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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

   عشرةثامنةالدورة ال
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ -يناير /كانون الثاين ٢٧

 )ب(١٥ضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة    موجز أعدته املفو      
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١اجمللس 

  *قربص    

 إىل عمليـة   املقدمة من سـبع جهـات معنيـة   )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
العامة اليت اعتمدها جملـس     وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية      . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف قراره     
اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قـرار        

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية الـنص مراجـع           . فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة   
. ملعلومات الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري             ا

، خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مـستقل ملـسامهات          ١٦/٢١ بقرار املفوضية    وعمالً
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد            

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص         .  باريس التام مببادئ 
وقد روعي يف إعداد هـذا التقريـر دوريـة          . الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة     

  .  االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 

 .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  

 
 A/HRC/WG.6/18/CYP/3  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

7 November 2013 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/WG.6/18/CYP/3 

GE.13-18394 2 

  علومات مقدمة من اجلهات املعنيةم  -أوالً  

  ساسية واإلطاراملعلومات األ  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
، الحظت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية التابعة جمللس أوروبا         ٢٠١٢يف عام     -١
 علـى   ٢٠١١يونيـه   /أن قربص صدقت يف حزيران    ) اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية   (

 .)٢(اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها إزاء عدم توقيع قربص بعُد علـى اتفاقيـة                 -٢
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية، وعـدم         

 .)٣(تصديقها بعُد على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

ع أو تصدق بعُد على اتفاقية جملس أوروبا بشأن  أن قربص مل توقاوذكر جملس أوروب  -٣
 . )٤(منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٢  
 بـشأن تنفيـذ     ٢٠١١أوصت جلنة وزراء جملس أوروبا يف قرارها املعتمد يف عام             -٤

املتعلقة حبماية األقليات القومية بأن تكفل قربص استقاللية وفعالية عمـل           االتفاقية اإلطارية   
 .)٥(اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وأن تعّزز قدرات أمانة املظامل

إن إىل   املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب        أشارت،  ٢٠١١ويف عام     -٥
ة وال متلك حرية تعيني موظفيها، فـضالً  اليأمانة املظامل تعاين من نقص يف املوارد البشرية وامل        

 .)٦(هبا  أن للفئات املستضعفة معرفة حمدودة جداًعن

، ذكرت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسـية أن قـربص           ٢٠١٢ويف عام     -٦
 بغـرض    من مؤسسات غري معتمدة، وذلك أيـضاً       لديهااختذت خطوات يف سبيل تعزيز ما       

وتتمثل هذه اخلطوات يف إدخال تعـديالت علـى         . سيق الدولية طلب اعتمادها من جلنة التن    
والية أمني املظامل املعين حبماية حقوق اإلنسان إلدراج التزامات الرصد املنصوص عليهـا يف              
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 

 .)٧(أو الالإنسانية أو املهينة

 والحظت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن قربص وضعت إطـاراً         -٧
وأُنشئت اهليئة املستقلة للتحقيق يف الشكاوى .  لضمان املساواة ومكافحة التمييز    شامالً قانونياً

دوين حاالت العنف يف املدارس    واالدعاءات املتعلقة بالشرطة، وتولّى مرصد مكافحة العنف ت       
 . )٨(وتقييم احلوادث العنصريةها لليوحت
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وذكرت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن قربص ال تزال تفتقر إىل              -٨
ومل يتحّسن الوضع اهلش للعمال املرتليني      . سياسة إدماج وتّتبع سياسة تقييدية يف جمال اهلجرة       

 . )٩(األجانب

  تعاون مع آليات حقوق اإلنسانال  -باء  

 هيئات املعاهداتع التعاون م    

 علـى   ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢ أن قربص صـّدقت يف       ١ذكرت الورقة املشتركة      -٩
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املـسلحة            

 . )١٠(لكنها مل تقدم بعُد تقريرها األول

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -جيم  

 ساواة وعدم التمييزامل  -١  

 أن األزمة االقتصادية يف قربص أسفرت عن تفاقم ظاهرة          ٢ذكرت الورقة املشتركة      -١٠
وال تزال اجلماعات واألحزاب السياسية القومية      . العنصرية والتمييز ضد املهاجرين والالجئني    

"  الـشرعية  اهلجرة غـري  "واليمينية املتطرفة واملتبنية خلطابات وروايات عنصرية صرحية تقرن         
وتعزى مسؤولية ارتفاع معدالت    .  للمعتقدات القائمة على كره األجانب     بالالجئني، تكراراً 

ويتكرر هذا اخلطاب يف وسائط اإلعالم الرئيـسية وعلـى          . البطالة إىل الالجئني واملهاجرين   
وتعزي األحـزاب الـسياسية     . لسان سياسيني ال يعتربون عنصريني أو من اليمني املتطرف        

 يسارية، مشاكل اجملتمع القربصي، من قبيـل        سية، مبا فيها تلك اليت تعترب نفسها أحزاباً       الرئي
البطالة واجلرمية واخنفاض مستويات املعيشة وغريها من املشاكل، إىل مـن يطلـق علـيهم               

سيما مواطنو   ، مبن فيهم الالجئون ومواطنو االحتاد األورويب، ال       "املهاجرون غري الشرعيون  "
 .)١١(اء اجلددالدول األعض

وأشارت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل تزايد هيمنة اجلماعات            -١١
املتطرفة املناهضة للهجرة وانتشار خطاب الكراهية يف بعض املواقع اإللكترونية ذات النعـرة             

 تتخـذ   وأشارت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية إىل أن قربص مل        . )١٢(القومية املتطرفة 
 . )١٣(اخلطوات املالئمة ملكافحة الدعاية التضليلية فيما يتعلق باهلجرة

