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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

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

  لعام السامية واألمني ااملفوضيةوتقارير 

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

  مذكرة من األمني العام    

  موجز    
    يف قرار جلنـة حقـوق اإلنـسان        نصوص عليها  للوالية امل  عد هذا التقرير وفقاً   أُ  

 يف  ،اإلنسان على ذلك، اعتمدت جلنة حقوق       وعالوةً. ١٩٧٥املعتمد يف عام    ) ٣١-د(٤
مسألة حقوق " املعنون   ١٩٨٧/٥٠القرار   ،١٩٨٧عام  الثالثة واألربعني املعقودة يف      ادورهت

عادة إل السابقة   هتااأن اللجنة كررت دعو     تضمن عدة أمور منها    ، الذي "اإلنسان يف قربص  
اقتفاء  ودعت إىل  منهم،نئولالجاسيما   إىل سكان قربص، وال كاملةًحقوق اإلنسانمجيع 

 إىل إعـادة    ت كـذلك  املفقودين يف قربص دون مزيد من التأخري، ودع       ر ومعرفة مصري    أث
، مبا يف ذلك حرية التنقل      هامجيع القبارصة واحترام    ىلإحقوق اإلنسان واحلريات األساسية     

 هذا التقرير جمموعة متنوعة     تناوليما سبق،   ضوء  ويف  . التملكوحرية االستيطان واحلق يف     
  .ة حبقوق اإلنسانمن الشواغل املتعلق

، إىل األمني العام واملفوضة     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 الصلة    وحتديثاعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان     
 على دورة تقدمي    حيافظ ٢/١٠٢املقرر  هو أن   ) املفوضية(ة السامية حلقوق اإلنسان     املفوضي
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 وكـان . التقارير السنوية السابقة فيما يتعلق هبذه املسألة إىل أن يقرر اجمللس خالف ذلك            
  الثالثة إىل اجمللس يف دورته   قد قُدِّم    مسألة حقوق اإلنسان يف قربص       عنقرير سنوي   آخر ت 

  ).A/HRC/13/24 (٢٠١٠مارس /قدت يف آذاراليت ُعالعاشرة 
الفتـرة املمتـدة   يتناول  أعدته املفوضية ومرفق هذه املذكرة مع وحيال إىل اجمللس   

 حملة عامة عن قضايا حقوق اإلنسان يف        قّدموهو ي . ٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين  ٣٠حىت  
وبسبب عدم وجـود    هذا التقرير،   إعداد  ض  اغرألو. املعلومات املتاحة استناداً إىل   قربص  

اعتمدت املفوضية  ، وعدم وجود أي آلية رصد حمددة فيها، فقد           يف قربص   ميدانياً ملفوضيةا
  .الة حقوق اإلنسان يف اجلزيرةالعليمة حبصادر املعلى جمموعة متنوعة من 
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  حملة عامة   - أوالً  
 منطقة عازلة   وفيهامة  قربص ال تزال مقسّ   كانت  ،  ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين حىت    -١

 صـادرة   قرارات متعاقبة تدوقد مدّ . األمم املتحدة حلفظ السلم يف قربص     قوة  تشرف عليها   
يف و. ١٩٦٤ىل عـام    إها   إنـشائ  دة، اليت يعود تاريخ   قوة األمم املتح   جملس األمن والية  عن  

، قرر جملس األمن متديد الواليـة       ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٥املؤرخ  ) ٢٠١٠(١٩٣٠القرار  
  .٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول ١٥لفترة أخرى تنتهي يف 

األمم املتحدة حلفظ السلم يف قربص تقدمي املـساعدة اإلنـسانية إىل            قوة  وواصلت    -٢
 اجلزء الشمايل من    الذين يعيشون يف   واملوارنة   ون القبارصة اليوناني   ذلك لية، مبا يف   احمل الطوائف
 إىل مساعدة واستمر االحتياج. والقبارصة األتراك الذين يعيشون يف اجلزء اجلنويب منها اجلزيرة

مـا يتعلـق    ومنـها   قوة األمم املتحدة يف معاجلة املشاكل اليومية النامجة عن تقسيم اجلزيرة            
التجمعـات  وتنظـيم    موات،األرفات   ونقل   ،التعليميةاالقتصادية، واالجتماعية، و  ملسائل  با

  .)١(التذكارية والدينية واالجتماعية والثقافية
احلفاظ على العالقات اجليـدة      تقدمي املساعدة يف  اً   أيض واصلت قوة األمم املتحدة   و  -٣
الواقعة  يف قرية بيال     ، مبا يف ذلك   كاتراألرصة  االقبارصة اليونانيني والقب  طائفيت  بناء الثقة بني    و

 تنظيماألمم املتحدة    قوةت  لسّهإىل دعم املصاحلة بني الطائفتني،      اً  وسعي. )٢(املنطقة العازلة يف  
 يف الفتـرة     شخص ٥ ٠٠٠مبشاركة أكثر من     بني الطائفتني    أكثر من مائة مناسبة مشتركة    

   .)٣(٢٠١٣نوفمرب /مايو إىل تشرين الثاين/املمتدة من أيار
بني الشروط  ملة  تكاملفاوضات  املعملية   ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ٣   يف رمسياًانطلقت  و  -٤

وصـل إىل   حتت إشراف األمم املتحدة هبدف الت     اجلانبني القربصي اليوناين والقربصي التركي      
اص بشأن اخل، عني األمني العام مستشاره ٢٠٠٨يوليه /ويف متوز. تسوية شاملة ملشكلة قربص

واستمرت احملادثـات بـني     .  على إجراء املفاوضات   الطرفنيأسند له مهمة مساعدة     قربص و 
زعيم القبارصة اليونانيني وزعيم القبارصة األتراك على حنو مطرد وركزت علـى مـسائل              

. االحتاد األورويب واملسائل االقتـصادية باملتعلقة سائل  املاحلكم وتقاسم السلطة و   متنوعة منها   
   .)٤(أيضاً امللكيةمسألة اً ؤخروتناولت احملادثات م

__________ 

لومات واردة  ؛ مع ١٦ و ١٠، الفقرتان   )S/2010/264(تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص           )١(
 .من القوة

  .؛ معلومات واردة من القوةS/2010/264 من الوثيقة ١٩الفقرة  )٢(
  ).S/2010/605( من تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص ١٧الفقرة  )٣(
 من تقرير األمني العام عن مهمة املـساعي احلميـدة الـيت اضـطلع هبـا يف قـربص                    ١٤ و ٤الفقرتان   )٤(

)S/2010/238(لومات واردة من إدارة الشؤون السياسية؛ مع.  
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. بني ممثلي الزعيمني واجتماعات فنية على مستوى اخلرباء       اً  قدت اجتماعات أيض  وُع  -٥
 تدابري بناء الثقة اليت وضـعتها   من٢٣أصل  تدابري من   ستةوجرى إىل حد هذا التاريخ تنفيذ       

روف احلياة اليومية   اللجان الفنية لضمان هتيئة مناخ مشجع على التسوية من خالل حتسني ظ           
اتصاالت مشتركة لتبادل املعلومات بشأن اجلرائم واملسائل       غرفة  للقبارصة، مبا يف ذلك إنشاء      

، وتنفيذ مشروع يرمي إىل وضع قائمـة        املعابر سيارات اإلسعاف من     مروراجلنائية، وتيسري   
ساعدة لتنفيذ تدابري املاألمم املتحدة   وقدمت قوة   . )٥(جلرد التراث الثقايف غري املنقول يف قربص      

  .)٦(بناء الثقة املذكورة
، انتخب القبارصة األتراك خالل انتخابات عقدت يف        ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٨ويف    -٦

ويف . عن حممد علي طلعـت    اً  هلم عوض اً  اجلزء الشمايل من اجلزيرة، درويش إيروغلو زعيم      
ريس كريستوفياس، وزعيم   أعقاب االنتخابات، وجه كل من زعيم القبارصة اليونانيني، دمييت        

القبارصة األتراك اجلديد، إيروغلو، رسالة إىل األمني العام مؤكدين فيهـا علـى التزامهمـا          
  . )٧(مبواصلة املفاوضات

