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أول -مقدمة
 -1تش ــكل الوثيق ــة األساس ــية املشـ ـ ة ج ــزءا ال يتجـ ـزأ م ــن التق ــارير املقدم ــة م ــن حكوم ــة
مجهوريــة قــربص إىل هياــات معاهــدات األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســانة وفــاء بالتزاما ــا املتعلقــة
بتقدمي التقارير بوصفها دولة طرفا يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان.
 -4ومتثــل هــذه الوثيقــة األساســية املش ـ ة نســاة منقحــة مــن الوثــائق الســابقة ال ـيت قــدمتها
حكوم ـ ــة مجهوري ـ ــة ق ـ ــربصة وق ـ ــد ص ـ ــيغ وفق ـ ـا للمب ـ ــادو التوجيهي ـ ــة املنقح ـ ــة ل م ـ ــم املتح ـ ــدةة
(.)HRI/GEN/2/Rev.6
 -3وهي حتتوي على وقائع ومعلومات إحصـائية ذات طبيعـة عامـة ترمـي إىل مسـاعدة ـان
حق ــوق اإلنس ــان التابع ــة ل م ــم املتح ــدة يف فه ــم الس ــياقات السياس ــية والقانوني ــة واالجتماعي ــة
واالقتصادية والثقافية إلعمال حقوق اإلنسان يف قربص.
 -2وقد وفرت مجيع املعلومات اإلحصائية الواردة يف هـذه الوثيقـة األساسـية املشـ ة (سـواء
يف هياة ا داول أو يف أشكال أخرى) الدائرة اإلحصائية والوزارات املاتصة يف مجهورية قربص.
 -8ونظرا إىل استمرار احتالل القوات العسكرية ال يـة ريـري املشـروع لنسـبة  3664يف املائـة
من إقليم مجهورية قربص منذ عام 1272ة ال تسيطر احلكومة بصورة فعالة علـى إقليمهـا الـوطين
بأ مل ــه .ونتيج ــة ل ــذلية تتعل ــق مجي ــع املعلوم ــات والبيان ــات الـ ـواردة يف ه ــذه الوثيق ــة األساس ــية
املش ة باملناطق اليت تسيطر عليها احلكومة.
 -6وقد أعدت ا هات املاتصة هذه الوثيقة األساسية املشـ ة املنقحـة بالتنسـيق مـع وزارة
الشؤون اخلارجيةة وبالتعاون مع وزارات أخـرى وإدارات ودوائـر حكوميـةة عـالوة علـى مؤسسـات
قربصية مستقلة.

ثانيا -معلومات عامة
ألف -الخصائص الديمغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية
 -7قربص ثالث أ رب جزيـرة يف البحـر األبـيمل املتوسـتة وتبلـح مسـاحتها  2 481يلـوم ا
مربع اة وتقع عند خت طول  33درجة شرق وخت عرض  38درجة مشال.
 -4وهـ ــي تقـ ــع يف ا ـ ــزء الشـ ــمايل الشـ ــرقي م ـ ــن حـ ــوض البحـ ــر األب ـ ــيمل املتوسـ ــتة عل ـ ــى
مس ــافة  361يل ــوم ا تقريب ـ ا إىل الش ــرق م ــن اليون ــانة و 311يل ــوم إىل الش ــمال م ــن مص ــرة
و 118يلوم ات إىل الغرب من سورياة و 78يلوم ا إىل ا نوب من تر يا.
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 -2وتضاريس قربص جبلية يف جمملهاة وهبا سلسلة جبال بنتاد تيلوس يف الشمال وسلسلة
جبــال تــرودوس يف ا نــوب الغــر  .وجبــل أوليمبــوسة يف سلســلة تــرودوسة هــو أعلــى قمــة جبليــة
فيه ــا (بارتف ــاع ق ــدره  1 284م ـ ـ ا) .ويق ــع أ ــرب س ــهول ق ــربصة وه ــو س ــهل ميس ــاورياة ب ـ ـ
السلسلت ا بليت املذ ورت .
 -11ويسود يف قربص مناخ البحر األبـيمل املتوسـت (املعتـدل) .وفصـول مناخهـا صـيف حـار
وجاف يف الف ة من منتصف أيار/مايو إىل منتصف تشرين األول/أ توبرة وشتاء معتدل وممطرة
مييــل إىل التقل ـ ة يف الف ـ ة مــن تش ـرين الثــاين/نوفمرب إىل منتصــف آذار/مــارسة ويفصــل بينهمــا
فصالن قصريان مها اخلريف والربيعة ومها يتميزان بتغريات سـريعة يف الظـروف ا ويـة .ويهطـل ثلثـا
املتوســت الســنوي ل مطــارة البــالح قــدره  811مليم ـ (الف ـ ة )1221-1261ة يف الف ـ ة مــن
ــانون األول/ديس ــمرب إىل ش ــباو/فرباير .وبل ــح متوس ــت أدل مع ــدل س ــنوي ط ــول األمط ــار يف
قـ ـ ــربص  413مليم ـ ـ ـ اة يف الف ـ ـ ـ ة 1273-1274ة وأعلـ ـ ــى معـ ـ ــدل  411مليم ـ ـ ـ ة يف الف ـ ـ ـ ة
 1262-1264ويعاين البلد من ا فاف بصورة دورية.
 -1خلفية تاريخية
 -11ميتـد تـاريخ قـربص لفـ ة تسـعة آالف سـنة .ويف األلـف الثـاين قبـل املـيالد أسـس الشـع
اإلريريقي اآلخائي يف ا زيـرة مـدنا يف هياـة دويـالتة علـى ريـرار النمـوذين امليسـيينة وأدخلـوا إليهـا
اللغة والثقافة اإلريريقيةة اليت استمرت حىت اليوم رريم التقلبات اليت شهدها تاريخ البلد.
 -14واش ــتهرت ق ــربص يف الع ــام القـ ــدمي مبن ــاجم اس ــها وريابا ـ ــا .و ــان ملوقعه ــا ا غ ـ ـرايف
االس ـ اتيجي عنــد ملتقــى ثــال قــاراتة باإلوــافة إىل ثرو ــاة أثرمهــا يف ت ـوايل الغ ـزاة عليهــاة مبــن
فـ ــيهم اآلشـ ــوريون ( 662-673قبـ ــل املـ ــيالد) واملص ـ ـريون ( 828-861قبـ ــل املـ ــيالد) والفـ ــرس
( 334-828قبل امليالد).
 -13وشــهد القــرن اخلــامس قبــل املــيالد حــدو تفاعــل بــري ب ـ أثينــا واملــدن  -الــدويالت
القربصيةة وخباصة سالميس.
 -12وعق اهنيار إمرباطورية اإلسكندر األ ربة أصبح قربص جزءا من إمرباطورية البطاملة
يف مصر .وانتهى العهد اإلريريقي بدخول الرومان إليها يف عام  84قبل امليالد.
 -18ويف عــام  28املــيالدية دخل ـ املســيحية إىل قــربص علــى يــد احل ـواري ب ـولس وبرنابــا
القربصي.
 -16ويف عـ ــام  331املـ ــيالدية أصـ ــبح قـ ــربص جـ ــزءا مـ ــن القسـ ــم الشـ ــرقي ل مرباطوريـ ــة
الرومانيةة وحتول فيما بعد ( 328ميالدية) إىل جزء مـن اإلمرباطوريـة البيزنطيـةة واسـتمرت علـى
تلي احلال حىت القرن الثاين عشر امليالدي.
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 -17وخ ــالل ف ـ ـ ة احلم ــالت الص ــليبيةة ري ـ ـزا ريتش ــارد قل ـ ـ األس ــدة مل ــي إنكل ـ ـ اة ا زي ــرة
()1121ة مث باعه ــا إىل فرسـ ــان ا يكـ ــل .ويف الف ـ ـ ة مـ ــا ب ـ ـ  1124و 1242أسـ ــس الفر ـ ــة
اللوزينيانيون مملكةا أدخل النظام اإلقطـاعي الغـر إىل البلـد .مث خضـع ا زيـرة حلكـم مجهوريـة
البندقيــة حــىت عــام 1871ة عنــدما احتلهــا األتـرام العثمــانيون .واســتمر حكــم العثمــاني لقــربص
إىل عام 1474ة حينما تنازلوا عنها لربيطانيـا .ويف عـام 1243ة ختلـ تر يـا عـن مجيـع حقوقهـا
يف قربص واع ف بضمها إىل بريطانياة مبقتضى معاهدة لوزانة على حسـ مـا أعلنتـه احلكومـة
الربيطانية من قبلة يف عام .1212
 -14وبع ــد فش ــل ا ه ــود السياس ــية والدبلوماس ــية الس ــلمية ال ــيت اس ــتمرت ردح ـا م ــن ال ــزمنة
واشــتمل علــى اســتفتاء لتقريــر املصــري عقــد يف عــام 1281ة محــل القبارصــة اليونــانيون الســال
ود املستعمرة يف عام .1288
 -12ويف  16آب/أريســطس 1261ة حصــل قــربص علــى اســتقال ا وأصــبح مجهوريــةة
مبوج اتفاقات زيوريخ  -لندن.
 -41ويف  18متوز/يوليــه 1272ة قــاد ا لــس العســكري الــذي ــان اكــم اليونــان آنــذامة
ب ــالتواطؤ م ــع بع ــمل املتع ــاون م ــن القبارص ــة اليون ــاني ة انقالب ـ ـ ا عس ــكري ا ل طاح ــة باحلكوم ــة
الدميقراطيـ ـة املنتاب ــة يف ا زي ــرة .ويف  41متوز/يولي ــه 1272ة ت ــذرع تر ي ــا ب ــاالنقالب وري ــزت
قــربص بــدعوى إعــادة النظــام الدســتورية منتهكــة بــذلي مــدونات الســلوم الدوليــة الــيت ووــع
مبوجـ معاهــدات وقعـ هــي عليهـا .وعووـا عـن إعــادة النظـام الدســتورية اسـتول تر يــا علــى
نســبة  3664يف املائــة مــن مســاحة اإلقلــيم الســيادي مهوريــة قــربصة وانتهك ـ بــذلي ميثــاق
األمم املتحـدة واملبـادو األساسـية للقـانون الـدويل .وال يـزال االعتـداء العسـكري الـذي شـنته تر يـا
على قربص متواصالا بال هوادة ملدة أربعة عقودة على الرريم من قرارات األمم املتحـدة الـيت تـدعو
إىل سح القوات العسكرية األجنبية من قربص.
 -41ويف  1أيار/مايو 4112ة أصبح مجهورية قربص عضوا يف االحتاد األورو .
 -2السكان
 -44يبلح عدد سكان قربص  468 211نسمة (هناية عام .)4114
 -43وهـم موزعـون يف ا موعـات اإلثنيـة التاليــة 7162 :يف املائـة قبارصـة يونـانيون (بيــنهم 162
يف املائــة مــن األرمــنة و 167يف املائــة مــن املوارنــةة و 161يف املائــة مــن التينيــون) و 268يف املائــة
قبارصة أترامة و 1466يف املائة جنسيات أخـرىة أي أجانـ مقيمـ  .ملحو ـة :ال تتضـمن هـذه
األرقام مستوطن ي او عددهم ب  161و 171ألف شاص نُقلوا بشكل ريري قانوين من تر يـا
منــذ الغــزو يف عــام 1272ة يف خمالفــة صــراة للقــانون الــدويلة بغــرض تغيــري بنيــة قــربص الدميغرافيــةة
و ــذلي ق ـوات االحــتالل ال يــة الــيت يبلــح تعــدادها زهــاء  21ألــف جنــدي .ويقــدر عــدد القبارصــة
األترام الذين هاجروا منذ عام  1272بأ ثر من  87ألف شاص.
GE.15-01672
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 -42و انـ الطائفتــان تعيشــان معـ ا قبــل الغــزو ال ــية بــذات النســبة تقريبـ اة أي  2يونــاني
لكــل واحــد مــن األت ـرامة يف مجيــع املقاطعــات اإلداريــة الس ـ  .ونتيجــة للغــزو ال ــي واســتمرار
احـتالل نســبة  3664يف املائـة مــن أراوـي مجهوريــة قـربصة طــرد جـيق الغــزو القبارصـة اليونــاني
قسرا من املنطقة الشمالية الشرقية اليت احتلهاة حيث يعيشون اآلن يف املنطقة الـيت تسـيطر عليهـا
حكومة مجهورية قـربص .وأجـربت القيـادات ال يـة الغالبيـة السـاحقة مـن القبارصـة األتـرام الـذين
ــانوا يعيشــون يف املنطقــة ا نوبيــة الشــرقية علــى االنتقــال إىل املنطقــة الــيت حتتلهــا القـوات ال يــة.
وطــرد يف وقـ الحــق أريلـ القبارصــة اليونــاني واملوارنــة البــالح عــددهم  44ألــف نســمةة الــذين
انوا حمصورين يف جي ويق داخل املنطقة احملتلـة مـن قبـل ا ـيق ال ـي .وعلـى الـرريم مـن أن
اتفاق فيينا الثالث املؤرخ  4آب/أريسطس  1278ينص على مـن "القبارصـة اليونـاني املقيمـ
حالي ـا يف مشــال ا زيــرة حريــة البقــاء يف تلــي املنطقــة وتقــدمي مجيــع أشــكال املســاعدة ــم ليعيش ـوا
حياة عادية "...ة فإن نظام االحتالل م يف قت بالتزاماته اإلنسانيةة ون ّفـذ عووـا عنهـا سياسـة
الطــرد القســري .وحبلــول ــانون الثاين/ينــاير 4112ة تضــاءل عــدد القبارصــة اليونــاني يف ا ي ـ
معظمه ـ ــم أش ـ ــااص مس ـ ــنون م ـ ــن القبارص ـ ــة اليون ـ ــاني ( 336شاصـ ـ ـ ا)
إىل  221شاصـ ـ ـ اة ُ
والقبارصة املاروني ( 118أشااص).
 -48وتشــكل السياســات واملمارســات الــيت اتّبعتهــا تر يــا يف املنطقــة احملتلــة منــذ ريزوهــا قــربص
أحد األمثلة البا رة للتطهري العرقي يف أوروباة خالل ف ة ما بعد احلرب العاملية الثانية.
 -46واللغتــان اليونانيــة وال يــة مهــا اللغتــان الرمسيتــان للبلــد .ومجيــع القبارصــة اليونــاني تقريب ـ ا
مسيحيون أرثوذ س بينما القبارصة األترام مسلمون وقـد اختـارت الطوائـف املسـيحية األخـرى
من أقليات األرمن واملـاروني والالتينيـ االنضـمام إىل طائفـة القبارصـة اليونـاني ة وفقـا ألحكـام
الفقرة  3من املادة  4من الدستور.
توزيع السكان حسب اللغة األم في المناطق الريفية والحضرية
اللغة*

المجموع
اليونانية
اإلنكليزية
الرومانية
الروسية
البلغارية
العربية
الفلبينية
السري النكية
الفيتنامية
6

المجموع

٠٤٨ ٤٨٤
٥٤٩ ٠٨٨
٨٤ ٠1٤
2٤ 2٤٨
2٨ ٩٠٤
1٠ ٨٠٠
٩ ٤٥2
٩ 1٨٩
٤ 1٦٤
٥ ٩٤٩

حضر

٦٥٥ 1٩1
283 834
17 767
17 112
17 777
14 441
7 417
7 614
8 211
2 142

ريفيون

2٤٤ 21٥
446 311
17 127
7 466
3 417
8 814
1 288
1 227
1 727
4 281
GE.15-01672
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اللغة*

ا ندية
البولندية
األو رانية
األرمينية
ال ية
األملانية
الصينية
الفرنسية
السلوفا ية
ا نغارية
اإلسبانية
اليوريسالفية
السويدية
الفنلندية
الربتغالية
ا ولندية
اإليطالية
التشيكية
الدامنر ية
لغات أخرى
ريري حمددة

المجموع

٨ 1٥٨
2 ٠٨٦
1 ٠٥٥
1 ٤٨٩
1 ٤٨٦
1 2٩٤
1 21٠
1 1٨٩
٠٩2
٦٩٨
٦22
٤٠٨
٨٩٦
٨٥1
٨٤٥
٨٤٨
٨٤٨
2٥٩
1٦٤
٤ ٠1٤
٦ 2٩٤

حضر

4 114
4 188
1 248
1 316
264
744
226
271
822
234
216
211
431
482
424
123
468
126
48
2 412
2 172

ريفيون

1 184
781
341
23
237
814
444
162
424
188
116
44
162
114
112
181
74
73
74
613
1 118

املصدر :تعداد السكان لعام .4111
سجل اللغات اليت يتحدثها األشااص الذين ردوا على االستبيان.
*

ال يبة العمرية :انظر ا دول ذا الصلة يف املرفق األول.
نسبة اإلعالة (النسبة المئوية من السكان الذين تقل أعمارهم عن  1٦سنة وتزيد على  ٥٦سنة)
4114
4112
4111
4111
4114

GE.15-01672
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متوسط حجم األسرة المعيشية
2٫٤٩
4٫73
4٫21

المجموع
حضر
ريفيون

معدل نمو السكان (نسبة مئوية)
4٫6
4٫4
4٫6
4٫6
1٫8

4114
4112
4111
4111
4114

الكثافة السكانية (للكيلومتر المربع)
الكثافة للكيلوم املربع

السنة

26
24
111
113
113

4114
4112
4111
4111
4114

الولدات الحية مصنفة حسب نوع الجنس ومعدلت المواليد2٨12-2٨٨٠ ،
السنة

4114
4112
4111
4111
4114

8

المجموع ذ ور

2 747 ٩ 2٨٦
2 212 ٩ ٥٨٠
2 222 ٩ ٠٨1
2 421 ٩ ٥22
8 312 1٨ 1٥1

إنا

2 274
2 712
2 417
2 731
2 487

مع ـدل
املواليد

11٫7
11٫2
11٫4
11٫3
11٫4

التغيـ ـ ــري عـ ـ ــن العـ ـ ــام نسبة نـوعي ا ـنس نســبة الــذ ورة
عند الوالدة
السابق (نسبة ماوية) عند الوالدة
7٫3
2٫2
4٫1
1٫48٫6

1 186
1 123
1 132
1 132
1 124

81٫2
81٫1
81٫1
81٫4
84٫4
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متوسط العمر المتوقع للجنسين عند الولدة
الف ة

11/4111
13/4114
18/4112
17/4116
12/4114
11/4111

ذ ور

76٫1
77٫1
77٫1
74٫3
77٫2
72٫1

إنا

41٫1
41٫2
41٫7
41٫2
44٫2
44٫2

معدل الخصوبة اإلجمالي
4114
4112
4111
4111
4114

1٫24
1٫24
1٫22
1٫38
1٫32

 -47تبل ــح نس ــبة األس ــر املعيش ــية ذات العائ ــل الواح ــد واألس ــر املعيش ــية ال ــيت تش ــرف عليه ــا
نساء  7يف املائة.
حصة األغذية والسكن والصحة والتعليم في اإلنفاق الستهالكي (لألسرة المعيشية) ()2٨٨٩
األريذية واملشروبات ريري الكحولية
السكن والكهرباء واملياه وأنواع الوقود األخرى
الصحة
التعليم

 14٫3يف املائة
 46٫6يف املائة
 8٫2يف املائة
 3٫2يف املائة

 -44تبلح نسبة السكان الذين يعيشون حت خت الفقر على الصعيد الوطين (1267 )4114
يف املائةة أي ما يعادل  146 716شاصا.

