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  املنهجية وعملية التشاور  –أوالً   
 ٥/١أُعد هذا التقرير متشياً مع اإلرشادات الواردة يف قرار جملس حقوق اإلنـسان                -١

ـ           وهـي  شامل،  واملبادئ التوجيهية العامة إلعداد املعلومات يف إطار االستعراض الدوري ال
  .A/HRC/6/L.24الواردة يف الوثيقة املبادئ 

قرار  هذا التقرير املفوض القانوين للجمهورية الذي كُلف، عمالً ب         واشترك يف إعداد    -٢
امتثال قربص اللتزامات تقدمي التقارير مبوجب الصكوك الدوليـة          لأن يكف جملس الوزراء، ب  

ردت املعلومات والبيانات، اليت شـكّلت      وقد و . حلقوق اإلنسان، ووزارة الشؤون اخلارجية    
أي (املوضوعات احملـددة    يف  التقرير، من الوزارات والدوائر ذات االختصاص        أساس جتميع 

وزارة العدل والنظام العام ووزارة الداخلية ووزارة التعليم والثقافة ووزارة العمل والتـأمني             
للجمهوريـة  القـانوين  كتـب  االجتماعي ووزارة االتصاالت واألشغال ووزارة الصحة وامل  

  ).والشرطة القربصية
) مثل مفوض محاية حقوق األطفـال وأمـني املظـامل         (وُدعيت مؤسسات مستقلة      -٣

العاملني يف تعزيز حقوق اإلنـسان للمـشاركة يف   من أفراد  وخرباء  ومنظمات غري حكومية    
طوال  الصياغة   صياغة التقرير يف إطار عملية تشاورية مشلت خمتلف أشكال التفاعل مع فريق           

  .وقد أُخذت تعليقاهتم ومالحظاهتم بعني االعتبار الواجب. فترة امتدت ستة أشهر
وتنطبق املعلومات املقدمة يف التقرير على جزء إقليم مجهورية قربص الذي متارس فيه               -٤

  . احلكومة سيطرهتا الفعلية

  معلومات أساسية عن البلد  – اًثاني  
 مع دخول ثالث معاهـدات      ١٩٦٠أغسطس  / آب ١٦ورية قربص يف    أُنشئت مجه   -٥

  ودستور اجلمهورية حيز التنفيذ، ويرجع أصل هذه الوثـائق إىل اتفـاق زيـورخ املـؤرخ                
 ١٩٥٩فرباير  / شباط ١٩ بني اليونان وتركيا، واتفاق لندن املؤرخ        ١٩٥٩فرباير  / شباط ١١

هدات علـى اإلطـار     وينص دستور اجلمهورية واملعا   . بني اليونان وتركيا واململكة املتحدة    
  :واملعاهدات الثالث هي. القانوين لوجود الدولة اجلديدة وتسيري شؤوهنا

املعاهدة اخلاصة بإنشاء مجهورية قربص اليت وقعتها قربص واليونان وتركيا            )أ(  
  واململكة املتحدة؛

  معاهدة الضمان اليت وقعتها قربص واململكة املتحدة واليونان وتركيا؛  )ب(  
  . التحالف اليت وقعتها قربص واليونان وتركيامعاهدة  )ج(  

وتواصـل  . قوق الفرد وحرياته  التعددية مع احترام تام حل    دميقراطية  الومتارس قربص     -٦
سعيها لتحقيق مزيد من التقدم يف جمال حقوق اإلنسان للتغلب على الـصعوبات وأمههـا               
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والدسـتور  . أراضي البلد استمرار االحتالل األجنيب العسكري غري القانوين ألكثر من ثلث          
فريد يف تشعبه وتعقده ويف الضمانات العديدة اليت يوفرها لألقلية الرئيسية، وهو الوحيد من              "

 ,"S.A. de Smith, "The new commonwealth and its) constitutions"نوعه بني دساتري العـامل 

London, 1964, p. 296.(  
ن والدستور تؤدي إىل نزاع حملي وتدخل       وتبني أن بعض أحكام اتفاقي زيورخ ولند        -٧

 يف مجلة أمور على ترتيبات معقدة لتقاسم السلطة بـني الطـائفتني             انصين نفاالتفاقا. أجنيب
 يف  ١٨ يف املائة من السكان والطائفة التركية اليت تـشكل           ٨٢الطائفة اليونانية اليت تشكل     (

  .لطائفة التركيةل) فيتو( استثنائية نقضسلطات وأعطى ) املائة من السكان
 وقعت سلسلة من اخلالفات املستحكمة بشأن ميزانيات الدولة         ١٩٦٣وحبلول عام     -٨

والضرائب والبلديات وغري ذلك من القضايا مما أدى إىل أزمة دستورية هددت بإحداث شلل              
 بعض  ١٩٦٣نوفمرب  /اجلمهورية يف تشرين الثاين   رئيس  واقترح  . احلكومة والدولة أعمال  يف  

ورفضت حكومـة   . عرضها للمناقشة، ولكن رفضتها الطائفة التركية     وت الدستورية   التعديال
وتبعتها يف  .  التعديالت الدستورية املقترحة   ، هذه السلطةبصفتها أحد أطراف ضمان     تركيا،  
  .التركيةلطائفة ذلك ا

 اضطر القبارصة األتراك حتت ضغط قيادهتم إىل مغادرة مـساكنهم           ،ونتيجة لذلك   -٩
ويف هناية األمر، انسحب القبارصة األتراك من مؤسسات ). اجليوب( بعض املناطق والتركز يف

الدولة ووكاالت احلكومة، مبا يف ذلك مواقعهم يف جملس النواب وجملس الوزراء، وهكـذا              
  . التركية يف تصريف أمور احلكومة وفقاً ملا ينص عليه الدستورالطائفةانتهت مشاركة 

رة عن تركيا ضد قربص عرضت احلكومة املوضـوع علـى           وبعد التهديدات الصاد    -١٠
 ١٩٦٤مارس  /  آذار ٤ املؤرخ   ١٤٦األمن يف األمم املتحدة الذي اعتمد باإلمجاع القرار          جملس

  .وأكد فيه من جديد، يف مجلة أمور، سيادة مجهورية قربص وشرعية احلكومة
 املتحدة ومعاهدات    انتهاكاً مليثاق األمم   ٢٠/٧/١٩٧٤وقامت تركيا بغزو قربص يف        -١١

وحدثت انتـهاكات واسـعة     . الضمان واإلنشاء والتحالف ومبادئ وقواعد القانون الدويل      
النطاق حلقوق اإلنسان، وفقاً ملا توصلت إليه احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف حكمهـا              

روبيـة   انتهاكاً لالتفاقية األو   ١٤الرتكاهبا  ، الذي أدان تركيا     ٢٠٠١مايو  / أيار ١٠املؤرخ  
 الحتالل  اًخاضع ظل قرابة ثلث أراضي اجلمهورية       ١٩٧٤ومنذ عام   . حلماية حقوق اإلنسان  

 يف ٨٢، أو ما ميثلـون     ليونانيني يف املائة من السكان القبارصة ا      ٤٠القوات التركية، وتعرض    
قوة مـن مـساكنهم وتعـرض آالف        الاملائة من سكان اجلزء احملتل من قربص، إىل الطرد ب         

وهناك مئات من القبارصـة     . ا فيهم املدنيني جلروح أو لسوء املعاملة أو القتل        األشخاص، مب 
فاً أن كـثرياً    ان معرو  املفقودين، مبا فيهم النساء واألطفال وغريهم من املدنيني، وك         ينياليونان

وأرغمت قيـادة   . مصريهم غري واضح  ال يزال   اجليش التركي، و  لدى  سر  منهم وقعوا يف األ   
  . كل أفراد الطائفة تقريباً على االنتقال إىل املنطقة اليت حتتلها القوات التركيةالقبارصة األتراك
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.  أصبحت قربص عضواً كامل العضوية يف االحتاد األورويب        ٢٠٠٤مايو  / أيار ١ويف    -١٢
وانضمت كل أراضي اجلمهورية إىل االحتاد األورويب، ولكن الربوتوكول العاشر من اتفاقية            

يف تلك ملناطق   االحتاد األورويب   تعليق تطبيق تشريعات    "ينص على أن     ٢٠٠٣االنضمام لعام   
ويف احلكم  ". مجهورية قربص اليت ال متارس فيها حكومة مجهورية قربص السيطرة الفعلية          من  

دافيـد تـشارلز     ضد   ميلتوس أبوستوليدس األوروبية يف قضية    العدل  الذي أصدرته حمكمة    
جديد وحدة أراضي   أكدت احملكمة من    ) ٢٨/٤/٢٠٠٩( لندا اليزابيث أمورامس   و أورامس

اعترفت بوالية اجلمهورية وحماكمها يف مناطق اجلمهورية اليت ال ختضع          حيث  اجلمهورية من   
 الذين ميلكون ممتلكات يف املناطق احملتلة       يونويظل القبارصة اليونان  . للسيطرة الفعلية للحكومة  

كات رغم االحتالل التركي غري املـشروع       من اجلمهورية هم املالكون الشرعيون هلذه املمتل      
  .ويستطيع هؤالء املالك اللجوء إىل العدالة ملنع أي استغالل غري قانوين ملمتلكاهتم

التنفيذية والتشريعية وذلك بسبب رفض     تني  الطائفتان يف الواقع يف السلط     وال تشترك   -١٣
ـ   قرر  وعندما ت .  فيهما إحدى طائفيت قربص املشاركة    س النـواب يف عـام      زيادة مقاعد جمل

 مقعداً للمثليني الذين تنتخبهم الطائفـة       ٢٤ مقعداً، ُخصص    ٨٠ مقعداً إىل    ٥٠ من   ١٩٨٥
وهكـذا  .  من الدستور وهذه املقاعد شاغرة يف الوقت احلاضـر         ٦٢التركية مبوجب املادة    

  . مقعداً فقط من هذه املقاعد٥٦تنتخب الطائفة اليونانية بالفعل ممثلي 
ممارسـة حـق التـصويت      قانون  "، وهو   ٢٠٠٦ون خاص يف عام     وقد مت سن قان     -١٤

التركية احلاصلني على اإلقامة العادية يف املنـاطق احلـرة مـن            لطائفة  واالنتخاب ألعضاء ا  
وينص على أن القبارصة األتراك الـذين   L. 2(I)/2006] القانون[)" أحكام مؤقتة(اجلمهورية 

صلون علـى حـق التـصويت والترشـيح         يقيمون يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة حي      
وفيما يتعلق باالنتخابات ). البلدية والربملانية والرئاسية(لالنتخاب يف مجيع االنتخابات الوطنية 

ومبوجب قانون انتخاب   .  مقعداً خمصصاً للطائفة اليونانية    ٥٦الربملانية يتعلق هذا احلق بشغل      
 حيـق للقبارصـة     ]بصيغته املعدلة  2004/(I)10القانون  [ ٢٠٠٤أعضاء الربملان األورويب لعام     

األتراك التصويت والترشح يف االنتخابات لعضوية االحتاد األورويب، بغض النظر عن مكـان             
  .إقامتهم يف قربص

وهبدف ضمان حقوق بعض جمموعات األشخاص الذين حيق هلم بطريقة أخرى أن              -١٥
عريف الدستوري إلحدى الطائفتني    يكونوا مواطنني يف الدولة ولكن ال ميكن إدراجهم يف الت         

الدستور هؤالء األشـخاص باعتبـارهم      يعرِّف   )٢انظر املادة   (يف قربص   ) التركية/اليونانية(
عتنقون جمموعة من األشخاص الذين يقيمون بصورة عادية يف قربص وي         "جمموعات دينية، أي    

تـاريخ  يف  دهم   ويزيد عد  واليتهاأو خيضعون لنفس    قوس  نفس الدين وينتمون إىل نفس الط     
دخول الدستور حيز التنفيذ عن ألف شخص، وأصبح مخسمائة شخص منهم علـى األقـل         

