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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٢البند 

  التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق 
  مني العاماإلنسان وتقارير املفوضية واأل

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

  ∗مذكرة من إعداد األمني العام

، إىل األمني العام واملفوض السامي حلقوق اإلنسان        ٢/١٠٢طلب جملس حقوق اإلنسان، مبوجب مقرره         
السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، وحتديث التقارير مواصلة االضطالع بأنشطتهما، وفقاً جلميع املقررات  

وفيما يتعلق باملسألة الراهنة، وهي حقوق اإلنسان يف قربص، فقد قُدم تقرير سنوي شامل . والدراسات ذات الصلة
(A/HRC/4/59)       ة ما تفهمه مفوضية األمم املتحدة الـسامي      و. ٢٠٠٧مارس  / إىل اجمللس يف دورته الرابعة يف آذار

 هو احلفاظ على دورة اإلبالغ السنوي السابقة بشأن هذه املسألة ٢/١٠٢حلقوق اإلنسان هو أن اهلدف من املقرر 
وعليه، يتناول هذا التقرير التطورات اليت حدثت يف جمال حقوق اإلنـسان يف             . إىل أن ُيقرر اجمللس خالف ذلك     
  .قربص على مدى السنة املاضية

اجمللس عمالً تحدة السامية حلقوق اإلنسان إىل ، الذي أعدته مفوضية األمم امل)فقانظر املر(وُيحال التقرير   
ويقدم حملة عامة عن قضايا حقوق       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٠حىت  وهو يغطي الفترة املمتدة     . بذلك املقرر 

  .اإلنسان يف قربص استناداً إىل املعلومات املتاحة

جود ميداين يف قربص، فضالً عن عدم وجود أي آلية حمددة للرصد، فقـد              وبالنظر إىل أن املفوضية ليس هلا و        
  .حبالة حقوق اإلنسان يف قربصخاصة اعتمدت املفوضية ألغراض إعداد هذا التقرير على مصادر متنوعة لديها معرفة 

                                                      

 .تأخر تقدمي هذا التقرير لكي يتضمن أحدث املعلومات  *
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  املرفق

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

   حملة عامة- والً أ
 منقسمة، مع وجود منطقة عازلة ُتشرف عليها قوة األمم ٢٠٠٧ديسمرب /بقيت قربص حىت كانون األول  - ١

، مبوجب  ١٩٦٤وقد ُمدِّدت والية قوة حفظ السالم، اليت يعود تارخيها إىل عام            . املتحدة حلفظ السالم يف قربص    
، مدَّد جملس األمن والية تلك القوة لفترة إضافية         )٢٠٠٧(١٧٨٩ومبوجب القرار   . قرارات جملس األمن املتعاقبة   

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٥تنتهي يف 

   الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان- ثانياً 
الستمرار انقسام قربص نتائج على عدد من قضايا حقوق اإلنسان يف اجلزيرة ككل، منها حرية التنقل،                  - ٢

ق امللكية، وحقوق اإلنسان املتعلقة مبسألة املفقودين، واحلق يف التعلـيم،    وأنشطة االجتار بالبشر، والتمييز، وحقو    
  .واحلقوق االقتصادية، وحرية الديانة

وفيما خيص حرية التنقل، استمر القبارصة على كال الطرفني يف استخدام نقاط العبور للقيام مبختلف األنشطة،     - ٣
وسجلت قوة األمم املتحدة . صة بكلتا الطائفتني، دون حوادث تذكرمبا فيها التجارة، واألحداث الدينية واألحداث اخلا

  .)١(٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣ مليون شخص منذ فتح نقاط العبور يف ١٤حلفظ السالم يف قربص عبور حنو 

وبينما اقترح كال الطرفني فتح نقاط عبور إضافية . ومل يتم التوصل إىل أي اتفاق بشأن فتح نقاط عبور إضافية  - ٤
وقدَّم الزعيمان أخرياً اقتراحات لبناء . ميثل مشكلةاملنطقة العازلة، مبا فيها شارع ليدرا، ظل انعدام الثقة بني الطرفني           يف  

  . هما بشأن فتح نقطة عبور يف اجلزء الغريب من املنطقة العازلةينهجلالثقة، أعطت األولوية لفتح شارع ليدرا وكذلك 

 خاصة يف املناطق العسكرية الواقعة يف اجلزء الشمايل         ،حرية التنقل قائمة  وال تزال القيود املفروضة على        - ٥
زيادة الوصول إىل عدد من القرى      على  ، مل يطرأ أي تغري إجيايب        السابق ومنذ الفترة املشمولة بالتقرير   . من اجلزيرة 