GE.15-01672
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توزيع السكان (نسبة مئوية) الذين يعيشوون تحوخ خوط الفقور مصونفين حسوب العمور ونووع
الجنس ()2٨12
العمر

صفر17-
42-14
22-48
62-81
68+
62-14

المجموع

1٨٫٩
11٫2
12٫٥
11٫٩
2٩٫٨
12٫2

ذ ور

12٫2
2٫4
11٫1
2٫1
42٫4
11٫3

إنا

13٫4
14٫7
13٫2
12٫6
33٫6
13٫2

 -42معامــل جيــين (املتعلــق بتوزيــع الــدخل أو اإلنفــاق االســتهالم ل ســرة املعيشــية) (31 :)4114
يف املائة.
إجمالي نسبة اللتحاق بمؤسسات التعليم البتدائي والثانوي ()2٨11
ابتدائي
ثانوي

 111يف املائة
 27يف املائة

معو وودلت الحضو ووور والتسو ووري فو ووي المو وورحلتين البتدائيو ووة والثانويو ووة ومو وون يتركو ووون التعلو وويم
والتدريب في وقخ مبكر ()2٨1٨
المجموع
ذ ور
إنا

 ٩٫1في المائة
 12٫4يف املائة
 2٫4يف املائة

نسبة التالميذ إلى المعلمين (المجموع في المدارس الحكومية والخاصة)2٨12/2٨11 ،
املرحلت قبل املدرسية وقبل االبتدائية
التعليم االبتدائي
التعليم الثانوي
التعليم العايل

10

 12٫4يف املائة
 11٫8يف املائة
 4٫4يف املائة
 18٫7يف املائة
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نصيب الفرد من الدخل  -باليورو
4114
4112
4111
4111
4114

41 826٫2
12 272٫2
41 311٫4
41 343٫8
12 444٫4

الناتج المحلي اإلجمالي  -بماليين اليوروهات
4114
4112
4111
4111
4114

17 187٫1
16 483٫8
17 216٫1
17 474٫1
17 741٫4

معدل النمو السنوي (نسبة مئوية)
4114
4112
4111
4111
4114

3٫6
1٫21٫3
1٫2
4٫2-

الدخل القومي اإلجمالي  -بماليين اليوروهات
4114
4112
4111
4111
4114

16 242٫2
16 132٫3
16 428٫4
14 128٫4
17 142٫6

الدين العام الخارجي والداخلي  -بماليين اليوروهات
4114
4112
4111
4111
4114
GE.15-01672
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مؤشر أسعار السلع الستهالكية2٨1٨-2٨٨٩ ،
السنة

4112
4111
4111
4114
4113

معدل التضام (نسبة ماوية)

املتوست

1٫3
4٫2
3٫3
4٫2
1٫2-

146111
114٫46
116٫87
112٫36
114٫44

النفق ووات الجتماعي ووة (مث وول األغذي ووة والس ووكن والص ووحة والتعل وويم والحماي ووة الجتماعي ووة،
وما إلى ذلك) كنسبة من مجموع اإلنفاق العام والناتج المحلي اإلجمالي
السكن نسبة ماوية من جمموع اإلنفاق
النسبة املاوية من الناتج احمللي اإلمجايل
الرعاية الصحية نسبة ماوية من جمموع اإلنفاق
النسبة املاوية من الناتج احمللي اإلمجايل
التعليم نسبة ماوية من جمموع اإلنفاق
النسبة املاوية من الناتج احمللي اإلمجايل
احلماية االجتماعية نسبة ماوية من جمموع اإلنفاق
النسبة املاوية من الناتج احمللي اإلمجايل

4114 4111 4111 4112 4114 4117
6٫4
4٫8
7٫1
4٫2
18٫3
6٫3
43
2٫8

6٫2
4٫7
7٫1
3٫1
16٫1
6٫4
43٫3
2٫4

7٫1
3٫4
7٫1
3٫3
18٫7
7٫4
43٫4
11٫1

6٫1
4٫4
7٫4
3٫3
16٫1
7٫8
48٫3
11٫7

8٫4
4٫7
7٫3
3٫2
18٫6
7٫4
46٫1
14٫1

8٫1
4٫3
7٫1
3٫3
12٫6
6٫7
47٫4
14٫2

 -31نســبة املســاعدة الدوليــة املقدمــة مقارنــة مبيزانيــة الدولــة ومصــنفة حس ـ القطــاع ومقارنــة
بالدخل القومي اإلمجايل :ال ينطبق
معدلت وفيات الرضع واألمهات
:4111

معدل وفيات األمهات
معدل وفيات الروع (لكل  1 111مولود حي)

صفر
3٫1

معدل وفيات األمهات
معدل وفيات الروع (لكل  1 111مولود حي)

صفر
3٫8

:4114
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معدلت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز واألمراض المعدية الرئيسية
:4114

تشايص فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز لكل  111ألف نسمة
(باس تثناء حاالت اإلصابة وست ريري املقيم يف املنطقة اليت تسيطر عليها حكومة قربص)

:4113

تشايص فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز لكل  111ألف نسمة
(باستثناء حاالت اإلصابة وست ريري املقيم يف املنطقة اليت تسيطر عليها حكومة قربص)

6٫14

8٫2

 -31معدالت انتشار األمراض املعدية وريري املعدية الرئيسـية :انظـر ا ـدول اخلـاص بـذلي يف
املرفق الثاين.
عشرة أسباي رئيسية للوفاة
:4111
سب الوفاة

الوترية

4 112
أمراض الدورة الدموية
1 122
األورام
أمراض الغدد الصماء واألمراض املرتبطة بالتغذية والتمثيل الغذائي 246
366
أمراض ا هاز التنفسي
474
األسباب اخلارجية ل مراض والوفيات
126
أمراض ا هاز ا ضمي
172
أمراض ا هاز التناسلي والبويل
162
أمراض ا هاز العصيب وأعضاء احلس
48
األمراض املعدية والطفيلية
41
االوطرابات العقلية والسلو ية
314
األسباب األخرى للوفاة
٦ ٤٨1
مجموع عدد الوفيات

32٫4
44٫1
7٫2
6٫4
8٫1
3٫6
3٫4
3٫1
1٫6
1٫8
8٫2
1٨٨٫٨

:4114
سب الوفاة

الوترية

النسبة املاوية للتوزيع

4 116
أمراض الدورة الدموية
1 472
األورام
أمراض الغدد الصماء واألمراض املرتبطة بالتغذية والتمثيل الغذائي 232
GE.15-01672

النسبة املاوية للتوزيع

37٫2
44٫6
7٫7
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:4114
سب الوفاة

الوترية

232
423
122
121
163
21
42
377
٦٥٥٦

أمراض ا هاز التنفسي
األسباب اخلارجية ل مراض والوفيات
أمراض ا هاز التناسلي والبويل
أمراض ا هاز العصيب وأعضاء احلس
أمراض ا هاز ا ضمي
االوطرابات النفسية والسلو ية
األمراض املعدية والطفيلية
األسباب األخرى للوفاة
مجموع عدد الوفيات

النسبة املاوية للتوزيع

7٫7
8٫4
3٫8
3٫2
4٫2
1٫6
1٫6
6٫7
1٨٨٫٨

معدلت البطالة مصنفة حسب الفئة العمرية ونوع الجنس2٨1٨-2٨٨٩ ،
السنة/نوع ا نس

4112

4111

4111

4114

4113

المجموع
ذ ور
إنا
المجموع
ذ ور
إنا
المجموع
ذ ور
إنا
المجموع
ذ ور
إنا
المجموع
ذ ور
إنا

أ ثر مـن 62-18 18
سنة
سنة

٦٫٤
8٫3
8٫8
٥٫٨
6٫1
6٫2
٤٫٩
4٫1
7٫6
11٫٠
14٫8
11٫1
1٦٫٩
16٫8
18٫4

٦٫٦
8٫8
8٫6
٥٫٦
6٫2
6٫8
٠٫1
4٫2
7٫4
12٫1
14٫4
11٫4
1٥٫1
16٫4
18٫3

ا موعات العمرية
82-48
42-18
سنة
سنة
1٨٫٠
13٫6
12٫1
1٥٫٥
18٫2
17٫4
22٫٤
43٫3
41٫8
2٤٫٠
44٫4
46٫7
٨٠٫٩
21٫1
36٫4

٤٫٥
2٫6
2٫8
٦٫٤
8٫8
8٫3
٥٫٠
7٫4
6٫2
1٨٫٦
11٫4
2٫4
1٨٫٩
12٫2
13٫2

62-88
سنة

٤٫٨
2٫2
2٫4
٤٫٤
8٫1
2٫1
٤٫٩
8٫1
2٫8
٩٫٤
11٫2
7٫6
12٫٤
12٫4
2٫2

أ ث ـ ــر م ـ ــن
 68سنة
٨٫٥
1٫7
1٫8
٨٫2
1٫3
1٫1
٨٫٥
1٫6
1٫8
1٫1
1٫8
1٫1
٦٫٤
6٫2
1٫4

 -34معدالت العمالة مصنفة حس القطاعات الرئيسية للنشاو االقتصادي :انظـر ا ـدول
اخلاص بذلي يف املرفق الثالث.
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معدلت المشاركة في العمل ()2٨12-2٨٨٠
السنة/نوع ا نس

4114

4112

4111

4111

4114

المجموع
ذ ور
إنا
المجموع
ذ ور
إنا
المجموع
ذ ور
إنا
المجموع
ذ ور
إنا
المجموع
ذ ور
إنا

أ ثر من 62-18 18
سنة
سنة

٥٤٫2
73٫1
88٫4
٥٨٫٤
71٫8
86٫7
٥٤٫٨
71٫2
87٫4
٥٨٫٤
71٫7
87٫8
٥٨٫٤
71٫6
86٫2

٤٨٫٥
44٫1
68٫7
٤٨٫٨
41٫7
66٫1
٤٨٫٥
41٫2
67٫2
٤٨٫٦
41٫2
67٫2
٤٨٫٦
41٫7
66٫2

ا موعات العمرية
82-48
42-18
سنة
سنة
٤1٫٤
23٫1
21٫8
٤٨٫٤
24٫1
34٫4
٤٨٫٥
21٫2
21٫4
٨٠٫٠
21٫2
36٫6
٨٩٫٨
24٫4
38٫8

٠٥٫٦
22٫1
72٫1
٠٥٫٨
23٫8
72٫4
٠٥٫٩
23٫2
41٫1
٠٤٫٨
23٫1
44٫1
٠٤٫٥
23٫4
44٫1

62-88
سنة
٦٥٫٥
73٫1
21٫1
٦٠٫2
72٫2
24٫3
٦٩٫1
72٫3
22٫3
٦٤٫٥
74٫2
24٫7
٦٥٫1
71٫4
21٫3

أ ثـ ــر مـ ــن
 68سنة
12٫٨
41٫2
2٫8
12٫٤
12٫1
6٫6
12٫٩
41٫2
6٫3
11٫2
17٫8
8٫4
٩٫٥
18٫1
2٫2

 -33وفيما يتعلق بنسبة القوى العاملة املسجلة لدى نقابات العـامل ة تووـ أحـد البيانـات
الرمسي ــة املتاح ــة ع ــن عض ــوية نقاب ــات الع ــامل ( )4111أن نس ــبة  84يف املائ ــة تقريب ـا م ــن الق ــوى
العاملـة يف قـربص منضـوية يف اثنتـ مـن النقابـات الكـربىة ومهـا احتـاد العمـل لعمـوم قـربص واالحتــاد
العــام للعــامل يف قــربصة ويف نقابــة أخــرى أصــغر منهمــا وهــي احتــاد العمــل الــدميقراطي العــام يف
قربصة عالوة على نقابات مستقلة أخرى متثل العامل يف القطاع العـام ومـو في املصـارف .وتبلـح
النس ــبة املس ــجلة ل ــدى النقاب ــات م ــن الق ــوى العامل ــة يف القط ــاع اخل ــاص  21يف املائ ــة .ويتوق ــع أن
تنافمل نسبة القوى العاملة املسجلة لدى النقابات إىل  24يف املائة يف عام .4113
 -٨القتصاد
 -32يستند اقتصاد قربص إىل نظام السوق احلر .ويشكل القطاع اخلـاص العمـود الفقـري للنشـاو
االقتصادي .ويقتصر دور احلكومة بشكل رئيسي على فالة وجـود إطـار شـفاف لعمـل آليـة السـوقة
وممارسة مهام التاطيت اإلرشادية وتوفري خدمات املرافق العامة واخلدمات االجتماعية.
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 -38والتجارة الدولية ذات أمهية ربى القتصـاد قـربص .ويف جمـال اإلنتـاينة اـتم االفتقـار إىل
مصادر الطاقة والصناعات الثقيلة الالزمة إلنتاين السلع الرئيسـية اسـترياد هـذه السـلع مـن اخلـارين.
ويف جمال الطل ة يقتضي صغر حجم السوق الداخلية أن تؤدي الصادرات دورا حيويـا يف تعزيـز
الطل ـ اإلمج ــايل عل ــى املنتج ــات الزراعي ــة والص ــناعية واخل ــدمات احمللي ــة يف ق ــربص .ومتث ــل بل ــدان
االحتــاد األورو والبلــدان ا ــاورة يف الشــرق األوســت وبلــدان أوروبــا الشــرقية الشــر اء االقتصــادي
الرئيسي لقربص.
 -36وقــد حقق ـ قــربص انتعاش ـ ا مرموق ـ ا علــى ال ـرريم مــن التــأثري املــدمر للغــزو ال ــي الــذي
حد يف عام  1272علـى االقتصـاد ( ـان ا ـزء احملتـل مـن قـربص يسـهم آنـذام بنحـو  71يف
املائة تقريبا من الناتج احمللي اإلمجايل) .وسرعان ما حتول االخنفاض الذي شهده عـام  1272يف
حجم اإلنتاين إىل ارتفاعة وحبلول عام  1277ـان حجـم اإلنتـاين قـد ـاوز املسـتوى الـذي ـان
عليــه قب ــل ع ــام  .1272واس ــتعاد قط ــاع األعم ــال ثقت ــه مث ح ــد ارتف ــاع ش ــديد يف االس ــتثمار.
وعادت روف العمالة الكاملة إىل سابق عهدها حبلول عام  .1272وتسـ فعليـا القضـاء شـبه
الت ــام عل ــى البطال ــة ( 164يف املائ ــة) ال ــيت انـ ـ ق ــد قاربـ ـ  31يف املائ ــة وس ــت الس ــكان ذوي
النشــاو االقتصــادي خــالل النصــف الثــاين مــن عــام 1272ة ومــن األشــااص املشــردون داخليـ ا
سكن ا مؤقت ا إىل ح عود م إىل مواطنهم األصلية.
 -37وشهد االقتصاد تغيريات هيكلية برية يف الف ة اليت أعقب عام  .1272وشكل قطاع
الصــناعات التحويليــة احملــرم الرئيســي للنمــو يف النصــف الثــاين مــن عقــد الســبعينات وبدايــة عقــد
الثمانينــات يف القــرن املاوــية مث اوزتــه الســياحة يف أواخــر عقــد الثمانينــاتة وتلتهــا قطاعــات
خدمات أخرى يف أوائل عقد التسعينات .وانعكس هـذه التغـريات ا يكليـة يف درجـات التمـايز
املتفاوتــة املقابلــة ــا يف حصــة تلــي القطاعــات مــن اإلســهام يف النــاتج احمللــي اإلمجــايل والعمالــة
ا زيــة .وحتول ـ قــربص تــدردي ا مــن بلــد متالــف النمــو حتتــل فيــه قطاعــات امل ـواد األوليــة موقــع
موجه و اخلدمات.
الصدارة إىل اقتصاد َّ
 -34ويف  1انون الثاين/يناير 4114ة استعيمل باليورو عن ا نيـه القربصـية وأصـب اليـورو
العملــة القانونيــة املتداولــة يف قــربص بســعر صــرف ثاب ـ ال يتغــرية يعــادل نســبة  1684472مــن
قيمة ا نيه القربصي.
 -32و انـ قــربص تتمتــع مبعــدالت منــو اقتصــادي مروــية ومعــدالت عمالــة منافضــة وببياــة
اقتصــادي لــي مســتقرةة قبــل نشــوب األزمــة االقتصــادية العامليــة .إالّ أن تــأثري األزمــة االقتصــادية
الدوليــة علــى االقتصــاد ــان بــرياة علــى ــو مــا تعكســه املؤش ـرات االقتصــادية الرئيســية .و ــان
لالخ ــتالالت املالي ــة وا يكلي ــةة صان ـ ـ تع ــرض املص ــارف القربص ــية الك ــربى لت ــداعيات الس ــوق
اليونانيــة وشـرائها ميــات بــرية مــن ســندات احلكومــة اليونانيــةة دور رئيســي يف االرتفــاع احلــاد يف
تكــاليف االقـ اض مــن األسـواق الدوليــةة ومــا ترت ـ علــى ذلــي مــن وــرورة طلـ املســاعدة مــن
جمموعة الدول الثال .
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 -21وأهـم مــن ذلــي القـرار الــذي اختذتــه جمموعــة اليــورو خبفــمل الودائــع ريــري املــؤمن عليهــا يف
املص ــارف القربص ــية الك ــربىة إذ ترب ـ علي ــه عواق ـ أو ــرت بأح ــد احملر ــات الرئيس ــية القتص ــاد
قربصة أي القطاع املصريف .وم يكن هنام مفر من تعرض االقتصاد احلقيقي للبلد للتأثري السليب
الناتج عن التقلص السريع واملفاجئ لنشاو القطاع املصريف وتراجع حجم إيداعات العمالء.
 -21ويتوقع أن يؤدي االتفاق (مذ رة التفاهم) املربم مع جمموعـة الـدول الـثال بشـأن تنفيـذ
برن ــامج لتكيي ــف االقتص ــادي الكل ــي إىل اس ــتعادة االس ــتقرار االقتص ــادي .وه ــو برن ــامج طم ــو ة
ويه ــدف إىل اس ـ ـ داد نس ــبة  2يف املائ ــة م ــن الرص ــيد األساس ــي للن ــاتج احملل ــي اإلمج ــايل حبل ــول
عام  .4114وقد بـدأ تنفيـذ ذلـي الربنـامج بالفعـل و ـان تقيـيم جمموعـة الـدول الـثال لـه إدابيـا
حــىت اآلن .وتعــرب حكومــة مجهوريــة قــربص عــن التزامهــا الكامــل مبواصــلة التنفيــذ الصــارم ملــذ رة
التفاهم وتصميمها على ذلي .ويعاجل الربنامج التحديات يف ثالثة جماالت رئيسيةة هـي جمـاالت
املسائل املالية واملصرفية وا يكلية.
 -24ونظ ــرا للتط ــورات الس ــلبية ال ــيت ش ــهدها االقتص ــادة ل ــوح تراج ــع ب ــري يف مع ــدل من ــو
االقتصــاد يف عــام 4113ة بلغ ـ نســبته  862 -يف املائــة تقريب ـ ا .وأدى تبــاطؤ عجلــة االقتصــاد
امللحوظ إىل ارتفاع حاد يف معدل البطالةة الـذي وصـل إىل  16يف املائـة تقريبـا يف عـام 4113ة
وهو معدل مرتفع جدا بالنسبة لقربص.
 -23وبل ــح مس ــتوى الق ــوة الش ـ ـرائية لنص ــي الف ــرد يف الن ــاتج احملل ــي اإلمج ــايل لع ــام 4114
نسبة  24يف املائة من متوست االحتاد األورو ( 44بلدا يف ذلي الوق ).

