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أول -مقدمة
 -1تشكل الوثيقة األساسية املوحدة جزءا ال يتجزأ من التقارير املقدمة من حكومة مجهورية
قربربربص إه هيتربربات معاهربربدات األمربربم املتحربربدة حلقربربوق اإلنسربربانهت وفربرباء ابلتزاما ربربا املتعلقربربة بتقربربد التقربربارير
بوصفها دولة طرف ا يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان.
 -2ومتثربربل هربربذه الوثيقربربة األساسربربية املوحربربدة نسربربحة منقحربربة مربربن الواثئربربيت السربربابقة ال رب قربربدمتها حكومربربة
مجهورية قربصهت وقد صيغت وفق ا للمبادئ التوجيهية املنقحة لألمم املتحدةهت (.)HRI/GEN/2/Rev.6
 -3وهي حتتوي على وقائع ومعلومات إحصربائية ذات طبيعربة عامربة ترمربي إه مسرباعدة ربان
حقوق اإلنسان التابعة لألمربم املتحربدة يف فهربم السربياقات السياسربية والقانونيربة واالجتماعيربة واالقتصربادية
والثقافية إلعمال حقوق اإلنسان يف قربص.
 -4ومجيع املعلومربات اإلحصربائية الربواردة يف هربذه الوثيقربة األساسربية املوحربدة (سربواء يف شربكل
جداول أو يف أشكال أخرى) مستقاة من الدائرة اإلحصائية والوزارات املحتصة يف مجهورية قربص.
 -5ونظ ربرا إه اسربربتمرار احربربتالل الق ربوات العسربربكرية الشريربربة ربربري املشربربروع ملربربا نسربرببت  36.2يف
املائربة مربن إقلربيم مجهوريربة قربربص منربذ عربام 19٧4هت ال تسربيطر احلكومربة بصربورة فعليربة علربى إقليمهربربا
الربربوطين مرمل رب  .ونتيجربربة لربربذل هت تقتصربربر مجيربربع املعلومربربات والبيربربا ت ال ربواردة يف هربربذه الوثيقربربة األساسربربية
املوحدة على املناطيت ال تسيطر عليها احلكومة.
 -6وقد أ ُِعدَّت هربذه الوثيقربة األساسربية املوحربدة املنقحربة بتنسربييت مربن وزارة الشربجون اخلارجيربةهت
وابلتعاون مع وزارات أخرى وإدارات ودوائر حكوميةهت عالوة على مجسسات قربصية مستقلة.

اثنيا -معلومات عامة
ألف -اخلصائص الدميغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية
 -٧قربربربص هربربي اثلربربث أر ربربرب جزيربربرة يف البحربربر األب ربربيه املتوسربربطهت وتبل رب مس ربرباحتها 9 251
ريلومشا مربعاهت وتقع عند  33درجة شرق خط رينيتش و 35درجة مشال خط االستواء.
 -٨وهربربي تقربربع يف ا ربربزء الشربربمايل الشربربرقي مربربن حربربو البحربربر األبربربيه املتوسربربطهت علربربى مسربربافة
حربوايل  360ريلربربومشا مربربن شربربرق اليربربو ن و 300ريلربربومش مربربن مشربربال مصربربر و 105ريلربربومشات مربربن
رب سوراي و ٧5ريلومشا من جنوب ترريا.
 -9ومعظربربم ترربرباريس قربربربص جبليربربةهت وتوجربربد اربربا سلسربربة جبربربال بنتربربادرتيلو يف الشربربمال وسلسربربلة
جبربربال تربربرودو يف ا نربربوب الغربربر  .وقمربربة أوليمبربربو (علربربى ارتفربرباع قربربدره  1 952مربشا) هربربي أعلربربى
قمربربة جبليربربة يف قربربربصهت وتقربربع ةربربمن سلسربربلة جبربربال تربربرودو  .وأرربربرب سربربهل هربربو ميسربربوراي ويقربربع برب
هات السلسلت .
 -10ومناخ قربص مناخ متوسربطي (معتربدل) .وتنقسربم فصربوىلا إه صربيف حربار وجرباف ميتربد مربن
منتصف أاير/مايو إه منتصف تشرين األول/أرتوبرهت وشربتاء معتربدل ورطربرهت مييربل إه التقلربدهت ميتربد
من تشرين الثاين/نوفمرب إه منتصف آذار/مار هت ويفصل ب هذين الفصربل فصربال اخلريربف والربيربعهت
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ومه ربربا قصرب ربريان ويتس ربربمان بتغ ربربري األحرب ربوال ا وي ربربة تغ ربربريا سرب ربريعا .ويهط ربربل ثلث ربربا متوس ربربط رمي ربربة األمط ربربار
السنويهت البال قدره  503ملم (الفشة  )1990-1961ب رانون األول/ديسربمرب وشربباط/فرباير.
وبل متوسط أدىن معدل سنوي ىلطول األمطار يف قربص  213مليمربشاهت يف الفربشة .19٧3-19٧2
وس رب ِربجل أعل ربربى مع ربربدل وه ربربو  ٨00مل ربربمهت يف الف ربربشة  .1969-196٨ويع ربرباين البل ربربد بص ربربورة دوري ربربة
ُ
من ا فاف.
 -١نبذة اترخيية
 -11ميتربربد اتريربربخ قربربربص علربربى مربربدى تسربربعة آالف سربربنة .ويف األلفيربربة الثانيربربة قبربربل املربربيالدهت أسربربس
الشربربعد اإل ريقربربي ايخربربائي مربربد ا يف هيتربربة دويربربالتهت علربربى ربرار النمربربوذو امليسربربيينهت وأدخلربوا اللغربربة
والثقافة اليو نيت إليهاهت اللت استمرات حىت اليوم ر م تقلبات الدهر.
 -12واشرب ربربتهرت قرب ربربربص يف العرب ربربا القرب ربربد مبن رب رباجم حناسرب ربربها و ااب رب ربربا .وررب ربربان ملوقعهرب ربربا ا غ رب ربرايف
االس رب ربشاتيجي عن ربربد ملتق ربربى ث ربربالإ ق ربرباراتهت ابإلة ربربافة إه ثرو ربرباهت أثرمه ربربا يف ت رب ربوايل الغ رب ربزاة عليه ربرباهت
مبربربن فربربيهم ايشربربوريون ( 669-6٧3قبربربل املربربيالد) واملص ربريون ( 545-560قبربربل املربربيالد) والفربربر
( 332-545قبل امليالد).
 -13وش ربربهد الق ربربرن اخل ربربامس قب ربربل امل ربربيالد ح ربربدوإ تفاع ربربل رب ربربري ب رب رب أثين ربربا وامل ربربدن  -ال ربربدويالت
القربصيةهت وخباصة سالميس.
 -14وعقد اهنيار إمرباطورية اإلسكندر األرربهت أصبحت قربص جزءا من إمرباطورية البطاملة
يف مصر .وانتهى العهد اإل ريقي بدخول الرومان إليها يف عام  5٨قبل امليالد.
 -15ويف عربربام  45املربربيالديهت دخلربربت املسربربيحية إه قربربربص علربربى يربربد احل ربواري ب ربولس وبربربر اب
القربصي.
 -16ويف عربربام  330املربربيالديهت أصربرببحت قربربربص جربربزءا مربربن القسربربم الش ربرقي لممرباطوريربربة الرومانيربربةهت
وحتولت فيما بعد ( 395ميالدية) إه جزء من اإلمرباطورية البيزنطيةهت واستمرت على تل احلال
حىت القرن الثاين عشر امليالدي.
 -1٧وخالل فشة احلمالت الصربليبيةهت ربزا ريتشربارد قلربد األسربدهت ملرب إنكلربشاهت ا زيربرة ()1191هت
مث ابعه ربربا إه فرس ربربان اىليك ربربل .ويف الف ربربشة م ربربا برب رب  1192و 14٨9أس ربربس الفرل ربربة اللوزيني ربربانيون
رلكةا أدخلت النظام اإلقطاعي الغر إه البلد .مث خرعت ا زيرة حلكربم مجهوريربة البندقيربة حربىت
عام 15٧1هت عندما احتلها األتراك العثمانيون .واسربتمر حكربم العثمرباني لقربربص إه عربام 1٨٧٨هت
حينمربا تنربربازلوا عنهربربا لربيطانيربا .ويف عربربام 1923هت ختلربربت ترريربا عربربن مجيربربع حقوقهربا يف قربربربص واعشفربربت
برربربمها إه بريطانيربرباهت مبقترربربى معاهربربدة لربربوزانهت علربربى حسربربد مربربا أعلنترب احلكومربربة الربيطانيربربة مربربن قبربربلهت
يف عام .1914
 -1٨وبعد فشل ا هود السياسية والدبلوماسية السلمية ال اسربتمرت ردحربا مربن الربزمنهت واشربتملت
على استفتاء لتقرير املصري عقد يف عام 1950هت محل القبارصربة اليو نيربون السربالد ةربد املسربتعمرهت يف
عام .1955
 -19ويف  16آب/أ سربربطس 1960هت حصربربلت قربربربص علربربى اسربربتقالىلا وأصربرببحت مجهوريربربةهت
مبوجد اتفاقات زيوريخ  -لندن.
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 -20ويف  15متوز/يولي رب 19٧4هت قربرباد ا لربربس العسربربكري ال ربربذي رربربان ككربربم اليربربو ن آن ربربذاكهت
بتواطج مع املتعاون من القبارصة اليربو ني يف ا زيربرةهت انقربالابا عسربكرايا لمطاحربة حبكومربة قربربص
املنتحبة انتحاابا دميوقراطي ا .ويف  20متوز/يولي 19٧4هت اختذت ترريا االنقالب ذريعة لغزو قربص
بربربدعوى إعربربادة النظربربام الدسربربتوريهت منتهكربربة بربربذل قواعربربد السربربلوك الدوليربربة الناشربربتة عربربن املعاهربربدات
ال رب وقعربربت عليهربربا .وبربربدالا مربربن ذل رب هت صربربادرت ترريربربا  36.2يف املائربربة مربربن أراةربربي ا مهوريربربةهت يف
انتهاك مليثرباق األمربم املتحربدة واملبربادئ األساسربية للقربانون الربدويل .ويسربتمر العربدوان العسربكري الشرربي
ةد قربص بال هوادة منذ أربعة عقود على الر م من قرارات األمم املتحدة ال تدعو إه انسربحاب
القوات األجنبية من قربص.
 -21ويف  1أاير/مايو 2004هت أصبحت مجهورية قربص دولة عروا يف االحتاد األورو .

 -٢السكان

 -22يبل عدد سكان قربص  ٨65 900نسمة (هناية عام .)2012
 -23ويتربوزع السربكان حبسربد عموعربا م اإلثنيربة رمربربا يلربي ٧1.9 :يف املائربة مربن القبارصربة اليربربو ني
( 0.4يف املائربربة مربربن بيربربنهم أرمربربنهت و 0.٧يف املائربربة مربربارونيونهت و 0.1يف املائربربة التينيربربون) و 9.5يف
املائ ربربة م ربربن القبارص ربربة األترب ربراكهت وينتم ربربي  1٨.6يف املائ ربربة إه جنس ربربيات أخ ربربرىهت أي إهن ربربم أجان رب ربد
مقيمون .ملحوظربة :ال تشربمل هربذه األرقربام املسربتوطن هت ويربشاود عربددهم برب  160و 1٧0ألربف
شربربحص نقلربوا بصربربورة ربربري قانونيربربة مربربن ترريربربا منربربذ الغربربزو الشرربربي يف عربربام 19٧4هت يف انتهربرباك صربربارخ
للقربربانون الربربدويلهت اربربدف تغيربربري بنيربربة قربربربص الدميغرافيربربة .وتسربربتثا رربربذل ق ربوات االحربربتالل الشريربربة
(حربوايل  40ألربربف جنربربدي)هت وتشربربري التقربربديرات إه أن أرثربربر مربربن  5٧ألربربف شربربحص مربربن القبارصربربة
األتراك قد هاجروا منذ عام .19٧4
 -24وقبل الغزو الشرربيهت رانربت الطائفتربان تعيشربان معرب ا بربنفس النسرببة تقريبرب اهت أيهت  4يربو ني
لك ربربل واح رب ربد م ربربن األت رب ربراكهت يف مجي ربربع املقاطع ربربات اإلداري ربربة الس ربربت .وإث ربربر الغ ربربزو الشر ربربي واس ربربتمرار
احتالل  36.2يف املائة من إقليم مجهورية قربربصهت طربرد جربيش الغربزو القبارصربة اليربو ني قسربرا مربن
املنطقربربة الشربربمالية الشربربرقية ال رب كتلهربرباهت وهربربم يعيشربربون اين يف املنطقربربة اخلاةربربعة للسربربيطرة الفعليربربة
حلكومة مجهورية قربص .وأُر مت القيادات الشرية مجيع القبارصة األتراك الذين رانوا يعيشربون يف
املنطقة ا نوبية الشرقية تقريب ا على االنتقال إه املنطقة الرب حتتلهربا القربوات الشريربة .وجربرى الحقرب ا
ترحيربربل األ لبيربربة السربرباحقة مربربن القبارصربربة اليربربو ني واملربرباروني هت البربربال عربربددهم  22ألربربف نسربربمةهت
الذين بقوا حمصورين يف جيوب صربغرية يف املنطقربة الرب كتلهربا ا ربيش الشرربي .وعلربى الربر م مربن أن
اتفربرباق فيينربربا الثالربربث املربربجرخ  2آب/أ سربربطس  19٧5يربربنص علربربى مربربنب رالقبارصربربة اليربربو ني املوجربربودين
حالي رب ا يف مشربربال ا زيربربرة حريربربة البقربرباء يف تل رب املنطقربربة وتقربربد مجيربربع أشربربكال املس رباعدة ىلربربم ليعيش ربوا
حيربرباة عاديربربة …رهت فربربنن نظربربام االحربربتالل كربربشم قربربط التزامات رب اإلنسربربانيةهت ونفربربذ بربربدالا مربربن ذل رب
سياسة الطرد القسري .وحبلول تشربرين الثرباين/نوفمرب 201٧هت تررباءل عربدد احملاصربرين يف ا يربوب
إه  405أشحاص فقطهت معظمهم أشحاص مسنونهت من القبارصربة اليربو ني (وعربددهم )325
والقبارصة املاروني (وعددهم .)٨0
 -25ومتثل السياسات واملمارسات ال تتبعتها ترريا يف املنطقة احملتلربة منربذ زوهربا قربربص أحربد
األمثلة املبكرة عن التطهري العرقي يف أورواب يف فشة ما بعد احلرب العاملية الثانية.
GE.18-04455
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 -26واللغتان الرمسيتان للبلد مها اليو نية والشرية .ومجيع القبارصربة اليربو ني تقريبربا مسربيحيون
أرثربربوذرسهت فيمربربا يعتنربربيت القبارصربربة األت ربراك الداينربربة اإلسربربالمية وينتمربربي أف ربراد األقليربربات األرمنيربربة واملارونيربربة
والالتينية إه الطوائف املسيحية اخلاصربة اربم مبوجربد الفقربرة  3مربن املربادة  2مربن الدسربتورهت وقربد اخترباروا
االنتماء إه الطائفة اليو نية يف قربص.
توزيع السكان يف املناطق الريفية واحلضرية حسب اللغة األم
اللرب ربغربربة*
اليو نية
اإلنكليزية
الرومانية
الروسية
البلغارية
العربية
الفيليبينية
السريالنكية
الفييتنامية
اىلندية
البولونية
األوررانية
األرمينية
الشرية
األملانية
الصينية
الفرنسية
السلوفارية
اىلنغارية
اإلسبانية
اليو وسالفية
السويدية
الفلندية
الربتغالية
اىلولندية
اإليطالية
التشيكية
الدامنررية
لغات أخرى
ري حمددة

اجملموع

ا موع

٨٤٠ ٤٠٧
6٧9 ٨33
34 ٨14
24 2٧0
20 9٨4
1٨ 3٨٨
9 ٧62
9 109
٧ 15٧
6 9٧9
3 160
2 ٨05
1 ٨66
1 409
1 405
1 294
1 21٨
1 139
٨92
593
522
4٨3
395
361
346
343
343
269
15٧
4 ٨1٧
5 294

حرر

٥٦٦ ١٩١
453 532
1٧ ٧6٧
1٧ 004
1٧ ٧٧٧
12 ٨٨0
٧ ٨0٧
٧ 612
5 410
4 029
2 10٨
2 055
1 4٨5
1 316
96٨
٧٨2
996
9٧0
594
43٨
406
401
231
259
242
193
265
196
٨5
4 204
4 1٧9

ريفيون

٢٧٤ ٢١٦
226 301
1٧ 04٧
٧ 266
3 20٧
5 50٨
1 955
1 49٧
1 ٧4٧
2 950
1 052
٧50
3٨1
93
43٧
512
222
169
29٨
155
116
٨2
164
102
104
150
٧٨
٧3
٧2
613
1 115

املصدر :تعداد السكان لعام .2011
* سجلت اللغة ال استحدمها املستطلعون عند اإلجابة على االستبيان.
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الشريبة العمرية :انظر ا دول ذا الصلة يف املرفيت األول.
نسبة اإلعالة (النسبة املئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن  ١٥سننة وأولئنا النذين تزيند
أعمارهم عن  ٦٥سنة)
43,1
42,3
41,9
41,5
42,0

200٨
2009
2010
2011
2012

متوسط حجم األسر املعيشية
اجملموع

حرر
ريفيون

٢,٧٩
2,٧3
2,90

معدل النمو السكاين (نسبة مئوية)
2,6
2,٨
2,6
2,6
0,5

200٨
2009
2010
2011
2012

الكثافة السكانية (للكيلومرت املربع)
الكثافة يف الكيلومش املربع

السنة

96
9٨
100
103
103

200٨
2009
2010
2011
2012

الولدات احلية مصنفة حسب نوع اجلنس ومعدلت الولدة٢٠١٢-٢٠٠٨ ،
السنة

200٨
2009
2010
2011
2012

GE.18-04455

ا موع

9 205
9 60٨
9 ٨01
9 622
10 161

ذرور

4 ٧2٧
4 904
4 994
4 ٨91
5 304

إإ

4 4٧٨
4 ٧04
4 ٨0٧
4 ٧31
4 ٨5٧

التغيري مقارنة
ابلعام السابيت
معدل الوالدات (نسبة متوية)

11,٧
11,9
11,٨
11,3
11,٨

٧.3
4.4
2.0
1.٨5.6

نسبة نوعي
ا نس عند
الوالدة

1 056
1 043
1 039
1 034
1 092

نسبة الذرورة
عند الوالدة

51,4
51,0
51,0
50,٨
52,2
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متوسط العمر املتوقع للجنسني عند الولدة
الفشة

01/2000
03/2002
05/2004
0٧/2006
09/200٨
11/2010

إإ

ذرور

٨1,0
٨1,4
٨1,٧
٨1,9
٨2,4
٨2,9

٧6,1
٧٧,0
٧٧,0
٧٨,3
٧٧,9
٧9,0

معدل اخلصوبة اإلمجايل
1,4٨
1,4٨
1,44
1,35
1,39

200٨
2009
2010
2011
2012

 -2٧نسبة األسر ذات العائل الواحد واألسر املعيشية ال تعوىلا امرأة ٧ :يف املائة.
حص ننة الغ ننذاء والس ننكن والص ننإلة والتعل ننيم م ننن اإلنف نناق الس ننت
(عام )٢٠٠٩
األ ذية واملشروابت ري الكحولية
السكن والكهرابء واملاء والوقود
الصحة
التعليم

(ل س ننر املعيشن ننية)
٪12.3
٪26.6
٪5.4
٪3.4

 -2٨نس ربرببة الس ربربكان ال ربربذين يعيش ربربون حت ربربت خ ربربط الفق ربربر ال ربربوطين ( 14.٧ :)2012يف املائ ربربةهت
أي  126 ٧16شحصا.
توزينع السنكان (نسننبة مئوينة) النذين يعيشننون فنر مننط الفقنر مصننفني حسننب العمنر ونننوع
اجلنس (عام )٢٠١٢
العمر