  . القريتان املارونيتان آيا مارينا وآسوماتوسمنها الواقعة يف تلك املناطق، 

، وكذلك  العمل الذي تقوم به مجاعات الطائفتني لتعزيز التعاون بني الطرفني         تزايد تقدير    العموم،   وعلى  - ٦
بيد أن البيئة املؤسسية يف مجهورية      . منظمات اجملتمع املدين  اليت قامت هبا    التصاالت اجلارية بني الطائفتني     ا تقدير

الـدعوة  مجاعـات   علـى   ا آثار سلبية جداً     هذه املنظمات، كانت هل   تنطوي على معوقات لعمل     قربص ال تزال    
 يف جتهيز طلبات تسجيل املنظمات غري احلكومية ويف ات اإلداريةوتشمل األمثلة التأخري. ومجاعات حقوق اإلنسان

                                                      

، عندما أوقف القبارصة ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١العبور يف بريغاموس منذ هذا الرقم عمليات ال يشمل  )١(
  . تلكحصاءات بشأن تنقل األشخاص يف نقطة العبور األتراك تبادل اإل
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بـشأن  إدخال التعديالت على أوضاعها، وعدم وجود قواعد واضحة للحصول على وضع املنظمة غري الرحبية أو            
ع أن حكومة مجهورية قربص تستعرض احلالة لضمان حتسني تعريف وفهم حقـوق             ومن املشج . الوضع الضرييب 

طائفـة  يف إطار   جارية  مثة مشاورات   ويف غضون ذلك، ُيفهم أن      . ومسؤوليات منظمات اجملتمع املدين يف قربص     
  .أكثر متكيناً ملنظمات القبارصة األتراك غري احلكوميةللعمل على هتيئة بيئة القبارصة األتراك 

ورغـم أن   . الطرفني لبحث القضايا املتعلقة بإنفاذ القانون     إضايف يف اجلمع ما بني      مل يبلغ عن أي تقدم      و  - ٧
، فقد دعا إىل تعزيز التعـاون بـني   بالبشراألمني العام تشجعه التقارير املتعلقة باعتقال أفراد متورطني يف االجتار          

  .)٢(اجلانبني بشأن هذا املوضوع

رصة األتراك يف ليماسول تقدم شكاوى ضد التمييز تتعلق أساسـاً بعـدم وجـود               وال تزال طائفة القبا     - ٨
 اًوافتتحت بلديـة ليماسـول مركـز      . وثائق هوية احلصول على   وبصعوبة  اخلدمات االجتماعية والسكن الالئق     

رات إتاحة الوثائق واالسـتما   على  ورغم إدخال حتسينات هامة     .  للطائفتني ملعاجلة بعض هذه الشواغل     اًاجتماعي
  .)٣(قربص باللغة التركية، ال تزال أغلبية تلك الوثائق باللغة اليونانية فقطاخلاصة جبمهورية الرمسية 

 ومل ،النـزاعات اخلاصة هبـا باستمرار ، وتتزايد    لدى كال الطرفني   وال تزال امللكية قضية حساسة للغاية       - ٩
مئات الـدعاوى   كمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف      ومل تبّت حىت اآلن احمل    . يطرأ أي تغيري على الوضع يف فاروشا      

وقد استنتجت احملكمـة يف      .املقدمة من القبارصة اليونانيني ضد تركيا خبصوص فقدان حقوق امللكية يف الشمال           
كان هناك انتهاك مستمر حلقوق ملكية املشردين، مؤكدة أن هؤالء األشـخاص هـم املـالك                قضايا عديدة أنه    

،  أريـستس  -  زينيديس ،اليت تتناول هذه املسألة   الرائدة  وأصبح احلكم الصادر يف القضية      . القانونيون يف الشمال  
الدائرة ، عندما رفضت احملكمة االستئناف الذي تقدم به الطرفان لرفع القضية إىل             ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٣يف  هنائياً  
لق بتردد السلطات التركية يف دفع املبلغ أحاطت علماً مع القإذ جمللس أوروبا، الوزراء التابعة وكانت جلنة  . العليا

على أن املبالغ اليت قررهتا احملكمة واجبة الدفع بأي         يف إطار التعويض املايل، قد شددت جمدداً        الذي قررته احملكمة    
ويف اجتماع سابق، أحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت        . )٤(اتحيضحال، ودون املساس بصدور مزيد من التو      

