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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالتاسعةالدورة 

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

  العام السامية واألمني املفوضية اريروتق

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

  مذكرة من األمني العام    

  موجز    
) ٣١-د(٤  يف قرار جلنة حقوق اإلنسان     نصوص عليها  للوالية امل  عد هذا التقرير وفقاً   أُ  

 ،نة حقوق اإلنـسان    على ذلك، اعتمدت جل    وعالوةً. ١٩٧٥ فرباير/ شباط ١٣املعتمد يف   
عـادة  إل السابقة   هتاادعوفيه   كررت    الذي ١٩٨٧/٥٠القرار   ،١٩٨٧ ماس/ آذار ١١ يف

اقتفاء  ودعت إىل  منهم،نئولالجاسيما   إىل سكان قربص، وال كاملةًحقوق اإلنسانمجيع 
 إىل إعـادة    ت كـذلك  املفقودين يف قربص دون مزيد من التأخري، ودع       أثر ومعرفة مصري    

، مبا يف ذلك حرية التنقل      هامجيع القبارصة واحترام    ىلإان واحلريات األساسية    حقوق اإلنس 
 هذا التقرير جمموعة متنوعة     تناوليما سبق،   ضوء  ويف  . التملكوحرية االستيطان واحلق يف     

  .من الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان
ملفوضة وا، إىل األمني العام     ٢/١٠٢ره   يف مقرَّ  ،طلب جملس حقوق اإلنسان   وقد    

مواصلة االضطالع بأنشطتهما، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت        السامية حلقوق اإلنسان    
ومـا تفهمـه    . التقارير والدراسات ذات الـصلة     وحتديثاعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان     

 على دورة تقدمي    حيافظ ٢/١٠٢املقرر  هو أن   ) املفوضية(املفوضية السامية حلقوق اإلنسان     
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 وكـان . لسنوية السابقة فيما يتعلق هبذه املسألة إىل أن يقرر اجمللس خالف ذلك           التقارير ا 
 إىل اجمللـس يف دورتـه     قد قُـدِّم     مسألة حقوق اإلنسان يف قربص       عنقرير سنوي   آخر ت 

  ).A/HRC/16/21(شرة  عالسادسة
 تـشرين   ٣٠ إىل   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١يغطي هذا التقرير الفترة من      و  

، مبا يف ذلـك      حملة عامة عن قضايا حقوق اإلنسان يف قربص        قّدميو. ٢٠١١رب  نوفم/الثاين
احلق يف احلياة ومسألة املفقودين، ومبدأ عدم التمييز، وحرية التنقل، وحقـوق امللكيـة،              
وحرية الدين واحلقوق الثقافية، وحرية الرأي والتعبري، واحلق يف التعليم، فضالً عن املنظور             

،  يف قـربص    ميدانياً ملفوضيةوبسبب عدم وجود ا   هذا التقرير،   داد  إعض  اغرألو .اجلنساين
اعتمدت املفوضية على جمموعة متنوعة مـن       وعدم وجود أي آلية رصد حمددة فيها، فقد         

  .الة حقوق اإلنسان يف اجلزيرةالعليمة حبصادر امل
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   مقدمة  -أوالً  
) ٣١-د(٤، القرار   ١٩٧٥فرباير  / شباط ١٣  لقد اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان، يف       -١

 ضرورة التـزام  املتعلق مبسألة حقوق اإلنسان يف قربص، والذي دعت فيه إىل مجلة أمور منها    
 مببادئ ميثاق األمم املتحدة، والصكوك الدولية يف جمال حقوق           صارماً مجيع األطراف التزاماً  

اإلنسان وما يتصل بذلك من قرارات صادرة عن اجلمعية العامة وجملس األمن، واختاذ كافـة       
ر الحقاً   الصاد )٣٢-د(٤ويف قرارها رقم    . التدابري املتعلقة بعودة الالجئني اآلمنة إىل مواطنهم      

، أوصت اللجنة بأن تبذل الطوائف احمللية قصارى جهدها مـن           ١٩٧٦فرباير  / شباط ٢٧يف  
أجل التوصل إىل حل سلمي دائم وعادل ملشكلة قربص، استناداً إىل احترام سيادة واستقالل              

، مجهورية قربص ووحدة تراهبا وعدم احنيازها، حبيث ُيكفل متتع مجيع سكان قربص متتعاً تاماً             
  . يف جو تسوده الثقة املتبادلة، جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

 ١١ املؤرخ ١٩٨٧/٥٠ جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها        كررت وعالوة على ذلك،    -٢
  إىل سكان قـربص،      كاملةً حقوق اإلنسان مجيع  عادة  إل السابقة   هتاا دعو ،١٩٨٧ماس  /آذار
املفقودين يف قربص دون مزيد     تفاء أثر ومعرفة مصري     اق ودعت إىل     منهم، نئولالجاسيما   وال

مجيع القبارصة    ىلإ إىل إعادة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        ت كذلك من التأخري، ودع  
طلبت إىل األمـني  و. التملك، مبا يف ذلك حرية التنقل وحرية االستيطان واحلق يف    هاواحترام

ومنـذ  . رابعة واألربعني عن تنفيذ القرار املذكور     العام تقدمي معلومات إىل اللجنة يف دورهتا ال       
يتلقى التقارير السنوية عن مسألة حقوق اإلنسان        ، أصبح جملس حقوق اإلنسان    ٢٠٠٧عام  

  .)١(يف قربص اليت كانت تقدم إىل اللجنة

 منطقة  وفيهامة  قربص ال تزال مقسّ   كانت  ،  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠حىت  و  -٣
  قرارات متعاقبـة   صدرتوقد  . األمم املتحدة حلفظ السلم يف قربص      قوةعازلة تشرف عليها    

يف و. )١٩٦٤(١٨٦املنشأة مبوجب القرار     دةقوة األمم املتح    والية  لتمديد جملس األمن عن  
كـانون   ١٥، قرر جملس األمن متديد الوالية لفترة أخرى تنتهي يف           )٢٠١١(١٩٨٦القرار  
  .٢٠١١ ديسمرب/األول

املتحدة حلفظ السلم يف قربص تقدمي املـساعدة اإلنـسانية إىل           األمم  قوة  وواصلت    -٤
 اجلزء الشمايل من    الذين يعيشون يف   واملوارنة   ون القبارصة اليوناني   ذلك  احمللية، مبا يف   الطوائف

__________ 

)١( E/CN.4/1186; E/CN.4/1239; E/CN.4/1275; E/CN.4/1323; E/CN.4/1373; E/CN.4/1442; 

E/CN.4/1982/8; E/CN.4/1983/23; E/CN.4/1984/31; E/CN.4/1985/22; E/CN.4/1986/26; 

E/CN.4/1987/19; E/CN.4/1988/27; E/CN.4/1989/28; E/CN.4/1990/21; E/CN.4/1991/27; 

E/CN.4/1992/25; E/CN.4/1993/36; E/CN.4/1994/46; E/CN.4/1995/69; E/CN.4/1996/54; 

E/CN.4/1997/48; E/CN.4/1998/55; E/CN.4/1999/25; E/CN.4/2000/26; E/CN.4/2001/31; 

E/CN.4/2002/33; E/CN.4/2003/31; E/CN.4/2004/27; E/CN.4/2005/30; E/CN.4/2006/31; 

A/HRC/4/59; A/HRC/7/46; A/HRC/10/37; A/HRC/13/24; A/HRC/16/21. 
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 إىل مساعدة واستمر االحتياج. والقبارصة األتراك الذين يعيشون يف اجلزء اجلنويب منها اجلزيرة
مـا يتعلـق    ومنـها    معاجلة املشاكل اليومية النامجة عن تقسيم اجلزيرة         قوة األمم املتحدة يف   

وعالوة على ذلك، سامهت قوة األمم   . الطبية، واالجتماعية  و ،التعليميةاالقتصادية، و باملسائل  
، وساعدت يف معاجلة الشواغل القانونية واإلنـسانية        التجمعات التذكارية تنظيم  املتحدة يف   

 . )٢(از القبارصة األتراك يف اجلنوب والقبارصة اليونانيني يف الشمال        النامجة عن توقيف واحتج   
، مبا كاتررصة األاالقبارصة اليونانيني والقبطائفيت بناء الثقة بني جهودها املتعلقة ب واصلت  كما  

وباإلضافة إىل ذلك، وباالعتماد على     . )٣(املنطقة العازلة املختلطة الواقعة يف     يف قرية بيال     يف ذلك 
  اليونـانيني  اون السابق، شرعت طائفة القبارصة األتراك يف بلدة لوروجينا وطائفة القبارصة          التع

. )٤(يف أثينو يف تنفيذ مبادرة لترميم كنيسة صغرية تعود إىل العصور الوسطى يف املنطقة العازلـة               
مناسبة  ١٨٠أكثر من    األمم املتحدة تنظيم   ت قوة لسّهوسعياً إىل دعم املصاحلة بني الطائفتني،       

 بالتقرير املمتـدة     شخص يف الفترة املشمولة    ٩ ٠٠٠مبشاركة أكثر من    مشتركة بني الطائفتني    
   .)٥(٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١ من

بني الشروط  ملة  تكاملفاوضات  املعملية   ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ٣   يف رمسياًوانطلقت    -٥
وصـل إىل   حتت إشراف األمم املتحدة هبدف الت     ين والقربصي التركي    اجلانبني القربصي اليونا  

