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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ - فرباير/ شباط١١

  النظر يف التقارير الدورية يف سياق قائمة القضايا واألسئلة    

  قربص    
اجلامع للتقريرين الـدوريني الـسادس      نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير           
  ).CEDAW/C/CYP/6-7(لقربص  والسابع

  ةنظرة عام    
وبيـان إىل أي مـدى أجريـت        يرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقريـر           -١

اً توضيح ما إذا كانـت      ويرجى أيض . لسياق مع املنظمات غري احلكومية    امشاورات يف هذا    
  . احلكومة قد اعتمدت التقرير وعرضته على الربملان

  اإلطار الدستوري والتشريعي     
يشري التقرير إىل تعريف التمييز الوارد يف قانون معاملة الرجال والنساء علـى قـدم          -٢

طـاق  يرجى توضيح ما إذا كان ن     . )١()٦ و ٥الفقرتان   (املهيناملساواة يف التوظف والتدريب     
 من الدستور، وكما تفسره     ٢٨تعريف التمييز ضد املرأة، على النحو املنصوص عليه يف املادة           

السوابق القضائية الوطنية، يغطي التمييز املباشر وغري املباشر ويشمل أعمال التمييز الـصادرة            

__________ 

تشري أرقام الفقرات إىل تقرير الدولـة الطـرف، اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الـسادس والـسابع                    )١(
)CEDAW/C/CYP/6-7 ( إىل غري ذلكترد اإلشارة ما مل.  
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وتـذكر الوثيقـة    .  من االتفاقيـة   ١عن جهات عامة وخاصة، حسب ما تنص عليه املادة          
ة أن االتفاقيات الدولية اليت صدقت عليها مجهورية قربص أو انضمت إليهـا قابلـة               األساسي

للتطبيق مباشرة، وميكن االحتجاج هبا لدى احملاكم اليت تنفذها مباشرة، وهذا مـا حيـدث               
يرجى تقدمي معلومات عن قضايا احتجت      ). ١٠٨، الفقرة   HRI/CORE/CYP/2011(بالفعل  

ويرجى بيان االستنتاجات اليت خلصت إليها      . اقية أو أشارت إليها   فيها احملاكم الداخلية باالتف   
  . احملاكم يف هذه القضايا

 ىل احملـاكم  اجلنـسي إ  عن رفع قـضايا التمييـز       حيجمن  أن النساء   ويذكر التقرير     -٣
 يرجى ذكر األسباب الكامنة وراء هذا اإلحجام، وتوضيح ما إذا كانت الدولة             .)٩ الفقرة(

وات إلذكاء وعي النساء وتشجيعهن على طلب اجلرب يف حال التعرض الطرف قد اختذت خط
 إىل أمني املظامل    املؤسسة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان    ونظراً لتحويل اختصاصات    . للتمييز

لمؤسسة الوطنية حلمايـة حقـوق      ل ، يرجى تقدمي معلومات عن الوضع احلايل      )١٤الفقرة  (
 اليت جرى توسـيعها واملـوارد البـشرية واملاليـة           ، وكذلك عن والية أمني املظامل     اإلنسان

 مستفيضة عن نتائج الشكاوى املبنية على التمييز        تويرجى أيضاً تقدمي معلوما   . املخصصة له 
، )١٤الفقـرة    (٢٠٠٤ منذ عـام     هيئة مكافحة التمييز  القائم على نوع اجلنس املرفوعة إىل       

  .وتوضيح ما إذا مت إنصاف الضحايا بأي شكل من األشكال

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
 ،يرجى تزويد اللجنة مبعلومات حمّدثة عن املوارد البشرية واملالية املخصـصة حاليـاً            -٤

واملهام املنوطة بكل من اآللية الوطنية حلقوق املرأة، ووحدة املساواة التابعة لـوزارة العـدل               
 يف تـشرين     الـيت أنـشئت    اجلنـسني  باملساواة بني والنظام العام، واللجنة الوزارية املعنية      