، وطلبت إبقاءها  لعملهاطات التركية بشأن أداء جلنة املمتلكات غري املنقولة اليت أنشئت يف مشال قربصقدمتها السل
  .)٥(على علم بأي تطور جيد يف هذا املوضوع

                                                      

 .٣٨، الفقرة (S/2007/328)تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص  )٢(

التركية ميني املواطنة يف مجهورية قربص، الذي جيب أن يؤديه املـرء      باللغة  تشمل أمثلة الوثائق املتاحة      )٣(
يف مجيع متوافرْين كل من القرآن واإلجنيل وأصبح اآلن أيضاً . مسية لتبين األطفال واالستمارة الر،للحصول على بطاقة هوية

 .احملاكم احمللية يف مجهورية قربص

)٤( Council of Europe Committee of Ministers, Ministers’ Deputies Decisions, 1013th (DH) meeting, 

3-5 December 2007. 

)٥( Council of Europe Committee of Ministers, Ministers’ Deputies Decisions, 1007th (DH) meeting, 

15-17 October 2007. 
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الـسيدة  أن فيها احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان     رأت   اليت   ،)١٩٩٦ (لوازيدو ضد تركيا  ويف قضية     - ١٠
إىل ممتلكاهتا الواقعة يف مشال قربص وبالتايل مل تعد تتحكم فيها، رحبت جلنة             الوصول  من  باستمرار  ُحرمت  لوازيدو  

وأحاطت اللجنة علماً بـرد صـاحبة       . املعنيةباملمتلكات  الوزراء بتقدمي السلطات التركية عرضاً إىل الشاكية يتعلق         
إىل ن أي تأخري غري موجب و     الشكوى على األسس املوضوعية لذلك العرض، ودعت السلطات التركية إىل الرد دو           

األشخاص احملاصرين، ويف إطار قـضية      مبسألة  وفيما يتعلق   . )٤(إبقاء اللجنة على علم بأية تطورات يف هذا السياق        
استمرار إىل  ) ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول  (١٠٠٧، أشارت جلنة الوزراء يف اجتماعها       )٢٠٠١ (قربص ضد تركيا  

وأحاطت اللجنة علماً يف وقت الحق باملعلومات . ؤالء األشخاصمللكية اخلاصة هبايف حقوق ال مربر له ل وجود تدخُّ
هذه اليت قدمتها هلا السلطات التركية، وأكدت احلاجة إىل توضيح العديد من املسائل اليت تتعلق بتنظيم حقوق امللكية 

  .)٤( بشأن هذه املسائلل االنتصاف املتاحة، داعية السلطات التركية إىل تقدمي مزيد من املعلوماتُبوُس

الذي قدمه السيد ميليتس أبوستوليدس يف احلكم الطعن ، وبعد النظر يف  أبوستوليدس- ورامس أويف قضية   - ١١
، الذي قضت فيه بأن احلكم الصادر عن احملكمة احمللية          ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٦املؤرخ  العالية  الصادر عن احملكمة    

، ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٣، قررت حمكمة االستئناف إلنكلترا وويلز، بتاريخ        لنيقوسيا ال ميكن إنفاذه يف إنكلترا     
  . إحالة عدد من املسائل إىل حمكمة العدل األوروبية إلصدار حكم أويل بشأهنا

احلاالت اليت تظل فيها املمتلكات شاغرة،      أيضاً يف   وبالنظر إىل احلاجة إىل ضمان احترام حقوق امللكية،           - ١٢
مساكن األشخاص الـذين    صة اليونانيني يف كارباس، مبا فيها       بيوت القبار بالتدمري املتواصل ل  تعلقة  فإن التقارير امل  

 ٤وأشار األمني العـام يف تقريـره املـؤرخ        . )٦(جاالنزعاأعربوا عن رغبتهم يف العودة بصفة دائمة، تبعث على          
زال مبعث قلـق، إذ     يالقربصي التركي ال     إىل أن االجتاه حنو زيادة بناء املساكن يف اجلانب           ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  ).٢٨، الفقرة (S/2007/328د اجلهود الرامية إىل حتقيق تسوية شاملة عقّيميكن أن 

ال يزال القانون الواجب التطبيق يـنص       وفيما يتعلق مبمتلكات القبارصة األتراك جنوب املنطقة العازلة،           - ١٣
أي ممتلكات مهجورة، سواء    أن يستردوا    أشهر يف اجلنوب قبل      يقيموا ستة ملزمون بأن   القبارصة األتراك   أن  على  