، عّين األمني العام مستشاره اخلاص بـشأن        ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز . تسوية شاملة ملشكلة قربص   
ومنذ ذلك التاريخ، عقد زعماء     . قربص وأسند إليه مهمة مساعدة الطرفني على إجراء املفاوضات        

  ٣٠  إىل ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١ها يف الفترة مـن       من ٤٦اجتماعاً،   ١٣٥الطائفتني  
وخالل الفترة األخرية، اجتمع األمني العام بزعيم القبارصـة         . )٦(٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 

     جنيـف اليونانيني، دميتريس كيستوفياس، وزعيم القبارصة األتراك، ديرفيس إيروغلـو، يف           
 / تـشرين األول   ٣١ و ٣٠، ويف نيويورك يـومي      يوليه/ متوز ٧يناير و / كانون الثاين  ٢٦يف  

، حدث تقدم كبري يف جماالت االقتصاد، والشؤون املتـصلة          ٢٠١١يوليه  /ومنذ متوز . أكتوبر
باالحتاد األورويب، واجلوانب احمللية املتعلقة باألمن؛ ومع ذلك، مل حيدث سوى القليـل مـن          

وأشـار األمـني   . )٧(ملتعلقة باملواطنةالتقدم يف جماالت احلكم، وامللكية، واألراضي واملسائل ا    
 ٣١ و ٣٠العام إىل املناقشات اإلجيابية املثمرة والقوية اليت أجراها مع زعيمي الطائفتني يومي             

ودعا األمـني   . )٨(، وقد أكدا له أن التسوية ممكنة وسهلة املنال        ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 
، وتوقع التوصل حبلـول     ٢٠١٢يناير  /ثاينالعام الزعيمني إىل االجتماع به ثانيةً يف كانون ال        

__________ 

)٢( S/2011/332 ؛ ١٣، الفقرةS/2011/746 ١٨، الفقرة. 
)٣( S/2011/332 ؛ ٢٠، الفقرةS/2011/746 ٢٢، الفقرة. 
)٤( S/2011/746 ٢٢، الفقرة. 
)٥( S/2011/332 ؛ ١٨، الفقرةS/2011/746 ٢٠، الفقرة. 
 .www.uncyprustalks.org/nqcontent.cfm?a_id=3046 انظر )٦(
 .www.uncyprustalks.org/nqcontent.cfm?a_id=5058انظر  )٧(
 .٤، الفقرة أ2011/746/ )٨(
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ذلك التاريخ إىل تسوية مجيع اجلوانب الداخلية للتسوية من أجل تنظيم مؤمتر متعدد األطراف              
  .)٩(بعد ذلك بفترة وجيزة

وعالوة على ذلك، ُعقدت اجتماعات أيضاً بني ممثلي الزعيمني واجتماعات فنيـة              -٦
، واصلت اللجان الفنية املعنية مبسائل اجلرمية       ٢٠٠٨سبتمرب  /ومنذ أيلول . على مستوى اخلرباء  

والتراث الثقايف والشؤون الصحية والبيئة، االجتماعات املتعلقة بتدابري بناء الثقة الراميـة إىل             
أما اللجان الفنية الثالث املتبقية املعنية بالشؤون االقتـصادية،         . حتسني احلياة اليومية للقبارصة   

 بعد أن   ٢٠١١ات والشؤون اإلنسانية، فقد استأنفت أعماهلا يف عام         والتجارية، وإدارة األزم  
  .)١٠(٢٠٠٨توقفت منذ عام 

  الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثانياً  
عدد من قضايا حقـوق     النسبة ل  ب حىت اآلن عواقب  م قربص   يقسستمرار ت زال ال يال    -٧

 ة املفقودين، ومبدأ عدم التمييز، احلق يف احلياة ومسألاإلنسان يف اجلزيرة بأكملها، مبا يف ذلك 
حرية الرأي والتعبري، واحلق يف التعليم، فضالً        و الثقافية، واحلقوق وحرية الدين    ،حرية التنقل و

  .عن املنظور اجلنساين

ويف الوثيقة األساسية اليت تشكل جزءاً من تقارير الـدول األطـراف إىل هيئـات                 -٨
ُمنعـت بـالقوة    "، ذكرت حكومة قربص أهنا      ٢٠١١مايو  / أيار ٢٣املعاهدات، املقدمة يف    

العسكرية من ممارسة سلطتها وسيطرهتا وكفالة إعمال ومراعاة حقوق اإلنسان يف املنطقـة             
  .)١١("الواقع حتت االحتالل

  احلق يف احلياة ومسألة املفقودين  -ألف  

رية  فرد يف احلياة واحل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على حق كل٣تنص املادة     -٩
 من إعالن محاية مجيع األشخاص      ١وإضافة إىل ذلك، تنص املادة      . وىف األمان على شخصه   

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

  . هاكاً أو هتديداً خطرياً للحق يف احلياةوألسرهم؛ كما ُيعد انت

__________ 

 .املرجع السابق )٩(
)١٠( S/2011/498 انظر أيضاً. ١٥، الفقرة www.uncyprustalks.org/nqcontent.cfm?a_id=2484. 
)١١( HRI/CORE/CYP/2011 ٢٧، الفقرة. 
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 استخراج رفـات املفقـودين      )١٢(وواصلت اللجنة املعنية مبسألة املفقودين يف قربص        -١٠
 ١ ٤٩٣وقد أُبلغت اللجنة بصفة رمسية من جانب الطائفتني بـأن           . وحتديد هوياهتم وإعادهتا  
 عـداد املفقـودين بـسبب        من القبارصة األتراك أصبحوا يف     ٥٠٢من القبارصة اليونانيني و   

وقامت أفرقة علماء .  وما وقع بعدها من أحداث١٩٧٤يوليه /االقتتال الطائفي وأحداث متوز
 جثة من املناطق الواقعة على جانيب       ٨٣٣آثار مشتركة بني الطائفتني تابعة للجنة باستخراج        

ملفقـودين   من ا  ٤٨٣؛ وخضعت رفات    ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠املنطقة العازلة حىت    
لفحوص يف خمترب علم اإلنسان اخلاص بالطائفتني يف املنطقة املشمولة حبماية األمم املتحدة يف              

إىل )  قبارصة أتراك  ٦١ قبارصة يونانيني و   ٢٤٩( أشخاص   ٣١٠نيقوسيا؛ ومتت إعادة رفات     
 بيد أن اللجنة مل تتمكن من الوصول إىل املناطق العسكرية الواقعـة يف الـشمال             . )١٣(ذويهم

وبالنظر إل البعد اإلنساين هلذه املسألة، مـن الـضروري          . )١٤(خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
تسهيل عمليات استخراج الرفات اليت تضطلع هبا اللجنة يف كافة أحناء اجلزيرة، مبا يف ذلـك                

  .)١٥(املناطق العسكرية يف الشمال

الناً قدم فيه الدعم التـام      ، اعتمد الربملان األورويب إع    ٢٠١١يونيه  / حزيران ٩ويف    -١١
ألعمال اللجنة املعنية مبسألة املفقودين يف قربص، واعترف بدورها يف مرحلة ما بعد الرتاع يف               

وعالوة على  . تعزيز الكشف عن احلقيقة وإحياء ذكرى املفقودين وحتقيق املصاحلة يف قربص          
جنة لتمكينها مـن إجنـاز      ذلك، دعا الربملان املفوضية األوروبية إىل ختصيص موارد كافية لل         

واليتها اهلامة، كما دعا حكوميت قربص وتركيا إىل مواصلة دعم عمل اللجنـة ومـضاعفة               
اجلهود ملعرفة مصري األشخاص الذين ال يزالون يف عداد املفقودين، وكفالة إتاحـة كافـة               

  . املعلومات اليت من شأهنا تيسري مهمة اللجنة

، ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٣املؤرخ  ) ٢٠١١(١٩٨٦ورحب جملس األمن، يف قراره        -١٢
أنشطة هامة ومبواصلة تلك     من تضطلع به  ما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة املعنية باملفقودين يف      

كمـا الحـظ    . الطائفتني يف أن هذه العملية ستعزز املصاحلة بني      ب عن ثقته    روأعاألنشطة،  
املنطقة العازلـة،    األلغام املتبقية يف  أن اجلانبني مينعان الوصول إىل حقول       اجمللس مع األسف    

ويف هذا السياق، دعا اجمللـس كـال        .  إىل اخلطر املستمر الذي متثله األلغام يف قربص        وأشار
السماح بدخول األفراد املتخصصني يف إزالة األلغام، وتسهيل إزالة األلغام املتبقية            اجلانبني إىل 

__________ 

 مبوجب اتفاق بني الطـائفتني القربصـية       ١٩٨١أبريل  /أنشئت اللجنة املعنية باملفقودين يف قربص يف نيسان        )١٢(
وقد كُلفت بالنظر يف حاالت املفقودين خالل الرتاع        . يونانية حتت رعاية األمم املتحدة    التركية والقربصية ال  

 الختصاصاهتا، بتحديد    واألحداث الالحقة، بيد أهنا غري معنية، وفقاً       ١٩٧٤يوليه  /الطائفي ويف أحداث متوز   
 .اتاملسؤولية عن وفاة أي من األشخاص املفقودين أو تقدمي استنتاجات تتعلق هبذه الوفي