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التقدم احلاصل       ). ٢٤-١٥الفقرات   (٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين
يف الدراسة اليت جيري االضطالع هبا عن اهليئات القائمة املعنية بتحقيق املساواة بني اجلنـسني    

زمين إلنـشاء    يد إطار ، ويرجى حتد  )٢٢الفقرة  (هبدف إنشاء هيئة موحدة تفي هبذا الغرض        
  .هذه اهليئة

  الربامج وخطط العمل    
يرجى اإلفادة إن وضعت أي آليات لتقييم وقياس أثر خطة العمل الوطنية املتعلقـة                -٥

، )٢١ و ١٨ و ١٥ و ١٠ و ٣الفقرات   (٢٠١٣ و ٢٠٠٧باملساواة بني اجلنسني للفترة ما بني       
وعالوة على ذلك، . لعمل الوطنية هذهوبيان النتائج اليت حتققت حىت اآلن بفضل تنفيذ خطة ا

مكافحة االجتار بالبشر    االتجم يف   ٢٠١٠يشري التقرير إىل اعتماد خطط عمل وطنية يف عام          
يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن املوارد البشرية       ). ٤٩ و ٣٥ و ٣الفقرات  (والعنف العائلي   

أهداف مقيدة زمنياً من    بيان ما إذا حددت مؤشرات و     واملالية املخصصة لتنفيذ هذه اخلطط و     
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حبالة إبالغ اللجنة   أيضاً  يرجى  و. ذ هذه اخلطط يف مجيع مناطق الدولة الطرف       يأجل تقييم تنف  
 ٢٠٠٤العمل الوطنيـة املتعلقـة بالعمالـة، املؤرخـة          التقدم احلاصل حالياً يف تنفيذ خطة       

تمـاعي،  ، وخطة العمل الوطنية للحماية االجتماعيـة واإلدمـاج االج         )١٠ و ٣ الفقرتان(
  ).١٣٥ و١٠ و٣الفقرات  (٢٠٠٨ املؤرخة

  العنف ضد املرأة    
إىل رصد هتدف التقرير أن خطة العمل الوطنية ملكافحة ومعاجلة العنف العائلي  ذكر  ي  -٦

، ويشري إىل دور مكتب الشرطة املعين بالعنف املرتيل         )٣٥الفقرة  (مدى تفشي العنف العائلي     
ويف هذا السياق، يرجـى     ). ٤٣الفقرة  (يانات اإلحصائية   وإساءة معاملة األطفال يف مجع الب     

، )٤٢الفقـرة    (٢٠٠٩تقدمي معلومات عن عدد حاالت العنف العائلي املبلغ عنها منذ عام            
ويرجى أيضاً تقدمي بيانات    . اليت أفضت إليها   والعقوبات    واإلدانات املالحقات القضائية عن  و

، )٣٤الفقرة  (اً   الزجرية الصادرة سنوي   اجلنس عن عدد األوامر   إحصائية مصنفة حسب نوع     
  .إليواء ضحايا العنف املرتيلاإلفادة إن أنشئت مالجئ تديرها الدولة و
 للجنـة ولتعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة         ١٩بناًء على التوصـية العامـة رقـم         و  -٧
)CEDAW/C/CYP/5 مـدى   عن حسب املناطق، ، مصنفة   يرجى تقدمي بيانات  ،  )٢٦، الفقرة

مبا فيها االغتصاب،   االجتاهات بشأن أشكاله األخرى،     نف ضد النساء والفتيات و    انتشار الع 
تقدمي معلومات مفصلة عن عدد احلاالت اً واالعتداء اجلنسي، والتحرش اجلنسي، ويرجى أيض 

 منـذ النظـر يف      ،عن املالحقات واإلدانات اليت خضع هلا مرتكبو هذه األفعال        واملبلغ عنها،   
  .التقرير السابق

