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لقبرص*

 -1نظ ررلل نة املر ر نحلقملقر ر ا ررواالجت نعية ررواف نعاةتورقر ر نة الو قر ر نةةاللف ررل نة ر ر
نةسرروال ةالررشأ اترريذ املعقررا نةق ر نة ر ق نالرروأ اررواالجت نعية ررواف نعاةتورق ر نة الو ق ر
) (E/C.12/CYP/6ا سر ر ر ررةق و ( 54 53ننظ ر ر ر رل  )SR.54 E/C.12/2016/SR.53نحلقالر ر ر ررجاا
 21 20أف جل/س ر ر ةتش  ،2016نرةت ر ر ل نحلت ظ ررول نالةولق ر ر نةةوةق ر ر ا سر ررة و 78
نحلقالجاة  7اتلفن نأل ل/أكةجال .2016

ألف -مقدمة
نةسروال ة ةر نة،رلم ،لرو ي لةرع لرن لق جلرول
 -2اُل ب نة امل اةال مي نةةاللفل نةر
ا اارو ر ررئ يواتر نحلسروا ) .(E/C.12/CYP/Q/6/Add.1اقررلا نة املر ررن االر فلاو
إضرو ق
ة حجن نة ملوء نةا الى لع نة ة نة،لم نةل قع نحلسةجى.

باء -الجوانب اإليجابية
-3

ال ب نة امل اورةتوا نة ة نة،لم لو ف ي:
(أ)

خ ،نةقت نةجطملق ةةتغق نةت وا2017-2015 ،؛

(ا) يونجذ نا نألاىن ة خ نحلضتجذ ،نحلسور ة نعاةتورق رتجلوً ،روم 2014؛
(ج) اق ف يونجذ اسو أاج نةلاول نةملسوء ةالوء نةقت نحلةسو أ نةقت ذ
نةالقت نحلةسو ف  ،روم 2014؛
(ا)

__________

*

(ا)

اق ف يونجذ نةستل نة ح

()

اق ف يونجذ محوف نأللجل ،

نرةت هتو نة امل
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خ ،نةقت نةجطملق ةةحالقق نحلسو نة ا نجلملس 2017-2014 ،؛
لكوذ نةقت ،

روم 2011؛

روم 2011؛

ا هتو نةةوسق نالتس ( 19أف جل/س ةتش  7 -اتلفن نأل ل/أكةجال .)2016
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(ز) اقر ر ف ي ررونجذ نحلقول ر ر نحلةس ررو ف ة لا ررول نةملس رروء
نحل ين ،روم 2009؛
(ح) ي ررونجذ اجظقر ر نألش ررذوأ ذ
نةةملظقتق نالوص ) روم .2009
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نةروير ر

ررول نةقتر ر نةةر ر فب

نةال ،رروع نةق رروم نأل س ررع (نة ر رجناح

ال ب نة امل أفضوً اة فق نة ة نة،لم ر ئ لو ف ي:
(أ)

ناعويق

الجت نألشذوأ ذ

(ا) نةش اجكر ررجل نعخةق ر ررو
نةملزنرول نحلس ح  ،روم 2010؛

عاعويق ر ر

نةروي ،

روم 2011؛

ال ر ررجت نة،ع ر ر ات ر رريذ نش ر ر ن نألطع ر ررول

(ج) نةش اجكررجل نعخةقررو عاعويق ر لملواض ر نةةقررافب اررمل لررن ضررل ا نحلقول ر
أ نةقالجا نةالوسق أ نةتإنسونق أ نحل قمل  ،روم .2009

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التطبيق المحلي للعهد
 -5ات ررا نة املر أذ نةق ر فق ررج ر ررئ نيقررع نةالرجنن نت قر نجاررب نة سررةج  ،أنررع مكررن
نع ةارروج اررع نترروكم ،أذ ار أ كولروً صرروا ة رررن نتكتر نةق قررو يضرروفو اة ر اررواالجت
نعية ررواف نعاةتورق ر نة الو ق ر  .اق ر أذ نة امل ر اتررقل ارروةال ق ألذ نة سررةج ع فةضررتن نيقررع
ناالررجت نحلكلس ر نةق ر  .ايس ر نة امل ر ةق ر م ا رجن ل لق جلررول اترريذ ي رلن نل نترروكم نألاىن
ا ا نةيت حتةج ق و اي كوم نةق .
 -6توصييي اللجنيية الدوليية الطييرخ بييأن تتخييب جمييين التييدابير المنا ييبة ل ييمان دمييا
الحق ييوق المةر يية ف ييي العه ييد دماج ييا ييامال ف ييي نظامه ييا الق ييانوني المحل ييي و عط يياء ييب
الحقوق ،شأنها شأن الحقوق المدنية والسيا ية ،مةانة د تورية مي أجيض ايمان حمايتهيا
م قِبض المحا م المحلية على المستويات افية وتوصيي اللجنية أي يا الدولية الطيرخ بيأن
تعزز تدريب الق اة والمحامي والمسؤولي العموميي بشيأن أحةياا العهيد وتوجيل اللجنية
نظر الدولة الطرخ لى تعليق اللجنة العاا رقم  )1998(9بشأن التطبيق المحلي للعهد
مةتب مفوض شؤون اإلدارة وحقوق اإلنسان
 -7فسرو نة املر ي ررق ألذ لكةررب لعررجد شررو ذ نةان ة الررجت نةنسرروذ ع مة ر نلة رروعً
اولروً ة ت رروات نحلة ر نلكررز نحلوسسررول نةجطملقر ةةقزفررز محوفر الررجت نةنسرروذ (ل رروات اررو ف ).
اتررقل نة امل ر ا رروةال ق ا ررع خوص ر إزنء ر ر م اررجا رت ق ر ش ررعو اترروكق عخةقررو اقق ر
نحلعررجد ،إزنء رر م اررجا أ كرروم يونجنق ر صررل اترريذ عف ر نحلعررجد نحلةت ر اقزفررز الررجت
نةنسوذ ،ر م كعوف نةةتجف نحلةوح حلكة ع ن ةالو ل ةتسةالتةق نحلوةق نةان ف .
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 -8توصييي اللجنيية الدوليية الطييرخ بييأن تتخييب جمييين التييدابير ال ييرورية ل ييمان امتثييا
مةتب مفوض شؤون اإلدارة وحقوق اإلنسان امتثاال تاما لمبياد بياريس وتوصيي اللجنية،
بصفة خاصة ،الدولة الطرخ بما يلي:
(أ)