 .www.cmp-cyprus.org/media/attachments/Quick%20Statistics/Quick_Statistics_30.11.11.pdfانظر  )١٣(
 ).٢٠١١(١٩٨٦قرار جملس األمن  و٣٠الفقرة ، S/2011/746 و٢٨، الفقرة S/2011/332انظر  )١٤(
 .٣٩، الفقرة S/2011/746 و،٤٠، الفقرة S/2011/332انظر  )١٥(
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على توسيع نطاق عمليات إزالة األلغام لتمتد        اجلانبني    وحثّ يف قربص داخل املنطقة العازلة،    
  . إىل خارج املنطقة العازلة

، اليت تشرف على تنفيذ األحكام الصادرة       جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا     ونظرت    -١٣
    ١١٢٨  يف جلـستها   )١٦(قربص ضد تركيـا   عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف قضية        

. ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢نوفمرب إىل   /شرين الثاين  ت ٢٩اليت ُعقدت يف الفترة من      
كرر نواب الوزراء بإحلاح دعوة السلطات التركية إىل كفالة         "وفيما يتعلق مبسألة املفقودين،     

وصول اللجنة إىل كافة املعلومات واألماكن ذات الصلة، دون املساس بطابع السرية الـالزم              
املزمع اختاذها الستمرار عمل اللجنة لتمكينها بفعالية       إلجناز واليتها، وإطالعها على التدابري      

من استكمال التحقيقات اليت نص عليها احلكم، وتقـدمي الـردود علـى األسـئلة الـيت                 
وعالوة على ذلك، أعربت اللجنة عن بالغ أسفها إزاء رفض تركيا املـشاركة       . )١٧("تطرحها

مع اللجنة، وقررت طرح هذه املـسألة       يف املناقشات، ودعت الدولة املتهمة إىل التعاون التام         
  .)١٨(٢٠١٢مارس / املزمع عقدها يف آذار١١٣٦جمدداً يف جلستها 

  عدم التمييز  -باء  
 سواء أمـام    الناس مجيعاً  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ٧تنص املادة     -١٤

 يتساوون يف حـق     كما. )١٩(القانون، وهم يتساوون يف حق التمتع حبماية القانون دومنا متييز         
  .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               -١٥
   ويف املنطقة اخلاضعة حلكومة قربص، وصل عدد املـشردين داخليـاً           . )٢٠() يف املائة  ٢٣تبلغ  
 طفل ولدوا آلباء مت تصنيفهم      ٨٣ ٠٠٠، منهم   ٢٠١٠ نسمة حىت هناية عام      ٢٠٨ ٠٠٠إىل  

وخالفاً لألطفال الذين ُصّنف آباؤهم ضمن هذه الفئـة، فـإن           . ضمن فئة املشردين داخلياً   
__________ 

 ١٠املـؤرخ   ) ٢٥٧٨١/٩٤(رأت الدائرة الكربى يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان، يف حكمهـا              )١٦(
قوق  لالتفاقية األوروبية حل    انتهاكاً ١٤، أن تركيا مسؤولة عن      قربص ضد تركيا   يف قضية    ٢٠٠١مايو  /أيار

مسألة األشـخاص   ) ١: (اإلنسان، ووضعت اللجنة الوزارية جمللس أوروبا تلك االنتهاكات يف أربع فئات          
حقوق القبارصة األتراك الـذين     ) ٣(األحوال املعيشية للقبارصة اليونانيني يف مشال قربص؛        ) ٢(املفقودين؛  

 .  ملشردينومسألة مساكن وممتلكات ا) ٤(يعيشون يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة؛ 
 تـشرين   ٢٩ يف الفترة مـن      ١١٢٨جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا، قرار اعتمدته اللجنة يف جلستها             )١٧(

قضية قـربص ضـد   بشأن ) CM/Del/Dec(2011(1128( ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢نوفمرب إىل   /الثاين
 ).٢٥٧٨١/٩٤الشكوى رقم  (تركيا

 .املرجع السابق )١٨(
 .لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من ا٢٦ املادة انظر أيضاً )١٩(
)٢٠( “Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2010”, Internal 

Displacement Monitoring Centre of the Norwegian Refugee Council, May 2011, pp. 58 and 63. 
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أطفال النساء من الفئة ذاهتا ال حيصلون على بطاقة هوية الالجئني وإمنا على شهادة نـسب                
 إدخال تعديالت على قوانني    ٢٠١٠يونيه  /د برملان قربص يف حزيران    ويف حني اعتم  . فحسب

التسجيل والقانون املتعلق بتقدمي مساعدة السكن للمشردين وغريهم بغية املساواة بني أطفال            
 ٢٠١١فربايـر   / شباط ١الالجئات وأطفال الالجئني، فقد قررت احملكمة العليا القربصية يف          

 من الدستور، اليت تـنص      ٨٠ من املادة    ٢ا خمالفة للفقرة    عدم دستورية هذه التعديالت ألهن    
على عدم جواز تقدمي أي عضو يف الربملان مشروع قانون يتعلـق بزيـادة النفقـات مـن                  

 علـى   ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٥ومع ذلك، وافقت حكومة قربص يف       . )٢١(امليزانية
لالجئات، واعتمد الربملان القانون    اقتراح وزارة الداخلية املتعلق باعتماد تدابري لدعم أطفال ا        

وعليه، سيحصل أطفال الالجئـات     . ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧املتعلق هبذه املسألة يف     
  . على قروض إسكانية بأسعار فائدة متدنية وإعانات سكن بالنسبة للطالب منهم

ون يف  وواصلت قوة األمم املتحدة يف قربص مساعدة القبارصة األتراك الذين يعيـش             -١٦
اجلنوب عن طريق االتصال بالسلطات احمللية وممثلي الطوائف بغية توفري خـدمات الرعايـة              

. )٢٢(وتعزيز آليات دعم الضعفاء من أفراد هذه الطائفة يف جمال التعليم واجملاالت االجتماعية            
وتر واضطلعت قوة األمم املتحدة جبهود وساطة على املستويني التنفيذي واحمللي إلهناء حدة الت            

بني طائفيت القبارصة األتراك والقبارصة اليونانيني، وكان ذلك، على سبيل املثـال، عقـب              
 خالل مباراة كرة سلة يف جنوب نيقوسيا ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢١حادثة وقعت يف    

، حيـث  "أبويل نيقوسيا"التركي الزائر والفريق القربصي اليوناين   " بينار كارسياكا "بني فريق   
عمال شغب قام خالهلا املشجعون القبارصة اليونانيون باالعتداء على العيب الفريق           اندلعت أ 
. وقد تدخلت الشرطة القربصية بشكل حاسم ووفرت احلماية للفريق حىت مغادرته          . التركي

  . )٢٣(الحقاً وأدان اجلانبان هذه احلادثة

لجنـة  ، أشـارت ال   ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٣ويف التقرير الصادر بشأن قربص يف         -١٧
األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل التبليغ عن حاالت اعتداء استهدفت قبارصة أتراك،            
والحظت تأكيد السلطات أن القيادة السياسية تشجب دون حتفظ وبـشكل قـاطع هـذه          

ويف هذا الصدد، أوصت اللجنـة الـسلطات كفالـة          . احلوادث املعزولة اليت يرتكبها أفراد    
مجيع أفعال العنف القائم على أسباب عنصرية من أجل مالحقة اجلنـاة            التحقيق الشامل يف    

ويف التعليقات الواردة من وزارة اخلارجية علـى تقريـر          . )٢٤(ومعاقبتهم على النحو الواجب   
مل تشهد وقوع أية حادثة اعتداء       "٢٠٠٣اللجنة، ذكّرت حكومة قربص بأن الفترة منذ عام         

__________ 

 .٢٠١١فرباير / شباط١، احلكم الصادر يف ٣/٢٠١٠ ورقم ٢/٢٠١٠م احملكمة العليا يف قربص، املرجعان رق ) ٢١(
)٢٢( S/2011/332 ؛ ١٤، الفقرةS/2011/746 ١٧، الفقرة. 
)٢٣( S/2011/332 ١٦، الفقرة. 
 ٢٣، اعتمـد يف     )دورة الرصد الرابعة  (اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التقرير املتعلق بقربص          )٢٤(

 .١٣٠ و١٢٧-١٢٦لفقرات ، اCRI(2011)20، ٢٠١١مارس /آذار
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، وأشارت إىل أن احلكومة أدانت احلوادث "والقبارصة األتراكأو متييز بني القبارصة اليونانيني     
  .)٢٥(املعزولة، واُتخذت كافة التدابري الضرورية ملقاضاة مرتكبيها

، أشارت جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا إىل أن          ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢١ويف    -١٨
 القربصـي، حتـسني     من التطورات اإلجيابية اليت حدثت، بالنظر إىل تزايد تنـوع اجملتمـع           

واستكمال اإلطار التشريعي واملؤسسي ملناهضة التمييز، وزيادة التوعية حبقـوق اإلنـسان            
كما أشارت إىل التدابري اإلضافية املتخذة لـتمكني        . والتسامح ومبادئ املساواة وعدم التمييز    

تماعيـة  القبارصة األتراك من املشاركة بفعالية أكرب يف الـشؤون العامـة ويف احليـاة االج              
ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها من أنه ال يزال على األشخاص  . )٢٦(واالقتصادية والثقافية 

