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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الرابعة

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "قوق اإلنسانجملس ح"املعنون 

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

 مذكرة من إعداد األمني العام

 إىل األمني العام واملفوضة السامية حلقوق اإلنسان        ٢/١٠٢طلب جملس حقوق اإلنسان، مبوجب مقرره        
قررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وحتديث التقارير مواصلة االضطالع بأنشطتهما، وفقاً جلميع امل  "

فقد قُدم تقرير سنوي     حقوق اإلنسان يف قربص،       وهي ،وفيما يتعلق باملسألة الراهنة    ".والدراسـات ذات الصلة   
تبقى و .٢٠٠٥/١٠٣ باملقررإىل الدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان عمالً         )   E/CN.4/2006/31 (شامل  

وما تفهمه مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق        .املعلومـات الـيت يتضمنها هذا التقرير ذات عالقة باملوضوع         
 هو احلفاظ على دورة اإلبالغ السنوي السابقة بشأن هذه املسألة إىل أن ٢/١٠٢اإلنسان هو أن اهلدف من املقرر 

يف ملقدم إىل جملس حقوق اإلنسان التطورات اليت حدثت         وعليه، يتناول هذا التقرير ا     .يقـرر اجمللس خالف ذلك    
 .جمال حقوق اإلنسان يف قربص على مدى السنة املاضية

الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، إىل اجمللس عمالً هبذا            وُيحال التقرير املرفق،     
قضايا حقوق اإلنسان يف حملة عامة عن  ويقدم ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٨حىت املمتدة ويغطي الفترة . املقرر

 .قربص استناداً إىل املعلومات املتاحة

ليست يف ألمم املتحدة اوملـا مل يكن للمفوضية حضور ميداين يف قربص، أو أي آلية حمددة للرصد، فإن            
 . بصورة منهجيةحقوق اإلنسان يف قربصحالة استعراض مركز يسمح هلا ب
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 املرفق

 ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقرير مفوضي
 مسألة حقوق اإلنسان يف قربص بشأن

 ة عام حملة- أوالً

 مقسمة مبنطقة عازلة تشرف عليها قوة األمم املتحدة         ٢٠٠٦ديسمرب  /بقيـت قربص حىت كانون األول      -١
، بقرارات جملس ١٩٦٤م وقد ُمددت والية قوات حفظ السالم، اليت يعود تارخيها إىل عا. حلفظ السالم يف قربص

، قرر جملس األمن    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٥ املؤرخ   )٢٠٠٦ (١٧٢٨فبموجب القرار   . األمـن املتعاقبة  
 .٢٠٠٧ يونيه/ حزيران١٥ متديد الوالية لفترة إضافية تنتهي يف

  الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان- ثانياً

يا حقوق اإلنسان يف اجلزيرة ككل، مبا فيها حرية التنقل الستمرار انقسام قربص نتائج على عدد من قضا       -٢
 والتميـيز وحقـوق امللكية وحقوق اإلنسان املتعلقة باملفقودين واحلق يف التعليم            باألفـراد   وأنشـطة االجتـار     

 .وحرية التدين

حنو  عبور ٢٠٠٣ يف عام  للقيودختفيف السلطات القربصية التركية  فقد أتاح   وفـيما خيص حرية التنقل،       -٣
 .)١( مليون شخص منذئذ١٢

شمل حكماً ينص على تاخلط األخضر لالئحـة  ، عـدل االحتـاد األورويب    ٢٠٠٥أغسـطس   /ويف آب  -٤
على أنه مل   . الغريب من اجلزيرة ليصل العدد اإلمجايل إىل سبع نقاط        الشطر  استحداث ثالث نقاط عبور إضافية يف       

) Ledra(ومن شأن فتح نقطة عبور يف شارع ليدرا         . بع منها إىل اتفاقات بشأن إجراءات فتح أر     يتم التوصل بعد    
 .بني الطائفتنيالتقارب  كثرياًَ يسريف املدينة القدمية بنيقوسيا، وهو أمر قيد النقاش، أن ي

