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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

  وتقارير املفوضية واألمني العام

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن مسألة حقوق تقرير     
  اإلنسان يف قربص

  *مذكرة من إعداد األمني العام    
، إىل األمني العام واملفوضـة      ٢/١٠٢طلب جملس حقوق اإلنسان، مبوجب مقرره         

 مواصلة االضطالع بأنشطتهما، وفقاً جلميع املقررات السابقة الـيت        "السامية حلقوق اإلنسان    
ومـا تفهمـه    ". اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث التقارير والدراسات ذات الـصلة         

 يتمثـل يف    ٢/١٠٢مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان هو أن اهلدف من املقرر            
احلفاظ على دورة اإلبالغ السنوي السابقة بشأن هذه املسألة إىل أن ُيقرر اجمللـس خـالف             

) A/HRC/7/46(قضية حقوق اإلنسان يف قربص، قُّدم تقرير سنوي شامل          وفيما يتعلق ب  . ذلك
  .٢٠٠٨مارس /إىل اجمللس يف دورته السابعة املعقودة يف آذار

وُيحال املرفق هبذا التقرير، الذي أعدته مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق                
 كـانون   ٢٠حـىت   وهو يغطي الفتـرة املمتـدة       . اإلنسان، إىل اجمللس عمالً بذلك املقرر     

 ويقدم حملة عامة عن قضايا حقوق اإلنسان يف قـربص اسـتناداً إىل              ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
وبالنظر إىل أن املفوضية ليس هلا وجود ميداين يف قربص، فضالً عن عدم             . املعلومات املتاحة 

وجود أي آلية حمددة للرصد، فقد اعتمدت املفوضية ألغراض إعداد هذا التقريـر علـى               
  .متنوعة لديها معرفة خاصة حبالة حقوق اإلنسان يف قربصمصادر 

__________ 

 .تأخر تقدمي هذا التقرير  *  
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  املرفق

بشأن مسألة  تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    
  حقوق اإلنسان يف قربص

  حملة عامة  -أوالً   
 منقسمة، مع وجود منطقة عازلـة       ٢٠٠٨ديسمرب  /بقيت قربص حىت كانون األول      -١

  وقد ُمدِّدت واليـة قـوة حفـظ        . تحدة حلفظ السالم يف قربص    ُتشرف عليها قوة األمم امل    
ومبوجـب  . ، مبوجب قرارات جملس األمن املتعاقبة     ١٩٦٤السالم، اليت يعود تارخيها إىل عام       

 ١٥، مدَّد جملس األمن والية هذه القوة لفتـرة إضـافية تنتـهي يف            )٢٠٠٨(١٨٤٧القرار  
  .٢٠٠٩يونيه /حزيران

  ة حبقوق اإلنسانالشواغل املتعلق  -ثانياً   
الستمرار انقسام قربص نتائج على عدد من قضايا حقوق اإلنسان يف اجلزيرة ككل،           -٢

منها حرية التنقل، وحقوق امللكية، وحقوق اإلنسان املتعلقة مبسألة املفقـودين، والتمييـز،             
  .وحرية الديانة، واحلق يف التعليم، واالجتار بالبشر، واحلقوق االقتصادية

ص حرية التنقل، سجلت قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص عبـور             وفيما خي   -٣
وأّدى فتح نقطة العبـور     . )١(٢٠٠٣  مليون شخص منذ فتح نقاط العبور يف عام        ١٦,٥حنو  

، إىل عامل خطري يف جمال ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ذات البعد الرمزي اهلام يف شارع ليدرة يوم 
غ يف االتصاالت بني الطائفتني، كما يدل على ذلك ارتفـاع           بناء الثقة كان له أثر إجيايب بال      

ويف سياق العملية اجلديدة الرامية إىل إجياد       . )٢(عدد األشخاص الذين عربوا النقطة منذ فتحها      
تسوية شاملة للمشكلة القربصية، ورغم عدم التوصل إىل اتفاق بشأن فـتح نقـاط عبـور                

يستوفياس ومهمات علي طالت، من ممثليهمـا   إضافية، طلب زعيما اجملموعتني، دميتريس كر     