، احملمية مبوجب االتفاقية اإلطارية، االنضمام إما لطائفة        "الطوائف الدينية الثالث  "املنتمني إىل   
وتوصـي  . ملانالقبارصة اليونانيني أو القبارصة األتراك، والتصويت النتخاب ممثليهم يف الرب         

 والعمليات الالحقـة، تـدابري      ٢٠١١اللجنة بأن تتخذ، خالل عملية تعداد السكان يف عام          
 عن اختـاذ تـدابري عاجلـة        مالئمة تكفل التنفيذ الفعال ملبدأ التحديد الذايت للهوية، فضالً        

ك من   السلو واملعاقبة عليها بفعالية، مبا يف ذلك سوء       للتصدي جلميع أشكال التمييز والتعصب    
  . جانب أفراد الشرطة

 كـانون   ١٤ويف قرار املقبولية الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان يف              -١٩
مل تـر احملكمـة أن ربـط        ،  إيريل ودامدلني ضد قربص    بشأن قضية    ٢٠١٠ديسمرب  /األول

احلكومة التصويت والترُشح يف االنتخابات الربملانية بشرط اإلقامة يف املناطق اخلاضعة لسيطرة      
 ١ من الربوتوكول رقـم      ٣يف قربص غري متناسب أو متوافق مع األغراض األساسية للمادة           

وعالوة على ذلك، مل جتد احملكمة أدلة على ممارسة متييز ضد           . املتعلق بإجراء انتخابات حرة   
ويف هـذا   . أصحاب الطلبات القبارصة األتراك الذين يعيشون يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة          

د، احتجت احملكمة مبوضوعية ومعقولية ومشروعية التمييز، ألغراض انتخابيـة، بـني            الصد
القبارصة األتراك الذين فضلوا البقاء حتت إدارة السلطات القربصـية التركيـة يف الـشمال               

  .)٢٧(وأولئك الذين يعيشون يف املنطقة اخلاضعة للحكومة

__________ 

 .٥٦رأي احلكومة، الصفحة : املرجع السابق، التذييل )٢٥(
 بشأن تنفيذ االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية قربص لألقليات، اعتمدهتا جلنة           CM/ResCMN(2011)16القرار   )٢٦(

شارية واعتمدت اللجنة االست  .  للجنة نواب الوزراء   ١١٢١ يف اجللسة    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢١الوزراء يف   
 ACFC/OP/III(2010)002؛ انظـر    ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٩جمللس أوروبا رأيها الثالث املتعلق بقربص يف        

 .٢٩ و٢٨، الفقرتان A/HRC/16/21و
 كـانون   ١٤ ،)٣٩٩٧٣/٠٧(القـرار   إيريل ودامدلني ضد قـربص،      احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      )٢٧(

 .١٢، الصفحة ٢٠١٠ديسمرب /األول
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وبالرغم . )٢٨(قترحتها اللجنة األوروبية  اليت ا " الئحة التجارة املباشرة  "ومل ُتعتمد بعد      -٢٠
من استمرار برنامج املعونة األوروبية لطائفة القبارصة األتراك الذي يرمي إىل تشجيع التنمية             
االقتصادية يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة، فإن تنفيذ الربنامج يواجه حتديات منـها مـسألة               

التعامل التجاري بني طـائفيت القبارصـة       التعاون وبناء الثقة فيما بني األفراد وعلى مستوى         
 من املشاريع اهلادفة إىل جـسر       كما يشمل برنامج املعونة عدداً    . اليونانيني والقبارصة األتراك  

  .)٢٩(اهلوة وتعزيز املصاحلة وبناء الثقة

  حرية التنقل  -جيم  
 لكل فرد حق يف حرية     من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ١٣تنص املادة     -٢١

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

ويف قربص، ال يزال العبور بني مشال اجلزيرة وجنوهبا يتم من خالل نقاط عبور رمسية   -٢٢
    ٢٠١٠نـوفمرب   /الثـاين  تشرين   ٢١وخالل الفترة من    . فقط، مما يقّيد احلق يف حرية التنقل      

 مليون عملية ١,٥، سّجلت قوة األمم املتحدة أكثر من        ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢إىل  
  . )٣١(عبور خالل املنطقة العازلة

 هي املستخدمة لتحديد أحكام No. 866/2004 (EC)" اخلط األخطر"وال تزال الئحة   -٢٣
اص والبضائع واخلدمات عرب اخلطوط بـني       قانون االحتاد األورويب املنطبقة على تنقل األشخ      

والحظـت  . للحكومة وتلك اخلاضعة لسيطرهتا   مناطق قربص غري اخلاضعة للسيطرة الفعلية       
اللجنة األوروبية، يف تقريرها السابع املتعلق بتنفيذ هذه الالئحة، أهنا تشكل اإلطار القـانوين              

ومواطين البلدان األخـرى الـذين      الراسخ لتنقل القبارصة وغريهم من املواطنني األوروبيني        
وبالرغم من التراجع الطفيـف يف      . )٣٢(يعربون اخلط األخضر من خالل نقاط العبور الرمسية       

__________ 

لس األورويب بشأن الشروط اخلاصة املتعلقة بالتجارة مع مناطق مـن مجهوريـة قـربص               اجملاقتراح الئحة    )٢٨(
يف و). COM(2004)0466 final - ACC(2004)0148(متارس حكومة مجهورية قربص سيطرة فعلية عليها  ال

نيـة  ، شاطرت اللجنة القانونية للربملان األورويب رأي دائرة الشؤون القانو         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨
 لقواعـد   ينبغي تنظيمهـا وفقـاً    جتارة االحتاد األورويب مع اجلزء الشمايل من قربص          يف الربملان ومفاده أن   

األسواق املوحدة واالحتاد اجلمركي لالحتاد األورويب، وينبغي بالتايل اعتماد ذلك باإلمجاع من قبل جملـس               
، مل يدرج مـؤمتر رؤسـاء   ٢٠١٠أكتوبر /ل تشرين األو  ١٨ومنذ صدور قرار اللجنة القانونية يف       . الوزراء

 .الربملان األورويب هذا االقتراح يف جدول أعمال الربملان
مت تلقي املعلومات من فرقة العمل املعنية بالطائفة القربصية التركية، اإلدارة العامة املعنية بتوسيع املفوضـية                 )٢٩(

 .األوروبية
 .ق املدنية والسياسية من العهد الدويل اخلاص باحلقو١٢ املادة انظر أيضاً )٣٠(
)٣١( S/2011/332 ؛ ٢٦، الفقرةS/2011/746 ٢٨، الفقرة. 
 .٢٠١١مايو / أيار٣٠، )٢-١، الصفحتان COM(2011) 284 final)(تقرير اللجنة إىل اجمللس  )٣٢(
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، فإن أعداد الذين    ٢٠١٠أعداد القبارصة األتراك والقبارصة اليونانيني الذين عربوا خالل عام          
وال يـزال  .  يف املائة٥٦سبة بية وغريها من البلدان اخنفض بنوعربوا من مواطين البلدان األور 

  .ُسيَّاحيشهد عبور غالبية األجانب، وخباصة ال" لوكماسي/ليدرا ستريت"معرب 

، أن )٣٣(٢٠١١األمم املتحدة يف قربص لعام    وأكد األمني العام، يف تقريره عن عملية          -٢٤
، وناشد  من املؤسف استمرار القيود املفروضة على املدنيني من موظفي األمم املتحدة احملليني           

وعـالوة  . السلطات القربصية التركية احترام حرية التنقل جلميع العاملني لدى األمم املتحدة          
 ملا ورد بشأن القيود املفروضة على صحفي يعمل يف الصحيفة القربصـية             على ذلك، ونظراً  

، دعت املنظمة الصحفية جلنوب شرق أوروبا السلطات ٢٠١١مايو / يف أيار"Afrika"التركية 
  .   )٣٤(قربصية التركية إىل احترام حرية تنقل الصحفينيال

وفيما يتعلق حبرية السكن، طلبت تسع أسر مارونية وأسرتان من القبارصة اليونانيني              -٢٥
بيد أن  . من قوة األمم املتحدة نقل طلباهتا اليت أبدت فيها الرغبة يف اإلقامة الدائمة يف الشمال              

  . )٣٥(ن جانب السلطات القربصية التركيةتلك الطلبات ال تزال قيد النظر م

  حق التملك  -دال  
ق يف التملـك،    احللكل فرد   عالن العاملي حلقوق اإلنسان أن       من اإل  ١٧تنص املادة     -٢٦

  .  تعسفاًممتلكاتهال جيوز جتريد أحد من و ،مبفرده أو باالشتراك مع غريه

ائي لتقـدمي طلبـات     ، مت متديد املوعد النـه     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ويف    -٢٧
 / كـانون األول   ٢١، الذي يقـع يف      )٣٦(القبارصة اليونانيني إىل جلنة املمتلكات غري املنقولة      

، كان عدد الطلبات    ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ويف  . ، ملدة سنتني أخريني   ٢٠١١ديسمرب  
طريـق   عـن    ٧ منها بطرق ودية و    ١٩١ طلباً، متت تسوية     ٢ ٤٥٣اليت تلقتها اللجنة قد بلغ      

 ٦٢ ٣١٠ ٥١٠ عويضات إىل أصحاب الطلبـات بلغـت      ودفعت اللجنة ت  . إجراءات رمسية 
وعالوة على ذلك، قضت اللجنة باملبادلة والتعويض يف حالتني، وإعـادة           . جنيهات إسترلينية 