صفر1٧-
24-1٨
49-25
64-50
أرثر من 65
64-1٨

ا موع

13,9
11,2
12,6
11,9
29,3
12,2

ذرور

14,4
9,٨
11,1
9,1
24,2
10,3

إإ

13,2
12,٧
13,9
14,6
33,6
13,9

 -29معام رب ربربل جي رب ربربين (املتعل رب ربربيت بتوزي رب ربربع ال رب ربربدخل أو اإلنف رب ربرباق االس رب ربربتهالري لألس رب ربربر املعيش رب ربربية)
(31.0 :)2012يف املائة.
إمجايل نسبة اللتإلاق ابلتعليم البتدائ والثانوي (عام )٢٠١١
ابتدائي
اثنوي
8
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التسرب من ما
معدلت احلضور يف التعليم البتدائ والثانوي ومعدل ُّ
املنقطعون عن التعليم والتدريد يف وقت مبكر (عام )2013
ذرور
إإ

اجملموع

٪٩٫١
٪14.٨
٪4.2

نسبة الت ميذ إىل املعلمني (اجملموع يف املدارس احلكومية واملدارس اخلاصة)٢٠١٢/٢٠١١ ،
التعليم قبل املدرسي وقبل االبتدائي
التعليم االبتدائي
التعليم الثانوي
التعليم العايل

٪14.2
٪11.5
٪٨.2
٪15.٧

نصيب الفرد من الدمل  -ابليورو
200٨
2009
2010
2011
2012

21 546,4
19 9٧4,4
20 310,٨
21 3٨3,5
19 ٨2٨,2

الناتج احملل اإلمجايل  -مب يني اليوروهات
200٨
2009
2010
2011
2012

1٧ 15٧,1
16 ٨53,5
1٧ 406,0
1٧ ٨٧٨,0
1٧ ٧20,2

معدل النمو السنوي (نسبة مئوية)
200٨
2009
2010
2011
2012

3,6
1.91,3
0,4
2.4-

الدمل القوم اإلمجايل  -مب يني اليوروهات
200٨
2009
2010
2011
2012

GE.18-04455

16 9٨4,4
16 139,3
16 ٨45,٨
1٨ 195,2
1٧ 129,6
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الدين العام اخلارج واحملل  -مب يني اليوروهات
200٨
2009
2010
2011
2012

مؤشر أسعار السلع الست

٨ 3٨٨,2
9 ٨64,5
10 6٧4,5
12 ٧٧٨,4
15 349,5

ية٢٠١3-٢٠٠٩ ،

السنة

2009
2010
2011
2012
2013

معدل الترحم
(نسبة متوية)

املتوسط

0,3
2,4
3,3
2,4
0.4-

110,1٨
112,٨6
116,5٧
119,36
11٨,٨٨

النفقات الجتماعية (مثل األغذية والسكن والصإلة والتعليم واحلماينة الجتماعينة ،وغنل )لنا)
نسبة من جمموع اإلنفاق العام والناتج احملل اإلمجايل
200٧
حص رب ربربة الس رب ربربكن م رب ربربن إمج رب ربربايل النفق رب ربربات 6,2
(نسبة متوية)
النسبة املتوية من الناتج احمللي اإلمجايل 2,5
حص رب ربربة الرعاي رب ربربة الصرب رب ربربحية م رب ربربن إمجرب رب ربربايل ٧,0
النفقات (نسبة متوية)
النسبة املتوية من الناتج احمللي اإلمجايل 2,9
حص رب ربربة التعل رب ربربيم م رب ربربن إمج رب ربربايل النفق رب ربربات 15,3
(نسبة متوية)
النسبة املتوية من الناتج احمللي اإلمجايل 6,3
حصربربة احلمايربربة االجتماعيربربة مربربن إمجربربايل 23
النفقات (نسبة متوية)
النسبة املتوية من الناتج احمللي اإلمجايل 9,5

200٨

2009

2012 2011 2010

6,4

٧,0

6,1

5,٨

5,0

2,٧
٧,1

3,2
٧,1

2,٨
٧,2

2,٧
٧,3

2,3
٧,1

3,0
16,1

3,3
15,٧

3,3
16,1

3,3 3,4
14,6 15,6

6,٨
23,3

٧,2
23,٨

٧,5
25,3

6,٧ ٧,2
2٧,2 26,1

9,٨

11,0

11,٧

12,4 12,1

 -30نسبة املسرباعدات الدوليربة املقدمربة قياسرب ا إه ميزانيربة الدولربة ومصربنفة وفقرب ا للقطرباع وقياسرب ا
إه الدخل القومي اإلمجايل :ال ينطبيت.
معدل وفيات الرضع واألم ات
:2011

معدل وفيات األمهات
معدل وفيات الرةع (لكل  1 000مولود حي)

صفر
3,1

معدل وفيات األمهات
معدل وفيات الرةع (لكل  1 000مولود حي)

صفر
3,5

:2012
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معدلت اإلصابة بفلوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واألمراض املعدية الرئيسية
:2012

تشحيص اإلصابة بفريو نقص املناعة البشرية/اإليدز لكل  100ألف نسمة
(ابستثناء احلاالت املسجلة ب األشحاص ري املقيم يف املنطقة ال تسيطر عليها حكومة قربص)

6,02

:2013

تشحيص اإلصابة بفريو نقص املناعة البشرية/اإليدز لكل  100ألف نسمة
(ابستثناء احلاالت املسجلة ب األشحاص ري املقيم يف املنطقة ال تسيطر عليها حكومة قربص)

 -31معدالت انتشار األمرا
املرفيت الثاين.

5,4

املعديربة و ربري املعديربة الرئيسربية :انظربر ا ربدول املتعلربيت بربذل يف

عشرة أسباب رئيسية للوفاة
:2011
سبد الوفاة

الدورة الدموية

أمرا
األورام
أمرا الغدد الصماء واألمرا املرتبطة ابلتغذية والتمثيل
الغذائي
أمرا ا هاز التنفسي
األسباب اخلارجية لألمرا والوفيات
أمرا ا هاز اىلرمي
أمرا ا هاز التناسلي والبويل
أمرا ا هاز العصيب وأعراء احلس
األمرا املعدية والطفيلية
االةطراابت النفسية والسلورية
أسباب أخرى للوفاة
جمموع عدد الوفيات

:2012
سبد الوفاة

الدورة الدموية

الوترية

2 119
1 194
426
366
2٧٨
196
1٧4
164
٨5
٨1
31٨
٥ ٤٠١

أمرا
األورام
أمرا الغدد الصماء واألمرا املرتبطة ابلتغذية والتمثيل الغذائي
أمرا ا هاز التنفسي
األسباب اخلارجية لألمرا والوفيات
أمرا ا هاز التناسلي والبويل
أمرا ا هاز العصيب وأعراء احلس
أمرا ا هاز اىلرمي
االةطراابت النفسية والسلورية
األمرا املعدية والطفيلية
أسباب أخرى للوفاة
جمموع عدد الوفيات
GE.18-04455

الوترية

2 116
1 2٧9
434
434
293
199
191
163
90
٨9
3٧٧
٥ ٦٦٥

النسبة املتوية للتوزيع

39.2
22.1

٧.9
6.٨
5.1
3.6
3.2
3.0
1.6
1.5
5.9
 ١٠٠٫٠يف املائة

النسبة املتوية

3٧.4
22.6
٧.٧
٧.٧
5.2
3.5
3.4
2.9
1.6
1.6
6.٧
 ١٠٠٫٠يف املائة
11

HRI/CORE/CYP/2018

معدلت البطالة مصنفة حسب الفئة العمرية ونوع اجلنس٢٠١3-٢٠٠٩ ،
السنة/نوع ا نس
2009
2010
2011
2012
2013

ذرور
إإ
ذرور
إإ
ذرور
إإ
ذرور
إإ
ذرور
إإ

اجملموع
اجملموع
اجملموع
اجملموع
اجملموع

أرثر من
 15سنة

64-15
سنة

٥,٤
5,3
5,5
٦,3
6,1
6,4
٧,٩
٨,1
٧,6
١١,٨
12,5
11,1
١٥,٩
16,5
15,2

٥,٥
5,5
5,6
٦,٥
6,4
6,5
٨,١
٨,4
٧,٨
١٢,١
12,٨
11,2
١٦,١
16,٨
15,3

الفتات العمرية
 64-55 54-25 24-15أرثر من
 65سنة
سنة
سنة
سنة
١3,٨
13,6
14,0
١٦,٦
15,9
1٧,2
٢٢,٤
23,3
21,5
٢٧,٨
2٨,٨
26,٧
3٨,٩
41,1
36,٨

٤,٦
4,6
4,5
٥,٤
5,5
5,3
٦,٨
٧,2
6,4
١٠,٥
11,2
9,٨
١3,٩
14,4
13,4

٤,3
4,4
4,2
٤,٧
5,1
4,1
٤,٩
5,1
4,5
٩,٧
10,9
٧,6
١٢,٤
14,2
9,4

٠,٦
0,٧
0,5
٠,٢
0,3
0,0
٠,٦
0,6
0,5
١,١
1,5
0,0
٥,٤
6,9
1,2

 -32معربدالت العمالربربة مصربربنفة حسربربد قطاعربربات النشرباط االقتصربربادي الرئيسربربية :انظربربر ا ربربدول
اخلاص بذل يف املرفيت الثالث.
معدلت املشار ة يف العمل ()٢٠١٢-٢٠٠٨
الفتات العمرية
أرثر من  64-55 54-25 24-15 64-15أرثر من
 65سنة
سنة
سنة
سنة
 15سنة سنة