__________ 

ميتيهـان الـيت فتحـت يف       /يشري ذلك إىل نقاط عبور ليدرا، وبرغاموس، وستروفيليا وأيوش دوميتيوس          )١(
، كما ورد ذلك يف تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قـربص               ٢٠٠٣مايو  /أبريل وأيار /نيسان

(S/2003/572)   أيلـول  ١وال يشمل هذا الرقم عدد األشخاص الذين عربوا برغاموس منـذ            . ٩، الفقرة /  
، عندما توقف اجلانب القربصي التركي عن تبادل اإلحصاءات بشأن حركة األشـخاص يف              ٢٠٠٦سبتمرب  

  .نقطة العبور هذه
)٢( S/2008/353 ٢٤ و١٥، الفقرتان. 
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ياشيلريماك ونقاط عبور أخرى أثناء االجتماع املعقـود        /ليمنيتيسنقطة العبور   النظر يف فتح    
 .)٣(٢٠٠٨يوليه / متوز٢٥بينهما يف 

 القيود املفروضة على حرية التنقل، وخباصة فيما يتعلق بعدد مـن القـرى              وتستمر  -٤
ومنذ الفترة املشمولة بالتقرير األخري،  . ة باجلزء الشمايل من اجلزيرة    الواقعة يف املناطق العسكري   

 آيـا مارينـا     تني املاروني القريتنيمل حيدث تغيُّر إجيايب فيما يتعلق بزيادة إمكانية الوصول إىل           
ويقال إن للقيود اليت تفرضها القوات التركية على قوة األمم املتحدة أثراً سلبياً             . وأسوماتوس

  .)٤(املهام اإلنسانية املطلوبة منها يف اجلزء الشمايل من اجلزيرةيف إجناز 
وال تزال املنظمات غري احلكومية، مبا فيها املنظمات القاعدية، تتزعم تنظـيم وتنفيـذ                -٥

كما تضطلع  .  املنظمات املاحنة   من األنشطة املشتركة بني الطائفتني، وغالباً ما يكون ذلك بدعم        
م املتجددة، مع ممثلي اجملتمع املدين من كلتا الطائفتني الذي ُعيِّنـوا يف             بدور هام يف عملية السال    

عدد من اللجان الفنية اليت تسعى إلجياد حلول فورية للمشاكل اليومية الناشئة عـن تقـسيم                
وبغية احلد من احلواجز البريوقراطية اليت تعيق عمل املنظمات غري احلكومية، كما أشار             . اجلزيرة

اجمللس األورويب املعين حبقوق اإلنسان توماس مهربارغ يف تقرير عن زيارته إىل            إىل ذلك مفوض    
مجهورية قربص مؤخراً، تشترك حكومة مجهورية قربص يف عملية للوقوف على إمكانية إصالح             

ورغم أن العملية مل تستكمل بعـد،       . )٥(اإلطار القانوين الذي تعمل فيه املنظمات غري احلكومية       
من املمارسات اجليدة لدى البلدان األخرى، وتعزيز بناء القـدرات ملـوظفي            فقد مشلت النهل    

اخلدمة املدنية ومنظمات اجملتمع املدين، وإقامة حوار بني أصحاب املـصلحة املعنـيني بـشأن               
 فرقة عمل استشارية مشتركة بـني القطاعـات،         أنشئتكما  . اإلصالحات الواجب إدخاهلا  

نة حتت إشراف مكتب التخطيط، حبضور ممثلني عن كل         عقدت اجتماعات ُمنَتظمة خالل الس    
  .)٦( املنظمات غري احلكومية/من احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين

وفيما يتعلق مبنظمات اجملتمع املدين العاملة يف مشال اجلزيرة، وبالرغم مما قيل من أن                -٦
ليـست  ية التسجيل    إقامة منظمات اجملتمع املدين هي بسيطة وغري مكلفة، فإن عمل          اتإجراء

وباإلضافة إىل ذلـك،    . ، ويتعني على مجيع فئات هذه املنظمات أن تسجل أنفسها         اختيارية
  يبدو أن القانون املطبق على منظمات اجملتمع املدين يف اجلزء الشمايل من قربص يقيد االنتماء               

  

