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 مقدمة -أولا  
ًً شقااارارا   عاااد  مفوضااااا األمااام احلتحااادة المااااماا لقاااوإل ااوماااا  هاااذا التقريااار  -١ عمااا

ومقااااااااااارر جميفااااااااااا  وقااااااااااااوإل  ١98٧/5٠( و3٢-)ي٤( و3١-)ي٤وقاااااااااااوإل ااومااااااااااااا   جلناااااااااااا
(١)٢/١٠٢ ااوما 

. 
، كاوت  رب  ل تازال مقماما، ماج وجاوي منطقاا ٢٠١6تشرين الثاين/ووفمرب  3٠وص  -٢

 و اد  نوشا ت عازلا تشرف عيفاها  وة األمم احلتحدة لفظ المًم ص  رب  ) وة األمم احلتحدة(.
ًً شقرار جميف  األمن  ( حلنج تكرار القتال شني طائفا القبارصا ١96٤)١86 وة األمم احلتحدة عم

وونسااااج وطاااااإل  الاوواااااواني وطائفااااا القبارصااااا األتااااراد ص اجلزياااارة وليف ااااوية إىل األوضاااااظ الطبا اااااا.
عقااااق اوقااااًع وفذتاااا  عناصاااار تايااااد ال اااااي مااااج الاووااااا  وتااااد ل  ١9٧٤مماااااولاا ا ص عااااام 

 كري لوااة ماان جاوااق تركاااا، الاايت فرضاات  وا ااا الماااطرة عيفاا  اجلاازء الشااما  ماان اجلزياارة.عماا
،  شرفت  وة األمام احلتحادة عيفا  ١9٧٤ومنذ و ف إطًإل النار حبكم الوا ج ص آع/ غمط  

 طاااوط و اااف إطاااًإل الناااار، و ااادسمت احلمااااعدة ااومااااواا، و  امااات منطقاااا عازلاااا شاااني القاااوا  
بارصااا األتااراد ص الشاامال و ااوا  القبارصااا الاوواااواني ص اجلنااوع )اوجاار  يضاااً الرتكاااا و ااوا  الق

 (.ooo.pycifnu.wwwالراشط: 
، ٢٠١6تشاارين الثاااين/ووفمرب  3٠إىل  ٢٠١5كاااوو  األول/ييماامرب   ١وص الفاارتة ماان  -3

ماااعي المااادة اسااتمر  احلفاوضااا  احلوضااوعاا ششاا   إةاااي تمااويا شاااميفا ص  اارب  ص إطااار احل
 زعااام وااافظ و ااد لألمااني ال ااام، شقااااية ممتشاااره اخلااا  احل ااني شقاارب ، إيماابني شااار  إياادي.

، عيفاا    انجااي مصااطف  األتااراد، القبارصااا وزعااام  واستاساااايي ، واكااوس الاوواااواني، القبارصااا
التزام ثاشت هبذه ال ميفاا. وواصً احلشاركا ش صااً ص منا شا  ممتفاضا شش   جمموعا واس ا 
من القضايا الوارية ص الفصول  اد التفاوف وهي: الوكما وتقاسم الميفطا )مبا ص ذلا ممائل 

متيفكااااااا ل اجلنماااااااا وااجاااااارة واا امااااااا(ل وال تصااااااايل واحلمااااااائل احلت يفقااااااا شال اااااااي األورو ل واحل
واألراضيل واألمن والضماوا . و ًل الفرتة  اد الست راف، ظيفت وت ة واوتجام الجتماعاا  
مصااحوشني وهااوي جاااية ووازمااا ص ساابال احلضااي  اادماً هبااذه ال ميفاااا، واا  وإ  ثباات  وااواااً    

 (. 5، الفقرة S/2016/599القضايا احلطرووا م قدة وص با )الوثاقا 
اوتفااااًل شالاااذكر   ٢٠١6 يار/ماااايو  ١5، ص شااااا  مشااارتد صااادر ص و عااارع الزعاماااا  -٤

المااانويا األوىل حملايثا ماااا، عااان ارتااوهماااا ليفتقااادم اجلاااوهري احملااارز  اااًل سااانا مااان احلفاوضاااا  
احلكثفاااااا، ماكاااااديمن التزامهماااااا شتكثااااااف جهويةاااااا هبااااادف التوصااااال إىل اتفااااااإل تماااااويا شااااااميفا ص 

وزيرا /يووااا   عيفنااا فااا   8صاادر الزعامااا  شااواااً آ اار ص . وشناااًء عيفاا  ذلااا الباااا ،  ٢٠١6 عااام

__________ 

، A/HRC/22/18لًطاااًظ عيفااا  اسااات راف ليفقااارارا  احلت يفقاااا مبمااا لا وقاااوإل ااوماااا  ص  ااارب ، اوجااار الوثاقاااا  (١)
  .٤إىل  ١الفقرا  من 
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 ١٧اتفا هما عيف  تكثاف احلفاوضا  والبدء ص عقد اجتماعا  مارتني ص األسابوظ، اعتبااراً مان 
 ، شغاا ال مل عيف  ول احلمائل احل يفقا شطريقا منجما ومتفة عيفاها.٢٠١6وزيرا /يووا  

مرويفااا مكثفااا ماان ااواااا اجتماعااا ،  ٢٠١6 ييفول/ساابتمرب  ١٤و كماال الزعامااا  ص  -5
شااهراً  ١6مشيفاات إجااراء منا شااا  موضااوعاا ششاا   عاادي ماان احلمااائل وإجااراء تقاااام ليف ميفاااا ش ااد 

من احلفاوضا . وكرر الزعاماا  ااشاارة إىل  اماا ماا زال عاازمنيم عيفا  شاذل  صاار  جهادةا ص 
 ١١احلشااااارتد الصاااااااير ص  سااااابال التوصااااال إىل تماااااويا شااااااميفا عيفااااا  النحاااااو احلباااااني ص ااعاااااً 

. وتناااا ي  ااااج الفصاااول عيفااا  داااو مااارتاشط. و اااد  نوااارز تقااادم كبااا  ششااا   ٢٠١٤شاااباط/فرباير 
الكثاا  ماان احلمااائل احل يفقااا صصااو  الفصااول الاايت تتناااول الوكمااا وتقاساام الماايفطا، وال تصاااي، 

فاااا  الكبااا ة واحلماااائل احلت يفقاااا شال ااااي األورو ، واحلمتيفكاااا ، وااا  وإ  ظيفااات ش ااا  ال تً
 ائمااااا. وتبااااايل الزعامااااا  كااااذلا الراء واحلوا ااااف ص جيفمااااا لتطااااار  األفكااااار ششاااا   الفصاااايفني 

 احلت يفقني شاألمن والضماوا ، وشاألراضي. 
 ١١إىل  ٧واساااتمر  احملايثاااا  احلكثفاااا ص مووااات شايفااارا ، شمويمااارا، ص الفرتتاااني مااان  -6

عيفااا  الفصااال احلت يفاااة شااااا يفام وساااائر  ، وركاااز ٢٠١6تشااارين الثااااين/ووفمرب  ٢١إىل  ٢٠ ومااان
 احلمائل احل يفقا، شالرتاشط مج الفصول األ ر . 

( شاللتزاماااااا  احل روضاااااا ص الباااااااوني ٢٠١6) ٢3٠٠ورواااااق جميفااااا  األمااااان ص  اااااراره  -٧
 8 يار/مااااايو و ١5احلشااارتكني الصاااايرين عااان زعاماااي القبارصاااا الاووااااواني والقبارصاااا األتاااراد ص 

، ورواق ٢٠١٤شاباط/فرباير  ١١عيف   ساس ااعً  احلشرتد احل تمد ص  ٢٠١6وزيرا /يووا  
غااا     جميفااا  األمااان لواااظ    احلفاوضاااا    فاوضاااا  مناااذ ذلاااا الاااني. شالتقااادم احملااارز ص احل

تماافر واا  ال  عاان تمااويا يائمااا وشاااميفا وعايلااا عيفاا   ساااس إ امااا ا اااي ذي طااائفتني وذي 
 منطقتاااني تماااويه احلمااااواة المااسااااا، وفقااااً حلاااا هاااو مباااني ص  ااارارا  جميفااا  األمااان ذا  الصااايفا.

تكثااااف احلفاوضاااا  احلوضااااوعاا عيفااا  داااو مااارتاشط ششاااا   ولاااذلا شاااجج اايفااا  اجلاااااوبني عيفااا  
 القضايا اجلوهريا ال القا، مشدياً عيف     الوضج الراهن ل ميكن    يمتمر.