ر اء عملية تعيي المفوض على أ اس مباد االنفتاح والمشار ة والشفافية؛

(ا)

امان النص قانونا على والية المفوض المتمثلة في تعزيز حقوق اإلنسان؛

(ج)

تخصيص ما يةفي م الموارد لمةتب المفوض وامان ا تقالليتل المالية؛

(ا)

تمةي مةتب المفوض م تعيي موظفيل بنفسل

المساعدة القانونية
 -9فسررو نة امل ر ي ررق ألنررع ر ررئ نةررلام لررن نةة ر نام نةرريت ن رراهتو نة ة ر نة،ررلم ،ع ف رزنل
نتل ل ررجذ نحل تت ررجذ ل ررن نأل ر رلنا نعتجر ررول عر ر ذ ص ررقجا نحل،وة ر ر ةال ررجي م نعية ررواف
نعاةتورقر نة الو قر نظرلنً ةقر م نكرمل م لررن نا ررجل ر ررئ نحلسررور ة نةالونجنقر إع االر ر ا.
ات ا نة امل أنرع ع اجار لق جلرول لع ر ررن ارلنلج نحلسرور ة نةالونجنقر نة ةر نة،رلم،
هلو.
نو ذةك لق جلول رن ر ا نحلسةعق فن لن اال نةشنلج نحلقزننق نحلذ
 -10توصييي اللجنيية الدوليية الطييرخ بييأن ت يياعف جهود ييا لتقييديم المسيياعدة القانونييية
المجانية لى األشخاص البي يحتاجون ليها ،وبخاصة النساء ،واألشيخاص ووو اإلعاقية،
والعمييا المهيياجرون ،وملتمسييو اللجييوء ،وبييأن تةفييض أن تةييون شييمولية ب يراما المسيياعدة
ب وأ لية الحصو عليها والخدمات التي تقدمها وافية بالغرض
أقصى الموارد المتاحة
 -11ات ررا نة امل ر نألزل ر نعية ررواف نة رريت ش ر هتو نة ة ر نة ،ررلم ل رروخلنً إ رروز الن ررولج
نةةكق ر ر ررئ صررقق نعية رروا نةك رري ،ةكمل ررو ات ررا اال ررق نسررةتلن نعخنعررود نةك ررم حلسررةجى
نةنعرروت نةقرروم ،ع سررقتو رروعل ناتوف ر نعاةتورق ر نةسرركوذ نة ررح نةةق ررقم ،ظ ر
ا نام ا حقح أ ضوع نحلوةق نةقول  .فسو نة امل ي ٌق أفضوً ألذ اال نةةر نام ارو ل اري منً سر قوً
ا ار اررم لةملوسر ر ررئ نةررع نتررل ل نحل تتر لررن نأل رلنا نعتجرررول اررواالجت نعية ررواف
نعاةتورق نة الو قر  .ات را نة املر أذ نة ةر نة،رلم م االر م لق جلرول ررن نةةري م نةترول
ةة نام نةةالت ر ئ نةةتةع اواالجت نعية واف نعاةتورق نة الو ق (نحلواة .))1(2
 -12توصي اللجنة الدولة الطرخ بما يلي:
أن تستعرض ،مطبقة معايير حقوق اإلنسان ،جمين التيدابير التيي اتذخيبت
(أ)
ردا علييى األزميية االقتصييادية بغييية اييمان تمتيين الجمييين بييالحقوق االقتصييادية واالجتماعييية
والثقافي يية وف ييي ييبا الص ييدد ،توج ييل اللجن يية نظ يير الدول يية الط ييرخ ل ييى الر ييالة المفتوح يية
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المؤرخيية  16أيار/مييايو  2012التييي وجهتهييا اللجنيية لييى الييدو األشيراخ بشييأن الحقييوق
االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية ف ييي ييياق األزم يية االقتص ييادية والمالي يية ،وبخاص يية ل ييى
الشروط التي يجب أن تستوفيها يا ات التقشف ميا توجيل اللجنية نظير الدولية الطيرخ
لييى بيييان اللجنيية الصييادر فييي عيياا  2016بشييأن الييدي العيياا وتييدابير التقشييف والعهييد
)(E/C.12/2016/1؛
(ا) أن ت ييم اإلنه يياء الت ييدريجي لت ييدابير التقش ييف وتعزي ييز الحماي يية الفعال يية
للحقوق التي يةفلها العهد بما يتوافق من التقدا المحرز على صعيد االنتعاش االقتصيادي
التالي لألزمة؛
(ج) أن تسييتعيد مسييتويات الخييدمات العاميية واال ييتحقاقات االجتماعييية التييي
انت ائدة قبض اندالع األزمة؛
(ا) أن ت ييدر عملي ييات تقي يييم األا يير عل ييى حق ييوق اإلنس ييان ا ييم عملياته ييا
المتعلقة بر م السيا ات العامة
عدا التمييز
 -13فسررو نة املر ي ررق إزنء نسررةتلن نةةتققررز ضر نحل رروالفن لررن اررم ا ر نذ نعحترروا نأل
(نحل وال ذ لن ا نذ وة ) ،نةال و صر نألارلن أ رلنا نألي قرول نة ملقر  ،ع سرقتو نةل لرو .اقملترو
ات ررا نة امل ر نةة ر نام نةالونجنق ر نحلوسسررق نةرريت ن رراهتو نة ة ر نة،ررلم حلكو ح ر نةةتققررز ،ررو
ات ررقل ا رروةال ق إزنء نأل ك رروم نةةتققزفر ر نحلة القر ر نةةتر رلفقول نةالواتر ر  ،ل ر ر نحل ررواة  5ل ررن ي ررونجذ
نحلقول ر نحلةس ررو ف نةقت ر نحل ررن ةق رروم  ،2004ا رري أ ك رروم ع ات ررت نةةتقق ررز نةال رروام ر ررئ
أس ررول نجلملس ررق  ،إزنء ا ررجة ناتوفر ر نةالونجنقر ر قت ررو فةق ررق ا رروةةتققز نحلةقر ر ا أ نةمل ،رروت نتر ر ا
ة س رجناق نةالضررواق نحلة ر نكو ح ر نةةتققررز ،اررج ألرٌرل فُالررول إنررع فُقررزى إ نال ر نةررجري اال رجنن
لكو ح نةةتققز (نحلواة  )2(2نحلواة .)3
 -14توصيي اللجنيية الدولية الطييرخ بيأن تواصييض تعزييز شار ييا التشيريعي لمةافحيية التمييييز،
بو ييائض منهييا مراجعيية الق يواني القائميية لمةافحيية التمييييز وفييي ييبا السييياق ،تح ي اللجنيية
الدولة الطرخ على مراجعة التشريعات القائمة بغية حيبخ جميين األحةياا التمييزيية وتوصيي
اللجنة الدولة الطرخ بأن تعتمد قانونيا شيامال لمةافحية التميييز يحظير جميين أشيةا التميييز
المباشيير ورييير المباشيير والمتعييدد أيّييا انييت أ ييبابل وييينص علييى تاحيية ذ ييبذض انتصيياخ فعاليية
ل حايا التمييز ،بميا فيي وليم ايم جيراءات اليدعاوا الق يائية واإلداريية وتوصيي اللجنية
أي ييا الدوليية الطييرخ بتةثيييف جهود ييا لزيييادة وعييي الجمهييور ،وال يييما أصييحاح الحقييوق
والمسؤولون الق ائيون وموظفو نفياو القيانون ،باإلشيار القيانوني لمةافحية التميييز وفيي يبا
الصييدد ،توجييل اللجنيية نظيير الدوليية الطييرخ لييى تعليييق اللجنيية العيياا رقييم  )2009(20بشييأن
عدا التمييز في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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ملتمسو اللجوء
 -15ات ا نة امل نجل جا نةيت ا اهلو نة ة نة،لم ةةحس
اتقل اوةال ق إزنء لو ف ي:

وة ل ةتسري نة ارجء ،ةكمل رو

رر م لتءلر أ ضرروع للنكررز نسررةال ول ل ةتسرري نة اررجء لررو اال لررع اررال نحللنكررز
(أ)
لن خ لول هلم ،خ جصوً ة ملسوء نألطعول ،نسةذ نم لل ق نة،جن ت ةع ة ممة ة؛
رن ن

(ا) ر م كعوف ل غ نحلسور ة نعاةتورق نحلال ل حل ةتسي نة اجء ،اج ل غ فال
ل غ نا نألاىن ة خ نحلضتجذ؛

اةوح

(ج) كررجذ طواع ر ررلأ نةقت ر نحلةو ر حل ةتسرري نة اررجء ر اةً ا ر نً ،ارري ررلأ
لقظت و لملوطق نواق لن ا ذ اج م اس قتل نال أ إفجنء لتات ؛

(ا) سقوسر ر نع ةا رروز نجل فر ر ة نحلةق الر ر ن ةتس رري نة ا ررجء ،ا رري سقوسر ر اس ررتح
او ةاروز ل ةتسري نة ارجء نةرافن فملةظرل ذ ر نتكتر نةق قرو ط رول نة،قرن نةريت فالر لج و،
ع استح اوة لنج رن ل ةتسي نة اجء نةافن ص ل ةال رم أ نلرل ال قر نةرافن فالر لجذ اقر
ذةك ط ول جلجء أ ملوء ن ةاوزام (نحلجنا .)11 6 3 )2(2
 -16توصي اللجنة الدولة الطرخ بمواصلة ما تببلل م جهود م أجض:
تو ين الطاقة اال تيعابية لمر ز اال تقبا القائم حاليا في وفينو ،والنظر
(أ)
فييي ا ييتحداق شاقيية ا ييتيعابية اييافية فييي أمييا أخييرا ،واييمان عييدا ا ييتخداا مرفييق
الطوار ال لغرال األولي؛
(ا) تحسي الخدمات المقدمة لملتمسي اللجوء في مر ز اال تقبا  ،بما في
ولم خدمات الرعاية الصحية ،و داء المشورة االجتماعية والنفسيانية ،والتيدريب اللغيوي
والمهني ،و تاحة و ائض لنقض ملتمسي اللجوء لى أما عملهم؛
(ج) ا ي ييمان االعت ي ي يراخ بجمي ي يين االحتياجي ي ييات الخاص ي يية للنسي ي يياء واألشفي ي ييا
واألشخاص ووي اإلعاقة اعترافا تاما في السيا ات والبراما المتعلقة بملتمسي اللجوء؛
(ا) زي ييادة مبل ييا المس يياعدة االجتماعي يية المقدم يية ل ييى ملتمس ييي اللج ييوء ل ييى
مستوا مبلا الحد األدنى للدخض الم مون بما يةفض التمتن بمستوا معيشي منا ب؛
(ا)
اال تفادة منها؛