السنة/نوع ا نس

200٨
2009
2010
2011
2012

ذرور
إإ
ذرور
إإ
ذرور
إإ
ذرور
إإ
ذرور
إإ

12

اجملموع
اجملموع
اجملموع
اجملموع
اجملموع

٦٤,٢
٧3,1
55,٨
٦3,٧
٧1,5
56,٧
٦٤,3
٧1,4
5٧,٨
٦3,٧
٧0,٧
5٧,5
٦3,٤
٧0,6
56,9

٧3,٦
٨2,0
65,٧
٧3,٠
٨0,٧
66,0
٧3,٦
٨0,4
6٧,4
٧3,٥
٨0,4
6٧,4
٧3,٥
٨0,٧
66,9

٤١,٧
43,1
40,5
٤٠,٤
42,1
3٨,٨
٤٠,٦
40,9
40,2
3٨,٨
41,4
36,6
3٩,٠
42,٨
35,5

٨٦,٥
94,0
٧9,1
٨٦,3
93,5
٧9,٨
٨٦,٩
93,4
٨1,0
٨٧,3
93,1
٨2,0
٨٧,٦
93,٨
٨2,0

٥٦,٦
٧3,0
41,0
٥٨,٢
٧4,4
42,3
٥٩,١
٧4,3
44,3
٥٧,٦
٧2,9
42,٧
٥٦,١
٧1,2
41,3

١٢,3
21,4
4,5
١٢,٤
19,0
6,6
١٢,٩
20,4
6,3
١١,٢
1٧,5
5,٨
٩,٦
15,0
4,9
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 -33وفيمربربا يتعلربربيت بنسربرببة القربربوى العاملربربة املسربربجلة لربربدى نقربرباابت العربربامل هت توةربربب أحربربدإ البيربربا ت
الرمسيربربة املتاحربربة عربربن عرربربوية نقربرباابت العربربامل ( )2011أن نسربرببة حربوايل  52يف املائربربة مربربن القربربوى
العاملة يف قربص منروية يف اثنت من النقاابت الكربىهت ومها احتاد العمل لعموم قربربص واالحترباد
العربربام للعربربامل يف قربربربصهت ويف نقابربربة أخربربرى أصربربغر منهمربربا وهربربي احتربرباد العمربربل الربربدميقراطي العربربام يف
قربربصهت عربالوة علربربى نقرباابت مسربربتقلة أخربرى متثربربل العربامل يف القطربرباع العربام ومربربوظفي املصربارف .وتبلرب
النسربرببة املسربربجلة لربربدى النقربرباابت مربربن القربربوى العاملربربة يف القطربرباع اخلربرباص  40يف املائربربة .ويتوقربربع أن
تنحفه نسبة القوى العاملة املسجلة لدى النقاابت إه  4٨يف املائة يف عام .2013
 -3القتصاد
 -34يق ربربوم اقتص ربرباد ق ربربربص عل ربربى نظ ربربام الس ربربوق احل ربربرة .والقط ربرباع اخل ربرباص ه ربربو العم ربربود الفق ربربري
للنشربرباط االقتصربربادي .ويقتصربربر دور احلكومربربة أساس رب ا علربربى رفالربربة وجربربود إطربربار شربربفاف لعمربربل آليربربة
السوقهت ورارسة مهام التحطيط اإلرشاديهت وتوفري املرافيت العامة واخلدمات االجتماعية.
 -35والتجربربارة الدوليربربة ذات أمهيربربة رربربربى القتصربرباد قربربربص .ففربربي جانربربد اإلنتربرباوهت كربربتم االفتقربربار
إه امل ربواد اخلربربام ومصربربادر الطاقربربة والصربربناعات الثقيلربربة الالزمربربة إلنتربرباو السربربلع الرئيسربربية اسربربترياد هربربذه
السلع من اخلارو .ويف جاند الطلدهت يقتري صغر حجم السوق الداخلية أن تجدي الصادرات
دورا حيربربوايا يف تعزيربربز الطلربربد اإلمجربربايل علربربى املنتجربربات الزراعيربربة والصربربناعية واخلربربدمات احملليربربة يف قربربربص.
ومتثربربل بلربربدان االحتربرباد األورو والبلربربدان ا ربرباورة يف الشربربرق األوسربربط وبلربربدان أورواب الشربربرقية الشربربرراء
االقتصادي الرئيسي لقربص.
 -36وقد حققت قربص انتعاش ا الفت ا ر م الرربة القاةية ال تلقاها االقتصاد بسرببد الغربزو
الشري يف عام ( 19٧4ران ا ربزء احملتربل مربن قربربص يسربهم آنربذاك بنحربو  ٧0يف املائربة تقريبرب ا مربن
الناتج احمللربي اإلمجربايل) .وسربرعان مربا انقلربد مسربار الشاجربع املسربجل يف حجربم اإلنترباو يف عربام 19٧4
حيربربث وربرباوز حجرب ُربم اإلنتربرباوهت حبلربربول عربربام 19٧٧هت مسربربتواه قبربربل عربربام  .19٧4واسربربتعاد قطربرباع األعمربربال
ثقت حيث أعقد ذل ارتفاع حاد يف االستثمار .وعربادت ظربروف العمالربة الكاملربة إه سربابيت عهربدها
حبلربول عربام  .19٧9وتسربا فعليرب ا القررباء شربب التربام علربى البطالربة ( 1.٨يف املائربة) بعربد أن رانربت
قد قاربت  30يف املائة برب السربكان النشربط اقتصربادايا خربالل النصربف الثرباين مربن عربام 19٧4هت
ومنِب األشحاص املشردون داخليا سكنا مجقتا إه ح عود م إه مواطنهم األصلية.
 -3٧وشهد االقتصاد تغيريات هيكلية ربرية يف الفشة ال أعقبت عام  .19٧4وشكل قطاع
الص ربربناعات التحويلي ربربة احمل ربربرك الرئيس ربربي للنم ربربو يف النص ربربف الث ربرباين م ربربن عق ربربد الس ربرببعينات وبداي ربربة عق ربربد
الثمانين ربربات يف الق ربربرن املاة ربربيهت مث واوزت رب الس ربربياحة يف أواخ ربربر عق ربربد الثمانين ربرباتهت وتلته ربربا قطاع ربربات
خدمات أخرى يف أوائل عقد التسعينات .وانعكست هذه التغربريات اىليكليربة يف متربايز القطاعربات
املربربذرورة آنف ربا مربربن حيربربث حصربربة إسربربهامها يف النربرباتج احمللربربي اإلمجربربايل والعمالربربة املربربأجورة .وحتولربربت
قربص تدرجييا من بلد متحلربف النمربو حتتربل فيرب قطاعربات املربواد األوليربة موقربع الصربدارة إه اقتصرباد
موج حنو اخلدمات.
َّ
 -3٨ويف  1رانون الثاين/يناير 200٨هت حل اليورو حمل ا ني القربصي رعملة قانونية متداولة
يف قربص بسعر صرف اثبت ال يتغريهت يعادل نسبة  0.5٨52٧4من قيمة ا ني القربصي.
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 -39ورانت قربصهت قبل اندالع األزمة االقتصادية العامليةهت تتمتع مبعدالت مرةية مربن النمربو
االقتصربربادي ومعربربدالت بطالربربة منحفرربربة وبيتربربة اقتصربرباد رلربربي مسربربتقرة نسربرببيا .بيربربد أن األزمربربة االقتصربربادية
العامليربربة أثربربرت ثربربرياربربربريا علربربى االقتصربربادهت مثلمربربا يتب رب مربربن خربربالل املجش ربرات االقتصربربادية الرئيسربربية.
وأسهمت االختالالت املالية واىليكليةهت فرربالا عربن ثربر املصربارف القربصربية الكربربى بتربداعيات السربوق
اليو نيربة وحياز ربربا رميربات ربربربرية مربن السربربندات احلكومربة اليو نيربربةهت إسربهام ا ربربربريا يف زايدة حربربادة يف
تكاليف االقشا من األسواق الدوليةهت وما ترتد على ذل من حاجة إه طلربد املسرباعدة مربن
عموعة الدول الثالإ.
 -40واألهم من ذل أن القرار الذي فرةت عموعربة اليربورو خبفربه الودائربع ربري املربجمن عليهربا
يف املصرف القربصي الكبريين ران ذا نتائج وخيمة على أحربد احملررربات الرئيسربية لالقتصرباد القربصربيهت
أيهت القطربرباع املصربربريف .ويربربجثر تقلربربص القطربرباع املصربربريف احلربرباد والفجربربائي إه جانربربد اخلسربربائر يف ثربربروة
املودع ثريا حتميا يف االقتصاد احلقيقي.
 -41ويف ع ربربام 2016هت حق ربربيت االقتص ربرباد القربص ربربي مع ربربدل من ربربو بل رب  2.٨يف املائ ربربة م ربربن حي ربربث
القيمربربة احلقيقيربربة ويقربربدر أن يرتفربربع هربربذا املعربربدلهت خربربالل عربربامي  201٧و201٨هت ب رب  2.9يف املائربربة
لكل سنة .ومن املتوقع أن يتواصل النمو برب  2.٧يف املائة خالل عامي  2019و.2020
 -42ويُتوقربربع أن يتواصربربل حتسربربن آفربرباق االقتصربرباد بقربربدر أرربربرب يف األمربربد املتوسربربط .وابلنظربربر إه
التحسن احملقيت على مستوى الثقة وشروط االئتمان نتيجة الستمرار إعادة هيكلربة النظربام املصربريف
واالخنفا التربدرجيي املتوقربع للقربرو العاطلربةهت فرربالا عربن التطبيربع التربدرجيي الربذي تعرفرب سربوق العمربلهت
يُقربربدر أن يظربربل النمربربو قربربوايا وفق رب ا للتوقعربربات املنظربربورة ىلربربذا الربربرب مج .ويتوقربربع أن تُعربربزز بيتربربة االقتصربرباد
الكلي املتحسنة جاذبية االقتصرباد القربصربيهت وأن حتفربز االسربتثمارات والطلربد اخلربارجي علربى اخلربدمات
ال تسهم يف النمو بصورة إجيابيربة .وابإلةربافة إه ذلرب هت يُتوقربع أن تسربهم السياسربة املاليربة رربذل
إسربهاما إجيابيربا يف النمربو مربربن خربالل تعزيربربز نفقربات االسربربتثمار .ويف عربام 201٧هت يقربربدر أن يتوسربربع
االقتصاد أرثرهت من حيث القيمة احلقيقيةهت حبوايل  2.9يف املائة .ويربدعم ذلرب ابألسربا اسربتمر ُار
اإلسهام اإلجيا لالستهالك اخلاص يف النموهت وهو ما يعربزى إه حتسربن الربدخل املترباد إةربافة إه
صايف الصادرات .وفيما يتعليت ابلعمالةهت على وج اخلصوصهت تقربدر التوقعربات املتعلقربة ابلنمربو أن
يتواصل االورباه اإلجيربا احملقربيت يف عربامي  2015و .2016ويتنظربر أن يبقربى النمربوهت يف عربام 201٨هت
يف نسربرببة  2.9يف املائربربةهت مث يشاجربربع قلربربيالا إه  2.٧يف املائربربة يف عربربامي  2019و .2020وفيمربربا يتعلربربيت
ابلترحمهت ويقا وفقا للرقم القياسي املوحد ألسعار االستهالكهت يُتوقربع تسربجيل حتربول إجيربا يف
عام  201٧حبيربث يرتفربع إه  1.1يف املائربةهت مث يشاجربع تراجعرب ا طفيفرب ا إه  1.0يف املائربة يف عربام 201٨هت
مث يرتفربربع إه  1.5يف املائربربة و 2.0يف املائربربة يف عربربامي  2019و 2020علربربى التربوايل .ويقربربدر أن يبقربربى
النمو قوايا نسبي ا خالل الفشة املشمولة ابلتوقعربات .ويعربزى ذلرب أساسرب ا إه عوامربل داخليربة مث إه
عوامربربل خارجيربربة بدرج ربربة أقربربل .وسيواص ربربل االسربربتهالك مس ربربامهت يف النمربربو بص ربربورة إجيابيربربةهت وه ربربو مربربا يرج ربربع
أساس ا إه التطورات ال تعرفها سوق العملهت فرالا عن اياثر الثانوية لقطاعربات اخلربدمات املوجهربة حنربو
التصدير .ويقدر أن يسربتمر ثربري منربو االسربتثمارات بصربورة إجيابيربة يف النمربوهت وإن رربان ذلرب علربى
مسربتوى أرثربر اعتربداالا مقارنربة بعربام  2016بسرببد العربربدد الكبربري مربن املشرباريع ا ديربدة الرب جيربربري
تنفيذها يف عاالت السياحة والنقل والتعليمهت ويشمل ذلرب يف مجلربة أمربورهت تشربييد مرافربت ومنتجربع
رازينوهات وتطوير اىليارل األساسية التابعة امعة قربص.
 -43وبلرب نصربربيد الفربربرد مربربن النربرباتج احمللربربي علربربى أسربربا تعربربادل القربربوة الشربرائية يف عربربام 2016
نسبة  ٨1يف املائة من متوسط االحتاد األورو ( 2٨بلدا يف ذل الوقت).
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ابء -البنية الدستورية والسياسية والقانونية
 -44سسربربت مجهوريربربة قربربربص يف  16آب/أ سربربطس  1960مربربع بربربدء س ربراين ثربربالإ معاهربربدات
رئيس ربربية ودخ ربربول دس ربربتورها حي ربربز النف ربرباذ .ويرج ربربع أص ربربل ه ربربذه املعاه ربربدات إه اتف ربرباق زي ربربورخ امل ربربجرخ 11
شباط/فرباير  1959املربم ب اليو ن وتررياهت واتفرباق لنربدن املربجرخ  19شربباط/فرباير  1959املربربم برب
اليو ن وترريا واململكة املتحدة .واملعاهدات الثالإ األساسية هي:
املعاهربربدة املتعلقربربة بتأسربربيس مجهوريربربة قربربربص ال رب وقعتهربربا ترريربربا وقربربربص واململكربربة
(أ)
املتحربربدة واليربربو ن .وتربربنص هربربذه املعاهربربدة علربربى سربربيس مجهوريربربة قربربربص وإنشربرباء وتشربربغيل قاعربربدت
عسكريت بريطانيت فيهاهت ةمن أشياء أخرى وعلى تعاون األطربراف مربن أجربل الربدفاع املشربشك
ع ربربن ق ربربربص وعل ربربى إق ربربرار حق ربربوق اإلنس ربربان املكفول ربربة مي ربع األش ربربحاص داخ ربربل الوالي ربربة القر ربربائية
للجمهورية واحشامهاهت على ربرار احلقربوق املنصربوص عليهربا يف االتفاقيربة األوروبيربة حلقربوق اإلنسربان
()United Nations Treaty Series, vol. 382 (1960) no. 5476
(ب) معاهدة الرمان ال وقعتها ترريا وقربص واململكة املتحدة واليو نهت والرب تقربر
ابستقالل مجهورية قربص وترمن هت رما ترمن سالمتها اإلقليمية وأمنهاهت ورذل حالة األوةاع
ال نصت عليها املواد األساسية يف دستورها ()UN Treaty Series, vol. 382 (1960) No. 5475
(و) معاهربربدة التحربربالف ال رب وقعتهربربا ترريربربا وقربربربص واليربربو نهت وال رب ربربدف إه محايربربة
مجهورية قربص من أي هجوم أو عدوانهت مباشر أو ري مباشربرهت علربى اسربتقالىلا أو سربالمتها اإلقليميربة
(.)UN Treaty Series, vol. 397 (1961) No. 5712
 -45ويربربنص دسربربتور مجهوريربربة قربربربص علربربى قيربربام مجهوريربربة مسربربتقلة ذات سربربيادةهت انربربد رون رب
دستورا رفريدا من نوعرب يف ةربوء تعقيربده املفربرط ورربذل الرربما ت العديربدة الرب يوفرهربا ألرربرب األقليرباتر
(.)S. A. de Smith, the new Commonwealth and its constitutions (London, 1964, p. 296
ربربري أن إسربرباءة اسربربتحدام قيربربادة القبارصربربة األت ربراك ىلربربذه الرربربما ت أدى إه وريربربد الدسربربتور م ربربن
حمتواه بصورة راملةهت خالل مدة تقل عربن ثربالإ سربنوات .ويف عربام 1963هت حرةربت ترريربا قيربادة
القبارصة األتراك علربى التمربرد علربى سربلطة الدولربةهت وأجربربت القبارصربة األتربراك األعررباء يف السربلطات
التنفيذية والتشريعية والقرائية والعربامل يف وظربائف مدنيربة علربى التحلربي عربن مناصرببهمهت وأنشربأت
جيوابا عسكرية يف عدة أجزاء من ا زيرة.
 -46ونتيجربربة ألحربربداإ العنربربف الطربربائفي ال رب أعقبربربت ذل رب هت أوفربربد علربربس األمربربن التربربابع لألمربربم
املتحدةهت مبوجد قراره  1٨6املجرخ  4آذار/مربار 1964هت قربوة حلفربا السربالم إه قربربص مبوافقربة
حكومة مجهورية قربص.
 -4٧ونفربربذت ترريربرباهت يف  20متوز/يولي رب 19٧4هت ربربزوا ربربري شربربرعي مهوريربربة قربربربصهت متذرعربربة
ابنقالب  15متوز/يولي  19٧4الذي دبره ةد احلكومة القربصية ا لس العسكري الذي حكربم
اليربو ن يف ذلرب الوقربربت .وال تربزال قربوات ترريربربة قوامهربربا  40ألربربف جنربدي متمررربربزة يف ا زيربربرة وحتتربربل
نسربرببة  36.2يف املائربربة مربربن إقلربربيم مجهوريربربة قربربربص منربربذ ذل رب احل رب هت منتهكربربة بربربذل ميثربرباق األمربربم
املتحدة ومعاهربدات الرربمان واإلنشرباء والتحربالفهت ومبربادئ القربانون الربدويل ومعربايريه ذات الصربلة.
وأجربربت نسربرببة  40يف املائربربة مربربن القبارصربربة اليربربو ني هت أي مربا يعربربادل نسربرببة  ٨2يف املائربربة مربربن عربربدد
سربربكان ا ربربزء احملت ربل مربربن قربربربصهت علربربى املغربربادرة القس ربرية .وتعربربر آالف األشربربحاصهت مربربن بيربربنهم
مربربدنيونهت لمصربربابة أو إسربرباءة املعاملربربة أو القتربربل .وال ي ربزال املتربربات مربربن القبارصربربة اليربربو ني عهربربويل
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املصريهت ومن بينهم نساء وأطفال وأشحاص مدنيون آخرونهت بر م ما يعربرف مربن أن رثربريين مربنهم
قد وقعوا يف قبرة ا يش الشري على قيد احلياة .وتعر الشاإ الثقايف والديين يف املناطيت احملتلة
مربربن قربربربص لعمليربربة تربربدمري منهجيربربةهت يف إطربربار سياسربربة ترريربربة منسربربقة ربربدف إه تغيربربري طربربابع املنربرباطيت
املذرورة .وأشد ما يثري القليت هو أن ترريربا تنفربذ وبصربورة رنهجربة سياسربة اسربتيطان ربري مشربروع يف
املناطيت ال حتتلهاهت على حنو يجدي إه حدوإ تغريات دميغرافية جذرية .ويقدر عدد املستوطن
األتراك اليوم مبا ال يقل عن ةعف عدد القبارصة األتراك.
 -4٨وقربد دعربت قربرارات ا معيربة العامربة وعلربس األمربن التربابع لألمربم املتحربدة مربرارا إه احربشام سربيادة
مجهوريربربة قربربربص واسربربتقالىلا وسربربالمتها اإلقليميربربةهت وإه انسربربحاب مجيربربع الق ربوات العسربربكرية األجنبيربربة منهربربا.
وع ربربالوة عل ربربى ذل رب هت طالب ربربت األم ربربم املتح ربربدة بع ربربودة األش ربربحاص املش ربربردين داخليرب ربا إه دايره ربربم بس ربربالمةهت
وطلبت تقفي أثر املفقودين وحتديد أمارنهم ودعت إه احشام حقوق اإلنسان اخلاصة ابلقبارصة(.)1
__________

()1
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انظ رب ربربرهت يف مجل رب ربربة واثئ رب ربربيت أخ رب ربربرىهت ق رب رب ربرارات ا معي رب ربربة العام رب ربربة )29(3212 :امل رب ربربجرخ  1تش رب رب ربرين الثرب رب ربرباين/نوفمرب 19٧4
و )30(3395املربربجرخ  20تش ربرين الث ربرباين/نوفمرب  19٧5و )19٧6(12/31امل ربربجرخ  12تش ربرين الث ربرباين/نوفمرب 19٧6
و )19٧٧(15/32املرب ربربجرخ  9تش رب ربرين الثرب ربرباين/نوفمرب  19٧٧و 9 )19٧٨(15/33تش رب ربرين الث رب ربرباين/نوفمرب 19٧٨
و )19٧9(30/34امل ربربجرخ  20تشرب ربرين الث ربرباين/نوفمرب  19٧9و )19٨3(253/3٧امل ربربجرخ  13أاير/م ربربايو 19٨3
وقربرارات علربس األمربن  )19٧4(353املربجرخ  20متوز/يوليرب  19٧4و )19٧4(354املربجرخ  23متوز/يوليرب 19٧4
و )19٧4(355املرب رب رب رب رب رب ربربجرخ  1آب/أ سرب رب رب رب رب رب ربربطس  19٧4و )19٧4(35٧املرب رب رب رب رب رب ربربجرخ  14آب/أ سرب رب رب رب رب رب ربربطس 19٧4
و )19٧4(35٨املرب رب رب رب رب ربربجرخ  15آب/أ سرب رب رب رب رب ربربطس  19٧4و )19٧4(359املرب رب رب رب رب ربربجرخ  15آب/أ سرب رب رب رب رب ربربطس 19٧4
و )19٧4(360املرب رب رب رب رب ربربجرخ  16آب/أ سرب رب رب رب رب ربربطس  19٧4و )19٧4(361املرب رب رب رب رب ربربجرخ  30آب/أ سرب رب رب رب رب ربربطس 19٧4
و )19٧4(364املربربجرخ  13رربربانون األول/ديسربربمرب  19٧4و )19٧4(365املربربجرخ  13رربربانون األول/ديسربربمرب 19٧4
و )19٧5(36٧املربربجرخ  12آذار/م ربربار  19٧5و )19٧5(3٧0املربربجرخ  13حزيران/يوني رب  19٧5و)19٧٧(414
املرب رب ربربجرخ  15أيلول/سرب رب ربرببتمرب  19٧٧و )19٧٨(440املرب رب ربربجرخ  2٧تش رب رب ربرين الثرب رب ربرباين/نوفمرب  19٧٨و)19٨3(541
املرب ربربجرخ  1٨تش رب ربرين الثرب ربرباين/نوفمرب  19٨3و )19٨4(550املرب ربربجرخ  11أاير/م رب ربايو  19٨4و )1990(649املرب ربربجرخ
 12آذار/م ربربار  1990و )1991(٧16امل ربربجرخ  11تش رب ربرين األول/أرت رب ربوبر  1991و )1992(٧50امل رب ربجرخ 10
نيسرب رب ربربان/أبريل  1992و )1992(٧٧4املرب رب ربربجرخ  26آب/أ سرب رب ربربطس  1992و )1992(٧٨9املرب رب ربربجرخ  25تشرب رب ربربرين
الثرب رب رب رب ربرباين/نوفمرب  1992و )1994(939املرب رب رب رب ربربجرخ  29متوز/يولي رب رب رب رب رب  1994و )1994(969املرب رب رب رب ربربجرخ  21ررب رب رب رب ربربانون
األول/ديسرب ربربمرب  )1995(1000 1994املرب ربربجرخ  23حزيران/يوني رب رب  1995و )1995(1032املرب ربربجرخ  19ررب ربربانون
األول/ديس ربربمرب  1995و )1996(1062امل ربربجرخ  2٨حزيران/يونيرب رب  1996و )1996(1092امل ربربجرخ  23ر ربربانون
األول/ديس ربربمرب  1996و )199٧(111٧امل ربربجرخ  2٧حزيران/يونيرب رب  199٧و )199٧(1146امل ربربجرخ  22ر ربربانون
األول/ديسرب رب رب رب ربربمرب  199٧و )199٨(11٧٨املرب رب رب رب ربربجرخ  29حزيران/يوني رب رب رب رب رب  199٨و )199٨(11٧9املرب رب رب رب ربربجرخ 29
حزيران/يونيرب رب  199٨و )199٨(121٧امل ربربجرخ  22ر ربربانون األول/ديس ربربمرب  199٨و )199٨(121٨امل ربربجرخ 22
ر ربربانون األول/ديس ربربمرب  )1999(1250 199٨امل ربربجرخ  26حزيران/يونيرب رب  1999و )1999(1251امل ربربجرخ 29
حزيران/يونيرب رب  1999و )1999(12٨3امل ربربجرخ  15ر ربربانون األول/ديس ربربمرب  1999و )2000(1303امل ربربجرخ 14
حزيران/يوني رب رب  2000و )2000(133املرب ربربجرخ  13ررب ربربانون األول/ديسرب ربربمرب  2000و )2001(1354امل رب ربجرخ 12
حزيران/يونيرب رب رب  2001و 13 )2001(13٨4ر رب ربربانون األول/ديس رب ربربمرب  2001و )2002(1416امل رب ربربجرخ حزيرب رب ربران/
يوني رب  2002و )2002(1442املربربجرخ رربربانون األول/ديسربربمرب  2002و )2003(14٧5املربربجرخ  14نيسربربان/أبريل
 2003و )2003(14٨6املرب ربربجرخ حزيران/يوني رب رب  )2003(151٧ 2003املرب ربربجرخ ررب ربربانون األول/ديسرب ربربمرب 2003
و )2004(154٨امل رب رب ربربجرخ  11حزيران/يونيرب رب رب رب  2004و )2004(156٨امل رب رب ربربجرخ ر رب رب ربربانون األول/ديس رب رب ربربمرب 2004
 )2005(1640املرب ربربجرخ حزيران/يوني رب رب  2005و )2005(1642ررب ربربانون األول/ديسرب ربربمرب  2005و)2006(16٨٧
امل رب ربربجرخ حزيران/يوني رب رب  2006و )2006(1٧2٨امل رب ربربجرخ ر رب ربربانون األول/ديس رب ربربمرب  2006و )200٧(1٧5٨امل رب ربربجرخ
حزيران/يونيرب رب رب رب رب رب  200٧و )200٧(1٧٨9امل رب رب رب رب ربربجرخ ر رب رب رب رب ربربانون األول/ديس رب رب رب رب ربربمرب  200٧و )200٨(1٨1٨امل رب رب رب رب ربربجرخ
حزيران/يونيرب رب رب رب رب رب  200٨و )200٨(1٨4٧امل رب رب رب رب ربربجرخ ر رب رب رب رب ربربانون األول/ديس رب رب رب رب ربربمرب  200٨و )2009(1٨٧3املرب رب رب رب رب ربجرخ
حزيران/يوني رب رب رب رب رب رب  2009و )2009(1٨9٨املرب رب رب رب رب ربربجرخ ررب رب رب رب رب ربربانون األول/ديسرب رب رب رب رب ربربمرب  )2010(1930 2009املرب رب رب رب رب ربربجرخ
حزيران/يوني رب  2010و )2010(1953املربربجرخ رربربانون األول/ديسربربمرب  2010و )2011(19٨6املربربجرخ متوز/يولي رب
 )2011(2026 2011امل رب رب رب ربربجرخ ر رب رب رب ربربانون األول/ديس رب رب رب ربربمرب  2011و )2012(205٨امل رب رب رب ربربجرخ متوز/يوليرب رب رب رب رب 2012
 )2013(20٨9املجرخ رانون الثاين/يناير  2013و )2013(2114املجرخ متوز/يولي .2013
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 -49ويف  15تشرين الثاين/نوفمرب 19٨3هت أصدرت اإلدارة احمللية ري الشرعية التابعربة لشريربا
يف ا ربربزء الربربذي حتتلرب القربوات الشريربربة مربربن قربربربص إعربربال ا مربربن جانربربد واحربربد ادعربربت فيرب إنشربرباء دولربربة
مس ربربتقلة (را مهوري ربربة الشري ربربة لش ربربمال ق ربربربصر) .وأدان عل ربربس األم ربربن الت ربربابع لألم ربربم املتح ربربدةهت يف
قراري  )19٨3(541و)19٨4(550هت ذل اإلعالن الصادر من جاند واحربدهت ورربذل مجيربع
اإلج ربراءات االنفصربربالية ال رب تبعت رب معلن ربا أهنربربا ابطلربربة قربربانو اهت ودعربربا إه الشاجربربع عنهربربا فربربورا .ودعربربا
ا لسهت يف القرارين أيراهت مجيع الدول إه عدم االعشاف ابلكيربان االنفصربايل وعربدم تيسربري قيامرب
أو مساعدت مي شكل من األشربكال .ومنربذ ذلرب احلرب هت يعربشف أي بلربد ابلكيربان االنفصربايل
عدا تررياهت وهي الدولة القائمة ابالحتالل.
 -50وأصربربدرت احملكمربربة األوروبيربربة حلقربربوق اإلنسربربان ق ربرارا يف قرربربية قربربربص ةربربد ترريربربا (الطلربربد
رقم  94/25٧٨1املربجرخ  10أاير/مربايو  )2001تنرباول عمربل اياثر القانونيربة املشتبربة علربى الغربزو
الشري واستمرار الوجود العسكري لشريا يف قربص .وأردت احملكمة فيما خلصت إلي أن:


حكومة مجهورية قربص هي احلكومة الشرعية الوحيدة لقربص



ال يعشف ا تمع الدويل وال احملكمة من را مهورية الشرية لشمال قربصر دولةا
مبقترى القانون الدويل



يعربربود السربرببد يف بقربرباء اإلدارة احملليربربة التابعربربة لشريربربا يف مشربربال قربربص إه االحربربتالل
العسكري الشري



تتحمل ترريا املسجولية عن مجيع انتهارات حقوق اإلنسان ال يرتكبها جنودها
أو موظفوهربربا أو اإلدارة احملليربربة التابعربربة ىلربرباهت ابعتبارهربربا متربربار رسربربيطرة فعليربربة راملربربة
على مشال قربصر.

