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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩ كانون األول ديسمرب ١١ –نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جنيف، 

من ) ج(١٥ه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة        موجز أعدت     
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *قربص    

 إىل عمليـة    )١(يوجز هذا التقرير ورقات مقدمة من مخسة من أصـحاب املـصلحة             
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . سانحقوق اإلن 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أية أحكام أو قـرارات فيمـا يتـصل                

وقد أُشري بصورة منهجية يف حواشي هناية النص إىل مراجـع املعلومـات             . مبطالبات حمددة 
واالفتقار إىل املعلومـات عـن      . ص األصلية قدر املستطاع   الواردة يف التقرير ومل ُتغري النصو     

مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصـحاب املـصلحة       
والنصوص الكاملة جلميع الورقات متاحة علـى موقـع         . لورقات بشأن هذه املسائل احملددة    

 وتـرية األربـع سـنوات جلولـة         وقد أُعد التقرير مـع مراعـاة      . املفوضية على الشبكة  
  .االستعراض األوىل
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  املعلومات األساسية واإلطار العام  – والًأ  

  نطاق االلتزامات الدولية  – ألف  
  غري متوفر

  اإلطار الدستوري والتشريعي  – باء  
 ،نيقوسـيا يف  تفيد منظمة العمل من أجل املساواة والدعم ومناهـضة العنـصرية،              -١
 تنطبق، من الناحيـة     حقوق اإلنسان الدولية اليت صدقت عليها قربص      قربص، أن اتفاقيات    ب

 على كل فرد بصرف النظر عن جنسيته، أو أصله القومي أو اإلثين أو أيـة هويـة                  النظرية،
ومجيع أحكام هـذه    .  أي تشريعات حملية أخرى، ما عدا الدستور       وتسود على خمتلفة أخرى   

مل فإنه  وبالنظر إىل انطباقها بصورة مباشرة،      . لوطنيةاالتفاقيات، واجبة التطبيق أمام احملاكم ا     
  خالف قوانني التصديق، يف حني أن التشريعات الوطنيـة         لتنفيذها  يتم سن أي تشريع وطين      

وإحدى نتائج النظام املـذكور     . ال ختضع دوماً للتعديل كي تتماشى مع االلتزامات الدولية        
 القانون اإلداري حيـث تعتـرب الدولـة         مسائل  بانعدام املساعدة القانونية يف    ةأعاله، مقترن 

عل من الصعب جـداً أن يتمتـع        جت امسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان للمهاجرين، أهن      
  .)٢(املهاجرون حبماية حقوق اإلنسان التابعة هلم مبوجب القانون الدويل

اهلويـة   للمثليات واملثليني ومشتهي اجلنسية ومغايري       األوروبيةوكما تشري الرابطة      -٢
ر ي وحركة حتر  (ILGA-Europe)) الرابطة األوروبية للمثليات واملثليني   (  اجلنس البينّييواجلنسية  

 ال توجد أية أحكام تشريعية حمددة تتناول موضـوع خطـاب            (AKOK) املثليني يف قربص  
أو التمييز على أساس التوجـه اجلنـسي واهلويـة          /واحملولني جنسياً،   والكراهية ضد املثليني    

وال توجد أحكام يف النظام القانوين القربصي يف صدد اجلرائم املرتكبـة بـدافع              . نسانيةاجل
غري أن بعض   . كما أنه ال يعترف هبذا الدافع كعامل مشدد       . كراهية املثليني أو احملولني جنسياً    

وال توجـد   . األحكام األعّم يف القانون اجلنائي قد تفسر بأهنا تنطبق على هذه احلاالت أيضاً            
   عن هيئة ُتعىن باملـساواة فيمـا يتعلـق هبـذه األحكـام            ة صادر اتابق قانونية أو قرار   سو

  .)٣(حىت تارخيه

  اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان  – جيم  
 (KlSA)حسبما تفيد منظمة العمل من أجل املساواة والدعم ومناهـضة العنـصرية         -٣

 املؤسـسة الوطنيـة   إلنسان، مها    يف قربص ينهضان بوالية رصد تنفيذ حقوق ا        يوجد كيانان 
مؤسسة شبه حكومية ال تتمتـع      واملؤسسة الوطنية هي    . أمني املظامل وحلماية حقوق اإلنسان    
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دون أي إطـار    ب منذ تأسيسها    ألهنا ظلت بأية سلطة فعلية لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان        
، من جهة أخرى    وأمني املظامل .  الضطالعها بواليتها  هيكل أساسي دون ميزانية أو    بقانوين، و 

  .)٤(ال ميلك أية آليات تنفيذ متكنه من فرض قراراته
مايـة األقليـات    املتعلقة حب وقد أوصت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية          -٤

 بأن تتخذ السلطات التدابري املناسبة لتطبيق خطتها        (ACFC/CoE) القومية التابعة جمللس أوروبا   
بوالية القيـام بأنـشطتها     ووق اإلنسان استناداً إىل مبادئ باريس       إلقامة مؤسسة وطنية حلق   

توفري املوارد املالية والبشرية املناسبة لقيام هـذه املؤسـسة          ببصورة مستقلة كلياً، وأوصت     
  .)٥(بوظائفها على حنو فعال

ويف إطار الرأي الثاين بشأن قربص، أوصت اللجنة االستشارية السالفة الذكر بـأن               -٥
 لبنـاء قدراتـه   - تقنية ومالية وبـشرية      -لطات ملكتب أمني املظامل موارد إضافية       تتيح الس 

  املؤسسية وضمان االستقاللية التـشغيلية وفعاليـة املؤسـسات اجلديـدة الـيت أُنـشئت               
  .)٦(حتت رعايته

ورحب مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا يف التقرير الذي قدمه عن زيارتـه                -٦
  .)٧( مفوض معين حبقوق الطفلتعينيب ٢٠٠٨لقربص عام 

