الصحةوالتأمينات االجتماعية، وزارة

  مراجع احلسابات العام؛  )ب(  
  احملاسب العام؛  )ج(  
  مفوض الشؤون اإلدارية؛/أمني املظامل  )د(  
  املفوض القانوين؛  )ه(  
  .مفوضة حقوق الطفل  )و(  

  :اخلدمة املدنية  -٥٦
  أمناء دائمون؛)  يف املائة٢٧ (٣/١١  )أ(  
  .مديرو إدارات بالوزارات)  يف املائة١٤ (٧/٥١  )ب(  

  :ناصب اليت تشغل باالنتخابامل  -٥٧
  :الربملان •

  أعضاء يف الربملان؛)  يف املائة١١ (٦/٥٦
  :اجملالس البلدية •

  أعضاء يف اجملالس البلدية؛)  يف املائة١٧,٩ (٨٤/٤٦٨
  :الربملان األورويب •

  .أعضاء يف الربملان األورويب)  يف املائة٣٣,٣ (٢/٦
  : اجلهاز القضائي  -٥٨

  يف احملكمة العليا؛قضاة )  يف املائة١٥ (٢/١٣ •
  .قضاة)  يف املائة٤٤ (٤٧/١٠٦ •
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تدعم قربص فكرة وجود استراتيجية شاملة تتضمن تدابري ترمي إىل معاجلة األسباب              -٥٩
الرئيسية النعدام املساواة بني الرجل واملرأة، مثل القضاء على التنميطات اجلنسانية من خالل             

 احلياة املهنية واحلياة األسرية، والقضاء على مجيع      التعليم ووسائط اإلعالم، وتعزيز املواءمة بني     
  . أشكال العنف ضد املرأة، إىل غري ذلك

ويرد استعمال احلصص على جدول أعمال عدد من املنظمات غري احلكومية، رغم              -٦٠
  .اًعدم دعمه من احلكومة أو اجملتمع املدين عموم

يف جمال مشاركة املرأة يف احليـاة       ويعمل اجلهاز الوطين حلقوق املرأة بفاعلية كبرية          -٦١
، نظم اجلهاز محلة من خـالل       ٢٠١١ويف سياق االنتخابات الربملانية واحمللية لعام       . السياسية

  .وسائط اإلعالم تستهدف إلقاء مزيد من الضوء على قضايا املرأة وعلى املرشحات

  اخلدمة الدولية    
ـ اً  ُيظهر تغري   ال ر الدوري من عام آلخر، ولكن التقري    اً  يبدو أن هناك تذبذب     -٦٢ يف اً  بالغ

  . إمجايل متثيل املرأة يف الوظائف الرفيعة املستوى يف السلك الدبلوماسي

  التعليم والتصورات النمطية    

   من قائمة القضايا ١١الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     

  ٢٠١١-٢٠١٠بيانات إحصائية حمدثة عن معدالت التحاق الفتيات للفترة     
، ويف  ) يف املائة  ٤٨,٦ (٥٤ ٢٦/٠٨٣ ٢٩٢بلغ عدد الفتيات يف املدارس االبتدائية         -٦٣

أما عدد الفتيات امللتحقات باملستوى     ).  يف املائة  ٥٢( ٦٣ ٣١/٧٦٤ ١١٨  املدارس الثانوية 
يف قربص واخلارج، مبـا يـشمل       ) مستويات البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه   (اجلامعي  

يف العام  )  يف املائة  ٥٨ (٢٥ ٩٣٩ملتحدثات باللغة التركية وذوات اإلعاقة،      النساء القبارصة ا  
  .٢٠١١-٢٠١٠األكادميي 

  ٢٠١٢-٢٠١١بيانات إحصائية حمدثة للفترة     
 ٤٢ ٢٠/٣٩١ ٣٨٤بلغ عدد الفتيات القبارصة اليونانيات يف املدارس االبتدائيـة            -٦٤

وبلغ عدد الفتيـات    ).  يف املائة  ٤٠ (٣٦/٩٠وعدد الفتيات القبارصة األتراك     )  يف املائة  ٤٨(
وعـدد  )  يف املائـة   ٥٢,٥ (٤٦ ٢٤/٤٤٣ ٣٨٤القبارصة اليونانيات يف املدارس الثانويـة       

وبلغ عدد الفتيات يف مـدارس التعلـيم        ).  يف املائة  ٤٣ (١٠/٢٣القبارصة األتراك    الفتيات
  ). يف املائة١٥,٧ (٤ ٦٤٥/٠٨٨ الفين
  .١ ٣٠٣ اإلعاقة يف املدارس الثانوية وبلغ جمموع عدد األطفال ذوي  -٦٥
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، "خريطة التوزيع اجلنساين للتعليم العايل يف قـربص       "وأُجري مشروع حبثي بعنوان       -٦٦
من الناحيتني النوعية والكمية،    اً  استهدف التحقيق يف هذه اخلريطة وتسجيلها وعرضها نقدي       

  :وأشار إىل ما يلي
يف قربص، حيث يقل عددها عن عـدد        تشكل املرأة أقلية يف التعليم العايل         )أ(  