باء -البنية الدستورية والسياسية والقانونية
 -22تأسس ـ ـ ـ مجهوري ـ ــة ق ـ ــربص يف  16آب/أريس ـ ــطس  1261م ـ ــع ب ـ ــدء س ـ ـ ـريان ث ـ ــال
معاهــدات رئيســية ودخــول دســتورها حيــز النفــاذ .ويرجــع أصــل هــذه املعاهــدات إىل اتفــاق زيــورخ
امل ــؤرخ  11ش ــباو/فرباير  1282امل ــربم ب ـ ـ اليون ــان وتر ي ــاة واتف ــاق لن ــدن امل ــؤرخ  12ش ــباو/
فرباي ــر  1282امل ــربم ب ـ اليون ــان وتر ي ــا واململك ــة املتح ــدة لربيطاني ــا العظم ــى وأيرلن ــدا الش ــمالية.
واملعاهدات الثال األساسية هي:
املعاه ــدة املتعلق ــة بتأس ــيس مجهوري ــة ق ــربص ال ــيت وقعته ــا ق ــربص وتر ي ــا واململك ــة
(أ)
املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية واليونــان .وتــنص هــذه املعاهــدة علــى تأســيس مجهوريــة
قــربص وإنشــاء وتشــغيل قاعــدت عســكريت بريطــانيت فيهــاة وــمن أشــياء أخــرى وعلــى تعــاون
األطراف من أجل الدفاع املش م عن قـربص وعلـى إقـرار واحـ ام حقـوق اإلنسـان املكفولـة ميـع
األشــااص داخــل الواليــة القضــائية للجمهوريــةة علــى ري ـرار احلقــوق املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة
األوروبية حلقوق اإلنسان ()United Nations Treaty Series, vol. 382 (1960) no. 5476
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(ب) معاهدة الضمان اليت وقعتها قربص واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا
الشــمالية واليونــان وتر يــاة والــيت تقــر باســتقالل مجهوريــة قــربص وتضــمنهة مــا تضــمن ســالمتها
اإلقليميـ ــة وأمنهـ ــاة و ـ ــذلي حالـ ــة األووـ ــاع ال ـ ــيت نص ـ ـ عليهـ ــا امل ـ ـواد األساسـ ــية يف دس ـ ــتورها
()UN Treaty Series, vol. 382 (1960) No. 5475
(ين) معاهــدة التحــالف الــيت وقعتهــا قــربص واليونــان وتر يــاة والــيت ــدف إىل محايــة
مجهوريــة قــربص مــن أي هجــوم أو عــدوانة مباشــر أو ريــري مباشــرة علــى اســتقال ا أو ســالمتها
اإلقليمية (.)UN Treaty Series, vol. 397 (1961) No. 5712
 -28ينص دستور مجهورية قربص على قيام مجهوريـة مسـتقلة ذات سـيادةة صانـ ونـه دسـتورا
"فريدا من نوعه يف ووء تعقيده املفرو و ذلي الضـمانات العديـدة الـيت يوفرهـا أل ـرب األقليـات"
(.)S. A. de Smith, the new Commonwealth and its constitutions (London, 1964, p. 296
ريــري أن إســاءة اســتادام قيــادة القبارصــة األت ـرام ــذه الضــمانات أدى إىل ريــد الدســتور مــن
حمتواه بشكل املة خالل مدة تقل عن ثـال سـنوات .ويف عـام 1263ة حروـ تر يـا قيـادة
القبارصـ ــة األت ـ ـرام علـ ــى التمـ ــرد علـ ــى سـ ــلطة الدولـ ــةة وأجـ ــربت القبارصـ ــة األت ـ ـرام األعضـ ــاء يف
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والعامل يف و ائف مدنية على التالي عن مناصـبهمة
وأنشأت جيوبا عسكرية يف عدة أجزاء من ا زيرة.
 -26وأدت أحدا العنف الطائفي اليت تفجرت إثر ذلية إىل أن يرسل جملس األمـن التـابع
ل مــم املتحــدةة مبوجـ قـراره  146املــؤرخ  2آذار/مــارس 1262ة قــوة حلفـ الســالم يف قــربص
(هي قوة األمم املتحدة حلف السالم يف قربص)ة مبوافقة حكومة مجهورية قربص.
 -27ونفــذت تر يــاة يف  41متوز/يوليــه 1272ةريــزوا ريــري شــرعي مهوريــة قــربصة متذرعــة
بانقالب  18متوز/يوليه  1272الذي دبره ود احلكومة القربصية ا لس العسكري الذي حكم
اليونـان يف ذلــي الوقـ  .وال تـزال قـوات تر يــة قوامهــا  21ألـف جنــدي متمر ـزة يف ا زيــرة وحتتــل
نسبة  3664يف املائة من مساحة أراويها منذ ذلي احل ة منتهكـة بـذلي ميثـاق األمـم املتحـدة
ومعاهدات الضمان واإلنشاء والتحالفة ومبادو القانون الـدويل ومعـايريه ذات الصـلة .وأجـربت
نســبة  21يف املائــة مــن القبارصــة اليونــاني ة أي مــا يعــادل نســبة  44يف املائــة مــن عــدد ســكان
ا ــزء احملتــل مــن قــربصة علــى املغــادرة القســرية .وتعــرض آالف األشــااصة مــن بيــنهم مــدنيونة
ل صابة أو إساءة املعاملة أو القتل .وال يزال املاات من القبارصـة اليونـاني جمهـويل املصـرية ومـن
بينهم نساء وأطفال وأشااص مدنيون آخرونة برريم ما يعرف من أن ثـريين مـنهم قـد وقعـوا يف
قبضة ا يق ال ي على قيد احلياة .وتعـرض الـ ا الثقـايف والـديين يف املنـاطق احملتلـة مـن قـربص
لعمليــة تــدمري منهجيــةة يف إطــار سياســة تر يــة منســقة ــدف إىل تغيــري طــابع املنــاطق املــذ ورة.
وأشــد مــا يثــري القلــق هــو أن تر يــا تنفــذ وبصــورة ممنهجــة سياسـةا اســتيطان ريــري مشــروع يف املنــاطق
اليت حتتلهاة على و يؤدي إىل حدو تغريات دميغرافية جذرية .ويقدر عدد املستوطن األتـرام
اليوم مبا ال يقل عن وعف عدد القبارصة األترام.
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 -24وقــد دع ـ ق ـرارات ا معيــة العامــة وجملــس األمــن م ـرارا إىل اح ـ ام ســيادة مجهوريــة قــربص
واستقال ا وسالمتها اإلقليميةة وإىل انسحاب مجيع القوات العسكرية األجنبيـة منهـا .وعـالوة علـى
ذلية طالب األمم املتحدة بسالمة عودة األشااص املشـردين داخليـا إىل ديـارهمة وطلبـ تقفـي
أثر املفقودين وحتديد أما نهم ودع إىل اح ام حقوق اإلنسان اخلاصة بالقبارصة(.)1
__________

( )1انظ ــر ق ـ ـرارات ا معي ــة العام ــة( 3414 :د )42-امل ــؤرخ  1تش ـ ـرين الثـ ــاين/نوفمرب  1272و( 3328د)31-
املـ ـ ــؤرخ  41تش ـ ـ ـرين الثـ ـ ــاين/نوفمرب  1278و )1277( 14/13املـ ـ ــؤرخ  14تش ـ ـ ـرين الثـ ـ ــاين/نوفمرب 1277
و )1274( 18/33امل ــؤرخ  2تشـ ـرين الث ــاين/نوفمرب  1274و )1272( 31/32امل ــؤرخ  41تشـ ـرين الث ــاين/
ن ــوفمرب  1272و )1243( 483/37امل ــؤرخ  13أيار/م ــايو  1243وق ـرارات جمل ــس األم ــن )1272(383
امل ـ ــؤرخ  41متوز/يولي ـ ــه  1272و )1272(382امل ـ ــؤرخ  43متوز/يولي ـ ــه  1272و )1272(388امل ـ ــؤرخ 1
آب/أريس ـ ـ ــطس  1272و )1272(387امل ـ ـ ــؤرخ  12آب/أريس ـ ـ ــطس  1272و )1272(384امل ـ ـ ــؤرخ 18
آب/أريس ـ ـ ــطس  1272و )1272(382امل ـ ـ ــؤرخ  18آب/أريس ـ ـ ــطس  1272و )1272(361امل ـ ـ ــؤرخ 16
آب/أريس ـ ـ ــطس  1272و )1272(361امل ـ ـ ــؤرخ  31آب/أريس ـ ـ ــطس  1272و )1272(362امل ـ ـ ــؤرخ 13
ــانون األول/ديســمرب  1272و )1272(368املــؤرخ  13ــانون األول/ديســمرب  1272و)1278(367
امل ـ ـ ـ ـ ــؤرخ  14آذار/م ـ ـ ـ ـ ــارس  1278و )1278(371امل ـ ـ ـ ـ ــؤرخ  13حزيران/يوني ـ ـ ـ ـ ــه  1278و)1277(212
املؤرخ  18أيلول/سـبتمرب  1277و )1274(221املـؤرخ  47تشـرين الثـاين/نوفمرب  1274و)1243(821
امل ـ ــؤرخ  14تش ـ ـرين الث ـ ــاين/نوفمرب  1243و )1242(881امل ـ ــؤرخ  11أيار/مـ ـ ـايو  1242و)1221(622
املــؤرخ  14آذار/مــارس  1221و )1221(716املــؤرخ  11تش ـرين األول/أ ت ــوبر  1221و)1224(781
ٍ
آب/أريس ـ ـ ـ ــطس  1224و)1224(742
امل ـ ـ ـ ــؤرخ  11نيس ـ ـ ـ ــان/أبريل  1224و )1224(772امل ـ ـ ـ ــؤرخ 46
املـ ــؤرخ  48تش ـ ـرين الثـ ــاين/نوفمرب  1224و )1222(232املـ ــؤرخ  42متوز/يوليـ ــه  1222و)1222(262
امل ــؤرخ  41ــانون األول/ديس ــمرب  1222و )1228(1111امل ــؤرخ  43حزيران/يوني ــه  1228و)1228(1134
امل ــؤرخ  12ــانون األول/ديس ــمرب  1228و )1226(1164امل ــؤرخ  44حزيران/يوني ــه  1226و)1226(1124
امل ــؤرخ  43ــانون األول/ديس ــمرب  1226و )1227(1117امل ــؤرخ  47حزيران/يوني ــه  1227و)1227(1126
املـ ــؤرخ  44ـ ــانون األول/ديسـ ــمرب  1227و )1224(1174املـ ــؤرخ  42حزيران/يونيـ ــه )1224(1172 1224
امل ــؤرخ  42حزيران/يوني ــه  1224و )1224(1417امل ــؤرخ  44ــانون األول/ديس ــمرب  1224و)1224(1414
املـ ــؤرخ  44ـ ــانون األول/ديسـ ــمرب  1224و )1222(1481املـ ــؤرخ  46حزيران/يونيـ ــه  122و)1222(1481
امل ــؤرخ  46حزيران/يوني ــه  1222و )1222(1443امل ــؤرخ  18ــانون األول/ديس ــمرب  1222و)4111(1313
امل ــؤرخ  12حزيران/يوني ــه  4111و )4111(1333امل ــؤرخ  13ــانون األول/ديس ــمرب  4111و)4111(1382
امل ــؤرخ  14حزيران/يوني ــه  4111و )4111(1342امل ــؤرخ  13ــانون األول/ديس ــمرب  4111و)4114(1216
امل ــؤرخ  ...حزيران/يوني ــه  4114و )4114(1224امل ــؤرخ  ...ــانون األول/ديس ــمرب  4114و)4113(1278
املــؤرخ  12نيســان/أبريل  4113و )4113(1246املــؤرخ  ...حزيران/يونيــه  4113و )4113(1817املــؤرخ ...
ــانون األول/ديس ــمرب  4113و )4112(1824امل ــؤرخ  11حزيران/يوني ــه  4112و )4112(1864امل ــؤرخ ...
ـ ــانون األول/ديسـ ــمرب  4112و )4118(1612املـ ــؤرخ  ...حزيران/يونيـ ــه  )4118(1624 4118املـ ــؤرخ ...
ــانون األول/ديس ــمرب  4118و )4116(1647امل ــؤرخ  ...حزيران/يوني ــه  4116و )4116(1744امل ــؤرخ ...
ــانون األول/ديس ــمرب  4116و )4117(1784امل ــؤرخ  ...حزيران/يوني ــه  4117و )4117(1742امل ــؤرخ ...
ــانون األول/ديس ــمرب  4117و )4114(1414امل ــؤرخ  ...حزيران/يوني ــه  4114و )4114(1427امل ــؤرخ ...
ــانون األول/ديس ــمرب  4114و )4112(1473امل ــؤرخ  ...حزيران/يوني ــه  4112و )4112(1424امل ــؤرخ ...
ــانون األول/ديس ــمرب  4112و )4111(1231امل ــؤرخ  ...حزيران/يوني ــه  4111و )4111(1283امل ــؤرخ ...
ـ ــانون األول/ديس ـ ــمرب  4111و )4111(1246امل ـ ــؤرخ  ...متوز/يولي ـ ــه  4111و )4111(4146امل ـ ــؤرخ ...
ـ ــانون األول/ديس ـ ــمرب  4111و )4114(4184امل ـ ــؤرخ  ...متوز/يولي ـ ــه  4114و )4113(4142امل ـ ــؤرخ ...
انون الثاين/يناير  4113و )4113(4112املؤرخ  ...متوز/يوليه .4113
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 -22ويف  18تشرين الثـاين/نوفمرب  1243أصـدرت اإلدارة احملليـة ريـري الشـرعية التابعـة ل يـا
يف ا ــزء الــذي حتتلــه القـوات ال يــة مــن قــربص إعالنـا مــن جانـ واحــد ّادعـ فيــه إنشــاء دولــة
مس ــتقلة ("ا مهوري ــة ال ي ــة لش ــمال ق ــربص") .وأدان جمل ــس األم ــن الت ــابع ل م ــم املتح ــدةة يف
قراريه  )1243(821و)1242(881ة ذلي اإلعالن الصادر من جان واحـدة و ـذلي مجيـع
اإلج ـراءات االنفصــالية الــيت تبعتــه معلن ـ ا أهنــا باطلــة قانون ـ اة ودعــا إىل ال اجــع عنهــا فــورا .ودعــا
ا لسة يف القرارين أيضاة مجيع الدول إىل عدم االع اف بالكيـان االنفصـايل وعـدم تيسـري قيامـه
أو مساعدته بأي شكل من األشكال .ومنذ ذلي احلـ ة م يعـ ف أي بلـد بالكيـان االنفصـايل
عدا تر ياة وهي الدولة القائمة باالحتالل.
 -81وأصــدرت احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان ق ـرارا يف قضــية قــربص وــد تر يــا (الطل ـ
رقم  22/48741املؤرخ  11أيار/مايو  )4111تناول جممـل اآلثـار القانونيـة امل تبـة علـى الغـزو
ال ي واستمرار الوجود العسكري ل يا يف قربص .وأ دت احملكمة فيما خلص إليه أن:


حكومة مجهورية قربص هي احلكومة الشرعية الوحيدة لقربص



ال يع ـ ف ا تم ــع ال ــدويل وال احملكم ــة ب ــأن "ا مهوري ــة ال ي ــة يف مش ــال ق ــربص" دولـ ـةا
مبقتضى القانون الدويل



يعود السب يف بقاء اإلدارة احمللية التابعة ل يا يف مشال قربص إىل االحتالل العسكري ال ي



تتحمل تر يا املسؤولية عن مجيع انتها ات حقوق اإلنسان اليت يرتكبها جنودها أو مو فوها
أو اإلدارة احمللية التابعة اة باعتبارها متارس "سيطرة فعلية املة على مشال قربص".