  تدابري السياسة العامة  – دال  
 تواجـه  (KlSA) ملنظمة العمل من أجل املساواة والدعم ومناهضة العنـصرية   ووفقاً    -٧

 خطط العمـل الوطنيـة     انعدامها  ديات يف ميدان حقوق اإلنسان، أمه     قربص العديد من التح   
ا يف ذلك سياسات اهلجرة واللجـوء،       إلدراج حقوق اإلنسان يف مجيع سياسات احلكومة، مب       

  .)٨( الفعالة على انعدام آليات الرصد األفقيعالوة
 إىل أنه رغم حث البلدان املشاركة يف مـؤمتر           منظمة العمل من أجل املساواة     وتشري  -٨

 خطة   قربص تضع على وضع خطط عمل ملكافحة العنصرية والتمييز، مل          ٢٠٠١ديربان لعام   
  .)٩(عمل من هذا القبيل

، بالتشاور  بأن تعمد السلطات  وقد أوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا           -٩
تدابري لتحسني إىل حتديد  األرمنية والالتينية واملارونية،   -مع ممثلي جمموعات األقليات الثالث      

. وإضفاء صيغة مؤسسية أفضل عليهـا     اخلاصة باألقليات   سياسات احلكومية   الإدارة وتنسيق   
 ذلك، فإنه من املهم التأكد من أن املشاورات مع األقليات جتري على أسـاس              وباإلضافة إىل 

  .)١٠(منتظم، كجزء من الترتيبات املؤسسية
 ه مت التركيز مراراً وتكـراراً علـى        إىل أن  منظمة العمل من أجل املساواة     وأشارت  -١٠

مهورية يف  ضرورة قيام قربص بوضع سياسة شاملة للهجرة واللجوء، تتمشى مع التزامات اجل           
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 مفـوض حقـوق     مثلميدان حقوق اإلنسان يف تقارير العديد من هيئات جملس أوروبا من            
  .)١١(اإلنسان التابع جمللس أوروبا واللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب

   أرض الواقععلىتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   – ثانياً  

  انتنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنس    

  املساواة وعدم التمييز  –١  
إىل أنه ال توجد أية بيانات شاملة موثوقـة         منظمة العمل من أجل املساواة      أشارت    -١١

، حيث إن الغالبية العظمى   يف قربص  فيما يتعلق مبدى التمييز الذي تواجهه اجملموعات احملرومة       
ف وقيم وآراء اجملتمع إزاء     مجع البيانات عن مواق   إىل  من البيانات املتاحة تستند إىل البحوث و      

 حالـة تتعلـق     ٢٢٠ تقارير تتحدث عن     ٢٠٠٨ يف  املنظمة  تقرير أصدرته  ويذكر. الضحايا
  املنظمة شريتو. بالتمييز واحلوادث ذات الدوافع العنصرية يف مراكز اهلجرة واللجوء يف قربص          

دم اعتبارهم جزءاً    ع يعودان إىل   ومداه لتمييز ضد مواطين بلدان ثالثة    لإىل أن الشكل الرئيسي     
  .)١٢( من فئات اجملتمع القربصيراسخةال يتجزأ من فئة اجتماعية 

 للمثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية       األوروبيةوتفيد تقارير للرابطة      -١٢
قربص بأن املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني يف  اجلنس وحركة حترير املثليني البينّييواجلنسية 

 التمييز يف أماكن العمل، عن طريق نقل التعميم اإلطاري بشأن           منتعون باحلماية القانونية    يتم
بيد أنه وفقاً للمعلومات الصادرة عن وكالـة االحتـاد األورويب   . العمالة يف االحتاد األورويب  

فيـذ  ، فإن تن حترير املثليني الرابطة الدولية وحركةاستشهدت بهاملعنية باحلقوق األساسية اليت   
 ومـشاورات مـع     أو إقامة حوار  هذا التعميم ال يضمن إلغاء القوانني واألحكام التمييزية،         

تـوفري   وأ املعلومات اليت تستهدف اجملموعات الـضعيفة،         نشر وأاملنظمات غري احلكومية،    
إىل  وحركة حترير املثليني     األوروبية للمثليات واملثليني  كما تشري الرابطة    . املوارد هليئة املساواة  
 ، وهو مـا منـع      وانعدام التدابري اليت تستهدف رفع مستوى الوعي       اجملتمعأوجه التحامل يف    

  حىت اآلن مـن االسـتفادة مـن   املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية   
  .)١٣(إجراءات هيئة املساواة على املستوى الوطين

 حركـة   والحظت أن خطاب الكراهية،    إىل تقارير عن     األوروبيةوأشارت الرابطة     -١٣
يف كثري من األحيان تسبب  بيانات   يطلقون رجال الكنيسة والسياسيني     ترى أن حترير املثليني،   

   وتشكل عائقاً كبرياً آخر أمام مكافحة التمييز القـائم علـى            الوصم ضد هؤالء األشخاص   
  .)١٤(امليول اجلنسية
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  ى شخصهحق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان عل  -٢  
عاملة أو العقوبة غري اإلنـسانية أو  أشارت اللجنة األوروبية املعنية مبنع التعذيب أو امل    -١٤

، إىل أن املعلومات اليت مجعتها أثناء هذه        ٢٠٠٤املهينة يف تقريرها عن زيارهتا لقربص يف عام         
ا زالـت   الزيارة تبني أن مشكلة سوء املعاملة اجلسدية لألشخاص احملتجزين لدى الشرطة م           

لرجـال الـشرطة    التأكيـد   وأوصت اللجنة بأن تعيد وزارة العدل والنظام العام         . )١٥(قائمة
 االلتزام باحترام الدستور، واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان والقانون القربصـي،           بضرورة

يت  للقيم اليت تشكل األسس ال     إهانةمؤكدة هلم أن إساءة معاملة األفراد احملتجزين لديهم تعد          
وتفيد اللجنة بأنه يتعني أن توضح هذه الرسالة        . وأهنا ليست مقبولة  تقوم عليها الدولة ذاهتا،     