وص غااااااع وجااااوي ماااااداين ليفمفوضاااااا الماااااماا لقااااوإل ااومااااا  ص  اااارب ، اعتمااااد   -8
ا  اصاا حبالاا وقاوإل ااوماا  احلفوضاا، ص إعداي هذا التقرير، عيفا  مصااير متنوعاا لاديها م رفا

و اد ص اجلزيرة، وكذلا عيف  الستنتاجا  األ ا ة لللااا  الدولااا واا يفامااا لقاوإل ااوماا . 
ود  تشاور مج  وة األمم احلتحدة لفظ المًم ص  ارب ، و ماواا اليفجناا احل نااا شااحلفقويين ص 

ماااني ال اااام، ص ساااااإل إعاااداي  ااارب ، وجهاااا  م نااااا متنوعاااا، والتنممااات احلمااااعي الماااادة لأل
 التقرير.
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التحدددديال التدددي تعتدددرض تنفيدددل المعدددايير الدوليدددة لحقدددوق اإلنسدددان فدددي  -ثانياا  
 طال أمده  نزاعسياق 

 عرشت جها  خمتيففاا مان ها اا  م اهادا  األمام احلتحادة وااجاراءا  اخلاصاا التاش اا  -9
والص وشا  اليت ت وإل تنفاذ احل اي  الدولاا لقاوإل ايف  وقوإل ااوما  عن  يفقها إزاء ال وامل 

 الساات راف،  اااد الفارتة وص ااوماا  ص اجلزياارة ش كميفهااا شمابق اسااتمرار الناازاظ مناذ ماادة طوييفااا.
ونجسهاااات إىل  اااارب  وساااايفطا  القبارصااااا األتااااراد وتركاااااا توصاااااا  ماااان اليفجنااااا احل ناااااا شااااالقوإل 

(، ومااان جلناااا مناهضاااا الت اااذيق E/C.12/CYP/CO/6اقاااا ال تصااااييا والجتماعااااا والثقافااااا )الوث
(، والفرية ال امل احل اني حباال  ال تفااء القماري  و غا  الطاوعي CAT/C/TUR/CO/4)الوثاقا 
  .(٢)( ومن احلقررة اخلاصا ص جمال القوإل الثقافااA/HRC/33/51/Add.1)الوثاقا 

ا والجتماعااااا والثقافااااا     ااارب  وشانماااا لوجااات اليفجناااا احل نااااا شاااالقوإل ال تصاااايي -١٠
متااارس ساااطر ا عيفاا  كاماال إ يفامهااا وهااي لااذلا عاااجزة عاان اايااا وت زيااز القااوإل احلكرسااا ص  ل

ال هااد الاادو  اخلااا  شااالقوإل ال تصاااييا والجتماعاااا والثقافاااا ص  اااج  داااء اجلزياارة،  عرشاات 
 اااج الااارتا  الثقااااص واحلشاااغول  الرفااااا، اليفجناااا عااان شاااالز القيفاااة إزاء التااادم  الواساااج النطااااإل حلوا

وم جمها ص اجلزء الشما  من  رب ، وكذلا إزاء حمدوييا إمكاواا وصول الناس ص  ارب  إىل 
 (.٤3، الفقرة E/C.12/CYP/CO/6موا ج الرتا  الثقاص )الوثاقا 

ياارة ص الفاارتة و شااار  احلقااررة اخلاصااا ص جمااال القااوإل الثقافاااا، ص  تااام زيار ااا إىل اجلز  -١١
، إىل    الوضاااج المااساااي الاااراهن ص  ااارب   اااد ٢٠١6وزيرا /يوواااا   ٢ يار/ماااايو إىل  ٢٤مااان 

 وجد كث اً من ال قبا  اليت  ول يو  التمتج شاالقوإل الثقافااا، ول سااما التمتاج هباا يو  متاااز. 
اااإ إمكاواااا حلااا يضاا   تقمااام  اارب  ماان عقبااا  إياريااا  مااام األفااراي، سااواء ماان و و ااد ينهشاات

الوصاااول إىل الااارتا  الثقااااص  م مااان وااااإ زياااارة احلقااااشر  م تماااجال الااازوا   م وااا  التااا مني عيفااا  
مركباااا م. و شاااار  إىل    التقماااام  ي  إىل مشااااعر الريباااا الااايت تتفاااا م شمااابق ماااا يااانجم عااان 

وشا التقمام من عقبا  لوجمتاا. ف يف  سبال احلثال،  فاد شا   األطفاال مان الشامال ةادو  صا 
ص ي اااول احلنطقااااا ال ازلااااا ماااان  جاااال احلشاااااركا ص األوشااااطا الثقافاااااا  و الت يفاماااااا. ويت ااااذر عيفاااا  
األكايمياني واحلفكرين واحلهناني ال اميفني ص جمال الرتا  الثقاص من  اج  داء اجلزيرة ممان يرغباو  

يااهم. و اد وات   ص الت او  القااام شاذلا، عيفا  الارغم مان الاجاا احلاساا إىل ذلاا ومان ومان ووا
عدم وجوي ول سااسي، شل إ  القاوي  سافر   يضااً عان عقباا   اول  كل من هذه القاوي عن
 .(3)يو  إةاي هذا الل

__________ 

 Preliminaryconclusionsandobservationsbythe Special Rapporteur in the field of cultural rights“اوجار  (٢)

 attheendofhervisittopress2June.A/HRC/34/56/Add.1الوثاقا  . واوجر  يضاً 2016,release,”Cyprus 
 رجج وفم .احل (3)

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/34/56/Add.1
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و شااار  احلقاااررة اخلاصااا ص جماااال القاااوإل الثقافاااا  يضااااً إىل ؛ارهباااا  ثناااء زيار اااال ومااان  -١٢
ذلا عيف  سبال احلثال و وفها يا ل كناما متداعاا ص الشمال ا اتيفط فاهاا عيفا   رضااتها رو  
الاواوااا  شالقمامااا، شانمااا األطفااال ييف بااو  ص اخلااار   اات  نطاارة  وساااا ت يفااو الشااارظ ضاا افا 

 طاااا ،  و ش ااااد    شااااهد  ص ممااااجد ص اجلنااااوع وماااا اً ماااان القاااارآ   تيففتهااااا احلااااااه ششااااكل 
احلمت َدما اطفاء ورية مت مد يقال إوا  مان ف ال متطارفني. وماج ذلاا،  ادثت احلقاررة اخلاصاا 
 يضاااً مااج  بارصااا يوواااواني شكااوا شماابق إضاارام النااار ص ممااجد ص اجلنااوع وكاااووا ي ميفااو  عيفاا  

والتقاات شقبارصااا  تاراد يناضاايفو  مان  جاال وااة القبارصاا الاوواااواني ماان  إصاً  الضاارر الاصالل
 شناء مدينتهم الماشقني ص ي ول احلوا ج الديناا الكائنا هبا، وحياولو  ترمام  كرب عادي ممكان مان 
تيفاا احلوا ااج. و شااار   يضاااً إىل    ش اا  الزعمااء الااديناني احلماايفمني واحلماااحاني كاااووا يشاااركو  

دما  واحلناساابا  الديناااا لل اارين، وهااي  ف ااال ش ثاات لااديها األماال. و يفصاات ششااجاعا ص اخلاا
احلقااررة اخلاصااا إىل    مااا لتااار القبارصااا شصااورة  اعاااا هاام وساايفطا  شيفاادهم    يف يفااوه واااال 
التقاط ااا  الصاا با  وااواااً، ولكاان  يضاااً احلثماارة جااداً، سااانحدي شااكل القااوإل الثقافاااا لكاال ماان 

ايم األعااوام. فااأذا   ااذوا شا تاااارا  إةاشاااا ومنفتحااا وتطيف اااا، عيفاا  دااو سامااكنو  اجلزياارة ص  اا
يعاات إلااا  احلقااررة اخلاصااا، فااأ  ذلااا ميكاان    يمااهم ص إةاااي واال  ساارظ وص ت زيااز اايااا  مااا

 .(٤)ل ا  ش سره ص األو ا  احلضطرشاوقوإل ااوما  شل ص تقدمي مثال مهم حيتذي  ا

 اإلنسان حقوق مجال يف الخاصة القلق دواعي -ثالثاا  
ل تزال لساتمرار تقماام  ارب  وا  ال  تب اا  عيفا  ااياا وقاوإل ااوماا  ص  ااج  -١3