 -51وأصدرت احملكمة أير ا أحكام ا هامة بشربأن طلبربات فرديربة قربدمها أشربحاص قبارصربة .فقربد
أمرتهت يف قرية لويزيدو ةد تررياهت ال رانت نقطربة مرجعيربة يف عمربل احملكمربةهت من تربدفع احلكومربة
الشرية تعويرا لصاحبة الطلد عن الفشة ال ُحرمت فيها من استحدام رتلكا ا يف مدينربة رريينيرباهت
وأن متكنها من الوصول إه هذه املمتلكات بصورة رلية وتسمب ىلا ابلتمتع اا يف سالم.
 -52ويف  1أاير/مربربايو 2004هت أصربرببحت مجهوريربربة قربربربص بكامربربل إقليمهربربا عرربربوا يف االحتربرباد
األورو  .ومبوجربربد الربوتورربربول رقربربم  10مربربن معاهربربدة انرربربمام قربربربص إه االحتربرباد األورو لعربربام 2003
(معاهربربدة االنرربربمام) :ريعلربربيت تطبيربربيت عموعربربة تشربريعات االحتربرباد األورو ()acquis communautaire
يف املناطيت ال ال خترع للسيطرة الفعلية حلكومة مجهورية قربصر.

 -53وأعربادت حمكمربربة العربربدل األوروبيربربةهت يف حكمهربا الصربربادر يف قرربربية ميليتيربربو أبوسربربتوليد
ةربربد دافيربربد تشربربارلز أورامربربس ولينربربدا اليزابيربربث أورامربربس (املربربجرخ  2٨نيسربربان/أبريل )2009هت ريربربد
الواليربة القرربربائية للجمهوريربربة وحمارمهربربا علربربى منربرباطيت ا مهوريربة الرب ال تقربربع حتربربت السربربيطرة الفعليربربة
للحكومربربة .ويبقربربى القبارصربربة اليو نيربربون الربربذين لربربديهم رتلكربربات يف املنربرباطيت احملتلربربة مربربن ا مهوريربربة
املالك الشرعي لتل األصربول ر ربم االحربتالل الشرربي ربري املشربروع ىلرباهت ويف وسربع هربجالء املربالك
اللجوء إه العدالة ملنع أي استغالل ري قانوين ملمتلكا م.

 -54ومربع تواصربربل االحربربتالل الشرربربي ربربري املشربربروعهت ُمتنربع حكومربربة مجهوريربربة قربربربص بقربربوة السربربالد مربربن
رارسة سلطتها وسيطر ا على املناطيت احملتلة ومن رفالة إعمال حقوق اإلنسان واحشامها فيها.
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 -55وعلربربى الربربر م مربربن اسربربتمرار االحربربتالل ربربري املشربربروعهت وافقربربت احلكومربربة القربصربربيةهت يف إطربربار
سربربعيها إه إجيربرباد حربربل سربربلميهت علربربى إجربراء حمربرباداثت برب الطربربائفت هت وفقرب ا لقربرارات األمربربم املتحربربدة
املذرورة آنف اهت ومن خالل بعثة املساعي احلميدة ال يشرف عليها األم العام لألمم املتحدة.
 -56و ربربدف احلكوم ربربة القربص ربربية إه إجي ربرباد ح ربربل ع ربربادل قاب ربربل للتطبي ربربيت وش ربربامل وعمل ربربي للمش ربربكلة
القربصيةهت يف إطار هيكل احتادي جيمع املنطقت والطائفت ويكفل اسربتقالل قربربص وسربالمتها اإلقليميربة
ووحد ا وسياد ا وحتررها من قوات االحتالل واالسربتيطان ربري الشربرعي وهربو احلربل الربذي سربيعيد وحربدة
ا زيرة وشعبهاهت ويكفل االحشام الكامل حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية ميع القبارصة.
الدستور
 -5٧يربربنص الدسربربتور علربربى أن يكربربون نظربربام احلكربربم روسربربي ا وأن يكربربون الربرئيس يو نيرب ا و ئربربد الربرئيس
تررياهت وعلى أن تنتحد رل واحد منهما طائفت ملدة حمددة قدرها مخس سنوات (املادة .)1
 -5٨وينص الدستور على أن ميربار السربلطة التنفيذيربة رئربيس ا مهوريربة و ئبرب وعلربس الربوزراء
والوزراء على أسا فردي .ويربنص الدسربتور أيرربا علربى أن يتكربون علربس الربوزراء مربن  ٧وزراء مربن
القبارصة اليو ني يرشحهم الرئيسهت و 3وزراء من القبارصة األتراك يرشحهم ئد الرئيسهت على
أن يتشربربارك االثنربربان يف عمليربربة تعييربربنهم .وميربربار علربربس الربربوزراء السربربلطة التنفيذيربربة يف مجيربربع األمربربور
ابستثناء ما يندرو منهربا ةربمن صربالحيات رربل مربن الربرئيس و ئبرب وعلسربي الطربائفت هت مبوجربد أحكربام
صركة يف الدستور (املادة .)54
 -59وينص الدستور على سيس علس نواب من ديوان بصفة جهاز تشريعي للجمهوريةهت
علربربى أن يتربربألف ا لربربس مربربن  ٨0ئبرباهت تنتحربربد الطائفربربة اليو نيربربة  56ئبربا مربربنهم فيمربربا تنتحربربد الطائفربربة
الشريربربة  24ئبرباهت ويشربربغل النربواب مناصربرببهم ملربربدة  5سربربنوات .ويكربربون رئربربيس ا لربربس مربربن القبارصربربة
اليو ني و ئب من القبارصة األتراكهت وينتحد رل واحد منهما مبعزل عن ايخر.
 -60وميربار علربربس النربواب السربربلطة التشربريعية يف مجيربربع األمربور ابسربربتثناء مربربا يربربنص الدسربربتور صربراحة
على االحتفاظ ب لسي الطائفت (املادة .)61
 -61وينص الدستور أيرا على إنشاء علس لكل طائفة ليمار السربلطة التشربريعية واإلداريربة
يف بعه املواةيع احملدودةهت مثل الشجون الدينية واملسربائل التعليميربة والثقافيربةهت ورربذل فيمربا يتعلربيت
ابلررائد والرسربوم احملليربة الرب تفربر لتربأم احتياجربات األجهربزة واملجسسربات الرب يشربرف عليهربا
ا لسان (املواد من  ٨6إه .)90
 -62وينص الدستور على إنشاء حمكمربة دسربتورية عليربا تتربألف مربن رئربيس حمايربد وقربا يربو ين
وآخربربر تررربربي يعينهمربربا رربربل مربن رئربربيس ا مهوريربربة و ئبرب هت وحمكمربربة عليربربا تتربربألف مربربن قاةربربي يربربو ني
وقا ترري ورئيس حمايد ويعيَّنون ابلطريقة ذا ا.
 -63ومنحت احملكمة الدستورية العليربا اختصرباص النظربر يف مجيربع املسربائل القانونيربة الدسربتورية منهربا
واإلداريربربة .واحملكمربربة العليربربا هربربي أعلربربى سربربلطة اسربربتتنافهت وتتمتربربع بصربربالحية إج ربراء عمليربربات االسربربتعرا
القرربربائي وسربربلطة إصربربدار األوامربربر املتعلقربربة ابملثربربول أمربربام احملربربارم و ريهربربا مربربن األوامربربر القر ربائية األخربربرى.
ومنح ربربت الوالي ربربة املدني ربربة وا نائي ربربة العادي ربربة عل ربربى مس ربربتوى احمل ربربارم االبتدائي ربربة للمح ربربارم الطارئ ربربة واحمللي ربربة.
ُ
وكظر الدستور إنشاء ان قرائية أو حمارم استثنائية أو حمارم خاصة حتت أي مسمى.
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 -64أما موظفو ا مهورية املستقلون فهم املدعي العام و ئبرب هت واملراجربع العربام و ئبرب هت وحمربافا
املصربربرف املررربربزي و ئبرب  .ويتربربوه رئربربيس ا مهوريربربة و ئبرب تعييربربنهم علربربى أسربربا طربربائفي .وينبغربربي أن يرربربم
مالك اخلدمة العامربة للجمهوريربة يف تشربكيلت نسرببة  ٧0يف املائربة مربن القبارصربة اليربو ني و 30يف
املائربة مربربن القبارصربربة األتربراكهت وينطبربربيت ذلرب أيرربا علربى نربربة اخلدمربربة العامربة املسربربجولة عربربن التعيينربربات
والشقيات واإلجراءات التأديبيةهت وما إه ذل .
احليت يف إقامة عالقة خاصربة مربع اليربو ن وترريرباهت مبربا يف ذلرب احلربيت يف
 -65ومنحت الطائفتان َّ
احلصول على إعا ت مالية للمجسسات التعليمية والثقافية والرايةربية واخلرييربةهت واحلربيت يف اسربتقدام
املعلم رب أو األس ربرباتذة ا ربربامعي أو رج ربربال ال ربربدين ال ربربذين تت ربربيحهم احلكوم ربربة اليو ني ربربة أو احلكوم ربربة
الشرية وتوظيفهم (املادة .)10٨
 -66ويرسربربخ النظربربام االنتحربربا الطبيعربربة الطائفيربربة املتجربربذرة للدسربربتور .إذ جيربربد أن ُوربربرى مجيربربع
االنتحربرباابت علربربى أسربربا ق ربوائم انتحابيربربة طائفيربربة منفصربربلة (املربرباداتن  63و )94وبنظربربام اق ربشاع منفصربربل
(املواد  1و 39و 62و ٨6و 1٧3و .)1٧٨وتستند االنتحاابت حاليا إه مبدأ التمثيل النسيب.
 -6٧وأدى انسربربحاب املسربربجول واملربربوظف العمربربومي مربربن طائفربربة القبارصربربة األت ربراك ورفرربربهم أداء
وظائفهم إه استحالة إدارة شجون احلكم وفقا لبعه األحكام الدستورية.
 -6٨وبلغربت األمربور ذرو ربا عنربربدما اسربتقال الرئيسربان احملايربدان للمحكمربربة الدسربتورية العليربا واحملكمربربة
العلي ربربا يف ع ربربامي  1963و 1964عل ربربى الترب ربوايلهت فتوق ربربف عم ربربل احملكمترب رب  .وو ربربدر اإلش ربربارة إه
أن القرربرباة مربربن طائفربربة القبارصربربة األتربراك العربربامل يف احملربربارم العليربربا واحملليربربة بقربوا يف مناصرببهم حربربىت
عام 1966هت حينما أر متهم قياد م على التحلي عن تل املناصدهت را دفع نصفهم إه الفرار
إه اخلارو.
 -69واستدعت احلالة املوصوفة أعاله إدخال تربدابري تشربريعية تصربحيحية .ومربن مث ُسربن قربانون
جدي ربربد بش ربربأن إقام ربربة الع ربربدل (أحك ربربام متنوع ربربة)هت يف ع ربربام 1964هت وأنش ربربتت مبوجبرب رب حمكم ربربة علي ربربا
جديدة أحيل إليها اختصرباص رربل مربن احملكمربة الدسربتورية العليربا واحملكمربة العليربا .وأسربندت روسربة
تل احملكمة العليا يف بدايتها إه أقدم قراة احملكمة العليا السابقة مربن طائفربة القبارصربة األتربراكهت
وأعيد مبوجد القربانون نفسرب تشربكيل علربس القررباء األعلربىهت وهربو ا هرباز الربذي يكفربل اسربتقالل
السلطة القرائية.
 -٧0وجرى الطعن يف دستورية قربانون إقامربة العربدل (أحكربام متنوعربة) الصربادر يف عربام 1964
أمربربام احملكمربربة الدس ربربتورية العليربرباهت ال رب ق ربربررتهت يف قرربربية املربربدعي الع ربربام للجمهوريربربة ةربربد مصربربطفى
إبربراهيم (Cyprus Law Reports( )1964هت صربفحة )195هت أن للقربانون مربراترب مبوجربد مبربدأ الرربرورة
يف ةربربوء احلال ربربة ربربري الطبيعي ربربة الس ربربائدة يف ق ربربربص .وع ربربادت حال ربربة إقام ربربة الع ربربدل عق ربربد ذل رب إه
وةعها الطبيعي.
 -٧1وترم ا االت الرئيسية األخرى ال أصربلحتها اإلجربراءات التشربريعية التصربحيحيةهت علربى
أسربربا املبربربدأ نفس رب هت ا لربربس الطربربائفي ودائربربرة اخلدمربربة العامربربة و نربربة اخلدمربربة العامربربة وعرربربوية علربربس
النواب.
 -٧2وقربد فقربد ا هربربازان التنفيربذي والتشربريعي يف الواقربع صربربفتهما الثنائيربة بسربرببد رفربه إحربربدى
طائف قربص املشاررة فيهما (انظربر الفقربرات مربن  53إه  56الرب تتنرباول األحربداإ الرب وقعربت
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خالل الفشة  .)1964-1963ومع ذل هت خ ِ
صص  24مقعدا يف علس النوابهت بعد أن ارتفع
ُ
عربربدد مقاعربربده مربربن  50إه  ٨0مقعربربدا يف عربربام 19٨5هت للن ربواب الربربذين تنتحربرببهم الطائفربربة الشريربربة
مبوجد املادة  62من الدستورهت وال تزال هذه املقاعد شا رة حىت اين .وبذل تنتحربد الطائفربة
اليو نية يف الواقع نواابا لشغل  56مقعدا فقط.
 -٧3وشهد عام  2006سن قربانون خرباص بشربأن ررارسربة حربيت التصربويت واالنتحرباب ألفربراد
الطائفربربة الشريربربة احلاصربربل علربربى اإلقامربربة العاديربربة يف املنربرباطيت احلربربرة مربربن ا مهوريربربة (أحكربربام مجقتربربة)ر
ومربربنب القبارصربربة األت ربراك املقيم ربون يف املنربرباطيت ال رب تسربربيطر
[القربربانون رقربربم :ق(2-أوالا)ُ .]2006/
عليهربربا احلكومربربة مبوجربربد هربربذا القربربانون احلربربيت يف التصربربويت والششربربب يف مجيربربع االنتحربرباابت الوطنيربربة
(البلديربربة والربملانيربربة والروسربربية) .وفيمربربا اربربص االنتحربرباابت الربملانيربربةهت يتعلربربيت هربربذا احلربربيت بشربربغل 56
مقعربربدا اصص ربا للطائف ربربة اليو ني ربربة .ومي ربربنب ق ربربانون انتح ربرباب أعر ربرباء الربمل ربربان األورو لع ربربام 2004
[القرب ربربانون رقرب ربربم ق(10-أوالا) 2004/بصرب ربربيغت املعدلرب ربربة]هت القبارصرب ربربة األت رب ربراك احلرب ربربيت يف التصرب ربربويت
والششب يف انتحاابت عروية االحتاد األورو هت بغه النظر عن مكان إقامتهم يف قربص.
 -٧4وأل را رفالة حقوق بعه فتات األشحاص الذين ميلكون حيت املواطنربة لكربن ال ينطبربيت
علربربيهم التعريربربف الدسربربتوري ألف ربراد أي مربربن الطربربائفت (اليو نية/الشريربربة) يف قربربربص (انظربربر املربربادة )2هت
يعرب ِربرف الدسربربتور هربربجالء األشربربحاص مهنربربم مجاعربربات دينيربربةهت أي رمجاعربربات مربربن األشربربحاص املقيم رب
عادة يف قربص ويعتنقون داينة واحدة وينتمربون إه مربذهد واحربد أو ارربعون ملرجعيربة دينيربة واحربدة
ويتجربرباوز عربربددهم يف اتريربربخ دخربربول الدسربربتور حيربربز النفربرباذ ألربربف شربربحصهت علربربى أن يكربربون مخسربربمائة
شحص منهم على األقل من مواطين ا مهورية يف الترباريخ نفسرب ر .ويف عربام 1960هت ِ
وجربد أن هربذا
التعريربربف ينطبربربيت علربربى القبارصربربة املوارنربربة واألرمربربن والالتيني رب بوصربربفهم مجاعربربات دينيربربةهت ومربربن مث جربربرى
االعشاف مهنم من مواطين الدولة.
 -٧5وأتربربيب ىلربربذه ا ماعربربات بعربربد ذلرب خيربربار االنرربربمام إه إحربربدى الطربربائفت رربربي يتسربربا ىلربربم
التمت ربربع ابحلق ربربوق السياس ربربية يف إط ربربار املفه ربربوم املتعل ربربيت بشتيب ربربات تقاس ربربم الس ربربلطة برب رب الط ربربائفت هت
واختارت مجيعا االنرمام إه الطائفة اليو نية.
 -٧6وتتمتع رل مجاعة دينية حبيت إةايف اوىلربا انتحرباب ئربد واحربد ميثلهربا يف علربس النربواب
ويجدي مهام استشارية فيما يتعليت ابلتشريعات ال م مجاعت .
 -٧٧وبل رب رب مع ربربدل ا رب ربرائم املتعلق ربربة ابمل ربربوت العني ربربف وابملح ربرباطر ال رب رب
لكل  100ألف شحص:
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أعداد األشخاص الذين اعتقلوا/قدموا إىل احملا مة/أدينوا/حو موا/سجنوا فيمنا يتعلنق انرائم
عنيفة أو جرائم أمرى مطلة (مثل جنرائم القتنل والسنرقة والعتنداء والغنار غنل املشنروع)
ومعدلهتم (لكل  ١٠٠ألف شخص)
إيداع السجناء املدان هت مصنف حسد فتة ا رميةهت 2010-2005
2005

2006

200٧

فتة ا رمية
أوالا-
اثني ا-
اثلث ا-
رابعا-
خامسا-
سادس ا-
سابع ا-
اثمنا-
اتسعا-
عاشرا-
حادي
عشر-

أرقام مطلقة
ةد النظام العام
ةد السلطة الشرعية
إحلاق األذى اب مهور بصفة عامة
االعتداءات ا نسية
ةد أشحاص
ةد املمتلكات
إحلاق الررر املتعمد ابملمتلكات
التزوير والتزييفهت وما إه ذل
جرائم السيارات
ا رائم التنظيمية
جرائم متنوعة
اجملموع

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

3
102
30
100
229
٧
59
19
1٧

2
105
26
٨4
314
٧
23
16
9

1
٨4
33
٧4
329
٨
3
5
صفر

4
92
23
69
259
٨
21
6
9٨

12
٧9
24
٧1
211
5
43
13
1٧

2
1٨
60
1٧
4٧
2٨0
3
19
10
صفر

622

٧50

٧44

6٧5

95٧

٨45

١ ٤3٢

١ 3٠١

2009

2010

١ 33٦ ١ ١٨٨

2005

2006

١ ٢٥٥ ١ ٢٨١

200٧

فتة ا رمية
أوالا-
اثني ا-

اثلث ا-
رابع ا-

خامس ا-
سادس ا-

سابع ا-
اثمن ا-

اتسع ا-
عاشرا-

200٨

النسد املتوية
ةد النظام العام

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

ةد السلطة الشرعية

0,2

0,1

0,1

0,3

0,٨

1.4

إحلاق األذى اب مهور بصفة عامة

٨.6

٧.9

6.6

٧.3

5.5

4.6

االعتداءات ا نسية

2.5

1.9

2.6

1.٨

1.٧

1.3

ةد األشحاص

٨.4

6.3

5.٨

5.5

5.0

3.6

ةد امللكية

19.3

23.5

25.٧

20.6

14.٧

21.5

إحلاق الررر املتعمد ابملمتلكات

0,6

0,5

0,6

0,6

0,3

0,2

التزوير والتزييفهت وما إه ذل

5.0

1.٧

0,2

1.٧

3.0

1.5

جرائم السيارات

1.6

1.2

0,4

0,5

0,9

0,٨

ا رائم التنظيمية

1.4

0,٧

0,0

٧.٨

1.2

0,0

52.4

56.1

5٨.1

53.٨

66.٨

65.0

١٠٠,٠

١٠٠,٠ ١٠٠,٠

حادي عشر -جرائم متنوعة
اجملموع
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200٨

2009

2010

١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠
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عدد حالت العنف بدافع جنس املبلغ عن ا (مثنل الغتصناب وتشنويأل األعضناء التناسنلية
لإلانث وجرائم الشرف والعتداءات ابألمحاض)
االعتداءات ا نسية
ا تصاب
حماولة ا تصاب
االختطاف
هترب عربربر قاصربرات تربشاود أعمربربارهن برب
 13و 1٧سنة
هت عر امرأة ذات إعاقة عقلية
جرائم ري طبيعية
اال تصاب (العنف املرتكد داخل األسرة)
االستغالل ا نسي لألحداإ
جربرائم ربربري طبيعيربربة (العنربربف املرتكربربد داخربربل
األسرة)

احلاالت
احلقيقية

59
31
2
6
3
2
4
2
٨
1

ارتشاف يكتشف يبت قيد
فيها بعد التحقييت
ا اين
ا اين

1٧
10
صفر
1
2

3
2
1
صفر
صفر

34
15
1
5
1

5
4
صفر
صفر
صفر

صفر
1
صفر
2
1

صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

2
2
2
6
صفر

صفر
1
صفر
صفر
صفر

معدل الكشف عن
ا رائم (نسبة متوية)

٨6,4
٨0,6
50
100
100
100
٧5
100
100
100

إيداع السجناء املدانني حسب احلكم الصادر ،الفرتة ( ٢٠١٠-٢ ٠٠٨ابستثناء األحكام
ابملؤبد واإلعدام)
احلكم

200٨

2009

2010

ا موع

املحالفون
لقانون العقوابت ا موع

املحالفون
لقانون العقوابت ا موع

املحالفون
لقانون العقوابت

أرقام مطلقة
..