__________ 

)٣( S/2008/744 ٨ و٧، الفقرتان. 
 .٤٦ و٢١املرجع نفسه، الفقرتان  )٤(
 .٥٤، الفقرة commDH(2008)36جملس أوروبا،  )٥(
  وردت هذه املعلومات من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهيئة العمل من أجـل التعـاون وبنـاء الثقـة           )٦(

 .يف قربص
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صعوبات يف  وحيث إن منظمات اجملتمع املدنية يف الشمال قد واجهت          . )٧(إىل هذه املنظمات  
إقامة منتديات وشبكات قانونية مسجلة بسبب االفتقار إىل اهليكل القانوين الـالزم، فقـد              
قدمت هي نفسها مشروع قانوٍن جديد للجمعيات، سعياً لكفالة اتساق اللوائح احلالية مـع              

وبادر االحتاد األورويب كذلك إىل تنفيذ برنـامج عملـه          . املعايري وأفضل املمارسات الدولية   
لثاين للمجتمع املدين القربصي، وهو مبثابة خطة ِمنح هتدف إىل تعزيز وتطوير جمتمع مـدين               ا

  . أكثر حيوية يف طائفة القبارصة األتراك وتعزيز الثقة واحلوار والتعاون بني الطائفتني
ويف سياق إنفاذ القانون، وال سيما فيما يتعلق باالجتار بالبشر، أشارت جلنة الشؤون               -٧

 للجمعية الربملانية التابعة إىل جملس أوروبا إىل أن اجملرمني املنظمني الذين يشاركون             السياسية
يف هذه األنشطة قادرون على االستفادة من االفتقار إىل االتصال والتعاون بني مؤسـسات              

ومثة بعض الشواغل بشأن االجتار بالبشر، وال سيما االجتار         . )٨(إنفاذ القانون من كال اجلانبني    
  .)٩(ساء ألغراض االستغالل اجلنسي، كما أشار إىل ذلك السيد مهّربارغ يف تقريرهبالن
وفيما يتعلق بالشكاوى ضد التمييز اليت قدمتها طائفة القبارصة األتراك يف ليماّسول              -٨

املبلغ عنها يف السنة املاضية واليت تتعلق أساساً باالفتقار إىل اخلدمات االجتماعية والـسكن              
 يف غضون ذلك جلنة تتألف مـن        أنشئتصعوبات يف احلصول على وثائق اهلوية،        وال ،الالئق

 الرعاية والبلدية والتعليم والسكن، هبـدف       مكاتبممثلني عن خمتلف السلطات احمللية مبا فيها        
وال يزال املركز االجتماعي . )١٠(حتسني تنسيق الرعاية املقدمة إىل القبارصة األتراك يف اجلنوب      

ميـارس  طائفتني، الذي أنشأته بلدية ليماّسول ملعاجلة بعض هذه الـشواغل،           املشترك بني ال  
بيد أن أفراد طائفة القبارصة األتراك الذين يعيشون يف اجلنوب، ومن بينهم طائفـة              . نشاطه

الروما، ال سيما يف ليماّسول وبافوس، استمروا يف السعي للحصول على تسهيالت من قوة              
،  االجتماعيـة  وية، والسكن، وخدمات الرعايـة    اهل وثائق   لىاحلصول ع األمم املتحدة بغية    

  .)١١( وفرص العمل،والرعاية الطبية

__________ 

القانون املعين بالنقابات واجلمعيات الصادر عن      "حيكم منظمات اجملتمع املدين يف اجلزء الشمايل من قربص           )٧(
التعـديل  " مبوجـب    ١٩٩١ينـاير   / كانون الثاين  ٢٢املعدل يف   )" ٦/١٩٦١رقم  (لتركي  اجمللس الطائفي ا  

 منـه   ١وتنص املادة   ". املدخل على القانون املعين بالنقابات واجلمعيات الصادر عن اجمللس الطائفي التركي          
كلها أفـراد  ختضع هلذا القانون مجيع فئات النقابات واجلمعيات وغريها من املنظمات اليت يش          : "على ما يلي  

معلومات واردة  ". (من غري مواطين اجلمهورية التركية لشمال قربص، ألغراض أخرى دون األغراض الرحبية           
 ).من مركز إدارة البحر األبيض املتوسط