 -81وأصــدرت احملكمــة أيضـا أحكامـا هامــة بشــأن طلبــات فرديــة قــدمها أشــااص قبارصــة .فقــد
أمرتة يف قضية لويزيدو ود تر ياة الـيت شـكل نقطـة مرجعيـة يف عمـل احملكمـةة بـأن تـدفع احلكومـة
ال يـة تعويضـ ا لصـاحبة الطلـ عــن الفـ ة الـيت ُحرمـ فيهـا مــن اسـتادام ممتلكا ـا يف مدينـة ريينيــاة
وأن متكنها بشكل امل من الوصول إىل هذه املمتلكات وتسم ا بالتمتع هبا يف سالم.
 -84ويف  1أيار/مــايو 4112ة انضــم مجهوريــة قــربص بكامــل إقليمهــا إىل عضــوية االحتــاد
األورو  .ويـ ـ ــنص الربوتو ـ ـ ــول رق ـ ـ ــم  11مـ ـ ــن معاهـ ـ ــدة انض ـ ـ ــمام قـ ـ ــربص إىل االحت ـ ـ ــاد األورو ة
لعام 4113ة على اآليت" :تعليق تطبيق تشريعات االحتاد األورو يف املناطق اليت ال متارس فيهـا
حكومة مجهورية قربص سيطرة فعلية يف مجهورية قربص".

 -83وق ـ ـ ــد ـ ـ ــررت حمكم ـ ـ ــة الع ـ ـ ــدل األوروبي ـ ـ ــةة يف حكمه ـ ـ ــا الص ـ ـ ــادر يف قض ـ ـ ــية ميلتي ـ ـ ــوس
أبوســتوليديس وــد ديفيــد تشــارلز أورامــس ولينــدا اليزابيــث أورامــس ( 44نيســان/أبريل )4112ة
تأ يد ما ذهب إليه من أن الوالية القضائية للجمهورية وحما مها تسري علـى منـاطق ا مهوريـة
اليت ال تقع حت السيطرة الفعلية للحكومة .وال يـزال القبارصـة اليونـانيون الـذين لـديهم ممتلكـات
يف املنـاطق احملتلــة مــن ا مهوريــة هــم املـالّم الشـرعيون لتلــي األصــول بـرريم االحــتالل ال ــي ريــري
املشروعة ويستطيعون اللجوء إىل العدالة ملنع أي استغالل ريري قانوين ملمتلكا م.
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 -82ومين ــع اس ــتمرار االح ــتالل ال ــي بق ــوة الس ــال حكوم ــة مجهوري ــة ق ــربص م ــن ممارس ــة
سلطتها وسيطر ا على املناطق احملتلة ومن فالة إعمال حقوق اإلنسان واح امها فيها.
 -88وعلــى ال ـرريم مــن اســتمرار االحــتالل ريــري املشــروع وافق ـ احلكومــة القربصــيةة يف إطــار
مساعيها إىل إداد حل سلمية علـى إجـراء حمادثـات بـ الطـائفت وفقـا لقـرارات األمـم املتحـدة
املذ ورة آنفاة ومن خالل بعثة املساعي احلميدة اليت يشرف عليها األم العام ل مم املتحدة.
 -86و ــدف احلكومــة القربصــية إىل إدــاد حــل عــادل قابــل للتطبيــق بشــكل شــامل وعملــية يف
إطار هيكل احتادي دمع الطائفت واملنطقت ويكفل استقالل قربص وسالمتها اإلقليمية ووحد ا
وسياد ا وحتررها من قوات االحتالل واالستيطان ريري القانوين وهو احلل الذي سيعيد وحدة ا زيرة
وشعبهاة ويكفل االح ام الكامل حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية ميع القبارصة.
الدستور
 -87ينص الدستور على أن يكون نظام احلكم رئاسي ا وأن يكون الـرئيس يونانيـ ا ونائـ الـرئيس
تر ياة وعلى أن تنتا ل واحد منهما طائفته ملدة حمددة قدرها مخس سنوات (املادة .)1
 -84وي ــنص الدس ــتور عل ــى أن مي ــارس الس ــلطات التنفيذي ــة رئ ــيس ا مهوري ــة ونائب ــه وال ــوزراء
أفرادة صان جملس الوزراء هياة .وينص الدستور أيضا على أن يتكون جملـس الـوزراء مـن 11
أعضـاءة بيــنهم  7قبارصـة يونــاني يرشــحهم الـرئيسة و 3قبارصــة أتـرام يرشـحهم نائـ الـرئيسة
وعلى أن يتشارم االثنان يف عملية تعي الوزراء .وميارس جملس الوزراء السلطة التنفيذية يف مجيـع
األمــور باســتثناء مــا ينــدرين منهــا وــمن صــالحيات ــل مــن ال ـرئيس ونائبــه وجملســي الطــائفت ة
مبوج أحكام صراة يف الدستور (املادة .)82
 -82وينص الدستور على تأسيس جملس نواب من ديوان بصفة جهاز تشريعي للجمهوريةة
علـ ــى أن يتـ ــألف ا لـ ــس مـ ــن  41نائب ـ ـاة تنتا ـ ـ الطائفـ ــة اليونانيـ ــة  86نائب ـ ـا مـ ــنهم والطائفـ ــة
ال يــة  42نائبـاة ويشــغل النـواب مناصــبهم ملــدة  8ســنوات .ويكــون رئــيس ا لــس مــن القبارصــة
اليوناني ونائبه من القبارصة األترامة وينتا ل واحد منهما مبعزل عن اآلخر.
 -61وميــارس جملــس الن ـواب الســلطة التش ـريعية يف مجي ـع األمــور باســتثناء مــا يــنص الدســتور
صراحة على االحتفاظ به لسي الطائفت (املادة .)61
 -61وينص الدستور أيضا على إنشاء جملس لكل طائفة ليمارس السـلطة التشـريعية واإلداريـة
يف بعمل املواويع احملدودةة مثل الشؤون الدينية واملسائل التعليميـة والثقافيـةة و ـذلي فيمـا يتعلـق
بالضرائ والرسـوم احملليـة الـيت تفـرض لتـأم احتياجـات األجهـزة واملؤسسـات الـيت يشـرف عليهـا
ا لسان (املواد من  46إىل .)21
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 -64وينص الدستور على إنشاء حمكمـة دسـتورية عليـا تتـألف مـن رئـيس حمايـد وقـاض يونـاين
وآخــر تر ــي يعينهمــا ــل مــن رئــيس ا مهوريــة ونائبــهة وحمكمــة عليــا تتــألف مــن قاوــي يونــاني
وقاض تر ي ورئيس حمايد ويعيَّنون بالطريقة ذا ا.
 -63ومنح احملكمة الدسـتورية العليـا اختصـاص النظـر يف مجيـع املسـائل القانونيـة الدسـتورية
منهــا واإلداريــة .واحملكمــة العليــا هــي أعلــى ســلطة اســتانافة وتتمتــع بصــالحية إج ـراء عمليــات
االســتعراض القضــائي وس ــلطة إصــدار األوامــر املتعلق ــة بــاملثول أمــام احمل ــا م وريريهــا مــن األوام ــر
ومنحـ ـ الوالي ــة املدني ــة وا نائي ــة العادي ــة عل ــى مس ــتوى احمل ــا م االبتدائي ــة
القض ــائية األخ ــرىُ .
للمحــا م الطارئــة واحملليــة .واظ ــر الدســتور إنشــاء ــان قض ــائية أو حمــا م اســتثنائية أو حم ــا م
خاصة حت أي مسمى.
 -62أما مو فو ا مهورية املستقلون فهم املدعي العام ونائبهة واملراجـع العـام ونائبـهة وحمـاف
املصــرف املر ــزي ونائبــه .ويتــوىل رئــيس ا مهوريــة ونائبــه تعييــنهم علــى أســاس طــائفي .وينبغــي أن
يضم مالم اخلدمة العامة للجمهورية يف تشكيلة نسبة  71يف املائة من القبارصة اليوناني و31
يف املائة من القبارصة األترامة وينطبق ذلي أيض ا على نة اخلدمة العامة املسؤولة عن التعيينـات
وال قيات واإلجراءات التأديبيةة وما إىل ذلي.
احلق يف إقامة عالقة خاصة مـع اليونـان وتر يـاة مبـا يف ذلـي احلـق يف
 -68ومنح الطائفتان َّ
احلصول على إعانات مالية للمؤسسات التعليمية والثقافية والرياوـية واخلرييـةة واحلـق يف اسـتقدام
املعلم ـ أو األس ــاتذة ا ــامعي أو رج ــال ال ــدين ال ــذين تت ــيحهم احلكوم ــة اليوناني ــة أو احلكوم ــة
ال ية وتو يفهم (املادة .)114
 -66ويرسخ النظام االنتاـا الطبيعـة الطائفيـة املتجـذرة للدسـتور .إذ دـ أن ُـ ري مجيـع
االنتاابــات علــى أســاس ق ـوائم انتاابيــة طائفيــة منفصــلة (املادتــان  63و )22وبنظــام اق ـ اع
منفص ــل (امل ـ ـواد  1و 32و 64و 46و 173و .) 174وتس ــتند االنتااب ــات حالي ـ ـ ا إىل مب ــدأ
التمثيل النسيب.
 -67وأدى انســحاب املســؤول واملــو ف العمــومي مــن طائفــة القبارصــة األت ـرام ورفضــهم
أداء و ائفهم إىل استحالة إدارة شؤون احلكم وفقا لبعمل األحكام الدستورية.
 -64وتأزم األمور عندما استقال الرئيسان احملايدان للمحكمة الدستورية العليا واحملكمة العليا
يف عامي  1263و 1262على التوايلة فتوقف عمل احملكمت  .و در اإلشارة إىل أن القضاة من
طائفة القبارصة األترام العامل يف احملا م العليا واحمللية بقوا يف مناصبهم حىت عام 1266ة حينما
أرريمتهم قياد م على التالي عن تلي املناص ة مما دفع نصفهم إىل الفرار إىل اخلارين.
 -62واستدع احلالة املوصوفة أعاله إدخال تـدابري تشـريعية تصـحيحية .ومـن مث ُس ّـن قـانون
جدي ــد بش ــأن إقام ــة الع ــدل (أحك ــام متنوع ــة)ة يف ع ــام 1262ة وأنش ــا مبوجب ــه حمكم ــة علي ــا
جديدة أحيل إليها اختصاص ـل مـن احملكمـة الدسـتورية العليـا واحملكمـة العليـا .وأسـندت رئاسـة
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تلي احملكمة العليا يف بدايتها إىل أقدم قضاة احملكمة العليا السابقة من طائفـة القبارصـة األتـرامة
وأعيد مبوج القـانون نفسـه تشـكيل جملـس القضـاء األعلـىة وهـو ا هـاز الـذي يكفـل اسـتقالل
السلطة القضائية.
 -71وجرى الطعن يف دستورية قانون إقامـة العـدل (أحكـام متنوعـة) الصـادر يف عـام 1262
أمــام احملكمــة الدســتورية العليــاة الــيت قــررتة يف قضــية املــدعي العــام للجمهوريــة وــد مصــطفى
إبـراهيم (Cyprus Law Reports( )1262ة صـفحة )128ة أن القـانون لـه مربراتـه مبوجـ مبـدأ
الضرورة يف ووء احلالة ريـري الطبيعيـة السـائدة يف قـربص .وعـادت حالـة إقامـة العـدل عقـ ذلـي
إىل ووعها الطبيعي.
 -71وتض ــم ا ــاالت الرئيس ــية األخ ــرى ال ــيت أص ــلحتها اإلجـ ـراءات التشـ ـريعية التص ــحيحية عل ــى
أساس املبدأ نفسهة ا لس الطائفي ودائرة اخلدمة العامة و نة اخلدمة العامة وعضوية جملس النواب.
 -74وقـد فقـد ا هـازان التنفيــذي والتشـريعي يف الواقـع صـفتهما الثنائيــة بسـب رفـمل إحــدى
طائفيت قربص املشار ة فيهما (انظر الفقـرات مـن  83إىل  86الـيت تتنـاول األحـدا الـيت وقعـ
صص  42مقعدا يف جملس النوابة بعد أن ارتفع
خالل الف ة  .)1262-1263ومع ذلية ُخ ِّ
عــدد مقاعــده مــن  81إىل  41مقعــدا يف عــام 1248ة للن ـواب الــذين تنتاــبهم الطائفــة ال يــة
مبوج املادة  64من الدستورة وال تزال هذه املقاعد شاريرة حىت اآلن .وبذلي تنتاـ الطائفـة
اليونانية يف الواقع نوابا لشغل  86مقعدا فقت.
 -73وشهد عام  4116سن قـانون خـاص بشـأن "ممارسـة حـق التصـوي واالنتاـاب ألفـراد
الطائفــة ال يــة احلاصــل علــى اإلقامــة العاديــة يف املنــاطق احلــرة مــن ا مهوريــة (أحكــام مؤقتــة)"
ومــن القبارصــة األت ـرام املقيم ـ يف املنــاطق الــيت تســيطر
[القــانون رقــم :ق(4-أوالا)ُ .]4116/
عليهــا احلكومــة مبوج ـ هــذا القــانون احلــق يف التصــوي وال ش ـ يف مجيــع االنتاابــات الوطنيــة
(البلديــة والربملانيــة والرئاســية) .وفيمــا صــتص باالنتاابــات الربملانيــةة يتعلــق هــذا احلــق بشــغل 86
مقعــدا خمصص ـا للطائف ــة اليوناني ــة .ومي ــن قــانون انتا ــاب أعض ــاء الربمل ــان األورو لع ــام 4112
[القـ ــانون رقـ ــم ق(11-أوال) 4112/بصـ ــيغته املعدلـ ــة]ة القبارصـ ــة األت ـ ـرام احلـ ــق يف التصـ ــوي
وال ش يف انتاابات عضوية االحتاد األورو ة بغمل النظر عن مكان إقامتهم يف قربص.
 -72وألريـ ـراض فال ــة حق ــوق بع ــمل فا ــات األش ــااص ال ــذين ميلك ــون ح ــق املواطن ــة لك ــن
ال ينطبــق علــيهم التعريــف الدســتوري ألفـراد أي مــن الطــائفت (اليونانية/ال يــة) يف قــربص (انظــر
يعرف الدستور هؤالء األشااص بأهنم مجاعات دينيةة أي "مجاعـات مـن األشـااص
املادة )4ة ِّ
املقيمـ عــادة يف قــربص ويعتنقــون ديانــة واحــدة وينتمــون إىل مــذه واحــد أو صضـعون ملرجعيــة
دينية واحدة ويتجاوز عددهم يف تاريخ دخول الدستور حيز النفاذ ألف شاصة على أن يكون
مخسمائة شـاص مـنهم علـى األقـل مـن مـواطين ا مهوريـة يف التـاريخ نفسـه" .ويف عـام 1261ة
وجد أن هذا التعريف ينطبـق علـى القبارصـة املوارنـة واألرمـن والالتينيـ بوصـفهم مجاعـات دينيـةة
ومن مث جرى االع اف بأهنم من مواطين الدولة.
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 -78وأتــي ــذه ا ماعــات بعــد ذلــي خيــار االنضــمام إىل إحــدى الطــائفت ــي يتسـ ــم
التمتـع بـاحلقوق السياسـية يف إطـار املفهـوم املتعلـق ب تيبـات تقاسـم السـلطة بـ الطـائفت ة ووقـع
اختيارها مجيعا على االنضمام إىل الطائفة اليونانية.
 -76وتتمتع ل مجاعة دينية حبق إوايف صو ـا انتاـاب نائـ واحـد ميثلهـا يف جملـس النـواب
ويؤدي مهام استشارية فيما يتعلق بالتشريعات اليت م مجاعته.
 -77وبل ــح مع ــدل ا ـ ـرائم املتعلق ــة ب ــاملوت العني ــف وباملا ــاطر ال ــيت ــدد احلي ــاة املبلَّ ــح هب ــا
لكل  111ألف شاص:


)4111( 1648



.28-18

أعووداد األشووخاص الووذين اعتقلوا/قوودموا إلووى المحاكمووة/أدينوا/حوكموا/سووجنوا فيمووا يتعلووق
بج ورائم عنيفووة أو ج ورائم أخوور( خطيوورة (مثوول جوورائم القتوول والسوورقة والعتووداء والتجووار)
ومعوودلتهم (لكوول  1٨٨أل ووف شووخص) إي ووداع السووجناء الموودانين ،مص وونفين حسووب فئ ووة
الجريمة2٨1٨-2٨٨٦ ،
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4116

أرقام املطلقة
4114 4117

4112

4111

فاة ا رمية

4118

ود النظام العام
أوالا-
ود السلطة الشرعية
ثاني ا-
إحلاق األذى با مهور بشكل عام
ثالث ا-
ا رائم ا نسية
رابعا-
ود الشاص
خامسا-
ود املمتلكات
سادس ا-
إحلاق الضرر املتعمد باملمتلكات
سابع ا-
التزويرة والتزييف وما إىل ذلي
ثامنا-
جرائم السيارات
تاسعا-
ا رائم التنظيمية
عاشرا-
حادي عشر -جرائم متنوعة
المجموع

4
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
14
14
2
1
4
3
61
72
24
42
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114
17
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43
33
46
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4
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3
43
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12
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287
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722
781
644
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4116

النس املاوية
4114 4117

4112

4111

فاة ا رمية

4118

ود النظام العام
أوالا-
ود السلطة الشرعية
ثانيا-
إحلاق األذى با مهور بشكل عام
ثالث ا-
ا رائم ا نسية
رابع ا-
ود األشااص
خامسا-
ود املمتلكات
سادسا-
إحلاق الضرر املتعمد باملمتلكات
سابع ا-
التزويرة والتزييف وما إىل ذلي
ثامن ا-
جرائم السيارات
تاسعا-
ا رائم التنظيمية
عاشرا-
حادي عشر -جرائم متنوعة
المجموع

1٫4
1٫1
1٫1
1٫1
1٫1
1٫1
1٫2
1٫4
1٫3
1٫1
1٫1
1٫4
2٫6
8٫8
7٫3
6٫6
7٫2
4٫6
1٫3
1٫7
1٫4
4٫6
1٫2
4٫8
3٫6
8٫1
8٫8
8٫4
6٫3
4٫2
41٫8 12٫7 41٫6 48٫7 43٫8 12٫3
1٫4
1٫3
1٫6
1٫6
1٫8
1٫6
1٫8
3٫1
1٫7
1٫4
1٫7
8٫1
1٫4
1٫2
1٫8
1٫2
1٫4
1٫6
1٫1
1٫4
7٫4
1٫1
1٫7
1٫2
68٫1 66٫4 83٫4 84٫1 86٫1 84٫2
1٨٨٫٨ 1٨٨٫٨ 1٨٨٫٨ 1٨٨٫٨ 1٨٨٫٨ 1٨٨٫٨

عوودد حووالت العنووف ذي الوودوافع الجنسووية المبل و عنهووا (مثوول الغتصوواي وبتوور األعضوواء
التناسلية لإلناث ،وجرائم الشرف وحالت العتداء باألحماض)
مع ــدل الكش ــف ع ــن
احلــاالت ا تشــف م يكتشــف م يبـ ـ ـ ـ
فيها بعد قيد التحقيق ا رائم (نسبة ماوية)
احلقيقية ا اين ا اين
ا رائم ا نسية
اريتصاب
حماولة اريتصاب
االختطاف
هت ــي ع ــرض فتي ــات تـ ـ او أعم ــارهن
ب  13و 17سنة
هتي عرض امرأة ذات إعاقة عقلية
جرائم ريري طبيعية
االريتصاب (العنف داخل األسرة)
االستغالل ا نسي ل حدا
جرائم ريري طبيعية (العنف داخل األسرة)
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4
6

17
11
صفر
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3
4
1
صفر

32
18
1
8

8
2
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46٫2
41٫6
81
111

3
4
2
4
4
1

4
صفر
1
صفر
4
1

صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

1
4
4
4
6
صفر

صفر
صفر
1
صفر
صفر
صفر

111
111
78
111
111
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إيداع السجناء المدانين بأحكام صادرة فوي الفتورة ( ،2٨1٨-2٨٨٠توم اسوتبعاد أحكوام
السجن المؤبد واإلعدام)
احلكم
االحتجاز الدوري

أقل من شهر
أقل من  3شهور
1
أقل من  6شهور
3
أقل من  14شهرا
6
 14أقل من  14شهرا
 1٫8أقل من سنت
أقل من  8سنوات
4
أقل من  11سنوات
8
 11أقل من  18سنة
18 18سنة فما فوقها
عقوبة السجن مدى احلياة
عقوبة اإلعدام
المجموع

االحتجاز الدوري

أقل من شهر
أقل من  3شهور
1
أقل من  6شهور
3
أقل من  14شهرا
6
 14أقل من  14شهرا
 1٫8أقل من سنت
أقل من  8سنوات
4
أقل من  11سنوات
8
 11أقل من  18سنة
18 18سنة فما فوقها
عقوبة السجن مدى احلياة
عقوبة اإلعدام
المجموع
26

4111
4112
4114
املاالفون لقـانون
املاالفون لقـانون
املاالفون لقـانون
المجموع العقوبات
المجموع العقوبات
المجموع العقوبات
أرقام املطلقة
صفر
صفر
4
2
..
..
74
٠٨
326
٨٦2
447
2٩2
166
1٠٥
24
1٤٤
31
٨٨
26
٩٥
42
2٤
11
1٨
4
٠
صفر
صفر
صفر
صفر
1 ٨٩٨ 1 2٦٦

..

..

7٫1
٥٫٤
31٫7 2٠٫٨
46٫3 2٨٫٨
18٫4 1٤٫٠
2٫2 1٤٫1
4٫7
2٫٤
4٫4
٤٫٥
4٫4
1٫٩
1٫2
٨٫٠
1٫7
٨٫٥
1٫1
1٫1
1٫1
1٫1
1٨٨٫٨ 1٨٨٫٨

117
111
231
٤٨٦
477
2٠2
121
2٤٨
82
221
43
2٨
77
٤٤
44
2٠
4
٠
8
٦
صفر
صفر
صفر
صفر
1 2٨٨ 1 ٤٨2

النس املاوية
1٫4
٨٫1

4٫2
٤٫٠
38٫4 ٨٨٫٤
43٫1 1٩٫٤
18٫2 1٥٫٠
2٫8 1٦٫٤
1٫2
1٫٥
6٫2
٦٫٤
4٫3
2٫٨
1٫7
٨٫٥
1٫2
٨٫٨
1٫1
1٫1
1٫1
1٫1
1٨٨٫٨ 1٨٨٫٨

22
1٨2
332
٨٤٨
427
2٦٨
122
2٨٨
62
2٤٨
48
2٦
61
٥1
38
٨٦
7
٤
8
٦
3
٨
صفر
صفر
1 ٨٤٩ 1 ٨٨1

٨٫٨

1٫1

2٫4
٤٫٠
31٫2 2٥٫1
44٫2 1٩٫2
14٫1 1٤٫٤
8٫2 1٠٫٤
4٫3
1٫٩
8٫7
٤٫٤
3٫4
2٫٤
1٫6
٨٫٦
1٫8
٨٫٤
1٫3
1٫4
1٫1
1٫1
1٨٨٫٨ 1٨٨٫٨
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 -74معدالت الوفاة يف احلجز :تتعلق بيانـات الشـرطة اإلحصـائية فقـت حبـاالت االنتحـار يف
السجن املر زي ويف مرا ز االحتجاز التابعة للشرطة .ولذلي تشري البيانات إىل أن حمتجزا واحـدا
انتحر يف مر ز للشرطة يف عام  4114وثالثة نزالء انتحروا يف السجن املر زي يف عام .4113
 -72عــدد األشــااص الــذين تنف ـذ فــيهم عقوبــة اإلعــدام ســنويا :ألغيـ عقوبــة اإلعــدام علــى
جرمية القتل يف قربص مبوج القانون ا نائي رقم ق(1243/46-املعدل)ة وألغي فيمـا يتعلـق
صميــع ا ـرائم مبوج ـ القــانون رقــم ق(18-أوالا)22/ة واســتعيمل عنهــا بعقوبــة الســجن مــدى
احلياة .وقد وقَّع قربص على الربوتو ول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسيةة الذي ينص على اإللغاء الكامل لعقوبة اإلعدام.
 -41متوس ـ ــت مع ـ ــدل ت ـ ـرا م القض ـ ــايا للقاو ـ ــي الواح ـ ــد عل ـ ــى املس ـ ــتويات املاتلف ـ ــة للنظ ـ ــام
القضائي :انظر ا دول اخلاص بذلي يف املرفق الرابع.
 -41عدد أفراد الشرطة/األمن لكل  111ألف شاص :يف عام 4114ة بلح عدد السـكان
املقيم يف قربص  466ألف نسمةة وفق ا آلخر تعداد أجرته الدائرة اإلحصـائية يف العـام نفسـه.
ويف عام 4114ة بلح عدد أفراد قوات الشـرطة (باسـتثناء قـوات املطـافئ)  8 463فـردا .وبـذلي
بلح معدل أفراد الشرطة  617أفراد لكل  111ألف شاص يف عام .4114
 -44و ــدر أيض ـا اإلشــارة إىل أن عــدد ســكان قــربص يتزايــد بينمــا ي اجــع عــدد مــن ق ـوات
الشرطة .وقد بلح عدد قوات الشرطة  8 114فردا يف عام .4112
عدد أفراد النيابة العامة والقضاة لكل  1٨٨ألف شخص

11٫67
11٫46
11٫42
11٫86
11٫44

4114
4112
4111
4111
4114

حصة اإلنفاق العام على قوات الشرطة/األمن والسلطة القضائية
موجز مخطط اإلنفاق الفعلي للفترة 2٨12-2٨٨٠
الشرطة
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4114
النفقات الفعلية

4112
النفقات الفعلية

4111
النفقات الفعلية

4111
النفقات الفعلية

4114
النفقات الفعلية

جمموع النفقات

يورو

يورو

يورو

يورو

يورو

جمموع اإلنفاق على الشرطة

443 241 117

434 111 273

488 372 824

421 427 884

444 462 124

جمموع اإلنفاق على الصعيد الوطين

7 378 448 232

7 714 432 441 7 726 261 177

4 114 712 243

4 487 431 461

معــدل اإلنفــاق علــى الشــرطة
(نسبة ماوية)

3612

3611

4676

3617

3631
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السلطة القضائية
مجموع الميزانية (باليورو)

٤ ٤٤٥ ٩٥1 ٨٤٤
٤ ٤1٠ 2٨٩ ٠21
٠ ٨٨٠ ٤1٤ ٩٠٨
٠ 2٦٤ ٠٨1 2٥٨
٩ ٦1٨ ٨٤٠ ٩٤٦

4112
4111
4111
4114
4113

ا هاز القضائي (باليورو)
48 786 747
48 814 222
46 822 462
46 824 221
47 378 222

النسبة املاوية

1٫33
1٫33
1٫33
1٫34
1٫42

 -43احلد األقصى واملتوست لوق االحتجاز السابق للمحا مة :ال يوجد حد أقصى
 -42مؤشرات النظام السياسي:


عدد األحزاب السياسية املع ف هبا على املستوى الوطين( 11 :عشرة) أحزاب



نسبة السكان الذين اق م التصوي  64 :يف املائة من جمموع عدد السكان



عدد الشكاوى املسجلة بشأن تنظيم االنتااباتة مصنفة حس نوع املاالفـة املـدعى
هبا :ال يوجد



توزيع عدد مقاعد ا هاز التشريعي اليت حصل عليها األحزاب السياسية:


حزب التجمع الدميقراطي 41 :مقعدا
حزب العمال التقدمي  -القوى اليسارية ا ديدة 12 :مقعدا



احلزب الدميقراطي 4 :مقاعد



حر ة الدميقراطي االش ا ي  8 :مقاعد



احلزب األورو  :مقعد واحد



احلزب األخضر القربصي :مقعد واحد



املستقلون :مقعد واحد



حتالف املواطن  :مقعد واحد



جمموع عدد املقاعد 86 :مقعدا
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نسبة النساء يف الربملان 1468 :يف املائة



نس ـ ــبة املش ـ ــار ة يف االنتااب ـ ــات الرئاس ـ ــية يف ع ـ ــام  41684 :4113يف املائ ـ ــة نس ـ ــبة
املشار ة يف انتاابات عام  23627 :4112يف املائة



عدد املنظمات ريري احلكومية املع ف هبا 374 :منظمة
GE.15-01672
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وسائت اإلعالم الرئيسية:






قنو وووات التلفزيو ووون القن ــاة ا وائي ــة ()ANT1 TVة قن ــاة أس ـ ـ ا إف إمة تلفزيـ ــزن
ابيتـ ــالة ومؤسسـ ــة قـ ــربص ل ذاعـ ــة والتلفزيـ ــون :القنـ ــاة  )RIK 1( 1والقنـ ــاة 4
)(RIK2ة وتلفزيــون )LTV) Cytavision, Lumiereة وقنــاة ميغــاة وقنــاة ســيغماة
وتلفزيون Plus
المحط ووات اإلذاعي ووة القن ــاة ا وائي ــة إف إم ()ANTI FMة ومؤسس ــة ق ــربص
ل ذاعــة والتلفزيــون :القنــاة 1ة والقنـاة 4ة والقنــاة 3ة والقنــاة 2ة وراديــو Logosة
وراديو Proto

الصحف اليثياة وأنتلوريوسة وبريد قربصة ورينومية وهارافغية وآي سيمرييينة
و ـ ــاثيمرييينة وما سـ ــية وفيليلفثـ ــريوسة وب ـ ـوليتييسة وصـ ــحيفة قـ ــربص اليوميـ ــةة
وصحيفة قربص األسبوعيةة وتو يربيا و بونتيكي.

ثالثا -اإلطار العام لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان
ألف -قبول المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 -48ميثــل اح ـ ام حق ــوق اإلنس ــان ومحايته ــا إحــدى األولوي ــات املتقدم ــة يف ق ــربص .وحتظ ــى
حق ــوق اإلنس ــان باحلماي ــة عل ــى أعل ــى املس ــتويات .وا ــدد دس ــتور ا مهوري ــة احلق ــوق واحلري ــات
األساسيةة اليت تنص عليها أيضا االتفاقيات الدولية واألوروبية حلقوق اإلنسان.
 -46وق ــد أولـ ـ ق ــربصة عقـ ـ اس ــتقال ا م ــن احلك ــم االس ــتعماري مباش ــرةة أمهي ــة قص ــوى
للق ــانون ال ــدويلة وخباص ــة مع ــايري حق ــوق اإلنس ــان .ونظ ــرا لغلب ــة س ــلطة الص ــكوم الدولي ــةة يع ــد
القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان مصــدر إث ـراء وتعزيــز لســلطة جمموعــة الق ـوان احملليــة الــيت تــوفر
احلماية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية .ولذلي متثل إحـدى أوىل مهـام ا مهوريـة ا ديـدة
يف دراس ــة املعاه ــدات ال ــيت أحالته ــا إليه ــا اململك ــة املتح ــدة لربيطاني ــا العظم ــى وأيرلن ــدا الش ــمالية
واإلعــالن عــن االنضــمام إليهــاة حس ـ االقتضــاءة مــع القيــام يف ريضــون ذلــي بدراســة صــكوم
حقوق اإلنسان اإلقليمية والعاملية املعمول هبا والتصديق عليهـا أو االنضـمام إليهـا مجيعهـا تقريبـاة
وهي السياسة اليت ال تزال تتِّبعها حىت اليوم.
 -47وتتمح ــور ممارس ــة العالق ــات الدولي ــة لق ــربص ح ــول االعـ ـ اف بس ــيادة الق ــانون ال ــدويل
ومبقاصــد ومبــادو ميثــاق األمــم املتحــدةة وخباصــة مبــدأ التســوية الســلمية للنزاعــات علــى أســاس
اح ام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.

GE.15-01672
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 -44وأصــبح قــربص طرفـ ا يف مجيــع املعاهــدات الدوليــة األساســيةة عــالوة علــى وهنــا دولــة
طرفا يف معظم الصكوم الدولية واألوروبيـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان .وتشـكل املعـايري وااللتزامـات
الناشاة عن تلي الصكوم جزءا من اإلطار القانوين لقربص.
 -42ويتضمن المرفق الخامس ذه الوثيقة األساسية معلومات شاملة عـن عمليـات التصـديق
عل ــى الص ــكوم الدولي ــة واإلقليميـ ــة الرئيس ــية يف جم ــال حقـ ــوق اإلنس ــان (التع ــديالت واإلج ـ ـراءات
االختيارية)ة صان معلومات عن أمور أخرى تشمل اإلعالنات والتحفظات واالع اوات.