..

2

2

صفر

صفر

االحتجاز الدوري
أقل من شهر واحد

٨0

٧٨

111

10٧

102

99

1

أقل من  3أشهر

352

346

435

431

340

339

3

أقل من  6أشهر

292

2٨٧

2٨2

2٧٧

250

24٧

6

أقل من  12شهرا
أقل من  1٨شهرا

1٨6

166

240

191

230

194

1٧٧

4٨

221

54

243

64

30

30

23

23

25

25

96

٧٧

٧٧

61

61

2٨

2٨

35

35

٨

٧

٧

5

5

5

12

22

1,5

أقل من سنت

2

أقل من  5سنوات

96

5

أقل من  10سنوات

24

24

10

أقل من  15سنة

10

10

٨

15

 15سنة فأرثر

٨

٨

5
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200٨

2009

2010

احلكم

ا موع

املحالفون
لقانون العقوابت ا موع

املحالفون
لقانون العقوابت ا موع

املحالفون
لقانون العقوابت

عقوبة السجن مدى احلياة

صفر

صفر

صفر

صفر

3

3

عقوبة اإلعدام

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

١ ٤3٢

١ ٢٠3

١ 3٠١

١ ٠٧٩

اجملموع

١ ٠٩3 ١ ٢٥٥

النسد املتوية

االحتجاز الدوري
أقل من شهر واحد
أقل من  3أشهر
1

..

..

6,4

٧,1

0,1
٧,٨

0,2
٨,9

2٨,0

31,٧

30,4

35,٨

26,1

3

23,3

26,3

19,٧

23,0

19,2

22,9

14,٨

15,2

16,٨

15,9

1٧,٧

1٨,0

14,1

4,4

15,4

4,5

1٨,٧

5,9

2,4

2,٧

1,6

1,9

1,9

2,3

٧,6

٨,٨

5,4

6,4

4,٧

5,٧

1,9

2,2

2,0

2,3

2,٧

3,2

0,٨

0,9

0,6

0,٧

0,5

0,6

0,6
0,0
0,0
١٠٠,٠

0,٧
0,0
0,0
١٠٠,٠

0,3
0,0
0,0
١٠٠,٠

0,4
0,0
0,0
١٠٠,٠

0,4
0,2
0,0
١٠٠,٠

0,5
0,3
0,0
١٠٠,٠

6
12
1,5
2
5
10

أقل من  6أشهر

أقل من  12شهرا
أقل من  1٨شهرا
أقل من سنت

أقل من  5سنوات
أقل من  10سنوات
أقل من  15سنة
 15سنة فأرثر

15
عقوبة السجن مدى احلياة
عقوبة اإلعدام
اجملموع

0,0
٧,٨

0,0
9,2
31,4

 -٧٨حربرباالت الوفربرباة يف مرارربربز االحتجربرباز :تتعلربربيت البيربربا ت اإلحصربربائية اخلاصربربة ابلشربربرطة فقربربط
حبربرباالت االنتحربربار يف السربربجن املررربربزي ويف مرارربربز االحتجربرباز التابعربربة للشربربرطة .وبربربذل هت انتحربربر يف
عام  2012حمتجز واحد يف مررز احتجاز الشرطةهت فيما انتحر ثالثة سجناء يف السربجن املررربزي
يف عام .2013
 -٧9عربربدد األشربربحاص الربربذين تنفربربذ فربربيهم عقوبربربة اإلعربربدام سربربنوايا :ألغيربربت عقوبربربة اإلعربربدام علربربى
جرميربربة القتربربل يف قربربربص مبوجربربد القربربانون ا نربربائي (املعربربدل) رقربربم ق .19٨3/٨6-ومشربربل اإللغربرباء مجيربربع
ا رب ربرائم مبوج ربربد الق ربربانون (15أوالا)99/هت واس ربربتعيه ع ربربن عقوب ربربة اإلع ربربدام بعقوب ربربة الس ربربجن م ربربدى
احليرباة .وقربربربص مربربن املربربوقع علربربى الربوتورربربول االختيربرباري الثربرباين امللحربربيت ابلعهربربد الربربدويل اخلربرباص ابحلقربربوق
املدنية والسياسيةهت الذي ينص على اإللغاء الكامل لعقوبة اإلعدام.
 -٨0متوسربربط معربربدل ت ربرارم القرربربااي للقاةربربي الواحربربد يف اتلربربف مسربربتوايت النظربربام القرربربائي:
انظر ا دول اخلاص بذل يف املرفيت الرابع.
 -٨1عربربدد أفربراد الشربربرطة/األمن لكربربل  100ألربربف شربربحص :وفقرب ا يخربربر تعربربداد لسربربكان قربربربص
أجرترب الربربدائرة اإلحصربربائية يف عربربام 2012هت يقربربدر عربربدد السربربكان املقيمرب يف قربربربص ب رب  ٨66ألربربف
نسمة .ويف عام 2012هت بل عدد قوات الشرطة (ابستثناء قوات املطافت)  5 263فربردا .ومنرب هت
فنن معدل أفراد الشرطة لكل  100ألف شحص هو  60٧أفراد من الشرطة.
GE.18-04455
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 -٨2ووربربدر اإلشربربارة أيرربا إه أن عربربدد أفربراد الشربربرطة يف تراجربربع علربربى الربربر م مربربن تزايربربد سربربكان
قربص .وقد بل عدد قوات الشرطة  5 002يف عام .2014
عدد أفراد النيابة العامة والقضاة لكل  ١٠٠ألف شخص
200٨
2009
2010
2011
2012

10,6٧
10,26
10,٨4
10,56
10,2٨

نسبة حصة اإلنفاق العام على قوات الشرطة/األمن وا هاز القرائي
جدول موجز للنفقات الفعلية للفرتة ٢٠١٢-٢٠٠٨
الشرطة

عموع النفقات

200٨
النفقات الفعلية
يورو

2009
النفقات الفعلية
يورو

جمموع نفقات الشرطة

٢٢3 ٩٨٠ ٠١٧

٢٥٥ 3٧٤ ٥٤٢ ٢3٨ ٠١٠ ٩٧3

إمجايل نفقات مج ورية
قربص
النسبة املتوية لنفقات
الشرطة

2010
النفقات الفعلية
يورو

2011
النفقات الفعلية
يورو

2012
النفقات الفعلية
يورو

٢٤١ ٢٤٧ ٥٥٢

٢٢٨ ٢٦٤ ٠٤٨

٨ ٢٥٧ ٨3١ ٢٦٠ ٨ ٠٠٨ ٧١٤ ٩٨3 ٧ ٧١٨ ٢3٩ ٨٢١ ٧ ٧٤٦ ٩٦١ ٠٧٧ ٧ 3٧٥ ٨٢٥ ٩3٩
٪2.٧6
٪3.01
٪3.31
٪3.0٧
٪3.04

ا هاز القرائي
امليزانية اإلمجالية (ابليورو)

٧ ٧46 961 0٧٧
٧ ٧1٨ 239 ٨21
٨ 00٨ ٧14 9٨3
٨ 25٧ ٨31 260
9 513 3٧٨ 945

2009
2010
2011
2012
2013

ا هاز القرائي (ابليورو)

25 ٧56 ٧٨٧
25 512 449
26 599 ٨69
26 54٨ 440
2٧ 3٧5 949

النسبة املتوية

0,33
0,33
0,33
0,32
0,29

 -٨3احلد األقصى لفشة االحتجاز قبل احملارمة ومتوسط هذه الفشة الزمنية :ال يوجد.
 -٨4مجشرات حول النظام السياسي:


عدد األحزاب السياسية املعشف اا على املستوى الوطين( 10 :عشرة) أحزاب



نسبة السكان الذين كيت ىلم التصويت 62 :يف املائة من عموع السكان



عدد الشكاوى املسجلة خبصوص سري االنتحاابت مصنفة حسد نوع املحالفة
ال يدعى وقوعها :ال يوجد



توزيع عدد مقاعد ا هاز التشريعي ال حصلت عليها األحزاب السياسية:


24
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حزب العمال التقدمي  -القوى اليسارية ا ديدة 19 :مقعدا
احلزب الدميقراطي ٨ :مقاعد



حررة الدميقراطي االششاري  5 :مقاعد



احلزب األورو  :مقعد ( )1واحد



احلزب األخرر القربصي :مقعد ( )1واحد



املستقلون :مقعد ( )1واحد



حتالف املواطن  :مقعد ( )1واحد





 عموع عدد املقاعد 56 :مقعدا
نسبة النساء يف الربملان 12.5 :يف املائة



نسربرببة املشربرباررة يف االنتحربرباابت الروسربربية لعربربام  ٨1.5٨ :2013يف املائربربة نسربرببة
املشاررة يف االنتحاابت األوروبية لعام  43.9٧ :2014يف املائة



عدد املنظمات ري احلكومية املعشف اا 3٧٨ :منظمة



وسائط اإلعالم الرئيسية:






القنننوات التلفزيننة القنربرباة اىلوائيربربة ()ANT1 TVهت وقنربرباة أس ربشا إف إمهت
وتلفزيون رابيتربالهت ومجسسربة قربربص لمذاعربة والتلفزيربونهت والقنرباة )RIK 1( 1هت
والقنربرباة )RIK2( 2هت وقنربرباة Cytavisionهت وتلفزيربربون )Lumiere (LTVهت وتلفزيربربون
ميغاهت وتلفزيون سيغماهت وتلفزيون Plus
القنوات اإل)اعية القناة اىلوائية إف إم ()ANTI FMهت ومجسسة قربص
لمذاعربة والتلفزيربونهت والقنرباة 1هت والقنرباة 2هت والقنرباة 3هت والقنرباة 4هت وراديربربو
Logosهت وراديو Proto

الصننإلف أليثيربرباهت وأنتلو ربربو هت وبريربربد قربربربصهت و نربربوميهت وهربربارافغيهت وآي
سربربيمرييينهت ورربرباثيمرييينهت ومارسربربيهت وفيليلفثربربريو هت وب ربوليتييسهت وصربربحيفة
قربص اليوميةهت وصحيفة قربص األسبوعيةهت وتو ريربايرو بونتيكي.

اثلثا -اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -قبول املعايل الدولية حلقوق اإلنسان
 -٨5ميثربربل اح ربشام حقربربوق اإلنسربربان ومحايتهربربا إحربربدى األولربربوايت الرئيسربربية يف مجهوريربربة قربربربص.
وحتظ ربربى حق ربربوق اإلنس ربربان ابحلماي ربربة عل ربربى أعل ربربى املس ربربتوايت .وك ربربدد دس ربربتور ا مهوري ربربة احلق ربربوق
واحلرايت األساسيةهت ال تنص عليها أيرا االتفاقيات الدولية واألوروبية حلقوق اإلنسان.
 -٨6وقربربد أولربربت قربربربصهت عقربربد اسربربتقالىلا مربربن احلكربربم االسربربتعماري مباشربربرةهت أمهيربربة قصربربوى للقربربانون
الربربدويلهت وخباصربربة معربربايري حقربربوق اإلنسربربان .ونظ ربرا لغلبربربة سربربلطة الصربربكوك الدوليربربةهت يعربربد القربربانون الربربدويل
حلقربوق اإلنسربان مصربربدر إثربراء وتعزيربز لسربربلطة عموعربة القربوان احملليربربة الرب تربوفر احلمايربربة حلقربوق اإلنسربربان
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واحلرايت .ولذل متثلت إحدى أوه مهام ا مهورية ا ديربدة يف دراسربة املعاهربدات الرب أحالتهربا إليهربا
اململكة املتحدة لربيطانيربا العظمربى وآيرلنربدا الشربمالية واإلعربالن عربن االنرربمام إليهرباهت حسربد االقتررباءهت
مربربع القيربربام يف رربربون ذلرب بدراسربربة صربربكوك حقربربوق اإلنسربربان اإلقليميربربة والعامليربربة املعمربربول اربربا والتصربربدييت
عليها أو االنرمام إليها مجيعها تقريب اهت وهي السياسة ال ال تزال تتَّبعها حىت اليوم.
 -٨٧وتتمحربور رارسربربة العالقربربات الدوليربة لقربربربص حربربول االعربشاف بسربيادة القربربانون الربربدويل ومبقاصربربد
ومبربربادئ ميثربرباق األمربربم املتحربربدةهت وخباصربربة مبربربدأ التس ربوية السربربلمية للنزاعربربات علربربى أسربربا اح ربشام حق ربوق
اإلنسان واحلرايت األساسية.
 -٨٨وأصربرببحت قربربربص طرفرب ا يف مجيربربع املعاهربربدات الدوليربربة األساسربربيةهت عربربالوة علربربى روهنربربا دولربربة طرفرب ا
يف معظربربم الصربربكوك الدوليربربة واألوروبيربربة املتعلقربربة حبقربربوق اإلنسربربان .ومتثربربل املعربربايري وااللتزامربربات الناشربربتة عربربن
تل الصكوك جزءا من اإلطار القانوين لقربص.
 -٨9ويترمن املرفيت اخلامس ىلذه الوثيقة األساسية معلومربات شرباملة عربن عمليربات التصربدييت علربى
الصربربكوك الدوليربربة واإلقليميربربة الرئيسربربية يف عربربال حقربربوق اإلنسربربان (التعربربديالت واإلج ربراءات االختياريربربة)هت
فرالا عن معلومات عن أمور أخرى تشمل اإلعال ت والتحفظات واالعشاةات.

ابء -اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على املستوى الوطين
 -90يسربربتند النظربربام القربربانوين يف قربربربص إه القربربانون العربربام وإه مبربربادئ اإلنصربرباف الرب رانربربت سربربارية
عن ربربد االس ربربتقاللهت بص ربربيغتها املعدل ربربة أو بع ربربد اس ربربتكماىلا يف وق ربربت الح ربربيت بقرب ربوان ا مهوري ربربة والسرب ربوابيت
القرائية .وشهدت فشة االستقالل أيرا إدخال القانون القرباري اإلداري والدسربتوري وتطربويره .وجيسربد
اىليكربربل الدسربربتوري لقربربربص مجيربربع املعربربايري الالزمربربة لتعزيربربز حقربربوق اإلنسربربان ومحايتهربربا ورفالربربة الفصربربل ب رب
السلطاتهت وال سيما رفالة استقالل السلطة القرائية.
 -91ودس ربربتور ع ربربام  1960ه ربربو الق ربربانون األمس ربربى مهوري ربربة ق ربربربصهت وه ربربو الص رب الرئيس ربربي ال ربربذي
يكفربربل حقربربوق اإلنسربربان ويرربربمن محايتهربربا .وأدعربربت يف الفصربربل الثربرباين مربربن الدسربربتورهت املعنربربون راحلقربربوق
واحلربرايت األساسربربيةرهت أحكربربام اإلعربربالن العربرباملي حلقربربوق اإلنسربربان واالتفاقيربربة األوروبيربربة حلقربربوق اإلنسربربانهت
مع توسيع نطاق تطبيقها.
مكرسربربة إلعمربربال حقربربوق اإلنسربربان
 -92ومربربع أن مجيربربع اىليتربربات التشربريعية والتنفيذيربربة والقرربربائية َّ
بصورة فعالةهت يف حدود اختصاص رربل هيتربة منهرباهت مبوجربد أحكربام املربادة  35مربن الدسربتورهت فربنن
استقالل السلطة القرائية الكامل هو الرمانة الفعلية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت.
 -93وجيربربد أن حتمربربي مجيربربع القربوان هت وال سربربيما القربربانون ا نربربائي وقربربانون اإلجربراءات ا نائيربربةهت
احلقوق األساسيةهت وهي حتميها ابلفعل .وقد أعلنت احملكمة العليا أن أي انتهاك ألي شكل من
أشكال حقوق اإلنسان مبوجد قربانون أو أيربة أحكربام قانونيربة عمربل منرباف للدسربتورهت وقربد قرربت
احملكمة بذل يف حاالت عديدة خلصت فيها إه أن هناك واوزات.
 -94وجيربربد أن تُربتَّحربربذ اإلج ربراءات املتعلقربربة بفربربر أي قيربربود أو حربربدود علربربى حقربربوق اإلنسربربان
املكفولة يف الدستور مبوجد أحكام قانونيربةهت وحينمربا تربدعو لربذل ةربرورة قصربوى أل ربرا محايربة
أمن ا مهورية أو النظام الدسربتوري أو السربالمة العامربة أو النظربام العربام أو الصربحة العامربةهت أو مربن
أجربربل محايربربة احلقربربوق ال رب يكفلهربربا الدسربربتور ألي شربربحص .وينبغربربي تفسربربري األحكربربام املتعلقربربة اربربذه
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القيربود أو احلربدود تفسربريا دقيقربا .وقربربد قربررت احملكمربربة الدسربتورية العليربرباهت يف قرربية شربربررة فينربا قربربربص
احمل ربربدودة ة ربربد ا مهوري ربربة )(RSCC, vol.4, p. 33هت وج ربربوب أن ميتث ربربل الق ربربانون ال ربربذي يتع ربربار م ربربع

احلقربربوق واحل ربرايت األساسربربية املكفولربربة يف الدسربربتور ومربربع تفس ربريا ا إه املبربربدأ الثابربربت الربربذي يقرربربي
تفسرهت يف حالة الش هت لصاحل احلقوق واحلرايت املشار إليها.
من مثل هذه القوان
َّ

 -95وعنربربدما يربربنص الدسربربتور أو أي صربربكوك أخربربرى علربربى وجربربوب اختربرباذ إج ربراء إجيربربا بشربربأن
بعربربه احلقربربوقهت وال سربربيما احلقربربوق االجتماعيربربة أو االقتصربربادية أو الثقافيربربةهت جيربربد أن ينفربربذ ذل رب
اإلجراء خالل فشة زمنية معقولة.
 -96وتتمثل سبل االنتصاف املتاحة ألي شحص يدعي أن حقوق قد انتُهكت يف اييت:


حيت التما النقه من خالل التسلسل اىلرمي للسلطة



حيت اللجوء إه احملكمربة العليربا إللغرباء أي قربرار أو فعربل أو إ فربال صربادر عربن أي جهرباز
أو هيتة (يشمل ذل الواليت القرائيت األصلية واالستتنافية مع ا)



ح ربربيت أي ط ربربرف يف أي دع ربربوى قر ربربائية يف الطع ربربن يف ع ربربدم دس ربربتورية أي ق ربربانون
أو ق ربرارهت وتك ربربون احملكم ربربة عن ربربدها ملزم ربربة بوق ربربف ال ربربدعوى إه أن تتح ربربذ احملكم ربربة
العليا قرارا بشأن ذل الطعن
حربربيت رفربربع دعربربوى مدنيربربة للحصربربول علربربى تعربربويه أو جربربرب ةربربرر أو إصربربدار حكربربم
بياين .وجيوز إصدار قرار ابملنع يف حالة إمكانية وقوع ةرر ال ميكن إصالح