 هذا التعريف للمجموعات    أصبح ١٩٦٠ويف عام   ". مواطنني يف اجلمهورية يف نفس التاريخ     
  . واطنني يف الدولةمكالقبارصة املارون واألرمن والالتني ومت االعتراف هبم يضم الدينية 
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ذه اجملموعات بعد ذلك على خيار االنضمام إىل إحدى الطائفتني حبيث           وحصلت ه   -١٦
يستطيعون التمتع باحلقوق السياسية يف إطار مفهوم ترتيبات تقاسم السلطة بـني الطـائفتني      

  .واختارت مجيع هذه اجملموعات االنضمام إىل الطائفة اليونانية). ٧انظر الفقرة (
 يف انتخاب ممثل واحد هلا يف جملـس النـواب           وتتمتع كل جمموعة دينية حبق إضايف       -١٧

  .ملمارسة وظائف استشارية فيما يتعلق بالتشريعات املتعلقة باجملموعة املعنية

  اإلطار املايل واملؤسسي حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان  – اًثالث  
  الدستور والقانون  –ألف   

 الرئيـسي الـذي   هو الصك وهو القانون األمسى يف اجلمهورية     ١٩٦٠دستور عام     -١٨
احلقـوق واحلريـات    "واجلزء الثاين من الدستور املعنـون       . يعترف حبقوق اإلنسان وحيميها   

يضم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واالتفاقية األوروبية حلماية حقوق إلنـسان           " األساسية
  . واحلريات األساسية ويتوسع فيهما

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان  –باء   

   القانوين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنساناإلطار  -١  
، الذي كان منطبقاً القانون العام ملبادئ اإلنصافهو أساس النظام القانوين يف قربص   -١٩

لوائح وسـوابق قانونيـة     بوقت استقالل اجلمهورية بصيغته املعدلة أو املستكملة بعد ذلك          
. اإلداري املنطبق يف القـارة    الدستوري و تطبيق وتطوير القانون    بدأ  االستقالل  مع  و. جديدة

ويضم اهليكل الدستوري مجيع القواعد الالزمة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وحتقيق فـصل             
  .السلطات واستقالل اهليئة القضائية

ويتناول الدستور أحكام الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان، حيث يعـرض اجلـزء              -٢٠
وهـي متاحـة لكـل      . وينص على ضماهنا  الثاين من الدستور احلقوق واحلريات األساسية       

احلقوق يف االتفاقية األوروبية حلمايـة حقـوق   صياغة ترد بنفس عبارات    تكاد  األشخاص و 
  .اإلنسان واحلريات األساسية وغريها من الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان

وينص على أن الصكوك الدوليـة والقـانون   . ويعترف الدستور هبيمنة القانون الدويل   -٢١
 على أن مجيع حقوق اإلنسان تـدخل     ١٦٩وتنص املادة   .  مفعوالً دويل حلقوق اإلنسان أعلى   ال

اعتباراً من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية للجمهورية يف القانون البلدي للجمهوريـة وتعلـو        
وتنطبق هذه الصكوك انطباقاً مباشراً يف اجلمهورية وميكن أن تتذرع هبا           . على أي قانون بلدي   

ويف حالة أي نزاع بني التشريع احمللـي        . اكم والسلطات اإلدارية وأن تطبقها تطبيقاً مباشراً      احمل
.  وجيـب تطبيقهـا    التشريع احمللي على   وأحكام هذه الصكوك فإن هذه األخرية هي اليت تعلو        
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وعندما تتضمن معاهدة دولية أحكاماً ليست ذاتية التنفيذ فإن اهليئة التـشريعية ملزمـة بـسن         
  .ع املالئم من أجل تنسيق القانون البلدي مع املعاهدة لكي تصبح سارية املفعول متاماًالتشري
انتـهاك احلقـوق واحلريـات      أن  ) يف احملكمة العليا  (السوابق القضائية   قانون   يقرِّرو  -٢٢

األساسية، سواء كان ذلك من جانب الدولة أو من جانب األفراد، يؤدي مباشرة إىل احلق يف                
  .دنية واحلصول على االنتصاف مبوجب القانون املدين عن حصول هذا االنتهاكإقامة دعوى م

) ١٤٦املـادة   (ويف سياق الوالية الدستورية للمحكمة العليا للفصل يف االستئنافات            -٢٣
 ً،الشركات عمومـا  /اهليئات العمومية من جانب   جانب اإلدارة و  أي قرار أو إغفال من      فإن  

 اليت تصدق عليهـا قـربص أو احلقـوق واحلريـات             مع صكوك حقوق اإلنسان    ويتناقض
/ احملكمة أي شخص يتأثر بصورة معاكسة ومباشرة هبـذا القـرار          ويعرضه على   الدستورية  

وحيق . اإلغفال سيؤدي إىل إعالن احملكمة العليا إلغاء القرار، أو إصدار أمر بأداء ما مت إغفاله              
حملكمة احلصول علـى تعويـضات      ألي شخص يتضرر من هذا القرار أو األمر الصادر عن ا          

  .وتتقيد مجيع احملاكم واهليئات والسلطات هبذه األحكام. عادلة ومنصفة تقدرها احملكمة

  املوظفون املستقلون يف مجهورية قربص  -٢  
أُنشئت وظيفته مبوجب الدستور الذي حيدد      والنائب العام موظف مستقل يف الدولة         -٢٤

وهـو عـضو يف     . التنفيذية والتشريعية تني  متاماً عن السلط  وظائفه وسلطاته مبا جيعله مستقالً      
ويضفي عليه  . املنطبقة على قضاة احملكمة العليا    لشروط  احلكومة ويعمل حىت تقاعده بنفس ا     

الدستور والتشريعات الالحقة وظائف وسلطات واسعة تتعلق بنطاق عريض مـن القـانون             
  .دين والقانون الدويل وقانون حقوق اإلنسانيشمل القانون اجلنائي والقانون العام والقانون امل

ويقوم النائب العام، بصفته املستشار القانوين للجمهورية وجمللس الوزراء والـوزراء             -٢٥
بإقامة الدعوى اجلنائية، حسبما يتراءى له وحتقيقاً للمصلحة العامة، ويأمر بإقامـة االدعـاء              

  .ئيةاجلنائي على أي شخص يف اجلمهورية عن أي جرمية جنا
ويقدم النائب العام املشورة إىل احلكومة يف صـدد ضـرورة تطبيـق تـشريعات                 -٢٦
إنشاء مؤسسات جديدة يف جمال حقوق اإلنسان يف ضوء الفقه القانوين الدويل املتعلـق       أو/و

حبقوق اإلنسان والتدابري اليت يتعني اختاذها لالمتثال بأحكام احملاكم الدولية وقانون الـسوابق             
  .هليئات املعاهداتالقضائية 

موظف دستوري مستقل مسؤول عن مراجعة حسابات       املراقب العام للحسابات    و  -٢٧
. احلكومة املركزية واملنظمات العامة والسلطات احمللية وغريها من اهليئات والصناديق العامـة           

  .إىل رئيس اجلمهورية الذي يأمر بعرضه على الربملانتقريره السنوي ملراقب العام اويقدم 
ـ        واملفوض القانوين   -٢٨ ؤول بـصورة   س موظف مستقل يعينه رئيس اجلمهورية وهو م

 على أساس جلنـة     ١٩٧١وقد أُنشئت هذه املؤسسة يف عام       . مباشرة أمام رئيس اجلمهورية   
  .القانون اإلنكليزية
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  : ما يليت هذه الوظيفةوتشمل اختصاصا  -٢٩
  لنـواب بـشأن   استعراض القوانني وتقدمي توصـيات إىل احلكومـة وجملـس ا           •

  اإلصالح والتحديث؛
إعداد وتقدمي التقارير القطرية املطلوبة مبوجـب صـكوك حقـوق اإلنـسان              •

  واألوروبية؛  الدولية
  االحتفاظ بسجل لكل الصكوك الدولية امللزمة للجمهورية وحالة هذه الصكوك؛ •
تعيني أي التزامات على جملس الوزراء والوزراء واملوظفني احلكـوميني املـستقلني     •

  .خل مبوجب أي تشريعات جديدةإالدوائر واإلدارات احلكومية، و

  الوكاالت الوطنية ذات االختصاصات املتصلة/هيئات الرصد واملؤسسات  -٣  
 ١٩٩١ أنشئت مبوجب القانون يف عام       ، وهي وظيفة  مفوض اإلدارة أو  أمني املظامل     -٣٠

سؤولية الشاملة عـن محايـة   ويضطلع أمني املظامل بامل  . ]بصيغته املعدلة ) ٣/١٩٩١القانون  ([
حقوق املواطنني عندما تتأثر هذه احلقوق بإجراءات أو قرارات املؤسسات اإلنتاجيةمبا يتناقض   

  .املالئم/مع القانون أو ينتهك حقوق اإلنسان أو ال يتناظر مع السلوك اإلجيايب السليم
ئة مناهضة التمييز  بدأ مكتب أمني املظامل يعمل أيضاً بصفة هي٢٠٠٤مايو /منذ أيارو  -٣١

يف قربص وسلطة حتقيق املساواة يف شغل األعمال، حسب التشريع الذي صدر اسـتناداً إىل               
، انظـر   EC/2000/43و EC/2000/78(الصادرين عن اجلماعة األوروبية     التوجيهني املتصلني   

ة يف  ويقوم أمني املظامل بتعريف املواطنني حبقوقهم وقدرهتم على املشارك        ). ٤٦-٤٥الفقرتني  
 مت  ٢٠٠٩ويف عـام    . صياغة سياسة الدولة والتأثري على املمارسة الصحيحة لسلطات الدولة        

الوطنية للتفتيش والرصد يف املرافق اإلصالحية ملنع التعـذيب         أمني املظامل بوصفه اهليئة     تعيني  
ة األمـم   وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، عمالً باتفاقي            

  .املتحدة ذات الصلة
، وأُنشئت هذه الوظيفة مبوجـب القـانون يف عـام           حقوق األطفال مفوض محاية     -٣٢

للمالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل فيما يتعلق       امتثاالً   L.74(I)/2007]القانون  [ ٢٠٠٧
وهـذه  . طفل امتثاالً التفاقية حقوق ال    ٢٠٠٣بالتقرير الدويل الثاين املقدم من قربص يف عام         

 للجنة حقوق الطفل    ٢ومع التعليق العام رقم     " مبادئ باريس "مع  تتوافق توافقاً تاماً    املؤسسة  
ومهمة املفوض هي محاية وتعزيز حقـوق       ". دور املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان    "بشأن  
ـ    . الطفل ال وتشمل اختصاصاهتا الواسعة، احملددة مبوجب القانون، يف مجلة أمور، متثيل األطف

ومصاحلهم على مجيع املستويات، ودعم وعي وإدراك اجلمهور، وتعيني وتعزيز آراء األطفال            
عندما يتعذر متثيلهم، وكذلك اإلشراف على تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة واالتفاقيـة             

  .األوروبية ورصد هذا التنفيذ
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 ٢٠٠١ن يف   ، وأنشئت الوظيفة مبوجـب القـانو      مفوض محاية البيانات الشخصية     -٣٣
معاجلة واملفوض موظف مستقل وله سلطة ممارسة اإلشراف على         . L.138(I)/2001]القانون  [

  .كال القطاعني العام واخلاصاليت جترى يف البيانات الشخصية 
 وأُنشئت مبوجب قرار جملس الـوزراء يف        املؤسسة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان      -٣٤
. رة إنشاء هذه اهليئة تـشكيلها واختـصاصاهتا       وتنظم مذك .  وهي هيئة مستقلة   ١٩٩٨عام  

مجلة أمور منها رصـد  من خالل والوظيفة األساسية للهيئة هي تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  
احترام حقوق اإلنسان وتعزيز الوعي اجلماهريي وتقدمي املشورة إىل احلكومـة يف قـضايا              