أن مجيع املعلومات املتصلة بأي حالة سوء معاملة سيتم          و - ملموسة   مع دعمها بإجراءات   -
وأوصت اللجنة أيضاً بـأن  . لعقوبات شديدةسيخضعون  سوء املعاملة وأن مرتكيب،  التحقيق

 للتدريب املهين العملي على تدبر األوضاع الـشديدة اخلطـورة           قصوىقربص أولوية   تويل  
استجواب املشتبه هبم، وأن تتخذ اخلطوات الالزمة لـدمج مبـادئ           عمليات  وخصوصاً يف   

وينبغي أن يتم تدريب رجال الشرطة مـن مجيـع          . هذا التدريب صلب  حقوق اإلنسان يف    
  .)١٦(ستمراًمهذا التدريب الرتب والفئات وأن يكون 

‘ ١‘: وفيما يتصل بالضمانات ضد إساءة معاملة احملتجزين، أوصت اللجنة مبا يلـي             -١٥
 العتماد مشروع قانون بشأن حقوق األشخاص املوقوفني واحملتجزين، مع قصوىإيالء أولوية 

مراعاة التعليقات احملددة املتعلقة حبق احملتجزين بإبالغ أحد األقارب أو أي طـرف ثالـث               
ميع األفراد احملرومني   جلإعطاء تعليمات واضحة للشرطة تبني أن       ‘ ٢‘؛  )١٧(وضعهمبرونه  خيتا

 وضعهمب إبالغ أحد األقارب أو أي طرف ثالث خيتارونه           يف  الشرطة احلق  لدىمن حريتهم   
قهم بإبالغ أحد حل تأخري ممارسة األشخاص احملتجزين يكونأن ‘ ٣‘؛ )١٨(منذ بداية االحتجاز  
، وأن يكون ذلـك      حمدداً بوضوح يف القانون     ثالث خيتارونه عن وضعهم    األقارب أو طرف  

من قبيل ضرورة تسجيل أي تأخر يف اإلبالغ عـن االحتجـاز            (خاضعاً للضمانات املناسبة    
  كتابياً مع بيان أسباب ذلـك شـرط موافقـة أحـد كبـار ضـباط الـشرطة الـذين                    

؛ )١٩(حمدودة جـداً  زمنية  ضمن فترة   ، وأن يكون ذلك     )ال عالقة هلم بالقضية أو املدعي العام      
. )٢٠( عند بداية حرماهنم من حريتهم     إشعاراً بصورة منهجية   األشخاص احملتجزين    إعطاء‘ ٤‘و

يف قواعـد الـسلوك   ل مدونـة   وضـع تكفل السلطات القربصية     ‘٥‘: بأنوأوصت اللجنة   
 خاصـة وينبغي أن تشمل هـذه املدونـة ضـمانات          .  الشرطة دون أي تأخري    استجوابات

 عقليـاً أو املرضـى      املعوقنيمثل األحداث الناشئني أو      (بصورة حمددة ألشخاص الضعفاء   با
أن تضمن السلطات تنفيذ ضباط الشرطة اللتزاماهتم باستكمال سـجالت          ‘ ٦‘؛  )٢١(نفسياً

أن تتخذ السلطات التـدابري     ‘ ٧‘؛  )٢٢(االحتجاز بعناية بالنسبة لكل شخص حيرم من حريته         
خدام مجيع مؤسسات الشرطة سجالت احتجاز فردية، حسبما تتوخاه         الضرورية لضمان است  

التنفيذ التـام للـشروط    أن تتخذ السلطات خطوات عاجلة لضمان       ‘ ٨‘؛  )٢٣(اللوائح احلالية 
  .)٢٤(املتعلقة بتزويد احملتجزين املهاجرين باملعلومات املتعلقة حبقوقهم
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يف تقريرها الثالث صب إىل األذهان   أعادت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتع     و  -١٦
وضعتها يف تقريرها الثاين فيما يتعلق باستخدام االحتجاز على نطاق واسـع            اليت  التوصيات  

مبوجب صالحيات اهلجرة فيما خيص املهاجرين وملتمسي اللجوء وسلوك املـسؤولني عـن             
ملتمسي اللجـوء   تنفيذ القوانني، واليت مشلت حاالت سوء معاملة مزعومة جتاه املهاجرين و          

فـإن  منظمة العمل من أجل املساواة،      ووفقاً ملا تفيد به     . )٢٥(وغريهم من مجاعات األقليات   
 يف قربص تتعلق بإجراءات البت بوضـع  ّمجةملتمسي اللجوء واملهاجرين يواجهون صعوبات  

وتفيد تقارير اللجنة األوروبيـة ملنـع التعـذيب    . اللجوء وظروف استقبال ملتمسي اللجوء   
  .)٢٦(الحتجاز وسوء املعاملةل أيضاً يتعرضونلك بأن ملتمسي اللجوء كذ
   يف  األوروبيـة ملنـع التعـذيب     وفيما يتعلق بظروف االحتجاز، أوصت اللجنـة          -١٧
 بأن تواصل قربص جهودها الرامية إىل حتسني الظروف السائدة يف مجيع مكاتب             ٢٠٠٤عام  

 بإزالةغبتها  يف تلقي املزيد من التأكيدات        وأعربت اللجنة عن ر   . الشرطة يف كل أرجاء البلد    
  .)٢٧(املعدنية اليت تغطي نوافذ الزنزاناتمجيع املصاريع 

وفيما يتعلق بأوضاع السجون، علم مفوض جملس أوروبا من السلطات أنـه مثـة                -١٨
 زنزانة أخرى على مدى السنوات الثالث املقبلـة         ١٣٠ لزيادة سعة السجون بإضافة   خطط  

 مشروع قـانون السـتخدام املراقبـة        عن إعداد وأبلغ  .  االكتظاظ احلالية  بغية حل مشاكل  
اإللكترونية خالل آخر ستة أشهر من فترة احلكم باحلبس، مما جيعل إطالق سراح الـسجناء               