ن وجود عدد كبري من املواطنني األوروبيني يف قربص من          إ ٢وقالت الورقة املشركة      -١٢
ومل توضـع سياسـات أو      .  للسياسيني أجل العيش والعمل، بات يشكل مصدر قلق رئيسياً       

 .)١٤( أوروبيني أو إلدماجهم يف اجملتمعتدابري حلماية حقوقهم كمواطنني
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وأفادت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية بأن النداءات الداعية إىل حتـسني      -١٣
 حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية القـت ردوداً            

ماعات الدينيـة يف عـدة دول       متفاوتة السلبية من بعض السياسيني وممثلي املؤسسات أو اجل        
، كانت قربص من بني     ٢٠١٠وإىل حدود عام    . )١٥(أعضاء يف االحتاد األورويب، منها قربص     
الذي يوفر احلماية على أسـاس األصـل        " التراتبية"الدول األعضاء اليت حافظت على مبدأ       

احة مـن   وال يوجد نص قانوين جيّرم صر     . العرقي واإلثين أكثر مما يوفرها على أسس أخرى       
ميارس التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل               

 . )١٦(اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية

  وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  

أعربت جلنة مكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو               -١٤
تقريرهـا الـصادر يف     يف  ) اللجنة األوروبية ملكافحـة التعـذيب     (ينة التابعة جمللس أوروبا     امله
خطر أن  ، عن قلقها إزاء     ٢٠٠٨مايو  / واملتعلق بزيارهتا الدورية إىل قربص يف أيار       ٢٠١٢ عام

 .)١٧(يسيء أفراد الشرطة معاملة األشخاص عند توقيفهم وأثناء فترة احتجازهم واستجواهبم الحقاً

وأوصت اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب بأن ترّسخ قربص يف ذهن مجيع موظفي              -١٥
اكا للقـيم املؤّسـسة للدولـة       الشرطة أن سوء معاملة األشخاص احملتجزين لديهم يعّد انته        

وينبغي تكرار هذه الرسالة بني الفينة واألخرى وتوضيح أن الـسلطات           . ليست مقبولة  وأهنا
ات املتصلة بادعاءات سوء املعاملة وستفرض عقوبات شديدة علـى          ستحقق يف مجيع املعلوم   

 . )١٨(املتورطني فيها

 بأن تكفل قربص توفري تـدريب       وأوصت اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب أيضاً       -١٦
مهين عملي مستمر على إدارة احلاالت الشديدة اخلطورة ألفراد الشرطة من مجيـع الرتـب               

 ملبـادئ   التدريب على مسائل منها استجواب املتهمني وفقـاً       والفئات، على أن يركز هذا      
 .)١٩(حقوق اإلنسان

وسّجلت منظمة العفو الدولية حاالت عديدة تثبت أن الشرطة مل تفسر للمهاجرين              -١٧
وأعربت علـى   . احملتجزين أسباب احتجازهم ومدته احملتملة وحقوقهم كمهاجرين حمتجزين       

 اليت جنحت فيهـا الطعـون يف قـرار احتجـاز            وجه اخلصوص عن جزعها حيال احلاالت     
املهاجرين، عن طريق تطبيق احلق يف اإلحضار أمام القضاء، ومل ُيطلق سراح احملتجزين كما              

 . )٢٠(أمرت بذلك احملكمة العليا، أو حيال التأخر الكبري يف تنفيذ أمر احملكمة بإطالق سراحهم

ن ال خيطرون بضرورة مغادرة البلـد        أن املهاجري   أيضاً ٢والحظت الورقة املشتركة      -١٨
وحني توقيفهم، ال خيطرون كتابة بأسباب توقيفهم وترحيلهم أو         . قبل توقيفهم واحتجازهم  

 . )٢١(حبقهم يف طلب املساعدة القانونية للطعن يف أوامر احتجازهم وترحيلهم
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  إىل أن موظفي إدارة اهلجرة يصدرون أوامـر توقيـف  ٢وأشارت الورقة املشتركة      -١٩
ونتيجة ". مهاجرين حمظورين "واحتجاز بغرض الترحيل وفيما خيص املهاجرين الذين يعتربون         

ملا يتمتع به موظفو اهلجرة من سلطات تقديرية مفرطة تنتشر املصادرات التعسفية لتـصاريح              
كما أفادت منظمة العفو الدوليـة بعـدم        . )٢٢(اإلقامة وحاالت االعتقال والترحيل التعسفية    

 أوحيل بعض املهاجرين غري الشرعيني احملتجزين إما لعدم امتالكهم وثائق الـسفر             إمكانية تر 
ونتيجة لـذلك، يكـون     . يف بلداهنم مرة  عاملستلرتاعات  نظراً ل بسبب تعليق قرارات الترحيل     
 .)٢٣( وغري ضروري، وال ميتثل من مث القانونني الدويل واحمللياحتجازهم على ما يبدو تعسفياً

 أن مراكز االحتجاز مكتظة على العموم وأن الطعـام          ٢قة املشتركة   وذكرت الور   -٢٠
املقدم يتألف باألساس من املأكوالت اجلافة وهو ما قد يضر بصحة احملتجزين يف حال طالت               

إىل كما سلطت اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب الضوء على احلاجة          . )٢٤(مدة احتجازهم 
ى معقول مـن الرعايـة       وضمان مستو  ملركزيسيا ا ن نيقو معاجلة مشكلة االكتظاظ يف سج    

 . )٢٥(الصحية لرتالئه

ودعت منظمة العفو الدولية قربص إىل ضمان توافق ظروف املهاجرين غري الشرعيني             -٢١
وملتمسي اللجوء احملتجزين يف مراكز اهلجرة مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبـا فيهـا               