تو ييين شائف يية الوظ ييائف وف ييرص العم ييض الت ييي يمةي ي لملتمس ييي اللج ييوء

( ) مراجع يية يا ي يياتها المتعلقي يية باحتجي يياز ملتمسي ييي اللجي ييوء بغيي يية جعي ييض ي ييبا
االحتجيياز يقتصيير علييى الحيياالت التييي يةييون فيهييا االحتجيياز اييروريا بصييورة مطلقيية ،وتقصييير
المدة التي يق يها ملتمسو اللجوء البي ذرف ت شلباتهم ر االحتجاز بحي تقتصر ب
المدة على الحد األدنى ال روري ،والعمض دوما على تطبيق تدابير أخرا وبدائض لالحتجاز
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المساواة بي الرجا والنساء
 -17فسررو نة امل ر ي ررق إزنء نةةعررو ل نةجنسررع ا ر نجلملس ر قتررو فةق ررق اوحلترروك سررجت
نةقتر  ،إزنء نةعاررجة نةجنسررق أارج نجلملسر اسر ب نةع ر نحل ررين ار نجلملسر
رتً أسررقوً
أ القوً .اتقل نة امل اوةال ق أفضوً ألنع ر ئ نةلام لن ازنف ر ا نةملسوء نةشحلوذ ،ع ازنل نحللأة
مم ر ن ررقتً نوي روً ر ررئ لسررةجفول ص رملع نةال رلن  ،س رجنء نةال،رروع نةقرروم أ نةال،رروع نالرروأ.
ايس نة امل ةق م كعوف نحلق جلول نحلةق ال اةت ق نحللأة ر ئ لسةجفول صملع نةالرلن نةال،روع
نةقوم ،نو ذةك نجل وزفن نةةملعقا نةالضواي ،نةال،وع نالوأ (نحلجنا .)7 6 3
 -18توصي اللجنة الدولة الطرخ باتخاو جمين التدابير ال رورية م أجض:
(أ)