حلكومة يف الوقت احلاضـر  وتقوم اهليئة ا. حقوق اإلنسان، وفحص ادعاءات حقوق اإلنسان  
  ".مبادئ باريس"بعملية إعادة هيكلة املؤسسة لكي تتمشى متاماً مع 

 ٢٠٠١، وأنشئت مبوجب القانون يف عـام        جلنة قربص الوطنية لألخالقيات األحيائية      -٣٥
وتقوم اللجنة برصد واستقصاء وحتليل وتقييم القضايا       .  وهي هيئة مستقلة   2001/(I)150]القانون  [

كل املتصلة باألحباث العلمية والتقدم العلمي وتطبيق علوم التكنولوجيا األحيائية والبيولوجيا           واملشا
والطب وعلوم الوراثة والصيدلة وتتصل كذلك بالتدخالت البشرية يف اإلجـراءات البيولوجيـة             

  .ونيةاجلينية البشرية وفحص أبعادها األخالقية واألدبية واالجتماعيةواإلنسانية والقاناط واألمن
التنفيذية للجان املعنية بالـسلوك الـيت   املبادئ التوجيهية   "وقد اعتمدت هذه اللجنة       -٣٦

منظمـة الـصحة    ، وهي املبادئ التوجيهية اليت أصدرهتا       "تستعرض األحباث األحيائية الطبية   
وجيري توجيه اهتمام خاص لإلجراءات املتبعة للحصول على موافقة مـستنرية مـن            . العاملية
  .ني يف األحباث وخاصة من غري القادرين على إعطاء هذه املوافقةاملشارك

  احملاكم  -٤  
ال يكون  " (حمايد"ينص الدستور على إنشاء حمكمة دستورية عليا تتألف من رئيس             -٣٧

وقاض قربصي يوناين وقاض قربصي تركي وعلى إنشاء حمكمة عليا تتـألف            ) مواطناً قربصياً 
تم ياة القبارصة اليونان وقاض واحد من القبارصة األتراك، و        واثنني من القض  "حمايد"من رئيس   

  . تعينهم مجيعاً بنفس الطريقة
األمـور  وأنيط باحملكمة الدستورية العليا والية الفصل يف مجيع األمور الدستورية و            -٣٨

واحملكمة العليا هي أعلى حمكمة استئناف وتتمتع بوالية االستئناف         . املتعلقة بالقانون اإلداري  
  . وغريها من األوامر القضائيةإلحضارسلطة إصدار األوامر من نوع او

 ١٩٦٣ وقد استقال الرؤساء غري القبارصة للمحكمة الدستورية العليا واحملاكم العليا يف  -٣٩
وظل القضاة  .  على التوايل، وبالتايل مل يعد ممكناً هلاتني احملكمتني االستمرار يف العمل           ١٩٦٤و

ومت سن . ١٩٦٦ مناصبهم يف كال احملاكم العليا وحماكم املقاطعات حىت عام القبارصة األتراك يف
 الـضرورة،   مبـدأ ، ويـستند إىل     ١٩٦٤لعـام   ) أحكام متنوعة (قانون بديل إلدارة العدالة     

  .احملكمة الدستورية العليا واحملكمة العلياوُنقلت إليها اختصاصات حمكمة عليا جديدة  وأنشأ
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يف الوصول إىل احملاكم باعتبار ذلك أحد احلقوق واحلريـات          ويكفل الدستور احلق      -٤٠
ويستطيع ضحايا انتهاك أي من احلقوق واحلريات األساسية املضمونة بالدسـتور           . األساسية

تتناقض إذا كانت   الطعن أمام احملكمة العليا يف أي قرارات أو إغفاالت من جانب السلطات             
تستند إىل قوانني تتناقض مع األحكام      إذا كانت   مع األحكام الدستورية اليت تكفل احلقوق، و      

ويرد ). ١٤٦املادة  ( قرارات تتناقض مع الصكوك اليت صدقت عليها قربص          إىلأو  الدستورية  
النص صراحة على وسائل االنتصاف من أي انتهاك من هذا القبيل يف خمتلف القوانني الـيت                

  تتصل بالتحديد باحلقوق األساسية 

  لدوليةااللتزامات ا  – جيم  
قربص دولة طرف يف الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان وتقدم تقاريرها عن     -٤١

وقربص طرف يف أكثر    . تنفيذ هذه الصكوك إىل هيئات الرصد املنشأة مبوجب هذه الصكوك         
وقربص طرف يف الربوتوكـول     . يليمإلقعاملي وإ الطابع  من الصكوك ذات ال    صكاً   ١٤٠من  
فاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان وإعادة هيكلـة آليـة حقـوق             امللحق باالت  ١١رقم  

  .١٩٩٨اإلنسان، منذ دخوله حيز التنفيذ يف عام 
يف ميثاق احلقـوق األساسـية لالحتـاد        املكرسة  احلقوق واملبادئ   بقربص  تعترف  و  -٤٢

  .، وتطبق هذه املبادئ٢٠٠٠مدته مؤسسات االحتاد يف عام األورويب، الذي اعت

  محاية وتعزيز حقوق اإلنسان  – رابعاً  

  املساواة واحلماية من أي شكل من أشكال التمييز  – ألف  
يتساوى مجيع األشخاص أمام القانون     و.  من الدستور مبدأ املساواة    ٢٨تضمن املادة     -٤٣

  .واإلدارة والعدالة وحيق هلم التمتع باملساواة يف احلماية واملعاملة
حقوق اإلنسان األساسية لألمـم املتحـدة       وقد صدقت قربص على مجيع صكوك         -٤٤

وتشمل هذه الصكوك االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع        . واالحتاد األورويب ملناهضة التمييز   
 امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات       ١٢أشكال التمييز العنصري، والربوتوكول     

بروتوكوهلا اإلضايف املتعلق بتجرمي األفعال     األساسية، واالتفاقية املتعلقة باجلرمية اإللكترونية و     
  . ذات الطابع العنصري واملعادي لألجانب اليت ُترتكب عن طريق املنظومات احلاسوبية

القانون  [٢٠٠٤لعام  ) األصل العنصري أو اإلثين   (وحيظر قانون املساواة يف املعاملة        -٤٥
L.59(I)/2004 [       ه يف القطاعني العام واخلـاص      أعالالتمييز ألي سبب من األسباب املذكورة

فيما يتعلق باحلماية االجتماعية للعالج الصحي واخلدمات االجتماعية والتدريب واحلـصول           
  السلع واخلدمات 
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 ٢٠٠٤لعام  ) أمني املظامل (وقانون مكافحة العنصرية واألشكال األخرى من التمييز          -٤٦
 أساس األصل العنصري أو اإلثين أو       ينص على احلماية من التمييز على     ] L.42(I)/2004القانون  [

اجلنسي يل  األصل القومي أو اإلعاقة أو السن أو املعتقدات الدينية أو غريها من املعتقدات أو امل              
  .يف والية أمني املظامل" األصل القومي"وُيدرج القانون سبب . أو السن أو النوع اجلنساين

كـل األحكـام     L.145(I)/2002]نون  القا[القانون اجلنائي   ) تعديل(وقد ألغى قانون      -٤٧
  التميزية املتصلة بالتصرفات املثلية اجلنسية كما ألغى أيضاً كل األحكام املتـصلة بـاجلرائم              

  . ضد األخالق

  يف احلياة وحظر التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةاحلق   - باء  
  وصـدقت قـربص    . السالمة اجلسدية  من الدستور احلق يف احلياة و      ٧تضمن املادة     -٤٨

 امللحق باالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنـسان        ٦الربوتوكول  على  ) ١٩/١/٢٠٠٠يف  (
ويتضمن الدستور حظراً مطلقاً    . وأُلغيت عقوبة اإلعدام يف مجيع القضايا     . واحلريات األساسية 

  ).٨ املادة(للتعذيب أو العقوبة أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة 
ــة الــضحايا    -٤٩ ــانون مكافحــة االجتــار بالبــشر واســتغالهلم ومحاي ودخــل ق

 وحلّ حمل قانون مكافحة االجتار بالبشر       ١٣/٧/٢٠٠٧حيز التنفيذ يف     L.87(I)/2007] القانون[
القـانون  نطـاق هـذا     و .L.3(I)/2000]القـانون   [ ٢٠٠٠واالستغالل اجلنسي لألطفال لعام     

ريع الوطين وتشريعات االحتاد األورويب وكذلك حتـسني تنفيـذ          التنسيق الكامل بني التش    هو
االتفاقيات والربوتوكوالت ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة وجملس أوروبـا، وخاصـة             
بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليـه، املكمـل             

ويغطي هذا القانون مجيع جوانـب      .  املنظمة عرب الوطنية   التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية    
االجتار مثل استغالل بغاء اآلخرين أو األشكال األخرى من االستغالل اجلنسي والعمل القسري             

ويتضمن القانون  . الشبيهة بالرق ونقل األعضاء   ات  مارساملأو اخلدمات القسرية واالسترقاق أو      
ذلك القصر غري املصحوبني واستغالل األطفال يف األعمال أحكاماً خاصة بشأن األطفال، مبا يف 

متعـدد االختـصاصات    فريق  وطين وإنشاء   إنشاء وظيفة منسق    على  ينص كذلك   اإلباحية؛ و 
  . ومهمته اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة االجتار بالبشر واستغالهلم ومحاية الضحايا

  . بالبشر يف إطار الشرطة القربصية أُنشأ مكتب ملكافحة االجتار٢٠٠٤ويف عام   -٥٠
 توفري ملجأ   ٢٠٠٧نوفمرب  / منذ تشرين الثاين   أولدعم ضحايا االستغالل اجلنسي بد      -٥١

خبطة عالجية فردية ومشورة قانونية لضحايا مقترناً  ومشورة سيإلتاحة مسكن آمن ودعم نف    
  . االجتار اجلنسي

ـ         -٥٢ ن حقـوق األشـخاص قيـد       وتوفر الشرطة القربصية كتيباً يتضمن معلومات ع
اإلنكليزية والبلغارية والتركية والروسية والرومانية والصينية      وطُبع املنشور باللغات    . االحتجاز
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ويتم تقدمي هذا الكتيب لألشخاص املوضـوعني يف        . والعربية والفارسية والفرنسية واليونانية   
  .االحتجاز ويقدم معلومات للمحتجزين فيما يتعلق حبقوقهم

] L.47(I)/1994القـانون   [ جترمي العنف املرتيل مبوجب القانون       ١٩٩٤ يف عام    وبدأ  -٥٣
القـانون  ) [منـع ومحايـة الـضحايا   (وبعد ذلك حلّ حمله قانون العنف يف إطار األسـرة     

L.119(I)/2000  منظمة غري  (وتقوم رابطة منع العنف األسري والتعامل معه        ]. ، بصيغته املعّدلة
بتوفري املأوى للمرأة ضحية العنف املرتيل وأطفاهلا القصر املعالني         ، بدعم من الدولة،     )حكومية

  . خمصصة هلذا الغرضيف أماكن 
وتتعاون الوكاالت احلكومية املختصة بالعنف املرتيل، وكـذلك املنظمـات غـري              -٥٤

احلكومية، على أساس دليل التعاون بني اإلدارات بشأن العنف املرتيل، الذي وافق عليه جملس              
ألغـراض  نح  املوتوفر خدمات الرعاية االجتماعية من خالل خمطط        . ٢٠٠٢ء يف عام    الوزرا

  ).٥٣انظر الفقرة ( للنساء واألطفال مأوىاملعونة منحاً لتشغيل 
 بدأ مكتب العنف املرتيل واالعتداء على األطفال يعمل يف إطـار            ٢٠٠٢ومنذ عام     -٥٥

  .املكافحة ويشرف عليهاواضطلع املكتب بتدابري الوقاية و. الشرطة القربصية
. ١٩٩٦عام   األسرة يف حميط  وقد أُنشئت اللجنة االستشارية ملنع ومكافحة العنف يف           -٥٦