 دااااء اجلزيااارة، مباااا ص ذلاااا الاااة ص الاااااة وممااا لا األشااا ا  احلفقاااويينل ومباااد  عااادم التمااااازل 
ل والاة ص والت با  الار ي وورياا لووريا التنقالل ووقاوإل احليفكااال والرياا الدينااا والقاوإل الثقافااا

وشااضاااافا إىل ذلاااا، يكاااو  مااان احلهااام اعتمااااي منجاااور جنمااااين عناااد التفااااوف ششااا   . الت يفاااام
   يواه(. 56إىل  5١اتفا ا  المًم وتنفاذها )اوجر الفقرا  من 

 المفقودين األشخاص ومسألة الحياة في الحق -ألف  
قوإل ااوما  عيف     لكل فري الة ص الاااة وص من ااعً  ال احلي ل 3تنص احلاية  -١٤

ماان ااعاً  احلت يفااة حبمايااا  ١وعااًوة عيفا  ذلااا، تانص احلاااية  الرياا وص األمااا  عيفا  ش صاا .
 اااج األشاا ا  ماان ال تفاااء القمااري عيفاا      ي عماال ماان  عمااال ال تفاااء القمااري ي تاارب 

رف ل  من اايا القاوو  وينزل شا  وش سارت  جرميا ضد الكراما ااوماواا وحيرم الش ص الذي يت 
 عذاشاً شديداً. كما  و  ينتها الة ص الااة  و يشكل  ديداً  ط اً ل . 

__________ 

 احلرجج وفم .  (٤)
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(،    اجلااااااوبني مين اااااا  ٢٠١6)٢3٠٠ولوااااظ جميفااااا  األمااااان ماااااج األساااااف، ص  اااااراره  -١5
اخلطااار احلماااتمر الاااذي  الاااد ول إىل وقاااول األلغاااام احلتبقااااا ص احلنطقاااا ال ازلاااا، مشااا اً  يضااااً إىل

تشاكيف  األلغاام ص  ارب ، وإىل احلقرتواا  واحلنا شاا  واحلباايرا  ااةاشااا األ ا ة ص جماال إزالاا 
وواااإ جميفاا  األمااان عيفاا  الت جاااال شالتوصااال إىل اتفاااإل يامااار اساات ناف عميفااااا  إزالاااا  األلغااام.

المما  شوصول األفراي احلت صصاني ويعا كً اجلاوبني إىل  األلغام وتطه  وقول األلغام احلتبقاا.
ص إزالا األلغام وتمهال إزالا األلغام احلتبقاا ص  ارب  يا ال احلنطقاا ال ازلاا، وواإ كاً اجلااوبني 

  عيف  توساج وطاإل عميفاا  إزالا األلغام لتمتد إىل  ار  احلنطقا ال ازلا.
فاارتة الماااشقا احلشاامولا شالساات راف، ومتاش ااًا ألعمااال إزالااا األلغااام الاايت  ن ااز   ااًل ال -١6

شاارعت  ااوة األماام احلتحاادة لفااظ المااًم ص  اارب  ص تطهاا  ااا  مناااطة  طاارة ص الشاامال 
ااااادي  ص ساااااااإل ممااااا  مشااااال  مو  ااااااً لقاااااول األلغاااااام، وهاااااي موا اااااج  فااااار  عنهاااااا المااااااد  ٢8ون

لثقااا عيفاا  كجاازء ماان تااداش  شناااء ا  ٢٠١5 واستاساااايي  وساايفمها ليفماااد   انجااي ص  يار/مااايو 
مماااااااتو  الااااااازعامني. واعتمااااااااياً عيفااااااا  التمويااااااال احلااااااادر  ص مازاوااااااااا  اااااااوة األمااااااام احلتحااااااادة هاااااااذه 

، زوي  الب ثا شااخلربة التقنااا مان يائارة األمام احلتحادة لتجاراءا  احلت يفقاا ٢٠١٧-٢٠١6 ليففرتة
 شاأللغاااام، شانمااااا  نسااااند  عقااااوي  عمااااال التطهااا  إىل منجمااااا مدواااااا مت صصااااا ص إزالااااا األلغااااام

(. و اااًل الفااارتة  ااااد السااات راف،  ن اااز  ثاااً  مااان احلهاااام ١٠، الفقااارة S/2016/598)الوثاقاااا 
اخلماا  ومهمتااا  إضااافاتا  ماان مهااام الاادعم احل صااص. وكااا  ماان احلتو ااج    يبااد  ال ماال ششاا   

 .٢٠١٧احلهمتني احلتبقاتني ص عام 
ري، الاذي تماببت األمطاار وصصو  وقل األلغام الوا ج مشا  احلنطقاا ال ازلاا ص ماماا -١٧

ص اوكشاف  لغام ،   ينمجِّل  ي تقدم ص تطه  القال عيفا  الارغم مان  ٢٠١5الغزيرة ص عام 
اارز  ي تقاادم ص تطهاا  وقاااول  التطمانااا  الاايت  اادمتها  ااوا   ماان القبارصااا األتااراد. كمااا   حين

 اوي ثًثاا منهاا إىل الارس الاوطني األلغام األرش ا احل روفا احلتبقاا ص احلنطقا ال ازلا، وهاي وقاول ي
شانما ي وي الراشج إىل القوا  الرتكاا. وص وني  شد  اجلاوق القربصي الرتكي  بول  تطه  القاول 
األرش ا  ا ها كحزما واودة، متمَّا جاوق القبارصا الاوواواني مبو ف  القائل ش   القول الثًثاا 

الراماااا إىل  داً. وتتواصاال عيفاا   اااج احلمااتويا  اجلهااويالتاش ااا لاا  ضااروريا حلواجهااا مااا ي تاارب  دياا
تشااجاج اتباااظ ااا   كثاار مشااوًل ص جمااال إزالااا األلغااام، سااواء  يا اال احلنطقااا ال ازلااا  م  ارجهااا. 

 (.١١)احلرجج وفم ، الفقرة 
، ولألوادا  الايت ١96٤و ١963ووتاجا ليفقتال الذي وشق شني الطاائفتني ص عاامي  -١8

وفاما ش د،  َشيفغت كيفتا الطاائفتني رياااً اليفجناا احل نااا شااحلفقويين ص  ١9٧٤لا  و  ت ص متوز/يو 
 مان القبارصاا األتاراد مفقاويو . ٤93مان القبارصاا الاووااواني و ١ 5٠8 ارب  شا   ماا جمموعا  

و ااااًل الفاااارتة  اااااد الساااات راف، واصاااايفت اليفجنااااا مشااااروعها احلشاااارتد شااااني الطااااائفتني واحلت يفااااة 
تشااااارين  3٠وواااا   احلفقاااااويين والت اااارف عيفااااااهم وإعاااااية الرفااااا  إىل ذويهااااام.شاساااات را  رفااااا  

، كاواااات  فر ااااا عيفماااااء الثااااار احلشاااارتكا شااااني الطااااائفتني والتاش ااااا ليفجنااااا  ااااد ٢٠١6الثاااااين/ووفمرب 
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 ٧3٧وجار  الت ارف عيفا  هوياا  فرياً من كاً جااوا احلنطقاا ال ازلاا. ١ ١9٢است رجت رفا  
وو ج  .(5)٢٠١6فرياً ص عام  ١١٢  م إىل  سرهم، مبا ص ذلا رفا ش صاً مفقوياً وإعاية رفا

األعضاء اتفا اً لبدء البحإ ص حمفوظا   وا  األمان واحلنجماا  الدولااا احلوجاوية ص  ارب  ص 
، هبااادف ال ثااور عيفااا  م يفومااا  عاان احلزياااد ماان موا اااج ١9٧٤وص عااام  ١96٤و ١963عااامي 

 يفن األش ا  احلفقويين.
( ومااااااج اجلهاااااوي احلبذولاااااا مااااان  جااااال ٢٠١6)٢٢63ورواااااق جميفااااا  األمااااان ص  اااااراره  -١9

الستجاشا إىل طيفبا  اليفجنا احل ناا شاحلفقويين ص  رب  فاما يت يفاة شاسات را  الرفاا ، وشالناداء 
. ووجاااراً إىل ٢٠١5 يار/ماااايو  ٢8احلشااارتد مااان  جااال تقااادمي م يفوماااا  احلوجااا  مااان الااازعامني ص 
إىل إتاواااا وصااول  ساارظ و كمااال إىل ضاارورة تكثاااف عمااال اليفجنااا، يعااا اايفااا   اااج األطااراف 

