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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  وي ملفوضة األمم املتحدة الساميةالتقرير السن

  مني العامحلقوق اإلنسان وتقارير املفوضية السامية واأل

بشأن  م املتحدة السامية حلقوق اإلنسانتقرير مفوضة األم    
   يف ميدان حقوق اإلنسانالدويلتعزيز التعاون 
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  الدول األعضاءردود من 
  قربص    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٥[

انونيـة بـوزارة العـدل     أعدته الوحدة الق٠الً شاماًقّدمت احلكومة القربصية تقرير     -١
والنظام العام عن نشاط مكافحة التمييز الذي اضطلعت به مجيع السلطات الوطنية املختـصة             

 ٢٠٠٤مايو  / منذ أيار  اًوأصحاب املصلحة املعنيني أثناء العقود املاضية، وبصورة أكثر انتظام        
ت وقّدمت قـربص تفاصـيل عـن التـشريعا        . عندما انضمت قربص إىل االحتاد األورويب     

والتغيريات اهليكلية وعن سلسلة من أنشطة إذكاء الوعي مثل الـربامج التثقيفيـة وبـرامج               
اإلسكان واحلمالت واملؤمترات والندوات وغريها مـن املناسـبات املنظمـة والدراسـات             

  .والبحوث بشأن املواقف
صّدقت قربص على معظم املعاهدات والربوتوكوالت      فقد  وفيما يتعلق بالتشريعات،      -٢
االتفاقية الدوليـة   تعلقة بالتمييز الصادرة عن االحتاد األورويب واألمم املتحدة، مبا يف ذلك            امل

 لالتفاقية األوروبية حلقوق    ١٢ والربوتوكول رقم    للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
جترمي ن  ية وبروتوكوهلا اإلضايف بشأ   اجلرمية احلاسوب اجمللس األورويب املتعلقة ب   اتفاقية  اإلنسان و 

كما سـنت قـربص     . أعمال العنصرية وكراهية األجانب املرتكبة بواسطة النظم احلاسوبية       
 ملواءمة القانون الوطين مع تشريعات االحتاد األورويب، مبا فيها توجيهات جملس            اً هام اًتشريع

 املتضمن تنفيذ مبـدأ املـساواة يف        EC/2000/43االحتاد األورويب ذات الصلة، مثل التوجيه       
 القاضي بإجياد إطار    EC/2000/78ملعاملة بصرف النظر عن األصل العرقي أو اإلثين، والتوجيه          ا

 الذي حيدد املعايري    EC/2003/9عام إلعمال املساواة يف املعاملة يف االستخدام واملهنة، والتوجيه          
لرجـال   القاضي بتنفيذ مبدأ معاملة ا     EC/2004/113الدنيا الستقبال ملتمسي اللجوء، والتوجيه      

  .واخلدمات والنساء على قدم املساواة يف احلصول على السلع واخلدمات ويف تقدمي السلع
وباإلضافة إىل ذلك، فإن التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات مكفول بالدستور، الذي             -٣

 على أن انتهاك حقوق اإلنسان خيول احلق يف رفع قضايا أمام احملاكم املدنية ضد               اًينص أيض 
كبون هذه االنتهاكات من أجل احلصول، يف مجلة أمور، على تعويض عادل ومعقول             الذين يرت 

، على حنـو    اً أو مل يكن ذلك ممكن     اًعلى الضرر الذي حلق نتيجة لذلك سواء أمكن تقديره مالي         
، ُسّن قانون خّول املفوض املـستقل       ٢٠٠٤ويف  عام    . ٢٠٠١أكده الفقه القانوين منذ عام       ما

بصالحيات ومهام وسلطات معّينة ملكافحة التمييز يف القطـاعني العـام           ) املأمني املظ (لإلدارة  
، اسُتحدثت وكالة مستقلة مبقتضى القانون للتحقيق يف        ٢٠٠٦ويف عام   . واخلاص والقضاء عليه  

  ).اإلنسان مبا يف ذلك انتهاكاهتم حلقوق(الشكاوى ضد سوء تصرف أفراد الشرطة 
 فقد اسُتحدثت هيئتان منفـصلتان ومهـا اهليئـة          أما من حيث التغيريات اهليكلية،      -٤

