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 قبرص
نساءصحیفة وقائع عن العنف ضد ال  

 تم وضع صحیفة الوقائع ھذه بناًء على تشاورات مع المعھد المتوسطي لدراسات النوع االجتماعي في قبرص

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      القانوني اإلطار .1

ً من القوانین التي تحمي مواطناتھا النساء. و تنص بین قوانین تتراوح ھي تمتلك قبرص مجموعة شاملة نسبیا
قانون بشأن منع ووالعنف المنزلي،  النساءعلى عدم التمییز في مكان العمل وتجریم مختلف أشكال العنف ضد 

إذ  النساء ل واالمساواة بین الرج) من الدستور على 1(28ومكافحة االتجار بالبشر. في الواقع، تنص المادة 
الجنس (المادة  -من بین جملة أمور أخرى  -تحظر أي تمییز مباشر أو غیر مباشر ضد أي شخص على أساس 

تنص ھذه المادة من الدستور على أن "جمیع األشخاص متساوون أمام القانون واإلدارات ونظم كما ). )2(28
 1وسبل االنتصاف من خاللھا".ة ھذه األجھزة حمای الحصول على العدالة ویتمتعون على قدم المساواة بالحق في

یُعاقب على معظم أشكال العنف الجسدي والنفسي في قبرص: فقد تّم تجریم الزواج القسري وتشویھ األعضاء 
التناسلیة لإلناث (ختان اإلناث) والعنف الجنسي واالغتصاب، وذلك بموجب أحكام مختلفة من قانون العقوبات. 

بموجب قانون العقوبات كالً من عدم الموافقة ومنح الموافقة عن طریق استخدام القوة یشمل تعریف االغتصاب 
 و/أو اإلكراه و/أو التھدید. في حالة االغتصاب، تصل العقوبة القصوى إلى السجن مدى الحیاة.

ل منع العنف داخل األسرة (سبب ینالمتعلق 2004عام و 2000عام انونَي بموجب ق منزليوقد تم تجریم العنف ال
العنف وحمایة الضحایا). وفي ھذا اإلطار، ثمة اعتراف باالغتصاب داخل الزواج، كما أن األطفال الذین 

 اً یُعتبرون ضحایا بدورھم.منزلییشھدون عنفاً 

) الصادر في عام I(60تّم تجریم االتجار بالنساء ألغراض االستغالل الجنسي أو العمل بموجب القانون رقم 
والمتعلق بمنع ومكافحة االتجار بالبشر واستغاللھم وحمایة الضحایا. لكن، وعلى الرغم من تجریم  2014

ً لمكافحة  النساءالعنف ضد مختلف أشكال  بموجب القوانین المختلفة، ما من قانون شامل موضوع خصیصا
حیان إلى منظور جنساني في قبرص. لھذا السبب، ال تزال التشریعات تفتقر في كثیر من األ النساءالعنف ضد 
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غیر خاضعة للعقاب أو الرقابة في بعض الحاالت. على سبیل  النساءالعنف ضد نقدي وال تزال بعض أشكال 
وكانتھاك لحقوق  النساءبالعنف االقتصادي كشكل من أشكال التمییز ضد  يقبرصالالمثال، ال یعترف القانون 

ة وإقلیمیة لمكافحة العنف الجنسي، مثل اتفاقیة عدة صكوك دولی ادقت علىصاإلنسان. غیر أن قبرص قد 
وقرار مجلس األمن  1985(سیداو) في عام  النساءواتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد اسطنبول 

 للمحكمة الجنائیة الدولیة.نظام روما األساسي ) وS/RES/1325التابع لألمم المتحدة (

 اإلطار السیاسي .2

 منزليذلك فقط عن أشكال معینة من العنف: العنف ال، وتجمیع البیانات ذات الصلةتقوم السلطات في قبرص ب
عنف الویتم جمع بیانات مقارنة حول عدد الشكاوى المقدمة بشأن حاالت  2واالعتداء الجنسي واالغتصاب.

حبھا، غیر أن البیانات المتاحة عن وعدد األحكام التي تدین ھذه الجرائم وعدد الشكاوى التي یجري س منزليال
عدد الشكاوى مقابل اإلدانات في حاالت االغتصاب والتحرش الجنسي محدودة جداً، مّما یساھم في إخفاء النقص 

 الحاصل في اإلبالغ عن ھذه الجرائم.