رفن مستوا مشار ة النساء في وق العمض؛

(ا) زيادة مشار ة المرأة في مناصيب صينن القيرار فيي القطياع العياا ،وتشيجين
زيادة مشار تها في المناصب العليا في القطاع الخاص؛
(ج) اتخاو تدابير فعالة لسد الفجوة بي أجور الرجا وأجيور النسياء ،بو يائض
منهييا تعزيييز نفيياو تعييديض قييانون األجيير المتسيياوي للرجييا والنسيياء لقيياء العمييض المتسيياوي
أو العمض وي القيمة المتساوية لعاا 2014؛
(ا) ا ييمان التنفي ييب الت يياا للت ييدابير المبيلن يية ف ييي خط يية العم ييض الوشني يية لتحقي ييق
المساواة بي الجنسي 2017-2014 ،
الحق في العمض
وةر
 -19فسررو نة املر ي ررق إزنء لسررةجى نة ،وةر نحللاعررع نحلسررةتل اررم نةةحسررن نةك ررم
نةقتوة ر ر ررئ ل ر ى نةس رملة نحلوضررقة  .اتررقل نة امل ر ارروةال ق ا ررع خوص ر إزنء نحلق ر ل نحللاعررع
ة ،وة ر نةت ر وا نةق ر ا نةك ررم ة قرروط رررن نةقتر ةع ر نل طجف ر  .ايسر نة امل ر ةقر م ا رجن ل
لق جلول اتيذ املعقا يونجذ اجظق نألشذوأ ذ نةروي نةال،وع نةقوم نأل سع (نأل كوم
نالوص ) ةقوم ( 2009نحلواة .)6
 -20توصييي اللجنيية الدوليية الطييرخ بم يياعفة جهود ييا مي أجييض خفي معييد البطاليية،
بو ائض منها مواصلة يالء األولوية لتوفير التدريب المهني المالئم ،وال يما للعاشلي ع
العمض لفترات شويلة م أجض تقوية مر ز م فيي يوق العميض وتوصيي اللجنية أي يا الدولية
الطرخ بأن تواصض تعزيز جراءاتها الرامية لى مةافحة بطالة الشباح ،وال يما م خيال
التنفييب الفعيا لخطيية العميض الوشنييية لتشيغيض الشييباح 2017-2015 ،وتطليب اللجنيية
لييى الدوليية الطييرخ تقييديم معلومييات فييي تقرير ييا الييدوري المقبييض بشييأن توظيييف األشييخاص
ووي اإلعاقيية ،بمييا فييي ولييم معلومييات ع ي نتييائا تنفيييب قييانون توظيييف األشييخاص ووي
اإلعاقة في القطاع العاا األو ن (األحةاا الخاصة)
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العما رير المعل عنهم
 -21اقملتررو ات ررا نة امل ر أذ نس ر نةقتررول اررم نحلق ررن ر رمل م ا ررغ يلنا ر  17نحلوا ر لررن
تجع يجة نةقت  ،الروً ةةالر فلنل ضرقة و نة ةر نة،رلم اوعسرةملوا إ لرو اارو لرن شركو ى،
ررو اتررقل ارروةال ق ألنررع ع اجا ر ة ر ى نة ة ر نة،ررلم لق جلررول شررول رررن وة ر نةقتررول اررم
نحلتتجة ا ا ن ق اةتلفقول نةقت ناتوف نعاةتورق (نحلوااوذ .)7 6
 -22توصييي اللجنيية الدوليية الطييرخ بييأن تتخييب جمييين التييدابير ال ييرورية لحماييية جمييين
العمييا  ،بو ييائض منهييا ج يراء ا تقصيياء يشييمض البلييد لييل بشييأن حجييم وشبيعيية العمييض رييير
المعلي عنيل ،واتخياو تييدابير تشيريعية و يا ياتية فعالية ل ييمان تمتين جميين العميا بشييروط
عمييض عييادة ومواتييية وبحماييية اجتماعييية افييية ،وتعزيييز ىليييات الشييةاوا وعمليييات تفتييي
العمض م أجض حماية تلم الحقوق
الحد األدنى لألجور
 -23فسررو نة امل ر ي ررق إزنء نحلسررةجى نحلة ر ا ر نً ( 13نحلوا ر ) ةةغ،ق ر يررجة نةقت ر اوا ر
نألاىن ةألاج  ،إزنء ر م كعوفر لسرةجى نألارج نةر نقو نةريت لرو ال ر تر ًة لملرا رروم 2012
(نحلواة .)7
 -24توصي اللجنة الدولة الطرخ باتخاو التدابير ال رورية لتو ين تغطية جمين العميا
المؤ لي للحصو على الحد األدنى لألجيور وتوصيي اللجنية أي يا الدولية الطيرخ بزييادة
األجييور الييدنيا وتعييديلها بصييورة منتظميية بحسييب تةيياليف المعيشيية م ي أجييض اييمان تمتيين
العمييا وأ يير م بمسييتوا معيشييي منا ييب وتوجييل اللجنيية نظيير الدوليية الطييرخ لييى تعليييق
اللجنة العاا رقم  )2016(23بشأن الحق في التمتن بشروط عمض عادلة ومواتية
الحق في التمتن بشروط عمض عادلة ومواتية
 -25اقملتو ات را نة املر أذ نحلسروا نحلة ر اروألاج شرل ل نةقتر اسرجى ا رج ة اقسرق
ل ررن خ ررتل نعاعوي ررول نجلتورق ر نة رريت ف ررةم نةةجص ر إةق ررو ر ررن طلف ررق نا رجن نعاةت رروري نة ت رري
نألط رلنم ،ر ذ ر ر ا اررال نعاعويررول يخررا نعخنعررود ،فسررو نة امل ر ي ررق ةكررجذ نةةملظررقم
نةال ررونج ةقتي ررول نةقتر ر ر انً .فس ررو نة املر ر ي ررق أفض روً إزنء النا ررع لق ر ل نعنض ررتوم إ
نةملالواررول ر ر م ا رجن ل لق جل ررول لع ر ات رريذ كقعق ر محوف ر ال ررجت نةقتررول ا ررم نحلملةس ر إ
نالواول (نحلوااوذ .)8 7
 -26توصييي اللجنيية الدوليية الطييرخ بييأن تييدما فييي قانونهييا حقييوق العمييض المةر يية فييي
العهد ،وأن ت م أن تةون االتفاقات الجماعية متوافقة من تلم الحقوق ،وأن تتخيب جميين
التدابير ال رورية ل مان الحماية الةاملة لحقيوق العميض للعميا المنتسيبي وريير المنتسيبي
لى نقابات ،بما في ولم الحقوق المتصلة بالتمتن بشروط عمض عادلة ومواتية
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العما المهاجرون
 -27اقررلا نة املر لررلة أخررلى رررن ي ال ررو ألذ نحل رروالفن لررن ا ر نذ اررم نة ر نذ نألرضرروء
ع فزنةجذ فجنا رجذ نسرةغتعً نةقتر رزةر ناةتورقر  ،ع سرقتو أ ةكرك نةرافن
نعحتوا نأل
فقت ررجذ نحل رزن ع نةال،رروع نةز نر رري .فسررو نة امل ر ي ررق إزنء ناوة ر نتعج ر اوحلذ رروطل نة رريت
فققتر ر و نةقت ررول نحلملزةق ررجذ أا ق ررة م ل ررن نةملس رروء نحل رروالنل ل ررن ا ر ر نذ ا ررم أرض رروء نعحت رروا
ول نةقت ةلص ظل م رت اروعء نحل روالفن.
نأل  ،إزنء ر م إالنء رت قول اعةقش
ايس ر نة امل ر ألذ نة ة ر نة،ررلم ع اقةررزم اسررجف أ ضرروع نةقتررول نحل رروالفن نةررافن ع ت ررجذ
ررواق جاقر  ،كتررو ايسر ةقر م ارجن ل لق جلررول اترريذ وةر ارروعء نةقتررول نحل رروالفن نة ةر
نة،لم (نحلجنا .)7 6 )2(2
 -28توصي اللجنة الدولة الطرخ بما يلي:
أن ت ييم التسييوية المالئميية والمنتظميية لشييروط ا ييتخداا وعمييض العمييا
(أ)
المهاجري و جراء عمليات تفتي بصدد ا على نحو مالئم ومنتظم؛
(ا) أن تةفييض تطبيييق تعييديض قييانون المعامليية المتسيياوية للرجييا والنسيياء فييي
العمييض والتييدريب المهنييي لعيياا  2002وتعييديض قييانون السييالمة والصييحة فييي مةييان العمييض
لعاا  2011على العمض المنزلي؛
سرع عملية اعتماد خطة العمض الوشنيية إلدميا المهياجري المقيميي
(ج) أن تذ ّ
بص ييورة قانوني يية ف ييي قب ييرص ،و ييي العملي يية الت ييي ييان مي ي المت ييوخى أص ييال نجاز ييا ف ييي
الفترة  ،2016-2014وأن تنفب ا تنفيبا امال بعد اعتماد ا؛
(ا) أن تعيي ييد النظي يير في ييي موقفهي ييا بشي ييأن تسي ييوية أواي يياع المهي يياجري الي ييبي
ال يحمل ييون وا ييائق ابوتي يية وأن تق ييدا ،ف ييي تقرير ييا ال ييدوري المقب ييض ،معلوم ييات عي ي حال يية
المهي يياجري الي ييبي ال يحملي ييون واي ييائق ابوتيي يية وع ي ي التي ييدابير المتخي ييبة لحمايي يية حقي ييوقهم
االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدخض األدنى الم مون
 -29ات ررا نة امل ر اواةترروم ا رروةغ أذ نة ة ر نة ،ررلم يررل ل أذ اةذ ررا خ،ررجة ناةكو ف ر ل ررن
ختل إالوج ارلنلج نحلسرور ة نةقولر ضرتن إطرو نةر خ نألاىن نحلضرتجذ .ارم أذ نة املر اترقل
اوةال ق إزنء لو ف ي:
ر ر م كعوف ر لسررةجى نعسررةحالويول ،اررج لسررةجى ع فكع ر نةررع نحلسررةعق فن
(أ)
أسلام نسةجى لققتي لملوسب؛
(ا) نسررة قوا نحلسررةعق فن لررن ارلنلج نحلسررور ة نةقولر نةالواتر نةررافن ير ع فكجنررجذ لرروا
ة ح جل ر ئ نة خ نألاىن نحلضتجذ ام أ م فظ جذ ةوا ة ح جل ر ئ لسور ة ناةتورق ؛
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(ج) إسوءة نسةذ نم أ اوا نةقت حلع جم نة خ نألاىن نحلضتجذ لرن أار خعر
أاج نةقتول نةافن فجنا جذ ظل م رت عج اوحلذوطل ،ل روفرو نة ر نذ ارم نألرضروء
نةقتول ذ نألاج نحلة نق ؛
نعحتوا نأل
(ا)