وال تزال القيود املفروضة على حرية التنقل قائمة خاصة يف املناطق العسكرية الواقعة يف اجلزء الشمايل من  -٥
إىل القرية  ويستحيل متاماً الوصول    . ةعدد من القرى الواقعة يف هذه املناطق حمدود       ل الوصول إىل    فسب. اجلزيـرة 

على زوار املفروضة وتنطبق القيود . ، يف حني يظل النفاذ إىل أسوماتوس حمدوداً للغاية حىت اآلناملارونية آيا مارينا
 حىت اآلن لسكاهنا األصليني زيارة قريتهم      مل يتسنَّ   ففي حالة آيا مارينا،     .  أيضاً هـذه القرى على أقرباء السكان     

 .١٩٧٤منذ عام 

بااللتقاء حبرية، فإن مظلة األمم املتحدة تظل مهمة الطرفني ومع أن فتح نقاط العبور مسح ألفراد من كال           -٦
سياسات اليت وقد كان هناك اجتاه مقلق يتعلق بتنفيذ ال. لعقد اجتماعات إنسانية وغريها من االجتماعات احلساسة

تصـطدم بقدرة املنظمات واألفراد على االضطالع بأنشطة مشاريع معدة للمسامهة يف االتصاالت بني الطائفتني               
                                                      

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١هذا العدد ال يشمل العبور يف بريغاموس منذ  )١(
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وقد جنم عن ذلك إعاقة األمم املتحدة، ال سيما برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،             . والـتعاون يف مجيع أحناء اجلزيرة     
كما أن  .  اليونانيني والقبارصة األتراك يف اجملاالت ذات االهتمام املشترك        لتنفيذ املشاريع املفيدة لكل من القبارصة     

، أعرب ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥الصادر يف ) ٢٠٠٦ (١٧٢٨ من ديباجة قراره ٨جملس األمن، يف الفقرة 
 يف عملية عـن قلقـه إزاء عرقلة األنشطة اليت هتم الطائفتني، وهو ما يقوض جهود اجلماعات واألفراد للمسامهة              

 .السالم وبناء الثقة رغم االنقسامات

ويف العديد من احلاالت ُيعزى     . وبقي عدد من انتهاكات حقوق اإلنسان، وبعضها جسيم، بدون عقاب          -٧
ذلـك إىل عدم التعاون بني اجلانبني، ال سيما بني وكاالت إنفاذ القوانني، وإىل انعدام فعالية التحقيقات غري اليت                   

 كانون  ١وكما جاء يف تقريري إىل جملس األمن املؤرخ         . ومتس احلاجة إىل معاجلة هذه القضية     . جتريها السلطات 
 الذي يغطي التطورات اليت حدثت بني )S/2006/931( بشأن عملية األمم املتحدة يف قربص ٢٠٠٦ديسمرب /األول
 املنطقة العازلة، ال سيما     ، فإن النشاط اإلجرامي يف تزايد يف      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧مـايو و  / أيـار  ١٨

وحسبما جاء يف معلومات    . أنشطة االجتار باألفراد، كما تفيد بذلك التقارير الصادرة عن كال الطرفني حىت اآلن            
قدمهـا كال اجلانبان، فقد اخنفض عدد املهاجرين غري الشرعيني الذين يعربون املنطقة العازلة يف حني ازداد عدد                  

 .ار باألفرادحاالت التوقيف بسبب االجت

 شكاوى عن وجود متييز منهجي من ممثل القبارصة         قـوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص       وتلقـت    -٨
األتراك يف ليماسول وتتعلق حباالت اهلجرة والترحيل والتأخري يف إصدار املستندات والتراخيص احلكومية وصعوبة              