وتتسع هذه الفجوة يف الوظائف األكادمييـة الدائمـة         . الرجال يف كل الوظائف األكادميية    
 ١٣٨ من النساء و   ٤٨:  من الرجال؛ األساتذة املشاركون    ١٢١ من النساء و   ٢٢: األساتذة(

  ؛)من الرجال
  ملساعدين؛ية يف وظائف املدرسني اويف املقابل، تشكل النساء أغلب  )ب(  
 يف املائة،   ٣٠وعلى الرغم من أن عدد النساء يف الوظائف الدائمة بلغ نسبة              )ج(  

وينطبق نفـس الـشيء علـى       . عن مناصب صنع القرار يف جامعاهتن     اً  فإهنن غائبات تقريب  
  الطالبات يف مراكز صنع القرار؛

، كان متوسط عدد الطالبات يف مؤسـسات        ٢٠١١-١٩٩٢ويف األعوام     )د(  
ويف املرحلـة اجلامعيـة األوىل    . يم العايل العامة واخلاصة أعلى من متوسط عدد الطالب        التعل

، ٢٠١١-٢٠٠٥ومستوى درجة املاجستري زاد متوسط عدد النساء عن الرجال يف األعوام            
  ؛أما مستوى درجة الدكتوراه فقد زاد فيه متوسط عدد الرجال عن النساء

 أكرب يف   ٢٠١٠ كان عدد النساء يف عام       وفيما يتعلق باملوظفني اإلداريني،     )ه(  
ولكن معظم مناصـب    . الوظائف العلمية وغري العلمية يف كل املؤسسات التعليمية يف قربص         

  املديرين كان يشغلها الرجال؛
ويرتع اختيار قطاع الدراسة إىل اإلبقاء على الفصل يف املهن بني الـذكور               )و(  
، يف اجلامعات العامة واخلاصة على السواء،       ٢٠١١ إىل   ١٩٩٤فبالنسبة للفترة من    : واإلناث

كانت نسب الطالبات أعلى يف قطاعات الدراسات التربويـة واالجتماعيـة واإلنـسانية،             
ويف املقابل، كانت نسب الطالب أعلى يف جمـايل         . والفلسفة، والصحة، واإلعالم، والفنون   

 والعلـوم الـصرفة     ويف قطاعـات االقتـصاد واإلدارة     . اهلندسة وتكنولوجيات املعلومات  
، ٢٠٠٦ إىل ١٩٩٤اجلامعات العامة، كانت نسب الطالب أعلى خـالل الفتـرة مـن       يف

  ؛٢٠١١ إىل ٢٠٠٥زادت نسب الطالبات متجاوزة نسب الطالب يف الفترة من  بينما
وُتظهر املقابالت اليت أجريت مع األساتذة من الرجال والنساء أن اجلانبني             )ز(  

إال أن .  اجلنسني بسبب األدوار املختلفة املنسوبة للرجـال والنـساء        يقران بعدم املساواة بني   
  التمييز يف التعليم اجلامعي يدركه األساتذة من النساء يف املقام األول؛

واتسم كالم األساتذة من النساء باجلانب العاطفي، حيث عربن عن جتارهبن   )ح(  
ذة من الرجال يف اجلامعات العامة      ويف املقابل، فإن األسات   . ومشاعرهن من الغضب واالستياء   

واخلاصة، بصرف النظر عن الدرجة الوظيفية، ينظرون إىل مسألة عدم املساواة بني اجلنـسني          
  .عملية، ودون إبداء أية مشاعر  المن منظور كلي، واصفني أمهية األمر من ناحية نظرية
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 اً،ر حتديـد وكان لألساتذة من النساء الاليت يشغلن مناصب دائمة آراء أكث       )ط(  
يف حني التزمت شاغالت املناصب غري الدائمة احلذر واتسمن بالغموض يف كيفيـة شـرح               

واتسم كالم األساتذة من النساء يف اجلامعات اخلاصة بقدر أقل من العاطفية، حيث             . املوقف
ومل تكن غالبية األسـاتذة مـن       . ركزن أكثر على املواءمة بني املسار املهين واحلياة األسرية        

رجال والنساء على علم بسياسات االحتاد األورويب املتعلقة بإدماج ُبعد جنـساين يف كـل            ال
  املمارسات والعمليات؛

 فاألسـاتذة . للمسألةاً  خمتلفاً  وأعطى األساتذة من الرجال والطالب تفسري       )ي(  
أرجع ويف املقابل،   . يعترفون مبشكلة عدم املساواة وينظرون للمسألة على أهنا مسألة نظرية          ال

اً اشتمل كالمهم أيض    فيما الطالب عدم املساواة إىل أوجه التحيز يف اجملتمع يف املقام األول،          
  .على أوجه حتيز

   من قائمة القضايا١٢الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
فمنهج التثقيف  . يعترب إصالح التعليم عملية مستمرة تعزز املساواة على خمتلف الُصُعد           -٦٧