  جتار باملرأة واستغالهلا يف البغاءاال    
املعـين  فريق التنسيق املتعدد االختصاصات     التدابري امللموسة اليت اختذها     يرجى بيان     -٨
 منذ إنشائه من أجل تنفيذ برامج خطة العمل الوطنيـة يف اجملـاالت              كافحة االجتار بالبشر  مب

أيضاً التوسع  يرجى  و). ٤٩فقرة  ال (٢٠١٠أبريل  /التسعة، املوافق عليها يف نيسان     املواضيعية
هل تتـوخى الدولـة     و.  من التقرير  ٤٧املشار إليها يف الفقرة     يف شرح آلية توجيه الضحايا      

لتقدمي املساعدة واحلماية املناسبة لضحايا االحتـاد بالبـشر         الطرف زيادة عدد مرافق اإليواء      
  . واالستغالل يف البغاء

 سياسية جديدة تـنظم دخـول   ٢٠٠٨ عام    يف أقرويفيد التقرير بأن جملس الوزراء        -٩
مواطين البلدان األخرى إىل قربص، وإقامتهم وعملهم فيها كفنانني، وأن اإلجراءات املستندة            

مماثلة لإلجراءات السارية علـى مجيـع العمـال         اآلن  إىل قانون األجانب واهلجرة أصبحت      
اصة بالفنانني قد أُلغيـت     يرجى توضيح ما إذا كانت التأشريات اخل      ). ٥٤الفقرة  (األجانب  
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لضمان تطبيق الـسياسة     دوهل وضع نظام رص    بصفة رمسية مبوجب قانون الدولة الطرف،     
أي أجري  السياسة اجلديدة، هل     ومنذ بداية تنفيذ  . اًصارماً  اجلديدة املتعلقة بالتراخيص تطبيق   

مصنفة نات حمدثة ويرجى تزويد اللجنة ببياوتقييم لدراسة أثرها على اجتاهات االجتار بالبشر؟      
كذلك ببيانـات   حسب نوع اجلنس عن عدد ضحايا االستغالل يف البغاء واالجتار بالبشر، و           

عن عدد الشكاوى، والتحقيقات، واملالحقات القضائية، والعقوبات املفروضة على اجلنـاة           
  .االستعراضقيد فترة الخالل 

  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة ويف صنع القرار    
، يرجى تزويد اللجنة    )٦٨الفقرة   (٢٠١١يف سياق االنتخابات الربملانية واحمللية لعام         -١٠

صنع القرار وكذلك يف مناصب ببيانات حمدثة عن عدد النساء يف احلكومة والربملان والقضاء،   
التقرير أن معظم األحزاب السياسية قد ذكر وي). ٧٦ و ٦٢-٥٩الفقرات  (والوظائف الدولية   

 أو يف قوائمهـا     يف هيئات صنع القرار التابعة هلـا      النساء  لزيادة متثيل   أدخلت نظام حصص    
اً وحصـص اً االنتخابية، وأن خطة العمل الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني تشمل أهـداف    

الدولة كانت  يرجى اإلفادة إن    ). ٧١الفقرة  (لسياسية  يف احلياة العامة وا   تتعلق مبشاركة املرأة    
املساواة الفعلية بـني    لإلسراع يف حتقيق    تدابري خاصة ومؤقتة    الطرف تعتزم تضمني تشريعاهتا     

  .الرجل واملرأة

 التعليم والقوالب النمطية    

يرجى تقدمي بيانات إحصائية حمدثة عن معدل تسجيل اإلناث يف املدارس االبتدائية              -١١
الثانوية واجلامعات، مبن فيهن النساء والفتيات القربصيات الناطقات باللغة التركية، والفتيات   و