 وركزت على مـسألة     ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٦واستؤنفت احملادثات بني الزعيمني يف        -٧
 الشاملة بشأن امللكية اليت متـت       سبتمرب، عرض اجلانبان مقترحاهتما   /ويف بداية أيلول  . امللكية

، التقـى   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين األول  ١٨ويف  . مناقشتها بإسهاب خالل اجتماعات الحقة    
واتفق . الزعيمان باألمني العام واستعرضا التقدم احملرز بشأن مجيع املسائل املطروحة للتفاوض          

 حددها األمني العـام     الطرفان على مواصلة املناقشات بشأن عدد من املسائل األساسية اليت         
  . )٨(يناير/وإبالغه بالتقدم احملرز يف هناية شهر كانون الثاين

  الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان   - ثانياً  
عدد من قضايا حقـوق     النسبة ل  ب حىت اآلن عواقب  م قربص   يقسستمرار ت ال تزال ال    -٨

الصلة بقـضية   ذات  نسان   وحقوق اإل  ،اإلنسان يف اجلزيرة بأكملها، مبا يف ذلك حرية التنقل        
 واالجتماعيـة    االقتـصادية  واحلقـوق  ، وحرية الدين   واحلق يف احلياة،   ، والتمييز ،املفقودين
  .والثقافية

__________ 

 من تقرير األمني العام عن مهمة املساعي احلميدة اليت اضـطلع هبـا يف قـربص                 ١٥، و ١٢، و ٨الفقرات   )٥(
)S/2010/603( .  

  .S/2010/605 من الوثيقة ٣٤الفقرة  )٦(
 .S/2010/238 من الوثيقة ١٩الفقرة  )٧(
  .S/2010/603 من الوثيقة ٢٥، و٢٢، و٢١الفقرات  )٨(
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  حرية التنقل  - ألف  
وهـو   الرمسية   مقتصرة على املعابر  ال تزال إمكانية العبور بني مشال اجلزيرة وجنوهبا           -٩
علـى  اً   تفرض السلطات القربصية التركية قيود     وباإلضافة إىل ذلك،  .  من حرية التنقل   حيد ما

" تأشرية"فهم حباجة إىل تقدمي طلب للحصول على        . مدة بقاء القبارصة اليونانيني يف الشمال     
  .)٩( ثالثة أشهرمن أجل اإلقامة مدة تتجاوز

/  تشرين األول  ١٤يف  فتح  وحسب االتفاق املربم بني الزعيمني يف بداية املفاوضات،           -١٠
 ليمنيتس ييتقربني  ربط   لل  مشال غرب اجلزيرة   يف سابع عرب املنطقة العازلة       معرب ٢٠١٠أكتوبر  

 كبرية بصورة  ويقلص هذا الطريق.بريغوس يف اجلنوبوكاتو قرييت و الشمال وييسِّيلريماك يف
اً  أيض هذا املعرب ويشكل فتح   . إىل نيقوسيا اً  مباشراً  مدة السفر عرب املنطقة ويتيح للمسافرين طريق      

  .)١٠(لبناء الثقة من أجل تعزيز البيئة املشجعة على إجراء املفاوضات العامةاً  هامراًءإج
عبور عملية   مليون   ١,٥ أكثر من     حلفظ السلم يف قربص    سجلت قوة األمم املتحدة   و  -١١

 تشرين  ٢٠ و ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ بني   يف السنة املمتدة  رمسية عرب املنطقة العازلة     
، ٢٠١٠نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٠مايو و / أيار ٢١بني  يف الفترة   و. ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين
  . )١١(ً الذي فتح مؤخرا وييسِّيلريماكليمنيتس عبور من معرب ١٠ ٠٠٠أكثر من ُسجِّل و

ـ أسرة   ٤٤ و ةيوناني ةقربصيأسرة   ١١ هاتمقدَّيت  ال تزال الطلبات ال   و  -١٢  مـن   ةماروني
 بسبب   بصفة دائمة يف الشمال، معلقةً     ةماقاإل يف العودة و   الالجئني الراغبني و املشردين داخلياً 

  .)١٢(دائمةة العودحق الحول معايري األهلية للحصول على بني الطرفني اخلالفات 

 حقوق اإلنسان املتعلقة مبسألة املفقودين   - باء  

استخراج اجلثث والتعرف عليها وإعادة     يف قربص   املفقودين  باملعنية  لجنة   ال واصلت  -١٣
 علمـاء اآلثـار   فـرق    كانت   ،٢٠١٠ نوفمرب/تشرين الثاين   هناية وحبلول. ات املفقودين رف

ـ  على   شخصاً ٧٤٥رفات  قد استخرجت   للجنة   التابعة   املشتركة بني الطائفتني    انبنيكال اجل
ختـرب  امللفحـص يف    ل املفقـودين    مـن  أشخاص ٤٠٧رفات  خضع   و ، املنطقة العازلة  من

للجنة يف املنطقة املشمولة حبماية األمم املتحدة يف         التابع   فتني املشترك بني الطائ   األنثروبولوجي
   .)١٣(إىل عائلتهشخصاً كل  ٢٦٣ رفات ، فيما أُعيدنيقوسيا

__________ 

  . األمم املتحدةمات واردة من قوةمعلو )٩(
 ./http://www.unficyp.org، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٤، "ييسِّيلريماك/ليمنيتسفتح نقطة عبور " )١٠(
 .S/2010/605 من الوثيقة ١٣رة ، والفقS/2010/264 من الوثيقة ١١الفقرة  )١١(
 .S/2009/609 من الوثيقة ١٧، والفقرة S/2010/605 من الوثيقة ١٤الفقرة  )١٢(
)١٣( CMP, Quick Statistics, 30 November 2010, http://www.cmp-

cyprus.org/media/attachments/Quick%20Statistics/Quick_Statistics_30.11.2010.pdf ميكن االطالع ،
 .www.cmp-cyprus.org: وقعاملعليها من خالل 



A/HRC/16/21 

7 GE.11-10158 

، اليت تشرف علـى تنفيـذ األحكـام         لوزراء يف جملس أوروبا    جلنة نواب ا   وأقرت  -١٤
ة األنشطة اليت تقوم    بالكامل أمهي ") احملكمة("روبية حلقوق اإلنسان،    والصادرة عن احملكمة األ   

  وآخرون ضـد تركيـا     فارنافا بشأن قضية    ٢٠١٠مارس  /هبا اللجنة يف قرارها املؤرخ آذار     
ومع ذلك، أبرز نواب الوزراء أنه بالرغم من أمهية هذه التدابري كخطوة أوىل             . )١٤()٢٠٠٩(

ـ     (٢هنا ال تفي بااللتزام الذي تنص عليه املادة         فإيف عملية التحقيق،     مـن  ) اةاحلـق يف احلي
 على  جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا     وبالتايل، أكدت   . االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   

 تواصل اللجنة   لكيقد تعتزم اختاذها    التدابري اليت   ب السلطات التركية إىل إبالغها      طلبها الداعي 
 حكم  يقتضيها  الفعالة اليت التحقيقات  القيام ب  ضمان   عملها بغية  املعنية باألشخاص املفقودين  

  .)١٥(احملكمة
 ،)١٦()٢٠٠١ (قربص ضد تركيـا    ، وهي قضية  سألة املفقودين أخرى تتعلق مب  يف قضية   و  -١٥

مـارس بـدعوهتا    /آذار عقدهتا يف    يتة ال دورالجلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا يف        ذكّرت  
ملفقـودين  اللجنة املعنية باألشخاص ا   صول  حالسلطات التركية اختاذ تدابري ملموسة لضمان       

 بطابع عملها اإلضرار  ون  هبم د األماكن ذات الصلة    وصوهلا إىل مجيع     مجيع املعلومات و   على
املعلومات الـيت   بمع االرتياحاً علمأحاطت  اللجنة ومع أن . ضروري لتنفيذ واليتها   ال سريال
 بشأن السماح للجنة بالوصول إىل عدة أماكن واقعـة يف املنـاطق             متها السلطات التركية  قّد

 تواصـل   لكي اختاذها   املعتزمالتدابري امللموسة   العسكرية، فقد شددت على أن يتم إبالغها ب       
  .)١٧(اللجنة عملها