يع األشخاص الذين يتعرضون ألي شـكل مـن أشـكال           جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مج    
االحتجاز أو السجن؛ وضمان اإلسراع يف إجراء الفحوصات الطبية املناسبة وتقدمي العـالج             

 .)٢٦(الطيب املناسب، مبا يف ذلك استشارة طبيب نفسي، عند االقتضاء وكلّما لزم األمر وجماناً

ت األجنبيات يعملن باألساس كعامالت      إىل أن املهاجرا   ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٢
ويف قربص، ال يسمح بالعمل يف قطاع اجلنس . ويعمل الكثري منهن يف قطاع اجلنس  . مرتليات

وتعاين النـساء   . سوى ملن حيصلون على ترخيص خاص، وهو ما ال ينطبق على املهاجرات           
لى العمل بطريقة   املهاجرات اللوايت يعملن يف قطاع اجلنس من ظروف االستغالل إذ جيربن ع           

 ما يتعرضن للعنف اجلنسي     غري قانونية حترمهن من حقوق العمل واحلقوق االجتماعية، وغالباً        
 . )٢٧(واجلسدي

 عن قلقها إزاء اإلعالن الذي قدمته قربص يف أعقـاب           ١وأعربت الورقة املشتركة      -٢٣
ألطفـال يف   التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بـشأن اشـتراك ا           

 سـنة للخدمـة     ١٧املنازعات املسلحة والذي يسمح بتطوع األشخاص البالغني من العمر          
، وإزاء ارتفاع احتمال مشاركة وحدات تضم جمّندين يف هذه السن يف أعمال             )٢٨(العسكرية

 . )٢٩(القتال

 وقالت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة البدنيـة املمارسـة علـى               -٢٤
مـن قـانون    ) ٦(٥٤ لكن املادة    ١٩٩٤ُمنعت يف عام    األطفال إن العقوبة البدنية لألطفال      

" يف معاقبة األطفـال   "اآلباء واملعلمني وغريهم    " حق" ال تزال تنص على    ١٩٥٦األطفال لعام   
رغم عزم احلكومة على إصالح القانون وتوصيات جلنة حقوق الطفـل وقبـول احلكومـة               
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ري الشامل الرامية إىل مواءمة التشريع الوطين مـع االلتزامـات           لتوصيات االستعراض الدو  
وحثت املبادرة العاملية الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري        . )٣٠(الدولية حلقوق اإلنسان  

 . )٣١(من قانون الطفل) ٦(٥٤الشامل على أن يوصي قربص بأن تلغي، على سبيل األولوية، املادة 

 أيضاً) املفوض( مفوض جملس أوروبا املعين حبقوق اإلنسان        ، رّحب ٢٠١٠ويف عام     -٢٥
اليت تثري انتقـادات    " تأشرية فناين املالهي  "سيما إلغاء    بالتدابري املتخذة ملكافحة االجتار، وال    

غري أن املفوض أعرب عن قلقه      . ٢٠١٢-٢٠١٠كثرية واعتماد خطة العمل اجلديدة للفترة       
عمل، مثل تلك املمنوحة إىل عمال احلانات، للتحايـل         إزاء استخدام باقي أنواع تصاريح ال     

وأشار إىل ضرورة حتلي السلطات باليقظة الدائمة إزاء اجلرمية املنظمة وضمان           . على القانون 
 استخدام أي نوع من التأشريات أو تصاريح العمل ألغراض غري مشروعة مـن              إساءةعدم  

 اخلرباء املعين بالعمل ملكافحة االجتـار      ، أعرب فريق  ٢٠١١ويف عام   . )٣٢(قبيل االجتار بالبشر  
 . )٣٣(بالبشر والتابع جمللس أوروبا عن شواغل مماثلة

وأعرب فريق اخلرباء عن قلقه إزاء عدم إدانة أي متورط يف جرمية االجتـار بالبـشر        -٢٦
وشدد فريق اخلرباء على احلاجة إىل اختاذ تـدابري         . وعدم حصول أي ضحية على تعويضات     

إىل الثين عن طلب خدمات األشخاص املتجر هبم، وتقدمي املـساعدة املناسـبة             حمددة ترمي   
وقّدم املفوض تعليقات مماثلـة     . )٣٤(جلميع ضحايا االجتار والتصدي لعدم إدانة املتورطني فيه       

. ودعا السلطات إىل التعاون مع اهليئات الدولية والبلدان األخرى ذات التجربة يف هذا اجملال             
 العمل املتواصل الذي يضطلع به املأوى احلكومي لضحايا االجتـار ودعـا              على وأثىن أيضاً 

السلطات إىل ضمان أال يفضي قرار ختفيض امليزانية املزمع تنفيذه ملواجهة األزمة االقتصادية              
 .)٣٥(إىل تقويض اجلهود الرامية إىل تقدمي املساعدة الكافية إىل هؤالء الضحايا

 نإقامة العدل وسيادة القانو  -٣  

 ٢٠١١)/أوالً(١٥٣د ألن القـانون     أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الـشدي         -٢٧
 سيما يف حـاالت    ينص على إجراء مراجعة قضائية تلقائية ألوامر االحتجاز اإلداري، ال          ال

دون   القـانون   هـذا  رائية املنصوص عليهـا يف    االحتجاز املطول، واعتربت الضمانات اإلج    
. )٣٦( واإلقليمية، مبا فيها األمر التوجيهي لالحتاد األورويب بشأن اإلعادةمستوى املعايري الدولية