  اج احلناطة. 
وروق الفرية ال امل احل ني حباال  ال تفااء القماري  و غا  الطاوعي، ص  تاام زيارتا   -٢٠

، شاحل يفومااا  الاايت تفاااد شاا    فر ااا الفاار ٢٠١6آذار/مااارس  ١8إىل  ١٤إىل تركاااا ص الفاارتة ماان 
تنمكسن ماان الوصااول إىل  اااج موا ااج الاادفن الثًثااني التاش ااا ليفجنااا احل ناااا شاااحلفقويين ص  اارب  ساا

وساااتا  الوصااول عيفاا  احلشااتب  فاهااا احل روفااا والااااً والوا  ااا ص مناااطة عمااكريا ص مشااال  اارب . 
موا ج كال  ١٠، عيف     يشمل الفر ٢٠١6مد  ثً  سنوا ، اشتداء من كاوو  الثاين/يناير 

  (.٢8، الفقرة A/HRC/33/51/Add.1سنا )الوثاقا 
و عرشااات جلناااا مناهضاااا الت اااذيق، ص مًوجا اااا اخلتامااااا ششااا   التقريااار الااادوري الراشاااج  -٢١

لرتكااا، فاماا يت يفااة مبما لا األشاا ا  احلفقاويين ص  اارب ، عان تقااديرها لت ااو  تركاااا ماج اليفجنااا 
احل نااااا شااااحلفقويين مااان  جااال ضاااما  إواااراز تقااادم ص البحاااإ عااان رفاااا  األشااا ا  احلفقاااويين 

لت ارف عيفااهم. شااد    اليفجناا  عرشات عان  يفقهاا أل  المايفطا  الرتكااا  شاار  إىل    مكتااق وا
ميففاً لقضايا كاوت اليفجنا  9٤احلدعي ال ام التاشج ليفميفطا  القربصاا الرتكاا  د فرغ من مراج ا 

   ار  احل ناا شاحلفقويين  د  عاي ا إلا ، لكنا    تنفات   ي  قاقاا  جنائااا و  تنت اذ  ي تاداش 
تركااا   لضما  مماءلا احلتورطني ص  ي من هذه القضاايا. و عرشات اليفجناا  يضااً عان  يفقهاا أل  

. ويعت جلناا مناهضاا الت اذيق تركاا ضد  رب   ضااتنفذ  رار احملكما األوروشاا لقوإل ااوما  ص 
اجلهااوي الراماااا إىل ضااما   تركاااا إىل مواصاايفا الت اااو  مااج اليفجنااا احل ناااا شاااحلفقويين ص  اارب  وإىل ت زيااز

 (.٢٢و ٢١، الفقرتا  CAT/C/TUR/CO/4احلماءلا اجلنائاا ليفجناة )الوثاقا 

__________ 

فرياً ت رفت عيفااهم اليفجناا لكانهم ل ياريو  ص القائماا الريااا لألشا ا  احلفقاويينل  ١١9ل يشمل هذا الر م  (5)
 Committee on Missing Persons in Cyprus, Figures and Statistics of Missing Persons up to 30اوجر: 

November 2016 اااا شاااحلفقويين ص  اارب ، األر ااام وااوصاااءا  احلت يفقااا شاألشاا ا  احلفقااويين )اليفجنااا احل ن
 /www.cmp-cyprus.org/sites/default/files (، متاوااااا عيفاااا  الاااااراشط:٢٠١6تشاااارين الثاااااين/ووفمرب  3٠واااا  

 facts_and_figures_30-11-2016.pdf. 



A/HRC/34/15 

9 GE.17-01482 

، لوظ وواع الوزراء ص جميف   وروشا شارتااا     المايفطا  ٢٠١6آذار/مارس ١١وص  -٢٢
 3٠، ليفجناااا احل ناااااا شاااااحلفقويين شالوصااااول إىل ٢٠١5الرتكااااا يحاااات، ص تشاااارين الثاااااين/ووفمرب 

مااان زعمااااء  ٢٠١5منطقاااا عماااكريا إضاااافاا. وروباااوا شالناااداء احلوجااا  ص كااااوو  األول/ييمااامرب 
والقبارصااا األتااراد إىل  ي شاا ص لدياا  م يفومااا  عاان  ماااكن الاادفن احملتميفااا القبارصااا الاوواااواني 

ألش ا  مفقويين إىل تقدمي هذه احل يفوما  إىل اليفجنا، و كاد واواع الاوزراء مان جدياد الاجاا 
احليفحا إىل    ت زز الميفطا  الرتكاا اجها الستبا ي احلتمثل ص تزويد اليفجنا ومااج احلمااعدا  

وتااائ  ميفموسااا ص  ساارظ و اات ممكاان. وواشااد وااواع الااوزراء الماايفطا  الرتكاااا    الًزمااا لتحقاااة 
تتا  ليفجنا الوصول شً عرا ال إىل  اج احلنااطة ال ماكريا احلمكناا الوا  اا ص اجلازء الشاما  مان 
 رب ، و   تبحإ من تيفقاء وفمها ما لديها من تقاارير وحمفوظاا  عماكريا تتضامن م يفوماا  

ا ص ذلا احلوا ج احل اي وقل الرفا  إلاها، و    ال ذلا إىل اليفجنا. و وااط عن موا ج الدفن، مب
وواع الوزراء عيفماً شاهتمام شاحل يفوما  ااضافاا احلقدما من الميفطا  الرتكااا ششا   التقادم احملارز 
ص التحقاقاااا  الااايت ؛ريهاااا وواااادة األشااا ا  احلفقاااويين، مباااا ص ذلااااا الوتهااااء مااان عااادي ماااان 

)مبااا فاهاا تيفااا احلت يفقاا شالماااد ساافاس هايجاباااوتايفي، وهاو  وااد احلفقاويين ص  ضاااا التحقاقاا  
فاروافااااا(. ويعااااا وااااواع الااااوزراء الماااايفطا  الرتكاااااا إىل ضااااما  ف الاااااا التحقاقااااا  وإىل ا تتامهااااا 
شماارعا. وشااديوا عيفاا  اللتاازام غاا  احلشااروط شاادفج الرتضاااا ال ايلااا الاايت فرضااتها احملكمااا األوروشاااا 

، ويعااااااوا وآ اااااارين ضااااااد تركاااااااا فاروافااااااا  ضااااااااو  تركاااااااا ضااااااد  اااااارب ااومااااااا  ص  ضاااااااا لقااااااوإل 
 ١٢الرتكاااااا إىل    تباااااير شااااً تاااا    إىل يفااااج احلبااااالز احملكااااوم هبااااا ص القاااارار احلااااار   الماااايفطا 
  .(6)٢٠١٤ يار/مايو 

وعاااًوة عيفااا  ذلاااا، شااادي واااواع الاااوزراء حبااازم، ص اجتماعاااا  واااواع الاااوزراء ص جميفااا   -٢3
، عيفاااا  التاااازام تركاااااا غاااا  ٢٠١6 وروشااااا، احل قااااوية ص آذار/مااااارس ووزيرا /يووااااا  و ييفول/ساااابتمرب 

 فاروافااااحلشااروط شاادفج الرتضاااا ال ايلااا الاايت فرضااتها احملكمااا األوروشاااا لقااوإل ااومااا  ص  ضاااا 
، و عرشوا عن  سافهم ل ادم إواراز تقادم ص  ريمتا  ضد تركاا - إكزينادي و ضاا  تركاا ضد وآ رين

هااذا الصااادي، ووثااوا تركااااا عيفااا  الوفاااء هباااذا اللتااازام يو  مزيااد مااان التااا   . وإذ لوااظ واااواع الاااوزراء 
 ارجااا مان األماني ال اام ايفا   وروشاا إىل وزيار  ٢٠١6واماا / شريل  ٢8شاهتمام الرسالا احلوجهاا ص 

 ٢٠١6وزيرا /يووااا   9تركاااا ششاا   مماا لا يفااج الرتضاااا ال ايلااا ص هاااتني القضاااتني، فااأام  عرشااوا ص 
   .(٧)عن  سفهم ل دم وروي  ي ري من الميفطا  الرتكاا ص هذه اخلصو 

__________ 

(6) Council of Europe Committee of Ministers, decisions adopted at the 1250th meeting on 8-10 

March 2016 (CM/Del/Dec(2016)1250/H46-26 and 27 (2016)) on the cases of Cyprus v. Turkey 

and Varnava and Others v. Turkey. 
(٧) Council of Europe Committee of Ministers, decisions adopted at the 1250th meeting on 8-10 