نةالنءنل نحلقال ة نة م يلنطق نحلةق ال اةال مي نة ،ول (نحلواة .)9

 -30توصي اللجنة الدولة الطرخ باتخاو جمين التدابير ال رورية م أجض:
زييادة مبليا الييدخض األدنيى الم ييمون وا تعراايل دورييا بغييية ايمان تمتيين
(أ)
المستفيدي وأ ر م بمستوا معيشي منا ب؛
(ا) امان أال يذتير مي دون حمايية افيية أولليم اليبي ليسيوا ميؤ لي للحصيو
على الدخض األدنى الم مون ولةنهم يظلون بحاجة للحصو على مساعدة اجتماعية؛
(ج) رصييد أداء أربيياح العمييض م ي أجييض اييمان أال يييؤار وجييود الييدخض األدنييى
الم مون تأايرا لبيا على أجور العما البي يواجهون ظروخ عمض محفوفة بالمخاشر؛
(ا) الحد م أخطاء اال تهداخ لدا تنفيب برناما اليدخض األدنيى الم يمون
وتبسيط جراء تقديم الطلبات
العنف المنزلي
 -31ات ا نة امل نجل جا نةريت ا راهلو نة ةر نة،رلم حلكو حر نةقملر نحلملرزق ،ةكمل رو ع ارزنل
اتررقل ارروةال ق إزنء ا ر ر ر ا أ كرروم نةانن ر نةقالجاررول نحلةسرروا نةرريت كررم كررو ر ررئ ل رلاك
أ قول نةقمل نحلملزق .فسو نة امل ي ق إزنء ر م كعوف نة رم نحلال م ةضحوفو نةقملر نحلملرزق ،نرو
ذةررك ا ررج م نحل رري ى اال ر مي نحلس ررور ة نةالونجنق ر ا ررج م نةق ررتج ل ررن ن ررو نجلس ر ف نةملعس ررق
نةملوني رن اان نةقمل (نحلواة .)10
 -32تحي ي اللجن يية الدول يية الط ييرخ عل ييى تةثي ييف جهود ييا الرامي يية ل ييى ا ييمان جي يراء
تحقيقات عاجلة وشياملة فيي جميين حياالت العنيف المنزليي المبليا عنهيا ومعاقبية مرتةبيهيا
بعقوبييات تتنا ييب ميين جسييامة أفعييالهم وتوصييي اللجنيية الدوليية الطييرخ بتقييديم دعييم يياخ
ل ييحايا العنييف المنزلييي م ي خييال زيييادة عييدد دور اإليييواء وتخصيييص مييوارد مالييية افييية
لتقييديم المسيياعدة القانونييية ،ف ييال عي تييوفير العييال الجسييدي والنفسييي وتوصييي اللجنيية
أي ا الدولة الطرخ بتحسي نظاا جمن البيانات بشأن العنف المنزلي
االتجار بالبشر
 -33اتقل نة امل اوةال ق إزنء نةق ا نحلملذع أل كوم نةانن نحلة ر رلمر نعررو اوة ترل،
ام اجا ر ا ك م لن ضحوفو نعررو نحلقرل  .كترو اترقل نة املر اروةال ق إزنء ننةترو ممو سر
نعرررو اوةقتررول نحل رروالفن ألا رلند نسررةغتهلم املسررقوً نسررةغتهلم نةقت ر  ،إزنء ر ر م كعوف ر
إنعوذ نةطو نةةملظقتي ر م ص رت كوعل نةةجظق نالوص (نحلواة .)10
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 -34تدعو اللجنة الدولة الطرخ لى م اعفة جهود يا الراميية ليى التحقييق الفعيا فيي
أعم ييا االتج ييار بالبش يير و ل ييى مقاا يياة ومعاقب يية مرتةبيه ييا بعقوب ييات تتنا ييب م يين جس ييامة
ج يرائمهم وتوصييي اللجنيية الدوليية الطييرخ باتخيياو تييدابير فعاليية م ي أجييض اإلنفيياو الصييارا
للتش يريعات القائميية المتصييلة بعمييض و يياالت التوظيييف الخاصيية ورصييد أنشييطتها بغييية منيين
االتجار بالعما المهاجري  ،وخصوصا النساء
الفقر
وةر الررل ير سررا زفررواة
 -35فسررو نة املر ي ررق ألذ رر ا نألشررذوأ نةررافن فققتررجذ
ك ررمة ،خ جصر روً خ ررتل نألزلر ر نعية ررواف  ،ألذ أك ررل ل ررن ا ررع نةس رركوذ ( 27.4نحلوار ر )
لقلضجذ ال،ل نةعالل (نحلواة  )11ع فةتةقجذ نسةجى لققتي لملوسب.
 -36توصي اللجنة الدولة الطيرخ بتةثييف جهود يا لراميية ليى مةافحية الفقير ،بو يائض
منهييا جي يراء تحلي ييض ش ييامض الحتياج ييات أ ثيير األفي يراد والمجموع ييات معان يياة مي ي الحرم ييان
والتهمييي  ،واعتميياد تييدابير ملمو يية ومحييددة الهييدخ لتلبييية تلييم االحتياجييات وفييي ييبا
الصييدد ،توجييل اللجنيية نظيير الدوليية الطييرخ لييى بيييان اللجنيية المتعلييق بييالفقر والعهييد الييدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()E/C.12/2001/10
الحق في السة
ةإلسكوذ ختل
 -37اتقل نة امل اوةال ق إزنء نعخنعود نحلسةتل لجن ا نحلقزننق نحلذ
نةع ر ر ة نحلتر ررتجة ا ر رروةةاللفل ،ار ررج ل ر ررو أ ر ررل ا ر رري منً س ر ر قوً ر ر ررئ نتر ررل ل نحل تت ر ر لر ررن نأل ر رلنا
نعتجرررول ،صوص ر نألشررذوأ نحلتررلا ذ ،نةل لررو ،نألسررل ذنل نة ر خ نحلرملذع  .ات ررا
نة امل ر اال ررق أفض روً نةزفررواة نحل حجظ ر ر ر ا رروعل نةخررتء نةالسررل خررتل نةع ر ة نحلتررتجة
ارروةةاللفل ،ارري رروعل ر لقظت ررو نةقار ة ةرريخل ا ررع نةعررو نل .ايسر نة املر ةقر م
اال ر ر مي لق جل ررول ر ررن نةض ررتونول نةالونجنق ر ر نة رريت ا ررج ل ناتوف ر ر ل ررن نةخ ررتء نةالس ررل  ،س ر ر
نعنة وم نحلةو ةضحوفو رت قول نةختء نةالسل  ،ضتً رن اقونول إ واق لع اتيذ
ر ا وعل نةختء نةالسل اال (نحلواة .)11
 -38توصي اللجنة الدولة الطرخ بأن تتخب جمين التيدابير ال يرورية ل يمان الحيق فيي
