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 جملس حقوق اإلنسان
 الثانية والعشرونالدورة 

  من جدول األعمال ٢البند 
  م املتحدة السامية حلقوق اإلنسانالتقرير السنوي ملفوضة األم

  مني العام السامية واألاملفوضية وتقارير

مسألة حقوق  عن   حلقوق اإلنسان    ة األمم املتحدة السامي   يةتقرير مفوض     
  اإلنسان يف قربص

  مذكرة من األمني العام    

  موجز    
                 يف قـرار جلنـة حقـوق       نـصوص عليهـا    للواليـة امل   عد هذا التقرير وفقاً   أُ  
 دعواهتـا  ١٩٨٧/٥٠ اهقراركررت اللجنة يف     على ذلك،    وعالوةً). ٣١-د(٤ اإلنسان
  منهم؛ نئولالجاسيما    إىل سكان قربص، وال     كاملةً حقوق اإلنسان مجيع  عادة  إلالسابقة  

 ؛دون مزيـد مـن التـأخري   ومعرفة مـصريهم  املفقودين يف قربص   اقتفاء أثر   ودعت إىل   
، هامجيع القبارصة واحترام    ىلإ إىل إعادة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        كذلك تودع

 هـذا   تناوليما سبق،   ضوء  ويف  . التملكحق   ذلك حرية التنقل وحرية االستيطان و      مبا يف 
  .التقرير جمموعة متنوعة من الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان

ُيحال طيه إىل اجمللس مرفق هذه املذكرة الذي أعدته املفوضية السامية حلقـوق             و  
       / تشرين الثـاين   ٣٠ إىل   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١اإلنسان والذي يغطي الفترة من      

ويقّدم حملة عامة عن قضايا حقوق اإلنسان يف قربص، مبا يف ذلك احلق يف              . ٢٠١٢نوفمرب  
احلياة ومسألة املفقودين، ومبدأ عدم التمييز، وحرية التنقل، وحقوق امللكية، وحرية الدين            

رض فـضالً عـن ذلـك       ويع. واحلقوق الثقافية، وحرية الرأي والتعبري، واحلق يف التعليم       
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، )٢٠٠٠(١٣٢٥مستجدات األنشطة اجلارية يف قربص لتعزيز تنفيذ قرار جملس األمـن            
الذي دعا فيه اجمللس مجيع اجلهات الفاعلة املعنية إىل اعتماد منظور جنساين عند التفاوض              

  .على اتفاقات السالم وتنفيذها
يزال يشكّل عقبة أمام      ال وخيلص هذا التقرير إىل أن استمرار تقسيم جزيرة قربص          

متتع سكان قربص كافة متتعاً تاماً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية، يف جـو               
ويشدد على أمهية ضمان عدم وجود ثغرات يف محاية حقوق اإلنسان . تسوده الثقة املتبادلة 

تكون وينبغي أن   . ومتكني مجيع األشخاص من التمتع فعلياً حبقوقهم األساسية أينما عاشوا         
معاجلة املسائل والقضايا األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان جزءاً متزايد األمهية من جهـود             
حفظ السالم وأن تشكل أساساً للحوار السياسي من أجل التوصل إىل تـسوية شـاملة               

 بقيام املقرر اخلاص املعين حبرية الدين       ترحب املفوضية إضافة إىل ذلك،    . للمشكلة القربصية 
تشجع علـى   ، و ٢٠١٢أبريل من عام    /مارس ونيسان /د ببعثة إىل قربص يف آذار     أو املعتق 

  .املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بزيارات أخرى قيام
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  املرفق

مـسألة  عـن    حلقوق اإلنسان    ة األمم املتحدة السامي   يةتقرير مفوض     
  حقوق اإلنسان يف قربص

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٧-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٥  ٥٢-٨  .............................................الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان  - ثانياً  

  ٧  ١٩-١٣  .....................................احلق يف احلياة ومسألة املفقودين  - ألف     
  ١٠  ٢٣-٢٠  .......................................................عدم التمييز  -  باء     
  ١١  ٢٧-٢٤  .......................................................حرية التنقل  - جيم     
  ١٢  ٣٤-٢٨  .....................................................حقوق امللكية  - دال     
  ١٥  ٣٩-٣٥  ........................................حرية الدين واحلقوق الثقافية  -  هاء     
  ١٧  ٤١-٤٠  ................................................حرية الرأي والتعبري  -  واو     
  ١٧  ٤٧-٤٢  ....................................................احلق يف التعليم  - زاي     
  ١٩  ٥٢-٤٨  ...................................................املنظور اجلنساين  - حاء     

  ٢١  ٥٧-٥٣  ...............................................................االستنتاجات  - ثالثاً  
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  مقدمة  -أوالً  
) ٣١-د(٤، القـرار    ١٩٧٥فرباير  / شباط ١٣لقد اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان، يف         -١

 قربص، الذي دعت فيه إىل مجلة أمور منها ضرورة التزام مجيع            املتعلق مبسألة حقوق اإلنسان يف    
األطراف التزاماً صارماً مببادئ ميثاق األمم املتحدة، والصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنسان             
وما يتصل بذلك من قرارات صادرة عن اجلمعية العامة وجملس األمن، واختاذ كافـة التـدابري                

) ١٩٧٤(٣٦١ودعا جملس األمن يف قـراره       . أوطاهنم اآلمنة إىل    الالجئنيمجيع  املتعلقة بعودة   
من أجل ختفيف معاناة البشر، وتـضمن احتـرام         مجيع األطراف أن تعمل كل ما يف وسعها         "

حقوق اإلنسان األساسية لكل شخص وأن متتنع عن اختاذ أي إجراء قـد يـؤدي إىل تفـاقم                  
، عن قلقها البالغ إزاء مصري عدد       )٣٠-د(٣٤٥٠وأعربت اجلمعية العامة، يف قرارها      ". الوضع

جلنة  كبري من القبارصة املفقودين نتيجة للرتاع املسلح يف قربص وطلبت من األمني العام تزويد             
 ٤وقُـّدم يف   . حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والثالثني مبعلومات تتصل بتنفيذ هـذا القـرار            

 أُِعـدَّ   )Corr.1 و E/CN.4/1186(ذه املسألة    أول تقرير لألمني العام بشان ه      ١٩٧٦فرباير  /شباط
 ).٣٠-د(٣٤٥٠ولقرار اجلمعية العامة ) ٣١-د(٤طبقاً لقرار جلنة حقوق اإلنسان 

     / شـباط  ٢٧املـؤرخ   ) ٣٢-د(٤ الحقاً يف قرارها      اإلنسان وأوصت جلنة حقوق    -٢
 أجل التوصل   ا من قصارى جهدمه اجلاليتان احملليتان   ، يف مجلة أمور، بأن تبذل       ١٩٧٦فرباير  

إىل حل سلمي دائم وعادل ملشكلة قربص، استناداً إىل احترام سـيادة مجهوريـة قـربص                
كفل متتع مجيع سكان قربص متتعاً تاماً، يف جو         مبا ي ووحدة تراهبا وعدم احنيازها،     واستقالهلا  

كما حثت اللجنـة مجيـع   . تسوده الثقة املتبادلة، جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      
األطراف على االمتناع عن اختاذ إجراءات أحادية الطرف خمالفة لقرارات األمم املتحدة ذات             

  . لقربصةالدميغرافيالتركيبة الصلة، مبا يف ذلك تغيري 
 ١١ املؤرخ   ١٩٨٧/٥٠وعالوة على ذلك، كررت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها            -٣

 إىل سـكان قـربص،       كاملةً إلنسانحقوق ا مجيع  عادة  إل السابقة   ، دعواهتا ١٩٨٧ماس  /آذار
دون معرفة مصريهم واملفقودين يف قربص اقتفاء أثر مصري  ودعت إىل   منهم؛ نئولالجاسيما   وال

مجيـع   ىلإ إىل إعادة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية        ت كذلك  ودع ؛مزيد من التأخري  
وطلبت إىل   ؛التملكيف  ، مبا يف ذلك حرية التنقل وحرية االستيطان واحلق          هاالقبارصة واحترام 

  . ١٩٨٧/٥٠األمني العام تقدمي معلومات إىل اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني عن تنفيذ القرار 
وتلقت جلنة حقوق اإلنسان تقارير سنوية عن مسألة حقوق اإلنسان يف قربص مـن                -٤

 ٦ املـؤرخ    ٢/١٠٢وطلب جملس حقوق اإلنسان، يف قـراره        . ٢٠٠٦ إىل عام    ١٩٧٦عام  
، إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 

مواصلة االضطالع بأنشطتهما، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمـدهتا جلنـة حقـوق              "
املفوضية السامية  دأبت  ،  ٢٠٠٧ومنذ عام   ".  وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة     ،اإلنسان
  .)١(بشأن مسألة حقوق اإلنسان يف قربصاجمللس  تقارير سنوية إىل على تقدمي اإلنسان حلقوق
__________ 

)١( A/HRC/4/59 ؛A/HRC/7/46 ؛A/HRC/10/37 ؛A/HRC/13/24 ؛A/HRC/16/21 ؛A/HRC/19/22. 