 March 2016 (CM/Del/Dec(2016)1250/H46-27 and 28(2016)) on the cases of Varnava and Others 

v. Turkey and Xenides-Arestis group v. Turkey; Council of Europe Committee of Ministers, 

decisions adopted at the 1259th meeting on 7-8 June 2016 (CM/Del/Dec(2016)1259/H46-37 and 

38(2016)) on the cases of Varnava and Others v. Turkey and Xenides-Arestis group v. Turkey; 

Council of Europe Committee of Ministers, decisions adopted at the 1265th meeting on 20-21 

September 2016 (CM/Del/Dec(2016)1265/H46-30 and 31(2016)) on the cases of Varnava and 

Others v. Turkey and Xenides-Arestis group v. Turkey. 
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 التمييز عدم -باء 
ماااام ماان ااعااً  ال اااحلي لقاااوإل ااومااا  عيفاا     الناااس  ا اااً سااواء   ٧تاانص احلاااية  -٢٤

كماا يتمااوو  ص واة التمتاج   ،(8)القاوو ، وهم يتماوو  ص وة التمتج حبمايا القاوو  يومنا متااز
 شالمايا من  ي متااز ينتها هذا ااعً  ومن  ي  ري  عيف  مثل هذا التمااز.

، شيفااز عاادي احلشااريين يا يفااااً الااذين ي اشاااو  ص ٢٠١5كاااوو  األول/ييماامرب   3١وص  -٢5
ومقاروااا شالماانوا  شاا ص.  ٢٧٢ ٠٠٠اخلاضااج لماااطرة وكومااا  هوريااا  اارب  جاازء اجلزياارة 

ة إىل الماااشقا، فااأ  عاادي احلشااريين يا يفااااً   يتغاا ل و  تنمااجل وااال  تشااريد جدياادة  و عااوي
  .(9)٢٠١5احلوطن األصيفي ص عام 

و اااد  عرشااات اليفجناااا احل نااااا شاااالقوإل ال تصااااييا والجتماعااااا والثقافااااا عااان  يفقهاااا إزاء  -٢6
التماااااز احلماااتمر ضاااد القبارصاااا األتاااراد، واحلهااااجرين مااان  اااار  ال ااااي األورو  )احلهااااجرين مااان 
 شيفاادا    اار (، و فااراي األ يفاااا  ااثناااا، ول ساااما الرومااا. وشانمااا  واطاات اليفجنااا عيفماااً شالتااداش 
القاوووااااا واحلاسماااااا الااايت اكااااذ ا  ااارب  حلكافحااااا التمااااااز، فأااااا  عرشاااات  يضااااً عاااان  يفقهااااا إزاء 

مان  ااوو  احلمااواة ص احل اميفاا ص  5األوكاام التماازياا احلتبقااا ص التشاري ا  القائماا، مثال احلااية 
اا. و عرشاات ، الاايت ل تشاامل التمااااز احلماااَرس عيفاا   ساااس اجلنماا٢٠٠٤الساات دام واحلهاان ل ااام 

اليفجنااا عاان القيفااة  يضاااً إزاء الفجااوة ص المايااا القاووواااا ماان التمااااز احلت اادي األشااكال وحمدوييااا 
وطاإل الجتهايا  القضائاا احلت يفقا مبكافحا التمااز، وهاي والاا يقاال إااا تن از  إىل  يفاا الاوعي 

 (.١3، الفقرة E/C.12/CYP/CO/6شقواوني منج التمااز )الوثاقا 
وصاات اليفجنااا احل ناااا شااالقوإل ال تصاااييا والجتماعاااا والثقافاااا شاا   تواصاال  ااارب  و  -٢٧

ت زيز إطارها التشري ي احلناه  ليفتماااز، شوساائل منهاا مراج اا القاواوني القائماا حلكافحاا التماااز، 
 و وصات اليفجناا  يضااً ووثتها عيف  مراج ا التشري ا  القائما شغاا إزالا  اج األوكام التماازيا. 

شاعتماااي  اااوو  شااامل حلكافحااا التمااااز حيجاار  اااج  شااكال التمااااز احلباشاار وغاا  احلباشاار واحلت اادي 
األشكال  يساً كاوت  سباش  وينص عيف  إتاواا سنابنل اوتصااف ف الاا لضاحايا التماااز، مباا ص ذلاا 

يهااا كااذلا  وصاات اليفجنااا  اارب  شتكثاااف جهو  إتاوتهااا ص إطااار الاادعاو  القضااائاا وااياريااا.
لزياية وعي اجلمهور، ول ساما  صاحاع القاوإل واحلمااولو  القضاائاو  وموظفاو إوفااذ القااوو ، 

  (.١٤شااطار القاووين حلنج التمااز )احلرجج الماشة، الفقرة 
م ص  اارب  ال ماال  -٢8 ل الفاارتة  اااد الساات راف، واصاايفت  ااوة األماام احلتحاادة لفااظ الماًا و اًا

ص اجلناوع عيفا  الرعاياا الصاحاا  احلقامانيعيفا  ضاما  وصاول القبارصاا األتاراد  مج الميفطا  احمليفااا
وماااان  جاااال (. ١٧ ، الفقاااارةS/2016/598و اااادما  الرعايااااا الجتماعاااااا و اااادما  الت يفااااام )الوثاقااااا 

__________ 

 .٢6ال هد الدو  اخلا  شالقوإل احلدواا والمااساا، احلاية   يضاً  اوجر (8)
(9) Internal Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council, Global Report on Internal 

Displacement 2016, May 2016, p. 97. 
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تشجاج زياية الت او  ص مدينا واقوساا القدميا، يمر  الب ثا اجتماعا  شني احلكاتق البيفديا ص 
اجتماعااً مشارتكاً لوضاج مشااريج ترماي إىل م اجلاا القضاايا البا اااا  ١٢منهاا عقاد  واقوسااا، شمابل

وكااارر األماااني ال اااام  (.١9والجتماعااااا والصاااحاا حمااال الهتماااام احلشااارتد )احلرجاااج وفمااا ، الفقااارة 
توجااا  وااداءه إىل زعامااي الطااائفتني شبااذل اجلهااوي لتها ااا منااا  يفضااي إىل  قاااة  اادر  كاارب ماان 

جلاااوبني ص اااالني ال تصااايي والجتماااعي، وتوسااج وت ماااة الاارواشط والتصااال  التكاافا شااني ا
ص احلاااايين ال تصاااييا والجتماعااااا والثقافاااا والرياضااااا  و ص ماااايين مشااااهبا، وذلااا ألغاااراف 
منها تشجاج التجارة وت زيز الثقاا شاني الطاائفتني واحلمااعدة عيفا  م اجلاا الشاواغل احلت يفقاا شال زلاا 

د  القبارصااا األتااراد. و شاااي األمااني ال ااام شااالوار اجلاااري شااني الزعماااء الااديناني، الااذين  ي  لاا
جهاويهم احلشاارتكا إىل زياااية التفاااهم وتقيفاااص الشاا ور شالريباا، ووااإ اجلاااوبني كيفاهمااا عيفاا  يعاام 
هذا الوار شضما  استمرار هاذا ال؛ااه صاوع  قااة إمكاوااا الوصاول ششاكل كامال إىل  مااكن 

 باية. و د شجج اجلاوبني شاحلثل عيف  إشراد ااتمج احلدين إشراكاً تاماً ص ال ميفاا اجلاريا، سا ااً ال
 (.٤3و ٤٢إىل ت زيز يعم القواعد الش باا اةاي ول ليفمم لا )احلرجج وفم ، الفقرتا  

، واصااايفت  اااوة ٢٠١6وزيرا /يوواااا   ٢٤إىل  ٢٠١5 ييفول/ييمااامرب  9وص الفااارتة مااان  -٢9
ماااان احلواروااااا  ١٠3ماااان القبارصااااا الاوواااااواني و 33٢ماااام احلتحاااادة تقاااادمي الاااادعم ااوماااااين إىل األ

 الاووااااواني القبارصااا ماان سااتا جثااإ وقاال القااوة ويماار  احلقامااني ص اجلاازء الشااما  ماان اجلزياارة.
دارس الشتدائاااا والثاوويااا ليفقبارصااا احلاا إىل اليفوجماايت الاادعم تقاادمي وواصاايفت الشاامال، ص لاادفنها