على األمهية البالغة لوصول اللجنة بالكامـل إىل املنـاطق          اً  وشدد األمني العام أيض     -١٦
ـ    استخراج الرفات العسكرية الواقعة يف اجلزء الشمايل من قربص ألغراض          ره  وحث يف تقري

بـالنظر  اً   هنج أكثر جتاوب   اتباعاألخري عن عملية األمم املتحدة يف قربص القوات التركية على           
  .)١٨(البعد اإلنساين هلذه املسألةإىل 

__________ 

 للمادة   مستمراً صت احملكمة إىل أن هناك انتهاكاً     خلُ،  )١٦٠٦٤/٩٠ (ون ضد تركيا  فارنافا وآخر يف قضية    )١٤(
من ) احلق يف احلرية واألمن    (٥، وللمادة   )حظر املعاملة الالإنسانية أو املهينة     (٣للمادة  ، و )احلق يف احلياة   (٢

 .االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
، ٢٠١٠مارس  / آذار ٤ إىل   ٢، من   ١٠٧٨ملعتمدة يف جلستها     ا جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا     قرارات   )١٥(

 .فارنافا وآخرون ضد تركيابشأن قضية 
 لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، صنفتها اللجنـة         انتهاكاً ١٤خلصت احملكمة إىل أن تركيا مسؤولة عن         )١٦(

رصة اليونانيني يف   ومسألة ظروف عيش القبا   ) ٢(مسألة األشخاص املفقودين؛    ) ١: (ضمن أربع فئات وهي   
ومسألة مساكن وممتلكات   ) ٤(وحقوق القبارصة األتراك الذين يقطنون يف مشال قربص؛         ) ٣(مشال قربص؛   

 .األشخاص املشردين
، ٢٠١٠مارس  / آذار ٤ إىل   ٢، من   ١٠٧٨ املعتمدة يف جلستها     جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا     قرارات   )١٧(

 .قربص ضد تركيابشأن قضية 
  .S/2010/605 الوثيقة  من٣٧الفقرة  )١٨(
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 التقرير الـدوري    بشأنيف مالحظاهتا اخلتامية    ودعت جلنة مكافحة التعذيب تركيا        -١٧
 وشفافة ومستقلة يف مجيع     فعليةيقات  الثالث لتركيا، إىل اختاذ تدابري فورية لضمان إجراء حتق        

حاالت االختفاء املزعومة اليت مل يبت فيها، مبا يف ذلك احلاالت اليت ذكرهتا احملكمة والـيت                
  .)١٩(قربص ضد تركياتشري خاصة إىل قضية 

أمني بشأن مقبولية قضية  اً  جزئياً  ، أصدرت احملكمة قرار   ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣ويف    -١٨
، حيث رفع املدعون وهم أقارب      واليونان، واململكة املتحدة  ،  قربصوست قضايا أخرى ضد     

 أو يف الفتـرة     ١٩٦٣ديسمرب  / سواء يف كانون األول    فقدواالرجال القبارصة األتراك الذين     
، شكاوى مبوجب مـواد عديـدة يف االتفاقيـة          ١٩٦٤مايو  /أبريل وأيار /املمتدة بني نيسان  

كمة تأجيل النظر يف الـشكاوى املقدمـة ضـد          وقررت احمل . )٢٠(األوروبية حلقوق اإلنسان  
 ٢٠٠٦ أقارهبم بني سنيت     رفاتمجهورية قربص بشأن عدم إجراء حتقيق يف أعقاب اكتشاف          

  . )٢١( من صدمة وقلق جراء ذلكعانوا منه وما ٢٠٠٩و

  حقوق امللكية   - جيم  
مللكية يعدل قانون ا  اً  قانون،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٢يف   برملان مجهورية قربص     سنَّ  -١٩

 يف املمتلكـات    )٢٢()الوصـي (التركي القربصي الذي كان مبوجه يتصرف وزير الداخليـة          
ويف حني أنه كان يف السابق أصـحاب املمتلكـات          . القربصية التركية املهجورة يف اجلنوب    

القبارصة األتراك الذين عاشوا يف املناطق اليت سيطرت عليها احلكومة أو الذين انتقلـوا إىل               
احلق  املطالبة بأمالكهم، يوسع هذا التعديل نطاق هذا      هلم وحدهم احلق يف      ١٩٧٤ اخلارج قبل 

أصحاب  على حقاً  وينص التعديل أيض  . )٢٣(١٩٧٤ليشمل من سافر إىل اخلارج بعد سنة        اً  أيض
مزعـوم   املمتلكات من القبارصة األتراك يف رفع دعاوى أمام احملاكم احمللية يف حـال انتـهاك      

__________ 

 / تشرين الثـاين  ١٩ إىل   ١الدورة الرابعة واخلمسون، من     ) CAT/C/TUR/CO/3(تركيا  /املالحظات اخلتامية  )١٩(
 .٩نسخة مسبقة غري منقحة، الفقرة ، ٢٠١٠نوفمرب 

حظـر املعاملـة    ( ٣، واملـادة    )احلق يف احليـاة    (٢رفع مقدمو الطلب شكوى ضد قربص مبوجب املادة          )٢٠(
احلق يف االنتـصاف     (١٣واملادة  ) احلق يف احترام احلياة اخلاصة واألسرية      (٨، واملادة   ) أو املهينة  الالإنسانية

من االتفاقيـة األوروبيـة     ) حظر التمييز يف التمتع باحلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية        (١٤واملادة  ) الفعال
 ، واليونان، واململكة املتحـدة    أمني وست قضايا أخرى ضد قربص     القرار الصادر يف قضية     . حلقوق اإلنسان 

ــران3 ،)57250/09 و36499/09، و32744/09، و25180/09،و16206/09، و3706/09، و59623/08(  / حزي
 .)٢٠١٠يونيه 

 .نفسهاملرجع  )٢١(
القـانون  ( ١٩٩١قـانون عـام   ) األحكام املؤقتة) (اإلدارة وغريها من املسائل (ممتلكات القبارصة األتراك     )٢٢(

  .) كما عدل،١٣٩/١٩٩١
)٢٣( “House lifts blanket restriction on return of Turkish Cypriot property”, 23 April 2010. 

http://www.cyprus-mail.com.  
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 بـرفض  رهنـاً وجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أو بروتوكوالهتا،        حلقوقهم املكفولة مب  
 ُتعادأو    تعويض أن ُيمنح  انتهاك، ميكن    بوقوع احملكمة   حكمتوإذا ما   . وزارة الداخلية طلبهم  

أعلنـت  وقـد   . )٢٤(ويف احلاالت االستثنائية، ميكن رفع الوصاية عن ملكية معينة        . املمتلكات
تغيريات املدخلة على قانون األمالك التركي القربصي يف إعالهنا املوجـه           احلكومة التركية عن ال   

  . )٢٥( اليت انتهت بتسوية وديةصويف ضد قربصإىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية 
الدائرة الكربى التابعة للمحكمـة األوروبيـة   ، أصدرت   ٢٠١٠مارس  / آذار ١ويف    -٢٠

 )٢٦(وسبع حاالت أخـرى    دميوبولوس ضد تركيا  لية طلب   بشأن مقبو اً  حلقوق اإلنسان، قرار  
حيث ادعى مقدمو الطلبات أهنم حرموا من حقوقهم يف امللكية على إثر التدخل التركـي يف                

وخلـصت الـدائرة الكـربى إىل أن القـانون          . ١٩٧٤اجلزء الشمايل من قربص يف عام       
 األشـخاص   كـل لحيق مبوجبـه    الذي  ،  ٢٠٠٥ديسمرب  / املؤرخ كانون األول   ٦٧/٢٠٠٥

الطبيعني واالعتباريني الذين يطالبون حبقوقهم يف املمتلكات املنقولة وغري املنقولة توجيه طلب            
لالنتـصاف يف مـا يتعلـق        وفعاالًاً  ميسوراً  يتيح إطار "،  )٢٧(إىل جلنة املمتلكات غري املنقولة    

إىل يلجأوا  دعني مل   ومبا أن امل  . )٢٨(بالشكاوى املتصلة بالتدخل يف ممتلكات القبارصة اليونانيني      