  / أيلـول  ١٢تقرير عن احلالة يف قربص، جلنة الشؤون السياسية، اجلمعيـة الربملانيـة، جملـس أوروبـا،                  )٨(
 .٤٨، الفقرة ١١٦٩٩، الوثيقة ٢٠٠٨سبتمرب 

)٩( CommDH(2008)36 ٣٣ و٣٢، الفقرتان. 
)١٠( A/HRC/7/46 ٨، الفقرة. 
)١١( S/2008/744 ٣٠، الفقرة. 
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قضية تبعث على القلق مثلما كانت يف السنوات الـسابقة،          ال تزال حقوق امللكية     و  -٩
ويف ). احملكمة(وال تزال الرتاعات املتعلقة بامللكية تقدم إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان            

 ذلك، تواصل اللجنة الوزارية جمللس أوروبا اإلشراف على تنفيذ األحكام الصادرة عن  غضون
، اعتمدت اللجنـة    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤ويف  . احملكمة بشأن قضايا حتديد امللكية    

اليت تتناول قضية   الرائدة  ، وهي القضية    أرستيس ضد تركيا   - كزينيدسقراراً مؤقتاً يف قضية     
وفيما يتعلق بدفع تعـويض مناسـب،       . )١٢(اك حقوقهم يف امللكية يف الشمال     املشردين وانته 

شددت اللجنة الوزارية بقوة على أن تدفع تركيا إىل مقدم الطلب املبالغ املنصوص عليها يف               
وفيما يتعلق بقضية حقـوق     . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٧قرار احملكمة األوروبية املؤرخ     

، جددت اللجنـة  )٢٠٠١ (قربص ضد تركيا شارة إىل قضية    امللكية للمشردين كذلك، وباإل   
  .)١٣(دعوة السلطات التركية إىل الرد على أسئلتها املتعلقة بتنفيذ قرار احملكمة

، الحظت اللجنة كذلك مع االرتياح     )٢٠٠١ (قربص ضد تركيا  وفيما يتعلق بقضية      -١٠
ن القيود املفروضة على حقوق     أنه وفقاً للتوضيحات اليت قدمتها السلطات التركية، مت احلد م         

حقوق املرياث  وعلى  امللكية للقبارصة اليونانيني الذين غادروا هنائياً اجلزء الشمايل من قربص،           
لألشخاص الذين يقيمون يف اجلزء اجلنويب فيما يتعلق مبلكية القبارصة اليونانيني املتـوفني يف              

الورثـة إىل   مبادرة  ا ألغت وجوب    وبيَّنت السلطات التركية بصفة خاصة أهن     . اجلزء الشمايل 
   إلدارة ممتلكاهتم الواقعة يف الشمال يف غـضون سـنة بدايـة مـن تـاريخ                 اتاختاذ إجراء 
 . )١٤(وفاة قريبهم

، حيث قضت احملكمة بأن مقدمة الشكوى       )١٩٩٦ (لويزيدو ضد تركيا  ويف قضية     -١١
داهنا السيطرة علـى ممتلكاهتـا   هي املالكة القانونية ملمتلكاهتا الواقعة يف مشال قربص، رغم فق    

بسبب عدم إمكانية الوصول إليها، الحظت اللجنة الوزاريـة أن قـراءة أوىل للمعلومـات               
  اإلضافية اليت أتاحتها السلطات التركية بشأن العرض الذي قدمتـه إىل مقدمـة الـشكوى               

علـق   املت ٦٧/٢٠٠٥القـانون رقـم     "فيما يتعلق مبمتلكاهتا تثبت أن هذا العرض يتسق مع          
وُينشئ هذا القانون آلية تعويض     ". بتعويض املمتلكات غري املنقولة أو استبداهلا أو استردادها       

  واسترداد املمتلكات يف اجلزء الشمايل من قربص بعد صـدور قـرار احملكمـة األوروبيـة                
__________ 

 .CM/ResDH(2008)99القرار املؤقت  )١٢(
 كـانون   ٤-٢،  (DH) ١٠٤٣ جملس أوروبا، مقررات نواب الوزراء، اجللـسة         اللجنة الوزارية التابعة إىل    )١٣(

 .٢٠٠٨ديسمرب /األول
ة الشمال هنائياً، ووفقاً ملعلومات تلقتها اللجنة الوزاريـة، اعتمـدت الـسلطات       فيما يتعلق حباالت مغادر    )١٤(