ويف واحدة مـن    . املمتلكات يف حالة واحدة، وإعادة املمتلكات والتعويض يف مخس حاالت         
 قراراً بإعادة املمتلكات بعد تسوية املـسألة القربصـية، وقـضت      احلاالت، أصدرت اللجنة  

  . باإلعادة اجلزئية يف حالة أخرى

__________ 

)٣٣( S/2011/332 ؛ ٣٥، الفقرةS/2011/746 ٣٦، الفقرة. 
  .www.seemo.org/activities/pressfreedom/11/press1146.htmlانظر  )٣٤(
)٣٥( S/2011/746 ؛ معلومات واردة من قوة األمم املتحدة يف قربص١٦، الفقرة .  
 يف قضية   ٢٠٠٥ديسمرب  /األول كانون   ٢٢يف أعقاب احلكم الصادر يف      . www.northcyprusipc.orgانظر   )٣٦(

 كـانون   ٧يف  ) التعويض العـادل  (  ب واحلكم املتعلق    ،)٤٦٣٤٧/٩٩ (أريستيس ضد تركيا   -غزينيديس  
 بـشأن  ٦٧/٢٠٠٥ أُنشئت جلنة معنية باملمتلكات غري املنقولة مبوجب القانون رقم      ،٢٠٠٦ديسمرب  /األول

 . التعويضات وتبادل املمتلكات غري املنقولة أو إعادهتا
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وعقب صدور قرار املقبولية من الدائرة الكربى للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان             -٢٨
، رأت احملكمة عدم مقبولية عدد من الطلبات املتعلقة       دميوبولوس وآخرون ضد تركيا   يف قضية   

اءات انتهاك احلق يف امللكية يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة لعدم استنفاد سبل االنتـصاف        بادع
 ١ املؤرخ   دميوبولوسوخلصت الدائرة الكربى للمحكمة، يف قرارها املتعلق بقضية         . )٣٧(احمللية
، الذي ٢٠٠٥ديسمرب  / املؤرخ كانون األول   ٦٧/٢٠٠٥، إىل أن القانون     ٢٠١٠مارس  /آذار

يع أصحاب املطالبات املتعلقة مبمتلكات منقولـة أو غـري منقولـة مـن              ينص على حق مج   
إطـار  "األشخاص الطبيعيني واالعتباريني يف عرضها على جلنة املمتلكات غري املنقولة، هـو             

تظلم فعال ومتاح فيما يتعلق بشكاوى التعدي علـى املمتلكـات الـيت تعـود لقبارصـة         
محكمة على أنه بالرغم من اعتبار اللجنة واحدة        كما شددت الدائرة الكربى لل    . )٣٨("يونانيني

من سبل االنتصاف احمللية يف القضايا املتعلقة مبمتلكات القبارصة اليونانيني يف الشمال، فـإن              
وقد خيتار  .  ال ينبغي تفسريه على أنه إلزام باللجوء إىل اللجنة         دميوبولوسالقرار املتعلق بقضية    

التوصل إىل تسوية سياسية؛ وإذا رغب هؤالء يف تقدمي         أصحاب املطالبات االنتظار إىل حني      
شكوى إىل احملكمة، فإن مقبوليتها ستقرر وفقاً ملا اُتبع من مبادئ وهنج عند اختـاذ القـرار                 

  . )٣٩(املتعلق بقضية دميوبولوس

ويف القضايا اليت صدرت أحكام من احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن أسسها              -٢٩
 النظـر يف  ٢٠١١لقرار املتعلق بقضية دميوبولوس، واصلت احملكمة يف عـام  املوضوعية قبل ا  

، )التعويض العادل ( أنتوسا إيورداناو ضد تركيا   ويف قضية   . الشكاوى لكفالة التعويض العادل   
 أن على تركيا دفع تعويض      ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١١على سبيل املثال، رأت احملكمة يف       

 ٢٤ يورو، وذلك بعد قرار احملكمة الـسابق يف          ١٤٣ ٠٠٠ه  مايل لصاحبة الشكوى مقدار   
__________ 

استيليانو ضـد   ؛  )٦٨١١٠/٠١(، القرار   إيكونوميدس وآخرون ضد تركيا   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      ) ٣٧(
كاكويـامني  ؛  )٥٦٤٤٦/٠٠(، القـرار    هاتزجيورجيو وآخرون ضد تركيـا    ؛  )٣٣٥٧٤/٠٢(، القرار   تركيا

، ٤٥٦٦٣/٩٩(، القـرارات     وآخرون ضد تركيـا    ؛ نيكوالتوس )٥٥٢٥٤/٠٠(، القرار   وآخرون ضد تركيا  
٥١٢٧٢/٩٩،  ٥٠٦٤٨/٩٩،  ٤٧٨٨٨/٩٩،  ٤٧٣٧٧/٩٩،  ٤٦٧٥٦/٩٩،  ٤٦٢٢٢/٩٩،  ٤٦١٥٥/٩٩ ،
٥٧٧٨٢/٠٠،  ٥٧٤٥٧/٠٠،  ٥٦٣٢٤/٠٠،  ٥٥٢٥٠/٠٠،  ٥٤٧٧٩/٠٠،  ٥٤٤٤٢/٠٠،  ٥٤٤٣٢/٠٠ ،
٦٥٢٦١/٠١،  ٦٥٢٥٩/٠١،  ٦٣٥٣٢/٠٠،٦٣٥٣٥/٠٠،  ٦٠٨٢٩/٠٠،  ٦٠٨١١/٠٠،  ٦٠٨٠٨/٠٠ ،
؛ )٣٧٩٩٦/٠٢،  ٣٩٠٧/٠٢،  ٣٩٠٥/٠٢،  ٦٥٧٣٧/٠١،  ٦٥٧٢٥/٠١،  ٦٥٦٥٨/٠١،  ٦٥٢٦٢/٠١

وإيانو إيكافاو وآخـرون    ؛  )١٠٧١٥/١٠ و ٤٦٠٧/١٠،  ٤٧٩/٠٧(، القرارات   وباباياين وآخرون ضد تركيا   
  ،وفـريوز وآخـرون ضـد تركيـا       ؛  )٦٠٧٥٨/٠٨،  ٢٤٧٣٠/٠٨،  ٢٤٥٠٦/٠٨(، القرارات   ضد تركيا 

ــرارات  ، ٦٦١٤١/٠١، ٦٣٥١٨/٠٠، ٥٨٣٧٨/٠٠، ٥٧٨٩٩/٠٠، ٥٤٠٨٦/٠٠، ٥٣٤٣٢/٩٩(القـ
، القـرارات   الفترياديس وآخرون ضد تركيا   ؛  )٣٥٨٤٦/٠٢،  ٢٥٠٥٧/٠٢،  ١٠١٩٢/٠٢،  ٧٧٧٥٢/٠١

، القـرار   وكيسوستوموس ضد تركيا  ؛  )٣٨٩٦/٠٢،  ٣٨٨٤/٠٢،  ٣٨٨٧/٠٢،  ٣٨٨٣/٠٢،  ٣٨٨٢/٠٢(
)٦٦٦١١/٠٩.(  

، القـرارات   دوموبولـوس وآخـرون ضـد تركيـا       احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، الدائرة الكـربى،         ) ٣٨(
)١٩٩٩٣/٠٤،  ١٤١٦٣/٠٤،  ١٠٢٠٠/٠٤،  ١٣٤٦٦/٠٣،  ١٣٧٥١/٠٢،  ٣٨٤٣/٠٢،  ٤٦١١٣/٩٩ ،

  .١٢٧، الفقرة ٢٠١٠مارس / آذار١، )٢١٨١٩/٠٤
 .١٢٨املرجع السابق، الفقرة  )٣٩(
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 الذي رأت فيه أن صاحبة الشكوى قد ُمنعت من الوصـول إىل         ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 
ممتلكاهتا وإدارهتا واالستفادة منها يف مشال اجلزيرة، إضافة إىل دفع أيـة تعويـضات تتعلـق               

كمة تأكيد سـابقة قـضائية مفادهـا أن         وكررت احمل . )٤٠(باالعتداء على حقها يف امللكية    
 يؤخذ  االعتراض القائم على عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية بعد إعالن مقبولية قضية ما ال             

وعالوة على ذلك، . )٤١(يف االعتبار يف مرحلة النظر يف األسس املوضوعية أو يف مرحلة الحقة
التعـويض   (رون ضد تركيـا   لويزو وآخ ، يف قضية    ٢٠١١مايو  /أيار ٢٤قررت احملكمة يف    

  . )٤٢( مليون يورو١,٣، دفع تعويضات مالية وغري مالية بقيمة )العادل

، قررت جلنة نواب الـوزراء يف جملـس         ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤ و ١٣ يومي   ويف  -٣٠
 قضية تتعلق باالعتداء على احلق يف امللكيـة يف          ٣٣أوروبا أن ُتصّنف ضمن إجراءاهتا املعززة       

 وتطبق املراقبة املعززة على قـضايا       .)٤٣(أو تتعلق حبرمة املسكن   /من اجلزيرة و  اجلزء الشمايل   
كما تطبـق علـى     . تتطلب إجراءات فردية عاجلة أو تكشف عن مشكالت هيكلية كبرية         