A/HRC/22/18 

5 GE.13-10554 

 منطقة عازلـة    وفيهامة  مقّس قربص ظلت،  ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠وحىت    -٥
 يف ،وقـرر جملـس األمـن   . م يف قـربص األمم املتحدة حلفـظ الـسال   قوة  تشرف عليها   

مـم املتحـدة    قوة األ متديد والية   ،  ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٩ املعتمد يف    )٢٠١٢(٢٠٥٨ قراره
. ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣١يف  مدهتا  ي  تنتهإضافية   لفترة   م يف قربص  حلفظ السال 

نفس القرار، رحب جملس األمن بالتقدم احملرز حىت اآلن يف املفاوضات الكاملة الراميـة               ويف
قسام الـذي تـشهده اجلزيـرة،       تسوية شاملة ودائمة للرتاع القربصي ولالن     التوصل إىل    إىل
      مايو / أيار٢٣رحب بالبيانات املشتركة الصادرة عن الزعيمني، مبا فيها البيانان املؤرخان       كما
 االنتقال إىل مرحلـة مكثفـة       ولكن جملس األمن قد الحظ أيضاً أن      . ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١و

عادلة على أسـاس إقامـة   بقدر أكرب من املفاوضات مل تنشأ عنه بعد تسوية دائمة وشاملة و      
 ملا هو مبني يف قـرارات جملـس         احتاد ذي طائفتني ومنطقتني تسوده املساواة السياسية وفقاً       

 على مباشرة املفاوضات املوضـوعية بـشأن القـضايا          ع الطرفني شجَّاألمن ذات الصلة، و   
  .ميكن حتمل الوضع الراهن على الدوام  العلى أنه اًدشّدماجلوهرية، 

تخاب زعيم قربصي يوناين نتيجة لالنتخابـات الرئاسـية املزمعـة يف            وبتوقع ان   -٦
، ركزت األطراف على تعزيز عمل اللجان التقنية        ٢٠١٣فرباير  /مجهورية قربص يف شباط   

وتواصل تلك اللجان معاجلة املسائل اليت ُتؤثر يف احلياة اليوميـة   . ٢٠١٢أبريل  /منذ نيسان 
رائم واألمور اجلنائية، والتراث الثقايف، والـصحة،  لألشخاص من كال الطرفني، مبا فيها اجل   

  .)٢(والشؤون االقتصادية والتجارية، وإدارة األزمات، والشؤون اإلنسانية، والبيئة
لمفوضـية الـسامية     ميداين يف قربص ل    تواجديف غياب   وولغرض إعداد هذا التقرير،       -٧

ة خاصة حبالة حقوق اإلنسان     معرفهلا  حلقوق اإلنسان، اعتمدت املفوضية على مصادر متنوعة        
 .األخرية آلليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليميةاالستنتاجات يف اجلزيرة، إىل جانب 

  الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثانياً  
 ٣٠ إىل   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١خالل الفترة املشمولة بالتقرير املمتدة من         -٨

عدة هيئات من هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة       ، ناقشت   ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 
التابعة لألمم املتحدة املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان يف قربص ووجَهت توصيات ذات صلة             

اقع يف اجلزء الشمايل مـن اجلزيـرة،        حبكم الو القائمة  قربص وتركيا والسلطات    كل من   إىل  
  .على التوايل

ظاهتـا اخلتاميـة بـشأن قـربص        وكررت جلنـة حقـوق الطفـل، يف مالح          -٩
)CRC/C/CYP/CO/3-4 (   الـيت  ، مالحظتها الـسابقة  ٢٠١٢يونيه / حزيران ١٥املعتمدة يف

__________ 

 .املعلومات الواردة من مكتب املستشار اخلاص لألمني العام املعين بقربص )٢(
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 وأسفرت عن احتالل جزء من      ١٩٧٤الدولة الطرف، نتيجة أحداٍث وقعت عام       أن   "تفيد
 أراضي قُربص، ليست يف وضعٍ يسمح هلا مبمارسة السيطرة على مجيع أراضيها، وبالتـايل             

بيد أنَّ  . )٣()٦الفقرة  " (َتخضع لسيطرهتا   ال مِكنها كفالة تطبيق االتفاقية يف املناطق اليت      ُي ال
لتعذر إمكانية تقدمي أية معلومات عن األطفال       "يزال يساورها القلق      ال جلنة حقوق الطفل  

  .)٤()نفسهاملرجع " (الذين يعيشون يف األراضي املُحَتلَّة
اخلتاميـة بـشأن تركيـا      مالحظاهتـا   ق اإلنـسان يف     قواملعنية حب لجنة  الوأعربت    -١٠

)CCPR/C/TUR/CO/1(  عن قلقها إزاء متسك ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣٠، املعتمدة يف ،
 وبالتحفظ الذي أبدته عند التصديق على العهـد الـدويل           )٥(تركيا باإلعالنات اليت أصدرهتا   

 وأعربت اللجنة بشكل خاص عن      .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوله االختياري     
أحد هذه اإلعالنات يبدو يف الواقع حتفظاً حيصر أثر العهد يف حـدود اإلقلـيم               ألن  "قلقها  

الوطين للدولة الطرف، مما قد يؤدي إىل عدم انطباق العهد متاماً على أشـخاص خاضـعني                
لشرطة التابعـة  لوالية الدولة ولكن متواجدين يف أوضاع تعمل فيها قوات الدولة أو عناصر ا           

 تركيا بأن تنظر يف سحب حتفظهـا        وأوصت اللجنةُ ). ٥الفقرة  " (هلا خارج حدود أراضيها   
بشأن طبيعـة االلتـزام     ) ٢٠٠٤(٣١العام رقم   وإعالناهتا، مشريةً إىل أنه وفقاً لتعليق اللجنة        

 متتع  ينبغي للدولة الطرف أن تضمن    "القانوين العام املفروض على الدول األطراف يف العهد،         
مجيع األشخاص الذين متارس عليهم واليتها واخلاضعني لسيطرهتا الفعلية متتعاً كامالً باحلقوق            

  .)٦()نفسهاملرجع " (املكرسة يف العهد
 بعثته إىل قـربص يف      عنووجَّه املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، يف تقريره             -١١

عـدة   ،(A/HRC/22/51/Add.1) ٢٠١٢ أبريـل / نيـسان  ٥مارس إىل   / آذار ٢٩الفترة من   
حبكم الواقع يف اجلزء الشمايل     القائمة  توصيات عملية إىل حكومة مجهورية قربص والسلطات        

__________ 

 .٥، الفقرة CRC/C/15/Add.205انظر أيضاً املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين لقربص،  )٣(
 .نفسهاملرجع  )٤(
علـى الـدول    فقـط   تعلن مجهورية تركيا أهنا ستطبق أحكام هذا العهد         : "ا ما يلي  إعالنات تركي جاء يف    )٥(

وتعلن مجهورية تركيا أهنا تصدق على هذه االتفاقية اليت تطبـق فقـط             . تقيم معها عالقات دبلوماسية    اليت
". يـا األراضي الوطنية اليت تسري عليها أحكام الدستور والنظامني القانوين واإلداري جلمهوريـة ترك        على

 املوجزة الجتماعـات    احملاضر وانظر أيضاً . http://treaties.un.org:  على املوقع اآليت   نص اإلعالنات متاح  
، CCPR/C/SR.2927 (٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ و ١٧اإلنسان املعقودة يومي    اللجنة املعنية حبقوق    

، CCPR/C/SR.2929و؛ ٣٦ و٥، الفقرتــان CCPR/C/SR.2928و؛ ٣٧و ٣٦ و٣٣ و٢٨ و١٧الفقــرات 
 ).٤٠الفقرة 

جيب على الدول األطراف    : "ما يلي ) ١٠الفقرة   (٣١قوق اإلنسان رقم    املعنية حب لجنة  العام ل تعليق  ال جاء يف  )٦(
، احلقوق املشمولة بالعهد جلميع األشـخاص الـذين قـد      ٢ من املادة    ١أن حتترم وتكفل، مبوجب الفقرة      

وهذا يعين أنه جيب على الدولة الطرف       . يوَجدون يف إقليمها وكذلك جلميع األشخاص اخلاضعني لواليتها       
أن حتترم وتكفل احلقوق املنصوص عليها يف العهد ألي شخص خيضع لسلطتها أو سيطرهتا الفعلية حىت ولو                 

 ."مل يكن موجوداً داخل إقليمها
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أمهية ضمان عدم وجـود  "من اجلزيرة وغريها من أصحاب املصلحة، مؤكّداً من جديد على     
قوقهم األساسية،  ثغرات يف محاية حقوق اإلنسان ومتكني مجيع األشخاص من التمتع فعلياً حب           

  .)٧()٧٣الفقرة " (مبا يف ذلك حرية الدين أو املعتقد أينما عاشوا
وال يزال الستمرار تقسيم قربص حىت اآلن عواقب بالنسبة لعدد من قضايا حقوق               -١٢

مبدأ ) ب(احلق يف احلياة ومسألة املفقودين،      ) أ: (اإلنسان يف اجلزيرة بأكملها، مبا يف ذلك      
حرية الدين واحلقوق الثقافيـة،     ) ه(حقوق امللكية،   ) د( حرية التنقل،    )ج(عدم التمييز،   

وفضالً عن ذلك، من املهم اعتمـاد منظـور         . احلق يف التعليم  ) ز(حرية الرأي والتعبري،    ) و(
  ). حاءالفرعانظر أدناه، الفصل الثاين، (جنساين عند التفاوض على اتفاقات السالم وتنفيذها 

  مسألة املفقوديناحلق يف احلياة و  -ألف  

 فرد يف احلياة واحلرية  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على حق كل٣تنص املادة     -١٣
 من إعالن محاية مجيع األشخاص من ١إضافة إىل ذلك، تنص املادة . وىف األمان على شخصه

  كل عمل من أعمال االختفاء القسري جرميـة ضـد الكرامـة            على أن االختفاء القسري   
نية، إذ يؤدي إىل وضع األشخاص خارج محاية القانون ويسبب معاناة قاسـية هلـم               اإلنسا

  . وألسرهم؛ كما ُيعد انتهاكاً أو هتديداً خطرياً للحق يف احلياة

استخراج رفـات املفقـودين      )٨(وواصلت اللجنة املعنية مبسألة املفقودين يف قربص        -١٤
 اجلاليتنيت اللجنة بصفة رمسية من جانب كلتا        وقد أُبلغ .  إىل أقارهبم  وحتديد هوياهتم وإعادهتا  

 من القبارصة األتراك أصبحوا يف عداد املفقودين        ٥٠٢ من القبارصة اليونانيني و    ١ ٤٩٣بأن  
 ١٩٧٤يوليه  /، إىل جانب أحداث متوز    ١٩٦٤ و ١٩٦٣بسبب االقتتال الطائفي خالل عامي      