حيت رفع دعوى جنائية شحصية



حيت االستتناف يف الدعاوى املدنية وا نائية مع ا



حيت طلد األوامر القرائية املتعلقة ابملثول أمام احملارم ونقربل احملارمربات واحلظربر
واالمتثال واالعشا



جيوز للمحارم املحتصة أن حتكم لرحااي ا رائم بتعويه مايلهت وجيوز أن يصل
هذا التعويه إه  10آالف يورو يف حالة احملارم الطارئة



وتتحم ربربل ا مهوري ربربة أيررب ربا تبع ربربات أي فع ربربل أو إ ف ربربال تعس ربربفي وة ربربار ص ربربدر ع ربربن
موظفيها أو هيتا ا أثناء تصريف واجبات العمل أو ما يفش أن يكون رذل



وجي ربربوز ل ربربس ال ربربوزراء أن ينش ربربت ن ربربة حترب ربرايت للتحقي ربربيت يف االدع ربرباءات املتعلق ربربة
ابحلاالت اخلطرية إلساءة التصرفهت مبا يف ذلرب انتهارربات حقربوق اإلنسربانهت وتقربد
تقارير بشأهنا



وينظر علس النواب و ان هت يف سياق تصريف مهربام عملهربم الرب تشربمل رارسربة
الرقاب ربربة الربملاني ربربةهت يف ح ربرباالت رث ربربرية م ربربن االدع ربرباءات أو التص ربربرفات الرب رب تش ربربمل
انتهارات حلقوق اإلنسان



ويرربربطلع املربربدعي العربربام للجمهوريربربة مبسربربجولية خاصربربة يف عربربال رفالربربة التقيربربد ابألحكربربام
القانونيربربة واح ربشام سربربيادة القربربانونهت وجيربربوز ل رب أن ومربربر ج ربراء حتقيقربربات أو اختربرباذ
تدابري إصالحيةهت مببادرة خاصة من أو عند تقد شكوى
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وأنشربربتت مفوةربربية الشربربجون اإلداري ربة وحقربربوق اإلنسربربان يف عربربام 1991هت بصربربفتها
السربربلطة املسربربتقلة املكلفربربة ابلنظربربر يف شربربكاوى األفربراد املتعلقربربة بسربربوء اإلدارة وسربربوء
السربربلوك وانتهارربربات حقربربوق اإلنسربربان الرب ترتكبهربربا السربربلطات أو املوظفربربون احلكوميربربون.
وقد خرع القانون األساسي للتعديل منذ ذل احل ست مراتهت حيث جربرى
يف رل مرة إما تعزيز سلطات املجسسة أو توسيع نطاق واليتها .وأعيدت تسمية
املجسسةهت مبوجد تعديل عربام 2011هت لتصرببب مفوةربية الشربجون اإلداريربة ومحايربة
حقربربوق اإلنسربربان وتكتسربربد بربربذل مهربربام واسربربعة النطربرباق يف عربربال محايربربة حقربربوق
اإلنسان وتعزيزها وةماهنا بوصفها مجسسة وطنية حلقوق اإلنسربان .وفرربالا عربن
وسرب يربعت تش ربريعات أخربربرى دور املفوةربربية وواليتهربربا .ويف أعقربرباب تربربوجيهي
ذل رب هت َّ
االحت ربرباد األورو ( 2000/78/ECو)2000/43/ECهت عل ربربى وج رب اخلص ربربوصهت ال ربربذين
دخال حيز النفاذ يف عام 2004هت ُرلِفت املفوةربية ابلعمربل بوصربفها اىليتربة املعنيربة
ابملس ربرباواة ومبكافحرب ربربة التمييرب ربربز .وع ربربالوة علرب ربربى ذل رب رب هت وإث ربربر التصرب ربربدييت علرب ربربى الربوتوررب ربربول
االختياري التفاقية األمم املتحربدة ملناهرربة التعربذيد يف آذار/مربار 2009هت ارتسرببت
املفوةية صفة ايلية الوطنية ملنع التعذيد .وأخرياهت وبناء على قرار علس الوزراء
لع ربربام 2012هت ُعيِن ربربت املفوة ربربية بص ربربفتها اىليت ربربة املس ربتقلة للنه ربربو حبق ربربوق األش ربربحاص
ذوي اإلعاق ربربة وفقرب ربا للفق ربربرة  2م ربربن امل ربربادة  33م ربربن اتفاقي ربربة األم ربربم املتح ربربدة املعني ربربة
ود ِعمربربت صربربالحية
حبقربربوق األشربربحاص ذوي اإلعاقربربة .وقربربد نربربتج عربربن ذل رب أن ُعرب ِربززت ُ
املفوةربربية يف التحقيربربيت يف الشربربكاوى الفرديربربةهت يف حرب حولربربت التوسربربعات املتتاليربربة
لواليربربة املفوةربربية هربربذه األخربربرية إه مجسسربربة تتمتربربع مبسربربجوليات واسربربعة النطربرباق ومعقربربدة
ومتحصصرب ربربةهت وهرب ربربو مرب ربربا يتطلرب ربربد إج رب ربراءات متعرب ربربددة والعمرب ربربل علرب ربربى عرب ربربدة مسرب ربربتوايت.
وترطلع مجسسة ديربوان املظربا والسربلطات املسربتقلة الرب تعمربل حتربت لوائهرباهت علربى
وج اخلصوصهت على أسربا مسربتمر ومنربتظمهت ابألنشربطة الوقائيربة والوسربائطية أو الرب
تنطربربوي علربربى حربرباالت القمربربع أو ذات الطبيعربربة التعليميربربةهت إه جانربربد املبربربادرات ال رب
تروم التعاون مع السلطات اإلدارية وا تمع املدين على حد سواء



ومتل رب اىليت ربربة املس ربربتقلة املكلف ربربة بدراس ربربة الش ربربكاوى واالدع ربرباءات املتعلق ربربة بقرب ربوات
الشربربرطة سربربلطة التحقيربربيت يف الربربدعاوى الرب ترفربربع ةربربد أفربراد الشربربرطة والنظربربر فيهربربا.
وهربربي هيتربربة مسربربتقلة وتتكربربون مربربن شحصربربيات ذات خلربربيت رفيربربع ومربربجهالت عاليربربة
ويع أعراءها رئيس ا مهورية



وميكن ألي فرد استنفد سرببل االنتصرباف احملليربة أن يقربدم بال رب ا وفقرب ا لمجربراءات
االختيارية املنصوص عليها يف اتلف الصكوك الدولية املتعلقة حبقربوق اإلنسربانهت
مثل االتفاقيربة الدوليربة للقررباء علربى مجيربع أشربكال التمييربز العنصربري والربوتورربول
االختيربرباري التفاقي ربربة القرربرباء عل ربربى مجي ربربع أشربربكال التميي ربربز ةربربد امل ربرأة واالتفاقي ربربة
األوروبيربربة حلقربربوق اإلنسربربان والربوتورربربول االختيربرباري األول امللحربربيت ابلعهربربد الربربدويل
اخلربرباص ابحلقربربوق املدنيربربة والسياسربربية واالتفاقيربربة الدوليربربة ملناهرربربة التعربربذيد و ربربريه
من ةروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة



وقربربد قبلربربت قربربربص أير رب ا الواليربربة اإللزاميربربة للمحكمربربة األوروبيربربة حلقربربوق اإلنسربربان
والبن ربربد االختي ربرباري اخل ربرباص ابلوالي ربربة اإللزامي ربربة للم ربربادة  )2(36م ربربن نظ ربربام حمكم ربربة
العدل الدولية.
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 -9٧وجيربربوزهت يف حالربربة احلربربرب أو اخلطربربر العربربام الربربذي يهربربدد ريربربان ا مهوريربربة أو أي جربربزء منهربرباهت
تعلييت بعه احلقوق األساسية املكفولة واحملددة يف الدستورهت عربن طريربيت إعربالن مربن علربس الربوزراء
بفربربر حالربربة الطربوارئهت خربربالل فربربشة الطربوارئ املعلنربربة .وجيربربد عربربر هربربذا اإلعربربالن فربربورا علربربى علربربس
النواب الذي كيت لرب رفر  .وتتمثل احلقوق ال ميكن تعليقها يف اييت:


حظر العمل القسري واإلجباري



احليت يف احلرية واألمن الشحصي



حرية التنقل



حرمة املسكن



التدخل يف املراسالت



حرية اإلفصاد والتعبري



احليت يف التجمع وحرية تكوين ا معيات



احليت يف امللكيةهت فقط حينما يتعليت ابإلسراع يف دفع تعويه عن رتلكات مصادرة



احليت يف رارسة أي مهنة أو أي نشاط واري آخر و



احليت يف اإلةراب.

 -9٨ووربربدر اإلشربربارة إه أن قربربربص تقربربم قربربط ابإلعربربالن عربربن حالربربة ط ربوارئ منربربذ اسربربتقالىلاهت
و تعلنها حىت عندما زت ترريا البلد وأصبب جزء من إقليم حتت االحتاللهت وال يزال رذل .
 -99وأُدعربربت االتفاقيربربات الدوليربربة الرب صربربدقت عليهربربا مجهوريربربة قربربربص أو انرربربمت إليهربربا يف قربوان
ا مهورية احملليةهت وهي تعلوهت اعتبارا من اتريخ نشربرها يف ا ريربدة الرمسيربةهت علربى أي قربانون حملربي .وتعتربرب
هربربذه االتفاقيربربات قابلربربة للتطبيربربيت مباشربربرة داخربربل إقلربربيم ا مهوريربربة وجيربربوز أن تطبقهربربا السربربلطات اإلداريربربة
مباشرة وحتتج اا أمام احملارمهت وهو مربا كربدإ ابلفعربل (انربربظر قربرار احملكمربة العليربا يف دعربوى االسربتتناف
املدنية رقم 6616هت مالشتو ةد الونيفتسهت  20رانون الثاين/ينرباير  .)19٨6وعنربدما تترربمن اتفاقيربة
دولية ما أحكاما ري قابلة للنفاذ تلقائيربا تكربون السربلطات التشربريعية ملزمربة قربانو ا بسربن تشربريع مناسربد
بغية مواءمة القانون احمللي مع االتفاقية املعنية وجعلها قابلة للنفاذ بصورة راملة.

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين
 -100متربار قربربص الدميقراطيربة التعدديربة مربع االحربشام املطلربيت حلقربوق الفربرد وحرايترب  .وال تكربف عربن
السعي ا اد إه حتقييت مزيد من التقدم يف عال إعمال حقوق اإلنسربان يف املنرباطيت اخلاةربعة لسربيطر ا
الفعليةهت من خالل إنشاء املجسسات املناسبة ملعا ة مسائل حقوق اإلنسان من منظور شامل.
 -101ومتثربربل اللجنربربة الربملانيربربة حلقربربوق اإلنسربربان وتكربربافج الفربربرص برب ا نسرب آليربربة برملانيربربة لرصربربد
احشام حقربوق اإلنسربان .وهربي معنيربة بفحربص تطبيربيت األحكربام املتعلقربة حبمايربة حقربوق اإلنسربان يف
الدستور واملعاهدات الدولية والقوان الوطنية .وتعربا مسربائل انتهارربات حقربوق اإلنسربان املتعلقربة
ميع النربا يف قربربصهت وتقربدم التقربارير ذات الصربلة إه ا معيربة العامربة لربس النربواب .وتنظربر يف
رثري من األحيان يف املسائل املتعلقة مبا يلربي :العنربف العربائلي واالوربار والبطالربة واىلجربرة والشربباب
وحقوق الطفل وحقوق املرأة وحقوق األشحاص ذوي اإلعاقة.
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 -102وقد أنشتت مفوةية الشجون اإلدارية وحقوق اإلنسان (ديربوان املظربا ) يف عربام 1991هت
مبوجربربد القربربانون رقربربم (3أوالا)( 1991/قربربانون مفربربو اإلدارة)هت بوصربربفها اىليتربربة املسربربتقلة املسربربجولة
عن النظر يف شكاوى األفراد املتعلقة بسوء اإلدارة وسوء السلوك وانتهارات حقوق اإلنسان ال
ترتكبهربربا اىليتربربات الرمسيربربة أو املوظفربربون احلكوميربربون .وخرربربع القربربانون األساسربربي منذئربربذ إه سربربتة تعربربديالت
وهرب ربربي :تعرب ربربديل عرب ربربام ( 1994القرب ربربانون رقرب ربربم (9٨أوالا)1994/هت وتعرب ربربديل عرب ربربام ( 1995القرب ربربانون
رقربربم (101أوالا)1995/هت وتعربربديل عربربام ( 2000القربربانون رقربربم (1أوالا))2000/هت وتعربربديل عربربام 2004
(قرب ربربانون رقرب ربربم (36أوالا))2004/هت وتعرب ربربديل عرب ربربام ( 2011القرب ربربانون رقرب ربربم (15٨أوالا)2011/هت وتعرب ربربديل
عربربام ( 2014القربربانون رقربربم (45أوالا) .)2014/ونربربتج عربربن رربربل تعربربديل إمربربا تعزيربربز صربربالحيات املجسسربربة
أو توسربيع واليتهربربا .وقربد أعيربربدت تسربمية املجسسربربةهت مبوجربد تعربربديل عربام 2011هت لتصربرببب مفوةربربية
الشربربجون اإلداريربربة ومحايربربة حقربربوق اإلنسربربانهت ووسربربعت مهامهربربا علربربى نطربرباق واسربربع يف عربربال محايربربة حقربربوق
اإلنسربربان وتعزيزهربربا وةربربماهنا بوصربربفها املجسسربربة الوطنيربربة حلقربربوق اإلنسربربان .وبنربرباء علربربى ذل رب هت متثربربل
املفوةية الشكل األرثر انتشارا يليات الرقابة ري القرائية لمدارةهت وتقع علربى عاتقهربا مسربجولية
احشام مبدأ حسن السلوك اإلداري وحقوق اإلنسان األساسية.
 -103وأنش ربربتت ايلي ربربة الوطني ربربة ملن ربربع التع ربربذيد و ربربريه م ربربن ة ربربروب املعامل ربربة أو العقوب ربربة القاس ربربية
أو الالإنس ربربانية أو املهين ربربة مبوج ربربد الق ربربانون رق ربربم ق(2-اثلث رب ربا)2009/هت املتعل ربربيت ابلتص ربربدييت عل ربربى
الربوتورربربول االختيربرباري التفاقيربربة مناهرربربة التعربربذيد و ربربريه مربربن ةربربروب املعاملربربة أو العقوبربربة القاسربربية
أو الالإنسانية أو املهينة .ويع أمرب املظربا علربى مسربتوى ايليربة الوطنيربة ملنربع التعربذيد و ربريه مربن
ةربربروب املعاملربربة أو العقوبربربة القاسربربية أو الالإنسربربانية أو املهينربربة .وكربربيت ألم رب املظربربا القيربربام بربزايرات
حرة إه أمارن االحتجاز من أجل رصد االمتثال لالتفاقيربة والقيربام مبقربابالت فرديربة سربرية .ويقربوم
أمرب املظربربا مبراقبربربة ظربربروف االحتجربرباز ويسربربجل مالحظاترب عنهربربا ويصربربدر توصربربيات بغربربر حتسرب
ظروف العيش يف تل املرافيت رما يقوم ابستعرا القوان ذات الصلة.
 -104وترد فيما يلي املزيد من التفاصيل حول األحكربام البربارزة يف القربانون املتعلربيت بربربايلية الوطنيربة
ملنع التعذيد و ريه من ةروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة:
تعريف مفوةية الشجون اإلدارية على أهنا اىليتة الوطنيربة الزائربرة املنصربوص عليهربا
(أ)
يف الربوتورول االختياريهت وال تعمل وفق ا للمادة  3من الربوتورول االختياري
(ب) ختويل مفوةية الشجون اإلدارية صالحيةهت بغر دية مهمتهاهت القيام بزايرات
حربربرةهت وعلربربى ف ربشات منتظمربربةهت إه مرافربربيت االحتجربرباز مبوجربربد إخطربربار رتربربا للتحقربربيت مربربن االمتثربربال
ألحكربربام االتفاقيربربة .وكربربيت ألم رب املظربربا هت خربربالل هربربذه ال ربزايراتهت الوصربربول حبريربربة إه مجيربربع مرافربربيت
االحتجاز وإجراء مقابالت فردية سرية مع أي شحص وفيت ما يراه مناسبا
(و)
االختياري إه املفو

تكون اىليتات الرمسية املعنية ملزمة بتقربد املعلومربات املنصربوص عليهربا يف الربوتورربول

(د) جيربربوز ألمرب املظربربا تقربربد توصربربيات وتقربربارير وجيربربد علربربى مجيربربع السربربلطات املحتصربربة
يف مرافيت االحتجاز اإلبالغ عن أية تدابري تتحذها ابالستناد إه تقارير أم املظا أو توصيات
(ه) جيربربوز للمفربربو أن يقربربدم مقشحربربات بشربربأن حتسرب التشربريعاتهت وأن يعربربرب عربربن
آرائ أثناء النظر يف مشاريع القوان ذات الصلة يف علس النواب
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(و) جيوز ملفربو الشربجون اإلداريربة تقربد ادعرباءات احملتجربزين الرب تتعلربيت مبمارسربات
انتهربرباك حقربربوق اإلنسربربان إه النائربربد العربربام واىليتربربة املسربربتقلة مربربن أجربربل التحقيربربيت يف تلرب االدعربرباءات
ويف الشكاوى ال تقدم ةد الشرطة
(ز) يقدم مفو الشجون اإلدارية تقريربرا سربنوايا إه رئربيس ا مهوريربةهت ويقربدم نسربح ا
من ذل التقرير إه علس الوزراء وعلس النواب ومكتد النائد العامهت مث ينشره
(د) جيربربد أن حتصربربل مفوةربربية الشربربجون اإلداريربربة علربربى احتياجا ربربا مربربن العربربامل وفق رب ا
ألحكربربام القربربانون ذي الصربربلةهت أو علربربى أي عربربدد إةربربايف مربربن املربربوظف هت وفق رب ا للمربربجهالت وشربربروط
العمل احملددة يف األنظمة ال يعتمدها علس الوزراء وعلس النواب يف هذا الصدد.