 . )٣٧( عن شواغل مماثلة٢وأعربت الورقة املشتركة 

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء ضعف وصول املهاجرين احملتجزين إىل              -٢٨
 علـى   ٢٠٠٢لعام  ) أوالً(١٦٥ية  وال ينص قانون املساعدة القانون    . املساعدة القانونية اجملانية  

وعالوة علـى ذلـك،     . جاز اإلداري تقدمي املساعدة القانونية اجملانية للطعن يف أوامر االحت       
يقدم سوى عدد قليل من احملامني خدمات جمانية إىل ملتمسي اللجوء واملهـاجرين غـري                ال

  .)٣٨(الشرعيني الراغبني يف الطعن يف قرار احتجازهم
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 أن القانون الوطين ال جييز للمنظمات غري احلكومية أن          ٢ املشتركة   وذكرت الورقة   -٢٩
وحيرم احملامون الذين يعملون لفائدة املنظمات مـن        . تنوب عن موكليها يف الشؤون القانونية     

ويـنص  . رخصة العمل القانوين وهكذا يتعذّر على املنظمات غري احلكومية توظيف حمامني          
منع املنظمات غري احلكومية من تقـدمي أي خـدمات          تعديل حديث لقانون الالجئني على      

 ال يسمح بتقدميها سـوى للمكاتـب القانونيـة          إذقانونية إىل الالجئني وملتمسي اللجوء،      
حمامني / بسبب عدم وجود مكاتب قانونية خمتصة      ويزداد هذا األمر تعقيداً   . واحملامني املستقلني 

 . )٣٩(اللجوء/خمتصني يف قانون اهلجرة

  اخلصوصية والزواج واحلياة األسريةاحلق يف  -٤  

خلصت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية إىل أن من املبالغ فيه مطالبة العمـال               -٣٠
املهاجرين الراغبني يف استقدام أفراد أسرهم أن يكونوا قد أقاموا بصورة قانونية يف قربص ملدة               

 . )٤٠(ال تقل عن سنتني

 العديد من األطفال املهاجرين معرضون للفصل عن         أن ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٣١
وأوقف واحتجز بغـرض    "  حمظوراً مهاجراً "أحد الوالدين أو كليهما   ويف حال اعُترب    . أسرهم

الرعاية االجتماعية األطفال إىل األسر الكافلة خالل فترة احتجـاز          خدمات  الترحيل، ُتسلّم   
وأوقـف  "  حمظـوراً  مهاجراً"وليس كليهما،   ويف حال اعُترب أحد الوالدين،      . الوالدين/الوالد

 .)٤١(ليف قربص مع الوالد الثاين بعد ترحيل األو) األطفال(واحُتجز بغرض الترحيل، يظل الطفل 

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي واحلـق يف                -٥  
 العامة واحلياة السياسية املشاركة يف احلياة 

)  شـهراً ٢٤( إىل أن الفرق بني مدة اخلدمة العـسكرية        ١ارت الورقة املشتركة    أش  -٣٢
اخلدمة العـسكرية غـري     " يف    شهراً ٣٤ (واخلدمة املدنية البديلة املتاحة للمستنكفني ضمريياً     

ومثة قلق شديد إزاء إمكانيـة      . )٤٢(ال خيلو من طابع عقايب    ") املسلحة خارج القوات املسلحة   
" خدمة عسكرية غري مسلحة خارج القوات املسلحة      "ع كل ما يطلق عليه      يكون يف الواق  أال  
وعالوة على ذلك، فـإن     . )٤٣( يتوافق مع مربرات االستنكاف الضمريي      حقيقياً  مدنياً خياراً

تسمح لالحتياطيني بطلب االعتراف     وغياب األحكام اليت  فرض مراقبة عسكرية على الترتيبات      
 . )٤٤(مع املعايري الدوليةهبم كمستنكفني ضمرييا يتعارضان 

 أن إمجـايل مـدة اخلدمـة        واعتربت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أيـضاً        -٣٣
 وغري متوافق مع امليثـاق      العسكرية الذي يناهز ثالث سنوات مبالغ فيه ويبقى بذلك مفرطاً         

 .)٤٥(االجتماعي األورويب

مكتب (ألمن والتعاون يف أوروبا     وذكر مكتب املؤسسات الدميقراطية التابع ملنظمة ا        -٣٤
 /يف تقرير البعثة بشأن تقييم االنتخابات الربملانية املعقـودة يف أيـار           ) املؤسسات الدميقراطية 

 اللتزامات   إلجراء انتخابات دميقراطية وفقاً     متيناً  أن اإلطار القانوين يتيح أساساً     ٢٠١١ مايو
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بيد أنه اعتـرب أن العمليـة االنتخابيـة         . ةمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وللمعايري الدولي      
وال ينص  . ستستفيد من إزالة بعض أوجه التضارب القائمة ضمن خمتلف القوانني وفيما بينها           

القانون على وجود مراقبة دولية أو حملية حمايدة، رغم االلتزامات القائمة جتاه منظمة األمـن               
 . )٤٦(والتعاون يف أوروبا

 الدميقراطية يف تقريره املتعلق بتقييم احتياجات االنتخابات        وأشار مكتب املؤسسات    -٣٥
 إىل أن اإلطار القانوين املنظم لالنتخابات الرئاسية يـشمل الدسـتور            ٢٠١٣الرئاسية لعام   

ويف حني ينص التشريع على وجود      . وقانون االنتخابات الرئاسية وعدد من القوانني األخرى      
نه ال ينص على وجود مراقبني ميثلون منظمات اجملتمـع          فإمراقبني ميثلون األحزاب السياسية،     