__________ 

 ٢٠١٠تعـديل قـانون عـام       ) األحكام املؤقتة ) (اإلدارة وغريها من املسائل   (ممتلكات القبارصة األتراك     )٢٤(
 .)٢٠١٠)/أوالً (٣٩ القانون(

رفعت مقدمة الطلـب    . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٤،  صويف ضد قربص  ضية   يف ق  )١٨١٦٣/٠٤(القرار   )٢٥(
شكوى مفادها أهنا حرمت من الوصول والتمتع مبمتلكاهتا غري املنقولة يف مدينة الرناكا، مما يكشف وقوع                

احلـق يف    (٨، واملادة   )احلق يف التمتع السلمي باملمتلكات    ( من الربوتوكول األول     ١انتهاك مستمر للمادة    
هنا إحيث  ) حظر التمييز يف التمتع باحلقوق املكفولة مبوجب االتفاقية       ( ١٤، واملادة   )احترام املرتل الشخصي  

من االتفاقيـة األوروبيـة     ) احلق يف االنتصاف الفعال    (١٣تعرضت للتمييز بوصفها قربصية تركية واملادة       
  .حلقوق اإلنسان  

دميوبولوس وآخـرون   ، بشأن قضية    ٢٠١٠مارس  /ر آذا ١املؤرخ يف   ) ٤٦١١٣/٩٢(قرار الدائرة الكربى     )٢٦(
 .ضد تركيا

  ضد تركيا  أريستيس -غزينيديس   يف قضية    ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ٢٢يف أعقاب احلكم الصادر يف       )٢٧(
بـشأن   ٦٧/٢٠٠٥غري املنقولة مبوجب القـانون رقـم        باملمتلكات  ية  عنجلنة م أُنشئت   ،)٤٦٣٤٧/٩٩(

مـارس  / آذار ١٧ يف   وبدأت اللجنة أنشطتها رمسيـاً    . هتادإعاأو   نقولةالتعويضات وتبادل املمتلكات غري امل    
  طلبـاً  ٧٧٣قّدمة إىل اللجنة    جمموع عدد الطلبات امل   ، بلغ   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠وحىت  . ٢٠٠٦

 منها إىل تسوية ودية ومت البت يف أربعة منها من خالل اإلجراءات             ١٣٠ومت التوصل يف    ) ٢٠١٠ يف   ٣٣٠(
. جنيه اسـترليين ملقـدمي الطلبـات كتعـويض         ٤٩ ١٦٤ ٠٠٠ .ودفعت اللجنة مبلغ  .  الرمسية القضائية

 بتبادل املمتلكات والتعويض يف حالتني، وبإعادة املمتلكـات يف          وباإلضافة إىل ذلك، أصدرت اللجنة قراراً     
ت فور تسوية    بإعادة املمتلكا  وأصدرت قراراً . حالة واحدة، وبإعادة املمتلكات والتعويض يف مخس حاالت       

النشرة : املصدر.  يف حالة واحدة    بإعادة املمتلكات جزئياً   املشكلة القربصية يف حالة واحدة وأصدرت قراراً      
 .http://www.northcyprusipc.org، )٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين(الشهرية للجنة 

قـضية   بـشأن    ،٢٠١٠مـارس   / آذار ١املؤرخ يف   ) ٤٦١١٣/٩٢( من قرار الدائرة الكربى      ١٢٧الفقرة   )٢٨(
 . دميوبولوس وآخرون ضد تركيا
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) محاية امللكية ( من الربوتوكول األول     ١هذه اآللية، فقد قوبلت شكاواهم املقدمة مبوجب املادة         
  .)٢٩(استنفاد سبل االنتصاف احملليةلالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بالرفض، بسبب عدم 

 ة بوصفها سبيالً  وشددت احملكمة على أنه رغم االعتراف بلجنة األمالك غري املنقول           -٢١
من سبل االنتصاف احمللية بالنسبة إىل قضايا تتعلق مبمتلكات القبارصة اليونانيني يف الشمال،             
فإن قرارها يف هذه القضية ال جيب تفسريه على أنه إلزام للجوء إىل اللجنة؛ فبإمكان املدعني                

ام احملكمـة، فإنـه   إال أنه إذا رغب املدعون يف رفع طلب أم     . أن خيتاروا انتظار حل سياسي    
  .)٣٠(للمبادئ احلاليةاً سيتم اختاذ قرار بشأن مقبوليته، وفق

ما ترتب على القـرار الـصادر يف        اً   حالي جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا     وتقّيم    -٢٢
، )٣١()١٩٩٦ (لويزيدو ضد تركيا  قضية  قضية دميوبولوس من آثار على عملية اإلشراف على         

 قـضية ، و)٣٢()٢٠٠٣ (دمياديس ضـد تركيـا   ، وقضية   )٢٠٠١ (قربص ضد تركيا  وقضية  
 وغريها من القضايا الفردية املتعلقة حبقـوق        )٣٣()٢٠٠٦ (د تركيا ض أريستيس -غزينيديس  

  .)٣٤(امللكية للمشردين من القبارصة اليونانيني
د ض أريستيس -غزينيديس   يف قضية    جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا     واعتمدت    -٢٣
 حيث تركيا بقوة على دفع التعويض العادل الذي حكمـت بـه احملكمـة          اً  ؤقتماً  قرار تركيا

__________ 

) ٨املـادة   (وقوبلت شكاوى أصحاب املمتلكات املتعلقة باستمرار التدخل يف حقهم يف احترام منـازهلم               )٢٩(
الفقـرة  (ن الشكاوى مل ترفع أمام اللجنة       تنفاذ سبل االنتصاف احمللية حيث إ      بسبب عدم اس   بالرفض أيضاً 

  ). من املرجع ذاته١٣٣
، بـشأن قـضية     ٢٠١٠مـارس   / آذار ١املؤرخ يف   ) ٤٦١١٣/٩٢(من قرار الدائرة الكربى      ١٢٨الفقرة   )٣٠(

يف أعقاب القرار الصادر يف قضية دميوبولوس، أعلنت احملكمة عدم مقبولية           . دميوبولوس وآخرون ضد تركيا   
ـ                 بل العديد من الطلبات املتعلقة بانتهاكات مزعومة حلقوق امللكية يف مشال قربص بسبب عدم اسـتنفاذ س

، والقـرار   )٦٨١١٠/٠١ (إيكونوميدس وآخرون ضد تركيا   االنتصاف احمللية مثل القرار الصادر يف قضية        
وآخرون ضـد   قضية إليفذيريادس، والقرار الصادر يف  )٣٣٥٧٤/٠٢ (قضية ستيليانو ضد تركيا   الصادر يف   

 ).٣٨٩٦/٠٢، ٣٨٨٤/٠٢، ٣٨٨٧/٠٢، ٣٨٨٣/٠٢، ٣٨٨٢/٠٢ (تركيا
 ملمتلكاهتا  ة القانوني ةزال املالك ت ال   املدَّعيةاحملكمة بأن   فيها  ضت  ق) ١٥٣١٨/٨٩ (ركيالويزيدو ضد ت  يف قضية    ) ٣١(

 .إليهاالوصول  متكُّنها من عدمالقدرة على التصرف فيها بسبب  فقدت ام أهنرغالواقعة يف الشمال 
 الواقعـة يف    متلكاتهمب مسالب يف التمتع    املدعيانتهاك حق   ب )١٦٢١٩/٩٠ (دمياديس ضد تركيا   تتعلق قضية  )٣٢(

مها خدا واستمن التصرف فيها من الوصول إليها و    ١٩٧٤ رم منذ عام   حُ حيث إنه اجلزء الشمايل من قربص،     
 .والتمتع هبا

الواقـع يف   ( بانتهاك حق املّدعية يف احتـرام حرمـة مرتهلـا            أريستيس ضد تركيا  /غزينيديس تعلق قضية ت )٣٣(
ىل ممتلكاهتا الواقعة يف اجلزء الشمايل من قـربص          من الوصول إ   ١٩٧٤نتيجة حرماهنا منذ عام     ) فاماغوستا

 .وحرماهنا من التصرف فيها لذلك السبب
 ١٥ إىل   ١٤، املنعقدة يف الفترة من      ١٠٩٢جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا املعتمدة يف جلستها          قرارات   )٣٤(