يية الئييق للجمييين ولزيييادة الميزانييية المخصصيية لف ييةان بغييية تييوفير وحييدات ييةان
ميسييورة الةلفيية ،وتحسييي ظييروخ السيية الحالييية للمحييرومي والمهمشييي م ي األف يراد
والمجموعييات ،ومعالجيية مسييألة ت يرا م اإليجييارات رييير المسييددة وتوصييي اللجنيية أي ييا
الدولة الطرخ بأن تةفض وجود شار قانوني يحدد اإلجراءات التيي يتعيي اتباعهيا فيي حالية
عمليييات اإلخييالء بمييا يتوافييق ميين المعييايير الدولييية والمبيياد التوجيهييية الييواردة فييي تعليييق
اللجنة العاا رقم  )1997(7بشأن حاالت اإلخالء القسري
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الحق في الصحة
 -39اترقل نة املر اروةال ق إزنء نحلسررةجى نحلةر ةإلنعروت نةقرروم ر ررئ خر لول نةلروفر نة ررحق
نةا نخنع ختل نألزل نعية واف  ،إزنء نا نحللاعق ةنعوت نألسل ر ئ نةلروف نة حق .
فسو نة امل ي ق أفضوً إزنء نة،واع نت اة ال لول نةلروف نة حق نةيت فج لارو نظروم نة رح
نةقولر ر ر إزنء ير ر رجنام نعنةظ ر ررو نة،جف ر ر ر  .اتر ر رقل نة املر ر ر ا ر رروةال ق ك ر رراةك ألذ ل ةتس ر رري نة ا ر ررجء
رجهلم
نحل والفن نةافن ع ت جذ واق جاقر فجنا رجذ ،كترو فالرول ،يقرجانً حتر لرن إلكونقر
ر ئ خ لول نةلروف نة حق ر ئ نةلام لن نةة نام نةيت ن اهتو نة ة نة،لم (نحلواة .)12
 -40توصي اللجنة الدولة الطرخ بأن تتخب جمين التيدابير ال يرورية لتحسيي نظياا الصيحة
العامة ،بو ائض منها تحقيق زييادة بييرة فيي التموييض المخصيص لهيبا النظياا ،بغيية ايمان تيوفير
شائفيية أو يين م ي خييدمات الرعاييية الصييحية الجيييدة المتاحيية فييي الوقييت المنا ييب وفييي ييبا
الصييدد ،تييدعو اللجنيية الدوليية الطييرخ لييى العمييض بنظيياا الصييحة الييوشني الشييامض للجمييين علييى
النحو المتوخى لعاا  ،2017و لى امان ير عملل بفعاليية بعيد وليم وتوصيي اللجنية الدولية
الطييرخ باتخيياو الخط يوات ال ييرورية إلزاليية العوائييق التييي تعتييرض ملتمسييي اللجييوء والمهيياجري
البي ال يحملون واائق ابوتية فيما يتعلق بإمةانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية
الحق في التعليم
 -41فسو نة امل ي ق ألذ اقلف نةةق قم نةتول ة اتقع نةجن ا نةالجنن نت ق ع فةجن ق
اجن ال روً اول روً لررع نحلقرروفم نة ةق ر  .اتررقل نة امل ر اال ررق أفض روً ألذ نألطعررول ذ نةروي ر ع فزنةررجذ
فجنا ررجذ ص ررقجاول نحلت رروك نةةق ررقم نةت ررول اسر ر ب ي ررج لس ررةجى نةةر ر نام نةةقسر رمف
نحلقالجةر نحلةو ر هلررم .اقملترو ال ررب نة املر ا نتروء يةقر ة ةح فر نحل كرل ةإلرويررول ،ررو ع ارزنل
اتقل اوةال ق ألذ اال ن ةق ةقس قوة حت ف ارم نألطعول ذ نةروير أاكرل لل ر
ممكمل لن للن منوا م (نحلوااوذ .)14 13
 -42توصي اللجنة الدولة الطرخ بمراجعة تعريف التعليم الشامض بغية جعلل متوافقا من
المعايير الدولية وتوصي اللجنة الدولة الطرخ أي ا بم ياعفة جهود يا الراميية ليى ايمان
تزوييد جمييين األشفيا ووي اإلعاقيية بخييدمات تيسييرية معقوليية لةييي يشيار وا مشييار ة امليية
فيي التعليييم الشيامض علييى جميين مسييتوياتل وتوصيي اللجنيية يبلم الدوليية الطيرخ بتحسييي
ىلية التحديد المبةر لفعاقات م أجض امان حصو األشفا ووي اإلعاقة عليى اليدعم
الالزا بدءا م أبةر مرحلة ممةنة م مراحض نمائهم
الحقوق الثقافية
 -43ال ررب نة امل ر ا نترروء نة امل ر نةعملق ر نحلقملق ر ارروة ن نة الررو نحلك ع ر ةعررا ر ف ر لجنيررع
نجلررزءفن نجلملررج نةتررتوق لررن يررشأ .اقملتررو ات ررا نة امل ر أذ نة ة ر نة،ررلم
نة ر ن نة الررو
ع نو ل سق،لهتو ر ئ نيقع أ نضق و اوةةوق و ام يوا ة ر ئ محوف اقزفرز ناالرجت نحلكلسر
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نةق ر  ،نررو ق ررو ناالررجت نة الو قر  ،نيقررع أفرروء نجلزفررلة ،ررو اتررقل اال ررق ارروةغ إزنء نةةر لم نةجنسررع
نةمل،رروت حلجنيررع ُحتر نة ر ن نة الررو  ،ع سررقتو نجلررزء نةتررتوق لررن يررشأ .فسررو نة املر ي ررق
أفضوً إزنء اف ي ة نةملول يشأ ر ئ نةجصجل إ لجنيع الن م نة الو (نحلواة .)15
 -44توصيي اللجنية الدولية الطيرخ باتخيياو جميين التيدابير ال يرورية والمنا يبة إلصييالح
مواقيين وتذحييف الت يراق الثقييافي المت ييررة وحفييع المواقيين والتذحييف المتبقييية ،بو ييائض منهييا
تييدعيم اللجنيية الفنييية المعنييية بييالتراق الثقييافي وتزويييد ا بمييا يةفييي م ي المييوارد وتوصييي
اللجنة أي ا الدولة الطيرخ باتخياو تيدابير فعالية ل يمان قيدرة النياس فيي قبيرص عليى زييارة
مواقن التراق الثقافي بحرية في الجزءي الجنوبي والشمالي م الجزيرة