 كوبنهاغن الـصادرة عـن       من وثيقة  ٨املدين أو مراقبني دوليني، وهو ما يتعارض مع الفقرة          
وعالوة على ذلك، ال ينظم اإلطار القانوين       . ١٩٩٠منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف عام        

 . )٤٧(متويل محالت االنتخابات الرئاسية

 / كـانون األول   ١٧والحظ مكتب املؤسسات الدميقراطية أن الربملان اعتمـد يف            -٣٦
 من القانون السابق املعتمـد يف        بشأن األحزاب السياسية بدالً     جديداً  قانوناً ٢٠١٢ديسمرب  
غري أن األحكام املتعلقة بتمويل األحزاب واحلمـالت االنتخابيـة          . )٤٨(٢٠١١فرباير  /شباط

قد ال تكون متطلبات اإلبالغ وآليات اإلنفاذ اجلديـدة كافيـة           ليست مفصلة مبا يكفي، و    
لضمان الشفافية التامة يف الكشف عن اهلبات والنفقات املتصلة باحلمالت االنتخابية وملعاقبة            

 . )٤٩(املتورطني يف اخلروقات احملتملة للقانون

لتـشجيع  وأبلغ مكتب املؤسسات الدميقراطية بأنه ال توجد صكوك قانونية حمددة             -٣٧
اهليئات التنفيذيـة والتـشريعية      وبأن متثيل النساء يف      )٥٠(مشاركة النساء يف احلياة السياسية    

 تراجع عدد املرشحات    ٢٠١١ويف االنتخابات الربملانية لعام     .  إىل حد كبري   يزال منقوصاً  ال
ملان احلايل  نساء منتخبات يف الرب٦إىل )  يف املائة١٤( نساء منتخبات يف الربملان السابق ٨من 

 . )٥١() يف املائة١٠,٧(

وأوصت جلنة وزراء جملس أوروبا بأن حتدد قربص سبل إضفاء املزيد من الفعاليـة                -٣٨
على مشاركة األرمن والالتينيني واملارونيني يف الشؤون العامة يف الربملان ومن خالل آليـات              

 . )٥٢(تشاور حمّسنة

 ادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل ع  -٦  

 إىل أن سياسات قربص بشأن اهلجـرة تفـرض علـى            ٢أشارت الورقة املشتركة      -٣٩
، مـا يـضطرهم إىل      وإطار عمل صارمني جداً   )  سنوات ٤ال تتجاوز   (املهاجرين فترة إقامة    

توقيع عقود عمل مع أصحاب عمل جمهولني قبل جميئهم إىل قربص، ويتوقف تصريح اإلقامة              
ويتوقف حصوهلم على إذن بالبحث عن صاحب عمل آخر على          . م على صاحب عمله   كلياً

وهذه التبعية املباشرة متنح أصحاب العمل سلطة إهناء عقد العمـل           . السلطة التقديرية لإلدارة  
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وعقود . وجتعل العمال املهاجرين معرضني بشدة النتهاكات حقوق العمل وحىت لالستغالل         
ة وليس وزارة العمـل والتـأمني االجتمـاعي،         عمل العمال املرتليني تضعها وزارة الداخلي     
 . )٥٣(وتتضمن مواد متييزية ضد العمال املهاجرين

تربيـة  / أن العمال املرتليني والعاملني يف قطاع الزراعـة        ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٠
وهو ما يعين يف حالة العمال املرتليني العيَش يف         . املاشية جمربون على العيش يف مكان عملهم      

ومتثل حرمة البيوت وعدم خضوع اخلدمة املرتلية لتفتيش العمل وعدم          .  صاحب العمل  مرتل
تنظيم العمال املرتليني يف نقابات، عناصر تسمح بنشوء عالقة إقطاعية بني العمال املرتلـيني              

وينطبق األمر ذاته علـى     . وأصحاب عملهم تعرب عن حالة من السيطرة واخلضوع الكاملني        
إنسانية يف املزارع    تربية املاشية الذين يعيشون يف ظروف بائسة وال       /لزراعةالعاملني يف قطاع ا   

 . )٥٤(فضال عن عدم تنظيمهم يف نقابات

 مشرية إىل أن العمال املرتليني والعـاملني يف قطـاع           ٢وواصلت الورقة املشتركة      -٤١
ـ            /الزراعة ى أن  تربية املاشية ملزمون باحلصول على تأمني صحي وتأمني ضد احلـوادث، عل

 وال تشمل هذه املخططـات حـىت      . توزع تكلفتهما بالتساوي بني العامل وصاحب العمل      
الرعاية الطبية األساسية اليت ال غىن عنها للمرأة، من قبيل الفحص الالزم للكشف عن االلتهابات               

 احلـاالت الـيت     ويف. املهبلية وغريه من الفحوصات والعالجات املتصلة خبدمات طب النـساء         
 . )٥٥(جات وفحوصات طبية مكلفة يرفض أصحاب العمل عادة تغطية النفقاتتتطلب عال

والحظت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أن اللوائح املتعلقة بالسالمة والصحة            -٤٢
ال تشمل العمال املرتليني وطلبت معلومات عن مسودة القانون اجلاري وضعه لتعديل تشريع             

 . )٥٦(مل هؤالء العمالالسالمة والصحة يف العمل ليش

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  

خلصت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية إىل أن املعاش االجتماعي غري كـاف         -٤٣
بوضوح وأن اإلعانات املقدمة يف حالة املرض والبطالة واإلصابة يف العمل واألمومة ال تكفي              

 للرعايـة    مالئماً كما خلصت إىل أن قربص مل تثبت أن لديها نظاماً         . )٥٧(للخالص من الفقر  
 . )٥٨(الصحية