ً إلى التركیز على العنف ال ى للعنف عند إجراء الدراسات واستبعاد األشكال األخر منزليتمیل السلطات أیضا
. فما من دراسات استقصائیة سكانیة حول التصورات بشأن نظم المقاضاة والحمایة المتاحة للعنف النساءضد 
 في قبرص. النساءضد 

منذ عدة سنوات: فقد تم تنفیذ  النساءتمتلك قبرص سیاسات محددة ترمي إلى مكافحة مختلف أشكال العنف ضد 
ویجري العمل على إعداد  2013-2010خطة عمل وطنیة لمنع ومكافحة العنف داخل األسرة خالل الفترة 

كما تّم  3من قبل اللجنة االستشاریة لمنع ومكافحة العنف داخل األسرة. 2019-2017خطة عمل جدیدة للفترة 
 النساء ل واالوطنیة الحالیة المتصلة بالمساواة بین الرجفي خطة العمل  النساءإدراج مسألة العنف ضد 

 4والتحرش الجنسي واالتجار بالنساء. منزلي)، بما في ذلك العنف ال2014-2017(

إن المنظمات غیر الحكومیة مدعّوة بشكل عام إلى المشاركة في إعداد خطط عمل وطنیة، فضالً عن مشاركتھا 
محدودة بسبب انعدام وجود أي تعاون رسمي بین الحكومة  ال تزال افي الرصد والتقییم، غیر أن مساھماتھ

ً إلى مؤشرات محددة، فضالً عن تفتقر خطط والمجتمع المدني. باإلضافة إلى ذلك،  العمل الوطنیة عموما
الجداول الزمنیة والمیزانیات المخصصة لھا. وبشكل عام، ثمة نقص في المعلومات العامة حول النسبة المئویة 

 .5 النساءمن المیزانیة الوطنیة المخصصة لمنع ومكافحة العنف ضد 

مع إعداد  منزليلف الجھات الفاعلة في ما یتصل بالعنف اللقد تّم بذل الجھود لتحسین الوعي والتنسیق لدى مخت
دلیل لإلجراءات المشتركة بین اإلدارات. یوفر ھذا الدلیل إطاراً للتعاون والتنسیق بین مختلف الوكاالت وھو 
موجھ إلى مرافق خدمات الرعایة االجتماعیة والشرطة ومرافق الخدمات الصحیة والخدمات التعلیمیة ومكتب 

یة القانوني والمنظمات غیر الحكومیة ذات الصلة. ویجري حالیا تحدیث الدلیل من قبل اللجنة الجمھور
 االستشاریة لمنع ومكافحة العنف داخل األسرة.

كما نشرت الحكومة القبرصیة مؤخراً آلیة إحالة وطنیة لالتجار بالبشر، غیر أنھ ما من معلومات متوفرة بشأن 
 تطبیقھا.

                                                             
في  النساءضد  منزليطبیعة وعواقب العنف الحجم ووتیرة و). 2012اللجنة االستشاریة لمنع ومكافحة العنف داخل األسرة. (  2

   .قبرص، نیقوسیا
3  2013_en.pdf-http://www.familyviolence.gov.cy/upload/downloads/actionplan_2010 
، )2017-2014( النساء و لاالرج بین المتصلة بالمساواة الحالیة الوطنیة العمل خطة ).2014وزارة العدل والنظام العام. (  4

  نیقوسیا. 
ً ومثیرة لالھتمام أنھ الط انقمن ال  5 في قبرص إلى  النساءتكلفة العنف ضد تصل للمعھد األوروبي للمساواة بین الجنسین،  فقا

 fhttp://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0414745EN2.pd ي السنة:یورو ف 385,812,700

http://www.familyviolence.gov.cy/upload/downloads/actionplan_2010-2013_en.pdf
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 و�مكانیة اللجوء إلى القضاءإطار الحما�ة   .3

 نظم وخدمات الحمایة
 ةالطارئ حاالتلل مساعدة خطإدارة  SPAVO(6( األسرةداخل  لعنفالتصدي لو منع جمعیةتتولى  قبرص، في
ً ھذه  المساعدة خط خدمة متقدّ ). 1440( ً  ھناك. والیونانیة اإلنجلیزیةتین باللغ دعم مع مجانا  لنساءآن لملج حالیا