 مع اللجنة الدوليـة املعنيـة       ، تعقادت اللجنةُ  ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز . وما أعقبها من أحداث   
باملفقودين لتحديد هوية األشخاص املفقودين من خالل حتليل عينات من احلمض النـووي             
مستمدة من أقارهبم، بينما ُيجري فريق مؤلف من قبارصة يونانيني وقبارصة أتراك أخصائيني             

ت، ويضطلعون بتلك  يف علم الوراثة املزيد من العمليات الرامية إىل حتديد هوية أصحاب الرفا           
العمليات يف خمترب علم اإلنسان التابع للجنة يف املنطقة املشمولة حبماية األمـم املتحـدة يف                

وقامت أفرقة علماء آثار مشتركة بني . نيقوسيا، إىل جانب علماء أنثروبولوجيني تابعني للجنة  
 املنطقـة العازلـة      جثة من املناطق الواقعة على جانيب      ٨٩٦ تابعة للجنة باستخراج     اجلاليتني

 من املفقـودين للتحليـل يف       ٥٩٢؛ وخضعت رفات    ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ حىت
__________ 

 .٨٧-٧٤، الفقرات A/HRC/22/51/Add.1انظر أيضاً  )٧(
 القربصـية   اجلـاليتني  مبوجب اتفاق بني     ١٩٨١أبريل  /أنشئت اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص يف نيسان        )٨(

وهي غري معنيـة، وفقـاً الختـصاصاهتا، بتحديـد         . التركية والقربصية اليونانية حتت رعاية األمم املتحدة      
             انظـر  (تعلق بسبب تلك الوفيـات      عن وفاة أي من األشخاص املفقودين أو تقدمي استنتاجات ت          املسؤولية

www.cmp-cyprus.org/media/attachments/CMP/CMP%20docs/Terms_of_Reference_1981.pdf.( 
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املرحلة األولية يف خمترب علم اإلنسان اخلاص بالطائفتني يف املنطقة املشمولة حبمايـة األمـم               
 ٦٧ قبارصة يونانيني و   ٢٦٩( من املفقودين    ٣٣٦ رفات    هوية املتحدة يف نيقوسيا؛ ومت حتديد    

  .)٩(وأُعيدت رفاهتم إىل ذويهم) قبارصة أتراك
علـى  ) ٢٠١٢(٢٠٥٨و) ٢٠١١(٢٠٢٦سلط جملس األمن الضوء يف قراريـه       و  -١٥

علـى  أمهية األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة املعنية مبسألة املفقودين، وحثَّ مجيع األطراف             
ـ           ات يف شـىت أحنـاء   إبداء مزيد من التعاون يف االستجابة لطلبات اللجنة الستخراج الرف

وبعد اإلعالن األويل للجيش    . اجلزيرة، مبا يف ذلك يف املناطق العسكرية الواقعة يف الشمال         
التركي الذي مفاده أن اللجنة جيب عليها أن تفرغ أوالً من املواقع املوجـودة يف املنـاطق      

ل حالة علـى  املدنية، أُتيَح للجنة الوصول إىل املناطق اخلاضعة إلدارة اجليش على أساس ك           
حدة؛ ومل ُيرفَض إىل حد اآلن أي طلب، بل أجاز اجليش التركي للجنة القيام بعمليـات                

  .)١٠(٢٠٠٦حفر يف املناطق اخلاضعة إلدارة اجليش ست عشرة مرة منذ عام 
قـرارين  ، أصدرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣ويف    -١٦

 ١٧    بتتعلق  ( "ن ضد قربص  أمني وآخرو "لة املفقودين يف قضية     سأمب فيما يتصل بعدم املقبولية   
وقـضية  ) ١٩٦٤-١٩٦٣رجالً من القبارصة األتراك صاروا يف عداد املفقودين يف الفتـرة            

 رجالً من القبارصة اليونـانيني صـاروا يف      ٢٩    بتتعلق   ("ن ضد تركيا  وشاراالمبوس وآخر "
 قضت احملكمة بوقـوع التـزام جديـد         ويف كال القرارين،  ). ١٩٧٤عداد املفقودين عام    

بالتحقيق على عاتق الدول اجمليبة عقب اكتشاف جثث املفقـودين، ألن حالـة الرفـات               
 .)١١( على اللجوء الواضح إىل العنف غري املـشروع         تدل وموقعها قدما إشارات مثرية للقلق    

يـة مبـسألة    ، عقب حتديد اللجنة املعن    ٢٠١٠يتعلق بالتحقيقات اليت أُجريت منذ عام        وفيما
يزال من املبكر اخللوص يف       ال ، ارتأت احملكمة أنه   املعنيتنياملفقودين هلوية اجلثث يف القضيتني      

كان جمرد تضليل أو أهنا كانـت عـن         هذه املرحلة إىل أن ما اختذته السلطات من إجراءات          
 امالتـز "سوء نية ومماطلة مقصودة ومواربة حمسوبة؛ ولكن احملكمة أشـارت أيـضاً إىل أن               

ـ  قـد لسكون والصمت خالل فترة زمنية أطول       على مدى بعيد، ا   السلطات،   هـذا  ح  رّج ُي
وبالتـايل  . )١٢("ذلك هو احلال يف الوقـت احلاضـر       لكن ليس   االستنتاج يف هناية املطاف،     

 ٢اعتربت احملكمة أن الشكاوى، اليت قدمها املشتكون مبوجب اجلانب اإلجرائي من املـادة              

__________ 

)٩ ( www.cmp-cyprus.org/media/attachments/Quick%20Statistics/Quick_Statistics_November_2012.pdf. 
 .املعلومات الواردة من أمانة اللجنة املعنية مبسألة املفقودين يف قربص )١٠(
، القـرار  )٥٩٦٢٣/٠٨الـدعوى رقـم    ("أمني وآخرون ضد قربص   "روبية حلقوق اإلنسان،    احملكمة األو  )١١(

الـدعوى   ("شاراالمبوس وآخرون ضد تركيـا    "و؛  ٣٠ و ٢٤، الفقرتان   ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣الصادر يف   
 .٥٨ و٥٣، الفقرتان ٢٠١٢أبريل / نيسان٣ الصادر يف، القرار )٤٦٧٤٤/٠٧ رقم

 .٦٥، الفقرة "شاراالمبوس وآخرون ضد تركيا"؛ ٣٦، الفقرة "قربصأمني وآخرون ضد "، نفسهاملرجع  )١٢(
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، سـابقة ألواهنـا ورفـضتها       )بشأن احلق يف احلياة   ( حلقوق اإلنسان    من االتفاقية األوروبية  
  .باعتبارها تستند بوضوح إىل أسس واهية

، شجَعت جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا، الـيت          ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦ويف    -١٧
تشرف على تنفيذ األحكام الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان، اخلطـوات             

ب حتديد اللجنة املعنية مبسألة املفقودين هلوية املفقودين، مشددةً على احلاجـة            املتخذة عق 
امللحة إىل إحراز املزيد من التقدم يف عمليات التحقيق الفعال يف وفيات األشخاص الـذين             

كما دعت جلنة نواب الوزراء السلطات التركية إىل اعتمـاد هنـج            . )١٣(ُحددت هوياهتم 
يزالون مفقودين، وأعـادت      ال لفعالة يف مصري األشخاص الذين    استباقي إزاء التحقيقات ا   

تأكيد طلبهم احلصول على املزيد من املعلومات امللموسة بشأن ما اختذته السلطات مـن              
من الوصول إىل مجيـع     احملققني  خطوات ترمي إىل متكني اللجنة املعنية مبسألة املفقودين و        

وأشارت جلنـة   . يتعلق باملناطق العسكرية   ا فيم سيما  ال املعلومات واألماكن ذات الصلة،   
نواب الوزراء إىل إثارة عدد معني من املسائل يف هذا السياق، من بينها حصول احملققـني                

أو احتفظت هبا اللجنة املعنية     /على بيانات وأدلة مستقاة من الطب الشرعي عثرت عليها و         
ع األسـئلة الـيت طرحتـها       مبسألة املفقودين، ودعت السلطات التركية إىل الرد على مجي        

اللجنة، مستندةً أيضاً إىل مجيع املعلومات ذات الصلة الواردة يف احملفوظـات والتقـارير              
، دعت جلنة نواب الـوزراء      "ن ضد تركيا  فارنافا وآخرو "وفيما يتعلق بقضية    . العسكرية

 هبـذا  السلطات إىل تقدمي املزيد من املعلومات عن إجراء التحقيقات يف القـضايا املعنيـة       
  .احلكم، وعن دفع احملكمة تعويضاً عادالً للمّدعني

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها باألخص يف مالحظاهتا اخلتاميـة بـشأن               -١٨
عدم وجود معلومات عن التقدم احملرز يف التحقيـق يف          "، إزاء   )CAT/C/TUR/CO/3(تركيا  

 من االتفاقية األوروبية ٥ و٣ و٢هك املواد قضايا االختفاء اليت َتبني فيها أن الدولة الطرف تنت 
تيمورتاس  و قربص ضد تركيا  قرار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن       (حلقوق اإلنسان   

يثري انعدام التحقيق واملتابعة املذكور تـساؤالت       "وحسب اللجنة   ). ٩الفقرة  )" (ضد تركيا 
مبوجب االتفاقية، ويشكل، حـسبما     يتعلق بعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماهتا         فيما خطرية

يتعلـق بأقـارب      فيمـا  خلصت إليه احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنسان، انتهاكاً مستمراً       
وأوصت اللجنة تركيا باختاذ تدابري على وجه ). املرجع السابق)" (١٣ و١٢املادتان (الضحايا 

ا املعلقة من حـاالت     السرعة لضمان إجراء حتقيقات فعالة وشفافة ومستقلة يف مجيع القضاي         
االختفاء املزعومة، مبا يشمل القضيتني اللتني ذكرهتما احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان،             