بشأن القيود املفروضة على القبارصة اليونانيني من جانب        وال تزال ترد تعبريات عن القلق       . بالعودة أو بالتعويض  
  . ورثتهملممتلكاهتم جمال توريث القبارصة األتراك يف 

، ماستخراج رفات املفقودين وحتديد هويتهاملتعلق بمشروعها يف املفقودين العمل بوواصلت اللجنة املعنية   - ١٤
يف مصري املفقودين   إجراء حتقيقات أخرى    وستستأنف  . وهو العمل الذي تعتربه جزءاً ال يتجزأ من عملية التحقيق         

تقيـيم  دعوته الطرفني إىل    ، إذ كرر    )٢٠٠٧(١٧٥٨قراراه  وكان جملس األمن يف     . حاملا تتمكن من القيام بذلك    
بتقدمي ومبواصلة األنشطة رحب قد ميع املفقودين ومعاجلتها بالسرعة واجلدية الالزمتني، املتعلقة جباإلنسانية ضية الق

  . للجنة املعنية باملفقودين هبا اماهلامة اليت تقو

                                                      

 .٢٥، الفقرة (S/2007/699)تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص  )٦(
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 شخصاً من مواقع على ٣٥٠يربو على خرجت رفات ما ، اسُت٢٠٠٧ديسمرب /وحىت تاريخ كانون األول  - ١٥
لطائفتني والتابع املشترك بني ااألنثربولوجي املخَبر  رفات يف ٢٥٠حص ما يربو على وفُ. كال جانيب املنطقة العازلة

أغسطس، وعقب القيام بتحاليـل     /يوليه وآب /وخالل شهري متوز  . نقوسيايف  نطقة األمم املتحدة احملمية     مبللجنة  
 أسرة رفات أقارهبـا  ٥٧ونتيجة لذلك، تلقت . موعات األوىل من عمليات التعرف على اهلوية     اجملانتهت  وراثية،  

  ).٣٥، الفقرة (S/2007/699املفقودين 

لتقدم الذي أحرزته   مع االرتياح ا  جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروبا      الحظت  ،  قربص ضد تركيا  ويف قضية     - ١٦
السلطات اللجنة أيضاً   دعت  و. ليات األوىل الستعادة األسر رفات أقارهبا     املفقودين، وال سيما العم   باللجنة املعنية   

التركية إىل تقدمي معلومات إضافية عن بعض البيانات اليت ميكن لألسر أن حتصل عليها عند اسـتعادهتا رفـات                   
طلوبة لضمان  املاألخرى  دعوهتا السلطات التركية إىل تقدمي معلومات عن التدابري         جددت  اللجنة  بيد أن   . أقارهبا
  .)٧(الالزمة لتنفيذ احلكم الصادر عن احملكمة على حنو واٍفالفعالة التحقيقات إجراء 

وفيما يتعلق باحلق يف تعليم القبارصة اليونانيني الذين يعيشون يف الشمال، رحبت جلنة الوزراء التابعـة                  - ١٧
تأمني التعليم الثانوي الكامـل لألطفـال   ، وكذلك ريزوكارباسواملعهد الثانوي يف    عمل  جمللس أوروبا باستمرار    

وأشارت اللجنة أيضاً إىل انتهاء الرقابة على الكتب املدرسية، . ٢٠٠٥سبتمرب /منذ شهر أيلول القبارصة اليونانيني
  .)٨(ال يؤدي إال إىل إعداد تقرير يتضمن توصياتواالستعاضة عنها بإجراء تدقيقي بسيط 

 املتعلقة بتدريس التـاريخ يف      ١٥رقم  ) ٢٠٠١(التوصية  يخ، ويف سياق    وفيما يتعلق مبراجعة كتب التار      - ١٨
مهورية قربص مل تراجع بعد وفقاً للمبادئ الواردة اخلاصة جبفإن كتب التاريخ أوروبا يف القرن احلادي والعشرين، 

اليت تتناول  تب  كال، قرر وزير التعليم يف مجهورية قربص تعيني جلنة ملراجعة           ٢٠٠٧فرباير  /ويف شباط . يف التوصية 
وأبلغ عن إدخال تغيريات    . تمل بعد مل تك املستخدمة يف نظام تعليم القبارصة اليونانيني، وهي عملية         تاريخ قربص   

عن النموذج القدمي، رغم بقاء بعض      بعيداً   إجيابية   ةهامة يف الكتب املدرسية للقبارصة األتراك، متثل عموماً خطو        
  . )٩(نقاط الضعف العامة

                                                      

)٧( Council of Europe Committee of Ministers, Ministers’ Deputies Decisions, 1007th (DH) 

meeting, 15-17 October 2007 and Council of Europe Committee of Ministers, Ministers’ Deputies 

Decisions, 1013th (DH) meeting, 3-5 December 2007. 