 المالجئتستقبل  .سریراً  17 مجموعھ، وھما یحتویان على ما SPAVO یعمالن بإدارة جمعیة قبرص في
ً  الخدمات ھذه تمویل یتم. مجانیة وھيالنساء على مدار الساعة،   7.الدولة قبل من جزئیا

 بشأن مشتركةال الدنیا لمعاییرالمتعلق با EU/2012/29االتحاد األوروبي رقم  توجیھ قبرصاعتمدت  وقد
جتماعي اال نوعال على القائم العنف ضحایا النساءحصول  ضمنی يذالاإلجرام و ضحایا وحمایة ودعم حقوق
 فعلیاً على األرض. القانونتطبیق  على دلیلغیر أنھ ما من . متخصصة دعم خدمات على

المتصلة  زماتإلدارة األ مراكزكما ال توجد  النساء ضد الجنسي العنف لضحایا متخصصة خدماتما من 
 الرعایة خدماتمرافق  توفرال . قبرص في الجنسي العنف لضحایا متخصصة خدمات أو االغتصابب

 .ضعیف الوكاالتبین  التعاون، كما أن محدود دعمسوى  االجتماعیة

 حمایةمن  السلطات نتمكّ التي  قانونیةال حكاممنزلي االعتماد على األال لعنفل ضحایااللواتي یقعن  نساءیمكن لل
بعدم  وأوامر ،الضحیةب االتصال من بھ المشتبھ ، تمنعمؤقتة حمایة أوامر خالل من منزليال العنف حایاض

 أوامر عدد عن متاحة بیاناتغیر أنھ ما من . الزوجیة بیت في البقاء أو دخولمنع المعتدي من تالتعرض، 
 منزلي.ال العنف ضحایاحمایة ل الصادرة الحمایة

 األخصائیین وتدریب الوقائیة التدابیر
 في االجتماعي والحق النوع على القائم والعنف الجنسین بین المساواة بعض المسائل، مثل أن من الرغم على

التربیة، ال  الصادرة عن وزارة الصحي للتثقیف المدرسیة المناھج في ما حد مدرجة إلى الشخصیة، السالمة
 غیر منظمات قبل المنفذة من الوقائیة البرامج إلى یفتقر التعلیم سائر مستویات في الشامل یزال التثقیف الجنسي

منع  وجمعیة االجتماعي النوع لدراسات المتوسطي األسرة في قبرص والمعھد تنظیم جمعیة مثل حكومیة
 8وتكون رھن التمویل اإلضافي المتاح.تظم ھذه البرامج ال تنفذ بشكل من علماً أن األسرة، داخل والتصدي للعنف

 الشرطة مثل ،النساء ضد العنفحاالت  معون تعاملیتلقى العاملون األخصائیون التنفیذیون والمیدانیون الذین یال 
لھذا السبب، غالباً ما  9.النساء ضد العنف أشكال جمیع علىاً منھجیاً تدریب االجتماعیة، الرعایة خدماتمرافق و

 لفوارقفضالً عن غیاب النھج المراعي ل للضحایا، والحمایة الدعم تقدیم على القدرة إلىالعاملون  ھؤالءیفتقر 
 .الجنسین بین

 األسرةداخل  العنف ومكافحة لمنع االستشاریة واللجنة الحكومیة غیر لمنظماتمن قبل ا التدریبوفیر ت یتم
، المواردفي  نقصال بسبببشكل منتظم  البرامج ھذه تنفیذ یتمغیر أنھ ال . اإلنسان حقوقمفوضیة اإلدارة وو

 .ةالمھنی اتالتدریب فيبشكل رسمي  النساء ضد العنفمسألة  لدمج سیاسیةال رادةفضالً عن غیاب اإل

                                                             
6  www.domviolence.org.cy 
). 2015. (أوروبا في للنساء ةخصصتالم الدعم خدماتحول دور  2015تقریر منظمة المرأة ضد العنف في أوروبا للعام   7