والغرض من مشروع القانون هذا تـسهيل انـدماج األفـراد يف            . يف وقت مبكر أمراً ممكناً    
امية إىل حل مشكلة االكتظاظ يف السجون، وخصوصاً        ورحب املفوض بالتدابري الر   . اجملتمع

  .)٢٨(من خالل توفري بديل عن االحتجاز
 ٢٠٠٤وفيما يتعلق بلوائح السجون، أشارت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب يف عام              -١٩

وفيمـا خيـص    . إىل وجود حتفظات جدية إزاء الفترات القصوى املمكنة للحبس التـأدييب          
  جيب أن يكون    وضع األحداث يف ظروف تشبه احلبس االنفرادي       القاصرين أكدت على أن   

وإذا ما مت فصلهم عن اآلخرين، فينبغي أن يكـون ذلـك            . ىل أبعد احلدود  إتدبرياً استثنائياً   
 .بينهم وبني بقيـة النـاس     املالئم   األحوال ضمان االتصال     كلألقصر فترة ممكنة وينبغي يف      

 " ضد أحد موظفي السجون    خبيثإدعاء  " إدراجإزاء  وباإلضافة إىل ذلك أبدت اللجنة قلقها       
وأوصـت  .  اليت يطبق عليها تدابري تأديبيـة       املتضمنة يف لوائح السجون    املخالفاتيف قائمة   

كما أوصت باستعراض   . )٢٩(اللجنة بتعديل لوائح السجون يف ضوء املالحظات الواردة أعاله        
ارتكاب ب املتهمنيفادة مجيع املساجني     املتعلقة بالنظام بغية ضمان است     أحكام لوائح السجون  

 كتابياً بالتهم املوجهة إليهم وحقهم يف استدعاء الشهود         يف إبالغهم خمالفات تأديبية من احلق     
وأوصت اللجنة كذلك بتناول موضوع حق السجناء       . من جانبهم واستجواب شهود االدعاء    

  .)٣٠(بأن ميثلهم حمام
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ومات الواردة من املنظمات غـري احلكوميـة        وأشار مفوض جملس أوروبا إىل املعل       -٢٠
وإن هـذه    ما زالت غري كافية على ما يبدو،         املرتيلومفادها أن التدابري املتخذة ضد العنف       

وحث السلطات القربصية على تعزيز     . دون أي دعم   ضحية ب  ٨٠ ٠٠٠ التدابري تركت قرابة  
 للـضحايا، توفري الدعم الكايف     ل ما يلزم  على حنو فعال واختاذ      املرتيلجهودها ملكافحة العنف    

  .)٣١(وعلى األقل بإقامة مرافق إيواء كافية
 ٢٠٠٥وأشار مفوض جملس أوروبا إىل التدابري التشريعية واإلدارية املتخذة منذ عام              -٢١

يف سياق خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص إضافة إىل التشريعات اجلنائية الـيت   
ورحب بدخول اتفاقية جملس أوروبـا    . شمل توفري الدعم للضحايا    واليت ت  ٢٠٠٧ُسنت عام   

 ودخوهلا  ٢٠٠٧أكتوبر  /بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر حيز التنفيذ يف تشرين األول         
غري أن مفوض جملس أوروبا أبدى أسفه ألنه        . ٢٠٠٨فرباير  /حيز التنفيذ يف قربص يف شباط     

االجتار بالبشر، وال سيما االجتار     وبني قربص   قائماً  ط  على الرغم من هذه التدابري، ما زال الرب       
 يف احلانات، والنوادي الليلية وما يدعى بـاملالهي         ، بصورة عامة  ، جنسياً نبالنساء الستغالهل 

 ٢٠٠٥ودعا السلطات إىل تقييم ورصد فعالية خطة العمل الوطنيـة لعـام             ). الكباريهات(
ب هبدف ضمان حتديد تدابري محايـة الـضحايا    والتشريعات اجلديدة اليت مت سنها على األغل      

  .)٣٢(دقيقاًواألطفال حتديداً 

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
يف تقريرها عن     اللجنة األوروبية ملنع التعذيب    الحظتوفيما يتعلق بآليات املساءلة       -٢٢

 والحظت. ٢٠٠٠إىل حدوث تطورات مشجعة منذ زيارهتا السابقة عام  ٢٠٠٤زيارهتا عام   
، يقات يف إساءة املعاملة احملتملة     التحق لفتح العام   النائب ا يتخذه يت ال ات اإلجراء تعزيزاللجنة  
 اآلن افتراض إساءة املعاملة مىت ظهرت على أي شخص عالمات إصابات حـدثت              وجيري

دخوله االحتجـاز    الشرطة أو بعدها مباشرة ومل تكن ظاهرة عند          لدىأثناء فترة االحتجاز    
. )٣٣(ملراقبة عمل الـشرطة   مستقل  كما أشارت اللجنة إىل خطط إنشاء جملس        .  الشرطة لدى

وترى اللجنة أن هذا النهج ينبغي أن يكون استباقياً، وأن ينطوي على مجع املعلومات مـن                
ىل ذلك إجراء حتقيق متهيدي     إباإلضافة  يتعني  و. خمتلف املصادر حول أية حاالت سوء معاملة      

 شـكل   يف كانت هـذه املعلومـات       وسواء ،ن أي مصدر   معلومات موثوقة م   وردتكلما  
.  من حريتهم ألي سوء معاملة     ني تعرض أشخاص حمروم   تفيد باحتمال شكوى رمسية أم ال،     

 مجيع موظفي إنفاذ القوانني التزاماً حمدداً بإبالغ السلطات املعنية على           يلتزم أن    كذلك ينبغيو
املة، وينبغي لفت انتباه املدعي العام إىل       الفور مىت عرفوا أية معلومات قد تدل على سوء املع         