__________ 

        / حزيـران ٦املعقـودة يف    ١١٤٤جلنة نواب الوزراء التابعة جمللس أوروبا، القرارات املعتمدة يف اجللـسة             )١٣(
) ٢٥٧٨١/٩٤الدعوى رقم    ("قربص ضد تركيا  "بشأن قضييت   ) CM/Del/Dec(2012)1144 (٢٠١٢يونيه  

ــا وآ"و ــرفارناف ــاوخ ــد تركي ــدعاوى ( "ن ض ، ١٦٠٦٦/٩٠، و١٦٠٦٥/٩٠، و١٦٠٦٤/٩٠ال
 ).١٦٠٧٣/٩٠، و١٦٠٧٢/٩٠، و١٦٠٧١/٩٠، و١٦٠٧٠/٩٠، و١٦٠٦٩/٩٠، و١٦٠٦٨/٩٠و
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وبإجراء املالحقات حسب االقتضاء، وإخطار أقارب الضحايا بنتـائج تلـك التحقيقـات             
مجيـع  وأهابت اللجنة كذلك بتركيا لتنظر يف توقيع االتفاقية الدولية حلمايـة            . واملالحقات

  .األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها
وأعربـت جلنـة حقــوق اإلنـسان، يف مالحظاهتـا اخلتاميــة بـشأن تركيــا        -١٩

)CCPR/C/TUR/CO/1(    عدم اعتماد هنج شامل للنظر يف حاالت االختفـاء         "إزاء  ، عن قلقها
وروبية حلقـوق   القسري وإخراج اجلثث، مبا يف ذلك احلاالت اليت أشارت إليها احملكمة األ           

). ١١الفقـرة   )" (والعديد من القضايا الفردية األخـرى      قربص ضد تركيا  قضية  (اإلنسان  
أن تضمن إجراء حتقيقات فعالة وشفافة ومستقلة يف مجيع القـضايا           ب"وأوصت اللجنة تركيا    

مبقاضاة مـرتكيب   "، وبأن تقوم يف هذه القضايا مجيعها        "املعلقة من حاالت االختفاء املزعومة    
ال ومعاقبتهم وتضمن جرب األضرار على حنو فعال، مبا يف ذلك تقدمي تعويـضات              فعهذه األ 

  ).نفسهاملرجع " (مناسبة للضحايا أو ألسرهم

  عدم التمييز  -باء  
 سواء أمـام    الناس مجيعاً  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ٧تنص املادة     -٢٠

كما يتساوون يف حـق     . )١٤(ية القانون دومنا متييز   القانون، وهم يتساوون يف حق التمتع حبما      
  .التمتع باحلماية من أي متييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي حتريض على مثل هذا التمييز

حيـث  (وال تزال نسبة املشردين داخلياً يف قربص هي األعلى مقارنة بعدد السكان               -٢١
رية قربص، وصل عدد املـشردين      ويف املنطقة اخلاضعة حلكومة مجهو    . )١٥() يف املائة  ٢٢تبلغ  

شـخص   ٨٦ ٠٠٠، منهم أكثر مـن      ٢٠١١ نسمة حىت هناية عام      ٢٠٨ ٠٠٠داخلياً إىل   
، انتهى جزئياً التمييـز     ٢٠١١ ويف عام    .مت تصنيفهم ضمن فئة املشردين داخلياً     مولود ألناس   

جوء، يف احلصول على مركز الل    " مركز الالجئات "ضد أطفال النساء املشردات داخلياً ذوات       
 مما يتمتع   ألن أطفال النساء املصنفات ضمن فئة املشردات داخلياً صار بوسعهم التمتع باملزيد           

ولكن أطفـال النـساء     . )١٦( الرجال املصنفني ضمن فئة املشردين داخلياً      به من مزايا أطفال   
تعتربهم حكومـة    الاملصنفات ضمن فئة املشردات داخلياً مل ُيصنفوا بعد ضمن هذه الفئة أو    

أشخاصاً مشردين داخلياً، خالفاً ألطفال الرجال املصنفني ضـمن         حىت اآلن   مجهورية قربص   
 .فئة املشردين داخلياً

__________ 

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٦انظر أيضاً املادة  )١٤(
)١٥( Internal Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council, Global Overview 

2011 - People internally displaced by conflict and violence (Geneva, 2012), pp. 17 and 66. 
 .١٥، الفقرة A/HRC/19/22؛ انظر أيضاً ٦٦ و٦٢، الصفحتان نفسهاملرجع  )١٦(
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 ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ١٥وأعربت جلنة حقوق الطفل، يف مالحظاهتا اخلتامية املؤرخة           -٢٢
)CRC/C/CYP/CO/3-4(     ع بـربامج   التدابري اليت تقّيد حق األطفـال يف االنتفـا        ، عن قلقها إزاء

داخلياً النامجة عن سياسة قربص املتمثلة يف إصدار شهادة وضع الالجئ لألطفال املشردين              السكن
وحثت اللجنة قربص على ضمان حصول أطفال املشردين داخليـاً        . عوضاً عن بطاقة هوية الجئ    

على مجيع اخلدمات األساسية على قدم املساواة مع غريهـم، مبـا يف ذلـك بـرامج الـسكن                
  ).٤٧ و٤٦ فقرتانال(

وإضافة إىل ذلك، ظلت جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز ضـد                -٢٣
 من اتفاقية حقوق الطفـل،  ٢ووفقاً للمادة  . األطفال من أصل تركي ومن األقليات األخرى      

شاملة للقضاء على    العتماد استراتيجية استباقية و    حثت اللجنة قربص على مضاعفة جهودها     
سس، بوسائل منها النظر يف وضع برنامج حمدد اهلدف يعـاجل           أساس من األ   ييز على أي  التم

على وجه التحديد التمييز ضد األطفال املنحدرين من أصل تركي واألقليات اإلثنية األخرى             
  ).٢٢ و٢١الفقرتان (

  حرية التنقل  -جيم  
ق يف حرية   احلفرد  لكل   من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ١٣تنص املادة     -٢٤

ق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده،  واحل،حدود الدولة التنقل وىف اختيار حمل إقامته داخل 
  .)١٧(وىف العودة إىل بلده

يزال العبور بني جزأي اجلزيرة الشمايل واجلنويب يتم من خالل نقاط             ال ويف قربص،   -٢٥
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، سجَّلت قوة . عبور رمسية فقط، مما يقّيد احلق يف حرية التنقل   

 عملية عبور رمسية من خـالل   ١ ٣٧٠ ٠٠٠ م يف قربص أكثر من    األمم املتحدة حلفظ السال   
 هي املستخدمة لتحديد    866/2004 (EC)" رضاخلط األخ "وال تزال الئحة    . )١٨(املنطقة العازلة 

 واخلدمات عـرب اخلـط   والسلعص أحكام قانون االحتاد األورويب املنطبقة على تنقل األشخا    
والحظت اللجنة األوروبية، يف تقريرها الثامن املتعلق       . بني اجلزأين الشمايل واجلنويب   الفاصل  

 لتنقل القبارصة وغريهم مـن مـواطين        إطاراً قانونياً راسخاً  بتنفيذ هذه الالئحة، أهنا تشكل      
ط األخضر من خالل نقاط العبور      االحتاد األورويب ومواطين البلدان األخرى الذين يعربون اخل       

وبينما كان مثة ارتفاع طفيف يف عدد القبارصة اليونانيني الذين عـربوا اخلـط              . )١٩(الرمسية
، فإن عدد القبارصة األتراك وغري القبارصة من مواطين بلـدان االحتـاد             ٢٠١١خالل عام   

ليـدرا  "معرب   وظلَّ. األورويب والبلدان األخرى الذين عربوا اخلط قد اخنفض اخنفاضاً طفيفاً         
  .ُسيَّاحسيما ال يشهد عبور األغلبية الساحقة من غري القبارصة، وال" لوكماسي/ستريت
__________ 

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٢انظر أيضاً املادة  )١٧(
 .م يف قربصعلومات الواردة من قوة األمم املتحدة حلفظ السالامل )١٨(
 .٣، الصفحة COM(2012) 251 finalتقرير اللجنة إىل اجمللس،  )١٩(
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وأشار املقرر اخلاص املعين حبرية الـدين أو املعتقـد يف تقريـر بعثتـه إىل قـربص                    -٢٦
)A/HRC/22/51/Add.1   إىل أن فتح عدد من     ) ٨٥ و ٧٧ و ٧١ و ٥٥ و ٥١ و ٤٦ و ٣٨، الفقرات

 من التنقل بقدر أو آخر مـن  -مجيع الناس   مل ميكن  وإن - ميكن الناس    ٢٠٠٣ر منذ عام    املعاب
بيد أن املقـرر  . سابقاًالوصول إليها احلرية والوصول إىل األماكن الدينية اليت كان يتعذر عليهم      

اخلاص أحال أيضاً إىل قضية أسقف كارباسيا اليوناين األرثوذكسي الذي وضعت الـسلطات             
، ٢٠١٢يناير  /منذ كانون الثاين  " املمنوعني من الدخول  قائمة  "حبكم الواقع امسه على     املوجودة  

القائمـة  واحتجت السلطات   . أدى إىل منعه من زيارة أسقفيته اليت تقع يف اجلزء الشمايل           مما
معروف نظراً لتصرحياته السابقة الراميـة إىل       "تعترف مبنصبه وبأنه      ال هناك حبكم الواقع بأهنا   

 حبكـم الواقـع   القائمـة وأوصى املقرر اخلاص السلطات     ". ض على العداوة والبغض   التحري
. مـربر هلـا     ال باحترام حق الزعماء الدينيني يف زيارة طوائفهم يف اجلزء الشمايل دون قيود           

هالة تكية  وأحال املقرر اخلاص أيضاً إىل حاالت ُمنع فيها احلج من اجلزء الشمايل إىل مسجد               
جلنويب، ومشل املنع من الدخول مستوطنني من تركيا وأحفادهم، ممـا أدى            سلطان يف اجلزء ا   