القربصية التركية قراراً جديداً يقضي باستمرار متتع القبارصة اليونانيني الذين يقيمون يف كارباس بأمالكهم              
ـ    /قدر أدىن من االتصاالت مبمتلكاهتم    "بعد مغادرهتم، طاملا حافظوا على       ". ع كاربـاس  أو روابط مع جمتم

وتنتظر اللجنة الوزارية تلقي معلومات وتوضيحات إضافية بشأن هذه املسألة اللجنة الوزارية جمللس أوروبا،              
، مالحظات عامة بشأن ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٤-٢،  (DH) ١٠٤٣مقررات نواب الوزراء، اجللسة     

  .٢٥٧٨١/٩٤، قربص ضد تركياقضية 
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.  أرسـتيس ضـد تركيـا      -كزينيدس   يف قضية    ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املؤرخ  
 احملكمة األوروبية مل تعاجل إىل حد اآلن بالتفصيل مجيـع القـضايا ذات              وذكَّرت اللجنة بأن  

الصلة املتعلقة بفعالية هذه اآللية، وقررت اللجنة استئناف النظر يف هذه القضية يف اجتماعها              
  .)١٥( على أقصى حد٢٠٠٩يونيه /املزمع عقده يف حزيران

ـ  ،  أورامس ضد آبوستوليدس  وفيما يتعلق بقضية      -١٢ إىل حمكمـة العـدل     ت  اليت أحيل
، قدم الطرفان قضيتيهما    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣األوروبية للحصول على قرار أويل بتاريخ       

  .وينتظران صدور قرار احملكمة
ظلت احلاالت اليت   يف  وبالنظر إىل احلاجة إىل ضمان احترام حقوق امللكية، كذلك            -١٣

ر هدم بيوت القبارصـة اليونـانيني يف        املمتلكات فيها شاغرة، فإن التقارير املتعلقة باستمرا      
وتشمل هذه احلاالت عمليات اهلدم اجلارية يف قرية كونـدميينوس   . الشمال تبعث على القلق   

وفيما يتعلـق هبـدم     . )١٦(يف كريينيا دون موافقة أصحاب املمتلكات من القبارصة اليونانيني        
ا أشخاص مـشردون،   واقعة يف منطقة كارباس ميلكه    ٢٠٠٧أبريل  /بيوت عديدة منذ نيسان   

ومع مراعاة الرد الوارد من السلطات التركية، ومفاده أن هذه التـدابري ترمـي إىل ضـمان        
السالمة العامة، تسعى اللجنة الوزارية للحصول على توضيحات بشأن اإلجراء الذي تتبعـه             

لـى  السلطات التركية وسبل التظلم امللموسة املتاحة للمالكني الذين يرغبون يف االعتراض ع           
مجهورية قـربص   وما زالت حكومة    . )١٧(عملية اهلدم واحلصول على تعويض عند االقتضاء      

وفقاً للتقارير الواردة   ،   إىل زيادة اإلعمار   اجلانب القربصي التركي  تعرب عن قلقها إزاء نزوع      
  .يف فاروشاومل يطرأ تغيري على الوضع . )١٨(يف السنة املاضية

ية التركية جنوب املنطقة العازلة، ال يـزال القـانون   وفيما يتعلق باملمتلكات القربص    -١٤
على إعادة املمتلكات أو تعويضها بالنسبة إىل القبارصة األتـراك الـذين     قيوداً  املطبَّق يفرض   

  .)١٩(خارج مجهورية قربص" إقامتهم العادية"تكون 
باستخراج رفات  وواصلت اللجنة املعنية باملفقودين عملها يف إطار مشروعها املتعلق            -١٥

أفرقـة  استخرجت  ،  ٢٠٠٨نوفمرب  /وحىت تشرين الثاين  . وإعادهتاوالتعرف عليها   املفقودين  
 فرداً من مواقع على جانيب املنطقة       ٤٥٥املشتركة بني الطائفتني والتابعة للجنة رفات       العلميني  
  مفقوداً للفحص يف املختـرب األنثروبولـوجي       ٢٩٢وخضعت رفات ما يربو على      . العازلة