عن نتائج مشروع البحث املتعلق باخلريطة اجلنسانية للتعلـيم         فضالً  والنساء ذوات اإلعاقة،    
  ).٩٠ و٨٧-٨٣الفقرات (العايل 
لتعليم والثقافـة، الـيت     ى تقدمي تفاصيل عن خطة العمل اليت صاغتها وزارة ا         ويرج  -١٢

لتـصدي للمواقـف    جلنسني يف التعليم والتدريب ل    تتضمن السياسات املتعلقة باملساواة بني ا     
التدابري الـيت اختـذت     بيان  ، ويرجى   )٧٩-٧٨ و ٣٢الفقرات  (النمطية إزاء أدوار اجلنسني     

، CEDAW/C/CYP/CO/5(ملعاجلة القوالب النمطية املتعلقة بأدوار اجلنسني يف األسرة واجملتمع          
تشمل تدابري ترمي إىل تنويع اخليارات  هذه  كانت خطة العمل    واإلفادة أيضاً إن    ،  )١٨الفقرة  

للتوصيات اليت أوردهتا اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة         اً  األكادميية واملهنية املتاحة للمرأة، وفق    
يف اً  لتعليم تساهم أيض  ويفيد التقرير بأن اإلصالحات اجلارية يف جمال ا       ). ٢٤الفقرة  (السابقة  

يرجى تزويد اللجنة مبعلومـات     ). ٧٩الفقرة  (القضاء على القوالب النمطية املتعلقة باجلنسني       
توعويـة ملكافحـة    عن مضمون اإلصالحات التعليمية وتوضيح ما إذا كانت تشمل أنشطة           

  .على مجيع مستويات النظام التعليمياجلنسانية القوالب النمطية 
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  العمالة    

 علـى   ملعنية باملساواة ئة ا رجى إبالغ اللجنة مبا آلت إليه الشكاوى املرفوعة إىل اهلي         ي  -١٣
اإلفادة إن قدم أي شكل من أشكال اجلرب للضحايا         ، و  اجلنس نوعالتمييز القائم على    أساس  

إجـراءات  "املشروع املعنـون    حالة التقدم بشأن    ويرجى تقدمي معلومات عن     ). ١٤الفقرة  (
 من التقريـر، وعـن      ٩٧، املشار إليه يف الفقرة      " األجور بني اجلنسني    يف للحد من التفاوت  

  . اليت حتققت بتنفيذ هذا املشروعالنتائج 
إىل التنقيح الذي أدخلته جلنة وزارية على سياسة العمل املتعلقة باملهاجرين           اً  واستناد  -١٤

 عن التدابري امللموسة    ، يرجى تقدمي معلومات مفصلة    )١٣٥الفقرة  (العاملني يف اخلدمة املرتلية     
للمهاجرات املوظفات كعامالت يف اخلدمة املرتلية، وعن       ضمان احلماية القانونية    اليت اختذت ل  

التنفيذ الفعلي إلطار التنظيم والتفتيش الرامي إىل رصد ظروف عملهن والتأكد من وجـود              
 ١ ٢١٠ أن العمال األجانـب رفعـوا      ويذكر التقرير    ).١٤٠-١٣٧الفقرات  (عقود عمل   

يرجى تقدمي تفاصيل عـن     ). ١٤٠الفقرة   (٢٠١٠شكاوى إىل إدارة عالقات العمل يف عام        
ويرجى أيضاً تقـدمي    . اإلفادة إن قدم أي جرب أو تعويضات للضحايا       نتائج هذه الشكاوى، و   

  . عن النتائج اليت أسفرت عنها، ٢٠١٠ذ عام معلومات من
، CEDAW/C/CYP/CO/5(الـسابقة    اخلتامية    على طلب اللجنة الوارد يف تعليقاهتا      وبناًء  -١٥

لتحرك عن كثب لرصـد     ل اختذت   ، يرجى تقدمي معلومات ملموسة عن التدابري اليت       )٣٠الفقرة  
وأجورهن، واالسـتراتيجيات والـسياسات     شروط التعاقد مع املهاجرات وظروف عملهن       