 اختـاذ   إىلوأوصت اللجنة بأن تعمد السلطات القربصـية        . منهجيهذه املعلومات على حنو     
وأكدت بأنه يتعني أن ينطـوي أي حتقيـق فعـال يف           . اخلطوات الضرورية يف هذا املضمار    

لية والدقة، وينبغي    سوء املعاملة من جانب رجال الشرطة على ضمانات باالستقال         تاحتماال
  .)٣٤(أن يتم بطريقة سريعة
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  احلق يف اخلصوصية، والزواج واحلياة العائلية  -٤  
 للمثليات واملثليني ومشتهي اجلنـسني ومغـايري        األوروبيةأشارت كل من الرابطة       -٢٣

 أن املثليـات أو املثلـيني       إىل اجلنس وحركة حترر املثليني يف قـربص         والبينّيياهلوية اجلنسية   
يف اجلزء اجلنويب من اجلزيـرة يتعرضـون        ومغايري اهلوية اجلنسية    مزدوجي امليول اجلنسية    و

 صـعوبة  يزدادللتمييز والتهميش الواسعي النطاق، وأن وضعهم يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة   
األوروبيـة  والحظت كل من الرابطة     . )٣٥(املثلية حتظر العالقات     اليت نائيةاجلحكام  األ بسبب
 وحركة حترير املثليني أن املادة اليت جتّرم العالقات اجلنسية بـني الـذكور              ت واملثليني للمثليا

وشددت الرابطة  . )٣٦(البالغني برضاهم ما زالت سارية املفعول يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة          
  عائقاً هاماً أمام إلغاء هذه     تشكل وحركة حترير املثليني على أن التعقيدات القضائية         األوروبية

  .)٣٧(املادة اجلنائية

  حرية التنقل  -٥  
جمللس حلماية األقليات القومية التابعة     وأوصت اللجنة االستشارية لالتفاقية اإلطارية        -٢٤

 تدعيم التدابري املتخذة لتيسري تنقّل األشـخاص بـني          زيادةأوروبا بأن تعمد السلطات إىل      
زيرة كي تسمح للموارنة، بني فئات األراضي اخلاضعة لسلطة احلكومة واجلزء الشمايل من اجل 

اإلبقاء على سبل االتصال مع األشخاص الذين يشاركوهنم اهلوية ذاهتـا يف اجلـزء              بأخرى،  
 إىل توفري املزيد من الدعم الوطيد جلهود املوارنة الراميـة إىل            تعمدوأن  . الشمايل من اجلزيرة  

  .)٣٨(احلفاظ على ثقافتهم وهويتهم

قد، والتعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، وحق املشاركة يف         حرية الدين أو املعت     -٦  
  احلياة العامة والسياسية

أبلغت املنظمة الدولية لضرائب الضمري والسالم عن أحكـام تتعلـق بـاالعتراض               -٢٥
 اليت تثري   وانب التالية إىل اجل  املنظمة   وأشارت. الضمريي على أداء اخلدمة العسكرية يف قربص      

 الفترة احملددة   واعتبار،  املدنيةلرقابة  لعدم خضوع الترتيبات ذات الصلة      :  خاص القلق بشكل 
للخدمة البديلة بالنسبة للمعترضني ضمريياً عمالً عقابياً باملقارنة مـع اخلدمـة العـسكرية،              

مت )  اخلدمة العسكرية غري املسلحة    مقابل( البديل غري العسكري     تطبيق شكوك حول    ووجود
 ضمريياً من شرط أداء اخلدمـة    ني املعترض وعدم إعفاء ى الصعيد العملي؛    به على اإلطالق عل   

وتوصي اللجنة االستشارية لالتفاقية اإلطاريـة املتعلقـة حبمايـة          . )٣٩(العسكرية االحتياطية 
 االلتزام بأداء اخلدمـة العـسكرية       يف حالة متديد  األقليات القومية التابعة جمللس أوروبا بأنه       

، بالتشاور مـع ممثلـي هـذه        تقوم السلطات مني إىل األقليات، أن     يشمل األشخاص املنت  ل
يف إعـالن   قهـم   الفعالة حل مارسة  املاجلماعات، إىل التماس الطرق والسبل الكفيلة بضمان        

  خيـتص هبـا أي     وينبغي أن يشمل ذلك احلق يف التخلّي عن أية ممارسات أو أنشطة             . دينهم
  .)٤٠(دين آخر
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لضرائب الضمري والسالم أن اإلدارة غري املعترف هبـا يف          والحظت املنظمة الدولية      -٢٦
 تطبق نظام التجنيد اإلجباري يف القوات املسلحة دون السماح          )٤١(اجلزء الشمايل من اجلزيرة   

 أن إجراءات التجنيـد العـسكري يف        أيضاً من وأعربت عن قلقها    . باالستنكاف الضمريي 
   عامـاً يف    ١٨هـم دون سـّن       مـن    قد ال تكون كافيـة ملنـع إدخـال        جزءي اجلزيرة   
  .)٤٢(الرتاعات املسلحة

وأوصت اللجنة االستشارية لالتفاقية اإلطارية جمللس أوروبا بتشجيع السلطات على            -٢٧
 واملارونيـة   الالتينيةاألرمنية و : إيالء املزيد من االهتمام الحتياجات مجاعات األقليات الثالثة       

 يف البث اإلذاعي والتلفزيوين     نبغي زيادة ظهورهم  وي. فيما يتعلق بالوصول إىل وسائل اإلعالم     
وبالنظر إىل أمهية املنشورات املكتوبة     .  إعداد الربامج ذات الصلة    عنداستشارة ممثليهم   و العام

يف صيانة وتأكيد هوية مجاعات األقليات الثالث، ُتشجع السلطات على ضمان التنفيذ الفعال    
  .)٤٣(وي ملطبوعاهتالقرارها الصادر مؤخراً مبنح دعم مايل سن