 أن القانون ينص على حق ضحايا االجتار يف الوصـول           ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٤
 تـصاريح   إىل العمل واالستحقاقات االجتماعية والرعاية الصحية وعلى ضرورة منحهم جماناً         

 تفيد بأن ضحايا االجتار يعيشون يف الواقع يف ظروف معيشية ٢ملشتركة لكن الورقة ا. اإلقامة
سيئة وال حيصلون مبا يكفي على أي من هذه احلقوق بسبب األزمة االقتصادية اليت تواجهها               

 .)٥٩( بسبب عدم كفاءة اإلدارات واملصاحل احلكومية ملساعدهتمقربص، وأيضاً
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 يف خمططـات    مال املهاجرين يسامهون مجيعاً    إىل أن الع   ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥
التأمني االجتماعي غري أهنم ال حيصلون يف الواقع على أي من احلقوق االجتماعية واالقتصادية،              

 . )٦٠( اجملانيةمثل املعاش وإعانات البطالة واستحقاقات الرعاية االجتماعية والرعاية الطبية

نصرية والتعصب أنه يتعني على ملتمـسي       والحظت املفوضية األوروبية ملناهضة الع      -٤٦
اللجوء، شأهنم يف ذلك شأن مجيع طاليب املساعدة العامة، االنتظار لعدة أشهر لكـي تعـاجل             

. هون صعوبات ّمجة إلجيـاد سـكن      وهم يواج . طلباهتم ويستفيدوا من الرعاية االجتماعية    
 . )٦١(يسمح هلم بالعمل سوى يف قطاعات حمّددة ال تتطلب مهارات عالية وال

 احلق يف الصحة  -٨  

 ما تتلقى شكاوى تتعلق مبنع أو تقييد حـصول           بأهنا كثرياً  ٢ تفيد الورقة املشتركة      -٤٧
األطفال املهاجرين على الرعاية الصحية بسبب الوضع القانوين لوالديهم، رغم مـا تبذلـه              

علـى  مفوضية حقوق الطفل من جهود لتمكني األطفال من احلصول على الرعاية الصحية             
  .)٦٢(أكمل وجه بصرف النظر عن وضع والديهم

 احلق يف التعليم  -٩  

 الحظت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب وجود أعداد مرتفعة جـداً            -٤٨
ويـشكل عـدم تلبيـة      . من األطفال القبارصة األتراك واألطفال الروما يف مدارس معينـة         

 .)٦٣( من حقهم يف التعليم فعلياًماناًاالحتياجات التعليمية هلؤالء األطفال حر

وأشارت املفوضية األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل أن مستوطنة بوليميديا            -٤٩
 عن معظم السكان وأن األطفال حيرمون من حقهـم يف            متييزياً للروما تشكل يف الواقع فصالً    

 .)٦٤(التعليم

سيما املدارس العليا، ال متلـك أي    وال إىل أن املدارس،٢وأشارت الورقة املشتركة     -٥٠
برامج فعالة لإلدماج ما يفضي إىل ذهاب األطفال املهاجرين إىل املدرسة دون املـشاركة يف               

 . )٦٥(احلياة املدرسية

 تقارير عن تسلط األقران على األطفال املهاجرين يف        أيضاً ٢وتلقت الورقة املشتركة      -٥١
 وينقطع عدد كبري من األطفال املهـاجرين      . ه األجانب املدارس بدافع مشاعر العنصرية وكر    

عن الدراسة، وخباصة املراهقني، إما لشعورهم بعدم جدوى ذهـاهبم إىل املدرسـة وإمـا               
  .)٦٦(لتعرضهم لتسلط األقران، وإما للسببني معاً

 احلقوق الثقافية  -١٠  

لتكييـف الـدعم    أوصت جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروبا بأن تبذل قربص جهوداً   -٥٢
ثقافة األقليات األرمينية والالتينية واملارونية مع احتياجاهتـا        الذي تقدمه الدولة حلفظ وتنمية      
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أن تتخذ تدابري فعالـة،  بإىل هذه الفئات إلنشاء مراكز ثقافية؛ وفعالة  وتقدمي مساعدة   الفعلية  
هم، فتـهم ودينـهم وتـراث     غة املارونيني وثقا  مبا فيها التدابري املالية، لدعم إحياء وتشجيع ل       

وتضاعف اجلهود الرامية إىل تيسري تواصلهم مع األشخاص الذين يتقامسون معهـم اهلويـة              
تتخذ املزيد من اخلطوات احلازمة لتشجيع التفاهم واالحترام املتبـادل داخـل            بأن  واملنشأ؛ و 

راك من املـشاركة    تنفذ وتطور التدابري الرامية إىل متكني القبارصة األت       بأن  اجملتمع القربصي؛ و  
سيما تلك اليت    بصورة فعالة يف احلياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ويف الشؤون العامة ال          

 .)٦٧(تعنيهم

 األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  

الحظت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أنه مل تقدم بعُد أي بيانات فيما يتعلق              -٥٣
 .)٦٨(قة يف قربصبعدد الكبار واألطفال ذوي اإلعا

 إىل أن السلطات ال تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقـة محايـة            وخلصت اللجنة أيضاً    -٥٤
 . )٦٩( التمييز يف العمل والسكن والنقل واألنشطة الثقافية والترفيهيةمنفعلية 

 األقليات  -١٢  

دعت جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروبا قربص إىل أن تتخذ، خالل عمليـة تعـداد                 -٥٥
سكان وغريها من العمليات الالحقة، تدابري مناسبة تكفل التنفيذ الفعال ملبدأ التحديد الذايت             ال

سيما فيما يتعلق باألرمن والالتينيني واملارونيني والروما؛ وتّتخذ تـدابري عاجلـة             للهوية، ال 
من تصرف إساءة الملكافحة مجيع أشكال التمييز والتعّصب واملعاقبة عليها بفعالية، مبا يف ذلك 