اً  يـضم أهـداف    اً،جلميع مراحل التعليم يف قربص، الذي مر مبرحلة اإلصالح مـؤخر          الصحي  
حمددة تواجه مشاكل اجتماعية خمتلفة مبا فيها عدم املساواة بني اجلنسني، والعنف ضـد               تعليمية

املرأة، والتثقيف اجلنسي، وانتهاك احلقوق اجلنسية واإلجنابية، والعنـصرية، وكراهيـة املثليـة             
  :وتشمل تلك األهداف ما يلي. جنوح األحداث، إىل غري ذلكاجلنسية، و
تزويد املدارس باملواد التعليمية ذات الصلة واليت تشمل جماالت حمـددة يف              )أ(  

، "التعلم االجتماعي للمدارس االبتدائيـة    ("املساواة بني اجلنسني والصحة اجلنسية واإلجنابية       
، )"Compasito(وق اإلنسان من أجل األطفال      دليل التثقيف يف جمال حق    "،  "اخلطوات األوىل "

  ؛http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias: انظر املوقع الشبكي
توفري التوجيه والدعم للمعلمني من خالل مرشـدين صـحيني يقومـون              )ب(  
  املدارس؛ بزيارة

توفري التدريب أثناء العمل للمدرسني يف جمايل حقوق اإلنسان واملـساواة             )ج(  
  سني؛اجلن بني

التعاون مع املنظمات غري احلكومية اليت تتعلق أنشطتها حبقـوق اإلنـسان              )د(  
  ؛)مثل مجعية تنظيم األسرة يف قربص(واملساواة بني اجلنسني واحلقوق اجلنسية واإلجنابية 

احلماية من كراهية املثلية اجلنسية     "استحداث سلسلة من حلقات العمل عن         )ه(  
مجعيـة تنظـيم األسـرة يف       "و"  املدربني يف جملس شباب قربص     فريق"ينظمها  " (يف التعليم 
  .")قربص
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وتضم خطة العمل املعنية باملساواة بني اجلنسني يف التعليم، التابعة لـوزارة التعلـيم                -٦٨
من اإلجراءات والتدابري اليت تتصدى لتنميطات األدوار اجلنسانية يف األسـرة           اً  والثقافة، عدد 
  :واجملتمع، مثل

  :اءات املتعلقة هبيكل النظام التعليمياإلجر  -٦٩
الربامج الرامية إىل مشاركة الفتيات يف جماالت الدراسة الفنية واسـتعمال             )أ(  

  ؛ووضع برنامج جديد وحديث للتدريب املهين جلذب الفتيات. التكنولوجيات احلديثة
  . سرةالربامج الرامية إىل منع ومكافحة العنف وجنوح األحداث يف املدرسة واأل  )ب(  

  : اإلجراءات املتعلقة بالتدريب أثناء العمل  -٧٠
تقدمي تدريب خاص وتوعية خاصة أثناء العمل للمعلمني جبميع مـستويات      )أ(  

التعليم وملستشاري التوجيه املهين عن قضايا املساواة بني اجلنـسني واألدوار والتنميطـات             
، والتثقيـف   ")لإلناث"ومهن  " ورللذك"أي الفصل يف مهن     (اجلنسانية، ونوع اجلنس واملهنة     

  .اجلنسي، واملمارسات اجليدة ملكافحة التنميطات
  :اإلجراءات املتعلقة بالوحدة املدرسية  -٧١

من أجل مكافحة التنميطات    اً  جنسانياً  إعداد مواد تثقيفية حمدثة تتضمن بعد       )أ(  
والد يف احليـاة   عن طريق تشجيع املشاركة الفاعلة لـأل     سيما الاجلنسانية من سن مبكرة، و    

األسرية وللفتيات يف احلياة السياسية واحلياة العامة، ومن خالل تنمية العالقات املـستندة إىل             
  املساواة واالحترام املتبادل بني اجلنسني؛

وضع برامج لتنوير وتوعية األوالد والفتيات بشأن اختيار مهن غري تقليدية             )ب(  
  للذكور واإلناث؛

  ع والتدخل يف القضايا اجلنسانية؛تنفيذ برامج للمن  )ج(  
  تدريس مادة التربية املهنية واالجتماعية يف املدرسة؛  )د(  
املشاركة  أي(ختطيط وتنفيذ أنشطة يف الفصول الدراسية عن القضايا اجلنسانية            )ه(  

الفاعلة جلميع الطلبة، وتشجيع الطلبة على إجراء األحباث يف القضايا اجلنسانية، وتطبيق أسـاليب              
دريس مناسبة، ومشاهدة أفالم ومسرحيات ذات صلة، وتنظيم وحـضور حماضـرات بـشأن              ت

  .القضايا اجلنسانية، إىل غري ذلك
  :اإلجراءات املتعلقة بدور اآلباء واألسر  -٧٢

تدريب اآلباء على مهارات التواصل، واالحترام املتبادل، وقضايا املـساواة            )أ(  
  ة داخل األسرة؛بني اجلنسني من أجل تعزيز توازن السلط

  .تدريب اآلباء من أجل زيادة توعيتهم بشأن أثر تصرفاهتم على مناء أطفاهلم  )ب(  
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  العمالة    