 بتحديد الطرق الكفيلة مبشاركة ممثلي مجاعات األقليات        جنة االستشارية وأوصت الل   -٢٨
  .)٤٤(الثالث يف الربملان بصورة أكثر فعالية

  احلق يف التعليم واملشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٧  
ـ     اللجنة االستشارية   رحبت    -٢٩ دعم أفـراد مجاعـات     بالتدابري اليت اختذهتا السلطات ل

وأشارت إىل أن احلكومة تقدم دعماً مالياً كبرياً للمدارس اليت توفر           . األقليات يف جمال التعليم   
 لكل  خمتلفةوهناك ترتيبات مدرسية    . التعليم هلؤالء األفراد، يف كال النظامني الرمسي واخلاص       

لالحتياجات والثقافات اخلاصة بكل     االستجابة   هبدفواحدة من مجاعات األقليات الثالث،      
وأوصت اللجنـة   . )٤٥(منها، وذلك على أساس الفرص املتوفرة يف النظام التعليمي القربصي         

 االحتياجات التعليمية احملـددة  أن تبحث بدقة أكرب   أيضاً بتشجيع السلطات على     االستشارية  
ها، على أنسب الطرق    يممثلجلماعات األقليات الثالث وأن حتاول العثور، بالتشاور الوثيق مع          

 املواد التعليمية املناسبة واملعلمني     بتوفري االهتمام   وينبغي زيادة . والسبل لتلبية هذه االحتياجات   
وينبغي، باملثل، أن يشارك ممثلو     . املؤهلني يف املدارس اليت تقدم اخلدمات جلماعات األقليات       

ويـتعني تنـاول    . تارخيها وثقافتـها  هذه اجلماعات على الدوام يف اجلهود الرامية للنهوض ب        
  .)٤٦(بصفة خاصةموقفهم ضعف مشاغل املوارنة على سبيل األولوية بالنظر إىل 

على تؤثر   السلطات على دراسة املصاعب اليت       بتشجيع جنة االستشارية وأوصت الل   -٣٠
وتـدعى  . فرص تعليم األطفال املنتمني إىل مجاعات األقليات الثالث يف املـدارس اخلاصـة            

بالتشاور مع مجيع األطـراف       سبل وطرق التغلُّب على هذه الصعوبات      حتديدلسلطات إىل   ا
  .)٤٧(املعنّية باألمر

 للمثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغـايري اهلويـة         األوروبيةوأشارت الرابطة     -٣١
عدم وجـود محـالت توعيـة       وحركة حترير املثليني بقربص إىل أن       نيي اجلنس   ياجلنسية والب 
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 فيما خيص حقوق اإلنسان وقضايا حقوق املثليات واملثلـيني ومـشتهي اجلنـسني              ثقيفوت
 هؤالء األشخاص يف اجلزء اجلنويب من       كثرياً يف استمرار وصم   ومغايري اهلوية اجلنسية يساهم     

 ذلك ينطبق بصورة خاصة علـى       إىل أن وتفيد الرابطة الدولية وحركة حترير املثليني       . اجلزيرة
تم فيها إما تصوير هؤالء األشخاص على حنو سـليب أو تغييبـهم يف املنـهاج    املدارس اليت ي 

أن تتأكد بلسلطات القربصية ا الرابطة الدولية وحركة حترير املثليني    ت توأوص. )٤٨(الدراسي
أقـصى  حـىت   من توجيه التعليم وجهة تنمية شخصية كل تلميذ ومواهبه وقدراته البدنيـة             

 امليول اجلنسية واهلويات اجلنـسانية،      أصحاب مجيع لتالميذ من   ، وتلبية احتياجات ا   إمكانياته
وتكريس طرق التعليم واملناهج الدراسية واملوارد لتعزيز الفهم واالحترام، بني أمور أخـرى،             
لشىت امليول اجلنسية واهلويات اجلنسانية، مبا يف ذلك االحتياجات اخلاصة للتالميذ وأوليائهم            

  .)٤٩(ه األسسوأفراد أسرهم ذات الصلة هبذ

  األقليات والشعوب األصلية  -٨  
 بأنه منذ اعتمـاد الـرأي األول للجنـة          ٢٠٠٧ يف عام    ة االستشارية أفادت اللجن   -٣٢

، اختذت قربص خطوات جديدة لتحسني تنفيذ االتفاقية اإلطارية         ٢٠٠١االستشارية يف عام    
 واملوارنة انـدجموا يف     التنيوالويف حني أن األرمن     . )٥٠( واملوارنة والالتنيفيما خيص األرمن    

اجملتمع على حنو جيد، فإن مشاركتهم يف صنع القرارات خبصوص القضايا اليت متّسهم تبـدو               
 فيما خيـص    الذاتية اهلوية   حرية حتديد وما زالت هناك مشاكل تتعلق بتنفيذ مبدأ        . غري كافية 

  .)٥١(لرومالطائفة ا واملوارنة، وكذلك األمر بالنسبة والالتنياألرمن 

  املهاجرون، والالجئون وملتمسو اللجوء  -٩  
 نيقوسـيا    يف تفيد تقارير منظمة العمل من أجل املساواة والدعم ومناهضة العنصرية           -٣٣
منذ عقد التسعينات منوذجاً صارماً جداً يف جمال اهلجرة يقوم على           بأن قربص اتبعت    قربص  ب

وتوقـف  . لدى صاحب عمل حمدد    بعمل حمدد    وربط ذلك اإلقامة املؤقتة للعمال املهاجرين     
تطبيق هذا النظام بعد االنضمام إىل االحتاد األورويب، فيما خيص املهـاجرين مـن البلـدان                

وتقـوم  .  قواعد حرية التنقل    املواطنني هؤالءاألعضاء يف االحتاد األورويب، حيث تنطبق على        
وال تتـوفر   . الثـة نظام توظيف واستبدال مواطين البلدان الث     ومراقبة  تشغيل  ب وكاالت خاصة 