وأعّدت اللجنة خطة عمل    . وهتدف اللجنة إىل إنشاء مصرف بيانات بشأن العنف داخل األسرة         
دونـة  ، وتشمل النهوض مب   ٢٠١٣-٢٠٠٨وطنية ملنع ومكافحة العنف يف حميط األسرة للفترة         

  .األخالقيات مبا يتعلق بأطفال ضحايا العنف يف حميط األسرة
 وجيري متويلـها مـن      ٢٠٠٦وأُنشئت وحدة إعادة تأهيل ضحايا التعذيب يف عام           -٥٧

 حصلت الوحدة على دعم مايل من ٢٠٠٩ويف عام . صندوق الالجئني األورويب واجلمهورية   
تتعاون الوحدة عن كثب منذ إنـشائها       و. صندوق األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب     

  ).وزارة الداخلية( دائرة اللجوء مع خمتلف الدوائر احلكومية وخاصة

  إدارة العدالة وسيادة القانون  – جيم  
  ستقل متاماً، على النحو الذي يـضمنه اجلـزء التاسـع مـن الدسـتور               مالقضاء    -٥٨

  ).١٦٤-١٥٢املواد (واجلزء العاشر ) ١٥١-١٣٣املواد (
 من الدستور املساواة أمام القانون واإلدارة والعدالـة، وكـذلك          ٢٨وتضمن املادة     -٥٩

 تضمن بوضوح عدم حرمـان أي شـخص مـن           ٣٠واملادة  . املساواة يف احلماية واملعاملة   
الوصول إىل احملاكم، كما تنص على أن لكل شخص احلق يف حماكمـة عادلـة وعلنيـة يف           

ة مستقلة وحمايدة وخمتصة يكون إنشاؤها مبوجب       غضون فترة زمنية معقولة من جانب حمكم      
  . ويف جلسة علنيةحبيثيات القانون، وأن يصدر احلكم عنها مربراً 
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   والتعبري الكالمحرية   – دال  
ويـشمل ذلـك حريـة      . الكالم والتعبري بأي شكل    من الدستور    ١٩تضمن املادة     -٦٠

أخرى بدون إذن مكتوب من     صادرة الصحف أو مواد مطبوعة      وال يسمح مب  . الصحافة أيضاً 
  النائب العام للجمهورية، وجيب تأكيد هذا اإلذن حبكم تصدره حمكمة خمتصة خالل فتـرة              

  .، وإالّ أُلغيت املصادرة٧٢ال تتجاوز 

  حرية الفكر والضمري والدين  - هاء  
ال جيوز   من الدستور على أن مجيع األجيال متساوية أمام القانون، و          ١٨تنص املادة     -٦١
ؤدي أي تصرف تشريعي أو تنفيذي أو إداري من جانب اجلمهورية إىل التمييز ضد أي               يأن  

ولكل شخص حرية وحق ممارسـة إميانـه وإظهـار دينـه            . مؤسسة دينية أو ضد أي دين     
معتقده من خالل العبادة أو التعليم أو املمارسة أو االلتزام، سواء مبفرده أو اجلماعة سـراً                 أو
  .أو معتقدهعلناً، وتغيري دينه  أو
األمـاكن  ويتم ترميم   . كن العبادة باالحترام الكامل من جانب احلكومة      اوتتمتع أم   -٦٢

. الدينية اإلسالمية يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة وصيانتها ورصدها بصورة منتظمـة           
 خطة استراتيجية تتعلق بترميم وحفظ األماكن الدينيـة اإلسـالمية           ٢٠٠٠وبدأت يف عام    

  .مع دائرة إدارة ومحاية ممتلكات القبارصة األتراك يف وزارة الداخليةللتعاون 
والتعليم الديين اختيـاري    . وحيق للسجناء الوفاء باحتياجاهتم الدينية والروحية واملعنوية        -٦٣

ويشمل حق السجناء يف ممارسة واجباهتم الدينية وحضور القداس أو غريه من التجمعات الدينية              
  .الكتب أو الصحف الدينيةزة ترف به للدين املعين أو العقيدة الدينية وحياواالتصال مبمثل مع

  حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي  – واو  
لكل شخص احلق يف حرية تكوين اجلماعات مع آخرين، مبا يف ذلك حق إنـشاء                 -٦٤

م إىل  وال ُيرغم أي شخص على االنـضما      . النقابات واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله      
  ). من الدستور٢١املادة (عضويتها أي مجعية أو االستمرار يف 

وبعـد  . ١٩٤٩وقد أُنشئ نظام النقابات وأصبح مضموناً مبوجب القانون منذ عام             -٦٥
 ٧٥وينتمي قرابة   . استقالل قربص أصبحت احلركة النقابية أكثر تنظيماً وتزايد عدد أعضائها         

  . نقاباتالفعلية إىل العمل ةيف املائة من قو
وهذه املدونة عبارة عـن اتفـاق       . وحتمي مدونة العالقات الصناعية حقوق العمل       -٦٦

ثالثية ( األطراف املوقعة توقرر. نزاعات عّماليةظهور إجرائي يضع قواعد يتعني اتباعها عند  
حبرية العمل طوعاً على تنظـيم العالقـات        ) الدولة، وأصحاب العمل واملنظمات والنقابات    

  . باعتبار ذلك ميثل الطريقة الرئيسية لتعزيز استعمال االتفاقات اجلماعيةالصناعية
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  حقوق الطفل  – زاي  
اعتمدت قربص سياسة العمل بنشاط على تعزيز ومحاية حقوق الطفل واتبعت هذه              -٦٧

الصكوك الدولية األساسية حلماية    مجيع  وقد صدقت قربص على     . السياسات بصورة مستمرة  
والربوتوكول االختياري امللحق   ) ١٩٩١يف  ( يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل       مبا األطفال،   ءومنا

باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة               
ووقعت على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك           ) ٢٠٠٦ يف(

  .  عليهاوجتري اآلن عملية التصديق) ٢٠٠٨يف (األطفال يف املنازعات املسلحة 
يف تقريـر   التقريرين الدوريني الثالث والرابع عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفـل           م  قُدِّو  -٦٨
محاية حقوق األطفـال    وظيفة مفوض   التطور الرئيسي يف هذا اجملال هو إنشاء        كان  و. جمّمع

ـ وتعمل قربص على نشر اسـتعمال       ). ٣٢انظر الفقرة   ( الوحيـد  يب  وتفي األور ط اهلـا  اخل
  .ألطفاللصاحل ا) XYZ ١١٦(بستة أرقام للمساعدة 

صـغار  /وقد نشرت الشرطة القربصية على اإلنترنت ميثاق املواطن املتعلق باألطراف   -٦٩
 اتفاقية حقوق الطفل لضمان حصول األطفال       ن م ١٣السن، الذي مت إعداده يف سياق املادة        

  .على املعلومات
من دعـم   ني  دمة االجتماعية خدمات عناية الطفل لألطفال احملروم      وتوفر دوائر اخل    -٧٠

 لكفالة عدم فصل األطفال عن حميطهم األسري إالّ إذا          ممكنأسرهم، وجيري بذل كل جهد      
مبوجـب  ويتمتع مدير دائرة اخلدمات االجتماعيـة       . الطفل الفضلى حيقق مصاحل   كان ذلك   

، والقيـام، عنـد   إىل إشـرافه  رعاية ومحاية األطفال الذين حيتاجون إىل   نقل  بسلطة  القانون  
وفيما يتعلق بالتبين يقـع علـى دائـرة اخلـدمات           . اللزوم، باالضطالع باملسؤولية األبوية   

  .املصاحل الفضلى واحلقوق لألطفال موضع التبينمبوجب القانون لضمان التزام االجتماعية 
ة واسعة من املـسؤوليات  ويضطلع مستشارو األسرة املدربون تدريباً خاصاً مبجموع     -٧١

تشمل تلقي الشكاوى املتعلقة باحتمال استعمال العنف وإجراء التحقيقات الالزمة وتقـدمي            
أن تكون قد أدت املرجح من إذا كان املشورة والنصح والتوسط لتخفيف املشاكل يف األسرة 

  .أو تؤدي إىل استعمال العنف
ـ          -٧٢   نفس التعليمـي يف إطـار وزارة       وباإلضافة إىل ذلك تعمل دائرة خدمات علم ال

  .التعليم والثقافة
وعنـدما  .  يف حبس منفصل عن غريهم من السجناء ٢١السجناء حتت سن    ويوضع    -٧٣

يف نفس أمـاكن    تسمح ترتيبات املباين أو التسهيالت احلالية ويعمل عدد من صغار السجناء            
  . العمل اليت يعمل هبا السجناء اآلخرون بعد موافقة من مدير السجن
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  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    – حاء  
 كانت قربص من أوائل البلدان اليت وقعت على اتفاقية حقوق ٢٠٠٧مارس  /يف آذار   -٧٤

وجتري . األشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك على الربوتوكول االختياري امللحق هبذه االتفاقية         
  .اآلن عملية التصديق عليهما

] ، بصيغته املعّدلة  L.127(I)/2000القانون  [ويعرض قانون األشخاص ذوي اإلعاقة        -٧٥
وحيظر أي . إطاراً عاماً حلماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع جماالت حياهتم     

نوع من التمييز، مباشراً كان أم غري مباشر، ضد األشخاص ذوي اإلعاقة من ناحية وصوهلم               
  . واخلربة املهنية العمليةإىل العمل ويف مجيع مستويات التدريس والتدريب املهين

 أنشئت إدارة اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي       ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين ١ويف    -٧٦
وتشمل التدابري واإلجراءات الرئيسية اليت اختذهتا اإلدارة أو ختطط هلا أو تشجع عليها . اإلعاقة
  :ما يلي
  عاقة والقـدرة علـى     إنشاء قاعدة بيانات موثوقة وقابلة للتصديق لنظام تقييم اإل         •

  أداء الوظائف؛
   ذوي اإلعاقة؛لألشخاصإعادة تنظيم قطاع التدريب املهين وإعادة التأهيل   •
حتديث وزيادة فعالية تنفيذ خمططات املزايا االجتماعية اهلادفة إىل زيادة مـستوى             •

  .احلماية االجتماعية
طبيـق نظـام     مشروع قانون على جملس النـواب لت       عرض ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز   -٧٧

ومستوى اإلعاقة املقترح   . احلصص يف تعيني األشخاص ذوي اإلعاقة يف القطاع العام األوسع         
 يف  ت يف املائة من عـدد التعيينـا       ١٠إذ يبلغ   (هو من أعلى املستويات يف االحتاد األورويب        

  ).اخلدمة العامة واخلدمة التعليمية واملنظمات شبه احلكومية والسلطات احمللية
ض تصميم تدابري لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة أُنشئت وحدة يف الـوزارة            اغروأل  -٧٨

إىل املباين  ذوي العاهات    هبدف تنفيذ برنامج جترييب لوصول األشخاص        ٢٠٠٢املعنية يف عام    
 يلزم شركات النقل بإدخال تعديالت      ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٩وصدر قانون يف    . واملناطق العامة 

  .الوصول صعوبةمعقولة إلزالة مشاكل 
وفيما يتعلق باألطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة اعتمدت احلكومة مبادئ            -٧٩

 املتجسدين يف قانون تعليم وتدريب األطفـال ذوي         ١٩٩٤بيان سالمنكا وإطار العمل لعام      
  ].L.113(I)/1999القانون [االحتياجات اخلاصة 
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  يةحقوق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات قوم  –طاء   
 ١٩٩٥قربص دولة طرف يف االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية لعام              -٨٠

، وهي دولة طرف أيضاً يف امليثـاق األورويب  ١٩٩٨منذ دخول االتفاقية حيز التنفيذ يف عام    
وتقدم قربص تقـارير إىل  . ٢٠٠٢دقت عليه يف للغات اإلقليمية أو لغات األقليات، الذي ص 
وقدمت التقرير الدوري الثالث مبوجب االتفاقية    . هيئة الرصد اخلاصة بكل من هذين الصكني      