الاوواااواني ص شااب  جزياارة كارشاااس كمااا واصاايفت زيااارة هااذه احلاادارس. وتوجااد ممرضااا ماان القبارصااا 
الاووااااواني تقااادم اخلااادما  ص ممتوصاااف حميفاااي ص شاااب  جزيااارة كارشااااس، غااا     الطيفاااق احلت يفاااة 

ممنني من القبارصا الاوواواني ل يازال شتوف  طباق واطة شالاوواواا لتيفباا الوتااجا  الصحاا ليف
 (.١٧م يفقاً )احلرجج وفم ، الفقرة 

 التنقل حرية -جيم 
ماان ااعااً  ال اااحلي لقااوإل ااومااا ، لكاال فااري الااة ص وريااا التنقاال  ١3وفقاااً ليفماااية  -3٠

ا وص ا تاااار حماال إ امتاا  يا اااال واااادوي كاااال يولااا وكااذلا الااة فااااي مغااايرة  ي شيفااد، مبااا ص ذلاا
غ     ال بور ص  رب  شاني اجلاز ين الشاما  واجلناو  مان اجلزيارة  .(١٠)شيفده، وص ال وية إىل شيفده

لا  ممكناً إل من  ًل وقاط ال بور الرياا )وعديها سبج والاااً(، وهاو ماا يقاساد شوضاو  ورياا 
، ٢٠١6مرب تشاارين الثاااين/ووف 3٠و ٢٠١5كاااوو  األول/ييماامرب   ١وص الفاارتة مااا شااني  التنقاال.

والااا  ٢ ٠56 ١٤5تكيفماات تقااارير  ااوة األماام احلتحاادة لفااظ المااًم ص  اارب  عاان واادو  
 شااار األمااني ال ااام إىل  ابااا  ماال الطااائفتني  ،٢٠١6 يولااا /متااوز وص عبااور ريااي عاارب احلنطقااا ال ازلااا.

 شيفاجاااي  -  شيفاجي/لافكااا - شماابق التاا  ر ص إواااراز تقاادم ششاا   فااات  احل ااربين اجلدياادين ص لافكاااا

__________ 

 .١٢اوجر  يضاً ال هد الدو  اخلا  شالقوإل احلدواا والمااساا، احلاية  (١٠)
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(. ٢٧، الفقارة S/2016/598)الوثاقا  ٢٠١5وييريناا/ييريناا، اليفذين كا   د  نعيفن عنهما ص عام 
 

وعيفاا  الاارغم ماان  واا  ةااوز جلماااج القبارصااا، مااا يامااوا حيميفااو  وثااائقهم، عبااور احلنطقااا  -3١
اصااا ص جمااال ال ازلااا لزيااارة احلوا ااج شصاافا فرييااا ص  ي و اات وص ال؛اااهني، لوجاات احلقااررة اخل

القااوإل الثقافاااا    الزيااارا  اجلماعاااا شقصااد اساات دام احلوا ااج ص الشاامال ألغااراف ييناااا كضااج 
ل ميفاا موافقا طوييفا ومرهقا تثني عن هذا الست دام وي تربها الب   إذلًل. ولوجت  يضاً    

ياارة، ل يمااتطا و  األشاا ا  ذوي اجلنماااا الرتكاااا، مباان فاااهم الشااباع الااذين رمبااا ولاادوا ص اجلز 
الماااافر إىل اجلنااااوع لضااااور احلناساااابا  الثقافاااااا  و لزيااااارة احلوا ااااج الديناااااا يو  تااااد ل  ااااا . 
وشاااادي  كااااذلا عيفاااا     فهاااام الصاااايفا شااااني الاااارتا  الثقاااااص والثقافااااا واحلمارسااااا  الجتماعاااااا 
ا. والتفاعااال هاااو  مااار شاااالز األةااااا ص اتبااااظ اااا   اااائم عيفااا  وقاااوإل ااوماااا  ششااا   هاااذه احلمااا ل

وشفضااااال فااااات  احل ااااااشر ص  ااااارب ، عااااااي النااااااس إىل زياااااارة  اااااراهم و وااااااائهم القدمياااااا وكنائماااااهم 
وممااااجدهم ومقااااشرهم المااااشقا، وشاااد  يتحاااد  ش ضاااهم إىل ش ااا  مااان جدياااد وي اااادو  إ اماااا 

 .(١١)الصً  وينجر كل منهم إىل ال ر من جديد عيف   و  إوما 
لثااااااين عشااااار عااااان تنفااااااذ لئحاااااا اايفااااا  ولوجااااات احلفوضااااااا األوروشااااااا، ص تقريرهاااااا ا -3٢
(، وااادو  زيااااية ص عااادي Council Regulation (EC) No. 866/2004) 866/٢٠٠٤ ر ااام

القبارصااا األتاااراد واطفااااف طفاااف ص عااادي القبارصاااا الاووااااواني الااذين عاااربوا اخلاااط األ ضااار ص 
 ي واواي  ششا   وعيف  الرغم من عدم ااشًغ عن  (١٢)، شاحلقاروا شاألعوام الماشقا٢٠١5 عام

،  شار  احلفوضاا إىل    سيفطا   هوريا  رب  كاوات، ص و ات إعاداي ٢٠١5 احل اشر ص عام
هذا التقرير، ل تزال متنج واافً  القبارصاا األتاراد الايت تقال ماواطني ال ااي األورو  مان ال باور 

 إىل احلناطة اخلاض ا لماطرة الكوما. 
وكااا  التقاادم احملاارز ص تنفاااذ تااداش  شناااء الثقااا الاايت اتفااة عيفاهااا الزعامااا  و عيفنااا عنهااا ص  -33
متفاوتاااً. إذ  نلغااي واااًل شاارط ماالء السااتمارا  ااياريااا عنااد وقاااط ال بااور و نواار ز  ٢٠١5عااام 

شر اجلديادة . وشانما ونفذ ال مل األو  احلت يفة شاحل ا٢٠١5تقدم كب  ص جمال إزالا األلغام ص عام 
احلتفة عيفاها وشالرشط شني شبكا  الكهرشاء،   حياَرز وا  ال   ي تقادم ششا   التشاغال احلتباايل 

 (.3٠، الفقرة S/2016/598لنجم ااواتف احملمولا )الوثاقا 

 الملكية حقوق -دال 
يه من ااعً  ال احلي لقوإل ااوما ، لكل فري الة ص التميفا، مبفر  ١٧وفقاً ليفماية  -3٤

  و شالشرتاد مج غ ه، ول ةوز ؛ريد  ود من ممتيفكات  ت مفاً.
__________ 

 Preliminary conclusions and observations by the Special Rapporteur in the field of cultural“ اوجار (١١)

rights” (.  ٢)اوجر الاشاا 
(١٢) Report from the Commission to the Council, COM(2016) 494 final, 4 August 2016, p. 2.  
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وفاما يت يفة شاحلطالبا  احلت يفقا شاحلمتيفكا  ص اجلازء الشاما  مان اجلزيارة،  نادم إىل جلناا  -35
طيفبااا ،  6 3٠٧، مااا جمموعاا  ٢٠١6تشاارين الثاااين/ووفمرب  3٠احلمتيفكااا  غاا  احلنقولااا، واا  

ويف ات  طيفباً عان طرياة جيفماا  اساتماظ ريااا. ١6مويا وييا وسنوي طيفباً ت ٧8٧سنوي منها 
وعااًوة عيفاا  ذلااا،  ضاات  جناهااا  إساارتلاناا. ٢٢٧ 95٤ 9٠٤اليفجنااا ت ويضااا  جمموعهااا 

اليفجنا شالستبدال والت وي  ص والتني، وشريس احلمتيفكا  ص واالتني، وشاريس احلمتيفكاا  والت اوي  
الاال   ااراراً شااريس احلمتيفكااا  ش اد تمااويا  ضاااا  اارب ،  و صاادر  ص إوااد  ص اا  وااال .