جانب أفراد قوات الشرطة؛ وتبادر بال مزيد من التأخري إىل اعتماد استراتيجية إدماج شاملة              
وتتخذ تدابري مالئمة تكفل تنفيذها الفعال؛ وتتخذ تدابري إضافية يف سبيل االستجابة على حنو          

تعلق بتـوافر   سيما فيما ي   أنسب إىل االحتياجات التعليمية لألرمن والالتينيني واملارونيني، ال       
تلقـي  املواد التعليمية واملعلمني املؤهلني؛ وتقّدم الدعم الالزم لتمكني األرمن واملارونيني من            

 .)٧٠(التعليم الكايف بلغة أقليتهم

 /ودعت جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروبا قربص يف تقريرها الثالث املنشور يف أيـار      -٥٦
 للغات اإلقليمية أو لغات األقليـات إىل اعتمـاد           بشأن تطبيق امليثاق األورويب    ٢٠١٢مايو  

وعالوة . سياسة منظمة حلماية اللغة األرمينية واللغة العربية القربصية املارونية والنهوض هبما          
على ذلك، أوصت قربص بتدريب املعلمني على اللغتني األرمينية والعربية القربصية املارونيـة             

 . )٧١(صية املارونية والتعلّم هباوكذا تعزيز تعلّم اللغة العربية القرب

 املهاجرون والالجئون ومتلمسو اللجوء  -١٣  

 من عملية اهلجرة تضطلع بـه        كبرياً  عن قلقها ألن جزءاً    ٢أعربت الورقة املشتركة      -٥٧
وهو ما يفضي إىل ارتفاع شديد يف تكلفة اهلجـرة وزيـادة            . وكاالت خاصة وليس الدولة   
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دو أن الفساد مرتبط إىل حد كبري حبصول املهـاجرين علـى     ويب. قنوات استغالل املهاجرين  
ترخيص الدخول والعمل، وتقدمي شكاوى بشأن نزاعات العمل، واالستئذان لتغيري صاحب           
العمل، واحلصول على اللجوء، وإصدار تصاريح اإلقامة وجتديدها، وإلغاء أوامر االحتجـاز            

 . )٧٢( الوثائق ذات الصلةوالترحيل، والوصول إىل إجراءات الزواج واحلصول على

أو اإلقامة فيها بـصورة غـري     /وقالت منظمة العفو الدولية إن الدخول إىل قربص و          -٥٨
 ،٢٠١١)/أوالً(١٥٣ القانون   نص،  ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . شرعية ال يزال ميثل جرمية    

بـة الـسجن   على إلغـاء عقو ي لالحتاد األورويب بشأن اإلعادة،  تطبيق األمر التوجيه   هبدف
املفروضة يف حال الدخول إىل البلد واإلقامة فيه بصورة غري شرعية، لكنه احتفظ بالطـابع               

وأوصت منظمة العفو الدوليـة     . )٧٣(اإلجرامي هلاتني اجلرميتني وبعقوبة تغرمي املتورطني فيهما      
ين  اليت ُتجّرم دخول املهـاجر     ٢٠١١)/أوالً(١٥٣من القانون   ) ٢(١٨قربص بأن تلغي املادة     

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن     . )٧٤( أو إقامتهم فيه بصورة غري شرعية       إىل البلد  غري الشرعيني 
جمرد دخول البلد أو اإلقامة فيه بصورة غري شرعية ال يستوجب فرض عقوبات جنائية وينبغي  

 . )٧٥(معاجلته كمخالفة إدارية حبتة

 الشرعيني حيتجزون بشكل روتـيين      وأفادت منظمة العفو الدولية بأن املهاجرين غري        -٥٩
 قبـل  رهن الترحيل وأن السلطات القربصية ال تنظر على ما يبدو يف اختاذ تدابري أقل تقييـداً     

واعتربت منظمة العفو الدولية أنه ال يوجد مربر قـانوين لالحتجـاز            . اللجوء إىل االحتجاز  
وأعربت الورقة املشتركة   . )٧٦(الروتيين للمهاجرين غري الشرعيني ألغراض تتعلق باهلجرة فقط       

 . )٧٧(عن شواغل مماثلة

د املـدة    حيـدِّ  ٢٠١١)/أوالً(١٥٣وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن القـانون           -٦٠
 يف   إضـافياً   شهراً ١٢القصوى لالحتجاز رهن الترحيل بستة أشهر، مع إمكانية متديدها إىل           

 ألغـراض تتعلـق      شهراً ١٨ونّبهت إىل أن احتجاز شخص ملدة تصل إىل         . بعض احلاالت 
باهلجرة فقط يتعارض مع احلق يف احلرية على النحو املعترف به يف االتفاقية األوروبية حلقوق               
اإلنسان ويف غريها من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعد قربص طرفا فيها، رغم أن               

 . )٧٨(تشريعات االحتاد األورويب تسمح هبذا االحتجاز

  مل يلـغِ   ٢٠١١)/أوالً(١٥٣ة العفو الدولية عن قلقها ألن القـانون         وأعربت منظم   -٦١
سيما األطفال   وينبغي عدم احتجاز األطفال، وال    . احتجاز األطفال املهاجرين غري املصحوبني    

بتاتـاً   ال ميكن    إذغري املصحوبني بذويهم أو املفصولني عنهم، ألغراض تتعلق باهلجرة فقط،           
ودعت منظمة العفو الدولية قربص إىل سن       . )٧٩(هم الفضلى ادعاء أن احتجازهم خيدم مصاحل    