 الذي يتعلق باحلكم الصادر عن احملكمة األوروبيـة حلقـوق   CM/ResDH (2007) 25القرار املؤقت  )٨(
 إقفال النظر يف    رت احملكمة يف ذلك القرار املؤقت     وقر. قربص ضد تركيا   يف قضية    ٢٠٠١مايو  / أيار ١٠اإلنسان املؤرخ   

 . من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان١٠واملادة  ١ من الربوتوكول ٢ملادة انتهاكات ااملتعلقة باملسائل 

معلومات واردة من مركز قربص التابع للمعهد الدويل لبحوث السالم يف سياق البحوث اجلارية بشأن  )٩(
 بشأن  ١٥رقم  ) ٢٠٠١(وتوصية جلنة الوزراء التابعة جمللس أوروبا       ؛  "تاريخ قربص "اليت تتناول   قارنة الكتب املدرسية    م

 . ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٣١ اليت اعتمدهتا جلنة الوزراء يف تدريس التاريخ يف أوروبا يف القرن احلادي والعشرين
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حيق هلم مبدئياً املـشاركة يف      من مث   ن الطلبة القبارصة األتراك يعتربون مواطنني يف االحتاد األورويب و         ورغم أ   - ١٩
يعانون من عدم إمكانية االستفادة من تلك الربامج        ما زالوا   برامج التبادل والربامج التعليمية يف االحتاد األورويب، فإهنم         

ورغم أن مشاركة عدد قليل من القبارصة األتراك . جودة يف الشمالبسبب عدم اعتراف مجهورية قربص باجلامعات املو
فإن هذا ال ينطبق على برناجمي      يف برنامج الشباب التابع لالحتاد األورويب قد يسرهتا الوكالة الوطنية القربصية للشباب،             

ورية قربص على مسألة أهلية     ومل تتلق بعد املفوضية األوروبية رداً هنائياً من حكومة مجه         . شي فين  وليوناردو دا  سقراط
 علـى   ، دون جدوى  ،يف مناسبات عديدة  املفوضية احلكومة   لمشاركة يف برنامج إيرامسوس، وحثت      لالقبارصة األتراك   

  . )١٠(تباع هنج أكثر مرونة يف تناول قضية مشاركة القبارصة األتراك يف هذا الربنامجا

لونيا قد ُرفضت يف مؤمتر القمة الوزاري املعين بعملية عملية بويف ورغم أن العضوية الكاملة لشمال قربص   - ٢٠
إمكانية النظر  ينطوي على    ٢٠١٠ حبلول عام    يةتعليم عال أوروب  منطقة  ، فإن إنشاء    ٢٠٠٧مايو  /بولونيا يف أيار  

  . من الشمالاليت جيري احلصول عليها يف يف الشهادات أو الدراسات مستقبالً 

تقدمت يف قضية اإلجراءات الرمسية وتستمر . ئية باللغة التركية يف ليماسولمدرسة ابتداوال تعمل حىت اآلن   - ٢١
هبا نقابة األساتذة األتراك القبارصة لدى احملكمة العليا جلمهورية قربص لضمان حق القبارصة األتـراك يف التعلـيم                  

 عقد اجللسة التالية ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٦يف أحدث جلسة، وهي جلسة ُعقدت تقرر يف قد و. بلغتهم األم
 طفالً ناطقاً باللغة التركيـة يف ليماسـول         ٦٠ويف األثناء، يتلقى ما يربو على       . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٣١يوم  

  ).٢٦، الفقرة S/2007/699(باللغة التركية توفر تعليماً الدروس يف املدرسة القربصية اليونانية القائمة، اليت 

ل والعبادة، استمرت قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص يف تيسري املناسبات        وفيما يتعلق حبرية التنق     - ٢٢
وكـان  الشمال، بوُعيَّن قس ثاٍن يف منطقة كارباس . )١١(يف املنطقة العازلة على جانيب اجلزيرة    والتذكارية  الدينية  