من عبـور   " نقاط الدخول القانونية  "إىل منع األشخاص الذين مل يدخلوا مجهورية قربص من          
ويف هـذا  . هالة سلطان وغريه من املواقع الدينية تكية  زيارة مسجد   أرادوا  نقاط التفتيش مىت    

كومة مجهورية قربص باحترام التوافد لغرض احلـج، مبـا يف           الصدد، أوصى املقرر اخلاص ح    
يتجزأ من حرية الدين أو املعتقـد         ال ، باعتباره جزءاً  تكية هالة سلطان  ذلك زيارات مسجد    

  .ينبغي أن حتل مسائل املواطنة حمل مكانتها كحق عاملي من حقوق اإلنسان  الاليت
ونية وأسرتان من القبارصة اليونانيني     وفيما يتعلق حبرية اإلقامة، طلبت تسع أسر مار         -٢٧

م يف قربص نقل طلباهتا اليت أبدت فيها رغبتها يف اإلقامـة            من قوة األمم املتحدة حلفظ السال     
الدائمة يف أريافها التقليدية يف الشمال، ولكن مل ُيستلم أي رد من السلطات القربصية التركية       

  .)٢٠(على تلك الطلبات خالل الفترة املشمولة بالتقرير

 حقوق امللكية  -دال  

ـ لكـل فـرد     أن    على عالن العاملي حلقوق اإلنسان    من اإل  ١٧تنص املادة     -٢٨ ق يف احل
  .  تعسفاًملكهال جيوز جتريد أحد من و ،التملك، مبفرده أو باالشتراك مع غريه

بالدعاوى املرتبطة مبلكية القبارصة األتراك يف اجلزء اجلنويب، رفـضت          وفيما يتعلق     -٢٩
 ٢١ الدعاوى الـيت قـدمها   ٢٠١٢مارس / آذار٦كمة األوروبية حلقوق اإلنسان بتاريخ  احمل

مالكاً من املالَّك القبارصة األتراك لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، وكانوا قد اشتكوا من              
وخلـصت احملكمـة    . القيود املفروضة على التصرف يف أمالكهم داخل مجهورية قـربص         

سان إىل أن األحكام اجلديدة اليت ينص عليها قانون امللكية القربصـي            األوروبية حلقوق اإلن  

__________ 

)٢٠( S/2012/507 م يف قربص؛ املعلومات الواردة من قوة األمم املتحدة حلفظ السال١٧، الفقرة. 
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مـصاغة بعبـارات عامـة      "،  ٢٠١٠مايو  / أيار ٧، بصيغته املعدَّلة يف     ١٣٩/١٩٩١ التركي
، جميـزةً   "وبإحالة صرحية إىل الضمانات اليت تنطوي عليها االتفاقية وفقاً لتفسري هذه احملكمة           

لقّيم على األمالك يزعمون فيها انتهاكاً حلقوقهم مبوجب        ألصحاب االدعاء رفع دعوى إىل ا     
وبالتايل، مل تستطع   . )٢١(االتفاقية، وإيداع ملف قضية لدى احملكمة احمللية يف غياب رد إجيايب          

احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان أن تـستبعد كـون قـانون امللكيـة القربصـي                  
يما يتعلق بـشكاوى التعـدي علـى         ميثل إطار تظلم متاحاً وفعاالً ف      ١٣٩/١٩٩١ التركي

  .)٢٢(املمتلكات اليت تعود لقبارصة أتراك
وفيما يتعلق بالدعاوى املرتبطة مبلكية القبارصة اليونانيني يف اجلـزء الـشمايل، دفعـت          -٣٠

 إىل مثانية أشخاص مـن      ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٠احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بتاريخ      
 يـورو   ٨ ٠٠٠ ٠٠٠ يـورو و   ١٠٠ ٠٠٠ضات تتراوح قيمتها بـني      أصحاب املطالبات تعوي  

. )٢٣() مليـون يـورو يف اجملمـوع   ٢٠أكثر من (األضرار النقدية وغري النقدية اليت تكبدوها        عن
        / تشرين الثاين  ٢وقضت احملكمة على وجه اخلصوص، يف حكمها الرئيسي الذي أصدرته بتاريخ            

مثانية من أصحاب املطالبات يف التمتع السلمي مبمتلكـاهتم         ، بأنه وقع انتهاك حلق      ٢٠١٠نوفمرب  
  .)٢٤(والعائلية اخلاصةاليت يقع معظمها يف فاماغوستا، وانتهاك حلق سبعة منهم يف احترام حياهتم 

، كان جمموع الطلبات الـيت تلقتـها جلنـة          ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ويف    -٣١
 منها بطرق ودية وتـسعة  ٢٩١متت تسوية ؛  )٢٥( طلباً ٤ ١٥٧املمتلكات غري املنقولة قد بلغ      

ودفعت اللجنة إىل أصحاب الدعاوى تعويـضات بلغـت         . منها عن طريق إجراءات رمسية    
وعالوةً على ذلك، قضت اللجنة باملبادلة والتعويض       .  جنيهاً إسترلينياً  ٩٣ ٨٣٣ ٢٦٥قيمتها  

ملمتلكـات والتعـويض يف     يف حالتني، وإعادة املمتلكات يف حالة واحدة، إىل جانب إعادة ا          
ويف إحدى احلاالت، أصدرت اللجنة قراراً بإعادة املمتلكات بعـد تـسوية            . مخس حاالت 

  .املسألة القربصية، وقضت باإلعادة اجلزئية يف حالة أخرى

__________ 

، القـرار  )٤٩٢٤٧/٠٨وى رقـم  الـدع  (كازايل وآخرون ضد قربصاحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،   )٢١(
 .١٥٢، الفقرة ٢٠١٢مارس / آذار٦املؤرخ 

 .١٥٣املرجع نفسه، الفقرة  )٢٢(
احلكـم  ،  )١٥٩٧٣/٩٠الدعوى رقـم     (لوردوس وآخرون ضد تركيا   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      )٢٣(

 .٧٠، الفقرة ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٠الصادر يف ) الترضية العادلة(
 .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢الصادر يف ) األسس املوضوعية(م املرجع نفسه، احلك )٢٤(
 ٦٧/٢٠٠٥أُنشئت اللجنة املعنية باملمتلكات غري املنقولة مبوجب القانون رقم          . www.tamk.gov.ct.trانظر   )٢٥(

 عقب احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية       بشأن التعويضات وتبادل املمتلكات غري املنقولة وإعادهتا، وذلك       
األسس (، احلكم   )٤٦٣٤٧/٩٩الدعوى رقم    ( أريستيس ضد تركيا   -زينيديس  كحلقوق اإلنسان يف قضية     

 كانون  ٧الصادر يف   ) التعويض العادل (، واحلكم   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٢الصادر يف   ) املوضوعية
 .٢٠٠٦ديسمرب /األول
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، وافقت حكومة مجهورية قربص، حسبما أشـارت إليـه          ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز   -٣٢
ا الالجئ اليوناين القربصي ميكائيل تيمفيـوس علـى         التقارير، على مبادلة األرض اليت ميلكه     

. مقربة من قرية تيمفو يف اجلزء الشمايل بأرض قربصية تركية تقع يف الرنكا يف اجلزء اجلنويب               
وحصلت هذه املوافقة بعد مرور أربعة أعوام على ترحيب احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان             

ا، وينص االتفاق على دفع مبلغ مليـون دوالر     بالتوصل إىل اتفاق بني السيد تيمفيوس وتركي      
أمريكي إىل صاحب الدعوى ما دام من املمكن تنفيذ قرار املبادلة حتـت مراقبـة ونفـوذ                 

ورفع السيد تيمفيوس الحقاً إىل حمكمـة الرنكـا   . )٢٦(السلطات املوجودة يف اجلزء الشمايل 
  .بتحويل سندات امللكيةاحمللية دعاوى قضائية حملية ضد قربص لرفضها مبدئياً السماح 

وأشار املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، يف تقريره عن بعثته إىل قربص، إىل                 -٣٣
أن املسائل املعلقة املرتبطة بامللكية وخشية احلرمان من األمالك العقارية يف اجلزء الـشمايل،              

سيما إزاء الطريقة التقييدية وغري العادلة اليت تتعامل هبا اإلدارة يف اجلـزء الـشمايل مـع                  ال
وأوصى املقرر  . املطالبات املتعلقة باملرياث، ال تزال تعكر صفو الطائفة املسيحية األرثوذكسية         

املرياث اخلاص السلطات القائمة حبكم الواقع باالستجابة ملطالبات األقليات املسيحية املتعلقة ب          
يف اجلزء الشمايل استجابةً عادلة وشفافة، مما سيكون مبثابة إشارة مهمة إىل األقليات املسيحية      

  ).٨٤ و٤٤، الفقرتان A/HRC/22/51/Add.1(تدل على أن هلا آفاقاً طويلة املدى يف املنطقة 
ـ         ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٤ويف    -٣٤ زء ، اعتمد الربملان األورويب إعالناً بشأن إعـادة اجل

، ودعا فيه الربملان األورويب حكومة تركيا إىل        )٢٧(املعزول من فاماغوستا إىل سكانه الشرعيني     
، وللتوصيات الـواردة يف     )١٩٩٢(٧٨٩و) ١٩٨٤(٥٥٠العمل وفقاً لقراري جملس األمن      

ويشدد إعالن الربملان   . )٢٨(٧٣٣/٢٠٠٤ بشأن االلتماس    ٢٠٠٨تقرير جلنة االلتماسات لعام     
إىل سكانه الـشرعيني،    ) فاروشا(أنه ينبغي إعادة اجلزء املقفل من فاماغوستا        األورويب على   

إضافة إىل ذلـك، حـثَّ      . وجيب أن يستقروا فيه جمدداً يف إطار ظروف من األمن والسلم          
الربملان األورويب مؤسسات االحتاد األورويب على تنسيق جهودها مع الربملان األورويب لتعزيز            

 رئيسها إحالة اإلعالن إىل املفوضية األوروبيـة، وجملـس االحتـاد            تعاون تركيا وأوكل إىل   
األورويب، وحكومات الدول األعضاء يف االحتاد األورويب إىل جانب حكومة تركيا، واألمني            