 وقدمت التقرير الدوري الثاين مبوجب امليثـاق األورويب يف          ٢٠٠٩أبريل  /اإلطارية يف نيسان  
  .٢٠٠٨يناير /كانون الثاين

ألوروبية ال تتضمن تعريفاً ملصطلح األقلية القومية فإن قـربص          ونظراً ألن االتفاقية ا     -٨١
تعترب أن املفهوم من هذا املصطلح هو أنه ال يعني سوى جمموعات األقليـات الـيت كانـت     

 وحاصلة على اجلنـسية  ١٩٦٠موجودة تقليدياً يف اجلزيرة يف وقت إنشاء اجلمهورية يف عام  
 اجملموعات باعتبارها أقليات قومية وتقدم تقارير       ويف هذا السياق تعامل قربص هذه     . القربصية

  ).١٧-١٦انظر الفقرات (عنها يف تقاريرها القطرية 
الغجـر يف   /وجمموعة أقلية الروما القربصية، اليت تتصل اتصاالً أوثق مبجموعة الروما           -٨٢

ويقدر عـدد أفـراد     . أوروبا، وخاصة أفراد تلك اجملموعة يف تركيا، تعامل بطريقة مشاهبة         
، انتقلت طائفة الروما القربصية مـع       ١٩٧٤ومنذ عام   .  شخص ١ ٠٠٠اجملموعة بأكثر من    

ويف السنوات اخلمـس    . اجملموعة التركية إىل املنطقة اليت ال ختضع للسيطرة الفعلية للحكومة         
عشرة األخرية انتقل عدد كبري من الروما القبارصة إىل املنطقة الواقعة حتت السيطرة احلكومية              

وتوفر هلا السلطات اإلسكان والرعاية الصحية والرعاية االجتماعية والتعلـيم          . هوريةيف اجلم 
أو ترشـيح أنفـسهم يف      /وحيق هلم باعتبارهم مواطنني يف اجلمهورية التصويت و       . والعمالة

  . انتخابات الربملان الوطين واألورويب
ابقة التجهيز   وحدة سكنية س   ٤٠وأنشأت احلكومة مشروعني إسكانيني يتألفان من         -٨٣

  . لطائفة الروما القبارصة
ومن أجل احلفاظ على هوية األقليات القومية يف قربص وثقافتها وتارخيهـا تقـدم                -٨٤

جامعة قربص منحاً دراسية من مستوى الدكتوراه للطلبة املهتمني بدراسة وأحباث ثقافـات             
  .جمموعات دينية حمددة

  احلق يف املمتلكات  –ياء   
وتنص يف مجلة أمـور علـى دفـع         .  من الدستور احلق يف املمتلكات     ٢٣تضمن املادة     -٨٥

باالمتثـال   تعويض عادل يف حالة فرض أي تقييد أو حتديد للتمتع هبذا احلق، وال ميكن فرضه إال               
  .ويضمن الدستور أيضاً حق الفرد يف اللجوء إىل احملاكم. الدقيق ألحكام الدستور
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القانون [رامترات الدستورية، احليازة اإلجبارية     وتنظم قوانني خاصة، يف حدود البا       - ٨٦
L.15/1962  القـانون   [، واملصادرة اإلجبارية للممتلكـات      ]، بصيغته املعدلةL.21/1962 ،

  ]. بصيغته املعدلة
 اليت تركوهـا يف أعقـاب الغـزو التركـي يف            ،وانتقلت ممتلكات القبارصة األتراك     -٨٧
ة، عمالً بأحكام قانون ممتلكات القبارصة األتراك        وزير الداخلي  وحراسة، إىل إدارة    ١٩٧٤ عام

  ].، بصيغته املعدلةL.139/1991القانون  [١٩٩١لعام ) أحكام مؤقتة) (اإلدارة واملسائل األخرى(
ومبوافقة احلارس حيق للقبارصة األتراك العائدين من املناطق احملتلة أو مـن اخلـارج                -٨٨

وهناك . لسيطرة احلكومة االستفادة من ممتلكاهتم    ويعيشون بصورة دائمة يف املناطق اخلاضعة       
عدة حاالت أعيدت فيها البيوت واألراضي الزراعية اخلاصة بالقبارصة األتراك إىل املـالكني             

ويف احلاالت اليت قام فيها املشردون من القبارصـة اليونـان باسـتعمال هـذه               . القانونيني
  .  باملساعدة الالزمة مبوجب أحكام بديلةمؤقتاً، اختذت احلكومة تدابري لتزويدهم املمتلكات

وال يسمح باحليازة أو املصادرة اإللزامية ملمتلكات القبارصة األتراك، كما حيـدث              -٨٩
أيضاً يف حالة مجيع املمتلكات األخرى، إال يف حدود الدستور والقانون، وإال إذا كان ذلك               

 النحو املنـصوص عليـه يف       ويتم إيداع تعويض عادل ومنصف، على     . خيدم املصلحة العامة  
ويف احلاالت اليت يكون فيها املالك من       . الدستور والقانون، يف صندوق خاص لدى احلارس      

 أو أصبحوا يقيمون يف     ١٩٧٤القبارصة األتراك قد استقروا بصورة دائمة يف اخلارج قبل عام           
إذا كـان   (ت  املناطق اخلاضعة للسيطرة احلكومية فإهنم يستحقون فوراً احلصول على مدفوعا         

الشخص املتأثر يعيش يف املناطق احملتلة فإنه يستحق احلصول على تعويض بعد التوصـل إىل               
  ). حل للمسألة القربصية

  احلق يف التعليم  –كاف   
ويتاح التعليم اجملاين وامليسر جلميـع      .  من الدستور احلق يف التعليم     ٢٠تضمن املادة     -٩٠

القدرات أو اللغة أو اللون أو الـدين أو املعتقـدات    الطلبة بدون حتيز بسبب نوع اجلنس أو        
وتضطلع الوزارة املختصة باملسؤولية عن إدارة املـدارس العامـة          . السياسية أو اخللفية اإلثنية   

  . وغريها من املؤسسات التعليمية وباإلشراف على املؤسسات اخلاصة
 املنطبقـة علـى     وحيق مللتمسي اللجوء الوصول إىل التعليم العام بنفس الـشروط           -٩١

  . القبارصة املواطنني
والتعليم إلزامي وجماين يف القطاع العام يف مراحل ما قبل التعليم االبتدائي والتعلـيم                -٩٢

 ٨ سـنوات و   ٤ويغطي هذا التعليم مجيع التالميذ من سن        . االبتدائي واملرحلة األوىل الثانوية   
. سسات تعليمية عامة أو خاصة  وجيب أن يلتحق كل هؤالء األطفال مبؤ      . ١٥أشهر حىت سن    

ويتوفر التعليم من املرحلة الثانوية     . ويؤدي عدم االلتحاق إىل مالحقة قضائية للوصي القانوين       
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.  سـنة  ١٨-١٥العليا، مبا يف ذلك التعليم والتدريب التقين واملهين، لكل التالميذ من سـن              
ورغم أن . املائة من التالميذ يف ٨٥,٨ويقدم هذا التعليم بدون مقابل يف القطاع العام ويغطي 

 ١٨ و ١٥ سنة فإن معدل التحاق التالميذ بني سن         ١٥التعليم ليس إلزامياً ملن يزيد سنه عن        
  .  يف املائة تقريبا٩٥ًسنة يبلغ 

ويستطلع التالميذ الذين تسربوا من املدرسة استكمال تعليمهم واحلـصول علـى              -٩٣
  . نوية عامة أو تقنية يف املساءشهادة املدارس العليا بااللتحاق مبدارس ثا

 يف املائة من التالميذ الذين يستكملون التعليم الثانوي العايل إىل االلتحاق            ٨٢ويسعى    -٩٤
وتغطي احلكومة تكلفة الدراسة للطلبة القبارصة اجلـامعيني الـذين          . مبؤسسات التعليم العايل  

  .صعيد اجلامعي وغري اجلامعييدرسون يف املؤسسات العامة للتعليم العايل يف قربص على ال
وحيق للقبارصة األتراك احلاصلني على دبلوم التعليم الثانوي العايل ملدة ست سنوات              -٩٥

. االلتحاق باملؤسسات العامة للتعليم العايل يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة يف قـربص            
األشخاص مثل ذوي    يف املائة من األماكن لفئات خاصة من         ١٠وباإلضافة إىل ذلك، ُتمنح     

اإلعاقة النامجة عن أعمال احلرب، وأطفال األشخاص املفقودين، واألشخاص الذين يعيشون           
 يف املائة مـن األمـاكن لألشـخاص املعـوقني           ٦وُتخصص  . يف املنطقة احملتلة من الدولة    

وميكن إعانة الطلبة احملتاجني مالياً من صندوق إعانة        . واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة   
  .الطلبة يف اجلامعة، وهو صندوق يتلقى الدعم بفضل مبادرات خاصة

ويف حالة بعض اجملموعات احملددة من الطلبة الذين ينتمون إىل جمموعات دينيـة أو                -٩٦
وتغطـي  . إثنية يف قربص ُتقدم للطلبة إعانة لتمكينهم من حضور املدارس الـيت خيتاروهنـا             

األتراك الذين يقيمون بصفة دائمة يف املنطقة اخلاضعة        احلكومة تكاليف تعليم الطلبة القبارصة      
لسيطرة احلكومة، يف املدارس اخلاصة اليت خيتاروهنا يف قربص، من مرحلة ما قبـل التعلـيم                

  . االبتدائي حىت التعليم العايل
وأقامت وزارة التعليم والثقافة برناجماً ملناطق األولوية التعليميـة يف حماولـة منـها                -٩٧

وتنبـع  . التسامح واحلوار ومن أجل القضاء على القوالب النمطية من خالل التعليم للنهوض ب 
وتستند إىل معاملة   ) اليونسكو(سياسة مناطق األولوية التعليمية من استراتيجية التمييز اإلجيايب         
  . غري متساوية حلاالت عدم املساواة وإىل املساواة يف فرص التعليم

 هو حماولة إلدخال تغيريات وابتكارات بصورة شاملة يف         واإلصالح التعليمي اجلاري    -٩٨
واهلدف األساسي هلذا اإلصالح هو إنـشاء       . مجيع مستويات النظام التعليمي ومجيع جوانبه     

نظام تعليمي دميقراطي يركز على التالميذ ويشمل مجيع التالميذ بغض النظر عـن اخللفيـة               
نساين أو القدرة اجلسدية أو العقلية ويتيح لكل        االجتماعية أو العنصرية أو اإلثنية أو النوع اجل       

  . تلميذ تعليماً بنوعية عالية
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تساوي األجر على العمل    . يف مكافأة عادلة وُمرضية   .  العمالة -احلق يف العمل      -الم   
  املتساوي القيمة

رغم األزمة املالية العاملية اجلارية استمر اقتصاد قربص يعمل بأداء يبعث على الرضاء،      -٩٩
وظلت ظروف سوق العمل تقترب من العمالة الكاملـة مـع           .  يف املائة  ٣,٧مبعدل منو يبلغ    

 ٧٠,٩وكان معدل العمالة الشامل يبلغ . ارتفاع معدالت املشاركة والعمالة واخنفاض البطالة 
وكـان  .  يف املائة  ٧٩,٢ يف املائة ومعدل عمالة الذكور       ٦٢,٩يف املائة، ومعدل عمالة املرأة      

وأثناء الربـع األول    . يعملون يف قطاع اخلدمات   )  يف املائة  ٧٢,٧(خاص العاملني   معظم األش 
 يف املائـة واخنفـض معـدل العمالـة          ١، اخنفض معدل النمو إىل أقل من        ٢٠٠٩من عام   

  . يف املائة٦٩,٥ إىل
 من الدستور حق أي شخص يف ممارسـة أي مهنـة        ٢٧ و ٢٦ و ٢٥وتضمن املواد     -١٠٠
 جتارة أو عمـل جتـاري، أو حريـة الـدخول يف أي عقـد،                االضطالع بأي عمل أو    أو