، وقـضية   لويزيـدو ضـد تركيـا     ، وقـضية    قربص ضـد تركيـا    ، بشأن قضية    ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
، ١٠٨٦جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا املعتمدة يف جلـستها  ؛ قرارات  أريستيس ضد تركيا  /نيديسغزي

  .دمييداس ضد تركيا، بشأن قضية ٢٠١٠يونيه / حزيران٣ إىل ١املنعقدة يف الفترة من 
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عن الفوائـد املتـأخرة     لفائدة املدعي بدون تأخري فضالً  ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول  ٧ يف
  .)٣٥(املستحقة

يف اً  نظرت جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا أيض       وخالل الفترة املشمولة بالتقرير،       -٢٤
قـربص  ة حبقوق امللكية اليت تعود إىل األشخاص احملصورين فيما يتعلق بقضية            املسائل املتعلق 

وعلى إثر تقدمي السلطات التركية يف املوعد احملدد النصوص التشريعية          ). ٢٠٠١(ضد تركيا   
 / أيـار  ٢١والقرار ذي الصلة من أجل النظر يف هذه املسألة، قدم وفد مجهورية قـربص يف                

حتت تـصرفه   توضع   إىل وثائق إضافية     احتياجهيعرض أسباب   اً  مكتوباً  ، شرح ٢٠١٠ مايو
  .)٣٦(هبدف التمكن من تقييم هذه املسألة

 النكلتـرا حمكمة االسـتئناف    وافقت   )٣٧(أّبوستوليديس  ضد أورامسبقضية  وفيما يتعلق     -٢٥
  على احلكم الـصادر عـن  )٣٨(٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٩يف حكمها النهائي املؤرخ يف    ،  وويلز
واعتربت حمكمـة العـدل     . لصاحل القربصي اليوناين مليتيس أبوستوليدس     ، العدل األوروبية  حمكمة

املمتلكات يف  بطالبة  فيما خيص امل  كمة يف قربص    احمل قرار أن   ،٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٨  يف األوروبية
 أي سـيطرة    احلكومـة ه يتعلق مبنطقة ال متـارس عليهـا         نفاذ، رغم أن  واجب اإل هو قرار   الشمال  

وفيما يتعلق بالقضية املذكورة أعاله، أعلنت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف           . )٣٩(ةفعلي
  .)٤٠(أورامس ضد قربص عن عدم مقبولية الطلب املقدم يف قضية ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠

__________ 

  مؤقتـاً   قـراراً  ١٠٧٨ خالل جلـسة نـواب الـوزراء         ٢٠١٠مارس  / آذار ٤اعتمدت جلنة الوزراء يف      )٣٥(
CM/ResDH(2010)33 أريستيس ضد تركيا/غزينيديس يف قضية. 

 ٤ إىل ٢، املنعقدة يف الفتـرة مـن   ١٠٧٨جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا املعتمدة يف جلستها         قرارات   )٣٦(
 .قربص ضد تركيا، بشأن قضية ٢٠١٠مارس /آذار

وستوليدس  لصاحل السيد أب    حكماً ٢٠٠٤يف عام   ) ٩٩٦٨/٠٤دعوى مدنية رقم    (أصدرت حمكمة نيقوسي     )٣٧(
وأمرت احملكمة باهلدم   . ٢٠٠٢الذي طالب مبلكية األرض اليت اشترهتا أسرة أورامس يف مشال قربص يف عام              

الفوري للبيت وغريه من املباين اليت شيدهتا األسرة على األرض وبإعادة األرض إىل الـسيد أبوسـتوليدس                 
 .لتدخل غري املشروع يف األرضوحبرية حيازته لألرض وطالبت أسرة أورامس بالتوقف عن مواصلة ا

: ، ميكن االطالع عليها علـى املوقـع اإللكتـروين   EWCA Civ 9 [2010]؛ A2/2006/2114القضية رقم  )٣٨(
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/9.rtf. 

:  ميكن االطالع عليها على املوقع،C 153/7 ، العدداجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب )٣٩(
LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:153:0007:0008:EN:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/.  

رفـضت احملكمـة    . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠،  )٢٧٨٤١/٠٧ (أورامس ضد قربص  القرار املتعلق بقضية     )٤٠(
ألنه من الواضح أهنا ال تستند إىل أي        )  يف حماكمة عادلة   احلق) (١(٦شكاوى متنوعة مرفوعة مبوجب املادة      

، اعتربت  )احلق يف االنتصاف الفعال    (١٣وفيما يتعلق بالشكاوى املرفوعة مبوجب املادة       . أساس من الصحة  
واعتربت احملكمة الشكاوى املرفوعة مبوجب     . احملكمة أنه ال توجد مسألة منفصلة ناشئة مبوجب هذه املادة         

  .خارج املهل القانونية) حظر التمييز يف التمتع باحلقوق اليت تكفلها االتفاقية (١٤املادة 
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وحتّمل األمم املتحدة حكومة تركيا مسؤولية      . يزال الوضع يف فاروشا على حاله      وال  -٢٦
ع القائم يف فاروشا حسب ما ورد يف آخر تقرير لألمني العام عن عمليـة               احملافظة على الوض  

  .)٤١(األمم املتحدة يف قربص

  تمييزال  - دال  
 ،٢٠٠٩ بقربص يف عام      يف املنطقة اخلاضعة لسيطرة احلكومة     دين داخلياً شرَّبلغ عدد امل    -٢٧

املشردين مشرد مما جعل قربص البلد الذي يسجل أعلى نسبة من            ٢٠١ ٠٠٠ما يقرب من    
وعلى عكس األطفال ممن    ).  يف املائة  ٢٢,٣تصل النسبة إىل    (كنسبة مئوية من سكاهنا     اً  داخلي

ات احلصول على شردامل اللوايت هلن مركزال حيق ألطفال النساء كان ألبائهم مركز املشردين، 
ادة اليت ال متكّنهم من االسـتف     " شهادة النسب  "ومينح هؤالء  . بصفتهم الجئني   هوية اتبطاق

ومن . )٤٢(سكن ال ةوناحلصول على مع   املستمدة من بطاقة الالجئ مثل        مزية من املزايا   ةمن أي 
، تعديالت  ٢٠١٠يونيه  /أجل تصحيح الوضع، أدخل برملان مجهورية قربص يف شهر حزيران         

على قوانني التسجيل والقانون الذي ينص على تقدمي معونة السكن لفائدة املشردين وفئـات           
ملا يترتب عليها من آثـار      اً   الرئيس كريستوفياس التعديالت غري دستورية نظر      واعترب. أخرى

ويظل القرار اآلن يف يد احملكمة العليا اليت   . ىل الربملان إعلى ميزانية الدولة، وأحاهلا مرة أخرى       
 على إصدار حكمها بشأن مـدى دسـتورية         ٢٠١٠أكتوير  / تشرين األول  ١١حتفظت يف   
  . )٤٣(التعديالت

اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية     ، أحاطت   ٢٠١٠مارس  / شهر آذار  ويف  -٢٨
باخلطوات اجلديدة الـيت اختـذهتا      اً  املتعلقة حبماية األقليات القومية التابعة جمللس أوروبا علم       

ملشاركة القبارصة األتـراك الـذين يقطنـون يف    مالءمة قربص إلجياد ظروف أكثر   حكومة  
. )٤٤(لة يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمـع القربصـي     اجلنوب مشاركة فعا  
الطائفة القربصية  اجلهود اليت بذلتها احلكومة لتعزيز احلوار والتعاون بني         اً  وذكرت اللجنة أيض  

ومع ذلك الحظت اللجنـة أن القبارصـة األتـراك          . )٤٥(اليونانية والطائفة القربصية التركية   
عدائية وصعوبات وذلـك يف     ارير يواجهون يف بعض األحيان مواقف       يزالون حبسب التق   ال

__________ 

 .S/2010/605 من الوثيقة ٧الفقرة  )٤١(
التـابع   مركز رصد التشرد الداخلي ،٢٠٠٩حملة شاملة عن االجتاهات والتطورات يف عام      : التشرد الداخلي  )٤٢(