__________ 

األسـس  (، حكـم بـشأن     )٤٦٧٥٥/٩٩ (أنوسا غيوردانو ضـد تركيـا      األوروبية حلقوق اإلنسان،     ةاحملكم ) ٤٠(
 .٢٠١١يناير / كانون الثاين١١، )التعويض العادل( واحلكم بشأن ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٤، )املوضوعية

، )األسس املوضوعية (، حكم بشأن    )١٦٢١٩/٩٠ (دمياديس ضد تركيا   األوروبية حلقوق اإلنسان،     ةاحملكم )٤١(
 ٢٠،  )األسس املوضـوعية  (، حكم بشأن    )١٦١٦٢/٩٠ (ألكساندرو ضد تركيا  ،  ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٣١

 . ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين
األسـس  (، حكم بـشأن     )١٦٦٨٢/٩٠ (لويزو وآخرون ضد تركيا    األوروبية حلقوق اإلنسان،     ةاحملكم )٤٢(

 . ٢٠١١مايو / أيار٢٤، )التعويض العادل(، وحكم بشأن ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢، )املوضوعية
 ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤ و ١٣ يومي   ١١٢٠قرارات جملس نواب وزراء جملس أوروبا املعتمدة يف اجللسة           )٤٣(

(CM/Del/Dec(2011)1120)    وشركة إيوجينـا ميكايليـدو     ،  )١٥٣١٨/٨٩ (لويزيدو ضد تركيا   يف قضية
 دميـاديس ضـد تركيـا     ، وقـضية    )١٦١٦٣/٩٠ (وميكائيل تيمفيوس ضـد تركيـا      للتنمية احملدودة 

 بـايب أنـدريو ضـد تركيـا       ، وقضية   )١٦١٦٢/٩٠ (أليكساندرو ضد تركيا  ، وقضية   )١٦٢١٩/٩٠(
ديوغينوس وتسرييوتيس ضـد    ، وقضية   )١٨٣٦٠/٩١ (سوفيا أندريو ضد تركيا   قضية  ، و )١٦٠٩٤/٩٠(

 إبيفانيو وآخرون ضد تركيـا ، وقضية )١٨٤٠٥/٩١ (إيكونومو ضد تركيا ، وقضية   )١٦٢٥٩/٩٠ (تركيا
 غافرييـل ضـد تركيـا     ، وقضية   )١٨٤٠٣/٩١ (إيفاغورو كريستو ضد تركيا   ، وقضية   )١٩٩٠٠/٩٢(
هادجيتومـاس  ، وقـضية   )٣٧٣٩٥/٩٧ (وكوبيو وآخرون ضد تركيـا    هيدجيرب، وقضية   )٤١٣٥٥/٩٨(

 ميكائيليـدو ضـد تركيـا      - هابيـشيس وهابيـشيس   ، وقـضية    )٣٩٩٧٠/٩٨ (وآخرون ضد تركيا  
 إيوانـو ضـد تركيـا     ، وقـضية    )٣٨١٧٩/٩٧ (هابيشيس وآخرون ضد تركيا   ، وقضية   )٣٥٢١٤/٩٧(
 إيوردانو أنتوسا ضد تركيا   ، وقضية   )٤٣٦٨٥/٩٨ (إيوردانيس يوردانو ضد تركيا   ، وقضية   )١٨٣٦٤/٩١(
 كرييـاكو ضـد تركيـا   ، وقـضية  )٢١٨٨٧/٩٣ (جوزيفيدس ضـد تركيـا  ، وقضية  )٤٦٧٥٥/٩٩(
 لوردوس وآخرون ضد تركيا   ، وقضية   )١٦٦٨٢/٩٠ (لويزو وآخرون ضد تركيا   ، وقضية   )١٨٤٠٧/٩١(
 نيكوليـدس ضـد تركيـا      وقـضية    ،)١٨٣٦١/٩١ (ميكائيل ضـد تركيـا    ، وقضية   )١٥٩٧٣/٩٠(
 أورفانيـدس ضـد تركيـا     ، وقـضية    )١٦٠٩١/٩٠ (أوليمبيو ضـد تركيـا    ، وقضية   )١٨٤٠٦/٩١(
 فنادق روك رويب احملدودة ضد تركيـا      ، وقضية   )٢٩٠٩٢/٩٥ (رامون ضد تركيا  ، وقضية   )٣٦٧٠٥/٩٧(
شركة اسكاي روبيـا إيـاليس      ، وقضية   )١٦١٦٠/٩٠ (سافريياديس ضد تركيا  ، وقضية   )٤٦١٥٩/٩٩(

فـارهيمي  ، وقضية   )١٦١٦١/٩٠ (سولومونيديس ضد تركيا  ، وقضية   )٤٧٨٨٤/٩٩ (احملدودة ضد تركيا  
 ).   ١٦٦٥٤/٩٠ (وزافو وآخرون ضد تركيا، وقضية )١٦٠٧٨/٩٠ (ضد تركيا
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احلاالت املتكررة املرتبطة بقضايا سبق تصنيفها على أهنا تتطلب إجراءات معززة والقـضايا             
ق مبسألة املساكن وممتلكات القبارصة اليونانيني املـشردين،        وفيما يتعل . املشتركة بني الدول  

، بطلب وفد قربص تعليق النظر يف هذه     ١١٢٨أحاطت جلنة نواب الوزراء علماً، يف جلستها        
 إىل حني صدور حكم احملكمة األوروبيـة حلقـوق          قربص ضد تركيا  املسألة يف إطار قضية     

راً، وقررت جلنة نواب الوزراء مواصلة      اإلنسان بشأن طلب التعويض العادل الذي قدم مؤخ       
، بشأن هذه املسألة وتلك املتعلقة حبقوق       ٢٠١٢مارس  / يف آذار  ١١٣٦النقاش، يف جلستها    

  .)٤٤(امللكية لألشخاص احملصورين بسبب الرتاع

ومل يطرأ تغيري على الوضع يف فاروشا، وهي منتجع سابق على مقربة من فاماغوستا                -٣١
جليش التركي، وحتمل األمم املتحدة احلكومة التركية مسؤولية الوضع         وختضع حالياً لسيطرة ا   
  . )٤٥(القائم يف هذه املدينة

  حرية الدين واحلقوق الثقافية  -هاء  
لكل شخص حـق يف      من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ١٨تنص املادة     -٣٢

حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا احلق حريته يف تغيري دينه أو معتقده، وحريته يف               
إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة، وأمام              

 شخص   لكل  من اإلعالن على أن    ٢٧وعالوة على ذلك، تنص املادة      . )٤٦(املأل أو على حده   
حق املشاركة احلرة يف حياة اجملتمع الثقافية، وىف االستمتاع بالفنون، واإلسـهام يف التقـدم               

  . )٤٧(العلمي وىف الفوائد اليت تنجم عنه

وتواصل قوة األمم املتحدة تيسري الوصول إىل األماكن والرموز ذات األمهية الدينية              -٣٣
يـة   مناسـبة دين ٣٠، يّسرت القوة تنظيم أكثر من وخالل الفترة املشمولة بالتقرير . والثقافية

 شخص جرت إما يف املنطقة العازلـة أو تطلبـت           ٩ ٠٠٠وتذكارية شارك فيها أكثر من      
  . )٤٨(عبورها

ومع ذلك، أُطلع املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد على العديد من األحداث                -٣٤
نانيني فيما يتصل مبمارسة حقها يف حرية الدين واملشاكل اليت تعرضت هلا طائفة القبارصة اليو    

__________ 

 تـشرين  ٢٩، املعقـودة يف الفتـرة مـن     ١١٢٨قرار اللجنة الوزارية جمللس أوروبا املعتمد يف جلـستها           )٤٤(
 قربص ضد تركيـا  يف قضية (CM/Del/Dec(2011)1128) ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٢نوفمرب إىل  /الثاين

)٢٥٧٨١/٩٤.( 
)٤٥( S/2011/332 ٧، الفقرة S/2011/746 ١٠، الفقرة.  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واإلعالن املتعلق بالقـضاء علـى          ١٨ املادة   انظر أيضاً  )٤٦(

 ). ٣٦/٥٥قرار اجلمعية العامة (د مجيع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو املعتق
 .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٥ املادة انظر أيضاً )٤٧(
)٤٨( S/2011/332 ؛ املعلومات الواردة من قوة األمم املتحدة١٣، الفقرة. 
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أو املعتقد، كما عرضت قوة األمم املتحدة هذه األحداث واملشاكل على السلطات القربصية             
، أوقفت السلطات القربصية التركية قداس ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٥ويف . )٤٩(التركية

سانت سينسيوس يف ريزوكارباسـو،     عيد امليالد الذي نظمه القبارصة اليونانيون يف كنيسة         
الثالوث املقـدس يف    وذُكر أن السلطات رفضت التصريح بإقامة قداس عيد امليالد يف كنيسة            

، قيل أن املصلني املسيحيني يف شـبه جزيـرة   ٢٠١١فرباير / شباط ٤ويف  . قرية يالوسا اجملاورة  
، صادرت الـسلطات    ٢٠١١ مارس/ آذار ١٧ويف  . كارباس ُمنعوا من إقامة الصلوات املسائية     

 كتب دينيـة كـان اجلانـب        ١٠٤القربصية التركية مائة نسخة من كتاب العهد اجلديد و        
القربصي اليوناين بصدد إرساهلا إىل الشمال، وُزعم أن حجاج دير أبوسـتولوس أنـدرياس              