باء -اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان على المستو( الوطني
 -21يســتند النظــام القــانوين يف قــربص إىل القــانون العــام وإىل مبــادو اإلنصــاف الــيت ان ـ
ســارية عنــد االســتقاللة بصــيغتها املعدلــة أو بعــد اســتكما ا يف وق ـ الحــق بق ـوان ا مهوريــة
والسـوابق القضــائية .وشــهدت فـ ة االســتقالل أيضـ ا إدخــال القــانون القــاري اإلداري والدســتوري
وتطويره .ودسد ا يكل الدسـتوري لقـربص مجيـع املعـايري الالزمـة لتعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتهـا
و فالة الفصل ب السلطاتة وال سيما فالة استقالل السلطة القضائية.
 -21ودستور عـام  1261هـو القـانون األمسـى مهوريـة قـربصة وهـو الصـي الرئيسـي الـذي
يكفل حقوق اإلنسان ويوفر ا احلماية .وأدجم يف الفصل الثاين من الدستورة املعنون "احلقوق
واحلري ــات األساسـ ــية"ة أحك ــام اإلعـ ــالن الع ــاملي حلقـ ــوق اإلنس ــان واالتفاقيـ ــة األوروبي ــة حلقـ ــوق
اإلنسانة مع توسيع نطاق تطبيقها.
مكرســة إلعمــال حقــوق اإلنســان
 -24ومــع أن مجيــع ا ياــات التشـريعية والتنفيذيــة والقضــائية َّ
بشكل فعالة يف حدود اختصاص ل هياة منهـاة مبوجـ أحكـام املـادة  38مـن الدسـتورة فـإن
استقالل السلطة القضائية الكامل هو الضمانة الفعلية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات.
 -23ودـ أن حتمــي مجيــع القـوان ة وال ســيما القــانون ا نــائي وقــانون اإلجـراءات ا نائيــةة
احلقوق األساسيةة وهي حتميها بالفعل .وقد أعلن احملكمة العليا أن أي انتهام ألي شكل من
أشكال حقوق اإلنسان مبوج قـانون أو أيـة أحكـام قانونيـة عمـل منـاف للدسـتورة وقـد قضـ
احملكمة بذلي يف حاالت عديدة خلص فيها إىل أن هنام اوزات.
 -22ود ـ أن تُـتَّاــذ اإلج ـراءات املتعلقــة بفــرض أيــة قيــود أو حــدود علــى حقــوق اإلنســان
املكفولة يف الدستور مبوج أحكام قانونيـةة وحينمـا تـدعو لـذلي وـرورة قصـوى ألريـراض محايـة
أمن ا مهورية أو النظام الدستوري أو السـالمة العامـة أو النظـام العـام أو الصـحة العامـةة أو مـن
أجــل محايــة احلقــوق الــيت يكفلهــا الدســتور ألي شــاص .وينبغــي تفســري األحكــام املتعلقــة هبــذه
القيـود أو احلـدود تفسـريا دقيقـ ا .وقـد قـررت احملكمــة الدسـتورية العليـاة يف قضــية شـر ة فينـا قــربص
احملـدودة وـد ا مهوريـة ()RSCC, vol. 4, p. 33ة وجـوب أن ميتثـل القـانون الـذي يتعـارض مـع
احلقــوق واحلريــات األساســية املكفولــة يف الدســتور ومــع تفس ـريا ا إىل املبــدأ الثاب ـ الــذي يقضــي
تفسرة يف حالة الشية لصاحل احلقوق واحلريات املشار إليها.
بأن مثل هذه القوان
َّ
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 -28وعنــدما يــنص الدس ـتور أو أيــة صــكوم أخــرى علــى وجــوب اختــاذ إج ـراء إدــا بشــأن
بعــمل احلقــوقة وال ســيما احلقــوق االجتماعيــة أو االقتصــادية أو الثقافيــةة د ـ أن ينفــذ ذلــي
اإلجراء خالل ف ة زمنية معقولة.
 -26وتتمثل سبل االنتصاف املتاحة ألي شاص ي ّدعي أن حقوقه قد انتُهك يف اآليت:
 حق التماس النقمل من خالل التسلسل ا رمي للسلطة
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حــق اللجــوء إىل احملكمــة العليــا إللغــاء أي ق ـرار أو فعــل أو إريفــال مــن قبــل أي جهــاز
أو هياة (يشمل ذلي الواليت القضائيت األصلية واالستانافية مع ا)



حــق أي طــرف يف أيــة دعــوى قضــائية يف الطعــن يف عــدم دســتورية أي قــانون أو ق ـرارة
وتكــون احملكمــة عنــدها ملزمــة بوقــف الــدعوى إىل أن تتاــذ احملكمــة العليــا ق ـرارا بشــأن
ذلي الطعن



حــق رفــع دعــوى مدنيــة للحصــول علــى تعــويمل أو جــرب وــرر أو إصــدار فتــوى قانونيــة.
ودوز إصدار قرار باملنع يف حالة إمكانية وقوع ورر ال ميكن إصالحه



حق رفع دعوى جنائية شاصية



حق االستاناف يف الدعاوى املدنية وا نائية مع ا



ح ــق طلـ ـ األوام ــر القض ــائية املتعلق ــة ب ــاملثول أم ــام احمل ــا م ونق ــل احملا م ــات واحلظ ــر
واالمتثال واالع اض



دوز للمحا م املاتصـة أن حتكـم لضـحايا ا ـرائم بتعـويمل مـايلة ودـوز أن يصـل هـذا
التعويمل إىل  11آالف يورو يف حالة احملا م الطارئة



وتتحم ــل ا مهوري ــة أيض ـا تبع ــة أي فع ــل أو إريف ــال تعس ــفي وو ــار م ــن قب ــل مو فيه ــا
أو هياا ا أثناء تصريف واجبات العمل أو ما يف ض أن يكون ذلي



ود ــوز ل ــس ال ــوزراء أن ينش ــئ ن ــة حتري ــات للتحقي ــق يف االدع ــاءات املتعلق ــة باحل ــاالت
اخلطرية إلساءة التصرفة مبا يف ذلي انتها ات حقوق اإلنسانة وتقدمي تقارير بشأهنا



وينظر جمس النواب و انهة يف سياق تصريف مهام عملهم اليت تشمل ممارسة الرقابـة
الربملاني ــةة يف ح ــاالت ث ــرية م ــن االدع ــاءات أو التص ــرفات ال ــيت تش ــكل انتها ــات
حلقوق اإلنسان



ويض ــطلع امل ــدعي الع ــام للجمهوري ــة مبس ــؤولية خاص ــة يف جم ــال فال ــة التقي ــد باألحك ــام
القانونيــة واح ـ ام ســيادة القــانونة ودــوز لــه أن يــأمر بــإجراء حتقيقــات أو اختــاذ تــدابري
إصالحيةة مببادرة خاصة منه أو عند تقدمي شكوى
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وميلــي مفــوض الشــؤون اإلداريــة (أم ـ املظــام)ة يف مجلــة أمــورة صــالحية التحقيــق يف
ش ــكاوى األف ـراد ال ــذين تنته ــي حق ــوقهم م ــن قب ــل اإلدارة أو ح ـ تص ــدر ع ــن اإلدارة
تصــرفات خمالفــة للقــانون أو يف حالــة ســوء ممارســة الشــؤون اإلداريــة ودــوز لــه باإلوــافة
إىل ذلـية تبعـ ا لتوسـيع نطـاق صـالحياتهة أن اقـق يف الشـكاوى املتعلقـة بـالتمييز علــى
أساس العرق أو األصل الطـائفي أو اللغـة أو اللـون أو الـدين أو املعتقـدات السياسـية أو
ريري السياسـيةة أو األصـل اإلثـين أو القـومية ودـوز لـه عمومـا تعزيـز املسـاواة يف املعاملـة
يف جمـ ــاالت العمـ ــل واحلمايـ ــة االجتماعيـ ــة والتـ ــأم االجتمـ ــاعي والرعايـ ــة االجتماعيـ ــة
والرعايــة الصــحية والتعلــيمة واملشــار ة يف النقابــات واملنظمــات املهنيــةة واحلصــول علــى
السلع واخلدماتة مبا يف ذلي السكن



متلي ا ياة املستقلة املكلفـة بدراسـة الشـكاوى واالدعـاءات املتعلقـة بقـوات الشـرطة سـلطة
التحقيق يف الدعاوى اليت ترفع ود أفراد الشرطة والنظر فيها .وهـي هياـة مسـتقلة وتتكـون
من شاصيات ذات خلق رفيع ومؤهالت عالية ويع ّ أعضاءها رئيس ا مهورية



ميكـ ــن ألي ف ـ ــرد اسـ ــتنفد س ـ ــبل االنتصـ ــاف احمللي ـ ــة أن يقـ ــدم بالري ـ ـ ا وفق ـ ـ ا ل ج ـ ـراءات
االختياريــة املنصــوص عليهــا يف خمتلــف الصــكوم الدوليــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســانة مثــل
االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــري والربوتو ــول االختيــاري
التفاقي ــة القض ــاء عل ــى مجي ــع أش ــكال التميي ــز و ــد املـ ـرأة واالتفاقي ــة األوروبي ــة حلق ــوق
اإلنســان والربوتو ــول االختيــاري األول امللحــق بالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة
والسياســية واالتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة التعــذي وريــريه مــن وــروب املعاملــة أو العقوبــة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة



وقــد قبل ـ ق ــربص أيض ـا الوالي ــة اإللزاميــة للمحكم ــة األوروبي ــة حلق ــوق اإلنس ــان والبن ــد
االختياري اخلاص بالوالية اإللزامية للمادة  )4(36من نظام حمكمة العدل الدولية.

 -27ودــوزة يف حالــة احلــرب أو اخلطــر العــام الــذي يهــدد يــان ا مهوريــة أو أي جــزء منهــاة
تعليق بعمل احلقوق األساسية املكفولة واحملددة يف الدستورة عـن طريـق إعـالن مـن جملـس الـوزراء
بفـرض حالــة الطـواروة خــالل فـ ة الطـوارو املعلنــة .ودـ عــرض هــذا اإلعــالن فــورا علــى جملــس
النواب الذي اق لـه رفضه .وتتمثل احلقوق اليت ميكن تعليقها يف اآليت:
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حظر العمل القسري واإلجباري



احلق يف احلرية واألمن الشاصي



حرية التنقل



حرمة املسكن



التدخل يف املراسالت
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حرية اإلفصا والتعبري



احلق يف التجمع وحرية تكوين ا معيات



احلق يف امللكيةة فقت حينما يتعلق باإلسراع يف دفع تعويمل عن ممتلكات مصادرة



احلق يف ممارسة أية مهنة أو أي نشاو اري آخر و



احلق يف اإلوراب.

 -24و ـدر اإلشـارة إىل أن قـربص م تعلــن قـت حالـة طـوارو منــذ اسـتقال اة وم تعلنهـا حــىت
عندما ريزت تر يا البلد وأصب جزءا من إقليمه حت االحتاللة وال يزال.
 -22وأُدجم ـ االتفاقيــات الدوليــة الــيت صــدق عليهــا مجهوريــة قــربص أو انضــم إليهــا يف
قوان ا مهورية احملليـةة وهـي تعلـوة اعتبـارا مـن تـاريخ نشـرها يف ا ريـدة الرمسيـةة علـى أي قـانون
حملي .وتعترب هذه االتفاقيات قابلة للتطبيق مباشرة داخل إقليم ا مهوريـة ودـوز تطبيقهـا مباشـرة
مــن قبــل الســلطات اإلداريــة واالحتجــاين هبــا أمــام احملــا مة وهــو مــا اــد بالفعــل (راجــع ق ـرار
احملكمــة العليــا يف دعــوى االســتاناف املدنيــة رقــم 6616ة مالشــتو وــد الــونيفتسة  41ــانون
الثاين/ينــاير  .)1246وعنــدما تتضــمن االتفاقيــة الدوليــة أحكام ـ ا ريــري قابلــة للنفــاذ تلقائي ـ ا تكــون
الســلطات التش ـريعية ملزمــة قانون ـا بســن تشـريع مناس ـ بغيــة مواءمــة القــانون احمللــي مــع االتفاقيــة
املعنية وجعلها قابلة للنفاذ بشكل امل.

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على المستو( الوطني
 -111متـ ــارس قـ ــربص الدميقراطيـ ــة التعدديـ ــة مـ ــع االح ـ ـ ام املطلـ ــق حلقـ ــوق الفـ ــرد وحرياتـ ــه.
وال تكــف عــن الســعي ا ــاد إىل حتقيــق مزيــد مــن التقــدم يف جمــال إعمــال حقــوق اإلنســان يف
املناطق اخلاوعة لسيطر ا الف عليةة من خالل إنشاء املؤسسات املناسبة ملعا ـة مسـائل حقـوق
اإلنسان من منظور شامل.
 -111ومتثــل اللجنــة الربملانيــة حلقــوق اإلنســان وتكــافؤ الفــرص بـ ا نسـ آليــة برملانيــة لرصــد
اح ام حقوق اإلنسـان .وهـي معنيـة بفحـص تطبيـق األحكـام املتعلقـة حبمايـة حقـوق اإلنسـان يف
الدستور واملعاهدات الدولية والقوان الوطنية .وتعـاجل مسـائل انتها ـات حقـوق اإلنسـان املتعلقـة
صميع النـاس يف قـربصة وتقـدم التقـارير ذات الصـلة إىل ا معيـة العامـة لـس النـواب .وتنظـر يف
ثري من األحيان يف املسائل املتعلقة مبا يلي :العنـف العـائلي واال ـار والبطالـة وا جـرة والشـباب
وحقوق الطفل وحقوق املرأة وحقوق األشااص ذوي اإلعاقة.
 -114وقـد أنشــا مفووـية الشــؤون اإلداريـة وحقــوق اإلنسـان (ديـوان املظـام) يف عــام 1221ة
مبوج القانون رقم ق(3-أوالا)1221/ة بوصفها ا ياـة املسـتقلة املسـؤولة عـن النظـر يف الشـكاوى
الفردي ــة املتعلق ــة بس ــوء اإلدارة وس ــوء الس ــلوم وانته ــام حق ــوق اإلنس ــان م ــن قب ــل ا يا ــات الرمسي ــة
GE.15-01672
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وتوســع نطــاق مهــام أم ـ املظــام الحق ـ ا مبوج ـ القــانون رقــم ق(1-أوالا)4111/ة
أو املســؤول َّ .
الــذي منحــه ســلطة إج ـراء التحقيقــات يف املســائل املتعلقــة باملصــلحة العامــة مببــادرة خاصــة منــه.
وميثــل ديـوان املظــام اآلليــة األشــد تــأثريا علــى إدارة مســائل حقــوق اإلنســان ومحايتهــا مــن بـ مــن
آليات الرقابة ريري القضائية.
 -113وأنش ــا اآللي ووة الوطني ووة لمن ووع التع ووذيب وغي وورم م وون ض ووروي المعامل ووة أو العقوب ووة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة مبوج القـانون رقـم ق(4-ثالثـ ا)4112/ة املتعلـق بالتصـديق
عل ــى الربوتو ــول االختي ــاري التفاقي ــة مناهض ــة التع ــذي وري ــريه م ــن و ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .ويندرين تعيـ أمـ املظـام وـمن اختصـاص اآلليـة الوطنيـة ملنـع
التعــذي وريــريه مــن وــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة .واــق ألم ـ
املظام القيام بزيارات حرة إىل مرافق االحتجاز من أجـل رصـد االمتثـال ألحكـام االتفاقيـةة واـق
له أيض ا إجراء مقابالت فردية سرية .ويقوم عنـدها مبراقبـة ـروف االحتجـاز وتسـجيل مالحظاتـه
عنهــا مث يصــدر توصــيات بغــرض حتس ـ ــروف العــيق يف تلــي املرافــق مــا يقــوم باســتعراض
القوان ذات الصلة.
 -112وتــرد فيمــا يلــي تفاصــيل إوــافية عــن األحكــام البــارزة يف القــانون املتعلــق باآلليــة الوطنيــة
ملنع التعذي وريرية من وروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة:
تعريف مفووية الشؤون اإلدارية على أهنا ا ياة الوطنيـة الزائـرة املنصـوص عليهـا
(أ)
يف الربوتو ول االختيارية واليت تعمل وفقا ألحكام املادة  3من الربوتو ول االختياري
(ب) ختوي ــل مف ــوض الش ــؤون اإلداري ــة ص ــالحية القي ــام بزي ــارات ح ــرة وعل ــى فـ ـ ات
منتظمــة إىل مرافــق االحتجــاز مبوج ـ إخطــار تــا ة بغــرض التحقــق مــن االمتثــال إىل أحكــام
االتفاقيــة .وا ـق ألم ـ املظــام خــالل هــذه الزيــارات الوصــول حبريــة إىل مجيــع مرافــق االحتجــاز
وإجراء مقابالت فردية سرية مع أي شاص وفق ما يراه مناسب ا
(ين) تك ــون ا يا ــات الرمسي ــة املعني ــة ملزم ــة بتق ــدمي املعلوم ــات املنص ــوص عليه ــا يف
الربوتو ول االختياري إىل املفوض
(د) دــوز ألمـ املظــام تقــدمي توصــيات وتقــارير ودـ علــى مجيــع الســلطات املاتصــة
يف مرافق االحتجاز اإلبالغ عن أية تدابري تتاذها باالستناد إىل تقارير أم املظام أو توصياته
(ه) دــوز للمفــوض أن يقــدم مق حــات بشــأن حتسـ التشـريعاتة وأن يعــرب عــن
آرائه أثناء النظر يف مشاريع القوان ذات الصلة يف جملس النواب
(و) دوز ملفـوض الشـؤون اإلداريـة تقـدمي ادعـاءات احملتجـزين الـيت تتعلـق مبمارسـات
انتهــام حقــوق اإلنســان إىل النائـ العــام وا ياــة املســتقلة مــن أجــل التحقيــق يف تلــي االدعــاءات
ويف الشكاوى اليت تقدم ود الشرطة
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(ز) يقدم مفوض الشؤون اإلدارية تقريـرا سـنوي ا إىل رئـيس ا مهوريـةة ويقـدم نسـا ا
من ذلي التقرير إىل جملس الوزراء وجملس النواب ومكت النائ العامة مث ينشره
( ) دـ أن حتصــل مفووــية الشــؤون اإلداريــة علــى احتياجا ــا مــن العــامل وفق ـ ا
ألحكــام القــانون ذي الصــلةة أو علــى أي عــدد إوــايف مــن املــو ف ة وفق ـا للمــؤهالت وشــروو
العمل احملددة يف األنظمة اليت يعتمدها جملس الوزراء وجملس النواب يف هذا الصدد.