ويشري التقرير األخري لألمني العام عن عملية األمم املتحـدة يف قـربص             . العام لألمم املتحدة  
)S/2012/507   اً، إىل أن األمم املتحدة ُتحّمل حكومة تركيا املسؤولية عـن           ، جمدد )٩، الفقرة

  .الوضع القائم يف فاروشا
__________ 

 وميكائيل تيمفيوس ضد تركيا   للتنمية   ا ميكايليدو احملدودة  يشركة إيوجين وق اإلنسان،   احملكمة األوروبية حلق   )٢٦(
. ١٥، الفقـرة    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٢الصادر يف   ) التسوية الودية (، احلكم   )١٦١٦٣/٩٠الدعوى رقم   (

 أنه  ، إىل ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٣١وتوصلت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف حكمها السابق الصادر يف           
نظراً ملنع الـسيد    ) التمتع السلمي باملمتلكات   (١ من الربوتوكول رقم     ١كان مثة انتهاك، وال يزال، للمادة       

 وحرمانه من أي تعـويض عـن        تيمفيوس من الوصول إىل ملكيته والتصرف فيها واستخدامها والتمتع هبا         
 .التدخل يف حقوقه املتعلقة مبلكيته

 .P7_TA-PROV(2012)0039، ٢٠١٢فرباير / شباط١٤ إعالن الربملان األورويب املؤرخ )٢٧(
 .www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/710/710127/710127en.pdf انظر )٢٨(
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  حرية الدين واحلقوق الثقافية  -هاء  
لكل شخص احلـق يف      من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ١٨تنص املادة     -٣٥

نتـه أو عقيدتـه،     تغيري ديا الفرد يف   حرية التفكري والضمري والدين، ويشمل هذا احلق حرية         
 علـى    سواء أكان ذلك   ،وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم واملمارسة وإقامة الشعائر ومراعاهتا       

 من اإلعـالن    ٢٧وعالوة على ذلك، تنص املادة       .)٢٩(نية أو عال  سراً، و  مع اجلماعة  و أ انفراد
ع بـالفنون   على أن لكل فرد احلق يف أن يشارك حبرية يف حياة اجملتمع الثقافية ويف االستمتا              

  .)٣٠(واملسامهة يف التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه
 تيسري الوصـول إىل األمـاكن        حلفظ السالم يف قربص    وتواصل قوة األمم املتحدة     -٣٦

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، يّسرت البعثة تنظـيم        . والرموز ذات األمهية الدينية والثقافية    
 شخصاً جـرت إمـا يف       ٧ ٢٢٤لية شارك فيها أكثر من       تظاهرة دينية واحتفا   ٣٦أكثر من   

وواصلت قوة األمم املتحدة رصد حالة رفـاه القبارصـة          . املنطقة العازلة أو تطلبت عبورها    
تكية هالة  األتراك يف اجلنوب، مبا يف ذلك ما يتعلق بوصوهلم إىل أماكن العبادة، مثل مسجد               

  .)٣١(كااسلطان قرب الرن
 املعين حبرية الدين أو املعتقد، يف تقريره املتعلق ببعثته إىل قـربص،           وعاجل املقرر اخلاص      -٣٧

الوضع احلايل الذي تعيشه خمتلف الطوائف الدينية، كما تناول أثر الرتاع القربصي على حريـة               
وفيما يتعلق باألقليـة اليونانيـة      ). ٥٧-٣٣، الفقرات   A/HRC/22/51/Add.1(الدين أو املعتقد    

الشمايل من اجلزيرة، أشار املقرر اخلاص إىل عدة مسائل مثرية للقلـق،            األرثوذكسية يف اجلزء    
فيها إمهال الكنائس وهنبها، وارتكاب أعمال لتخريب شواهد القبور والـصلبان، وتـسوية              مبا

مقربة باألرض مؤخراً يف قرية تراشوين، وفرض قيود مزعومة على تنظيم احتفاالت دينيـة يف               
، ٢٠١٢ أكتوبر/ يونيه وتشرين األول  /استينا خالل شهري حزيران   الكنائس يف آجيا تريادا وأنغ    

وأثار أفراد األقلية املارونيـة يف اجلـزء        . إىل جانب تدمري األواين واللوازم الكنسية أو بيعها       
الشمايل بدورهم مسائل تتعلق باستمرار فرض القيود، مثل عدم التمكن من الوصول بانتظام             

دية اليت تقع يف جممعات عسكرية، وتعرض إحدى كنائسهم إىل بعض كنائسهم وديرهم التقلي  
وبينمـا  . لرقابة من جانب السلطات القائمة حبكم الواقع      االتقليدية مؤخراً للنهب، وحلاالت     

يقيم أي أفراد من الطائفتني الالتينية واألرمنية حالياً يف األرياف الواقعة يف اجلزء الشمايل،               ال
لكنيسة األرمنية وجممع األديرة يف مشال نيقوسـيا مـستقبالً          أوصى املقرر اخلاص باستخدام ا    

 ٢٠١٢يوليه  /ألغراض دينية أيضاً وفتحهما أمام الطائفة األرمنية منذ أن مت ترميمهما يف متوز            
لعمل من أجل  لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائيولكن أعرب كل من . بتمويل من اجملتمع الدويل

__________ 

 القضاء على مجيع    دنية والسياسية، واإلعالن بشأن    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل      ١٨ املادة   انظر أيضاً  )٢٩(
 ). ٣٦/٥٥قرار اجلمعية العامة ( على أساس الدين أو املعتقد مني القائأشكال التعصب والتمييز

 .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٥ املادة انظر أيضاً )٣٠(
)٣١( S/2012/507 ات واردة من قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص        ؛ املعلوم ٧ ١         ، الفقرة                                           .  
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وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، يف بيان صحفي مشترك،  والتعاون وبناء الثقة يف قربص
) املكلفة باملؤسسات الدينية واملسائل ذات الصلة     (عن بالغ قلقهما إزاء تأجري إدارة األوقاف        

للموقع من خالل عملية مناقصة مل تكن عادلة وال شفافة؛ وقد وافقت القيـادة القربصـية                
ارير، على التحقيق يف النتيجة واختاذ إجـراءات حـسب          التركية، حسبما أشارت إليه التق    

 من الكنـائس واملعابـد      ١٠٠ إضافة إىل ذلك، تشري التقارير إىل أن ما يفوق           )٣٢(.االقتضاء
واألديرة يف اجلزء الشمايل قد تعرضت للتدنيس، وأن عدة كنائس مت حتويلها إىل مساجد أو أن 

 .)٣٣( أو خميمات عسكريةاجليش التركي قد أخذ يف استخدامها كمستشفيات

وفيما يتعلق باألقليات املسلمة يف اجلزء اجلنويب اليت تعيش أساساً مع جمموعات أكرب               -٣٨
عدداً مستقرة يف الرنكا وليماسول، أشار املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقـد إىل أن                

ة األرثوذكسية واملارونية   وضعها خيتلف هيكلياً عن الظروف اليت تعيش فيها األقليتان املسيحي         
وارتبطت الشواغل الرئيسية للمسلمني يف اجلزء اجلنويب باالفتقار إىل تعليم          . يف اجلزء الشمايل  

 مسجداً، وعدم كفاية التمويل املخصص      ٣٠ديين مهين لشباهبم، وبالتدمري املزعوم ألكثر من        
يت ُتفتح فقط أيام اجلمعـة      لصيانة املساجد واملقابر، وحمدودية الوصول إىل بعض املساجد ال        

خالل ساعات حمددة، مما مينع املسلمني من الصالة بانتظام مخس مرات يف اليوم يف مسجد           أو
وتلقى املقرر اخلاص أيضاً معلومات عن حماولة إلحراق مسجد كوبرولو          . هالة سلطان تكية  

إتالف البـاب   ، مما أدى، إشارة التقارير، إىل       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٤يف ليماسول بتاريخ    
والنافذة وسقف البهو يف الواجهة األمامية؛ وأدانت حكومة مجهورية قربص بشدة األعمـال             

كما أشارت إىل أن الدائرة املعنية . الرامية إىل إحراق املمتلكات العامة واخلاصة وإتالفها عمداً
ن أجل   يورو م  ٥٠٤ ٣٣١ مبلغ   ٢٠١١بإدارة ممتلكات القبارصة األتراك قد أنفقت يف عام         

  ).٥٧-٥٣، الفقرات A/HRC/22/51/Add.1(ترميم أماكن عبادة املسلمني وصيانتها 
وأشار املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، يف استنتاجاته وتوصـياته، إىل أن                -٣٩

 فيما خيص   -الصورة العامة للجزيرة يرسم مالحمها إىل حد كبري واقع الثنائية الطائفية، اليت حتيل              
إضافة إىل األقليات الدينيـة الرمسيـة       ( إىل الكنيسة األرثوذكسية اليونانية      -ملسائل الدينية   ا

وبينمـا  . واإلسالم) الثالث من أرمينيني والتينيني ومارونيني ارتبطوا مجاعياً بالطائفة اليونانية        
ر اخلـاص بـأن     يعكس مفهوم الثنائية الطائفية هذا ال حمالة واقعاً تارخيياً ومعاصراً، دفع املقر           

التنوع الديين يف اجلزيرة بأسرها قد تطور حبكم الواقع خارج نطاق هذا املفهوم، على سبيل               
املثال من خالل توافد املهاجرين، واملستوطنني وأحفادهم، إىل جانب طوائف دينية جديـدة             

وأوصى املقرر اخلـاص    ). ٧٢، الفقرة   A/HRC/22/51/Add.1(يف اجلزأين الشمايل واجلنويب     
بزيادة تعزيز املشاريع اليت قد تساهم يف حتسني العالقات بني خمتلـف الطوائـف الدينيـة                 

__________ 

 لعمل من أجل التعاون وبناء الثقـة يف قـربص          ل امج األمم املتحدة اإلمنائي   برنلبيان الصحفي املشترك بني     ا )٣٢(
 .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢، ووكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية

 .جلنة البلديات القربصية احملتلةاملعلومات واردة من  )٣٣(
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اإلثنية، مشرياً صراحة إىل العمل الذي يستحق الثناء الذي اضطلعت به اللجنة التقنيـة               أو/و
رجع امل(املشتركة بني الطائفتني املعنية بالتراث الثقايف واللجنة املعنية مبسألة املفقودين يف قربص  

  ).٨٨نفسه، الفقرة 

  حرية الرأي والتعبري  -واو  
لكل شخص حق التمتع     من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ١٩تنص املادة     -٤٠

 األنبـاء   استقاء، و أي تدخل  اعتناق اآلراء دون     ةحبرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حري      
  .تقيد باحلدود اجلغرافيةكانت دون  بأية وسيلة إذاعتهاواألفكار وتلقيها و

وفيما يتعلق حبرية التعبري يف اجلزء الشمايل، ورد أن الصحف املستقلة والـصحفيني               -٤١
املستقلني الذين خيتارون تغطية املسائل املثرية للجدل ُيستهدفون مراراً وتكراراً، مبا يف ذلـك              

 "Afrika"فيو جريدة   من خالل التعرض للهجوم والتهديد بالقتل، منهم على سبيل املثال صح          
 اليت تصدر باللغة التركية، بسبب مقاالت انتقدوا فيها سياسة تركيا إزاء اجلزء الشمايل اليومية

اليت تنص على حريـة الـصحافة يف اجلـزء          " القوانني"وبينما توجد بعض    . )٣٤(من اجلزيرة 
وقـد يتعـرض    الشمايل، ُيزعم أن السلطات القائمة حبكم الواقع معادية للصحافة املستقلة           

العادلة باب املتعلق باإلجراءات غري     الصحفيون لالعتقال وقد ُيحاكمون وُيعاقبون مبوجب ال      
  .)٣٥("القانون اجلنائي"يف 

  احلق يف التعليم  -زاي  
ـ لكل شخص    من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ٢٦تنص املادة     -٤٢ ق يف  احل

ق النماء الكامل لشخصية الفرد وتعزيـز احتـرام         ينبغي توجيه التعليم حنو حتقي    و. )٣٦(التعليم
يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بني مجيـع       جيب أن   حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ و    

الشعوب واجملموعات العرقية أو الدينية، كما ينبغي أن يعزز أنشطة األمم املتحدة من أجـل               
  .ختيار نوع التعليم املقدم ألطفاهلموعالوة على ذلك، من حق اآلباء ا. احملافظة على السلم

وال يستفيد الطالب القبارصة األتراك من فرص التبادل والربامج التعليمية يف بلـدان              -٤٣
. االحتاد األورويب ألن قربص ال تعترف باجلامعات املوجودة يف اجلزء الشمايل من اجلزيـرة             

يف إطـار   دمة للقبارصة األتراك،    وضعت املفوضية األوروبية برناجماً للمنح الدراسية املق       وقد
برنامج برنامج املعونة املقدم من االحتاد األورويب، للتعويض عن فقدان اإلمكانيات اليت يتيحها             

__________ 

  .٣٩، الفقرة A/HRC/19/22انظر  )٣٤(
 .www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/cyprusانظر  )٣٥(
، واتفاقيـة   ١٤ و ١٣ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادتـان           انظر أيضاً  )٣٦(

  .٢٩ و٢٨حقوق الطفل، املادتان 
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 يف اخلارج، سنة  القبارصة األتراك من قضاء      كّن هذا الربنامج الطالب واملدرسني    ومي. إيرامسوس
 ويتيح مستوى متويل أعلى بكثري مما       ورويب، االحتاد األ  أو مؤسسة للتعليم العايل داخل    يف جامعة   

 طالباً  ٩٢، شارك يف الربنامج     ٢٠١٢-٢٠١١وخالل السنة الدراسية    . إيرامسوس برنامج   يتيحه
 مدرساً وطالباً من غري املتخرجني      ٢٨ومدرساً يف اجملموع؛ ويف السنة الدراسية اجلارية، حصل         

مجهورية قربص لوضع اللمسات األخرية     واملفوضية األوروبية على اتصال حبكومة      . على منحة 
 ٢٠١٤-٢٠١٣الدعوة إىل تقدمي الطلبات ألن برنامج املنح الدراسية للـسنة الدراسـية             على  

  .)٣٧(سيمنح القبارصة األتراك خيار االلتحاق باجلامعات املوجودة يف اجلزء اجلنويب من اجلزيرة
مي، خالل دورته التاسعة    واعتمد جملس وزراء خارجية بلدان منظمة التعاون اإلسال         -٤٤

، قراراً بشأن الوضع    ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ إىل   ١٥والثالثني املعقودة يف الفترة من      
إىل تـشجيع  "يف قربص يدعو الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، يف مجلة أمـور،          

  .)٣٨("ادميينيالتعاون مع اجلامعات القربصية التركية، مبا يف ذلك تبادل الطالب واألك
 ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٥وأعربت جلنة حقوق الطفل، يف مالحظاهتا اخلتامية املؤرخة           -٤٥

)CRC/C/CYP/CO/3-4(           عن قلقها إزاء استمرار حمدودية الفرص املتاحة لألطفال القبارصـة ،
 اللجنة  وحثت. الناطقني بالتركية لتلقي التعليم بلغتهم األم ما عدا السياق احملدود لدروس اللغة           

الدولة الطرف على اختاذ تدابري لتخصيص املوارد لضمان إتاحة اخليار لألطفال القبارصة األتراك             
وعالوة علـى ذلـك،    ). ٤٥ و ٤٤الفقرتان  (لتلقي التعليم ثنائي اللغة، مبا يف ذلك بلغتهم األم          

 فيما يتعلـق  أي مستجداتتطرأ مل إىل أنه ) ١٧، الفقرة  S/2012/507(أشار تقرير األمني العام     
  .بإنشاء مدرسة ابتدائية لتعليم اللغة التركية يف ليماسول

وفيما يتعلق بوضع الطالب القبارصة اليونانيني يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة، أشار              -٤٦
املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد يف تقرير بعثته إىل قربص إىل أنه مثة شـعور عـام                   

اب لألرياف وأنه ليست أمام اجلالية آفاق يف املنطقة على املدى البعيد            باحتمال مغادرة الشب  
)A/HRC/22/51/Add.1 رغم وجود مدرسة قربصية يونانية يف اجلزء الشمايل)٤٤، الفقرة ،.  

 ٢٠١٢نوفمرب /وعالوة على ذلك، احتجت حكومة مجهورية قربص يف تشرين الثاين  -٤٧
تعيني ُمدرس للموسيقى يف مدرسة ثانوية، وُمعلـم  على رفض السلطات القائمة حبكم الواقع   

يف مدرسة ابتدائية، ومعلم يف دار حضانة، وإقالتها ملعلم يف مدرسة ابتدائية كان قـد عمـل    
وبعد أن قدمت احلكومة معلومات تتعلق بأربعـة مدرسـني          . سنتني يف ريزوكارباسو   ملدة

ألدب اليوناين سيعمل يف املدرسة     ليحلوا حمل املدرسني املرفوضني، إىل جانب مدرس إضايف ل        
الثانوية يف ريزوكارباسو، وأفيد بأن السلطات القائمة حبكم الواقع قد رفضت مرة أخـرى              

.  تعيني معلَمْين جديـدين يف املدرسـة االبتدائيـة         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٩بتاريخ  
__________ 

 االحتـاد   القربصية التركية، اإلدارة العامة املعنية بتوسـيع      باجلالية  املعلومات الواردة من فريق العمل اخلاص        )٣٧(
  . املفوضية األوروبيةويب،األور

  .OIC/CFM-39/2012/POL/RESمتاح يف الوثيقة . ٥ بشأن الوضع يف قربص، الفقرة POL-6/39القرار رقم  ) ٣٨(
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الشمال من   سبعة كتب مدرسية من دخول       ٢٠١٢سبتمرب  /إىل ذلك، ُمنعت يف أيلول     إضافة
 كتاباً املقدَّمة من وزارة التعليم والثقافـة، ألهنـا          ١٢٨أصل الكتب املدرسية البالغ عددها      

تتضمن إحاالت مزعومة مثرية العتراض اجلانب القربصي التركي، مبا فيها كتاب املدرسـة             
ل عنوان  وكتاب املدرسة الثانوية الذي حيم    " أعلَم وال أنسى أبداً بل أسعى     "االبتدائية املعنون   

  ".روائع األدب القربصي"

  املنظور اجلنساين  -حاء  
مجيع األطراف الفاعلة املعنيـة، عنـد       ) ٢٠٠٠(١٣٢٥دعا جملس األمن يف قراره        -٤٨

األخذ مبنظور جنساين، يـشمل، يف مجلـة أمـور،       التفاوض على اتفاقات السالم وتنفيذها    
 أثناء اإلعادة إىل الـوطن وإعـادة        يات والفت نساءمراعاة االحتياجات اخلاصة لل   ) أ: (يلي ما

يتعلق من هذه االحتياجات بإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج والتعمري بعد انتـهاء             التوطني وما 
اختاذ تدابري تدعم مبادرات السالم احمللية للمرأة والعمليات اليت يقوم هبا السكان             )ب(؛  رتاعال

؛  مجيع آليات تنفيـذ اتفاقـات الـسالم        ، وتدابري تشرك املرأة يف    تسوية الرتاعات األصليون ل 
يتعلـق   ، وخاصة ما  نساء والفتيات اختاذ تدابري تضمن محاية واحترام حقوق اإلنسان لل        )ج(

  .منها بالدستور والنظام االنتخايب والشرطة والقضاء
إىل أن املشاركة   ) ٢٠١٢(٢٠٥٨و) ٢٠١١(٢٠٢٦وأشار جملس األمن يف قراريه        -٤٩