وعالوة على ذلك، رفضت السلطات القربصـية التركيـة         . طُلب منهم دفع رسوم للدخول    
، ويف فاتيلي يف عيد ٢٠١١مارس / آذار٢٥سبات دينية يف ريزوكارباسو يف طلبات تنظيم منا

  . ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠الفصح يوم 

ويف هذا الصدد، دافعت السلطات التركية القربصية عن هذه األفعال على أساس أنه               -٣٥
يف و. )٥٠(مل تتم مراعاة إجراءات احلصول على التصاريح املتبعة منذ أمد بعيد هبذا اخلـصوص        

، راجعت السلطات التركية القربصية اإلجراءات القائمة فيمـا يتعلـق           ٢٠١١مارس  /آذار
حبصول القبارصة اليونانيني على تصاريح تنظيم االحتفاالت الدينية يف دور العبادة يف مشـال              

 أيـام   ١٠وعليه، مت ختفيض الفترة الزمنية لتقدمي طلبات تنظيم املناسبات الدينية إىل            . اجلزيرة
وعالوة على ذلك، أشارت السلطات القربصية التركيـة إىل أن بإمكـان القبارصـة        . عمل

اليونانيني الذين يعيشون يف الشمال إقامة الشعائر الدينية يف أي يوم من أيام األسـبوع دون                
احلصول على إذن إذا أشرف عليها اثنان من القساوسة القبارصة اليونانيني املعينني يف ثالث              

  .ى مقربة من مكان سكنهمكنائس تكون عل
وقدم رئيس أساقفة الكنيسة القربصية األرثوذكسية املستقلة كريسوستوموس الثـاين            -٣٦

شكوى إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قال فيها إنه والكنيسة وأبناء الطائفة منعوا بصورة            
زء الشمايل من اجلزيرة بعد     مستمرة من إقامة الشعائر الدينية يف األماكن الدينية املوجودة يف اجل          

وادعى رئيس األساقفة أن العديد مـن املمتلكـات         . ١٩٧٤إجبارهم على املغادرة يف عام      
ومـع ذلـك،   . الدينية قد ُدّمرت أو ُخرِبت أو ُنهبت أو ُجردت من صفتها الدينية أو بيعت             

 أن االدعـاءات     إىل ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٤أشارت احملكمة يف قرار املقبولية الصادر يف        
ويف هذا الـصدد،    .  بتعذر استخدام املمتلكات املعنية     وثيقاً املتصلة حبرية الدين ترتبط ارتباطاً    

تـستنفد،   ترى احملكمة أن سبل االنتصاف احمللية أمام اللجنة املعنية باملمتلكات غري املنقولة مل    
__________ 

)٤٩( A/HRC/18/51 القضيتان ،OTH 2/2011)  و) ٢٠١١فرباير / شباط١٧رسالة االدعاء املؤرخةOTH 3/2011 
  . ١٧، الفقرة S/2011/332؛ و)٢٠١١أبريل / نيسان٢١النداء العاجل املؤرخ (

الرد املؤرخ (OTH 3/2011  وOTH 2/2011، القضيتان رقم A/HRC/18/5 و١٧، الفقرة S/2011/332انظر  )٥٠(
  ). ٢٠١١مايو / أيار٣
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يضات مالية وغري ماليـة     األمر بإعادة املمتلكات واحلكم بدفع تعو     " على   وهذه اللجنة قادرة  
وعليه، فإن الـشكاوى  . )٥١("فيما يتعلق بأية خسائر ذات صلة مبنع استخدام تلك املمتلكات        

املتعلقة باملمتلكات ُرفضت لعدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية، ورأت احملكمة أن الشكاوى            
  . املتعلقة حبرية الدين وحرية التجمع مل تثر أية قضايا قائمة بذاهتا

كما أعربت السلطات القربصية التركية عن قلقها إزاء االدعاءات املتعلقـة بتقييـد               -٣٧
 من القبارصة األتراك الذين يعيشون يف اجلزء اجلنويب         ١ ٠٠٠حرية الدين واملعتقد ألكثر من      

وذُكر أن السلطات تسمح هلم بأداء الصالة يف مسجدين فقط مها حتديـداً             . )٥٢(من اجلزيرة 
وعالوة على ذلـك،    . ن تيكي يف الرنكا ومسجد كوربولو يف ليماسول       مسجد هاال سلطا  

ذُكر أن السلطات القربصية اليونانية ال تسمح بتعيني أئمة املساجد القبارصـة األتـراك يف               
وعالوة على ذلك، وخالل الرحلة السنوية      . اجلنوب من ِقبل السلطات الدينية اليت يتبعون هلا       

، مل ُيسمح إال لعدد قليـل مـن         ٢٠١١أغسطس  / آب لزيارة مسجد هاال سلطان تيكي يف     
 لعدم وجود اتفـاق مـسبق واضـح بـشأن           القبارصة األتراك عبور املنطقة العازلة، نظراً     

واحتجاجاً على ذلك، قرر القبارصة األتراك إلغاء الزيارة التالية هلذا املـسجد،            . اإلجراءات
  . )٥٣(وقد ساعد تدخل قوة األمم املتحدة يف نزع فتيل التوتر

  حرية الرأي والتعبري  -واو  
لكل شخص حق التمتع     من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ١٩تنص املادة     -٣٨

حبرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة، وىف التمـاس               
  . )٥٤(بار للحدوداألنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، بأية وسيلة ودومنا اعت

وفيما يتعلق حبرية التعبري يف الشمال، ورد خالل الفترة موضـوع االسـتعراض أن                -٣٩
 اليت تصدر باللغة التركية تعرضوا للـهجوم والتهديـد          "Afrika"صحفيني يعملون لصحيفة    

 ٢٥ويف  . )٥٥(بالقتل بسبب تقارير انتقدوا فيها سياسة تركيا إزاء الشطر الشمايل من اجلزيرة           
فرباير، أقدم مسلحون مل ُتحدد هوياهتم على إطالق النار على مـدخل الـصحيفة مث               /باطش

مارس، ذُكر  / آذار ٢ويف  . تركوا مذكرة مفادها أهنم سيستهدفون الصحفيني يف املرة القادمة        
وبعد يوم على نشر معلومات جديدة عن قضية        . أن رئيس حترير الصحفية تلقى هتديداً بالقتل      

__________ 

ـ    احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية       )٥١(  ٤،  )٦٦٦١١/٠٩(، القـرار    اكريسوستوموس الثاين ضد تركي
 .٤، الصفحة ٢٠١١يناير /كانون الثاين

)٥٢( A/HRC/18/51 القضيتان ،OTH 2/2011و OTH 3/2011)  ٢٠١١مايو / أيار٣الرد املؤرخ .(  
)٥٣( S/2011/746 ١٩، الفقرة.  
  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٩ املادة انظر أيضاً )٥٤(
 www.seemo.org/activities/pressfreedom/11/press1184.htmlانظر  )٥٥(

  .http://ifex.org/turkey/2011/07/11/levent_gunman_attackو
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، حضر مسلح إىل مكتـب      ١٩٩٦يوليه  / حزيران ٣ التركي الذي قُتل يف      الصحفي القربصي 
وعالوة على ذلـك، اقتحمـت      .  وأطلق النار على املوظف الذي فتح الباب       Afrikaصحيفة  

نوفمرب وأنزلت شعاراً من الشرفة / تشرين الثاين١السلطات القربصية التركية مقر الصحفية يف  
  .ف قدميةبه عناوين رئيسية كانت قد صدرت يف صح

  احلق يف التعليم  -ايز  
ـ لكل شخص    من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أن         ٢٦تنص املادة     -٤٠ ق يف  احل

ينبغي توجيه التعليم لتحقيق التطور الكامل لشخصية الفرد وتعزيز احترام حقوق      و. )٥٦(التعليم
 بني مجيع الشعوب    يعزز التفاهم والتسامح والصداقة   جيب أن   اإلنسان واحلريات األساسية؛ و   

واجملموعات العرقية أو الدينية، كما ينبغي أن يعزز أنشطة األمم املتحدة من أجل احملافظة على    
  . وعالوة على ذلك، من حق اآلباء اختيار نوع التعليم املقدم ألطفاهلم. السلم
درسية ويف اجلزء الشمايل من اجلزيرة، تواصل قوة األمم املتحدة تيسري نقل الكتب امل              -٤١

. )٥٧( والثانوية للقبارصة اليونانيني يف شبه جزيرة كاراباس   ةوتعيني املعلمني يف املدارس االبتدائي    
ومثلما حدث يف السنوات املاضية، اعترضت السلطات القربصية التركية على سـبعة مـن              
الكتب املدرسية ورفضت سبعة معلمني مت تعيينهم، مما طرح مشكالت أمام سري التـدريس              

  . ة يف مدارس القبارصة اليونانيني يف الشمالبسالس
ويف اجلزء اجلنويب من اجلزيرة، واصلت قوة األمم املتحدة العمل مع السلطات احمللية               -٤٢

وممثلي الطوائف يف ليماسول وبافوس بغية تعزيز آليات دعم الضعفاء من طائفـة القبارصـة          
ذلك، أعرب اجلانب القربصي التركي من      ومع  . األتراك يف جمال التعليم واجملاالت االجتماعية     