  .اإلضراب وحق
. وكان إنشاء جلنة املساواة بني اجلنسني خطوة هامة لتحقيق املـساواة يف العمالـة               -١٠١

وهذه اللجنة تقوم بأحباث يف املوضوعات املتصلة باملساواة بني الرجال والنساء وتقدم املشورة    
  . الوطنية ذات الصلةاملتعلقة بالسياسة والتشريعات

  :وتكفل التشريعات األخرى ذات الصلة املساواة بني اجلنسني واملساواة يف عدم التمييز  -١٠٢
] ، بالـصيغة املعدَّلـة    L.100(I)/1997القـانون   [ينص قانون محاية األمومة      •

محاية املرأة العاملة احلامل وكذلك املرأة العاملة اليت أجنبـت أو تبنـت              على
  ؛طفالً مؤخراً

القـانون  [قانون املعاملة املتساوية للرجل واملرأة يف العمالة والتدريب املهين           •
L.205(I)/2002  يغطي هذا التشريع أيضاً جرمية املضايقة      ]: ، بالصيغة املعدَّلة

  اجلنسية يف مكان العمل؛
، L.58(I)/2004القـانون   [ينص قانون املساواة يف املعاملة يف العمالة واملهـن           •

على القضاء على التمييز على أساس األصل العنصري أو اإلثين          ] دَّلةبصيغته املع 
  والدين أو املعتقد والسن والتوجه اجلنسي؛

القـانون  ) [األصـل العنـصري أو اإلثـين     (قانون املـساواة يف املعاملـة        •
L.59(I)/2004؛٤٥انظر الفقرة ]: ، بصيغته املعدَّلة  

عن نفس العمل أو عـن العمـل         الرجل واملرأة    قانون املساواة يف األجر بني     •
  ].، بصيغته املعدَّلةL.177(I)/2002القانون [املتساوي القيمة 
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من غري  (والسياسة العامة للحكومة وممارساهتا يف صدد عمالة مواطين البلدان الثالثة             -١٠٣
 اعتمد جملـس الـوزراء      ٢٠٠٧ويف عام   . هي توفري العمالة املؤقتة   ) مواطين االحتاد األورويب  

ونطاق االستراتيجية هو إقامـة إطـار       . تيجية جديدة بشأن استخدام العمال األجانب     استرا
وتؤمِّن االستراتيجية املساواة يف املعاملة بني      . شامل بشأن السياسة اليت تنظم عمالة األجانب      

ويتلقى هؤالء العمـال نفـس      . العمال احملليني واألجانب من ناحية شروط وأحكام العمل       
  .قات اليت يتلقاها العاملون القبارصة ويعملون نفس عدد ساعات العملاألجور واالستحقا

 جلنة من اخلرباء معنية بإدماج املهـاجرين املقـيمني       ٢٠٠٧وأنشأ جملس الوزراء يف       -١٠٤
  . بصورة شرعية يف قربص، وتشارك هذه اللجنة يف عملية تصميم وتنفيذ سياسات اإلدماج

 جيري تعديل األجور اإلمجاليـة للعمـال        ٢٠٠٩ناير  ي/ كانون الثاين  ١واعتباراً من     -١٠٥
  .يناير، وفقاً ملؤشر األسعار/يف كل شهر كانون الثاين) مواطين البلدان الثالثة(احملليني 

  احلق يف مستوى معيشي مناسب. احلق يف الضمان االجتماعي  -ميم   
ور محاية  ويضمن الدست . حيق لكل شخص التمتع حبياة كرمية وبالضمان االجتماعي         -١٠٦

).  من الدستور٩املادة (العمال وتقدمي املساعدة إىل الفقراء واحلق يف نظام للتأمني االجتماعي      
القبارصة ومواطنو االحتاد األورويب ومواطنو البلـدان       (ويتمتع مجيع األشخاص املؤمَّن عليهم      

  .بنفس احلقوق وااللتزامات) الثالثة
ي مبسامهات من األشخاص املؤمَّن عليهم وأصحاب     ويتم متويل خمطط التأمني االجتماع      -١٠٧

ويغطي منح الزواج ومنح األمومة ومنح اجلنازات وبدل األمومة واستحقاقات          . العمل والدولة 
املرض واستحقاقات البطالة واملعاش التقاعدي يف حالة العجز واملعاش التقاعدي لكبار الـسن             

ويتم حتديد مبلـغ    . ألشخاص املفقودين ومعاش الورثة واستحقاقات إصابات العمل وبدالت ا      
املعاش التقاعدي األدىن من خالل خمطط يوضع لكل شخص يكسب أجراً شريطة الوفاء ببعض              

  .  سنة٦٥وُيدفع املعاش التقاعدي االجتماعي يف سن . الشروط اخلاصة بدفع اشتركات
 يف خمطـط    ويتم تسجيل القبارصة األتراك العاملني يف املنطقة اخلاضعة للحكومـة           -١٠٨

  . التأمني االجتماعي بغض النظر عن مكان إقامتهم

  احلق يف اللجوء  -نون   
ظل موضوع إدماج الالجئني حيظى باألولوية طوال السنوات األخرية، وينشأ ذلك             -١٠٩

ويف السنوات القليلة املاضية مشلت بـرامج اإلدمـاج         . عن االلتزامات األوروبية للجمهورية   
 الالجئني األورويب برامج توجيهية وتدريباً مهنياً وتعلـيم اللغـة           اجلارية من خالل صندوق   
  . اليونانية ومحالت توعية
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. وبسبب موقع قربص اجلغرايف تعاين قربص من ارتفاع تدفق الالجئني غري الشرعيني             -١١٠
وهم يصلون إىل اجلمهورية من خالل نقاط الدخول اليت ال تقع اآلن حتت السيطرة الفعليـة                

مث ينتقلون إىل املنطقة اخلاضعة لسيطرة احلكومة وبعد ذلك يقدمون          ) املنطقة احملتلة (للحكومة  
  .ومعظم هؤالء األشخاص مهاجرون اقتصاديون. طلب احلصول على احلماية الدولية

وأنشأت تشريعات خاصة اإلطار املؤسسي لفحص احتياجات احلمايـة الدوليـة،             -١١١
 قرارات الدرجة األوىل بشأن طلبات اللجوء، وإنشاء        وأقرت إنشاء دائرة للجوء ختتص باختاذ     

  .سلطة مستقلة الستعراض طلبات الالجئني وختتص بفحص الطعون
أو اإلقامـة يف    /وال جيوز احتجاز ملتمسي اللجوء إال بسبب عدم قانونية الدخول و            -١١٢

مي طلبات  اجلمهورية، وإال يف حاالت إقامة الالجئني بصورة غري قانونية يف قربص وعدم تقد            
وجيوز لدائرة اللجوء أن تتدّخل يف احلاالت الـيت         . احلصول على اللجوء يف الوقت املطلوب     

وحيظر . ُيعترب فيها احتجاز ملتمس اللجوء غري ُمّربر، وذلك لكفالة التطبيق الصحيح للقانون           
  .القانون احتجاز ملتمس اللجوء القاصر

 يوماً يف احلـاالت الـيت       ٣٢ أقصاها   وُيسمح باالحتجاز مبوجب أمر حمكمة وملدة       -١١٣
وميكن أيضاً احتجازه   . يكون ملتمس اللجوء قد مزَّق فيها وثائق السفر أو قدم وثائق مزيفة           

. إذا رفضت دائرة اللجوء وسلطة استعراض الالجئني الطلب املقدم وصدر أمـر بالترحيـل             
أن االحتجاز يكون ممكناً    على  )  بصيغته املعدَّلة  ١٠٥العنوان  (وينص قانون األجانب واهلجرة     

وُيعلَّق أمر الترحيل يف انتظار القرار النهائي بشأن . أيضاً على أساس أوامر الترحيل واالحتجاز 
وميكن الطعن يف أمر الترحيل واالحتجاز باعتباره تصرفاً إدارياً أمام احملكمـة            . طلب اللجوء 

  . من الدستور١٤٦ب املادة أو الرجوع إىل احملكمة مبوج/العليا مبوجب طلب أمر إحضار و
وال ُتتاح مللتمسي اللجوء فرص احلصول على العمل طوال الستة أشهر األوىل بعـد                -١١٤

تقدمي طلب اللجوء، لتجّنب سوء استعمال النظام من جانب العمال املؤقتني الذين تنتهي مدة              
 الوقـت  وأثنـاء ذلـك  ). EC/2003/9توجيه االحتاد األورويب    (إقامتهم القصوى يف قربص     

وقد مت حتديد جمموعـة واسـعة مـن القطاعـات           . حيصلون على مساعدة مالية من الدولة     
  .االقتصادية لتشغيل ملتمسي اللجوء

ويف حالة وجود خطاب تأكيد يوضح وضع مقدمي الطلبات، فإن ذلـك يـشكل                -١١٥
لوائح (ة  دليالً كافياً على حقهم يف الوصول إىل اخلدمات الطبية وخدمات الرعاية االجتماعي           

  . ويتم تقدمي هذا اخلطاب مبجرد تقدمي طلب اللجوء) ٢٠٠٥الالجئني لعام 
ويتـألف  . ودائرة اللجوء هي املسؤولة عن تشغيل مركز استقبال ملتمسي اللجـوء        -١١٦

وُتخطط . موظفو املركز من موظفي اخلدمة االجتماعية اإلدارية والعاملني يف الصحة العقلية           
.  يف مركـز االسـتقبال     ٢٠٠٩سع وحدات إيواء إضافية بنهاية عام       إدارة اللجوء إلضافة ت   

وبتعاون من إدارة خدمات الرعاية االجتماعية وموظف اخلدمة االجتماعية العامل يف املركز            
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الفترة (مت تصميم برنامج منظم ملساعدة ملتمسي اللجوء على مغادرة املركز بأسرع ما ميكن              
شهر، ولكن ُيسمح ألي ملتمس جلوء باإلقامة ملدة أطول القصوى لإلقامة يف املركز هي ستة أ

. ويتم إشباع احلاجات الغذائية مللتمسي اللجوء حسب مـا يقترحـون          ). إذا رغب يف ذلك   
  .وتتاح دروس لتعلم اللغة اليونانية

ويتم تزويد كل مقدمي طلبات اللجوء بكتيـب معلومـات يـشرح حقـوقهم                - ١١٧
البنغالديشية والتركية والروسية والسنهالية والصينية والعربية والتزاماهتم باللغات اإلنكليزية و

  .والفارسية والفرنسية
حيق ملقـدم الطلـب أن      ] ، بصيغته املعدلة  L.16(I)/2000([وعمالً بقانون الالجئني      -١١٨

وحيق ملقـدم الطلـب     . يكون لديه حمامٍ أو مستشار قانوين أثناء مجيع مراحل إجراء اللجوء          
يف الـدرجتني األوىل    ( شؤون الالجئني طوال مرحلة فحص طلب اللجوء،         االتصال مبفوضية 

ومـن حـق   . ، وكذلك باملنظمات األخرى واملنظمات غري احلكومية ذات الـصلة       )والثانية
ملتمسي اللجوء استخدام حمامٍ، وميكن تزويدهم مبساعدة قانونية جمانية من جانب املنظمات            

  .غري احلكومية ذات الصلة
ز أن تلقي الشرطة القبض على ملتمسي اللجوء إال بعد فحـص طلبـاهتم              وال جيو   -١١٩

  .ورفضها واستمروا بعد ذلك يف قربص بصورة غري قانونية
وقد اُتخذ قرار لبناء مركز احتجاز للمهاجرين غري القانونيني الذين ينتظرون الترحيل         -١٢٠

ـ ( شخص   ٣٠٠وستبلغ سعة هذا املركز     . ٢٠١٢وسوف ُيستكمل يف عام      ال ونـساء   رج
  ).وأسر مع أطفاهلا

  حقوق املرأة  –سني   
تلتزم احلكومة مبكافحة التمييز اجلنساين وذلك مبتابعة سياسات هتـدف إىل إقامـة               -١٢١