وقد تتفاقم هذه احلاالت ألن املستندات واالستمارات . بياتحصول القبارصة األتراك على املواطَنة لزوجاهتم األجن
ويف تقرير صدر يف    . ١٩٦٠الرمسية غري متوفرة بالتركية رغم أن التركية لغة رمسية للجمهورية بنص دستور عام              

يل تو" التابعة جمللس أوروبا بأن اللجنة األوروبية ملكافحة التمييز العنصري والتعصب، أوصت ٢٠٠٦مايو / أيار١٦
السـلطات القربصية اهتمامها ملشاكل العنصرية والتمييز العنصري اليت يواجهها املواطنون القبارصة األتراك وحتل   

 .)٢("هذه املشاكل

 وأشري إليه يف تقريري األخري      ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ووقع حادث مثري لبالغ القلق أبلغ عنه يف          -٩
 شاباً قربصياً يونانياً على جمموعة ٢٠ و١٥وهو اعتداء ما بني ) S/2006/931(بشأن عملية األمم املتحدة يف قربص 

ومع أن . مـن الطلبة القبارصة األتراك يف ساحة املدرسة اإلنكليزية الواقعة يف اجلزء القربصي اليوناين من نيقوسيا    
 أن إجراءات قضائية قد    الرئـيس بابـادوبولس أصـدر بياناً يدين فيه االعتداء ُبعيد حدوثه، فلم يرد ما يفيد ب                

 . اُتخذت حىت اآلن

وال تـزال امللكية قضية حساسة للغاية، وتتزايد النـزاعات اخلاصة هبا باستمرار ومل يطرأ أي تغيري على          -١٠
وال تزال مئات الدعاوى املقدمة من القبارصة اليونانيني ضد         ). ٧، الفقرة   E/CN.4/2006/31(الوضع يف فاروشا    
ويف الوقت نفسه، . ن حقوق امللكية يف الشمال مرفوعة أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانتركيا خبصوص فقدا

                                                      

)٢( CRI (2006) 17 ٨٢، الفقرة. 
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وترد يف الفقرات أدناه بضعة أمثلة على . رفـع عـدد من القبارصة األتراك قضايا امللكية أمام احملاكم يف اجلنوب          
 .اإلجراءات القانونية الراهنة

 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأنه كان هناك انتهاك         ، قضت )٢٠٠١ (قربص ضد تركيا  ففي قضية    -١١
 يف  ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ويف حكم أصدرته يف     . مسـتمر حلقوق ملكية القبارصة اليونانيني املشردين      

، طلبت من تركيا أن توفر يف غضون ثالثة أشهر سبل انتصاف فعالة، مبا فيها إمكانية  أريستس-كزينيدس قضية  
ويف حكم آخر بشأن منح تعويض عادل يف هذه القضية األخرية، أشارت احملكمة إىل أن آلية التعويض . كيةرد املل

ويف . ٢٠٠٥والـرد اليت اعتمدهتا السلطات التركية بعدئذ راعت مبدئياً املتطلبات املنصوص عليها يف حكم عام                
ل االنتصاف هذا عموماً ألن األطراف مل       فعالية سبي الوقت نفسه، أكدت على أنه مل يكن يف وسعها أن تنظر يف             

تتوصل إىل اتفاق بشأن قضية التعويض العادل وألنه مل يكن متوقعاً أن يلجأ صاحب الدعوى إىل اآللية اجلديدة يف 
 .لكن هذا احلكم ليس هنائياً بعد؛ فال يزال ميكن إحالته إىل الغرفة العليا. هذه املرحلة املبكرة

  لوازيدو ضد تركيـا  رت جلنة الوزراء بانتظام يف تنفيذ احلكم الصادر فـي قضية           ويف هـذه األثناء، نظ     -١٢
الذي قضت فيه احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأن للسيدة لوازيدو، وبالتايل مجيع الالجئني، احلق يف ) ١٩٩٦(

 .اختاذهاالعودة إىل ممتلكاهتم السابقة، وال يزال النقاش جارياً بشأن التدابري اليت يتعني 

، ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٦ املرفوعة أمام احملكمة العليا الربيطانية يف         أبوستوليدس -أورامس  ويف قضـية     -١٣
أيـدت احملكمة العليا يف لندن استئنافها احلكم الذي أصدرته حمكمة يف قربص إلعادة األرض إىل مالكها األصلي                  

وفيما يتعلق مبمتلكات   .  هذا القرار، والقضية ال تزال جارية      وطعن املالك القربصي اليوناين يف    . القربصي اليوناين 
القبارصـة األتراك جنوب املنطقة العازلة، اليت ختضع لقانون مجهورية قربص الساري، فإنه يتعني على القبارصة                

 مطلع ويف. األتراك أن يقيموا ستة أشهر يف اجلنوب قبل املطالبة بأي ممتلكات مهجورة، سواء بالعودة أو بالتعويض
، رفضت احملكمة العليا استئنافاً قدمه قربصي تركي ويتعلق بأرض أبيه يف اجلنوب حبجة أنه ال يزال                 ٢٠٠٧عـام   

 ويوجد عدد من القضايا املعروضة حالياً على احملكمة األوروبية         . يقـيم يف املـنطقة الشمالية من املنطقة العازلة        
 .حلقوق اإلنسان

اللجنة املعنية باألشخاص   م السياسية خبصوص تسوية قضية املفقودين يف إطار         وأبدى مجيع املعنيني إرادهت    -١٤
وقد جدد جملس األمن دعوته إىل مجيع األطراف . ٢٠٠٦يوليه / متوز٣، وباألساس منذ اجتماعها يوم     املفقوديـن 

ـ              ي قراره  لكـي تقـّيم وتعـاجل قضية األشخـاص املفقودين اإلنسانية بالسرعة واجلدية املطلوبتني ورحب، ف
، بالتقدم احملرز منذ استئناف أنشطة اللجنة وتعيني        ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٥املـؤرخ   ) ٢٠٠٦ (١٧٢٨

 .٢٠٠٦يوليه /عضو ثالث فيها؛ وقد توىل هذا العضو مهامه يف متوز

ن وأطلقـت اللجنة اآلن مشروعها إلخراج اجلثث وحتديد هوية املفقودين وإعادة رفاهتم؛ ومن املتوقع أ               -١٥
 رفات جثث يف كال جانيب اخلط ١٧٤، أُخرج ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٨ويف . يدوم املشروع سنوات عدة

 النهائية، من املتوقع تسليم اجملموعات األوىل من تعيني اهلوية بواسطة احلمض النووي الصبغيوإثر عملية . األخضر
 .٢٠٠٧الرفات إىل األقارب املعنيني يف أواسط عام 
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ـ  -١٦  حتقيقاهتا يف مصري املفقودين بصرف النظر عما سيترتب على عملية           ٢٠٠٧تأنف اللجنة يف عام     وستس
، ذكّرت جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروبا يف        قربص ضد تركيا  ويف قضية   . إخراج اجلثث وحتديد اهلوية من نتائج     

املفقودين، بالطابع امللح للحصول     واملتعلقة بقضية    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٦ املعقودة يف    ٩٨٢جلستها ال     
عـلى نـتائج ملموسة وهنائية تتقيد مبتطلبات إجراء حتقيقات فعالة وردت يف حكم احملكمة، سواء يف إطار عمل         
اللجـنة املعنـية باألشخاص املفقودين أو بأي وسيلة أخرى، وأحاطت علماً بالتزام السلطات التركية بإعالمها                

 أنه مل ترد أي معلومات عن التدابري اإلضافية املطلوبة ألن الوالية احلالية للجنة ال تسمح بيد. بانتظام بالتقدم احملرز
 ".التحقيقات الفعالة"مبعاجلة مجيع جوانب هذه 