  .٥٨، صفحة ٢٠١٠مايو /، أيارلمجلس النروجيي لالجئنيل
)٤٣( “Supreme Court reserves judgement on status of refugee mothers”, 12 October 2010, 

http://www.cyprus-mail.com/. 
فتوى ثالثة بشأن   : اللجنة االستشارية جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية           )٤٤(

  . ACFC/OP/III(2010)002 من الوثيقة ٩٩، الفقرة ٢٠١٠مارس / آذار١٩قربص اعتمدت يف 
 .نفسه من املرجع ٢٢الفقرة  )٤٥(
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ومـن شـأن    . يتعلق باالستفادة من اخلدمات االجتماعية والتعليم، على سـبيل املثـال           ما
االستخدام احملدود للغة التركية، رغم أهنا حتظى مبركز اللغة الرمسية، أن جيعل مـن اسـتفادة          

بغض النظر عن التدابري الـيت اختـذهتا     اً  معقداً  ملختلفة أمر القبارصة األتراك من املرافق العامة ا     
  .)٤٦(السلطات إلتاحة املعلومات

اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات القومية         وأوصت    -٢٩
التابعة جمللس أوروبا احلكومة، مبواصلة بذل جهودها وتعزيزها لتـوفري الظـروف الالزمـة              

واالستفادة الكاملة من املرافق العامـة،      اً  قبارصة األتراك ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم فعلي      لل
وينبغي إيالء اهتمام خاص للمشاكل اللغوية اليت تواجـه القبارصـة   . )٤٧(وعلى قدم املساواة  

عن تنفيذ األحكـام الدسـتورية     األتراك يف إطار الوصول إىل املرافق والتمتع حبقوقهم فضالً        
  .)٤٨(علقة باستخدام اللغات الرمسية يف قربصاملت
يف انتظـار    اليت اقترحتها املفوضية األوروبية،      )٤٩("الئحة التجارة املباشرة  "وال تزال     -٣٠

استمر تنفيذ برنامج مساعدة طائفة القبارصة األتراك الذي وضـعه          ويف حني   . )٥٠(اعتمادها
ة االقتصادية يف اجلزء الشمايل مـن       االحتاد األورويب، وهو برنامج يهدف إىل تشجيع التنمي       

اجلزيرة، يواجه تنفيذه حتديات تتمثل يف أمور منها التعاون بني القبارصة األتراك والقبارصـة              
  .)٥١(اليونانيني

__________ 

 .نفسه من املرجع ١٠٣الفقرة  )٤٦(
 .نفسه من املرجع ١٠٥الفقرة  )٤٧(
 .نفسه من املرجع ١٠٦الفقرة  )٤٨(
اجمللس األورويب بشأن الشروط اخلاصة املتعلقة بالتجارة مع مناطق مـن مجهوريـة قـربص               اقتراح الئحة    )٤٩(

  ).COM(2004)0466 final – ACC(2004)0148(ة قربص سيطرة فعلية عليها متارس حكومة مجهوري ال
دائـرة الـشؤون    ، شاطرت اللجنة القانونية للربملـان األورويب رأي         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٨يف   )٥٠(

القانونية يف الربملان ومفاده أنه ينبغي لسوق االحتاد األورويب املوحد وللقواعد اجلمركية يف االحتاد ولـيس                
قواعد االحتاد األورويب اخلاص بالتجارة الدولية، تنظيم جتارة االحتاد األورويب مع اجلزء الشمايل من قربص               ل

وبالتايل من الضروري اعتماد اقتراح الئحة التجارة املباشرة باإلمجاع يف جملس الـوزراء ولـيس               . مباشرة
 يف اجمللس املتبعة بالنـسبة إىل قـضايا         مبوجب اإلجراءات التشريعية العادية وبأغلبية مشروطة من األصوات       

وما زال يتعني على مـؤمتر رؤسـاء الربملـان          . التجارة العاملية على إثر دخول معاهدة لشبونة حيز النفاذ        
يرفض أعـضاء الربملـان األورويب التعامـل        "املصدر  . األورويب أن يعرض رأيه بشأن قرار اللجنة القانونية       

 :املوقع اإللكتروين ،  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٩،  " آخر ص بوصفه بلداً  القانوين مع اجلزء الشمايل لقرب    
http://www.europarl.europa.eu/; Committee on Legal Affairs   ؛ رأي جلنة الشؤون القانونيـة بـشأن

اجمللس األورويب بشأن الشروط اخلاصة املتعلقة بالتجارة مع مناطق مـن مجهوريـة قـربص               الئحة  اقتراح  
 / تـشرين األول   ٢٠،  )JURI_AL(2010)450882 (رس حكومة مجهورية قربص سيطرة فعلية عليهـا       متا ال

  .٢٠١٠أكتوبر 
 . األوروبيةوردت هذه املعلومات من فرقة العمل لصاحل طائفة القبارصة األتراك، املديرية العامة للتوسع، املفوضية  ) ٥١(
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واستمرت قوة األمم املتحدة يف مساعدة القبارصة األتراك الذين يعيشون يف اجلنوب              -٣١
خلدمات األساسية مثـل الرعايـة الطبيـة        على احلصول على خدمات الرعاية مبا يف ذلك ا        

وتواصل القوة االطالع على أحوال السجناء واملعـتقلني القبارصـة          . )٥٢(والسكن والتعليم 
ومل تالحظ القوة وجـود أيـة   . األتراك يف اجلنوب والسجناء القبارصة اليونانيني يف الشمال     

نـوفمرب  /تـشرين الثـاين   مـايو إىل    /حالة من حاالت التمييز خالل الفترة املمتدة من أيار        
٥٣(٢٠١٠(.  

  احلق يف احلياة   - هاء  
، حكمني هنـائيني يف قـضيتني       ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٧أصدرت احملكمة يف      -٣٢

أعوان الدولة يف إطار مظاهرات القبارصة اليونانيني       تتعلقان حباليت قتل غري مربرتني ارتكبهما       
 من االتفاقية األوروبية    ٢انتهاك املادة   (التني   وبغياب التحقيق الفعال بشأن احل     ١٩٩٦يف عام   

. )٥٤(كاليس وأندروال بانايي ضد تركيا     وقضية   أندريو ضد تركيا   أي قضية    )حلقوق اإلنسان 
 جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبـا       جانب فإهنما قيد البحث من       القضيتني، وبسبب تشابه 

اك زيوقضية إ ) ٢٠٠٨ (و ضد تركيا  سولومضمن اجملموعة ذاهتا من القضايا اليت تشمل قضية         
وفيما يتعلق بالقضية األخرية، تنتظر اللجنة احلصول على معلومـات          . )٢٠٠٨(ضد تركيا   

األحكام اليت تنظم استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب رجال الشرطة وبـشأن      بشأن  
زء الـشمايل مـن   التدابري املتخذة لضمان إجراء حتقيقات فعالة يف حاالت قتل مدنيني يف اجل     

يف اً وفيما يتعلق بغياب التحقيق الفعال يف حاالت القتل، أحاط نواب الوزراء علم     . )٥٥(قربص
 إن كانت قد  عماً  ، أنه ُينَتظَر تقدمي معلومات      ٢٠١٠سبتمرب  /اجتماعهم الذي عقد يف أيلول    

 عن خطة عمـل     نتائج التحقيقات إن فتحت، فضالً    وعن  فتحت حتقيقات يف حاالت القتل      
  .)٥٦(وتقرير عمل بشأن مجيع القضايا املدرجة يف اجملموعة

__________ 

 .S/2010/605 من الوثيقة ١٥الفقرة  )٥٢(
تركيا يف اجلنوب بتهم تتفاوت بني السرقة واالجتار باملخـدرات وال يوجـد أي                قربصياً  سجيناً ١٢يوجد   )٥٣(

وزارت القوة السجناء يف مراكز اعتقاهلم وحضرت حماكماهتم وتواصلت         . سجني قربصي يوناين يف الشمال    
 .معلومات واردة من القوة:  املصدر.اًمع حماميهم وسلطات السجن، كلما كان ذلك ضروري