  المعلومات القطریة: قبرص.
. قبرص في وداعمة وقائیة مبادرات: المراھقین لدى الجنسي الحمیم والعنفالشریك  عنف). 2015كایلي، ك.، وبافلو، إ. (  8

  االجتماعي النوع لدراسات المتوسطي المعھد: نیقوسیا
 برنامج. منزليال العنف لضحایا دعم نظام بناء: منزليال االستجابة للعنف. 2011، االجتماعي النوع لدراسات المتوسطي المعھد  9

 . Daphne III األوروبیة المفوضیة
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 مستوى لرفع الجھود على حد سواء الحكومیة غیر والمنظمات القبرصیة السلطاتبذلت  األخیرة، السنوات في
 لمكافحة اأوروب مجلسحملة  في قبرصلقد شاركت . منزليال والعنف النساء ضد العنفمسألة  حول الوعي
 أولویة النساء ضدمنزلي ال العنفكما شّكل  ،)2008-2006( منزليال العنف ذلك في بما ،النساء ضد العنف

من قبل  حملةقد تم مؤخراً تنفیذ و. 2012 عام في األوروبي لالتحاد قبرص رئاسة خالل الحكومةبالنسبة إلى 
 والمعھد األسرةداخل  العنف ومكافحة لمنع االستشاریة اللجنة مع بالتعاون ،اإلنسان وحقوق دارةاإل مفوض

 على الحملة ركزتقد و. األوروبي االتحادقبل  من مشترك بتمویل ، وذلكاالجتماعي النوع لدراسات المتوسطي
 10.النساء ضد العنف منع في والفتیان الرجال دور

 غیر تمییزيإمكانیة الوصول إلى نظام قضائي وشرطة 
 ً . الجنسي بحریة اللجوء إلى المحاكم والتقدم بشكوى في حاالت العنف مواطن یتمتع كل القبرصیة، للقوانین وفقا
یقدم إلى  إال بناًء على بالغ رسمي النساء ضد العنف القبرصیة في حاالت ال تنظر الدولة العملیة، الممارسة في

 إلى سحب عمدت الضحیة ولو حتى االستماع المضي بجلسات للقاضي یمكن النظریة، الناحیة من. الشرطة
 دامغة. أدلة وجود عدم بسبب ذلك یحدث ولكن نادراً ما. الشكوى

 في مجانیة قانونیة مساعدة على الحصول محدودة اقتصادیة مواردجرام اللواتي یمتلكن اإل ضحایا نساءیمكن لل
 في النسائیة المنظمات أو/و الحكومیة غیر المنظمات توفر كما. مسجلین ینخاص محامین قبل نمقّدمة م قبرص
 .العنف ضحایا للنساء القانونیة المساعدة األحیان بعض

 2004و 2000الصادران في عامي ) الضحایا وحمایة منع( األسرةداخل  العنفیسمح القانونان المتصالن ب
غالباً ما یواجھن  ضحایاغیر أن ال. المعتديمواجھة  دوناتھن من بشھاد دالءمنزلي باإلال العنف ضحایا للنساء
 االستجواب. خالل الدفاع قبل من نھاداتھأثناء اإلدالء بش والتحدي العداء

 ثانوي إیذاء إلى یؤديوحقوقھن قد  الضحایا واحتیاجات النساء ضد العنف حول خاص تدریبل لقضاةإن افتقار ا
یرفض وفي مجال المسائل الجنسانیة  خبراءال مع لتعاونعن ا القضاءفغالباً ما یمتنع . النساء ضد العنف لضحایا

 .الجنسین بین والمساواة النساء ضد العنفحول  متخصص مھني تدریبتلقي 

عندما . قبرص في والقضاء الشرطةمرتكبة من قبل  النساء ضد عنف حاالتما من إفادات تشیر إلى حدوث 
یمكن  القانون، یحدده الذي النحو على العنف ضحایا حمایةفي  العامةة و/أو المرافق مسؤولجھات الالتفشل 

 عندالالزمة  جراءاتاإل باتخاذقوم بالتحقیقات ویصدر التوصیات ی الذي المظالم أمین إلى الشكاوىتوجیھ 
 .االقتضاء

 جوانب الضعف المحددة
 للحقوق األوروبي االتحاد وكالة ،المثال سبیل على ،خالل من جمعھا تمّ التي  محدودةال بیاناتال من الرغم على