القربصية ملكافحة التمييز والسلطة املعنية باملساواة، ومها تؤلفان معا اهليئة القربصية للمساواة            
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 سلطة  الًومبقتضى ذلك، يكون أمني املظامل، عند توفر معايري معينة، خموّ         . التابعة ألمني املظامل  
إصدار قرارات ملزمة لألطراف املعنية؛ إال أن أمني املظامل ال ميلك، يف احلاالت اليت ال يتقّيد                

  .فيها الطرف املذنب هبذه القرارات، سلطة إحالته على احملكمة
املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل          وعقب    -٥

، ٢٠٠٢، أعدت وزارة العدل والنظام العام يف عام ٢٠٠١ود يف عام بذلك من تعصُّب، املعق  
املفوض القانوين ورئيس املنظمة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان والنائب العـام           بالتعاون مع   

وأمني املظامل ومجيع األطراف الفاعلة األخرى، تقريرا وطنيا بشأن تنفيذ استنتاجات املؤمترات            
واشتمل التقرير الوطين على فصل تضمن خطة عمـل         . فحة العنصرية األوروبية والعاملية ملكا  

وطنية ملكافحة العنصرية أتاحت فرصة كبرية لالستفادة من الـسياسات واالسـتراتيجيات            
القائمة ملكافحة العنصرية يف قربص ولتعزيز تلك الـسياسات واالسـتراتيجيات، وحتديـد             

لى ذلك، أعدت وزارة العمل والضمان      وزيادة ع . أولويات وتطلعات وجماالت جديدة للعمل    
 تضمنت سياسات وتدابري ملكافحـة      ٢٠٠٦-٢٠٠٤االجتماعي خطة وطنية للعمالة للفترة      

كمـا اعتمـدت وزارة العمـل       . التمييز ضد من هم يف أوضاع غري مواتية يف سوق العمل          
  خطة عمل وطنية لإلدماج االجتمـاعي للفتـرة        ٢٠٠٤يوليه  /والضمان االجتماعي يف متوز   

، ضمت مجيع السياسات من أجل إحداث جتانس ناجح بني التشريع الوطين            ٢٠٠٦-٢٠٠٤
القربصي والتشريع األورويب عموما، وبصورة رئيسية استراتيجية لشبونة من أجـل النمـو             

وإضافة إىل ذلك، عمد القسم املعين برفاه املعوقني، يف         . والوظائف اليت أقرها االحتاد األورويب    
، إىل إدخال ثالثة خطـط      ٢٠٠٦-٢٠٠٤لوطنية املتعلقة باملعوقني للفترة     إطار السياسات ا  

جديدة، شارك يف متويلها الصندوق االجتماعي األورويب، هتدف إىل تعزيز اهلياكل األساسية            
لتسهيل االندماج االجتماعي وإعادة التأهيل املهين للكبار املصابني بإعاقة بـصرية ولتـوفري             

ويف األخري، فقد صيغت يف اآلونة األخرية خطة عمل وطنيـة           . حوافز العمل لذوي اإلعاقة   
منهاج عمل بيجني، وكذلك إىل ، باالستناد إىل ٢٠١٣-٢٠٠٧للمساواة بني اجلنسني للفترة 

السياسات األوروبية ذات الصلة، هبدف إعمال هنج مشويل إزاء قضايا املساواة بني اجلنـسني              
  . اجلنساين يف ستة جماالت ذات األولويةوتنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة املنظور

 من النـدوات واملـؤمترات،      اًوفيما يتعلق بأنشطة إذكاء الوعي، نظّمت قربص عدد         -٦
مناصـرة  "ووزعت مواد إعالمية عن قضايا حقوق اإلنسان، وأطلقت محلة إعالمية بعنوان            

فالية منح جائزة   ، كما جرت مناسبات وأنشطة من قبيل احت       "التنّوع من أجل مكافحة التمييز    
  .الصحفيني ومسابقة تصميم امللصقات وحلقات عمل للصحفيني

 قائمة وافية بأفضل املمارسات يف جمال مكافحة التمييز والعنـصرية           اًوقّدمت قربص أيض    -٧
 بعض التحديات الرئيسية، مثل أوجه القـصور يف         اًوالتعصب وكراهية األجانب، وحددت أيض    

  . عبء العمل املتعلق باملطالبات املقدمة إىل مكتب أمني املظاملالتمويل ونقص املوظفني وثقل

        