  . )٥٨(جديد عن قلقه إزاء عدم توفر التعليم االبتدائي باللغة التركية يف ليماسول
وعالوة على ذلك، ال يستفيد الطالب القبارصة األتراك من فرص التبادل والربامج              -٤٣

ودة يف الشطر الشمايل    التعليمية لبلدان االحتاد األورويب ألن قربص ال تعترف باجلامعات املوج         
وقد وضعت املفوضية األوروبية برناجما للمنح الدراسية املقدمة للقبارصة األتراك،     . من اجلزيرة 

يف إطار برنامج املعونة املقدم من االحتاد األورويب، للتعويض عن فقدان اإلمكانيات اليت يتيحها              
ب واملعلمني القبارصة األتـراك مـن       وميكن هذا الربنامج الطال   . برنامج إيرازمس للتعليم العايل   

الدراسة ملدة سنة واحدة يف جامعة أو مؤسسة للتعليم العايل يف بلدان االحتاد األورويب، ويتـيح             
، ٢٠١١-٢٠١٠ وخالل الـسنة الدراسـية    . مستوى متويل أعلى بكثري من برنامج إيرازمس      

 منحة دراسية للعام    ٩٣ من الطالب واملعلمني، وقُدمت      ١٠٢شارك يف الربنامج ما جمموعه      

__________ 

اتفاقيـة  ، و ١٤ و ١٣ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادتـان           انظر أيضاً  )٥٦(
  .٢٩ و٢٨حقوق الطفل، املادتان 

  .١٦، الفقرة S/2011/746؛ ١٥، الفقرة أ2011/332/ )٥٧(
  .١٧، الفقرة S/2011/746؛ ١٥-١٤، الفقرتان أ2011/332/ )٥٨(
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واملفوضية األوروبية على اتصال بالسلطات القربصية فيما يتعلـق بإمكانيـة مـنح      . اجلاري
القبارصة األتراك خيار االلتحاق يف املستقبل القريب باجلامعات املوجودة يف مناطق واقعـة             

  . )٥٩(حتت السيطرة الفعلية للحكومة القربصية
 ٢٣اهضة العنصرية والتعصب، يف تقريرهـا املـؤرخ       والحظت اللجنة األوروبية ملن     -٤٤
 املتعلق بقربص، عددا من التدابري اإلجيابية اليت اُتخذت لفائدة القبارصـة            ٢٠١١مارس  /آذار

مبـا يف ذلـك     (األتراك يف جمال التعليم، حنو التعليم اجملاين يف مجيع املدارس العامة أو اخلاصة              
، وتقدمي الوجبـات اجملانيـة      )قوسيايبني الطائفتني يف ن   املدرسة اإلنكليزية املرموقة املشتركة     

جلميع التالميذ الناطقني باللغة التركية يف املدارس العامة، وتدريس اللغتني التركية واليونانيـة             
وعالوة على ذلك، أعربـت اللجنـة عـن         . )٦٠(باجملان للتالميذ واآلباء يف مراكز تعليم الكبار      

 ٢٠١٢-٢٠١١ من العام الدراسي     يدة ملادة التاريخ اعتباراً   ارتياحها العتماد كتب مدرسية جد    
بيد أن اللجنـة    . )٦١(تعكس تنوع وتعددية اجملتمع وتتضمن اإلشارة إىل الطائفتني القربصيتني        

تالحظ تركيز األطفال القبارصة األتراك مبعدالت غري متناسبة يف مدارس بعينها، وتوصـي             
فية قبول التالميذ، بغية القضاء على املمارسات       بقوة يف هذا الصدد بأن تراجع السلطات كي       

التمييزية واختاذ التدابري الضرورية األخرى اليت تكفل توزيع التالميذ الناطقني باليونانية وغري             
  .الناطقني هبا بصورة متناسبة يف خمتلف املدارس

  املنظور اجلنساين  -حاء  
ف الفاعلـة املعنيـة، عنـد       مجيع األطرا ) ٢٠٠٠(١٣٢٥دعا جملس األمن يف القرار        -٤٥

  : التفاوض على اتفاقات السالم وتنفيذها، األخذ مبنظور جنساين، يشمل، يف مجلة أمور، ما يلي
ة إىل الـوطن وإعـادة      مراعاة االحتياجات اخلاصة للمرأة والفتاة أثناء اإلعـاد         )أ(  
   ؛عمري بعد انتهاء الصراعوالتوما يتعلق من هذه االحتياجات بإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج التوطني 
اختاذ تدابري تدعم مبادرات السالم احمللية للمرأة والعمليات اليت يقوم هبـا              )ب(  

  ؛ السكان األصليون حلل الصراعات، وتدابري تشرك املرأة يف مجيع آليات تنفيذ اتفاقات السالم
خاصـة  اختاذ تدابري تضمن محاية واحترام حقوق اإلنسان للمرأة والفتاة، و           )ج(  

  . يتعلق منها بالدستور والنظام االنتخايب والشرطة والقضاء ما
ويعمل مكتب املستشار اخلاص لألمني العام املعين بقربص بالتنسيق الوثيق مع برنامج            -٤٦

شاري الفريق االست ‘األمم املتحدة اإلمنائي، وفريق خرباء يشمل نساء من الطائفتني ُيطلق عليه            
ومت تشكيل  ). ٢٠٠٠(١٣٢٥عزيز تنفيذ قرار جملس األمن      ، هبدف ت  ‘انيةباملسائل اجلنس  املعين  

__________ 

  .املعلومات الواردة من فريق العمل اخلاص بالطائفة القربصية التركية، اإلدارة العامة املعنية بتوسيع املفوضية األوروبية ) ٥٩(
  .٦٥، الفقرة )٢٨انظر احلاشية (األوروبية املعنية مبناهضة العنصرية والتعصب، التقرير املتعلق بقربص اللجنة  )٦٠(
  .٢٢٣املرجع السابق، الفقرة  )٦١(
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الفريق استجابة للشواغل املتصلة بإدماج املسائل اجلنسانية وحقوق املرأة يف عملية الـسالم             
وجيتمع أعضاء الفريق من الناشطني يف جمال اجملتمع . وجهود بناء السالم يف قربص بشكل عام     

 من أجـل وضـع      ٢٠٠٩أكتوبر  /حناء اجلزيرة منذ تشرين األول    املدين والعلماء من كافة أ    
توصيات تركز على املنظور اجلنساين يف اجملاالت الرئيـسية موضـوع النقـاش يف إطـار                

واضطلع الفريق يف اآلونة األخرية بأنشطة مشلت تقدمي رسالة خطية إىل القـادة             . املفاوضات
نسني؛ وتقدمي عرض رمسي لزعيمي الطائفتني      املعنيني بوضع املبادئ األساسية للمساواة بني اجل      

، وهـو   )٢٠٠٠(١٣٢٥كرى العاشرة العتماد القـرار      تناول موضوع امللصق اخلاص بالذ    
معروض حالياً يف قاعة املفاوضـات، وتركيـب لوحـة إعالنـات عنـد معـرب ليـدرا                  

اشرة، لوكماسي تدعو العامة إىل اإلعراب عن رأيهم باإلجابة، كتابةً على اللوحة مب           /ستريت
؛ وتعميم عريضة تدعو املتفاوضني إىل إدمـاج        "ماذا يعين السالم بالنسبة لك؟    "على السؤال   

ألن النساء لديهن جتربة خمتلفة فيما يتعلق بـالرتاع واألمـن           "منظور جنساين يف املفاوضات     
  .  )٦٢("واملمتلكات والسالم والتنمية

  استنتاجات  -ثالثاً  
 يف قربص بعض التطورات اإلجيابية، من قبيل        لقد شهدت مسألة حقوق اإلنسان      -٤٧

متديد املهلة احملددة للقبارصة اليونانيني لتقدمي شكاواهم إىل اللجنة املعنية باملمتلكات غري            
 عن التدابري املتخذة لتمكني القبارصة األتراك من املشاركة بفعالية أكرب يف            املنقولة، فضالً 

  . االقتصادية والثقافيةالشؤون العامة ويف احلياة االجتماعية و
متتعاً سكان قربص متتع ل عقبة أمام شكّيزال يتقسيم جزيرة قربص ال استمرار إن   -٤٨
 هذا التقرير   ويقدم. ، يف جو تسوده الثقة املتبادلة     واحلريات األساسية   حبقوق اإلنسان  تاماً
ة املفقودين، ومبدأ حلق يف احلياة ومسألتبني التبعات والتطورات األخرية فيما يتعلق با أمثلة

عدم التمييز، وحرية التنقل، وحقوق امللكية، وحرية الدين واحلقوق الثقافيـة، وحريـة             
  . الرأي والتعبري، واحلق يف التعليم، فضالً عن املنظور اجلنساين

واألمل معقود على أن تتأتى ُسُبل النهوض حبالة حقوق اإلنسان يف اجلزيرة ممـا                -٤٩
للتفـاوض وحتقيـق    من جهود   لقبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك      زعماء ا  يبذله حالياً 

وينبغي أن تكون معاجلة القضايا األساسية املتعلقة حبقـوق         . ملشكلة قربص تسوية شاملة   
اإلنسان جزءاً مهماً من جهود حفظ السالم وأن تشكل أساساً للحوار السياسي من أجل              

  .التوصل إىل تسوية شاملة للمشكلة القربصية

        

__________ 

  .املعلومات الواردة من مكتب املستشار اخلاص لألمني العام املعين بقربص )٦٢(