 -118وباإلو ـ ــافة إىل ذل ـ ــية ج ـ ــرى تع ـ ــديل ق ـ ــانون املس ـ ــاواة بـ ـ ـ ا نسـ ـ ـ يف أج ـ ــر العم ـ ــل
املتس ـ ــاوي أو العمـ ـ ــل ذي القيم ـ ــة املتس ـ ــاوية [القـ ـ ــانون رقـ ـ ــم ق(177-أوالا) ]4114/مبوج ـ ـ ـ
القــانون رقــم ق(34-أوالا)4112/ة حبيــث ميــن أم ـ املظــام ســلطة النظــر بشــكل مســتقل يف
الشكاوي املتعلقة باملساواة بـ ا نسـ يف األجـرة ويكفـل احـ ام مبـدأ تكـافؤ الفـرص واملسـاواة
ب ا نس يف املعاملة ويف مسائل العمالة واملهنة.

 -116وهبــذا يكــون أمـ املظــام مطالبـ ا بــأن يعمــل بشــكل اســتباقية مــن خــالل ووــع إطــار للرقابــة
واالتصــال احلــر مــع الســلطات املاتصــةة فيمــا يتعلــق مبســألة التعــذي واملعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنسانية أو املهينة على وجه اخلصوصة من خالل املق حات والتوصيات ذات الصلة اليت يقدمها.
 -117وشهدت هناية عام 4111ة إثر تعديل قانون مفووية الشؤون اإلدارية األساسي [القانون
رقــم ق]1221/3-ة مبوج ـ القــانون رق ــم ق–(184أوالا)4111/ة نقــل اختصاصــات مؤسس ــة
حقـوق اإلنسـان القربصــيةة الـيت أنشــا يف عـام 1224ة إىل ديـوان املظـام .ونتيجــة لـذلية أصــب
ديوان املظام يؤدي دور مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ذات صالحيات واسـعةة فيمـا يتعلـق بتعزيـز
حقـوق اإلنسـان ومحايتهـا واالســتمرار يف توسـيع نطـاق تلـي احلمايــة وبكفالـة تطبيـق ا ياـات الرمسيــة
للمبادو املتعلقة بإعمال حقوق اإلنسان يف ا مهورية .ويف عام 4112ة شرع هذه املؤسسة يف
عملية التقدمي من أجل اعتمادها لدى مفووية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان.
 -114وأمـ املظــام مســؤول بوجــه خــاص عــن ممارســة الســلطات املاولــة لــه يف تقــدمي الفتــاوى
والتوصيات واملق حات والتقارير ذات الصلة مبا يلي:


أية حاالت النتهام حقوق اإلنسان يقرر النظر فيها



احلالة الوطنية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان بشكل عام ومبسائل أخرى أ ثر حتديدا



توجيــه انتبــاه احلكومــة إىل أيــة حــاالت النتهــام حقــوق اإلنســان يف أي جــزء مــن البلــدة
وتقدمي مق حات إليها بشأن اختاذ مبادرات لووع حد لتلي احلاالت.

 -112وســيتعاون دي ـوان املظــامة يف إطــار عملــه مؤسســة وطنيــة حلقــوق اإلنســانة مــع األمــم
املتحــدة واملؤسســات األخــرى يف منظومتهــاة ومــع املؤسســات اإلقليميــةة واملؤسســات الوطنيــة يف
البلــدان األخــرى ذات اخلــربة يف جمــاالت محايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا .وعــالوة علــى ذلــية
يتعـ عليــه التشــاور بشــكل منــتظم مــع املنظمــات ريــري احلكوميــة وريريهــا مــن ا ياــات الــيت تكــرس
جهودها لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايها.
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 -111لكــن علــى ال ـرريم مــن أن دي ـوان املظــام ميتثــل بشــكل رئيســي إىل مبــادو األمــم املتحــدة
املتعلقة مبر ز املؤسسات الوطنية (مبـادو بـاريس)ة فهـو م يعتمـد بعـد لـدى نـة التنسـيق الدوليـة
للمؤسسـات الوطنيــة لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان .ويتوقــع أن يشــهد عــام  4112تقــدمي طلـ
رمسي العتماده.
 -111و در اإلشارة أيضا إىل أن سلطة استعراض التشريعات واألحكام اإلدارية املعمـول هبـاة
و ــذلي مش ــاريع الق ـ ـوان واملق ح ــاتة وس ــلطة تق ــدمي التوص ــيات بغ ــرض فال ــة اتس ــاق ه ــذه
النصــوص واألحكــام مــع التزامــات البلــد الدوليــة يف جمــال حقــوق اإلنســانة ال تـزال يف يــد النائـ
العام للجمهورية.
 -114وبعــد صــدور ق ـرار جملــس الــوزراء املــؤرخ  2أيار/مــايو 4114ة أســند إىل دي ـوان املظــام
أيضـ ـا دور اآللي ــة املس ــتقلة لتعزي ــز محاي ــة ورص ــد تنفي ــذ اتفاقي ــة حق ــوق األش ــااص ذوي اإلعاق ــة
مبوج ـ املــادة  )4(33مــن االتفاقيــة .وأسس ـ بعــدها ا ياــة املســتقلة لتعزيــز حقــوق األشــااص
ذوي اإلعاقــة لتعطــي دفعــة قويــة ل ج ـراءات الســارية يف ذلــي ا ــال ومــا وراءهــاة نتيجــة للطل ـ
الواسع على إداد فاءات جديدة وفاعلة.
 -113وعلى ذ ر التفاصيلة تشمل االختصاصات املمنوحة إىل آلية الرصد يف قربص ما يلية
يف مجلة أمور:


إجـراء التحقيقـات ومجـع البيانات/املعلومــات يف سـياق رصـد تنفيــذ االتفاقيـة وتعزيـز متتــع
األشااص ذوي اإلعاقة حبقوق اإلنسان على قدم املساواة مع اآلخرين



النظر يف املسائل املتعلقة بادعـاءات التمييـز وانتها ـات حقـوق اإلنسـانة مببـادرة خاصـة
منهــا أو إثــر تقــدمي شــكاوى فرديــةة مــع إمكانيــة التشــاور مــع مجيــع األط ـراف املتورطــة
وفرض جزاءات ومن اإلطـار التشـريعي ذي الصـلةة حسـ االقتضـاءة يف حالـة وجـود
متييز ريري قانوين ود األشااص ذوي اإلعاقة وانتهام حلقوقهم



تقــدمي تقــارير إىل ا ياــات العامــة أو اخلاصــةة ويشــمل ذلــي تقــدمي توصــيات ومق حــات
بشأن السياسات واملمارسات اليت تتسق مع االتفاقية



التعــاون مــع نــة املشــاورات املعنيــة برصــد تنفيــذ االتفاقيــة واملؤلفــة مــن أعضــاء يف اآلليــة
املستقلة وCCOD



التعاون مع آلية التنسيق املعنية برصد تطبيق خطة العمل الوطنية لتنفيذ االتفاقية



تنــوير ا مهــور واألطـراف الفاعلــة اخلاصــة وتعزيــز محايــة وإعمــال حقــوق وقــيم االتفاقيــة
بالتعاون مع مر ز التنسيق.

 -112ومت ــن األط ــر التش ـريعية ا دي ــدة مف ــوض الش ــؤون اإلداري ــة ص ــالحيات موس ــعة النط ــاق
حلمايــة حقــوق اإلنســان ومكافحــة التمييــز .وعــالوة علــى التحقيــق يف الشــكاوى الــيت تقــدم إليــهة
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صــتص دي ـوان املظ ــام أيض ـ ا بتط ــوير أنش ــطة اســتباقية أوس ــع نطاق ـ ا وذات طبيع ــة وقائي ــة وتثقيفي ــة
وإعالميةة من قبيل:


ووع ونشر مدونات للممارسة ا يدة



تنظيم محالت للتوعية من خالل وسائت اإلعالم



عقـد حلقـات دراسـية تدريبيــة موجهـة إىل املـو ف العمــومي وأفـراد الشـرطةة أو ريــريهم
من الكوادر املهنية األخرىة عالوة على ا تمع املدرسي.



املشار ة يف شبكات املنظمات الدولية أو اإلقليمية ذات الوالية املشاهبة



إجراء دراسات وحبو إحصائية.

 -118لجنووة اإلش وراف المعنيووة بمراكووز احتجوواز المهوواجرين المح ووورين تــنص املــادة  8مــن
قانون تأسـيس أمـا ن إليـداع املهـاجرين احملظـورين وتنظيمهـاة [القـانون رقـم ق(43-أوالا)]4111/
علــى تشــكيل نــة ل شـراف علــى مرا ــز احتجــاز املهــاجرين احملظــورين مبوج ـ ق ـرار صــادر عــن
جملس الوزراء (القرار رقم  634-72املؤرخ  4أيار/مايو  .)4113ويتع على تلي اللجنة وفق ا
ذا القانونة زيارة مرا ز احتجاز املهاجرين احملظورين مـا ال يقـل عـن  4مـرات يف العـامة ويف أي
وق آخر ترى فيه أن زيارة املرا ز ورورية ألريراض الرصد.
 -116وقد ِّ
شكل نة للشكاوى تابعة ملر ز احتجـاز املهـاجرين احملظـورين يف مينويـاة مبوجـ
القـ ـرار ال ــوزاري امل ــؤرخ  8أيار/م ــايو 4113ة ووفقـ ـا للبن ــد  44م ــن الالئح ــة رق ــم 4111/161
بشــأن تأس ــيس أم ــا ن إليــداع امله ــاجرين احملظ ــورين وتنظيمهــا .ود ــوز لتل ــي اللجنــةة م ــن تلق ــاء
نفس ــها أو مبوجـ ـ ش ــكوى م ــن ش ــاص حمتج ــزة أن( :أ) تعي ــد النظ ــر يف قـ ـرارات م ــدير مر ــز
االحتجاز املعين و(ب) تنظر يف شكاوى احملتجزين املتعلقة بظروف االحتجاز واملعاملة.
 -117وتجري الوزارات المعنية اتصالت منت مة مع المن موات غيور الحكوميوةة وخباصـة
فيما يتصل بإعـداد التشـريعات ذات الصـلة بنطـاق عملهـا .وإدرا ـ ا ألمهيـة إشـرام ا تمـع املـدينة
تتع ـ ــاون ا يا ـ ــات احلكومي ـ ــة م ـ ــع املنظم ـ ــات ري ـ ــري احلكومي ـ ــة يف إط ـ ــار فري ـ ــق التنس ـ ــيق املتعـ ـ ــدد
التاصصــاتة أي مــع مبــادرة قــربص لوقــف اال ــارة وحر ــة املســاواة والــدعم ومناهضــة التمييــز
العنصرية ومعهد البحر األبيمل املتوست للشؤون ا نسانية.
 -114وال تزال الوحدة املعنية باملساواة التابعة لوزارة العدل والنظام العام واآللية الوطنيـة حلقـوق
امل ـرأة تؤديــان دورا رائــدا يف جمــال تعزيــز املســاواة ب ـ ا نس ـ ومحايــة حقــوق امل ـرأة بصــفة عامــة.
وباإلوــافة إىل ذلــية أعطــى إنشــاء يانــات وهياــات و ــان جديــدة لتعزيــز املســاواة بـ ا نسـ
زمخا جديدا لعملية التنفيذ الكامل للقوان والسياسات املتعلقـة باملسـاواة بـ ا نسـ  .وازدادت
ثريا مشار ة املنظمات النسائية واملنظمات ريري احلكومية يف صيارية السياسات املتعلقة باملساواة
ب ا نس وتنفيذها وقدم مسامهات يف رياية األمهية يف جمال فالـة مراعـاة احتياجـات مجيـع
النساءة مبا يف ذلي الفاات الضعيفة.
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 -112وتؤدي وسـائت اإلعـالم دورا بـارزا يف تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتهـا .وتتمتـع الصـحافة
باحلرية الكاملة وميلي القطاع اخلاص عددا من الصحف اليومية واألسبوعية وصحفا ومطبوعـات
دوريــة أخــرى .وينطبــق األمــر نفســه علــى البــث اإلذاعــي والتلفزيــوينة حيــث متلــي الدولــة حمطــة
إرسال تلفزيوين وبث إذاعي واحدة فقتة أسندت إدار ا إىل مؤسسة مستقلة.
 -141وعـالوة علـى ذلـية يـنص مشـروع تعـديل قـانون الصـحافة لعـام 4111ة يف املـادة  17منـهة
على أن أي شاص مسـؤول مبوجـ القـانون عـن صـحيفة (ويشـمل هـذا املصـطل مجيـع الوثـائق الـيت
تصدر يف هياة مكتوبة أو إلك ونية) يكون ملزم ا بنشر الرد الذي يقدمه أي شـاص يتعـرض ل سـاءة
بس ــب حمت ــوى مق ــال منش ــور فيه ــا .وباإلو ــافة إىل ذل ــية أص ــدرت ن ــة ش ــكاوى وس ــائت اإلع ــالم
القربصـ ــية توجيهـ ــا حبـ ــذف أيـ ــة مـ ــادة فيهـ ــا متييـ ــز وـ ــار .ويتضـ ــمن مشـ ــروع تعـ ــديل قـ ــانون الصـ ــحافة
لع ــام 4111ة يف امل ــادة  )1(3م ــن الفص ــل الث ــاينة نصـ ـ ا ص ــرا ا بش ــأن حري ــة الص ــحافةة مف ــاده أن
الصحفي "ميلي  ...احلق يف البحـث حبريـة عـن املعلومـات واحلصـول عليهـا مـن مصـادره اخلاصـة دون
قيــود مــن قب ــل ا ياــات احلكوميــة وبص ــرف النظــر عــن احل ــدودة واــق لــه ب ــث تلــي املعلومــات حبري ــة
مستادم ا يف ذلي مجيع وسائل التعبري املتاحةة ما م توجد أسباب تتعلق بسالمة ا مهورية ."...

 -141ويتمثــل الغــرض مــن تشــكيل نــة شــكاوى وســائت اإلعــالم القربصــية يف نـ التمييــز.
وينص مشروع تعديل قانون الصحافة على إوافة الوثـائق الـيت تصـدر يف شـكل إلكـ وين إىل فاـة
وسائت اإلعالمة وبذلي يستطيع أي شاص يتعرض ل هانة بأي شكل مـن األشـكال الـرد عـن
طريق مقال تصحيحي ينشره له الشاص املسؤول مبوج القانون.
 -144وتنشــر مجيــع االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة الــيت تصــب قــربص طرف ـ ا فيهــا يف ا ريــدة
الرمسية .ودري التعريف هبا بالصورة املناسبة يف وسائت اإلعالم والصحف املطبوعـة واإللك ونيـةة
ويشــمل ذلــي االع ـ اف حبــق األف ـراد يف تقــدمي التماســات وشــكاوى إىل ا ياــات املعنيــة حبقــوق
اإلنسانة يف إطار اإلجراءات االختيارية.
 -143وحتظ ــى مس ــائل حق ــوق اإلنس ــان باهتم ــام ب ــري وتتا ــذ بش ــأهنا عل ــى ال ــدوام إجـ ـراءات
خاصــة ترمــي إىل تعزيــز وعــي ا مهــور هبــا وتعريــف الســلطات املعنيــة بــاحلقوق الـواردة يف صــكوم
حقــوق اإلنســان املاتلفــة .وتــتم التوعيــة بشــكل رئيســية باعتبارهــا شــرطا مســبقا وــروريا ملطالبــة
األفراد حبقـوقهم وملنـع التجـاوزاتة وـمن أشـياء أخـرىة مـن خـالل التثقيـف الـذي يشـمل إدمـاين
مســائل حقــوق اإلنســان يف املنــاهج الدراســية علــى مجيــع مســتويات التعلــيم وإدخا ــا يف منــاهج
تــدري املعلم ـ ومنــاهج أ ادمييــات تــدري الشــرطةة وإنتــاين م ـواد إرشــادية موجهــة إىل اآلبــاء
واألمهات وا هات األخرى املعنية.
 -142وتعرب قـربص عـن التزامهـا مبواصـلة العمـل مـن أجـل حتقيـق مزيـد مـن التقـدم فيمـا يتعلـق
بالتوعيــة والتثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنســان .وأدرين منظــور حقــوق اإلنســان يف املنــاهج الدراســية
عل ــى ــو يع ــزز التس ــام يف األوس ــاو ذات الثقاف ــات املتع ــددة .واعتم ــدت ت ــدابري حم ــددة ملن ــع
ممارسات التمييز وإلغائهاة مثل ووع سياسات تعليم متطورةة وإنشاء آليات للتنسيقة وختصيص
املوارد بشكل أفضلة وإدخال أدوات تعليمية خاصة.
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 -148و ــتم احلكوم ــة ووس ــائت اإلع ــالم وهيا ــات القط ــاع اخل ــاص بنش ــر الكت ـ واملطبوع ــات
املتعلقــة مبســائل محايــة حقــوق اإلنســانة وبانتها ا ــا ــذلي .وتــوزع امللصــقات والكتيبــات ذات
الصلة على املؤسسات العامة واملدارس واملرا ز الشبابية واملنظمات .وتصدر عند الضرورة بيانات
صحفية خاصة بشأن التطورات اليت تطرأ يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيدين احمللي والدويل
معـ ـ اة مب ــا يف ذل ــي املـ ـؤمترات واحللق ــات الدراس ــية واحملاوـ ـرات والن ــدوات وريريه ــا م ــن األح ــدا
املماثل ـ ــة .وتنش ـ ــر يف أحي ـ ــان ث ـ ــرية مق ـ ــاالت ع ـ ــن حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان يف الص ـ ــحف واملنش ـ ــورات
املتاصصةة مبا يف ذلي منشورات نقابة احملام ومنظمات حقوق اإلنسان.