ملواطين البلدان الثالثة سبل االستفادة التامة وعلى قدم املساواة من النظام الصحي واخلدمات             
عترف هبا مبوجب القانون على أساس املساواة مع القبارصة         واحلقوق الوحيدة اليت يُ   . الصحية

متـوازيني  وقد أوجد هذا النمـوذج عـاملني        . ومواطين االحتاد األورويب هي حقوق العمل     
وهذا . أحدمها للقبارصة ومواطين االحتاد األورويب واآلخر ملواطين البلدان الثالثة        : ومنفصلني

 سوق حرة للعمالة، ومن تقييمهم      العمل يف  لالندماج أو من     تدابرييستبعد املهاجرين من أية     
ـ          يف ووضعهم ة باإلدمـاج    االعتبار عند اختاذ القرارات املتصلة بالتدابري أو السياسات املتعلق

  .)٥٢(االجتماعي وعدم التمييز
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توفر سـبل   إىل   أنه بالنظر إىل موقع قربص اجلغرايف، و       جملس أوروبا والحظ مفوض     -٣٤
 اخلط  عربالوصول السهلة إىل حد كبري جداً إىل ذلك اجلزء من قربص الذي تديره احلكومة               

بـني مجيـع البلـدان       مللتمسي اللجوء من     ال تزال أكرب جهة مستقبلة     قربص   فإناألخضر،  
قـربص   اليت تواجههـا     ومع إدراك املفوض للتحديات   . )٥٣(عدد سكاهنا بالصناعية باملقارنة   

علـى   املفـوض    فقـد أثـىن    اجلهة املستقبلة الرئيسية مللتمسي اللجوء يف أوروبا،         باعتبارها
هلية األيف   تسريع خطى اإلجراءات وزيادة عدد املوظفني الذين يبّتون          يف السلطات، جلهودها 

 ،وبالنظر إىل استمرار تدفق ملتمسي اللجوء والالجئني عن طريق اخلـط األخـضر            . للجوء
 اللجوء مع السعي يف الوقت نفـسه إىل         دائرة أيضاً بزيادة تعزيز     جملس أوروبا أوصى مفوض   

وفيما يتعلق بتوفري احلماية االجتماعية مللتمسي اللجـوء        . التعاون العملي لتثبيط هذا التدفق    
 وكـرر  ،جئني، وعلى وجه التحديد مساعدات الدعم االجتماعي والرعاية الـصحية         والال

ودعا السلطات إىل القـضاء     . فورية يسهل فهمها   معلومات   ريعلى أمهية توف  تأكيده  املفوض  
على العقبات البريوقراطية من خالل التنسيق والتعاون الفعالني بني مجيـع الـسلطات ذات              

 وحـث  حالياً لتوفري املعونة القانونية اجملانيـة،        ري صياغته حت مشروع قانون    والحظ. الصلة
  يف السلطات على تدارك الفجوة الراهنـة باملبـادرة فـوراً إىل اعتمـاد قـانون جديـد                  

  .)٥٤(هذا الصدد
 عن قلقه أيضاً إزاء التقارير املتتالية، وأبرزها تقـارير          جملس أوروبا وأعرب مفوض     -٣٥

 عن احتجاز األجانب    ، ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     اللجنة األوروبية ملنع التعذيب   
 ملتمـسي  على تقليـل أعـداد  وحث السلطات . لفترات طويلة يف ظل ظروف غري مالئمة    

الفترة اليت يتعني قضاؤها    تقليل  املهاجرين غري الشرعيني و   أعداد   طلباهتم و  ُترفضاللجوء الذين   
 شـىت  تـأمني روف املالئمة هلم، مبا يف ذلك  وضمان الظإىل أدىن حد ممكن،رهن االحتجاز  

وأشار املفوض مع التقدير إىل أن معدل فترة االحتجاز يف انتظار الطرد            .  هلم اجملديةاألنشطة  
. ما يبدو منذ زيادة اللجوء إىل التدابري اإلدارية التقديرية إلطالق سراح احملتجزين           فيقد تقلّص   

 أن  املفـوض وبعد أن الحـظ     . استخداماً تاماً وشّجع السلطات على استخدام هذه التدابري       
 إىل املعلومات عن طول الفترة املتوقعة الحتجازهم،         فيما يبدو  العديد من احملتجزين يفتقرون   

حث السلطات على إصدار تعليمات أوضح لرجال الشرطة ومتكينهم من شرح التدابري            فقد  
ودعـا الـسلطات إىل   . مراً ممكناًاإلدارية للمحتجزين اليت جتعل اختاذ قرار إطالق سراحهم أ       

 وقرارات االحتجاز على الـصعيد      لقرارات إبعادهم ضمان سبل االستعانة باملراجعة القضائية      
العملي عالوة على ضمان استقبال احملتجزين للزوار بصورة منتظمـة مبـن فـيهم أعـضاء         

  .)٥٥(املنظمات غري احلكومية

  املشردون داخلياً  -١٠  
 (IDMC/NRC)للمجلس النروجيي لالجئني التابع لتشرد الداخلي   قدم مرصد حاالت ا     -٣٦

 شخص ما زالوا مشردين داخليـاً يف املنطقـة          ٢٠٠ ٥٠٠تقارير عن أوضاع ما يصل إىل       
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صـاحبات  وأشار املرصد إل أن أوالد النساء       . )٥٦(اخلاضعة لسلطة حكومة مجهورية قربص    
على الفوائـد   ة هوية الالجئني أو     ال حيق هلم احلصول على بطاق     " األشخاص املشردين  "صفة

، الـيت  املساعدة يف السكنوبالتايل فهم ال يستطيعون احلصول على      .  هذه البطاقة  الناشئة عن 
 إعانة منحة مالية، أو قطعة أرض، أو وحدة سكنية أو فيهاميكن أن تتخذ خمتلف األشكال مبا     

 ٢٠٠٢لعام ) أوالً (١٤١قم وقد كفل تعديل أدخل على قانون السجل املدين ر. اإلجيارلدفع 
 حيق هلم "األشخاص املشردين "صاحبات صفة    النساء   أوالد أن   ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٢املؤرخ  