وفـيما يـتعلق باحلق يف التعليم، فقد مت تعيني أربعة معلمني يف املدرسة اإلعدادية القربصية اليونانية يف                   -١٧
وال تزال السلطات القربصية    . ٢٠٠٦سبتمرب  /، قبل بداية السنة الدراسية يف أيلول      ريزوكارباصـو، يف الشـمال    

وجتدر اإلشارة إىل أن اجلانب القربصي      . القبارصة األتراك " لرقابة"اليونانية تعترض على إخضاع الكتب املدرسية       
، يف حني أن اجلانب الـتركي راجـع كتب التاريخ طبقاً ملبادئ جملس أوروبا القاضية حبذف أي إشارات مسيئة             

 .)٣(القربصي اليوناين مل يقم بذلك حىت اآلن

) Erasmus(وال يـزال الطلبة القبارصة األتراك يعانون من عدم إمكانية االستفادة من برامج إيرامسوس                -١٨
عات وترتبط هذه القضية بعدم االعتراف باجلام     . وبولونيا وغريها من برامج املنح األوروبية     ) Socrates(وسقراط  

إن احلق يف التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان، والوضع احلايل مينع تنقل الطلبة واملوظفني               . القربصية التركية 
 .حبرية ويقيد احلرية األكادميية وتبادل اآلراء واملنافسة الدولية

السالم يف قربص وفيما خيص تعليم األطفال القبارصة األتراك يف اجلنوب، واصلت قوة األمم املتحدة حلفظ  -١٩
، خبصوص إنشاء مدرسة ابتدائية تدرس ٢٠٠٥مارس /مناقشاهتا مع السلطات القربصية اليونانية، اليت بدأت يف آذار

 ٢٠٠٥مارس  /وتعهدت السلطات القربصية اليونانية يف آذار     . باللغـة التركية يف ليماسول، ومل تباشر عملها بعد        
سبتمرب /، مث يف أيلول   ) قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص       رئيس بعثة برسـالة وجهها مكتب الرئيس إىل       (

، بفتح مدرسة تدرس باللغة التركية للطائفة القربصية التركية يف )يف بيان علين للممثل الدائم يف نيويورك   (٢٠٠٥
ة  على إنشاء مدرسة منفصل    ٢٠٠٥وعالوة على ذلك، نص قرار جمللس وزراء مجهورية قربص يف عام            . ليماسول

، بناء  والتقت قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص       . للقبارصـة األتراك يف ليماسول ومل ينفذ هذا القرار بعد         
 نقابة املعلمني القبارصة األتراك لبحث هذا املوضوع ومسائل أخرى ذات صلة بتعليم أطفال املدارس               على طلبها، 

 وبدأت يف   .لدراسـة والكتـب املدرسـية     مـن القبارصـة األتـراك يف اجلـنوب، مبـا يف ذلـك مـناهج ا                
 نقابة املعلمني القبارصة األتراك أمام احملكمة العليا        رفعتهااإلجراءات الرمسية للدعوى اليت      ٢٠٠٦مايو  /أيـار  ٥

  النظر فيها عدة مرات، كان آخرها يف        أُجليف التعليم، و  األم  األتراك يف استخدام لغتهم      لضـمان حق القبارصة   
 .٢٠٠٧فرباير /شباط ٦ موعد جديد للقضية يف ُحددو .٢٠٠٦ نوفمرب/ تشرين الثاين١٠

                                                      

 History teaching in 21st century inبشأن ) 2001 (15ا توصـية جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروب  )٣(

Europe ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٣١ اليت اعتمدهتا جلنة الوزراء يف. 
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 ارتياد  ٢٠٠٦وفـيما يـتعلق حبرية التنقل والعبادة، أُتيح للقبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك يف عام                -٢٠
ص يف  وساعدت قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قرب       . أمـاكن العـبادة واحلج واملشاركة يف املناسبات الدينية        