حبالة قتل غري مربرة يف منطقة األمم املتحدة العازلة وقـضية           ) ٤٥٦٥٣/٩٩ (و ضد تركيا  أندريتتعلق قضية    )٥٤(
 . يف منطقة الدخول إىل منطقة األمم املتحدة العازلة) ٤٥٣٨٨/٩٩ (بانايي ضد تركيا

مارس / آذار ٤ إىل   ٢ املنعقد من    ١٠٧٨ خالل االجتماع    جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا     اعتماد قرارات    )٥٥(
 .سولومو ضد تركيا، وقضية اك ضد تركيازيقضية إ و،كاكويل ضد تركيا بشأن قضية ،٢٠١٠

اعتمـاد  .  كحد أقـصى ٢٠١١مارس /قرر النواب استئناف دراسة هذه البنود يف اجتماعهم املقرر يف آذار   )٥٦(
سبتمرب / أيلول ١٥ إىل   ١٤ املنعقد من    ١٠٩٢ خالل االجتماع    جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا     قرارات  
 . باالستخدام املفرط للقوة من جانب أعوان الدولة، بشأن ست قضايا تتعلق أساسا٢٠١٠ً
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جلنة نواب الوزراء يف ، ذكّرت )٥٧()٢٠٠٦ (كاكويل ضد تركياا يتعلق بقضية ويف م  -٣٣
تشريح بأن السلطات القربصية أشارت إىل إمكانية إجراء         ١ ٠٧٨ يف اجتماعها    جملس أوروبا 

ه ينبغي للسلطات التركية املختصة إعادة      ورأت اللجنة أن  .  السيد كاكويل  شرعي إضايف جلثة  
النظر يف إمكانية إجراء حتقيق جديد يف وفاة السيد كاكويل ودعتها إىل تقدمي معلومـات يف                

 قدمت السلطات التركية املعلومات املطلوبة اليت      ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ويف  . )٥٨(هذا الصدد 
 ويف ما يتعلـق باالسـتخدام   .اًحالي  على تقييمهاجلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا     تعكف  

املفرط للقوة واألسلحة النارية، الحظ النواب أن املعلومات املتاحة ال توضح ما إذا كانـت               
األحكام اليت تنظم استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب رجال األمن تقتضي أن يكون              

 ودعوا السلطات التركية إىل تقدمي توضـيح هلـذا   ،"ضرورياً ضرورة مطلقة"استخدام القوة  
  .)٥٩(اتصاالت ثنائية بشأن مسائل حددهتا اللجنةاً وجتري حالي. األمر
 / يف اجتماعهـا الـذي عقـد يف آذار         جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا     وقررت    -٣٤

يا ، بعد التأكد من أن ترك     )٦٠()٢٠٠٥ (أدايل ضد تركيا  وقف النظر يف قضية     ،  ٢٠١٠ مارس
  .  يف غضون املهلة الزمنية احملددة)٦١(دفعت إىل املدعية التعويض العادل الذي نص عليه احلكم

  احلق يف التعليم   - واو  
 تكون  تطرأ مستجدات فيما يتعلق بتأسيس مدرسة ابتدائية يف ليماسول        يف حني مل      -٣٥

ع السلطات احمللية واصلت القوة يف ليماسول وبافوس العمل م، لغة التدريس فيها هي التركية
وممثلي اجملتمعات احمللية، على تعزيز آليات دعم األفراد الضعفاء من طائفة القبارصة األتراك يف    

  .)٦٢(جمايل اخلدمات التعليمية واالجتماعية

__________ 

أفـراد    على يـد   ١٩٩٦ يف عام    يها وأب املّدعيةتعلق بقتل زوج    ت) ٣٨٥٩٥/٩٧ (كاكويل ضد تركيا   قضية )٥٧(
ل عدم إجراء حتقيـق فعـا  بإطالق النار يف قربص، و  نوبة حراسة على طول خط وقف    أثناءالقوات التركية   

  . حلقوق اإلنسان من االتفاقية األوروبية٢ للمادة اًانتهاك، ّمما يشكّل ونزيه يف هذا القتل
مارس / آذار ٤ إىل   ٢ املنعقد من    ١٠٧٨ خالل االجتماع    جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا     اعتماد قرارات    )٥٨(

 .كياسولومو ضد تر، وقضية  ضد تركيا وقضية إزاك،كاكويل ضد تركيا، بشأن قضية ٢٠١٠
اعتمـاد  ). ٢٠١٠ديـسمرب   /كانون األول  (١١٠٠قرر النواب استئناف النظر يف هذا البند يف اجتماعهم           )٥٩(

سبتمرب / أيلول ١٥ إىل   ١٤ املنعقد من    ١٠٩٢ خالل االجتماع    جلنة نواب الوزراء يف جملس أوروبا     قرارات  
 .كاكويل ضد تركيا بشأن قضية ٢٠١٠

انتـهاك  (املّدعية  زوج توم حتقيق فعال يف   باّدعاء عدم إجراء   )٣٨١٨٧/٩٧ (أدايل ضد تركيا  ة  قضيق  تتعلّ )٦٠(
لعبور من اجلزء الشمايل إىل اجلزء اجلنويب مـن اجلزيـرة           با  هلا تصريحورفض السلطات ال  ) ١٣ و ٢املادتني  

 ).١١انتهاك املادة  (حلضور اجتماع بني الطائفتني
 ٢٠١٠مـارس  / آذار٤، يف يل ضد تركياأدا، قي قضية CM/ResDH(2010)12اعتمدت جلنة الوزراء املقرر      )٦١(

 . الذي حضره نواب الوزراء١٠٧٨يف االجتماع 
 .S/2010/605 من الوثيقة ١٥؛ والفقرة S/2010/264 من الوثيقة ١٧الفقرة  )٦٢(
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سـني يف    تسهيل تسليم الكتب املدرسية وتعـيني املدرّ        األمم املتحدة  وواصلت قوة   -٣٦
يف ريزوكارباسو، يف شبه جزيرة كاربـاس يف        ة  ة اليوناني يقربصال الثانويةواملدارس االبتدائية   

 وكما هو احلال يف السنوات السابقة، رفضت الـسلطات القربصـية التركيـة            .)٦٣(الشمال
كتـب  (يف مدارس كاربـاس     ) ٢٨١ من أصل    ٨(املدرسية اليونانية   استخدام بعض الكتب    

. ديـة للقبارصـة األتـراك     وادعت بأهنا تتضمن معلومات معا    ) تاريخ وأدب قربصي ودين   
 على أساس   مممارسة سلطة املوافقة على تعيني مدرسني يف املدارس أو رفضه         اً  وواصلت أيض 

  .)٦٤(اعتبارات سياسية أو غريها من االعتبارات
 على  ودأبت الكتب املدرسية املستعَملة لدى القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك،          -٣٧

وأكـدت  . )٦٥( حتملها كل طائفة منهماأفكار مسبقةوروايات و لتفاسري  اً  تصوير التاريخ وفق  
أن الكتب املدرسية هلا تأثري كبري يف ما حتمله كل طائفـة            اً  نتائج األحباث اليت أجريت مؤخر    

وتعّد الكتب املدرسية ثـاين أهـم مـصدر         . من انطباعات عن الطائفة األخرى يف قربص      
بع أهم مصدر للمعلومات بالنسبة إىل القبارصة       للمعلومات بالنسبة إىل القبارصة األتراك، ورا     
ويف حني أن كتب التاريخ املنقحة يف اجلزء        . )٦٦(اليونانيني لتشكيل رأي عن الطائفة األخرى     

الشمايل من اجلزيرة مشلت إشارات إىل التاريخ والتجارب املشتركة بني الطائفتني، فقد عادت 
وقد تعهـدت   . )٦٧(٢٠٠٩اب انتخابات عام    إىل اتباع هنج قائم على النظرة العرقية يف أعق        

خالل   يف جمال التاريخ   املقررةوزارة التعليم والثقافة يف مجهورية قربص مبراجعة الكتب املدرسية          
  . )٦٨(السنوات القليلة املقبلة يف إطار إصالح التعليم الذي من شأنه أن يؤثر يف مجيع مواد التعليم