 -105وابإلةافة إه ذل هت جرى تعديل قانون املسرباواة برب ا نسرب يف أجربر العمربل املتسرباوي
أو العم ربربل ذي القيمرب ربربة املتسرب ربرباوية [القرب ربربانون رقرب ربربم ق(1٧٧-أوالا) ]2002/مبوجرب ربربد القرب ربربانون رقرب ربربم

ق(3٨-أوالا)2009/هت حبيث مينيب أم املظا سلطة النظر بشكل مستقل يف الشكاوي املتعلقة
ابملسربرباواة ب رب ا نس رب يف األجربربرهت ويكفربربل اح ربشام مبربربدأ تكربربافج الفربربرص واملسربرباواة ب رب ا نس رب يف
املعاملة ويف مسائل العمالة واملهنة.
 -106واذا يكون أم املظا مطالب ا من يعمل بصورة استباقيةهت من خالل وةع إطار للرقابة
واالتصال احلر مع السربلطات املحتصربةهت فيمربا يتعلربيت مبسربألة التعربذيد واملعاملربة أو العقوبربة القاسربية
أو الالإنسانية أو املهينة على وج اخلصوصهت من خالل املقشحربات والتوصربيات ذات الصربلة الرب
يقدمها.
 -10٧وش ربربهدت هناي ربربة ع ربربام 2011هت إث ربربر تع ربربديل ق ربربانون مفوة ربربية الش ربربجون اإلداري ربربة األساس ربربي
[القربانون رقربربم ق]1991/3-هت مبوجربربد القربربانون رقربربم ق(15٨-أوالا)2011/هت نقربربل اختصاصربربات
مجسس ربربة حق ربربوق اإلنس ربربان القربص ربربيةهت الرب رب أنش ربربتت يف ع ربربام 199٨هت إه ديرب ربوان املظ ربربا  .ونتيج ربربة
لذل هت أصبب ديربوان املظربا يربجدي دور مجسسربة وطنيربة حلقربوق اإلنسربان ذات صربالحيات واسربعةهت
فيمربربا يتعلربربيت بتعزيربربز حقربربوق اإلنسربربان ومحايتهربربا واالسربربتمرار يف توسربربيع نطربرباق تل رب احلمايربربة وبكفالربربة
تطبييت اىليتات الرمسية للمبادئ املتعلقة عمال حقوق اإلنسان يف ا مهورية.
 -10٨ويرطلع أمرب املظربا هت بوجرب خرباصهت مبوجربد الصربالحيات املمنوحربة لرب هت مبسربجولية تقربد
ايراء والتوصيات واملقشحات والتقارير ال تتعليت اب االت التالية:


أي حاالت النتهاك حقوق اإلنسان ال يقرر تناوىلا



الوةع الوطين فيما يتعليت حبقوق اإلنسان بصورة عامةهت وأي مسائل أرثر حتديدا
لفت انتباه احلكومة إه أي حاالت انتهاك حلقوق اإلنسانهت يف أي جربزء مربن البلربدهت
وتقد مقشحات إليها بشأن اختاذ مبادرات رامية إه وةع حد لتل احلاالت



ومربن الناحيربة العمليربةهت فرربالا عربن دراسربة الشربكاوى الفرديربة الرب قربد تنطربوي علربربى
حربرباالت انتهربرباك حقربربوق اإلنسربربانهت كربربيت للمجسسربربة رارسربربة سربربلطا ا الواسربربعة بوصربربفها
املجسسربة الوطنيربربة حلقربربوق اإلنسربربانهت عنربربدما تتأرربدهت اعتمربربادا علربربى خربا ربربا اليوميربربةهت
مربربن ا ربرباالت الرب تطربربرد إشربربكالية محايربربة حقربربوق اإلنسربربان أو القرربربااي الرب يتع رب
تسليط الرربوء عليهربا وإيالؤهربا املزيربد مربن االهتمربام .ويف بعربه احلرباالتهت يتنرباهى
إه علربربم املجسسربربة حربرباالت راثلربربة مربربن خ ربالل االتصربرباالت واملشربرباورات مربربع املنظمربربات
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ري احلكومية أو ا هربات األخربرى صرباحبة املصربلحة .ومربن األمثلربة علربى القرربااي
ال تدخلت بشأهنا املجسسة حىت اين :العنربف ةربد املربرأة (العنربف املنربزيل وا نسربيهت
واملالحقربربةهت وتشربربوي األعرربرباء التناسربربلية لربربم إهت ومربربا إه ذل رب ) والبغربرباء والتحيربربز
ا نسربرباين يف الفرربرباءات العامربربة واالوربربار ابلبشربربر وانعربربدام ا نسربربية واخلربربدم املنربزلي
املهربرباجرين واملهربرباجرون ذوو اإلقامربربة الطويلربربة األجربربل وح ربوادإ االنتحربربار يف السربربجون
ومكافحة األحكام املسبقة املرتبطة مبتالزمة نقص املناعة املكتسبة/اإليدز


وعربربالوة علربربى ذلرب هت يربربدعو علربربس النربواب املجسسربربة إه إبربربداء رأيهربرباهت علربربى أسربربا
رل حالة علربى حربدةهت سربواء بشربأن التشربريعات املقشحربة املرتبطربة حبقربوق اإلنسربان
أو املسائل األخرى ذات الصلة ال يناقشها الربملان.

 -109ويقوم أمرب املظربا يف إطربار عملرب رمجسسربة وطنيربة حلقربوق اإلنسربانهت ابلتعرباون مربع األمربم
املتحربربدة وأي منظمربربة أخربربرى يف منظومربربة األمربربم املتحربربدةهت ومربربع املجسسربربات اإلقليميربربة واملجسسربربات
الوطنيربربة يف البلربربدان األخربربرى ذات اخلربربربة يف عربربال محايربربة حقربربوق اإلنسربربان وتعزيزهربربا .وعربربالوة علربربى
ذل هت يقوم أم املظا ابلتشاور مع املنظمات ربري احلكوميربة و ريهربا مربن اىليتربات املكرسربة لتعزيربز
حقوق اإلنسان ومحايتها.
 -110ويف متوز/يولي 2015هت قدمت املفوةية إه اللجنربة الفرعيربة املعنيربة ابالعتمرباد التابعربة إه
نربربة التنسربربييت الدوليربربة للمجسسربربات الوطنيربربة لتعزيربربز ومحايربربة حقربربوق اإلنسربربان التابعربربة لألمربربم املتحربربدة
طلربربد اعتمادهربربا بصربربفتها املجسسربربة الوطنيربربة حلقربربوق اإلنسربربان وفق ربا ملبربربادئ ابريربربس .ونظربربرت نربربة
االعتمربرباد يف الطلربربد خربربالل دور ربربا املعقربربودة مربربن  16إه  20تش ربرين الثربرباين/نوفمرب 2015هت وأوصربربت
مبربربنب املفوةربربية الوةربربع ابء .ويسربربتطيع املفربربو الطعربربن يف مثربربل هربربذه التوصربربيات داخربربل أجربربل قربربدره 2٨
يوم ا وترسل بعد ذل إه أعراء مكتد نة التنسييت الدولية للمجسسربات الوطنيربة لتعزيربز ومحايربة
حقوق اإلنسان للموافقة عليها واختاذ قرار هنائي بشأهنا.
 -111ووربربدر اإلشربربارة أير ربا إه أن سربربلطة اسربربتعرا التش ربريعات واألحكربربام اإلداريربربة املعمربربول اربرباهت
ورربربذل مشربرباريع الق ربوان واملقشحربرباتهت وسربربلطة تقربربد التوصربربيات بغربربر رفالربربة اتسربرباق هربربذه النصربربوص
واألحكام مع التزامات البلد الدولية يف عال حقوق اإلنسانهت ال تزال يف يد النائد العام للجمهورية.
 -112وبعد صدور قرار علس الوزراء املجرخ  9أاير/مايو 2012هت أسند إه ديوان املظا أيرا
دور ايليربربة املسربربتقلة لتعزيربربز محايربربة ورصربربد تنفيربربذ اتفاقيربربة حقربربوق األشربربحاص ذوي اإلعاقربربة مبوجربربد
الفقربربرة  2مربربن املربربادة  33مربربن االتفاقيربربة .وأسسربربت بعربربدها اىليتربربة املسربربتقلة لتعزيربربز حقربربوق األشربربحاص
ذوي اإلعاقة لتعطي دفعة قويربة لمجربراءات السربارية يف ذلرب ا ربال ومربا وراءهرباهت نتيجربة لالختصاصربات
ا ديدة الواسعة واملتطلِبة.
 -113وعلى ذرر التفاصيلهت تشمل االختصاصات املمنوحة إه آلية الرصد يف قربص ما يلربيهت
يف مجلة أمور:
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إج ربراء التحقيقربربات ومجربربع البيا ت/املعلومربربات يف سربربياق رصربربد تنفيربربذ االتفاقيربربة وتعزيربربز
متتع األشحاص ذوي اإلعاقة حبقوق اإلنسان على قدم املساواة مع ايخرين



النظر يف املسائل املتعلقة ابدعرباءات التمييربز وانتهارربات حقربوق اإلنسربانهت مببربادرة
خاصربربة منهربربا أو إثربربر تقربربد شربربكاوى فرديربربةهت مربربع إمكانيربربة التشربرباور مربربع مجيربربع األط ربراف
املعنية وفر جزاءات ةمن اإلطار التشريعي ذي الصلةهت حسد االقتراءهت يف
حالة وجود متييز ري قانوين ةد األشحاص ذوي اإلعاقة وانتهاك حلقوقهم
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تقربربد تقربربارير إه السربربلطات احلكوميربربة أو اىليتربربات اخلاصربربةهت ويشربربمل ذل رب تقربربد
توصيات ومقشحات بشأن السياسات واملمارسات ال تتسيت مع االتفاقية



التعرباون مربربع نربربة املشرباورات املعنيربربة برصربربد تنفيربربذ االتفاقيربة واملجلفربربة مربربن أعرربرباء يف
ايلية املستقلة واحتاد قربص ملنظمات األشحاص ذوي اإلعاقة



التعاون مع آلية التنسييت املعنية برصد تطبييت خطة العمل الوطنية لتنفيذ االتفاقية



تنوير ا مهور واألطراف الفاعلة اخلاصة وتعزيربز محايربة وإعمربال حقربوق وقربيم االتفاقيربة
ابلتعاون مع مررز التنسييت.

 -114ومتربربنب األطربربر التشربريعية ا ديربربدة مفربربو الشربربجون اإلداريربربة صربربالحيات موسربربعة النطربرباق حلمايربربة
حقربربوق اإلنسربربان ومكافحربربة التمييربربز .وعربربالوة علربربى التحقيربربيت يف الشربربكاوى الرب تقربربدم إه ديربوان املظربربا هت
اربربتص الربربديوان أير رب ا بتط ربوير أنشربربطة اس ربربتباقية أوسربربع نطاق رب ا وذات طبيعربربة وقائيربربة وتثقيفيربربة وإعالمي ربربةهت
من قبيل:


وةع ونشر مدو ت للممارسات ا يدة



تنظيم محالت توعوية من خالل وسائط اإلعالم



عقربربد حلقربربات دراسربربية تدريبيربربة موجه ربربة إه املربربوظف العمربربومي وأف ربراد الش ربربرطةهت
أو ريهم من الكوادر املهنية األخرىهت عالوة على ا تمع املدرسي



املشاررة يف شبكات املنظمات الدولية أو اإلقليمية ذات الوالية املشااة



إجراء دراسات وحبوإ إحصائية.

 -115نربربة اإلش ربراف املعنيربربة مبرارربربز احتجربرباز املهربرباجرين احملظربربورين :تربربنص املربربادة  5مربربن ق ربربانون
سيس أمارن إليداع املهاجرين احملظورين وتنظيمهاهت [القربانون رقربم ق(٨3-أوالا) ]2011/علربى

تشربربكيل نربربة لمشربراف علربربى مرارربربز احتجربرباز املهربرباجرين احملظربربورين مبوجربربد قربرار صربربادر عربربن علربربس
الوزراء (القرار رقربم  63٨-٧4املربجرخ  2أاير/مربايو  .)2013ويتعرب علربى تلرب اللجنربة وفقربا ىلربذا
القانونهت زايرة مرارز احتجاز املهاجرين احملظورين ما ال يقل عن  ٨مرات يف العامهت ويف أي وقت
آخر ترى في أن زايرة املرارز ةرورية أل را الرصد.
 -116وقد ِ
شكلت نة للشكاوى اتبعة ملررز احتجرباز املهرباجرين احملظربورين يف مينربوايهت مبوجربد

القرار الوزاري املجرخ  5أاير/مايو 2013هت ووفق ا للبند  2٨من الالئحة رقم  2011/161بشأن
سربربيس أمربربارن إليربربداع املهربرباجرين احملظربربورين وتنظيمهربربا .وجيربربوز لتل رب اللجنربربةهت مربربن تلقربرباء نفسربربها
أو مبوجربد شربربكوى مربربن شربربحص حمتجربزهت أن( :أ) تعيربربد النظربربر يف قربرارات مربدير مررربربز االحتجربرباز املعربربين
و(ب) تنظر يف شكاوى احملتجزين املتعلقة بظروف االحتجاز واملعاملة.
 -11٧ووربري الربربوزارات املعنيربربة اتصرباالت منتظمربربة مربربع املنظمربات ربربري احلكوميربربةهت وخباصربة فيمربربا يتصربربل
عربربداد التش ربريعات ذات الصربربلة بنطربرباق عملهربربا .وإدرار رب ا ألمهيربربة إش ربراك ا تمربربع املربربدينهت تتعربرباون اىليتربربات
احلكومية مع املنظمات ري احلكومية يف إطار فرييت التنسييت املتعدد التحصصاتهت أي مع مبربادرة
قربص لوقف االوارهت وحررة املسرباواة والربدعم ومناهرربة التمييربز العنصربريهت ومعهربد البحربر األبربيه
املتوسط للشجون ا نسانية.
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 -11٨وال تزال الوحدة املعنية ابملساواة التابعة لوزارة العدل والنظام العام وايلية الوطنيربة حلقربوق
امل ربرأة تربربجداين دورا رائربربدا يف عربربال تعزيربربز املسربرباواة ب رب ا نس رب ومحايربربة حقربربوق امل ربرأة بصربربفة عامربربة.
وابإلةربربافة إه ذلرب هت أعطربربى إنشربرباء ريربربا ت وهيتربربات و ربربان جديربربدة لتعزيربربز املسربرباواة برب ا نسرب
زمخا جديدا لعملية التنفيذ الكامل للقوان والسياسات املتعلقربة ابملسرباواة برب ا نسرب  .وازدادت
رثريا مشاررة املنظمات النسائية واملنظمات ري احلكومية يف صيا ة السياسات املتعلقة ابملساواة
ب ا نس وتنفيذها وقدمت مسامهات يف اية األمهية يف عال رفالربة مراعرباة احتياجربات مجيربع
النساءهت مبا يف ذل الفتات الرعيفة.
 -119وتربجدي وسربربائط اإلعربالم دورا ابرزا يف تعزيربربز حقربوق اإلنسربربان ومحايتهربا .وتتمتربربع الصربربحافة
ابحلرية الكاملة وميل القطاع اخلاص عددا من الصحف اليومية واألسبوعية وصحفا ومطبوعربات
دوريربربة أخربربرى .وينطبربربيت األمربربر نفس رب علربربى البربربث اإلذاعربربي والتلفزيربربوينهت حيربربث متل رب الدولربربة حمطربربة
إرسال تلفزيوين وبث إذاعي واحدة فقطهت أسنِدت إدار ا إه مجسسة مستقلة.
 -120وعربالوة علربى ذلرب هت يربنص مشربروع تعربديل قربانون الصربحافة لعربام 2011هت يف املربادة  1٧منرب هت
علربربى أن أي ش ربربحص مس ربربجول مبوج ربربد القربربانون ع ربربن ص ربربحيفة (ويش ربربمل هربربذا املص ربربطلب مجي ربربع الواثئ ربربيت
ال رب تصربربدر يف هيتربربة مكتوبربربة أو إلكشونيربربة) يكربربون ملزم ربا بنشربربر الربربرد الربربذي يقدم رب أي شربربحص يتعربربر
لمسربرباءة بسربرببد حمت ربوى مقربربال منشربربور فيه ربربا .وابإلةربربافة إه ذل رب هت أصربربدرت نربربة شربربكاوى وس ربربائط
اإلعربربالم القربصربربية توجيهربا حبربربذف أي مربربادة فيهربربا متييربربز ةربربار .ويترربربمن مشربربروع تعربربديل قربربانون الصربربحافة
لعام 2011هت يف الفقربرة  1مربن املربادة  3مربن الفصربل الثرباينهت نصرب ا صربرك ا بشربأن حريربة الصربحافةهت مفرباده
أن الصربربحفي رميلرب احلربيت يف البحربربث حبريربربة عربربن املعلومربربات واحلصربربول عليهربربا مربربن مصربربادره اخلاصربربة دون
قي ربربود تفرة ربربها اىليت ربربات احلكومي ربربة وبص ربربرف النظ ربربر ع ربربن احل ربربدودهت وك ربربيت ل رب ب ربربث تل رب املعلوم ربربات حبري ربربة
مستحدما يف ذل مجيع وسائل التعبري املتاحةهت ما توجد أسباب تتعليت بسالمة ا مهورية ...ر.
 -121ويتمثربربل الغربربر مربن تشربربكيل نربربة شربربكاوى وسربربائط اإلعربربالم القربصربربية يف ونربربد التمييربربز.
وينص مشروع تعديل قانون الصحافة على إةافة الواثئربيت الرب تصربدر يف شربكل إلكربشوين إه فتربة
وسائط اإلعالمهت وبذل يستطيع أي شحص يتعر لمهانة مي شكل مربن األشربكال الربرد عربن
طرييت مقال تصحيحي ينشره ل الشحص املسجول مبوجد القانون.
وتنشربربر مجيربربع االتفاقيربربات واملعاهربربدات الدوليربربة ال رب تصربرببب قربربربص طرف رب ا فيهربربا يف ا ريربربدة
 -122ي
الرمسية .وجيري التعريف اا ابلصورة املناسبة يف وسائط اإلعالم والصحف املطبوعربة واإللكشونيربةهت
ويشربربمل ذل رب االع ربشاف حبربربيت األف ربراد يف تقربربد التماسربربات وشربربكاوى إه اىليتربربات املعنيربربة حبقربربوق
اإلنسانهت يف إطار اإلجراءات االختيارية.
 -123وحتظى مسائل حقوق اإلنسان ابهتمام ربري وتُتحذ بشربأهنا علربى الربدوام إجربراءات خاصربة ترمربي
إه تعزي ربربز وع ربربي ا مه ربربور ا ربربا وتعري ربربف الس ربربلطات املعني ربربة ابحلق ربربوق الرب ربواردة يف ص ربربكوك حق ربربوق اإلنس ربربان
املحتلفربربة .ووربربري التوعيربربة بصربربورة أساسربربيةهت ابعتبارهربربا شربربرطا مسربرببقا ةربربرورايا ملطالبربربة األف ربراد حبقربربوقهم وملنربربع
التجربرباوزاتهت ةربربمن أشربربياء أخربربرىهت مربربن خربربالل التثقيربربف الربربذي يشربربمل إدمربرباو مسربربائل حقربربوق اإلنسربربان يف
املنربرباهج الدراسربربية علربربى مجيربربع مسربربتوايت التعلربربيم وإدخاىلربربا يف منربرباهج تربربدريد املعلم رب ومنربرباهج أرادمييربربات
تدريد الشرطةهت وإنتاو مواد إرشادية موجهة إه ايابء واألمهات وا هات األخرى املعنية.
 -124وتعربرب قربربص عربن التزامهربا مبواصربلة العمربل مربن أجربل حتقيربيت مزيربد مربن التقربدم فيمربا يتعلربيت
ابلتوعيربربة والتثقيربربف يف عربربال حقربربوق اإلنسربربان .وأدرو منظربربور حقربربوق اإلنسربربان يف املنربرباهج الدراسربربية
عل ربربى حن ربربو يع ربربزز التسرب ربامب يف األوس ربرباط ذات الثقاف ربربات املتع ربربددة .واعتم ربربدت ت ربربدابري حم ربربددة ملن ربربع
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رارسات التمييز وإلغائهاهت مثل وةع سياسات تعليم متطورةهت وإنشاء آليات للتنسييتهت وختصربيص
املوارد بصورة أفرلهت وإدخال أدوات تعليمية خاصة.
 -125و ربربتم احلكوم ربربة ووس ربربائط اإلع ربربالم وهيت ربربات القط ربرباع اخل ربرباص بنش ربربر الكت ربربد واملطبوع ربربات
املتعلقربربة مبسربربائل محايربربة حقربربوق اإلنسربربانهت وابنتهارا ربربا رربربذل  .وتربربوزع امللصربربقات والكتيبربربات ذات
الصلة على املجسسات العامة واملدار واملرارز الشبابية واملنظمات .وتصدر عند الررورة بيا ت
صحفية خاصة بشأن التطورات ال تطرأ يف عال حقوق اإلنسان على الصعيدين احمللي والربدويل
معرب رباهت مب ربربا يف ذلرب رب املرب ربجمترات واحللق ربربات الدراس ربربية واحملاةرب ربرات والن ربربدوات و ريه ربربا م ربربن األح ربربداإ
املماثلربربة .وتنشربربر يف أحيربربان رثربربرية مقربرباالت عربربن حقربربوق اإلنسربربان يف الصربربحف واملنشربربورات املتحصصربربةهت
مبا يف ذل منشورات نقابة احملام ومنظمات حقوق اإلنسان.