وقربص . جمتمع متعلم يراعي املنظور اجلنساين مبا يؤدي يف النهاية إىل هدف املساواة الكاملة            
 وهـي أيـضاً   ١٩٨٥تمييز ضد املرأة منذ دولة طرف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال  

دولة موقعة على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             
 امللحـق باالتفاقيـة   ١٢، وصدقت على الربوتوكول رقم     )وينتظر التصديق عليه قريباً   (املرأة  

  . األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
وقد أنشئت اآللية الوطنية حلقوق املـرأة يف إطـار وزارة العـدل والنظـام العـام يف                -١٢٢
 مبوجب قرار جمللس الوزراء، وهي تؤدي دوراً رئيسياً يف القضاء على التمييز اجلنسي              ١٩٩٤ عام

ومن خالل برامج وأنشطة هذه اآللية بالتعاون الوثيق        . وتعزيز حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني     
ع املنظمات غري احلكومية، تساهم اآللية يف تعزيز اإلصالح القانوين وإثارة الوعي وتوازن التمثيل              م

  .والقضاء على العنف ضد املرأة وإعانة املنظمات النسائية وتنفيذ تعميم املنظور اجلنساين
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 ورغم اعتبار فجوة األجور بني اجلنسني مرتفعة نسبياً يف قربص مقارنة باملتوسـط يف               -١٢٣
 الفجوة تتناقص تدرجيياً أثنـاء      فقد أخذت هذه  ) ٢٠٠٧ يف املائة يف عام      ١٥(االحتاد األورويب   

 ٢٢,٨ و ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٢٤,٣ إىل   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢٥من  (السنوات األخرية   
 ة النمطية اجلنـسانية    ويرجع فارق األجور يف قربص جزئياً إىل القولب        ).٢٠٠٧يف املائة يف عام     

  . وقطاعات األجور املنخفضةاليت ال تتطلب مهارات وزيادة متثيل املرأة يف األعمال 
 وافق جملس الوزراء على خطة عمل وطنية بشأن املـساواة بـني             ٢٠٠٧ويف عام     -١٢٤

، استناداً إىل منهاج عمل بيجني وإىل سياسات االحتـاد          ٢٠١٣-٢٠٠٧اجلنسني يف الفترة    
طبيق هنج شامل يف قضايا املساواة بني اجلنسني وتنفيذ تعمـيم           وهتدف اخلطة إىل ت   . األورويب

  . املنظور اجلنساين يف مجيع جوانب النسيج االجتماعي
وفيما يتعلق بالسجينات يتم فصلهن يف جناح مصمم خصيصاً للنساء وتعمل فيـه               -١٢٥

ف وميكن أن يسمح مدير السجن ببقاء طفل املرأة السجينة مع أمه يف ظـرو       . ضابطات فقط 
ويف . وتغطي الدولة تكاليف إطعام الطفل ورعايته وعالجه طبياً أثناء بقائه يف السجن           . معينة

  .هذه احلاالت يتم توفري التسهيالت حلصول الطفل على كل ما يلزمه يف سنه
ويشارك عدد كبري من املنظمات غري احلكومية مشاركة نشطة يف تعزيـز حقـوق                -١٢٦
 وقام منذ ذلك احلـني بالعمـل        ٢٠٠٣ساين القربصي يف عام     وقد أنشئ املرصد اجلن   . املرأة

بصورة موسعة يف القضاء على التمييز ضد املرأة، وكذلك يف مكافحة كل أشكال انتـهاك               
وقام املرصد بتوثيق عدد من القضايا حرمت فيها النساء من حقهن يف فـرص              . حقوق املرأة 

ويهدف .  أمني املظامل وموظفي احلكومة    العمل املتساوية يف مكان العمل، وأبلغها املرصد إىل       
 إىل مكافحـة    ٢٠٠٤معهد البحر األبيض املتوسط للدراسات اجلنسانية الذي أنشئ يف عام           

عدم املساواة اجلنسانية من خالل األحباث واملناصرة وممارسة الضغوط وكذلك عن طريـق             
الوسائط والعنف ضد   يف جمال   (عملية التدريب واملؤمترات وغري ذلك من املشاريع واألنشطة         

  .).املرأة واهلجرة والقيادة وصنع القرارات والعمالة واحلياة االقتصادية إخل

  احلق يف الدعم واحلماية االجتماعيني واالقتصاديني  –عني   
توفر إدارة خدمات الرعاية االجتماعية جمموعة منوعة من الربامج لألسر واألفـراد              -١٢٧

م وتقوية األسر وتعزيز التكامل االجتماعي للمجموعات       واجملموعات الضعيفة تركز على دع    
الضعيفة واألفراد الضعفاء ومنع تفاقم الظروف اليت قد تؤدي إىل اضطراب األسرة وجنـوح              
األحداث أو االستبعاد االجتماعي وضمان احلق يف مستوى معيشة كرمية واحلفـاظ علـى              

  . الكرامة اإلنسانية
االجتماعية خمطط منحة اإلعانة بتقدمي املساعدة التقنية       وتنفذ إدارة خدمات الرعاية       -١٢٨

والدعم النقدي يف شكل منح للمنظمات الطوعية اليت ال تستهدف الربح من أجـل تطـوير    
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وتشغيل برامج وخدمات داعمة مثل مراكز الرعايـة النهاريـة وخـدمات كبـار الـسن            
ة النهارية والرعاية يف املـسكن      واألشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك الرعاية املرتلية والرعاي        

  . وخدمات الدعم اجلماعي للمجموعات الضعيفة
ويكفل تشريع املساعدة العامة احلد األدىن املقبول اجتماعياً ملستوى املعيشة جلميـع              -١٢٩

وال مييـز   . األشخاص الذين يقيمون بصورة قانونية يف اجلمهورية، بشرط توفر معايري األهلية          
  .اجلنسية أو العنصر أو الدين أو النوع اجلنساين أو السن إخلالتشريع على أساس 

وجيوز ألي شخص أن يقدم طلباً للحصول على املساعدة العامة إذا كـان دخلـه                 -١٣٠
وموارده االقتصادية األخرى ال تكفي للوفاء باحتياجاته األساسية واخلاصة على النحو احملدد            

  .يف التشريع
خاص ذوي اإلعاقة املعرضني لدرجة عالية من خطـر         وحتصل بعض جمموعات األش     -١٣١

االستبعاد االجتماعي، مثل األشخاص املصابني بالشلل الرباعي والشلل النـصفي وإعاقـة            
احلركة الشديدة والعمى، بدالت مالية شهرية من إدارة اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي            

طفال ذوي اإلعاقة يتم تقـدمي      وللوفاء باحتياجات األ  . اإلعاقة بغض النظر عن دخل األسرة     
  . املساعدة العامة إليهم بغض النظر عن دخل األسرة

 بإضافة مزيد من حوافز التنـشيط       ٢٠٠٦وقد ُنقح تشريع املساعدة العامة يف عام          -١٣٢
  . لآلباء الوحيدين واألشخاص ذوي اإلعاقة

ملـساعدة   أطلق مشروع للتدريب املهين وإدماج احلاصلني علـى ا         ٢٠٠٥ويف عام     -١٣٣
وجيري يف الوقت احلاضر تنفيذ مشروع يهدف إىل تدريب جمموعـة           . العامة يف سوق العمل   

واسعة من األشخاص الضعفاء وتعزيز إدماجهم يف سوق العمل، مثل األشـخاص الـذين              
 ١٦مبا يف ذلك الشباب بني سن       (حيصلون على مساعدة عامة والسجناء السابقني والشباب        

ية إدارة خدمات الرعاية االجتماعية واألشخاص الذين كـانوا يف           سنة اخلاضعني لرعا   ١٨و
  . واألسر اليت تواجه صعوبات نفسية اجتماعية ومدمين العقاقري غري القانونية) الرعاية من قبل

  احلق يف الصحة  –فاء   
يدخل احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية والنفسية واحترام اخلـصوصية واملعاملـة              -١٣٤

 تقدمي الرعاية الطبية واحلق يف محاية صحة الشخص بني حقوق اإلنسان األساسية            الكرمية عند 
  .اليت حيميها ويضمنها القانون املتصل

 قـانون   ]L.1(I)/2005[القـانون    ٢٠٠٤وقانون وقاية ومحاية حقوق املرضى لعام         -١٣٥
 القانون ويغطي. مبتكر حيمي حقوق املرضى وُينشئ آليات فعالة لرصد احترام حقوق املرضى

كال القطاعني العام واخلاص وحيفظ حقوق أي شخص يطلب خدمات من أي مقدم رعاية              
ويوجد موظف  (وُينشئ القانون وظيفة مسؤول حقوق املرضى       . صحية أو أي مؤسسة طبية    
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لفحص شكاوى املرضى يف املستشفى     ) هلذا الغرض يف كل مستشفى من مستشفيات الدولة       
لفحص الشكاوى من   ) وتوجد جلنة يف كل مقاطعة    (لشكاوى  املعين كما ُينشئ جلنة فحص ا     

 .القطاعني العام واخلاص

وهم يتمتعون بإشـراف    . وتوجد ترتيبات خاصة للمرضى العقليني ومدمين العقاقري        -١٣٦
. وعالج األطباء النفسيني وعلماء النفس وأخصائيي العالج بالعمل واملمرضـات املـدربات      

وختطـط إدارة   . اخلاصة على خدمات صحية مـشاهبة     وحيصل السجناء ذوي االحتياجات     
السجون إلنشاء مركز صحي متعدد األغراض الستقبال املرضى العقليني املدانني ومستعملي           

  .املخدرات وتلقي العالج املالئم
وجيوز نقل املريض إىل القطاع اخلاص أو إىل اخلارج ألغراض التشخيص أو العالج               -١٣٧

إذا مل يكن ممكناً  )  اليت تفرضها احلالة الطبية للمريض وتطور صحته       يف حدود املواعيد الزمنية   (
احلصول على خدمات تشخيص وعالج فعالة يف مستشفيات الدولة بـسبب االفتقـار إىل              
األجهزة التشخيصية أو العالجية املالئمة، أو يف حالة عدم وجود خربة كافية يف مستشفيات              

  .فعاالًأو عالج حالته عالجاً /الدولة لتشخيص و
وحسب احلالة املالية للمريض وأسرته يتحمل املريض بعض أو كل تكاليف العالج              -١٣٨

  . واملصروفات األخرى ذات الصلة، أو يعفى متاماً من هذه التكاليف
واستناداً إىل خطـة    . وتشهد قربص ارتفاع معدل االستجابة حلاالت زرع األعضاء         -١٣٩

، قامت وزارة الصحة بتنفيذ تدابري ٢٠١٥-٢٠٠٩ام عمل بشأن التربع باألعضاء وزرعها لع  
من قبيل إنشاء فريق رعاية صحية مصرح له بالقيام بعمليات احلصول على األعضاء البشرية،              

  . وتعيني منسق للتربع باألعضاء يف كل املراكز احملتملة لزراعة األعضاء
 مبا فيها اخلدمات وُتقدم خدمات الرعاية الصحية لألشخاص املوجودين يف السجون،  -١٤٠

مع تعيني طبيب عام يف كل سجن يقدم خدماته على أساس يومي، يف حني أن               . املتخصصة
  . بعض األخصائيني الطبيني اآلخرين يقومون هبذا العمل أيضاً

وفيما يتعلق باملهاجرين، تقوم جلنة من وزارة الصحة بفحص كل حالة على أساس               -١٤١
ويتلقـى  . جملاين إىل خدمات الرعاية الصحية العامـة      فردي وتصدر بطاقة تسمح للوصول ا     

ويف حالة رفض طلب اللجـوء    . ملتمسو اللجوء خدمات الرعاية الصحية العامة بدون مقابل       
يف  يستمر الشخص يف تلقي هذه اخلدمات بدون مقابل إىل حني استكمال العالج اجلـاري             