وقد أرسلته كنيـسة الـروم   . دةلطائفة القبارصة اليونانيني يف منطقة كارباس منذ سنوات عديذلك مطلباً دائماً  
  . رثوذكس القربصية اليونانية وأذنت بذلك السلطات القربصية التركيةواأل

وعقـب  . وال تزال هناك صعوبات يف التوصل إىل اتفاق بشأن القضايا اليت تتضمن املواقع واملباين الدينيـة    - ٢٣
ين، رئيس أساقفة نوفا جوستينا وكل قربص       نيافة كريزوستوموس الثا   بني   ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢١اجتماع ُعقد يف    

الطرفان عن التزامهما باختاذ خطوات عمليـة لتعزيـز         فيه  رئيس الشؤون الدينية يف الشمال، أعرب       وأمحد يانلور،   
ترميم املواقع ذات األمهية الدينية لدى الطائفة األخرى، شارك املمثل اخلاص لألمني            من أجل   االحترام وبذل جهود    

                                                      

يب من عمليات تبادل الشباب، واخلدمات الطوعية األوروبية يتألف برنامج الشباب التابع لالحتاد األورو )١٠(
من برنامج التعليم املستدام لالحتاد األورويب وبرنامج ليوناردو دا فينـشي علـى             ناجلزآن املعنيا ويركز  . وتدابري مرافقة 

سيموس احلراك األكادميي يدعم برنامج إيرابينما التعليم والتدريب املهنيني، من ميارسون احتياجات التعليم والتدريب لدى 
 . التعليم العايلوأساتذة طلبة ل

 ٣٠، الفقـرة    S/2007/328(تقريرا األمني العام عن قوة األمم املتحدة حلفـظ الـسالم يف قـربص                )١١(
 ).٣١، الفقرة S/2007/699و
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رفني يف وضع قائمتني باملواقع ذات األمهية الدينية لدى الطائفة األخـرى والـيت حتتـاج إىل التـرميم               العام مع الط  
  ).٣٠، الفقرة S/2007/699(ولألسف، الحظ األمني العام أن تلك اجلهود مل تؤد إىل نتائج ملموسة . واإلصالح

قاب مجاعي عقب علألتراك قد تعرضوا ، ُيزعم أن السجناء القبارصة ا املركزيقوسيا اجلنوبيةنيويف سجن   - ٢٤
القربصـية حتقيقـاً    ويف انتظار إجراء الشرطة     . ٢٠٠٧مايو  /قام هبا سجينان قربصيان تركيان يف أيار      فرار  حماولة  

احتمـال  مجيع السجناء القبارصة األتراك يف نظام السجن املفتوح إىل نظام أمين صارم على أساس            مستقالً، أُعيد   
  . وقد ُنقل ثالثة من بني مخسة سجناء منذئذ إىل نظام السجن املفتوح.  حماولة الفراريفأهنم كانوا ضالعني 

تنفيذ الئحة جملـس أوروبـا الـصادرة يف         بدء  وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية، يتمثل تطور إجيايب يف           - ٢٥
زء الـشمايل مـن      بشأن وضع صك للدعم املايل من أجل تشجيع التنمية االقتصادية يف اجل            ٢٠٠٦فرباير  /شباط

 يواجه حتـديات بـسبب      بيد أن تنفيذ تلك الالئحة    . ككل حمدودة نسبياً  اجلزيرة، حيث تظل الفرص االقتصادية      
  .)١٢(صعوبة ضمان التعاون بني الطائفتني

   خامتة- ثالثاً 
 ومن مثّ .تمتع حبقوق اإلنسانقربص يشكل عقبة حتول دون الإن استمرار التقسيم الفعلي جلزيرة   - ٢٦
  . كن أن تتحسن حالة حقوق اإلنسان يف قربص حتسناً كبرياً بتسوية املشكلة القربصية تسوية شاملةمي

 -  -  -  -  -  

                                                      

مبوجب الئحة جملس   إىل الطائفتني   املساعدة  عملية تقدمي    بشأن تنفيذ    ٢٠٠٧- ٢٠٠٦التقرير السنوي    )١٢(
صك للدعم املايل من أجل تشجيع التنميـة        املتعلقة بوضع    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٧ املؤرخة   ٣٨٩/٢٠٠٦ا رقم   أوروب

  االقتصادية للطائفة القربصية التركية، بـالغ مـن املفوضـية إىل الربملـان األورويب واجمللـس األورويب، بروكـسل،                  
٢٠٠٧- ٠٩- ١٨ ،COM (2007) 536 final. 