دال -عملية إعداد التقارير على املستوى الوطين
 -126أسربربندت إه مفربربو الشربربجون القانونيربربةهت عمربالا بقربرار صربربادر عربربن علربربس وزراء مجهوريربربة قربربربص
(القربرار رقربربم  95٨-3٨املربربجرخ  25شربربباط/فرباير )1993هت مسربربجولية رفالربربة امتثربربال قربربربص إه التزامربربات
تقربربد التقربربارير املتعلقربربة ابلصربربكوك الدوليربربة حلقربربوق اإلنسربربانهت ابلتعربرباون مربربع وزارة الشربربجون اخلارجيربة والربربوزارات
املحتصة األخرى .وتستويف قربص مجيع التزاما ا يف هذا الصدد على الوج األمثل.
 -12٧وجيري بصفة عامةهت يف مجيع مناسبات إعداد وتقد التقارير الوطنية إه هيتة معينربة مربن
هيتات معاهدات حقوق اإلنسانهت تشكيل فرييت عامل اصص مشربشك برب اإلداراتهت مربن أجربل
تنفيذ عملية استعرا احلالة يف ا ال املعين من عاالت حقوق اإلنسان يف قربص.
 -12٨ويسربربهم يف وميربربع املعلومربربات وتيسربربري عمربربل الفريربربيت العامربربل املشربربشك ب رب اإلدارات رثلربربون عربربن
ال ربربوزارات واإلدارات احلكومي ربربة األخ ربربرى واملجسس ربربات املس ربربتقلة (مث ربربل ديرب ربوان املظ ربربا ومفوة ربربية الش ربربجون
القانوني ربربة) وعرب ربربن اىليترب ربربات (مث ربربل اىليترب ربربة املسرب ربربتقلة للتحقيرب ربربيت يف االدع ربرباءات والشرب ربربكاوى ةرب ربربد الشرب ربربرطة)
واملنظمات ري احلكومية العاملة يف عال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
 -129وفيما يتعليت مبسألة تقد التقارير إه نة األمم املتحدة املعنيربة حبقربوق األشربحاص ذوي
اإلعاقربربة علربربى وج رب التحديربربدهت اختربربذ علربربس وزراء مجهوريربربة قربربربصهت يف  9أاير/مربربايو 2012هت ق ربرارا
بشربربأن تنفيربربذ املربربادة  33مربربن اتفاقيربربة األمربربم املتحربربدة حلقربربوق األشربربحاص ذوي اإلعاقربربةهت يقرربربي بتحديربربد
آليات معينة لكفالربة تنفيربذ االتفاقيربة ورصربدها بشربكل فعربالهت ومن تشربارك يف ذلرب إدارة اإلدمرباو
االجتماعي لألشحاص ذوي اإلعاقربة حتربت إشربراف وزارة العمربل والرربمان االجتمرباعيهت وعلربس عمربوم
قربص لألشحاص ذوي اإلعاقةهت وديوان املظا هت ومفوةية حقوق اإلنسانهت وهيتة املساواة.
 -130وعهدت إه إدارة اإلدماو االجتماعي لألشحاص ذوي اإلعاقةهت يف مجلربة أمربورهت مسربجولية
إعداد التق ارير وتقدميها إه نربة األمربم املتحربدة املعنيربة حبقربوق األشربحاص ذوي اإلعاقربةهت ابلتعرباون
مع ا هات املحتصة األخرىهت بوصفها مررز تنسييت.

هاء -املعلومات األمرى )ات الصلة حبقوق اإلنسان
 -131دأبت قربصهت بوصفها من الدول األطراف يف البية الصكوك الدولية األساسية املتعلقة
حبقوق اإلنسان واملعتمدة على الصربعد العامليربة واألوروبيربة واإلقليميربةهت علربى تقربد تقاريرهربا ابنتظربام
إه هيتربات املعاهربربدات املحتصربةهت وعلربربى أن تراعربربي علربى النحربربو الواجربد يف ذلرب توصربربيات/مالحظات
تل اىليتاتهت يف حماولة منها لتحس حالة احشام حقوق اإلنسان.
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رابعا -معلومات عن عدم التمييز واملساواة وسبل النتصاف الفعالة
 -132أدى انرمام قربص إه االحتاد األورو يف عام 2004هت إه تطبييت إطار قربانوين جديربد
ملكافحة العنصرية وتعزيز مبدأ املساواة يف املعاملة ب مجيربع النربا دون متييربز علربى أسربا األصربل
العرقي أو اإلثين .وتقرر أن إنشرباء هيتترب جديربدت وةربمهما مربن الناحيربة التنظيميربة إه املفوةربية
سيليب بصورة راملة متطلبات التنفيذ الفعال للتشريعات ا ديدة املتعلقة مبكافحة التمييز.
 -133وجربربرى بنربرباء علربربى ذل رب هت سربربيس هيتربربة قربربربص ملناهرربربة التمييربربز وهيتربربة املسربرباواةهت وتقربربرر توسربربيع
نطربرباق واليتيهمربربا حبيربربث تشربربمالن القطربرباع العربربام واخلربرباص .واشربربتمل اختصاصربربهما املجسسربربيهت عربربالوة
علربى التحقيربيت يف الشربربكاوى الفرديربة وتقربد املسربرباعدة بشربكل مسربتقل إه ةربربحااي التمييربزهت علربى نطربرباق
واسع من األنشطة املتصلة ابلوقاية والوساطة والردع والتثقيف.
 -134وفيمربربا يتعلربربيت ايتربربة مكافحربربة التمييربربزهت فربربنن عربربال عملهربربا األساسربربي يتمثربربل يف مكافحربربة التمييربربز
عل ربربى أس ربربا الع ربربرق أو ا تم ربربع أو اللغ ربربة أو الل ربربون أو ال ربربدينهت أو املعتق ربربدات السياس ربربية أو ريه ربرباهت
أو األصربول اإلثنيربة أو القوميربةهت وعمومربا تعزيربز املسرباواة يف املعاملربة يف عرباالت احلمايربة االجتماعيربربة
والرمان االجتماعي واالستحقاقات االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم واملشاررة يف النقرباابت
واملنظمات املهنيةهت واحلصول على السلع واخلدماتهت مبربا يف ذلرب اإلسربكان .وعربالوة علربى ذلرب هت
تر ربربطلع اىليت ربربة املعني ربربة مبكافح ربربة التميي ربربز مبجموع ربربة واس ربربعة م ربربن األنش ربربطة املتعلق ربربة مبكافح ربربة ج ربرائم
الكراهيربربة وخطربرباب الكراهيربربة ورربربره األجانربربد .ويف الوقربربت ذاترب هت تعمربربل املنظمربربة بصربربورة شربرباملة علربربى
محايربربة حقربربوق مجاعربربة املثليرب واملثليربربات ومزدوجربربي امليربربل ا نسربربي ومغربربايري اىلويربربة ا نسربربانيةهت فرربالا
ع ربربن الفت ربربات الر ربربعيفة األخ ربربرىهت مث ربربل مجاع ربربة الروم ربربا وامله ربرباجرين ربربري املرب ربوثق هت ور ربربذل القص ربربر ربربري
املصربربحوب  .ووفق ربا لدسربربتور قربربربصهت ميثربربل القبارصربربة األت ربراك إحربربدى الطربربائفت املكربربونت مهوريربربة
قربص .ومع ذل هت فنن احلماية ال متنحها هيتة مكافحة التمييز تشمل أعراء الطائفة القربصية
الشريربربةهت وأعرربرباء ا ماعربربات الدينيربربة الثالثربربة املعربربشف اربربا مبوجربربد دسربربتور ا مهوريربربة (األرمربربن واملوارنربربة
والالتينيون)هت مثلما متنب ألي مواطن قربصيهت يف احلاالت ال يقربع فيهربا أي انتهرباك للحقربوق الرب
حتميها تل اىليتة مبوجد اختصاصها
 -135ويتمثربربل االختصربرباص الرئيسربربي ىليتربربة املسربرباواة يف إجربراء التحقيقربربات بوصربربفها هيتربربة مسربربتقلة
متربربار إج ربراءات خربربارو إطربربار صربربالحيات احملربربارمهت وتنظربربر يف الشربربكاوى ال رب يقربربدمها األشربربحاص
الذين يعتقدون أهنم ةحااي التمييز يف عال العمالة أو املهنة يف رل من القطاع العام واخلاصهت
ألس ربربباب تتعل ربربيت مص ربربلهم العرق ربربي أو اإلث ربربين أو ابل ربربدين أو املعتق ربربد أو العم ربربر أو ألهن ربربم م ربربن ذوي
االحتياجات اخلاصةهت أو بسبد ميوىلم ا نسربية أو نربوع جنسربهم .ويغطربي احلظربر القربانوين للتمييربز
يف العمالربة واملهنربة النطرباق الكامربل لعالقربات العمربل .وابإلةربافة إه ذلرب هت ُمنحربت هيتربة املسربرباواةهت
من ربربذ ع ربام 200٨هت اختص ربرباص التحقي ربربيت يف ش ربربكاوى التميي ربربز عل ربربى أس ربربا ن ربربوع ا ربربنس يف ع ربربال
احلص ربربول عل ربربى الس ربربلع واخل ربربدمات وتوفريه ربرباهت مب ربربا يف ذلرب رب الت ربربأم واخل ربربدمات املالي ربربة يف ر ربربل م ربربن
القطاع اخلاص والعام.
 -136وأدى التصدييت على الربوتورول االختياري التفاقية مناهرة التعذيد إه توسع ربربري يف
نطربرباق مسربربجوليات أم رب املظربربا  .ومشلربربت أنشربربطة أم رب املظربربا حربربىت اينهت زايرة مرافربربيت االحتجربرباز
واحلص ربربول عل ربربى املعلوم ربرباتهت وتق ربربد التق ربربارير بن ربرباء عل ربربى ذلرب رب م ربربن أج ربربل التحقي ربربيت يف الش ربربكاوى
الفرديربربة .ويرربرباف إه ذل رب هت أن أم رب املظربربا ميل رب هت مبوجربربد الصربربالحيات ا ديربربدةهت حريربربة زايرة
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األمارن ال تسلد فيها حرية األشحاصهت من أجل مراقبة ظروف االحتجاز العامربة فيمربا يتصربل
ابلتعذيدهت وتسجيل مالحظاترب عنهرباهت وتقربد توصربيات بشربأن حتسرب ظربروف االحتجرباز وتنقربيب
التشريعات ذات الصلة يف ذات الوقت.
 -13٧ويف حالربربة التوصربربل إه أن هنربرباك أدلربربة علربربى وجربربود متييربربزهت ميل رب مفربربو الشربربجون اإلداريربربة
س ربربلطة ف ربربر رام ربربات عل ربربى امل ربربوظف العم ربربومي هت أو م ربربوظفي القط ربرباع اخل ربرباصهت املس ربربجول ع ربربن
االنتهارات املعنية .وجيوز للمفو أن يقومهت ابإلةافة إه ما سبيت أو عوة ا عن هت بتقد توصية
إه الشحص املسجول عن االنتهاكهت عقد التشاور مع أطراف الشكوى .وتكون التوصية ملزمةهت
وجيربربوز أن تشربربملهت حسربربد مقترربربى احلربربالهت اختربرباذ تربربدابري عمليربربة يف رربربون فربربشة زمنيربربة حمربربددةهت مربربن
أجربل إزالربربة التمييربربز أو وقفرب أو منربربع تكربراره يف املسربربتقبل .ويف حالربربة عربربدم االمتثربربالهت جيربربوز للمفربربو
نشربربر التوصربربية يف ا ريربربدة الرمسيربربة للجمهوريربربة وحتديربربد مهلربربة جديربربدة مربربن أجربربل االمتثربربال إليهربربا .ويف
حالة تكرار عدم االمتثال يف حدود املهلة الزمنية ا ديدةهت جيوز للمفو فر رامربة علربى عربدم
االمتثالهت ابإلةافة إه رامة عن رل يوم يستمر في عدم االمتثال املذرور.
 -13٨ويف حالربربة إثبربربات أن التمييربربز احملظربربور ابلقربربانون يكمربربن يف بعربربه األحكربربام القانونيربربةهت كيربربل
مفربربو الشربربجون اإلداريربربة هربربذه الواقعربربة إه النائربربد العربربام للجمهوريربربة مربربن أجربربل مباشربربرة إج ربراءات
تعديل تل األحكام.
 -139وال ميل مفو الشجون اإلداريةهت سواء عمل ابسم هيتة مكافحة التمييز أو ابسم هيتة
وجييربربز القربربانون لرربربحااي التمييربربز واألشربربحاص
املسربرباواةهت صربربالحية مربربنب تعويرربربات لرربربحااي التمييربربزُ .
الذين يعتقدون أهنم تعرةوا لتمييز يف عايل العمالة واملهنة رفربع دعرباوى أمربام احملربارم املحتصربة مربن
أجل احلصول علربى تعربويه .ومتربنب احملكمربةهت حسربد مقترربى احلربالهت تعويررب ا مناسربب ا عربن الرربرر
حبيربربث يشربربمل مجيربربع األةربرار املثبتربربة النامجربربة عربربن التمييربربزهت ابإلةربربافة إه الفائربربدة الرب يقرهربربا القربربانون
منذ اتريخ ارتكاب املحالفة وحىت اتريخ ارتمال تسوية األةرار.
 -140ويتسربربم اإلطربربار املجسسربربي ا ديربربد ملكافحربربة التمييربربز بطربربابع معقربربد ألنرب يشربربمل مجيربربع أوج رب
التمييربربز احملظربربورة يف القطربرباع العربربام واخلربرباص .وهربربو يرب ِ
ربدخل يف الواقربربع أدوات قانونيربربة منهجيربربة هامربربة
ُ
ملكافحربربة التمييربربزهت إذ يعتمربربد تعريفرب ا واةربربح ا ومفصربالا ملعربرباين التمييربربز املباشربربر و ربربري املباشربربر (املسربربتش)
الربربذي كظربربره القربربانون .وهربربو يربربنص أير ربا علربربى تربربوفري محايربربة خاصربربة مسربربتقلة ةربربد التحربربر وةربربد
األوامر ال ويز استمرار املعاملة التمييزية الرارة على أسا األصل العرقي أو اإلثين.
 -141ومتثل أحكربام اإلطربار املجسسربي يف عملهربا نظامربا موحربدا حلمايربة ةربحااي التمييربزهت ويطبَّربيت
هذا النظام ليس من أجل فر عقوابت علربى احلرباالت الفرديربة فحسربدهت بربل وليجرربد أيرربا أمهيربة
اإلجراءات الوسيطة لتعزيز مبدأ املساواة.
 -142وهو ميثل أيرا أساسا الختاذ مبادرات وقائية وتثقيفيربة ملكافحربة التمييربزهت ورربذل أساسربا
إلش ربراك ا تمربربع املربربدين علربربى مسربربتوى التوعيربربة ا ماهرييربربة وشربربرد قرربربااي ةربربحااي التمييربربز .وبغربربر
تقد املساعدة لرحااي التمييزهت مينب اإلطربار املجسسربي أيررب ا إمكانيربة اخترباذ تربدابري إجيابيربة ربدف
إه منع حاالت إ ماط احلقوق على أسا األصل العرقي أو اإلثين أو دفع تعويرات عنها.
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مامسا -آمر التطورات املتعلقة مبسألة قربص
 -143تتغري طبيعة مسألة قربص منذ عام  19٧4فهربي مسربألة ربزو واحربتالل أجنربيب تشتربد
عن انتهارات جسيمة حلقوق اإلنسان اخلاصة بشعد قربص.
 -144ويف شربربباط/فرباير 2013هت انتحربربد السربربيد نيكربربو ا ستاسربربياديس رئيس رب ا مهوريربربة قربربربص.
وتشربربمل األهربربداف الرئيسربربية حلكومت رب إعربربادة إطربربالق املفاوةربربات الشربرباملة ال رب ربربدف إه حتقيربربيت نتربربائج
مربن أجربل إجيرباد حربربل ملسربألة قربربص .ويف  16متوز/يوليرب 2013هت أرربربد ا لربس الربوطين ابإلمجربرباع اإلرادة
السياسية لتعيرب مفرباو عربن القبارصربة اليربو ني  .ويف ذات الوقربت ُعربِ السربفري أنربدراي مربافرواينيس
لشغل ذل املنصد.
 -145ويف  11شباط/فرباير 2014هت أصدر زعيما الطربائفت هت الربرئيس ن .ا ستاسربياديس والربدرتور
د .ايرو لوهت إعال ا مششر ا بشأن إعادة إطالق احملاداثت املتعلقربة مبسربألة قربربص .ويرربع اإلعربالن
املشربربشك إطربربارا للمبربربادئ األساسربربية حلربربل املسربربألة ويوةربربب املنهجيربربة الرب سربربتتَّبع يف عمليربربة التفربرباو .
ويجرربربد اإلعربربالن املشربربشك مربربن جديربربد أن التسربربوية ستسربربتند إه نظربربام احتربربادي ثنربربائي يرربربم الطربربائفت
ويتكربربون مربربن منطقت رب تتمتعربربان ابملسربرباواة السياسربربيةهت علربربى النحربربو املب رب يف ق ربرارات علربربس األمربربن
واالتفاقات الرفيعة املستوى ذات الصلة .ويجرد اإلعالن عربددا أيررب ا أن قربربص املوحربدة سربتتمتعهت
بوص ربربفها عررب ربوا يف األم ربربم املتح ربربدة واالحت ربرباد األورو هت بشحص ربربية قانوني ربربة دولي ربربة واح ربربدة وس ربربيادة
واحدةهت ِ
ويعرف تل السيادة مهنا السيادة ال تتمتع اا مجيع الربدول األعررباء يف األمربم املتحربدة
وفق ا مليثاق األمم املتحدةهت رما يجرد أن مواطنيها سيحملون جنسية واحدة.
 -146وتربربرى حكومربربة مجهوريربربة قربربربص ةربربرورة إعطربرباء املفاوةربربات دفعربربة ديناميربربة موازيربربة لعمليربربة
التفاو هت من أجل استعادة ثقة شعد قربص يف إمكانية التوصربل إه حربل .ويف هربذا الصربددهت قربدمت
حكومربربة مجهوريربربة قربربربص حزمربربة مقشحربربات سربربتجديهت إذا قبلتهربربا ترريربرباهت إه رتغيربربري قواعربربد اللعبربربةرهت وتعزيربربز
رود الثقة والتعاون ب الطائفت  .و دف حزمربة املقشحربات هربذه إه إعربادة مدينربة فاروشربا إه سربكاهنا
الشرعي هت وفقا لقرار علس األمن )19٨4(550هت مقابربل فربتب مينرباء فاما وسربتا يف إطربار الربوتورربول
رقم 10هت وفتب عدد من فصول املفاوةات بشربأن انرربمام ترريربا إه االحترباد األورو هت شربريطة أن
تنفذ ترريا تنفيربذارربامالا وبربدون متييربز الربوتورربول اإلةربايف التفرباق إنشرباء رابطربة برب ا ماعربة االقتصربادية
األوروبية وترريا (الربوتورول اإلةايف التفاقية الشرارة مع االحتاد األورو ).
 -14٧ويف الفربربشة مربربن أاير/مربربايو  2015إه متوز/يولي رب 201٧هت أجريربربت مفاوةربربات مكثفربربة راميربربة
إه إجيربرباد تسربربوية شربرباملة للمشربربكلة القربصربربيةهت وأحربربرز تقربربدم ربربربري يف عموعربربة مربربن املسربربائل .بيربربد أن
املجمتر املعين بقربصهت الذي عقد يف ررانز مونتا من  2٨حزيران/يوني إه  ٧متوز/يولي 201٧هت
الذي ررز ابألسا على مسألة األمن ويرمن ما بعد التسويةهت انتهى دون إحراز أي نتائج على
ال ربربر م م ربربن املوق ربربف البن ربرباء للط ربربرف القربص ربربي الي ربربو ين .وأع ربربرب رئ ربربيس مجهوري ربربة ق ربربربص ع ربربن اس ربربتعداده
الستتناف املفاوةات يف أي وقربتهت يف إطربار بعثربة املسرباعي احلميربدة لألمرب العربام لألمربم املتحربدة
ورإطار الست نقاطر الذي قدم األم العام خالل املجمتر سالف الذرر .وتبقى مجهورية قربص
علربربى الت ربزام مبسربربألة تسربربوية مشربربكلة قربربربص وفق رب ا لالتفاقربربات رفيعربربة املسربربتوى وق ربرارات علربربس األمربربن
التابع لألمم املتحدة وعموعة تشريعات االحتاد األورو .
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