 و ضت، ص والا   ر ، شريس احلمتيفكا  جزئااً.
و ااًل الفاارتة  اااد الساات راف، شااذل الزعامااا ، إىل جاوااق مفاوضاااهم ومااج  فر ااا ماان  -36

وش  اذ ااطاار  اخلرباء، جهوياً كثافا شصورة  اصاا ششا   فصال احلفاوضاا  احلت يفاة شاحلمتيفكاا .
ص العتبااار، والااذي اتفااة فااا  الزعامااا  عيفاا  اواارتام  ٢٠١5متوز/يولااا   ٢٧الااذي  نعيفاان عناا  ص 

وة الفري ص احليفكاا وعيف  إةاي شدائل خمتيففا لتنجام ممارسا ذلا الة، عقاد اجلاوباا  ص البداياا 
 ادمها كال منهماا. وش اد احلفاوضا  احلت يفقاا شاحلمتيفكاا  عيفا   سااس ور اا  احلو اف واحلاواي الايت 

منا شااا  كاواات تفصااايفاا وجاااية وكاواات  وااواااً صاا با، متكنااا ماان صااااغا ور ااا مشاارتكا ششاا   
احلمتيفكا . وص وني ل تزال ال تًفا   ائما وهاي مماجيفا ص الور اا احلشارتكا، ةادر ااشاارة 

   هاذا الفصال احلهام    تيفا كاوت هي احلرة األوىل ص احملايثا  الايت يتفااوف فاهاا اجلاوباا  ششا
تفاوضاااااً يمااااتند إىل وثاقاااااا مشاااارتكا. وركااااز اجلاوباااااا  ششااااكل  ااااا  عيفااااا  ممااااائل مثاااال ف اااااا  
احلمتيفكاااا  احلتااا ثرة والت ااااريف واحل ااااي  وتكاااوين وعمااال جلناااا احلمتيفكاااا  الااايت سااااناط هباااا تماااويا 

 (. ١٠، الفقرة S/2016/599احلطالبا  احلت يفقا شاحلمتيفكا  )الوثاقا 

 والحقوق الثقافية يةالدين حريةال -هاء 
ماان ااعااً  ال اااحلي لقااوإل ااومااا ، لكاال فااري الااة ص وريااا الفكاار  ١8وفقاااً ليفماااية  -3٧

والضام  والاادين الاايت تشاامل ورياا الفااري ص    لتااار شنفماا     يغا  ييناا   و م تقااده، والريااا ص 
سراً، عن طرياة الت يفاام واحلمارساا  إشهار يين   و م تقده مبفريه  و مج  اعا من األفراي، عيفناً  و

(١3)وال باااية وإ امااا الشاا ائر
، لكاال فااري وااة احلشاااركا ص ٢٧وعااًوة عيفاا  ذلااا، فوفقاااً ليفماااية  .

دم ال يفمي والستفاية من الااة الثقافاا اتم  ، وص الستمتاظ شالفنو ، وكذلا احلماةا ص التق
 ١٤.() وتائج
واحلناساابا  الديناااا والتذكاريااا، ص الشاامال شالنماابا إىل القبارصااا الاوواااواني وص اجلنااوع  -38

شالنمبا إىل القبارصا األتراد، تمم  ليفقبارصا عاما مبواصايفا احلمارساا  الدينااا التقيفادياا، وتتاا  
كاااااااوو  ١9ص ش اااااا  الااااااال  فرصاااااااً هامااااااا ليفتفاعاااااال شااااااني  فااااااراي الطااااااائفتني. وص الفاااااارتة ماااااان 

__________ 

اااج  شااكال ، وإعااً  القضاااء عيفاا   ١8اوجاار  يضاااً ال هااد الاادو  اخلااا  شااالقوإل احلدواااا والمااساااا، احلاااية  (١3)
 (.36/55الت صق والتمااز القائمني عيف   ساس الدين  و احل تقد ) رار اجلم اا ال اما 

 .١5اوجر  يضاً ال هد الدو  اخلا  شالقوإل ال تصاييا والجتماعاا والثقافاا، احلاية  (١٤)
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، يماار   ااوة األماام احلتحاادة لفااظ المااًم ٢٠١6وزيرا /يووااا   ٢٤إىل  ٢٠١5ول/ييماامرب األ
مااان الشااا ائر الدينااااا واحلناسااابا   5٠شااا ص ص داااو  ١5 ٠٠٠ص  ااارب  مشااااركا  كثااار مااان 

التذكاريا اليت ونجسمت ص احلنطقا ال ازلا  و تطيفبت عبور هذه احلنطقا، مبا ص ذلاا مو  اا   صاب  
ل إلاهما ماا راً ألغاراف ال بااية ص الشامال وةاا كناماا سانت آ  احلارووااا ص من احلمكن الوصو 

فاماغوساااتا وكناماااا القااادي  يووناااا احل مااادا  القربصااااا ص  رغااااكي. ويمااار  القاااوة  يضااااً عباااور 
زائااااار يياااااني مااااان الشااااامال إىل مماااااجد تكااااااا هالاااااا سااااايفطا  ص لرواكاااااا )الوثاقاااااا  ١ ٠٠٠ داااااو

S/2016/598 ٢3، الفقرة.) 
  شااااباط/ ١٠وواصاااال الزعماااااء الااااديناو  ص  اااارب  وااااوارهم وجهااااويهم احلشاااارتكا. ففااااي  -39

،  كااادوا مااان جدياااد يعمهااام الكامااال ليفمفاوضاااا  الرامااااا إىل التوصااال إىل تماااويا ٢٠١6فربايااار 
ليفمشكيفا القربصاا، وذلا ص شاا  صحفي يعوا فا  إىل احلضاي ص كفااف القااوي احلفروضاا عيفا  
الريا الديناا، مبا ص ذلا  مني سبل الوصول إىل  مااكن ال بااية واحلقااشر الايت ينمار   و  ة يفات 
و تااااا  إىل إصااااً . وص آذار/مااااارس، ساااايفم الزعماااااء الااااديناو  رسااااالتهم األوىل احلو  ااااا شصاااافا 
مشااارتكا إىل زعاماااي الطاااائفتني، وشاناااوا فاهاااا تو  اااا م مااان  ي تماااويا فاماااا يت يفاااة شاااأيارة  ماااًد 

 (. ٢5احلاسما  الديناا )احلرجج وفم ، الفقرة 
خلا  احل ني حبريا الدين  و احل تقد ششا   وص  عقاع ال مل احلتواصل من جاوق احلقرر ا -٤٠

 ضايا  رب ،  دم الزعمااء الاديناو  عرضاهم احلشارتد الثااين إىل جميفا  وقاوإل ااوماا  ص يورتا  
الايياا والثًثااني وص اجتمااظ مااوازا استضاافت  الب ثااا الدائماا ليفمااويد لاد  مكتااق األمام احلتحاادة 

وواا  ماان جهااوي  ائمااا عيفاا  الت اااو  ماان  جاال ص جناااف، وساايفطوا فااا  الضااوء م اااً عيفاا  مااا يبذل
 إعمال وريا الدين  و احل تقد ص  اج  داء اجلزيرة.

، ا رتواات ساايفطا  القبارصااا األتااراد إواادا  تغااا ا  سااساااتاا ٢٠١6وص  يار/مااايو  -٤١
ماان شاا اا، إذا ونفااذ ،    تااايي إىل اطفاااف عاادي احلوافقااا  عيفاا  إ امااا شاا ائر ييناااا ص مشااال 

. وص حماولا لضما  استمرار الوصاول إىل احلوا اج الدينااا، تاد ل احلمتشاار اخلاا  واحلمثيفاا اجلزيرة
(. ٢٤اخلاصا لألمني ال ام لدعم إمكاواا الوصول إىل  اج احلوا اج الدينااا )احلرجاج وفما ، الفقارة 

زار  موا ااج و ثااار  احلقااررةن اخلاصااا ص جمااال القااوإل الثقافاااا  يضاااً ممااائل تت يفااة حبريااا ال باااية، و 
، وعقااد  اجتماعااا  مااج جمموعااا ٢٠١6ذا   ةاااا ثقافاااا ص  ثناااء ش ثتهااا إىل  اارب  ص عااام 

واس ا من احملاورين. وشانما  عرشت احلقررة اخلاصا عن ارتااوها اعً  سيفطا  القبارصا األتاراد 
ريقااا الاايت  اااا لاان تفاارف  اااوياً إضااافاا، فأاااا لوجاات اسااتمرار اليفااب  وعاادم التاااقسن ششاا   الط

اار هبااا ص احلمااتقبل الرتتابااا  القائمااا. وشااج ت احلقااررة اخلاصااا ساايفطا  القبارصااا األتااراد  ستفمَّ
عيف  إعاية النجر ص القاوي احلفروضا ص اجلزء الشما  عيف  إمكاواا الوصاول إىل احلبااين  و احلوا اج 