__________ 

  .S/2010/605 من الوثيقة ١٤الفقرة  )٦٣(
 . األمم املتحدةمعلومات واردة من قوة )٦٤(
)٦٥( Education for Peace III: Rewriting history textbooks – History education: As a tool for polarisation 

or reconciliation? – Textual and visual analysis of the upper secondary school Cyprus history 

textbooks, 2010, POST Research Institute, p. 20. 
وتـبني  . ٢٠١٠صي تركي يف عام      قرب ٦٠٠ قربصي يوناين و   ٦٠٠ترتب على البحوث إجراء مقابالت مع        )٦٦(

أن االنطباعات اليت حتملها كل طائفة عن األخرى متأثرة جدا بفعل القصص اليت يكون مصدرها األسـر                 
ويف صفوف القبارصة اليونانيني احتلت وسائل اإلعالم والتجارب الشخصية املركـز الثـاين             . األصدقاء أو

 General Population Quantitative Research Project: Level of:املـصدر . والثالث قبل الكتب املدرسية

Trust between the Two Communities in Cyprus, 2010, Cymar Market Research and Prologue 

Consulting, p. 15. 
)٦٧( Education for Peace III: Rewriting history textbooks – History education: As a tool for polarisation 

or reconciliation? Textual and visual analysis of the upper secondary school Cyprus history 

textbooks, 2010, POST Research Institute, pp. 18 and 86.  
 من االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية،       ٢٥ من املادة    ١ بالفقرة   التقرير الثالث املقدم من قربص عمالً      )٦٨(

  .ACFC/SR/III(2009)005 من الوثيقة ٥٨ و٥٤، الصفحتان ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠لم يف است
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 لـديهما  إعادة النظر يف مااً ملتحدة على الطرفني معويف هذا الصدد، اقترحت قوة األمم ا   - ٣٨
  . )٦٩(من مواد تعليمية، هبدف تعزيز التسامح والتفاهم وسط مجيع الطوائف

رويب بالتدابري والـربامج اخلاصـة الـيت        وورحبت جلنة نواب الوزراء يف اجمللس األ        -٣٩
 الذين يعيـشون يف     وضعتها حكومة قربص يف جمال التعليم لتيسري حصول القبارصة األتراك         

اجلنوب على التعليم وإتاحة فصول لتعليم اللغة والثقافة التركية يف املدارس الـيت يلتحقـون               
بيد أن اللجنة الحظت بقلق بالغ أنه يف حني اختذت خطوات حمددة للنهوض بالتعليم              . )٧٠(هبا

سة وأن املواقـف    بلغ بأن العديد من املدرسني ال يستجيبون هلذه السيا        متعدد الثقافات، فقد أُ   
  . )٧١(العدائية جتاه القبارصة األتراك ال تزال مستمرة يف املدارس يف اجلنوب

وال يزال الطلبة القبارصة األتراك يعانون من عدم إمكانية االستفادة مـن بـرامج                -٤٠
التبادل والربامج التعليمية يف االحتاد األورويب بسبب عدم اعتراف مجهورية قربص باجلامعات            

 مع سلطات مجهورية قربص فيما يتعلق     اً  وتتواصل املفوضية األوروبية حالي   . ودة يف الشمال  املوج
الواقعة حتت  بإمكانية إعطاء القبارصة األتراك خيار الدراسة يف اجلامعات املوجودة يف املناطق            

ومن املمكـن  . ٢٠١٢-٢٠١١ قربص وذلك خالل السنة الدراسية       السيطرة الفعلية حلكومة  
خطة ِمَنح دراسية لفائدة طائفة القبارصة األتراك وهي خطة وضـعتها           يف إطار   تطبيق ذلك   

لتدارك االفتقار إىل املرونة اليت كان      مبوجب برنامج املساعدة التابع لالحتاد األورويب       املفوضية  
ن اخلطة الطالب واألساتذة القبارصة األتراك، من       مكِّوُت. بإمكان برنامج إيرامسوس أن يتيحها    

 ،ة واحدة يف اخلارج يف إحدى جامعات االحتاد األورويب أو يف مؤسسة تعليم عال             قضاء سن 
وخـالل الـسنة    . برنامج إيرامسوس  بكثري من مستوى متويل   كما أن مستوى التمويل أعلى      

 وخالل السنة الدراسية    أشخاص ٢٠٣دمت املنح الدراسية إىل     ، قُ ٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسية  
  .)٧٢(ساتذة يف اخلطة من الطالب واأل١٠٢احلالية يشارك 

  حرية الدين واحلقوق الثقافية  - زاي  
.  الوصول إىل املواقع والرموز ذات األمهية الدينية والثقافيـة         ريتيساستمرت البعثة يف      -٤١
 األمم املتحدة   قوةلت  سّه،  ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين   إىل ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  منف

اجلـزء  ور املنطقة العازلة إىل      عب مت فيها احتفاالً   ١٦ منها ،اًرياتذك و اً ديني احتفاالً ٢٢ تنظيم
مت بينمـا     منها اجلنويباجلزء   إىلعبور املنطقة العازلة     احتفاالن مت فيهما  و  من اجلزيرة  الشمايل

__________ 

 .S/2010/605 من الوثيقة ١٥الصفحة  )٦٩(
، الفقـرة   ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٩ فتوى ثالثة بشأن قربص اعتمدت يف        :جلنة نواب الوزراء جمللس أوروبا     )٧٠(

 . ACFC/OP/III(2010)002 من الوثيقة ١٠٠
 .نفسه  من املرجع١٠٤الفقرة  )٧١(
  .األوروبيةوردت هذه املعلومات من فرقة العمل لصاحل طائفة القبارصة األتراك، املديرية العامة للتوسع، املفوضية  ) ٧٢(
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يف اً  شخـص  ٦ ٦٦٠وشارك ما يقرب من     .  املنطقة العازلة  مناسبات داخل  بأربعاالحتفال  
  .)٧٣(هذه التظاهرات

 لطائفة املوارنة ألداء قداس ديين يف كنيـسة         ١٩٧٤إلذن ألول مرة منذ عام      نح ا وُم  -٤٢
وبفـضل هـذا    . مرينا سكيلوريس رغم أهنا تقع داخل قاعدة عسكرية للقوات التركية          آيا

 تلقت القوة طلبات أخرى عديدة لتمكني القبارصة اليونانيني مـن إقامـة             ،التطور اإلجيايب 
وقوبلت بعـض   . س الواقعة يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة      طقوس دينية وأداء احلج يف الكنائ     

تلك الطلبات بالرفض ألسباب متنوعة منها استخدام الكنيسة ألغراض أخرى مثل استخدامها            
  .)٧٤( حمددةكمركز ثقايف أو عيادة أو بسبب قرهبا من قواعد عسكرية أو بدون وجود أسباب

ن يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة يتمتعون    ويف حني أن القبارصة اليونانيني الذين يعيشو        -٤٣
بصفة عامة حبرية العبادة، فإنه ال يزال جيب عليهم اإلعالم أو طلب إذن من السلطات ألداء                
الشعائر الدينية يف أيام حمددة يف بعض الكنائس الواقعة يف قـراهم ويف ديـر أبوسـتولوس                 

  .)٧٥(أندرياس

  استنتاج  - ثالثاً  
 خالل الفترة املشمولة بـالتقرير،       قد حدثت  ت اإلجيابية  بعض التطورا  لئن كانت   -٤٤

 تعديالت تشريعية هتدف إىل ضمان معاملة أطفال األمهـات          نِّ جديدة وس  معابرمثل فتح   
ل شكّيزال  ياستمرار التقسيم الفعلي جلزيرة قربص ال       املشردات على قدم املساواة، فإن      

قود على أن تتأتى ُسُبل النهوض حبالة       واألمل مع . عقبة أمام التمتع الكامل حبقوق اإلنسان     
من  زعماء القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك حقوق اإلنسان يف اجلزيرة مما يبذله حالياً

  .ملشكلة قربصللتفاوض وحتقيق تسوية شاملة جهود 
        

__________ 

  . األمم املتحدة، معلومات وردت من قوةS/2010/264 من الوثيقة ٢٠الفقرة  )٧٣(
  . األمم املتحدة وردت من قوةتمعلوما )٧٤(
 .نفسهاملرجع  )٧٥(