   من قائمة القضايا١٣الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
مفـوض الـشؤون    ( شكوى قُدمت إىل اهليئة املعنية باملساواة        ٢٣٠فيما يلي نتائج      -٧٣

  : التمييز بسبب نوع اجلنسإىلاً استناد) اإلدارية
   منها مقبولة وشرعت اهليئة املعنية باملساواة يف وضع تقرير؛٤٦اعُتربت   )أ(  
أساس هلا أو خارج نطاق صالحيات اهليئة املعنيـة           ال  منها ١٣٠اعُتربت    )ب(  
  باملساواة؛
   منها غري مقبولة أو سحبها مقدموها؛٣٠اعُتربت   )ج(  
 حيث وافق األشخاص املقدمة ضدهم الشكوى        منها بنجاح،  ١٩اخُتتمت    )د(  

   تدخل اهليئة املعنية باملساواة؛على االمتثال ألحكام قانون مكافحة التمييز، وذلك بعد
  . منها قيد النظر٥بقيت   )ه(  

، فقـد   "إجراءات احلد من فجوة األجور بني اجلنـسني       "وفيما يتعلق حبالة مشروع       -٧٤
ينطوي املشروع على طائفة واسعة من التدابري الـيت         و. ٢٠١٠بدأت مرحلة التنفيذ يف عام      

  : وتشمل تلك التدابري ما يلي. ٢٠١٥ستنفذ حبلول عام 
تنظيم تدريب نظري وتدريب يف مكان العمل للموظفني واملفتشني بـشأن             )أ(  

 ٥٠وسيتم تـدريب    . إنفاذ التشريع املعين باملساواة يف األجر واملساواة يف املعاملة يف التوظيف          
  ؛٢٠١٣مارس /وسُيختتم الربنامج يف آذار. موظفي عالقات العمل واملساواة وأمانة املظامل من

مشاركة موظفي عالقات العمل واملفتشني يف زيارات حبثية إىل دول أخرى             )ب(  
من األعضاء يف االحتاد األورويب من أجل التعرف على اإلجراءات واألساليب اليت تستخدمها             

  هيئات التفتيش األخرى؛
تشكيل هيئة توثيق تعىن باملساواة بني اجلنسني لتقييم املؤسسات اليت تدرج             )ج(  

وقـد ُوقـع   . وتطبق أساليب تنظيمية تعترب من أفضل املمارسات يف جمال املساواة يف املعاملة      
  ؛٢٠١٢سبتمرب /العقد هلذا املشروع يف أيلول

ا يف ذلك املبادرات    اختاذ إجراءات للقضاء على الفصل املهين والقطاعي، مب         )د(  
أي تنظيم برامج تدريبية متخصصة جلميع أخصائيي استشارات املـسار         (يف القضايا التعليمية    

  ؛)املهين وجلميع معلمي مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي
تدريب املوظفني اإلداريني يف املؤسسات على استعمال مـدونات قواعـد          )ه(  

  أن استخدام أدوات تقييم الوظائف؛اة يف األجر وبشاملمارسات املتعلقة بإنفاذ املساو
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تنظيم برامج تدريبية للنقابات ومجعيات أرباب العمل تشمل وضع األدلة،            )و(  
والكتيبات اإلرشادية، وأدوات التقييم الذايت، ومدونات قواعد املمارسات، وأدوات تقيـيم           

  الوظائف، وذلك للمديرين وأخصائيي املوارد البشرية؛
  ص كل االتفاقات اجلماعية لتحديد التمييز املباشر يف جمال األجور؛ فح  )ز(  
تنظيم مؤمتر ثالثي عن تبادل أفضل املمارسات يف جمال املساواة يف األجـر               )ح(  

      / تـشرين األول   ٣٠-٢٩يف  ) يضم مسؤولني حكوميني وأعضاء نقابات وأرباب عمـل       (
   يف ليماسول، قربص؛٢٠١٢أكتوبر 

ت للتوعية بشأن املساواة يف األجر من خالل وسائط اإلعـالم           تنظيم محال   )ط(  
إجراءات "إعالنات تقدم معلومات عن الفجوة يف األجور بني الرجل واملرأة وعن مشروع             (

  ").احلد من فجوة األجور بني اجلنسني

   من قائمة القضايا١٤الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
  :لتالية لضمان احلماية القانونية للمهاجرات العامالت يف املنازلاختذت التدابري امللموسة ا  -٧٥

ُيـستخدم التعـبري    " (خدم املنازل "عن  اً  عوض" عمال املنازل "اعتماد تعبري     )أ(  
  ؛)اًاجلديد حالي

  ؛)٢(تقدمي ضمان مصريف من رب العمل والعامل على السواء  )ب(  
 نكليزية وخربة يف وظيفة مماثلـة     اشتراط معرفة أساسية باللغة اليونانية أو اإل        )ج(  

  ؛)دخل هذا األمر حيز النفاذ(تقل عن سنة واحدة  ال
نقل املسؤولية عن النظر يف الطلبات من وزارة الداخلية إىل مكتب العمل يف    )د(  