دال -عملية إعداد التقارير على المستو( الوطني
 -146أســندت إىل مفــوض الشــؤون القانونيــةة عم ـالا بق ـرار صــادر عــن جملــس وزراء مجهوريــة
قربص (القرار رقم  284-34املؤرخ  48شباو/فرباير ) 1223ة مسؤولية فالة امتثـال قـربص
إىل التزام ــات تق ــدمي التق ــارير املتعلق ــة بالص ــكوم الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــانة بالتع ــاون م ــع وزارة
الشــؤون اخلارجيــة والــوزارات املاتصــة األخــرى .وتســتويف قــربص مجيــع التزاما ــا يف هــذا الصــدد
على الوجه األمثل.
 -147ودري بصفة عامةة يف مجيع مناسبات إعداد وتقدمي التقارير الوطنية إىل هياة معينة مـن
هياات معاهدات حقوق اإلنسانة تشكيل فريق عامل خمصص مشـ م بـ اإلداراتة مـن أجـل
تنفيذ عملية استعراض احلالة يف ا ال املعين من جماالت حقوق اإلنسان يف قربص.
 -144ويســهم يف ميــع املعلومــات وتيســري عمــل الفريــق العامــل املش ـ م ب ـ اإلدارات ممثلــون
عــن الــوزارات واإلدارات احلكوميــة األخــرى واملؤسســات املســتقلة (مثــل دي ـوان املظــام ومفووــية
الشــؤون القانونيــة) وعــن ا ياــات (مثــل ا ياــة املســتقلة للتحقيــق يف االدعــاءات والشــكاوى وــد
الشرطة) واملنظمات ريري احلكومية العاملة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.
 -142وفيمــا يتعلــق مبســألة تقــدمي التقــارير إىل نــة األمــم املتحــدة املعنيــة حبقــوق األشــااص
ذوي اإلعاقــة علــى وجــه التحديــدة اختــذ جملــس وزراء مجهوريــة قــربصة يف  2أيار/مــايو 4114ة
قـرارا بشــأن تنفيــذ املــادة  33مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة حلقــوق األشــااص ذوي اإلعاقــةة يقضــي
بتحديد آليـات معينـة لكفالـة تنفيـذ االتفاقيـة ورصـدها بشـكل فعـالة وبـأن تشـارم يف ذلـي إدارة
اإلدمــاين االجتمــاعي ل شــااص ذوي اإلعاقــة حتـ إشـراف وزارة العمــل والضــمان االجتمــاعية
وجمل ــس عم ــوم ق ــربص ل ش ــااص ذوي اإلعاق ــةة وديـ ـوان املظ ــامة ومفوو ــية حق ــوق اإلنس ــانة
وهياة املساواة.
 -131وعه ـ ــدت إىل إدارة اإلدم ـ ــاين االجتم ـ ــاعي ل ش ـ ــااص ذوي اإلعاق ـ ــةة يف مجل ـ ــة أم ـ ــورة
مسؤولية إعداد التقارير وتقدميها إىل نـة األمـم املتحـدة املعنيـة حبقـوق األشـااص ذوي اإلعاقـةة
بالتعاون مع ا هات املاتصة األخرىة بوصفها مر ز تنسيق.
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هاء -المعلومات األخر( ذات الصلة بحقوق اإلنسان
 -131دأب قربصة بوصفها من الدول األطراف يف ريالبية الصكوم الدولية األساسية املتعلقة
حبقوق اإلنسان واملعتمدة على الصـعد العامليـة واألوروبيـة واإلقليميـةة علـى تقـدمي تقاريرهـا بانتظـام
إىل هيا ـ ـ ـ ــات املعاه ـ ـ ـ ــدات املاتص ـ ـ ـ ــةة وعل ـ ـ ـ ــى أن تراع ـ ـ ـ ــي عل ـ ـ ـ ــى النح ـ ـ ـ ــو الواجـ ـ ـ ـ ـ يف ذل ـ ـ ـ ــي
توصيات/مالحظات تلي ا يااتة يف حماولة لتحس حالة اح ام حقوق اإلنسان.

رابعا -معلومات عن عدم التمييز والمساواة وسبل النتصاف الفعالة
 -134أدى انضمام قربص إىل االحتاد األورو يف عام 4112ة إىل تطبيق إطار قانوين جديـد
ملكافحة العنصرية وتعزيز مبدأ املساواة يف املعاملة ب مجيـع النـاس دون متييـز علـى أسـاس األصـل
العرقي أو اإلثين .وتقرر أن إنشاء هياتـ جديـدت ووـمهما مـن الناحيـة التنظيميـة إىل املفووـية
سيليب بشكل امل متطلبات التنفيذ الفعال للتشريعات ا ديدة املتعلقة مبكافحة التمييز.
 -133وجــرى بنــاء علــى ذلــية تأســيس هياــة قــربص ملناهضــة التمييــز وهياــة املســاواةة وتقــرر
توس ـ ــيع نط ـ ــاق واليتيهم ـ ــا حبي ـ ــث تش ـ ــمالن القط ـ ــاع الع ـ ــام واخل ـ ــاص .واش ـ ــتمل اختصاص ـ ــهما
املؤسسية عالوة على التحقيق يف الشكاوى الفردية وتقدمي املساعدة بشكل مستقل إىل وحايا
التمييزة على نطاق واسع من األنشطة املتصلة بالوقاية والوساطة والردع والتثقيف.
 -132وفيمــا يتعلــق هبياــة مكافحــة التمييــزة متثــل ميــدان عملهــا األساســي يف مكافحــة التمييــز
عل ــى أس ــاس األص ــل العرق ــي أو الط ــائفي أو اللغ ــة أو الل ــون أو ال ــدين أو املعتق ــدات السياس ــية
أو ريريه ــاة أو األص ــل اإلث ــين أو الق ــومية وبص ــفة عام ــةة تعزي ــز املس ــاواة يف املعامل ــة يف جم ــاالت
احلماية االجتماعية والتأم االجتماعي واملزايا االجتماعيةة والرعاية الصحيةة والتعليمة واملشار ة
يف النقابات واملنظمات املهنيةة واحلصول على السلع واخلدماتة مبا يف ذلي السكن.
 -138ويتمثــل االختصــاص الرئيســي ياــة املســاواة يف إجـراء التحقيقــات بوصــفها هياــة مســتقلة
متــارس إج ـراءات خــارين إطــار صــالحيات احملــا مة وتنظــر يف الشــكاوى املقدمــة مــن األشــااص
ال ــذين يعتق ــدون أهن ــم و ــحايا التميي ــز يف جم ــال العمال ــة أو املهن ــة يف ــل م ــن القط ــاع الع ــام
واخلــاصة ألســباب تتعلــق بأصــلهم العرقــي أو اإلثــين أو بالــدين أو املعتقــد أو العمــر أو ألهنــم مــن
ذوي االحتياجــات اخلاصــةة أو بســب ميــو م ا نســية أو نــوع جنســهم .ويغطــي احلظــر القــانوين
للتمييــز يف العمالــة واملهنــة النطــاق الكامــل لعالقــات العمــل .وباإلوــافة إىل ذلــية منح ـ هياــة
املسـاواةة منــذ عــام 4114ة اختصـاص التحقيــق يف شــكاوى التمييــز علـى أســاس نــوع ا ــنس يف
جمال احلصول على السـلع واخلـدمات وتوفريهـاة مبـا يف ذلـي التـأم واخلـدمات املاليـة يف ـل مـن
القطاع اخلاص والعام.
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 -136وأدى التصديق على الربوتو ول االختياري التفاقية مناهضة التعذي إىل توسع بـري يف
نطــاق مســؤوليات أم ـ املظــام .ومشل ـ أنشــطة أم ـ املظــام حــىت اآلنة زيــارة مرافــق االحتجــاز
واحلص ــول عل ــى املعلوم ــاتة وتق ــدمي التق ــارير بن ــاء عل ــى ذل ــي م ــن أج ــل التحقي ــق يف الش ــكاوى
الفرديــة .يضــاف إىل ذلــية أن أم ـ املظــام ميلــية مبوج ـ الصــالحيات ا ديــدةة حري ـة زيــارة
األما ن اليت تسل فيها حرية األشااصة من أجل مراقبة روف االحتجاز العامة فيمـا يتصـل
بالتعذي ة وتسجيل مالحظاتـه عنهـاة وتقـدمي توصـيات بشـأن حتسـ ـروف االحتجـاز وتنقـي
التشريعات ذات الصلة يف ذات الوق .
 -137ويف حالــة التوصــل إىل أن هنــام أدلــة علــى وجــود متييــزة ميلــي مفــوض الشــؤون اإلداريــة
س ــلطة ف ــرض ريرام ــات عل ــى امل ــو ف العم ــومي ة أو م ــو في القط ــاع اخل ــاصة املس ــؤول ع ــن
االنتها ات املعنية .ودوز للمفوض أن يقومة باإلوافة إىل ما سبق أو عوو ا عنهة بتقدمي توصية
إىل الشاص املسؤول عـن االنتهـامة عقـ التشـاور مـع األطـراف يف الشـكوى .وتكـون التوصـية
ملزمةة ودوز أن تشملة حس مقتضى احلالة اختاذ تدابري عملية يف ريضون ف ة زمنيـة حمـددةة
م ــن أج ــل إزال ــة التميي ــز أو وقف ــه أو من ــع تكـ ـراره يف املس ــتقبل .ويف حال ــة ع ــدم االمتث ــالة د ــوز
للمفــوض نشــر التوصــية يف ا ريــدة الرمسيــة للجمهوريــة وحتديــد مهلــة جديــدة مــن أجــل االمتثــال
إليها .ويف حالة تكرار عدم االمتثال يف حدود املهلة الزمنية ا ديدةة دوز للمفوض فـرض ريرامـة
على عدم االمتثالة باإلوافة إىل ريرامة عن ل يوم يستمر فيه عدم االمتثال املذ ور.
 -134ويف حالــة إثبــات أن التمييــز احملظــور بالقــانون يكمــن يف بعــمل األحكــام القانونيــةة ايــل
مفــوض الشــؤون اإلداريــة هــذه الواقعــة إىل النائ ـ العــام للجمهوريــة مــن أجــل مباشــرة إج ـراءات
تعديل تلي األحكام .وال ميلي مفوض الشؤون اإلداريةة سواء عمل باسم هياة مكافحة التمييز
وديـز القـانون لضـحايا التمييـز
أو باسم هياة املساواةة صالحية من تعويضات لضـحايا التمييـزُ .
واألشااص الذين يعتقدون أهنم تعرووا لتمييز يف جمايل العمالة واملهنـة رفـع دعـاوى أمـام احملـا م
املاتصة من أجل احلصول على تعويمل .ومتن احملكمةة حس مقتضى احلـالة تعويضـا مناسـبا
عن الضرر حبيث يشمل مجيع األورار املثبتة النامجة عن التمييزة باإلوافة إىل الفائدة الـيت يقرهـا
القانون منذ تاريخ ارتكاب املاالفة وحىت تاريخ ا تمال تسوية األورار.
 -121ويتســم اإلطــار املؤسســي ا ديــد ملكافحــة التمييــز بطــابع معقــد ألنــه يشــمل مجيــع أوجــه
التمييــز احملظــورة يف القطــاع العــام واخلــاص .وهــو يـُـدخل يف الواقــع أدوات قانونيــة منهجيــة هامــة
ملكافحـة التمييــزة إذ يعتمــد تعريفـ ا واوــح ا ومفصـالا ملعــاين التمييــز املباشــر وريــري املباشــر (املســت )
الــذي اظــره القــانون .وهــو يــنص أيض ـا علــى تــوفري محايــة خاصــة مســتقلة وــد التحــر ووــد
األوامر اليت يز استمرار املعاملة التمييزية الضارة على أساس األصل العرقي أو اإلثين.
 -121وتش ــكل أحك ــام اإلط ــار املؤسس ــي يف جممله ــا نظامـ ـا موح ــدا حلماي ــة و ــحايا التميي ــزة
ويطبَّق هذا النظام ليس من أجل فرض عقوبات على احلاالت الفردية فحس ة بل وليؤ د أيضا
أمهية اإلجراءات الوسيطة لتعزيز مبدأ املساواة.
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 -124وهــو يشــكل أيضـ ا أساسـ ا الختــاذ مبــادرات وقائيــة وتثقيفيــة ملكافحــة التمييــزة و ــذلي أساسـ ا
إلشـرام ا تمــع املــدين علــى مسـتوى التوعيــة ا ماهرييــة وشــر قضـية وــحايا التمييــز .وألريـراض تقــدمي
املســاعدة لضــحايا التمييــزة يــوفر اإلطــار املؤسســي أيض ـا إمكانيــة اختــاذ تــدابري إدابيــة ــدف إىل منــع
حاالت إريماو احلقوق على أساس األصل العرقي أو اإلثين أو دفع تعويضات عنها.

خامسا -آخر التطورات المتعلقة بمسألة قبرص
 -123م تتغري طبيعة مسألة قربص منذ عام  1272فهي مسألة ريـزو واحـتالل أجنـيب ت تـ
عليه انتها ات جسيمة حلقوق اإلنسان اخلاصة بشع قربص.
 -122ويف شـ ــباو/فرباير 4113ة انتا ـ ـ الس ـ ــيد نيكـ ــوس اناستاس ـ ــياديس رئيس ـ ـا مهوري ـ ــة
قــربص .وتشــمل األهــداف الرئيســية حلكومتــه تنشــيت املفاووــات الشــاملة الــيت ــدف إىل حتقيــق
نت ــائج م ــن أج ــل إد ــاد ح ــل ملس ــألة ق ــربص .ويف  16متوز/يولي ــه 4113ة أ ــد ا ل ــس ال ــوطين
باإلمجاع اإلرادة السياسية لتعي مفـاوض عـن القبارصـة اليونـاني  .ويف ذات الوقـ ُعـ ِّ السـفري
أندرياس مافرويانيس لشغل ذلي املنص .
 -128ويف  11شـ ــباو/فرباير 4112ة أصـ ــدر زعيم ـ ـا الطـ ــائفت ة ال ـ ـرئيس ن .اناستاسـ ــياديس
وال ــد تور د .ايروريل ــوة إعالنـ ـا مشـ ـ ا بش ــأن تنش ــيت احملادث ــات املتعلق ــة مبس ــألة ق ــربص .ويض ــع
اإلعــالن املش ـ م إطــارا للمبــادو األساســية حلــل املســألة ويوو ـ املنهجيــة الــيت ســتتَّبع يف عمليــة
التفــاوض .ويؤ ــد اإلعــالن املشـ م أن التســوية ستســتند إىل نظــام احتــادي ثنــائي يضــم الطــائفت
ويتكــون مــن منطقت ـ تتمتعــان باملســاواة السياســيةة علــى النحــو املب ـ يف ق ـرارات جملــس األمــن
واالتفاقات الرفيعة املستوى ذات الصلة .ويؤ د اإلعالن جمـددا أيضـا أن قـربص املوحـدة سـتتمتعة
بوص ــفها عض ــوا يف األم ــم املتح ــدة واالحت ــاد األورو ة بشاص ــية قانوني ــة دولي ــة واح ــدة وس ــيادة
ويعرف تلي السيادة بأهنا السيادة اليت تتمتع هبا مجيع الدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة
واحدةة ِّ
وفقا مليثاق األمم املتحدةة ما يؤ د أن مواطنيها سيحملون جنسية واحدة.
 -126وت ــرى حكوم ــة مجهوري ــة ق ــربص و ــرورة إعط ــاء املفاوو ــات دفع ــة دينامي ــة موازي ــة لعملي ــة
التفــاوضة مــن أجــل اســتعادة ثقــة شــع قــربص يف إمكانيــة التوصــل إىل حــل .ويف هــذا الصــددة
قدم حكومة مجهورية قربص حزمة مق حات ستؤدية إذا قبلتها تر ياة إىل "تغيـري قواعـد اللعبـة"ة
وتعزيز رو الثقة والتعاون ب الطائفت  .و دف حزمة املق حات هذه إىل إعادة مدينة فاروشـا إىل
سكاهنا الشرعي ة وفق ا لقرار جملس األمـن )1242( 881ة مقابـل فـت مينـاء فاماريوسـتا يف إطـار
الربوتو ــول رقــم 11ة وفــت عــدد مــن فصــول املفاووــات بشــأن انضــمام تر يــا إىل االحتــاد األورو ة
شريطة أن تنفذ تر يا بشكل امل وبدون متييز الربوتو ول اإلوايف التفاق إنشاء رابطة ب ا ماعة
االقتصادية األوروبية وتر يا (الربوتو ول اإلوايف التفاقية الشرا ة مع االحتاد األورو ).
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