 . )٨٠(قانون حيظر احتجاز األطفال املهاجرين غري املصحوبني

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن السلطات القربصية تلجأ على مـا يبـدو إىل                 -٦٢
انـب  احتجاز ملتمسي اللجوء ال مبوجب أحكام قانون اللجوء وإمنا مبوجـب قـانون األج    

 السوابق القضائية للمحكمة العليا   وعلى وجه اخلصوص، تعترب السلطات القربصية و      . واهلجرة
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وتعتقد منظمـة   . ميكن احتجازهم رهن الترحيل   " مهاجرين حمظورين "بعض ملتمسي اللجوء    
 الذين يفترض أهنم مؤهلون للحصول      -العفو الدولية أنه ينبغي عدم احتجاز ملتمسي اللجوء         

الدولية ما مل يثبت خالف ذلك، يف أعقاب إجراء كامل ونزيه وفعال للبت يف              على احلماية   
 لضعفهم   ألي سلطات تتعلق باهلجرة نظراً      أم خاضعاً   سواء أكان االحتجاز إدارياً    -اللجوء  
   .)٨١(املتأصل

ودعت منظمة العفو الدولية قربص إىل أن تلغي من القانون واملمارسـة االحتجـاز           -٦٣
 مع املعايري الدولية اليت تنص علـى        مسي اللجوء ألسباب مرتبطة باهلجرة، متشياً     الروتيين مللت 

تضمن التعليق التلقائي لتنفيـذ     أن  عدم اللجوء إىل االحتجاز سوى يف احلاالت االستثنائية؛ و        
يف املرحلـة   رفض طلب اللجوء الصادر     أمر الترحيل عندما يطعن لدى احملكمة العليا يف قرار          

 . )٨٢(رحلة الطعناألوىل أو يف م

 أنه حيق مللتمسي اللجوء الذين رفضت طلبـاهتم علـى          ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٦٤
وحيق هلـؤالء األشـخاص     . صعيد املصاحل اإلدارية الطعن يف قرار الرفض لدى احملكمة العليا         

ألشـخاص الـذين يعتـربون      ل حيق   كما. طلب املساعدة القانونية لغرض الطعن يف القرار      
ويصدر ضدهم أمر باالحتجاز والترحيل أن يطعنوا يف القـرار لـدى            "  حمظورين مهاجرين"

غري أن احلق يف املساعدة القانونية للطعن . احملكمة العليا ويطلبوا املساعدة القانونية هلذا الغرض
 باألساس، ألن معظم قرارات رفض هذه       يف قرار لدى احملكمة العليا ال يزال يف احلالتني نظرياً         

 . )٨٣( صادرة عن احملكمةالطلبات

 أن املساعدة القانونيـة  والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أيضاً     -٦٥
حلصول عليها كثرية إىل حد أنـه       ال تتاح سوى عند الطعن يف قرارات الرفض وأن شروط ا          

التعصب وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية و     . حيصل عليها سوى عدد قليل جداً      ال
بأن تضمن قربص حصول ملتمسي اللجوء على املساعدة القانونية ليس يف مرحلـة الطعـن               

  .)٨٤( يف إجراءات التماس اللجوءفحسب وإمنا أيضاً

 الوضع يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا  -١٤  

هبـا   ال خيضع للحكومة املعتـرف       )٨٥( أن مشال اجلزيرة   ١الحظت الورقة املشتركة      -٦٦
، ما يعين أن حقوق اإلنسان يف هذه املنطقة لن تبحث يف الواقع يف أي               ١٩٧٤ منذ عام    دولياً

 . )٨٦(دام الوضع الراهن مستمراً مرحلة من مراحل االستعراض الدوري الشامل ما

 إىل عدم وجود أي أحكام قانونية بشأن املـستنكفني          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٧
 لعـدم وجـود أي      ونظراً. )٨٧(عسكرية يف املنطقة الشمالية من اجلزيرة      من اخلدمة ال   ضمريياً

، أُبلغ عن إعالن جمّند واحد فقط رفضه أداء اخلدمة          إجراءات للتعامل مع املستنكفني ضمريياً    
 يف   شـهراً  ٣٩وُحكم عليه بالـسجن ملـدة       . العسكرية على أساس االستنكاف الضمريي    

ويف . ذاعة هذه القضية  خذ أي إجراءات إضافية إل     لكن أُطلق سراحه شرط أال يت      ١٩٩٣ عام
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 ومل ميتثل شرط املشاركة الـسنوية يف   ضمريياً، أعلن أحد األفراد نفسه مستنكفاً    ٢٠٠٩ عام
" احملكمـة العـسكرية   "وعندما وجهت إليه هذه التهمة يف       . يوم خاص لتدريب االحتياطيني   

لتفكري والوجدان والدين املكفولة من لدن أنكر التهمة املوجهة إليه حبّجة أنه ميارس حريته يف ا     
احملكمـة  "القـضية إىل    " احملكمة العـسكرية  "وأحالت  . احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   

، غري أهنا مل تكن قد أصدرت       ٢٠١٣مايو  / أيار ١٦اليت استمعت إىل القضية يف      " الدستورية
 . )٨٨(١الورقة املشتركة ، حسبما أفادت به ٢٠١٣يونيه / هبذا اخلصوص حىت حزيرانقراراً

، الحظـت الورقـة     )٨٩(وفيما يتعلق بتجنيد القّصر يف املنطقة الشمالية من اجلزيرة          -٦٨
 أن التجنيد الطوعي الذي يوافق عليه الوالدان مسموح به من سن السابعة عشرة،         ١املشتركة  

  . )٩٠(واّدعت أنه ال توجد ضمانات فعالة متنع نشر اجلنود األحداث
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