وسيتم النقل بعد الفحص الذي جتريـه إدارة الـشؤون    . وزارة العمل والتأمينات االجتماعية   
اد بشأن الترتيبات اإلدارية واحتياجات مكتب العمل مـن املـوظفني           اإلدارية العامة واألفر  

  ).يتم النقل بعد مل(
باإلضافة إىل ذلك، كلف جملس الوزراء جلنة وزارية بتقدمي مقترح جديد عن الرسوم    -٧٦

وقُدم . املطلوبة لتقدمي الطلبات والنظر فيها، ورسوم إصدار التصاريح، ومرتبات عمال املنازل          
  :وتقرر ما يلي. ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٨ جملس الوزراء ونوقش يف املقترح إىل
 يف املائة علـى     ١٠زيادة احلد األدىن للمرتب اإلمجايل لعمال املنازل بنسبة           )أ(  
 ١مـن  اً  يف املائة اعتبـار ٥، و ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١من  اً   يف املائة اعتبار   ٥: مرحلتني

  ؛) يف املائة١٠فعل املرتب اإلمجايل لعمال املنازل بنسبة وقد زاد بال (٢٠١١يوليه /متوز

__________ 

 . استعراض التشريعات لتمكني السلطات من تنفيذ القرارات السالفة الذكرجيري حالياً )٢(
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أن تكون مدة تصاريح اإلقامة والعمل املؤقتة الصادرة لعمال املنازل سنتني             )ب(  
  ؛)٣( سنوات٤عن اً عوض

مراجعة الرسوم املطلوبة جلميع فئات التصاريح للعمل والزيارة واهلجـرة،            )ج(  
األسرة، من أجل حتقيق سياسة شاملة ورشيدة حتد قـدر  واإلقامة الطويلة األجل، ومجع مشل      

اإلمكان من األعباء على أصحاب الدخل املنخفض واملستفيدين من املساعدة العامـة وذوي             
  .)٤(اإلعاقة واملسنني

عن ذلك، أنشئت آلية حلل الشكاوى من أجل ضمان احلمايـة القانونيـة               وفضالً  -٧٧
 هذه اآللية يف كل مكتب من مكاتـب عالقـات           وتعمل. للمهاجرات العامالت يف املنازل   

العمل يف املقاطعات، حيث ميكن النظر يف الشكاوى املتعلقة بانتـهاكات عقـود توظيـف             
 ٣ويهدف مكتب عالقات العمل يف املقاطعة إىل النظر يف كل شكوى يف غـضون               . العمال

  .أسابيع من تاريخ تقدميها
 إدارة األجانب واهلجـرة حيـث ُتخـتم         إىل  وتقدم شكاوى العمال املهاجرين أوالً      -٧٨

مث ُيجري مكتب عالقات العمل يف املقاطعة لقاءات مع الطرفني من أجل التحقيق يف              . وتسجل
ويتحتم خالل تلك اللقاءات أن يفهم كل       . الشكوى والسعي للتوصل إىل حل يرضي الطرفني      

 أن يتم باليونانيـة     األشخاص احلاضرين بوضوح املسائل موضع النقاش، ومن مث ميكن للحوار         
ومن مث ُيرَسل تقرير مكتب عالقات العمل إىل إدارة اهلجرة يف وزارة            . واإلنكليزية على السواء  

ويف احلالة اليت يكون فيها من الواضح واجللي انتهاك عقد توظيـف            . الداخلية الختاذ قرار هنائي   
جل ضمان عدم تكـرار     عامل مهاجر، ُتتخذ اإلجراءات القانونية ضد رب العمل اجلاين من أ          

عن ذلك، ُيمنح العامل املهاجر صاحب الشكوى اإلذن بالبحث عن            وفضالً. تلك االنتهاكات 
  .وظيفة لدى رب عمل آخر

وخالل التحقيق يف الشكوى، ويف حالة حتديد مكتب عالقات العمل ملسائل تتعلق              -٧٩
سلطات إلجراء املزيـد    باالجتار أو حماوالت لالستغالل اجلنسي، حتال الشكوى كذلك إىل ال         

  .من التحقيق
 شـكوى مـن     ١ ٥١٥ ما جمموعـه     ٢٠١٠وقدم العمال املهاجرون خالل عام        -٨٠
 ١ ١٧٥، فقد قدم العمال املهـاجرون       ٢٠١١أما يف عام    .  من عمال املنازل   ١ ٢١٠ بينها

  . من عمال املنازل٩٨٩شكوى من بينها 
  .٢٠١٠ عام وال توجد بيانات عن نتائج الشكاوى املقدمة منذ  -٨١

__________ 

 .يذ القرارات السالفة الذكر استعراض التشريعات لتمكني السلطات من تنفجيري حالياً )٣(
 . استعراض التشريعات لتمكني السلطات من تنفيذ القرارات السالفة الذكرجيري حالياً )٤(
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   من قائمة القضايا١٥الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
يف سياق محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين يف قربص، وضـعت إدارة عالقـات          -٨٢

وُيبـذل جهـد    . العمل إجراء للنظر يف الشكاوى املتعلقة بانتهاك شروط وأحكام التوظيف         
ن وتعزيز شروط عمل العمال املهاجرين، حيث       متواصل لتحسني هذا اإلجراء من أجل ضما      