عامل املهاجر مثـل أي مـواطن   ويف حالة املوافقة على طلب اللجوء ي    . إطار الرعاية الصحية  
  . قربص يوناين، أي حيصل على خدمات الرعاية الصحية على أساس قدرته املالية

وحيق للمواطنني القبارصة األتراك، بعكس املواطنني القبارصة اآلخـرين، احلـصول        -١٤٢
على خدمات الرعاية الصحية اجملانية يف مجيع مستشفيات الدولة، بغض النظر عن قـدرهتم              

  .وحيق هلم أيضاً احلصول على بطاقة التأمني الصحي األوروبية. اليةامل
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وتستند االستراتيجية الوطنية بشأن املخدرات جمللس قربص ملكافحة املخدرات، إىل مبدأ             -١٤٣
الوصول املتساوي إىل العالج من املخدرات وإىل خدمات إعادة االندماج االجتماعي، وتعتـرف             

ويتم تقدمي اخلدمات التالية    . العالج هو حق أساسي من حقوق اإلنسان      بالتايل بأن ذلك احلق يف      
العالج يف عيادات خارجيـة ملـراهقني وأسـرهم         : عن طريق القطاع احلكومي وغري احلكومي     

وبرامج العالج الداخلي يف املستشفيات وإزالة السمية وبرامج العالج البديل وكذلك مراكز تقدمي             
 برامج إعادة اإلدماج االجتماعي أيضاً وهي تركز على الوقاية مـن            ويتم تقدمي . املشورة والزيارة 

  .االنتكاسات والدعم للعثور على عمل أو على مسكن والدعم القانوين وتعزيز املهارات

  التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان  –خامساً  
ويف . وق اإلنـسان  تلتزم قربص التزاماً عميقاً بأعمال األمم املتحدة لزيادة احترام حق           -١٤٤

هذا اإلطار تعهدت قربص مبواصلة دعم هيئات األمم املتحدة والعمل إلحراز تقدم على الصعيد              
وعلى مدى السنوات   . العاملي يف جمال حقوق اإلنسان ودعم املعايري العليا حلقوق اإلنسان حملياً          

عزيـز حقـوق   ظلت قربص تشارك بنشاط يف خمتلف اللجان املوضوعية اليت تتناول محايـة وت     
وسامهت يف أعمال اللجنة من خالل خرباءها الوطنيني، وبذلك أثبتت األمهية املعلقة            . اإلنسان

  . على محاية حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي، وكذلك تطوير القانون اإلنساين الدويل
ن وزادت قربص من تربعاهتا مليزانيات مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسا            -١٤٥

ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومؤسسة األمم املتحدة للطفولة وغريها من صناديق            
  . ووكاالت األمم املتحدة العاملة يف خمتلف األنشطة املتصلة حبقوق اإلنسان

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات  –سادساً  
خطـوة  ) ٦٨ و ٣٢تني  انظر الفقر (كان إنشاء وظيفة مفوض محاية حقوق الطفل          -١٤٦

وقد ظلت املؤسسة تعمل بنشاط واكتـسبت، بـرغم         . هامة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
وجملس النواب يف االضطالع    ) رئيس اجلمهورية والوزراء  (دورها الرقايب، دعم اهليئة التنفيذية      

.) ية، إخل دائرة خدمات الرعاية االجتماع   /وزارة التعليم (ونشأ تعاون بناء مع الدولة      . مبهمتها
  . مما أدى إىل عدد من التدابري اليت سهلت محاية حقوق الطفل

ويدخل يف أفضل املمارسات برنامج زيارات املدارس الذي يقوم به املفوض بعنوان              -١٤٧
ويعزز هذا الربنامج زيادة الوعي بني املربيِّن والطلبة بشأن التنفيذ العملـي            ". عِّرب عن آرائك  "

. قوق املشاركة، من خالل مناقشات وحلقات تدريبيـة تفاعليـة         حلقوق الطفل، وخاصة ح   
ويعرب األطفال عن آراءهم بشأن قضايا هتمهم ويتم تشجيعهم على ممارسة حقوق املشاركة            

أثنـاء العـام    " حقـوق األطفـال   "وسوف جيري بنشاط تعزيـز موضـوع        . اخلاصة هبم 
  . ق الطفل، لالحتفال بالذكرى العشرين التفاقية حقو٢٠١٠-٢٠٠٩ الدراسي
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وقد أنشأت املفوض آلية شكاوى فعالة لتقييم االنتهاكات الفردية حلقوق األطفـال              -١٤٨
وكذلك توافق التشريعات والسياسات والقرارات واملمارسات اإلدارية احلالية مـع اتفاقيـة            

ويف حالة التأكـد مـن وقـوع        . حقوق الطفل والصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان      
  .  املفوض بوضع توصيات للعالج ويقوم، إذا استلزم األمر، بنشر توصياتهانتهاكات يقوم

، يتم تقدمي   ]، بصيغته املعدلة  L.165(I)/2002القانون  [ومبوجب قانون املعونة القانونية       -١٤٩
املعونة القانونية يف الدعاوى املدنية املقامة ضد اجلمهورية بسبب انتهاكات حقوق اإلنـسان             

  .ور والصكوك الدولية حلقوق اإلنساناليت حيميها الدست
وقد قامت مدرسة آجيوس أنطونيوس االبتدائية، الواقعة يف منطقة حمرومة ومتخلفة             -١٥٠

يف ليماسول، تتألف من الجئني قبارصة يونانيني وقبارصة أتراك وأفراد من طائفـة الرومـا               
 -والثقايف والديين واإلثين    ومهاجرين اقتصاديني، وتعترب مزجياً خمتلطاً من التنوع االجتماعي         

بصياغة ممارسة يف ميدان التعليم هبدف تعزيز املساواة يف الفرص والتعليم مع احترام اخللفيات              
  . اإلثنية والثقافية لطالهبا

ويعمل مكتب الشرطة حلقوق اإلنسان على تنفيذ االلتزامات الناشئة عن قـرارات              -١٥١
ناول أساساً حقوق األشخاص احملتجـزين لـدى        ويت. املؤسسات الدولية اليت متس الشرطة    

ويقـوم برصـد ظـروف املعيـشة        . الشرطة، مبا فيهم ملتمسو اللجوء والرعايا األجانب      
والتحسينات يف مراكز االحتجاز لدى الشرطة ويقدم اقتراحات بشأن التنسيق مع املعـايري             

لس أوروبا ووكاالت ويتعاون املكتب مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون لالجئني وجم. الدولية
االحتاد األورويب وكذلك املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية اليت تعاجل قضايا حقـوق             

  .اإلنسان،، وخاصة للمجموعات الضعيفة
، أنشأت الشرطة مكتب مكافحة التمييز، الذي يعاجل مجيع القضايا          ٢٠٠٤ويف عام     -١٥٢

ب، ويضطلع باملسؤولية عن تنفيذ مبادرات وقائية       املتصلة بالتمييز والعنصرية وكراهية األجان    
وكذلك رصد أساليب التدخل ملكافحة العنصرية والتمييز وكراهيـة األجانـب يف إطـار              

  . إجراءات الشرطة
وجيري من خالل السجل اإللكتروين لتقارير اجلرمية تسجيل اجلرائم اليت تصدر عن              -١٥٣

  .اًويتم حتديث السجل مرتني سنوي. دوافع عنصرية
 أنشئت بنص قانوين السلطة املـستقلة للتحقيـق يف الـشكاوى            ٢٠٠٦ويف عام     -١٥٤

وختـتص بـالتحقيق يف   ] ، بصيغته املعدلةL.9(I)/2006القانون  [واالدعاءات املتعلقة بالشرطة    
وقربص هي  ). مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان     (الشكاوى املتعلقة بسوء سلوك الشرطة      

  . جداً يف أوروبا اليت توجد فيها سلطة من هذا القبيلأحد البلدان القليلة
ويقوم التحدي بصفة خاصة على صعيد تنفيذ اإلطار املعياري ويتطلب يف أغلـب               -١٥٥

  . األحوال مستوى كافياً من املوارد مع حتسني التنسيق بني خمتلف سلطات الدولة
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زيد من اجلهود ملنع التمييز ضد      ويوجد يف إطار اجملتمع املتعدد الثقافات التزام ببذل م          -١٥٦
اجملموعات اإلثنية األجنبية اليت تقيم يف قربص؛ وتوفري التعليم واملشورة واملعلومات واملعارف            

ويف هذا الصدد نشرت . ذات الصلة حبيث يستطيع األجانب وأطفاهلم التكيف متاماً يف اجملتمع   
معلومات عن الطيف الكامل للنظـام      وزارة التعليم والثقافة دليل استقبال بثمان لغات يقدم         

ومن خالل اإلصالح يف النظام التعليمي واستمرار جهود إثارة الـوعي           . التعليمي يف قربص  
  .اجلماهريي يستطيع القبارصة واألجانب تعميق الفهم املشترك واالحترام املتبادل

 منـع  وهتدف السلطات إىل االستمرار يف مضاعفة وتنويع التدريب الذي يهدف إىل     -١٥٧
وسوف تستمر التحقيقات يف الشكاوى من سوء تـصرفات         . سوء املعاملة واالجتار بالبشر   

  .موظفي إنفاذ القوانني بطريقة شفافية وحمايدة مع حتقيق نتائج ملموسة

  الطريق إىل املستقبل  –سابعاً   
ينطوي الطريق املتوخى إىل املستقبل على توحيد البلد الـذي قـسمه االحـتالل                -١٥٨
 سنة، وانسحاب قوات االحتالل األجنبية من أراضيه        ٣٥كري األجنيب طوال أكثر من      العس

واستعادة حقوق اإلنسان لكل سكان قربص مع احترام سيادة القانون وباالتفاق متاماً مـع              
  .املبادئ العاملية حلقوق اإلنسان

طار محاية وكما يتضح يف هذا التقرير تعلق قربص أعلى درجات األمهية على تطوير إ      -١٥٩
وتتقاسم احلكومـة   . حقوق اإلنسان وتعلن التزامها الكامل بتطبيقها وتعزيزها بصورة شاملة        

االلتزام اجلماعي مبواصلة تعزيز ومحاية املعايري الدولية حلقوق اإلنسان والعمل يف الوقت نفسه             
ق على إثبات القدر الالزم من احلزم والتصميم يف مواجهة مجيع أشكال انتـهاكات حقـو              

وتشكل آلية االستعراض الدوري الشامل القائمة على حتقيـق النتـائج املخطـط             . اإلنسان
األساسي لعملها، وهو ما يعرب عن جهد متواصل متعدد اجلوانب يف اجلبهة احمللية، على النحو              

  .املنصوص عليه يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان
شئة عن طابع الرصد يف هذه اآللية يهدف        وتفهم قربص متاماً أن التحديات اهلامة النا        -١٦٠

ويف إطار هذا اجلهد أخضعت احلكومة      . إىل جعل حقوق اإلنسان عنصراً حمورياً يف السلوك       
وجيري يف الوقت احلاضـر     . نفسها لعملية صادقة وأمينة من نقد الذات عند تقييم اإلجنازات         
طين يف جمـاالت االختفـاء      استعراض الصكوك الدولية القانونية العتمادها على الصعيد الو       

. القسري واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك الصكوك اإلضافية يف جمال محايـة األطفـال            
وترحب قربص بدور املنظمات املدنية وغري احلكومية على الصعيد اجلماهريي وتعترف بأنـه             

لـيمكن  رغم التقدم الكبري الذي مت إحرازه حىت اآلن ال يزال األمر يتطلب مزيداً من اجلهود                
  . متاماً مواجهة التحديات حيث إن هذا اجملال ال يزال يتزايد اتساعاً وتنوعاً

وتعرب احلكومة عن استعدادها ملواصلة التحلي باإلرادة السياسية والعـزم حلمايـة              -١٦١
  . حقوق اإلنسان وإصالح املمارسات السيئة أو العيوب القانونية مع احترام مبدأ املساءلة

        