دا  -توصيات أخرا
 -45تشييجن اللجنيية الدوليية الطييرخ علييى التصييديق علييى البروتو ييو االختييياري للعهييد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -46وتشجن اللجنة أي ا الدولة الطرخ على النظر في التصديق على االتفاقية الدوليية
لحماييية حقييوق جمييين العمييا المهيياجري وأف يراد أ يير م واالتفاقييية الدولييية لحماييية جمييين
األشخاص م االختفاء القسري
 -47وتوصي اللجنة الدولة الطرخ بأن تأخب في االعتبار بالةامض االلتزامات التي تقين عليى
عاتقها بموجب العهد وأن تةفض التمتن الةامض بالحقوق المةر ة فييل ليدا تنفييب خطية التنميية
المستدامة لعاا  2030على المستوا الوشني بمساعدة وتعاون دولييي عنيدما تيدعو الحاجية
لى ولم ومما ييسر لى حد بيير تحقييق أ يداخ التنميية المسيتدامة أن تذنشيل الدولية الطيرخ
ىليات مستقلة لرصد التقدا المحرز ومعاملة المستفيدي مي البيراما العامية بوصيفهم أصيحاح
حقييوق قييادري علييى المطالبيية با ييتحقاقاتهم ومي شييأن تنفيييب أ ييداخ التنمييية المسييتدامة علييى
أ اس مباد المشار ة والمساءلة وعدا التمييز أن يةفض عدا ا تبعاد أحد
 -48وتوصي ييي اللجني يية الدولي يية الطي ييرخ باتخي يياو خطي ييوات م ي ي أجي ييض التطي ييوير والتطبيي ييق
التدريجيي لمؤشرات منا بة بشأن عما الحقيوق االقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية بغيية
تيسير تقييم التقدا البي تحرز الدولة الطرخ في االمتثا اللتزاماتها بموجب العهد تجيا
مختلف شيرائ السيةان وفيي يبا السيياق ،تحييض اللجنية الدولية الطيرخ ليى جملية أميور
منهيا اإلشيار المفيا يمي والمنهجييي المتعليق بمؤشيرات حقيوق اإلنسييان ،و يو اإلشيار الييبي
واعتل مفواية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان (انظر )HRI/MC/2008/3
 -49وتطلب اللجنة لى الدولة الطرخ أن تنشر يب المالحظيات الختاميية عليى نطياق
وا يين علييى مسييتويات المجتميين افيية ،بمييا فييي ولييم علييى المسييتويات الوشنييية والبلدييية
واإلقليمية ،وال ييما فيي أو ياط البرلميانيي والمسيؤولي العميوميي والسيلطات الق يائية،
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وأن تبل ييا اللجن يية ،ف ييي تقرير ييا ال ييدوري المقب ييض ،ب ييالخطوات الت ييي اتخ ييبتها لوا يين ييب
المالحظييات الختامييية موايين التنفيييب وتشييجن اللجنيية الدوليية الطييرخ علييى التعيياون ميين
المنظمات رير الحةومية ورير ا م أع اء المجتمن المدني في متابعة يب المالحظيات
الختامية وفي عملية التشاور على المستوا الوشني قبض تقديم التقرير الدوري المقبض
 -50وتطلييب اللجنيية لييى الدوليية الطييرخ أن تقييدا تقرير ييا الييدوري السييابن الييبي ينبغييي
أن يذع ّد وفقيا للمبياد التوجيهيية لتقيديم التقيارير ،و يي المبياد التيي اعتميدتها اللجنية فيي
عي يياا  ،)E/C.12/2008/2( 2008في ييي موعي ييد أقصي ييا  31تش ي يري األو /أ تي ييوبر 2021
وباإلاافة لى ولم ،تدعو اللجنية الدولية الطيرخ ليى تحيدي وايقتهيا األ ا يية الموحيدة
وفقييا للمبيياد التوجيهييية المنسييقة المتعلقيية بتقييديم التقييارير بموجييب المعا ييدات الدولييية
لحقوق اإلنسان (انظر  ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصض األو )
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