من بينها عدد ساعات العمل     اً  وحيدد عقد العمل أمور   . ترد يف عقد العمل املوقع من الطرفني      
واملرتب اإلمجايل  . اليومية واألسبوعية، ومدة اإلجازات السنوية والعطل العامة املدفوعة األجر        

 يف االتفاق اجلماعي ذي الصلة من أجـل         يف عقد العمل للعمال األجانب هو املنصوص عليه       
  .ضمان املساواة يف األجر

وفيما يتعلق بشروط وأحكام التوظيف لعمال املنازل، تضع وزارة الداخلية منـوذج              -٨٣
  .يوجد اتفاق مجاعي قائم  العقد العمل، حيث

باإلضافة إىل ذلك، أنشئت آلية للتفتيش من أجل إجراء عمليات تفتـيش لـضمان                -٨٤
ومن أجل حتقيق هذا    .  املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة يف العمالة والتدريب املهين          إنفاذ

يـضطلعون  اً   مفتـش  ٣٠اهلدف، شرعت وزارة العمل والتأمينات االجتماعيـة يف تعـيني           
  .يتعلق بالعمل غري املعلن  فيماعن التفتيش يف أماكن العملاً باملسؤولية أيض

تبطل حقوق العمال املهـاجرين يف التقـدم          ال اإلجراءاتوجيدر بالذكر أن تلك       -٨٥
إىل حمكمة نزاعات العمل بشأن أي خرق ألي من قوانني العمل           ) من خالل حماميهم  (مباشرة  

على أنه يف حالة انتـهاء مـدة        اً  وجيب التشديد أيض  . املخوَّل للمحكمة املختصة احلكم فيها    
ع أي دعوى يرغب يف إقامتها أمام حمكمـة         تأشرية العامل أو تصريح عمله، يظل بإمكانه رف       

نزاعات العمل، من خالل حماميه، وعندما تنظر احملكمة يف القضية، ُيمنح العامل تأشرية مؤقتة              
  .من أجل حضور جلسات احملكمة إن كان يرغب يف ذلك

 إن ارتـأت ضـرورة      اً، جيدر بالذكر أن إدارة عالقات العمل هلا احلق أيض         اً،وأخري  -٨٦
 توجيه هتم ألي رب عمل بشأن خرق أي قانون يدخل يف اختصاصها، بـصرف               لذلك، يف 

النظر عن قرار العامل اختاذ إجراء قانوين من عدمه، مبا يشمل القضايا املتعلقة بتشغيل رعايـا             
  . البلدان الثالثة كعمال منازل

  الصحة    

   من قائمة القضايا ١٦الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
ـ          ال ت   -٨٧ اً وجد برامج رعاية صحية خاصة للمهاجرين وملتمسي اللجوء واملشردين داخلي

فكل املواطنني، بصرف النظر عن اجلنسية أو نوع اجلنس أو اإلعاقـة البدنيـة              . ونساء الروما 
. احلسية أو الذهنية أو العقلية، يتلقون نفس نوعية اخلدمات الطبية واخلدمات الصحية العامة             أو

وينطوي هـذا  . بتعزيز تنفيذ نظام التأمني الصحي الوطيناً قراراً الوزراء مؤخروقد اعتمد جملس    
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. القرار على خريطة طريق حمددة تشمل كل املهام الالزم الوفاء هبا يف غضون فترة زمنية معينـة   
بدايـة   - ٢٠١٥وتاريخ التنفيذ املستند إىل خريطة الطريق املذكورة هو النصف الثاين من عام             

  . ى أقصى تقدير عل٢٠١٦عام 

   من قائمة القضايا ١٧الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
  :منع احلمل  -٨٨

ويف حالة ضرورة وجود وصفة     . تعد وسائل منع احلمل متاحة بيسر لكل املواطنني        •
  ؛طبية، فإن من السهل اللجوء إىل طبيب ممارس عام أو طبيب أمراض النساء

  ؛سباب الطبية فقطكل وسائل منع احلمل جمانية لأل •
ميكن للمراهقني واملراهقات احلصول بسهولة على وصفات طبية ووسائل منع احلمل       •

  ؛اجملانية عند احلاجة
عندما ُتطلب وسائل منع احلمل اهلرمونية، فإن املمارس العام أو طبيب أمراض النساء  •

  . يقدم وسائل املنع للشباب بعد االستشارة أو الفحص السريري
ومل يبلغ عـن شـكاوى      . ل حاالت اإلجهاض غري الشرعية وغري املأمونة      وال تسج   -٨٩

  . رمسية بشأن مضاعفات صحية أو حاالت وفاة
واستحدثت وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التعليم، بـرامج متنوعـة للتثقيـف         -٩٠

اً  يشمل منهج التثقيف الصحي الذي مت تعديله مـؤخر        اً،وحتديد. اجلنسي يف املناهج الدراسية   
وسيتم حتقيق تلك األهـداف مـن       . تعليمية حمددة تتعلق باحلقوق اجلنسية واإلجنابية     اً  أهداف