__________ 

 .١٣انظر احلاشية  )١٥(
)١٦( S/2008/353٢٧لفقرة ، ا. 
 . أعاله١٤انظر احلاشية  )١٧(
)١٨( A/HRC/7/46 ١٢، الفقرة. 
يشمل القانون األحكام املؤقتة ذات الصلة بإدارة ممتلكات القبارصة األتراك يف اجلمهورية وغريهـا مـن                 )١٩(

 .القضايا ذات الصلة
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وبعد . املشترك بني الطائفتني التابع للجنة يف املنطقة املشمولة حبماية األمم املتحدة يف نيقوسيا            
أكتـوبر  /ويف تـشرين األول   .  أفراد إىل أُسـرهم    ١٠٥حتليل احلمض النووي، أُعيد رفات      

، بعد انقضاء فترة تدريب استمرت أكثر من عامني، استلم فريـق مـشترك بـني                ٢٠٠٨
القبارصة املسؤولية التنفيذية الكاملة عن إدارة املخترب األنثروبولـوجي         علميني  الالطائفتني من   

وكان ذلك ذروة ما أمكن حتقيقه يف جمال بناء القدرات وحتّمل املسؤولية عـن              . التابع للجنة 
  .)٢٠(اللجنة على الصعيد احملليمشروع 

األشـخاص  وسوف تستأنف اللجنة املعنية باملفقودين التحقيقات لكشف مـصري            -١٦
وأعرب األمني العام عن سروره ألن اللجنـة املعنيـة         . املفقودين فور متكنها من القيام بذلك     

باملفقودين تواصل عملها اإلنساين دون عائق وبأسلوب غري مسيَّس، وحث مجيع األطـراف             
  .)٢١(استخراج رفات املفقوديناملعنية على اختاذ كل اإلجراءات املمكنة لإلسراع بعملية 

، جددت اللجنة الوزارية اهتمامهـا الواضـح        قربص ضد تركيا  فيما يتعلق بقضية    و  -١٧
بعمل اللجنة املعنية باملفقودين، وأكدت جمدداً احلاجة إىل اختاذ السلطات التركيـة تـدابري              
إضافية لكفالة التحقيقات الفعالة اليت ينص عليها احلكم، وحثت السلطات التركيـة علـى              

ويف . )٢٢(مات عن الوسائل امللموسة املتوخاة لتحقيق هذه النتيجـة        دون إبطاء مبعلو  تزويدها  
إىل احملكمة  أشارت  ،  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٠ املؤرخة   فرنافا وآخرون ضد تركيا   قضية  

اللجنة املعنيـة بـاملفقودين يف اجملـال        ومفاده أنه بغض النظر عن جدوى       استنتاجها السابق   
يف مصري تسعة أشخاص الفّعال افية الستيفاء معيار التحقيق    اإلنساين، فإهنا مل تتح إجراءات ك     

 مـن   ٢من مقدمي الطلبات الذين اختفوا يف ظروف هتدد حياهتم، كما تقضي بذلك املادة              
مؤخراً، وهو  ورغم اكتشاف رفات أحد مقدمي الطلبات. االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

ة املعنية باملفقودين قادرة على اختاذ أية تدابري        سفّاس هاجيبنتيلي، فإن ذلك ال يثبت أن اللجن       
وليس هذا احلكم هنائياً،    . بعد فوات األوان  ُتذكر تتجاوز حتديد موقع الرفات والتعرف عليها        

  .  فيها احملكمة األعلى يف انتظار البتأُحيلت القضية إىلحيث 
صـة اليونـانيني    وال تزال كتب التاريخ املستعَملة يف نظامي التعلـيم لـدى القبار             -١٨

وتـشري  . بدرجات متفاوتة والقبارصة األتراك، تركز على اهلوية اإلثنية وتاريخ كل طائفة،          
نشرة تناولت مقارنة الكتب املدرسية للقبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك صادرة عن املعهد 

ر ثالثة  الدويل لبحوث السالم إىل أنه بالرغم من وجود بعض أوجه الضعف العامة، أدى نش             
إىل ) ٢٠٠٥روجعت يف عـام      (٢٠٠٤كُتب مدرسية عن تاريخ القبارصة األتراك يف عام         