ترتيـب سـت زيارات للقبارصة اليونانيني واملارونيني للشمال وحدث تذكاري للقبارصة األتراك داخل املنطقة               
 قربصي يوناين قّداساً يف كنيسة القديس برنابا قرب         ٨٠٠يونيه، حضر   / حزيران ١١ و ١٠ويف  . العازلة وخارجها 

 دير  ١٩٧٤ ماروين ألول مرة منذ عام       ٣٠٠يه، زار   يول/ متوز ٢٣فاماغوستا، يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة، ويف        
 قربصي يوناين القداس السنوي يف      ٩٠٠سبتمرب، حضر   / أيلول ٢ و ١ويف  . الـنيب إلـياس يف قرية القديس مارينا       

 قربصياً تركياً بزيارة سنوية لكوكينا يف اجلزء        ٤٢٩أغسطس، قام   / آب ٨ويف  . كنيسة القديس ماماس يف مورفو    
 ١٧ قربصياً يونانياً كنيسة القديس مارينا يف دهرينيا يف          ٧٧٣ويف املنطقة العازلة، زار     . الغـريب مـن اجلزيـرة     

 .سبتمرب/ أيلول٢٧ قربصياً يونانياً القداس يف كنيسة أيوس نيوفيتوس يف ترويل يف ٧٠يوليه، وحضر حنو /متوز

اقع الثقافية والدينية يف اجلزيرة     احلفاظ على املو  بشأن  وتواصـل قوة األمم املتحدة اتصاالهتا مع اجلانبني          -٢١
 .تسهيل حل مسائل انتهاك حرمة املواقع ذات األمهية الثقافية والدينية وختريبهاإليها وطلبت الطائفتان  .وترميمها

وقـد يسَّـرت قوة األمم املتحدة اختاذ ترتيب لتعيني كاهن ثان يف منطقة كارباس يف الشمال ولكنه مل ينفذ بعد    
 .الرأي بشأن تعيني املرشح املناسببسبب اختالف يف 

وأُعرب عن القلق بشأن ادعاء معاملة السجناء القبارصة األتراك معاملة متييزية يف السجن املركزي جبنوب  -٢٢
فمْنع دخول األقارب من تركيا إىل مجهورية قربص يعوق يف الواقع حقوق السجناء يف الزيارة، واألمر                . نيقوسيا

وجيعل هذا احلكم أيضاً دون االستفادة      . ة األهل اليت ال ُيسمح هبا إال يف مجهورية قربص         كذلك بالنسبة إىل زيار   
وتدخلت . الذي يشترط حدوث زيارتني لألهل بدون مشاكل" نظام السجن املفتوح"من النظام األخف، أال وهو 

ح السجناء الذين كانوا قد قوة األمم املتحدة، ويف ثالث حاالت على األقل، يستفيد اآلن من ترتيب السجن املفتو
 . قدموا شكاوى

وفـيما يـتعلق بـاحلقوق االقتصـادية، فقد ضاقت الفجوة يف مستوى املعيشة بني القبارصة اليونانيني         -٢٣
وقد يتغري الوضع . والقبارصة األتراك، ولكن الفرص االقتصادية ككل ال تزال حمدودة يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة

 بشأن وضع صك للدعم املايل من أجل تشجيع التنمية ٢٠٠٦فرباير /وروبا الصادرة يف شباطبتنفيذ الئحة جملس أ
 .االقتصادية للطائفة القربصية التركية، واعتماد الئحة بشأن التجارة املباشرة، وهو أمر ال يزال معلقاً

  خامتة-ثالثاً 

 ومن مثّ   .تمتع حبقوق اإلنسان  قربص يشكل عقبة حتول دون ال     إن اسـتمرار التقسيم الفعلي جلزيرة        -٢٤
 . ميكن أن تتحسن حالة حقوق اإلنسان يف قربص حتسناً كبرياً بتسوية املشكلة القربصية تسوية شاملة

- - - - - 