  .١-١٢خالل تنفيذ خمتلف اإلجراءات الواردة يف 

  الفئات احملرومة من النساء    

   من قائمة القضايا١٨ة يف الفقرة الرد على القضايا املطروح    
حتاد األورويب أو من رعايـا البلـدان الثالثـة          إن املهاجرات من العامالت من بلدان اال        -٩١

املتزوجات من رعايا قبارصة أو من رعايا االحتاد األورويب، أو النساء ذوات مركز الالجئ املعترف 
  .به، ميكنهن احلصول على خدمات التوظيف العامة على قدم املساواة مع الرعايا القبارصة

، ميكن للنساء احلصول على     ٢٠١٣-٢٠٠٧ة  ويف إطار برنامج التنمية الريفية للفتر       -٩٢
الدعم يف سياق كل التدابري، وميكنهن االستفادة من كل فرص الدعم على قدم املساواة مـع            

إعـداد  : "ومن التدابري اليت تستفيد منها النساء على وجه اخلصوص الربامج التاليـة        . الرجال
، "حتديث املمتلكات الزراعية  "و،  "االستفادة من اخلدمات االستشارية   "، و "املزارعني الشباب 

  ".مشاركة املزارعني يف برامج جودة األغذية"و
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ـ  ٢٢١، تلقت اإلدارة الزراعية     "إعداد املزارعني الشباب  "بالنسبة لربنامج     -٩٣  مـن   اً، طلب
وبالنـسبة لربنـامج    .  منـها  ٥٠مت قبول   )  يف املائة  ٣٣,٩٤(من النساء   اً  مقدماً   طلب ٧٥ بينها

من النـساء   اً  مقدماً   طلب ١٨ من بينها    اً، طلب ١٢٨، ورد   "مات االستشارية االستفادة من اخلد  "
، "حتـديث املمتلكـات الزراعيـة     "وفيما يتعلق بربنـامج     . مت قبوهلا كلها  )  يف املائة  ١٤,٠٦(

مـن النـساء    اً  مقـدم اً   طلب ١٨٠، من بينها    )الربنامج ألف (يف املرحلة األوىل    اً   طلب ٨٧٣ قُدم
ـ ١ ١٨٥ويف سياق الربنامج باء، قُدم ما جمموعه   .  منها ٣٧بول  مت ق )  يف املائة  ٢١,٣١(  اً، طلب

 بالنـسبة   اً،وأخري.  منها ٥٧مت قبول   )  يف املائة  ١٦,٠٣(من النساء   اً  مقدماً   طلب ١٩٠من بينها   
 ١٣٨ من بينها    اً، طلب ٦٤٧، ورد ما جمموعه     "مشاركة املزارعني يف برامج جودة األغذية     "لربنامج  

  . منهااً  طلب١١٤النساء مت قبول من اً مقدماً طلب
فهو تدبري اعُتمد من أجل منع التمييـز      " املناطق ذات األولوية يف التعليم    "أما برنامج     -٩٤

املزيد من  (باإلضافة إىل ذلك، ُيقدَّم دعم للمدارس احملتاجة        . يف املناطق احملرومة والقضاء عليه    
  ). املعلمني واملوارد املالية

. مـن ذوي الـدخل املـنخفض      ) والرجال(ة جمانية جلميع النساء     والرعاية الصحي   -٩٥
، فإن اجلهات   )مبا يف ذلك ملتمسات اللجوء واملنتميات للفئات الضعيفة       (وبالنسبة للريفيات   

  : مرحلة/الطبية واملعنية بالصحة العامة يف قربص تقدم اخلدمات التالية لكل عمر
احات جلميع األطفال والفتيـات واألوالد      توفَّر خالل مرحلة الطفولة اللق    : الطفولة  -٩٦

ويتم . فرصة معرفة وزهنم وقياسهم   اً  وكذلك تتاح لألطفال يف املناطق الريفية أسبوعي      . باجملان
  .تثقيف األمهات عن كيفية إرضاع أطفاهلن رضاعة طبيعية

  :الفتيات يف سن البلوغ  -٩٧
لسلة حماضـرات   يف سن الثانية عشرة، تقدم اخلدمات الصحية املدرسية س          )أ(  

دورة الطمث، واخلصائص اجلنـسية     (مصممة لتنوير الفتيات بشأن املسائل املتعلقة بالبلوغ        
جلميع ) تعلم جترييب، دراما، أحجيات   (كما تقدَّم برامج ملنع التدخني      ). الثانوية، إىل غري ذلك   

  ؛الفتيات يف تلك املرحلة العمرية
 مواضـيع تتعلـق باملـسائل      ويف سن اخلامسة عشرة، تقدم حماضرات عن        )ب(  

متالزمة نقـص املناعـة     /اإلجنابية ومنع احلمل، ومعلومات عن فريوس نقص املناعة البشرية        
  . ويضطلع ذلك بدور رئيسي يف تنمية الفتيات ورفاههناً،املكتسب واألمراض املنقولة جنسي