  املباشر وغـري املباشـر   العاملة وإىل القضاء على التمييزةالرامية إىل إدماجهن الكامل يف القو     
  . لهنالذي تتعرض

  الصحة    
 تنفيـذها   اليت بلغ ) ٢٠١٠-٢٠٠٨(يف ضوء االستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية         -١٦

، يرجى تزويد اللجنة مبعلومات مفصلة      )١١٩الفقرة  (حسب التقرير، مرحلة متقدمة     بالفعل،  
ات الرعاية الصحية املتاحة للنساء     وعن أثر هذه االستراتيجية يف خدم     اليت حتققت   عن النتائج   
ونـساء  كاملهاجرات وملتمسات اللجوء واملـشردات داخليـاً       إىل فئات حمرومة،    املنتميات  

االستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية تأسيس      بأن إحدى أولويات  اً  ويفيد التقرير أيض  . الروما
  . إلنشاء هذا النظام بيان اإلطار الزمين احملدديرجى ). ١١٩الفقرة (نظام صحي وطين 

ويرجى توضيح ما إذا كانت مجيع وسائل منع احلمل جمانية ومتاحة للنساء والرجال               -١٧
مـصنفة  أيضاً تقدمي بيانات حديثـة،      يرجى  و. املراهقنيو مبن فيهم املراهقات   ،على السواء 

فيات حسب املناطق، عن معدل عمليات اإلجهاض غري القانونية وغري املأمونة، وعن عدد الو            
بيان ويرجى  . واملضاعفات الصحية الناجتة عن عمليات اإلجهاض غري القانونية وغري املأمونة         
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كانت الدولة الطرف قد اختذت تدابري إلدراج التثقيف يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية             إن  
  .واحلقوق ذات الصلة يف املناهج املدرسية

   من النساءفئات احملرومةال    
مبا فيهـا التـدابري املؤقتـة     ،اليت اُتِخذتمعلومات مفصلة عن التدابري     يرجى تقدمي     -١٨

واخلاصة، يف جماالت احلياة السياسية والعامة والتعليم والعمالة والصحة، من أجل القضاء على      
 احملرومة، مبن فيهن نساء األقليـات   فئات  الاألشكال املتعددة للتمييز ضد النساء املنتميات إىل        

. ونـساء الرومـا    واملـسنات واملعوقـات       ونساء األرياف  شردات داخلياً  وامل واملهاجرات
 برنامج التنميـة الريفيـة  اليت اختذت يف إطار    التدابري أو السياسات     بيان   باخلصوص، ويرجى

يرجـى  و. تحسني وضع املرأة الريفية يف الدولة الطرف      ل )١٥١الفقرة  ) (٢٠١٣-٢٠٠٧(
العامة يف جمال   دمات  اخل مناملهاجرات  ة الستفادة    املطلوب تقدمي معلومات عن الشروط   أيضاً  
 .العمالة

احلالة املدنيـة   التعديالت اليت أجريت على قانون      مبا آلت إليه    يرجى إبالغ اللجنة    و  -١٩
يف وقانون إعانة إسكان املشردين وغريهم من األشخاص، بعدما حكمت احملكمـة العليـا              

اإلفادة إن  ويرجى  ). ١٤٩ و ١٤٨ن  افقرتال(بعدم دستوريتها    ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
ستفادة احلصول على الوثائق اليت متكنهم من اال      حمقني يف   اً  النساء املشردات داخلي  كان أطفال   

  .اإلعانات االجتماعية، مثل بطاقات هوية الالجئنيمن 

  الزواج والعالقات األسرية    
انون املتعلق بالوساطة   مشروع الق حالة التقدم يف اعتماد     تقدمي معلومات عن     يرجى  -٢٠

الربملان، وشرح مضمونه، وحتديد جدول زمين العتماده       املعروض على   يف القضايا األسرية،    
  ).١٥٧الفقرة (

        