 بـشأن   ١٥) ٢٠٠١(توافق كبري يف اآلراء بشأن املبادئ الواردة يف توصية جملس أوروبـا             

__________ 

)٢٠( S/2008/744 ٤٠ و٣٩، الفقرتان. 
)٢١( S/2008/353 و٣٧، الفقرة S/2008/744 ٤١، الفقرة. 
 .  أعاله١٣ انظر احلاشية )٢٢(
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وصدرت منذئذ أربعة كُتب تـاريخ      . تدريس التاريخ يف أوروبا يف القرن احلادي والعشرين       
وُينتظر مراجعة كتب التاريخ املدرسية املـستخَدمة يف مجهوريـة          . ثانويةالللمدارس  إضافية  

وذكر وزير التعليم يف حكومة مجهورية قربص أن        . )٢٣(أعالهاملشار إليها   قربص وفقاً للمبادئ    
يف إطار اإلصالح األوسع    أولوياته الرئيسية   مراجعة كتب التاريخ وتعليم التاريخ متثل إحدى        

  .)٢٤(القربصي اليوناينتعليم النطاقا لنظام 
وفيما يتعلق باحلق يف التعليم للقبارصة اليونانيني الذين يعيشون يف الشمال، ال تزال               -١٩

، وتكفل التعليم   متارس عملها املدارس االبتدائية والثانوية للقبارصة اليونانيني يف ريزوكرباسو        
وأُبديت بعض أوجه القلـق     . نيالقبارصة اليوناني التالميذ  االبتدائي والثانوي الكاملني لصاحل     

نوفمرب /يف تشرين الثاين  الصادر  والحظ األمني العام يف تقريره      . املدرسنيإزاء إجراءات تعيني    
 أن قوة األمم املتحدة ال تزال تيسر تعيني املدرسني يف كل من مدارس الطائفتني، وأنه         ٢٠٠٨

 يتمكن مثانية منهم من احلصول      عينوا للسنة الدراسية احلالية، مل    مدرساً وموظفاً    ١٤من بني   
  .)٢٥(ومل يذكر اجلانب القربصي التركي سبب رفض التعيينات. على إذن بالتدريس

وال يزال الطلبة القبارصة األتراك يعانون من عدم إمكانية االستفادة من برامج التبادل               -٢٠
اجلامعات املوجودة  والربامج التعليمية يف االحتاد األورويب بسبب عدم اعتراف مجهورية قربص ب          

ورغم أن مشاركة عدد قليل جداً من القبارصة األتراك يف برنامج الشباب التـابع              . يف الشمال 
  لالحتاد األورويب قـد يـّسرهتا الوكالـة الوطنيـة القربصـية للـشباب، فـإن الطـالب                  

ألوروبية وحثت املفوضية ا  . ال يستفيدون من برنامج التعليم مدى احلياة التابع لالحتاد األورويب         
دون جدوى حكومة مجهورية قربص على اتباع هنج أكثر مرونة يف تناول قـضية مـشاركة                

ولتدارك االفتقار إىل املرونة اليت كـان بإمكـان برنـامج           . القبارصة األتراك يف هذا الربنامج    
 لالحتاد األورويب خطـة     ملساعدة التابع إيرامسوس أن يتيحها، وضعت املفوضية مبوجب برنامج ا       

القبارصة األتراك، متكن الطالب واألساتذة من قضاء سنة واحـدة          لصاحل  جمتمعية  ح دراسية   ِمَن
  .)٢٦(يف اخلارج يف إحدى جامعات االحتاد األورويب أو يف مؤسسة تعليم عال

ومل تطرأ تطورات جديدة على إنشاء مدرسة ابتدائية تـدّرس باللغـة التركيـة يف                 -٢١
  / آذار ٢٦ويف  . ٢٠٠٥مـارس   /القربصي اليونـاين يف آذار    ليماّسول اليت التزم هبا اجلانب      

املعلمـني  ، رفضت احملكمة العليا يف مجهورية قربص القضية اليت قدمتها نقابة            ٢٠٠٨مارس  
__________ 