  :املرأة يف سنوات احلمل  -٩٨
ية حمددة من األسبوع يقدم     ينظم كل مركز من مراكز الصحة الريفية أمس         )أ(  

وذلـك يف املـسائل     ) من مراكز تنظيم األسرة واألمومة    (فيها الزائرون الصحيون خدماهتم     
  .املتعلقة باإلجناب واألمومة
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وعلى الصعيد احمللي، تقوم السلطات احمللية بالشراكة مع املنظمـات غـري              )ب(  
ظيم حماضرات عن التثقيـف الـصحي      احلكومية احمللية والعاملني يف مراكز الصحة الريفية بتن       

) للنـساء اً  املصممة خصيـص  (وتتضمن تلك احملاضرات    . والتغذية وأسلوب احلياة الصحي   
مسائل خاصة باملرأة مثل احلمل، وسن اليأس، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واكتئـاب        

  .ما بعد الوالدة، إىل غري ذلك
لية بالشراكة مـع منظمـات غـري       اجملتمعات احمل /ويقوم عدد من البلديات     )ج(  

إىل مراكز تصوير الثدي الشعاعي إلجـراء الفحـص اخلـاص           اً  حكومية بنقل النساء جمان   
  .الثدي بسرطان

وتتوفر خدمات الرعاية التمريضية يف املرتل لفئيت املسنات وذوات اإلعاقـة، وملـن               -٩٩
ن لديهن مـشاكل يف     أو م / سنة وذوات القدرة احملدودة على التنقل و       ٦٣تتجاوز أعمارهن   

وهتتم الرعاية اجملتمعية بنظامهن الغذائي الذي يـتم تنظيمـه بواسـطة أخـصائي              . احلركة
  . وتقدم دور الرعاية الصحية اجملتمعية رعاية طبية جمانية عند احلاجة. طبيب عام/تغذية
 يتم  ال اً، مركز ٢٩من املراكز الصحية يف كل أحناء قربص، وعددها         اً   مركز ١٧ويف    -١٠٠

وتتمتع السلطات احملليـة ووزارة     . توظيف سوى الطبيبات واملمرضات والزائرات الصحيات     
الصحة بعالقات ممتازة، ويتم تكييف الرعاية الصحية وفق احتياجات سكان الريف وكل من             

  .الذكور واإلناث على حدة

   من قائمة القضايا ١٩الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
 من أجل النص على حصول أطفـال        ٢٠٠٧انون السجل املدين يف عام      مت تعديل ق    -١٠١

على شهادات تؤكد أن مقدم الطلب هو طفل ألحد األشخاص املـشردين            اً  املشردين داخلي 
  . بصرف النظر عن نوع جنس ذلك الشخصاً داخلي
اً ، مل يكن حيق ألطفال األمهات املشردات داخلي       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١وحىت    -١٠٢

وبعد ذلك التاريخ، مت تعديل التشريعات ذات الصلة من أجل          . الستفادة من برامج اإلسكان   ا
  : من املشاركة يف برامج اإلسكان التاليةاً متكني أطفال األمهات املشردات داخلي

  مناطق اإلسكان اليت تنشئها الدولة؛  )أ(  
  برنامج اإلسكان الذايت على أراضي الدولة؛   )ب(  
وهو ينطبق فقط على طلبـة املـدارس        (انات اإلجيار للمشردين    برنامج إع   )ج(  
  ).واجلامعات

ويهدف قرار احلكومة إىل القضاء على التمييز ضد املرأة، ولكن تعني أن يستند إىل                -١٠٣
  .قدرة الدولة من الناحية املالية من أجل االستجابة للعدد املتزايد من املتقدمني املستحقني
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ـ         ال امج إسكان واحد  وال يزال هناك برن     -١٠٤ اً ميكن ألطفال من أمهات مـشردات داخلي
وتواصل وزارة الداخلية احلوار مع كل األطراف ذات الصلة، وعندما تسمح           . املشاركة فيه بعد  

الظروف املالية للحكومة فإهنا ستقوم بإدخال التعديالت الالزمة على التشريعات ذات الـصلة             
   .اًحملدد ليشمل األطفال من أمهات مشردات داخليمن أجل توسيع نطاق برنامج اإلسكان ا

  الزواج واألسرة    

   من قائمة القضايا ٢٠الرد على القضايا املطروحة يف الفقرة     
يبدو أن مشروع قانون الوساطة األسرية، وهو قيد النظر يف الربملـان، قـد ُتـرك                  -١٠٥

نية املختـصة لدعمـه وإىل أن       ألسباب متعددة ميكن إرجاعها إىل عدم استعداد اللجنة الربملا        
وهناك جهد متجدد يف الوقت الـراهن       . اإلدارة احلكومية املختصة مل تدعمه على حنو فعال       

تبذله مفوضة حقوق الطفل، اليت أخطرت الربملان بأهنا ستعد مشروع قانون جديـد ميتثـل               
توقع أن  ومن امل . بشكل كامل التفاقية حقوق الطفل وغريها من الصكوك الدولية ذات الصلة          

  .، وستدعو املفوضة احلكومة والربملان إىل إقراره٢٠١٢حبلول هناية عام اً يكون جاهز

        