النساء والفتیات  مثل ،محددة فئات إلى نیینتماللواتي  النساء، تُعتبر الحكومیة غیر والمنظمات األساسیة
غالباً ما تفتقر  11.قبرص في للعنف عرضة أكثرذوات اإلعاقة، و المنازل فيت والعامالات والالجئات المھاجر

من  وغیرھا واالقتصادیة الثقافیة الحواجز بسببالمالئم  متخصصال دعمإلى ال لعنفا ضحایا النساء ھؤالء
 .الدولة قبل من التمییز أو اإلیذاء إلعادة خاص بشكل عرضة نیجعلھ مما ،الحواجز

 

                                                             
 /www.facebook.com/NoViolenceAgainstWomenCyprus صفحة على فیسبوك:   10
 

 األوروبي، االتحاد استقصائیة واسعة النطاق في دراسة: النساء ضد العنف). 2014( األساسیة، للحقوق األوروبي االتحاد وكالة  11
 .لوكسمبورغ: األوروبي االتحاد في النشر مكتب. الرئیسیة النتائج
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 الدولیة الهیئات مع قبرص عالقات في النساء ضد العنف مكافحة .4

ممّولة من ال والبرامج المشاریع في لمشاركةا قبرصیجوز ل األوروبي، االتحاد فياألعضاء  دولبصفتھا من ال
العاملة  القبرصیة المدني المجتمع منظماتكما یمكن ل. النساء ضد العنف ومكافحة لمنع األوروبي االتحادقبل 

من  منح على للحصولتقدیم الطلبات  خالل من المالي الدعم على الحصول النساء ضد العنف مكافحةعلى 
 .األوروبي االتحاد

 تعتبر ذلك، لىباإلضافة إ. اأوروب ومجلس قبرص بین القائم التعاون في أولویة اذ مجاالً  النساء ضد العنف یعتبر
 جمیع على القضاء اتفاقیة لجنة إلىالمرفوعة  تقاریرھامن الدول التي تحرز التقدم في ھذا المجال في  قبرص
 ).سیداو( النساء ضد التمییز أشكال

 

 قبرصیةالتوصیات للحكومة ال

 

المنزلي  والعنف النساء ضد أوروبا للوقایة من العنف مجلس اتفاقیة على والتصدیق التوقیع -
 ؛)اسطنبول اتفاقیة(ومكافحتھما 

االجتماعي  النوع على القائم العنف مكافحة سیاسات لتنفیذ والمستدام المناسب توفیر التمویل -
 المرافق؛ وتشغیل

 جمیع ومرتكبي عن ضحایا وإحصائیة موثوقة ومحدثة بانتظامعملیة جمع بیانات إداریة  تحسین -
والمعتدي؛  الضحیة بین والعالقة والسن الجنس وتصنیفھا بحسب ، النساء ضد العنف أشكال

 وعن مدى انتشار الحمایة؛ المعتدین؛ وعن تدابیر على المفروضة والعقوبات وعن المحاكمات
 والالجئات؛ المھاجرات النساء مثل الفئات، ضمن بعض النساء ضد العنف

 ضد العنف أعمال ومرتكبي ضحایا مع بالتعامل لألخصائیین المعنیین منتظم تدریب توفیر -
 ؛النساء

 حمایة بھدف الخدمات سائر آلیات تقدیم في الجنسین بین قائم على المساواة اعتماد منظور -
 واألطفال؛ النساء وتمكین

 ذلك في ذات الصلة وفي مختلف المجاالت، بما الوكاالتالتعاون بین مختلف  ودعم تعزیز -
 الحكومیة؛ غیر والمنظمات النسائیة المنظمات

 التعلیمي النظام تحدید دور خالل من النساء ضد العنف من األولیة إیالء االھتمام بالوقایة -
 العنف إلى تؤدي التي التقلیدیة واالجتماعیة الثقافیة أبرز آلیات نشر األعراف من واحداً  باعتباره

 ؛النساء ضد
ً  والفتیات لسائر النساء والدعم الحمایة توفیر - أشكاالً متعددة  ویواجھن ھشة اللواتي یعشن أوضاعا

 من التمییز.
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