 لكن القانون ما زال حيرم هؤالء األوالد من احلق يف احلصول    ،أيضاً احلصول على هذه الصفة    
  .)٥٧(على بطاقة هوية الالجئ وما يرتبط هبا من مزايا

أيضاً إىل أن األشخاص املشردين داخلياً ما زالوا ُيمنعون من العـودة            وأشار املرصد     -٣٧
وتعتـرب قـضية ممتلكـات      . إىل أماكنهم األصلية والتمتع باملمتلكات اليت خلّفوها وراءهم       

 قيـام  وتشمل هذه العوامل. املشردين داخلياً يف اجلزيرة قضية معقّدة بسبب عدد من العوامل  
 وبيع مساكن وأراضي األشخاص     اضي املشردين داخلياً،  ل مساكن وأر  شْغب أشخاص آخرين 

املشردين داخلياً إىل أطراف ثالثة ونزع ملكيتها وتطويرها دون أي تعويض على جانيب اخلط              
اجلزء الشمايل من   سلطات   حكومة مجهورية قربص و    وضعتوباإلضافة إىل ذلك،    . األخضر
غـري أن  . ها املشردون داخليـاً وراءهـم  دارة املمتلكات اليت ترك إل نظماً خمتلفة  )٥٨(اجلزيرة

أصحاب املطالبات على جانيب اخلط األخضر أبلغوا عن وجود صعوبات يف استعادة ملكيـة              
  .)٥٩( عن طريق هذه اآللياتممتلكاهتم

: بشأن قربص  التالية   اختاذ التوصيات ودعا املرصد جملس حقوق اإلنسان إىل النظر يف           -٣٨
على قـدم املـساواة أمـام       " األشخاص املشردين  " صفة أوالد أصحاب ضمان معاملة مجيع    

 معاهدات  من هيئات  عدة هيئات    به أوصت   ، وفقاً ملا  القانون بغض النظر عن جنس والديهم     
 مثل ممثل األمني العام املعين حبقـوق اإلنـسان          ،ألمم املتحدة، والتشاور مع اخلرباء الدوليني     ا

، للتأكد من أن أي اتفـاق       ين بالسكن الالئق  لألشخاص املشردين داخلياً واملقرر اخلاص املع     
سيحمي حقوق امللكية اخلاصة  )٦٠(بني مجهورية قربص واجلزء الشمايل من اجلزيرةسالم يعقد 

جبميع األشخاص املشردين داخلياً مع ضمان حقوق الشاغلني الالحقني، متشياً مع القـانون             
 أمام جلنة العقارات الثابتة يف      لكاتالدويل واإلقليمي وضمان عدم عرقلة تقدمي مطالبات املمت       

والتأكد من معاجلة املطالبات املقدمة من األشخاص املـشردين         )٦١(اجلزء الشمايل من اجلزيرة   
النظـام القـضائي يف      يف إطار    )٦٢(إىل املناطق الواقعة حتت سيطرة اجلزء الشمايل من اجلزيرة        

س مكان إقامتهم، وإجياد اآلليات     مجهورية قربص يف الوقت املناسب ودون أي متييز على أسا         
  .)٦٣(للتشاور مع املشردين داخلياً وإشراكهم يف مفاوضات السالم
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  والعوائقاإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات   -ثالثاً   
سلط املرصد األضواء على اإلجنازات والتحديات فيمـا يتعلـق حبمايـة حقـوق                -٣٩

عايري اليت صاغتها مجهورية قربص بـشأن مركـز         وأشار إىل امل  . األشخاص املشردين داخلياً  
وقامت . )٦٤(لتيسري توفري املساعدة لألشخاص الذين تشردوا نتيجة الرتاع       " املشردين داخلياً "

احلكومة، عالوة على ذلك، بإنشاء دائرة األشخاص املشردين، اليت توفر املساعدة الـسكنية             
، اليت تدير املمتلكات اليت خلفهـا        األتراك ةللمشردين داخلياً، ودائرة إدارة ممتلكات القبارص     

 خبـصوص مـشكلة     القومي الوعي   زيادةوتواصل احلكومة أيضاً    .  وراءهم  األتراك القبارصة
 األشخاص املشردين داخلياً، وتتعـاون مـع املنظمـات       دالتشرد، وحتتفظ ببيانات عن أعدا    

وقد أرست احلكومة   . )٦٥(ومت ختصيص موارد مالية كبرية ملساعدة هؤالء األشخاص       . الدولية
  يف املنـاطق   حيـث يوجـدون     ملشردين داخلياً   االستقرار  الشروط ووفرت السبل الالزمة     

  .)٦٦(اخلاضعة لسيطرهتا
جملس / اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية        والحظت  -٤٠

.  واعتربته خطـوة إجيابيـة     ييز يف قربص  أوروبا تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي ملناهضة التم      
وبغض النظر عن اجلهود الرامية إىل تعزيز التسامح واحلوار بني الثقافات، مـا زال اجملتمـع                
القربصي منقسماً وال يوجد سوى قدر ضئيل من احلوار والثقة بني الطائفة القربصية اليونانية              

 إىل احلاجة الختاذ خطـوات أكثـر        وأشارت اللجنة االستشارية  . والطائفة القربصية التركية  
تصميماً بغية تعزيز االحترام املتبادل والتفاهم واالندماج بني مجيع األشخاص املقيمني علـى             

  .)٦٧(مسامهة وسائل اإلعالم ونظام التعليمزيادة األراضي القربصية، مبا يف ذلك من خالل 
فقد ظـل   ،  )٦٨(من اجلزيرة  باجلزء الشمايل    األسرة الدولية  وبالنظر إىل عدم اعتراف     -٤١

تنفيذ الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة          ل رصد هيئات املعاهدات  
  .)٦٩(حمدوداً جداً
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