ع املدين، مبا يف ذلك اجلماعات النسائية، أساسيةٌ للعملية السياسية وميكن           الفعالة هليئات اجملتم  
أن تسهم يف جعل أي تسوية يتم التوصل إليها مستقبالً تسوية مستدامة، وذكّر بـأن املـرأة       
تضطلع بدور مهم يف عمليات السالم، ورحَّب جبميع اجلهود الرامية إىل تعزيز االتـصاالت              

، مبا يشمل، يف مجلة أمور، اجلهود اليت تبذهلا مجيع اهليئـات التابعـة              واللقاءات بني اجلاليتني  
  .لألمم املتحدة يف اجلزيرة

 فريق من اخلـرباء     ٢٠١١يوليه  /وعقب التوصيات اليت قدمها إىل الزعيمني يف متوز         -٥٠
يضم نساء قربصيات يونانيات وقربصيات تركيات ُيعرف بالفريق االستشاري املعين باملسائل           

" شارك وقم بدورك يف صنع السالم     "سانية، استحدث الفريق القائم على مشروع مبادرة        اجلن
وهتدف هذه العملية إىل دعم إقامة منرب للحوار        ". شبكة احلوار الفعال  "املشترك بني اجلاليتني    

والتبادل بشأن عملية السالم، وإىل مراعاة املنظور اجلنساين يف عملية السالم، على حنو ما دعا        
 عـن   ٢٠١٢وشدد األمني العام يف تقريره لعام       ). ٢٠٠٠(١٣٢٥ه جملس األمن يف قراره      إلي

مصلحة هامـة يف    على أن للمرأة يف قربص      ) S/2012/149(تقييم حالة املفاوضات يف قربص      
اق أي  يلزم تناوهلا يف سي   حمددة س احتياجات  كما أن هلا    التوصل إىل حل دائم ملشكلة قربص،       

بادرات من جانب منظمات اجملتمع املدين اليت تسعى إىل اإلسـهام يف            د هبذه امل  اوأش،  تسوية
الطـرفني إىل    كما دعا األمني العام      .)١٥الفقرة   (عملية السالم، مبا فيها اجلماعات النسائية     

نـافع  مبزيادة التواصل مع منظمات اجملتمع املدين واجلماعات النسائية، بغية بناء ثقة اجلمهور             
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 حقـاً ممثلة  التوصل إليها، مستدامة و    مىت مت التسوية،  تكون  أن  ضمان  والتوصل إىل تسوية،    
  .)٢٢الفقرة ( وتطلعاهتم حتياجات مجيع القبارصةال

العوائـق الـيت حتـول دون       "، جرت مناقشة بشأن     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١ويف    -٥١
" بـاالس ليـدرا   "يف القاعات املشتركة بني اجلاليتني بفندق       " مشاركة النساء يف صنع القرار    

. )٣٩()٢٠٠٠(١٣٢٥املنطقة العازلة لألمم املتحدة، ُنظمت متاَبعةً لقرار جملـس األمـن             يف
 منظمة غري حكومية تسع توصيات ميكـن تنفيـذها          ١٨إطار املناقشة، قدَّم ممثلون عن       ويف

وحـضر  . مبسامهة من األمم املتحدة قصد تعزيز دور نساء قربص يف عملية السالم القربصية            
املستشار اخلاص لألمني العام املعين بقربص واملمثل اخلاص لألمني العـام وتلقيـا             االجتماع  

وكانت تلك التوصيات نتيجة حلقـة عمـل   . توصيات اجملتمع املدين نيابة عن األمم املتحدة   
ُنظمت صباح نفس اليوم تناولت فيها منظمات غري حكومية قضايا جنسانية تتعلق على حد              

ة اليونانية والقربصية التركية يف قربص ألهنا ركزت على دور املرأة يف            سواء باجلاليتني القربصي  
وأثار املشاركون ضرورة توثيق األمم املتحدة للعالقة       . إحالل السالم واألمن وصنع القرارات    

. بني املنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة لدعم املشاورات العامة يف الشؤون السياسية           
ة على دعم تنظيم محلة بشأن األمن البشري، ودعم تدريب الرجال يف           كما حثوا األمم املتحد   

. جمال القضايا اجلنسانية، وتقدمي دعم تقين إلقامة حوار نسائي بـشأن املـشكلة القربصـية            
ووصف املمثل اخلاص لألمني العام الشواغل املعبَّر عنها بأهنا جدية للغاية، مشرياً إىل أنه ينبغي          

وذكَّر املستشار اخلاص لألمني    . لتوازن بني اجلنسني يف عملية السالم     أن يكون مثة مزيد من ا     
العام املعين بقربص بأن األمم املتحدة قد أثارت مسألة التوازن بني اجلنسني من كال اجلانبني                
يف عدد من املناسبات وسعت إىل تشجيع املشاركة بقدر أوفر علـى مـستوى اجلـاليتني،                

  . من النساء يف العمليةسيما عن طريق إشراك املزيد ال
وشجع املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد منظمات اجملتمع املدين، يف تقريـر                -٥٢

، على مواصلة ما تضطلع به من عمل هام يف بنـاء            )A/HRC/22/51/Add.1(بعثته إىل قربص    
 مشاركة النـساء    الثقة بني اجلزأين اجلنويب والشمايل وبني خمتلف الطوائف، مشرياً إىل أمهية          

 ٨٩ الفقرتان(مشاركةً فعالة ومتساوية يف برامج اجملتمع املدين ومبادرات احلوار بني األديان            
إىل األخذ مبنظـور    مجيع األطراف الفاعلة    دعوة جملس األمن    وأحال املقرر اخلاص إىل     ). ٩٠و

ق االستشاري املعين   ، فأكد جمدداً آراء الفري     عند التفاوض على اتفاقات السالم وتنفيذها      جنساين
ينبغي ضمان متثيل فعال للنساء يف اختاذ القرارات يف الشؤون          "باملسائل اجلنسانية اليت تفيد بأنه      

املتعلقة باملمتلكات املشتركة بني فئات أقلية ومجعيات أخرى دينية أو ثقافيـة تعـىن بـإدارة                
 .)٤٠()٩١الفقرة  ("املمتلكات نيابة عن الطوائف أو اجملموعات األقلية أو الثقافية

__________ 

  .www.unficyp.org/nqcontent.cfm?a_id=5245انظر  )٣٩(
قـع  اإلحالة إىل توصيات الفريق االستشاري املعين باملسائل اجلنسانية بشأن حقوق امللكية متاحة علـى املو              )٤٠(

  .www.uncyprustalks.org/nqcontent.cfm?a_id=5183&tt=graphic&lang=l1: التايل
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  ستنتاجاتالا  -ثالثاً  
لقد شهدت مسألة حقوق اإلنسان يف قربص بعض التطورات اإلجيابية، كبـذل              -٥٣

منظمات اجملتمع املدين، مبا فيها اجلماعات النسائية، جلهود ترمي إىل بناء ثقـة مـستدامة       
املـشتركة بـني    القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك، إىل جانب اضطالع اللجان          بني

املعنية بالتراث الثقايف واللجنة املعنية     الطائفتني بعمل يستحق الثناء، مبا فيها اللجنة التقنية         
  .مبسألة املفقودين يف قربص

سكان قربص كافة   ل عقبة أمام متتع     شكّيزال  ياستمرار تقسيم جزيرة قربص ال      و  -٥٤
ومـن  .  يف جو تسوده الثقة املتبادلة      واحلريات األساسية،  حقوق اإلنسان ميع   جب متتعاً تاماً 

املهم كفالة عدم وجود ثغرات يف محاية حقوق اإلنسان ومتكني مجيع األشخاص من التمتع              
  .حبقوقهم األساسية متتعاً فعاالً أينما عاشوا

حلق يف  تبني التبعات والتطورات األخرية فيما يتعلق بـا        أمثلة هذا التقرير    ويقدم  -٥٥
دين، ومبدأ عدم التمييز، وحرية التنقل، وحقوق امللكيـة، وحريـة           احلياة ومسألة املفقو  

  . تعليمالدين واحلقوق الثقافية، وحرية الرأي والتعبري، واحلق يف ال
، يسلط هذا التقرير الضوء على املنافع اليت ستتحقق من خالل وعالوة على ذلك  -٥٦

ها، متاشياً مع قرار جملس مراعاة منظور جنساين عند التفاوض على اتفاقات السالم وتنفيذ    
واألمل معقود على أن تفتح اجلهود الرامية إىل التفاوض علـى           ). ٢٠٠٠(١٣٢٥ األمن

آفاقاً لتحسني حالة حقـوق     تسوية شاملة للمشكلة القربصية وحتقيقها، يف هناية املطاف،         
حبقـوق  وينبغي أن تكون معاجلة املسائل والقضايا األساسية املتعلقة          .اإلنسان يف اجلزيرة  

 من جهود حفظ السالم وأن تشكل أساساً للحوار السياسي          تزايد األمهية اإلنسان جزءاً م  
  .من أجل التوصل إىل تسوية شاملة للمشكلة القربصية

هيئات معاهدات األمم املتحدة مـسائل      وخالل الفترة املشمولة بالتقرير ناقشت        -٥٧
قـربص  فيما يتصل ب  ا اخلتامية    وقدمت توصيات يف مالحظاهت    ،شىت تتعلق حبقوق اإلنسان   

إىل قربص مكلف بوالية يف إطار      تقوم هبا   أول زيارة على اإلطالق     ب أيضاً   رحَّبتو. وتركيا
، وبوصول املقرر اخلـاص     ٢٠١٢أبريل  /مارس ونيسان /اإلجراءات اخلاصة خالل آذار   

، مبا يف ذلك    املعين حبرية الدين أو املعتقد إىل اجلزء اجلنويب واجلزء الشمايل على حد سواء            
قيـام املكلفـني بواليـات يف إطـار      هيئات معاهدات   شجَّع  وت. لقاءه بالسلطات املعنية  

اإلجراءات اخلاصة بزيارات أخرى، ال سيما فيما يتعلق باحلقوق الثقافية، واألشـخاص            
 .املشردين داخلياً، وحاالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، واحلق يف التعليم

        