)٢٣( Yiannis Papadakis, “Narrative, memory and history education in divided Cyprus. A comparison 

of schoolbooks on the "History of Cyprus”, History and Memory, vol. 20, No. 2 (2008), p. 128. 
  أهـداف للـسنة   "، ومعنـون  ٢٠٠٨أغـسطس  / آب٢٧تعميم على مجيع املدارس التابعة للدولة مؤرخ   )٢٤(

 ".٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسية 
)٢٥( S/2008/744 ٢٩، الفقرة. 
  وردت هذه املعلومات من فرقة العمل لصاحل طائفـة القبارصـة األتـراك، املديريـة العامـة للتوسـع،                    )٢٦(

 .املفوضية األوروبية
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مجهورية قربص وضعت أحكاماً مناسبة لتعليم األطفال الناطقني بدعوى أن األتراك القبارصة، 
 ومشريين إىل عدم اهتمام الطائفة الناطقة باللغة        باللغة التركية عن طريق نظام املدارس القائم      

  .)٢٧(التركية يف ليماّسول بذلك
وجتري مناقشة مسألة احلفاظ على التراث الثقايف للجزيرة ومحايته وترميم مواقعه يف              -٢٢

وفيما يتعلق حبرية   . من أجل التوصل إىل تسوية شاملة ملشكلة قربص       الدائرة  إطار املفاوضات   
ة، مل يتفق اجلانبان بعد على طرائق السماح حبرية الوصول إىل املواقع والرمـوز              التنقل والعباد 

  . وال يزال اجلانبان يلتمسان مساعدة قـوة األمـم املتحـدة          . ذات األمهية الدينية والثقافية   
كمـا  التذكارية،  الشواغل قائمة إزاء عرقلة الوصول إىل املواقع الدينية واألحداث          وما فتئت   

، عندما رفض اجلانب القربصي التركي فتح نقطة عبور         ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلولكان الشأن يف    
كاتو بريغوس الذين كانوا يرغبـون    يف  ياشيلينرماك ألفراد الطائفة القربصية اليونانية      /ليمنيتس

  .)٢٨(الصلوات السنوية املقررة يف كنيسة أيوس مماسإقامة يف 
فرغم استمرار . جمال احلقوق االقتصادية وال تزال هناك قضايا قائمة بني الطائفتني يف           -٢٣

تنفيذ برنامج مساعدة طائفة القبارصة األتراك الذي وضعه االحتاد األورويب، وهو برنـامج              
يهدف إىل تشجيع التنمية االقتصادية يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة، يواجه تنفيذه حتـديات              

ومل يعتمد بعـد    . )٢٩(رصة اليونانيني تتمثل يف أمور منها التعاون بني القبارصة األتراك والقبا        
جملس وزراء االحتاد األورويب الالئحة اليت اقترحتها املفوضية األوروبية بشأن الشروط اخلاصة            
بالتجارة مع تلك املناطق التابعة جلمهورية قربص اليت ال متارس حكومة مجهورية قربص فيها              

  ").الئحة التجارة املباشرة("مراقبة فعالة 

  اخلالصة  -ثالثاً   
إن استمرار التقسيم الفعلي جلزيرة قربص يشكل عقبة حتول دون التمتـع حبقـوق                -٢٤

ويؤمل أن يتيح الزخم اجلديد لتحقيق تسوية شاملة ملشكلة قربص سبالً لتحـسني             . اإلنسان
تعزيـز  مجيع األطراف املعنية إسهاماً فّعـاالً يف        سهم  تحالة حقوق اإلنسان يف اجلزيرة، وأن       

  .ق اإلنسان والنهوض هبامحاية حقو
        

__________ 

)٢٧( S/2008/353 ، و٢٨الفقرة S/2008/744 ٣١، الفقرة. 
)٢٨( S/2008/744 ٣٥ و٣٤، الفقرة. 
 عن تنفيذ املساعدة املقدمة من اجلماعة األوروبية مبوجب الئحة اجمللـس            ٢٠٠٧ السنوي الثاين لعام     التقرير )٢٩(

 املنشئة ألداة دعم مالية لتشجيع التنمية االقتصادية لطائفـة          ٢٠٠٦شباط  /٢٧ املؤرخة   ٣٨٩/٢٠٠٦رقم  
 .COM(2008) 551 finalرسالة موجهة من املفوضية إىل الربملان األورويب واجمللس، . القبارصة األتراك 