اااوي تتوافاااة مااج احل ااااي  الديناااا  و احلقااااشر وعيفاا  إ اماااا الشاا ائر الدينااااا، ماان  جااال ج اال هاااذه الق
الدولاااا الاايت  مااي الااة ص وريااا الاادين واحل تقااد والااة ص التمتااج شااالرتا  الثقاااص والوصااول إلااا ، 
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عيف  دو ما  وص  ش  احلقارر اخلاا  احل اني حبرياا الادين  و احل تقاد ص  عقااع ش ثتا  إىل  ارب  ص 
 (.A/HRC/22/51/Add.1)اوجر الوثاقا  ٢٠١٢عام 
احلقرر اخلا  احل ني حبريا الدين  و احل تقاد، ص تقرياره احلواضاا ي احلقادم إىل جميفا   و شار -٤٢

وقوإل ااوما  ص يورت  الاييا والثًثني، إىل    ت زيز التواصل شني الزعماء الديناني احلمااحاني 
ل واحلميفمني  ي  إىل تطورا  إةاشاا، مبا ص ذلا إعاية فت  كنائ  ومماجد ظل يت اذر الوصاو 

و ااد اكااذ الزعماااء إلاهااا عيفاا  مااد  عقااوي ماان الاازمن شماابق الناازاظ الااذي طااال  مااده ص اجلزياارة. 
الاااديناو  تاااداش  عاجيفاااا ووجاااف كااال مااانهم  مااااكن عبااااية الطائفاااا األ ااار ، مها اااني شاااذلا جاااواً 

 ص األيياا  شاني احلشارتكا اليفقااءا  ش ا     عيفا  اخلا  احلقرر وشدي يمويه ومن الناا والثقا.
كاوااات مفتوواااا ليفمشااااركا مااان جاواااق طوائاااف غااا  الطوائاااف الدينااااا التقيفادياااا، مباااا فاهاااا     ااارب 

الطوائاااف اا ايفااااا والبهائااااا والبوذياااا وطوائاااف   ااار ، ماااا يماااهم ص التوعااااا ششااا   زيااااية ت زياااز 
 (.٤٢، الفقرة A/HRC/31/18الت دييا الديناا )الوثاقا 

تصاييا والجتماعاا والثقافاا، ص مًوجا ا اخلتاماا وروبت اليفجنا احل ناا شالقوإل ال  -٤3
شش   التقرير الدوري المايس لقرب ، شأوشاء اليفجنا التقناا احل ناا شالرتا  الثقااص واحلشارتكا شاني 
الطااااائفتني، وهااااي مماااااولا عاااان وفااااظ موا ااااج الاااارتا  الثقاااااص وترمامهااااا ص كااااً اجلااااز ين اجلنااااو  

نااا احل ناااا شااالقوإل ال تصاااييا والجتماعاااا والثقافاااا  اارب  والشااما  ماان  اارب . و وصاات اليفج
اااف الااارتا  الثقااااص احلتضاااررة ولفاااظ  شاكااااذ  ااااج التاااداش  الضاااروريا واحلناسااابا اصاااً  موا اااج و ن
احلوا ااج والتنحااف احلتبقاااا، شوسااائل منهااا تاادعام اليفجنااا التقناااا احل ناااا شااالرتا  الثقاااص وتزوياادها مبااا 

و وصت اليفجنا  يضاً الدولا الطرف شاكاذ تداش  ف الا لضما   ادرة النااس ص  ي.يكفي من احلوار 
 اارب  عيفاا  زيااارة موا ااج الاارتا  الثقاااص حبريااا ص كااً اجلااز ين اجلنااو  والشااما  ماان اجلزياارة )اوجاار 

 احلنطقاا يا ل الوا ج ايينا ممجد ت رسف و د (.٤٤و ٤3، الفقرتني E/C.12/CYP/CO/6الوثاقا 
. و اااد  يا  كاااً ٢٠١6شاااباط/فرباير  ٢١واسااا ا وتاجاااا ورياااة مت ماااد و اااج ص  ألضااارار ال ازلاااا

الاااازعامني ااجااااوم ص شااااااوني منفصاااايفني. وكااااا  احلمااااجد  ااااد ت اااارف ساااااشقاً ليفت ريااااق ص كاااااوو  
عان طرياة شروااام   ٢٠١٤األول/ييمامرب  ، و اد   إصاًو  ماا راً ص كااوو ٢٠١3الثاين/ينااير 

حل ناا شالرتا  الثقاص، وذلا شدعم من شروام  األمم احلتحدة اامنائي وشتمويال مان اليفجنا التقناا ا
، S/2016/598ال اااااااي األورو . و  ينيفااااااة القااااااب  عيفاااااا   وااااااد ص إطااااااار مااااااا وااااااد  )الوثاقااااااا 

 (.١٤ الفقرة
وشاادعم  ااوي ماان ال اااي األورو ، واصاال شروااام  األماام احلتحاادة اامنااائي ال ماال شصااورة  -٤٤
قاااا ماااج اليفجناااا التقنااااا احل نااااا شاااالرتا  الثقااااص واليفجناااا التقنااااا احل نااااا شاحل ااااشر. و اااًل الفااارتة وثا

احلشاامولا شااالتقرير،  نواار ز تقاادم ص ال ماال ص ثًثااا ماان موا ااج الاارتا  الثقاااص ص مدينااا فاماغوسااتا 
جااااااوس مشااااااريج كبااااا ة   ااااار ، مثااااال آ ٢٠١6احلماااااوسرة، شانماااااا ينتو اااااج    تكتمااااال شنهاياااااا عاااااام 

اار شروااام  األماام احلتحاادة اامنااائي  يضاااً إجااراء جااول  و  شاوتايفاموواااس  شوسااتولوس  واادرياس. ويمَّ
مصااحوشا مبرشاادين إىل مشاااريج وفااظ الاارتا  اجلاريااا، شانمااا تولاات اليفجنااا التقناااا احل ناااا شااالرتا  
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 ١5م. وص الثقاص التوعاا شاألعمال اجلارياا مان  اًل تقادمي عاروف والجهاور ص وساائط ااعاً
ش ص من كيفتا الطائفتني ص ود ا لًوتفال شالاوم  ٢٠٠واما / شريل، شارد  كثر من  ١6و

(. ويعمااً اةااي تماويا سااسااا، واصال ٢9الدو  ليفم ا  واحلوا ج األثريا )احلرجاج وفما ، الفقارة 
ا فاهاااا منجماااا مااان الطاااائفتني، مبااا 9٤الربواااام  تامااا  منتاااد  الاااوار القربصاااي، الاااذي  اااج م ااااً 

 وزاع سااساا وماسما  ؛اريا وصاناعاا ووقاشاا  عماال ومنجماا  غا  وكومااا ومنجماا  
ماان ااتمااج احلاادين، هباادف الوصااول إىل توافااة ص الراء ششاا   احلمااائل الجتماعاااا وال تصاااييا 

 (.3١، الفقرة S/2016/11األساساا احلتصيفا شأةاي تمويا ليفنزاظ )الوثاقا 

 والتعبير يالرأ حرية -واو  
مااان ااعاااً  ال ااااحلي لقاااوإل ااوماااا ، لكااال شااا ص الاااة ص ورياااا  ١9وفقااااً ليفمااااية  -٤5

 األوباااااء التمااااس وىف مضاااايقا، يو  الراء اعتنااااإل ص وريتااا  الاااة هاااذا ويشااامل الااار ي والت بااا .
 .ليفحدوي اعتبار ويومنا وسايفا ش يا ال رين، إىل ووقيفها وتيفقاها واألفكار

احلقااررة اخلاصااا ص جمااال القااوإل الثقافاااا عاان  يفقهااا ال ماااة حلااا ر تاا  ماان إجااراء و عرشاات  -٤6
تغا  كب  ص  ياء األماكن ص الشمال، وتغا  احلشهد الرمزي والتارلي والثقاص، مج رفا  كثا  
 من القبارصا الاوواواني والقبارصا األتاراد عيفا  الماواء اسات دام األيااء اجلديادة. وص ال  ذاتا ،
 عرشت عن  يفقها أل   اوو  إجراءا  توواد األياء اجلغرافاا ليفجمهورياا، الاذي ةارم  ماوراً منهاا 
وشاار ماااية  تااوي عيفاا   ياااء ألماااكن ص اجلمهوريااا كتيفااف عاان تيفااا احملاادية ص الوثااائة الرياااا، 

 الشمال يبدو مت ارضاً مج الة ص وريا الت ب  وينشئ عقبا  ص وج  َمن يرغبو  ص المفر إىل
 .(١5)حلمائل ذا  الصيفا شالرتا  الثقاصوص منا شا ا

 التعليم في الحق -زاي 
مااااان ااعاااااً  ال ااااااحلي لقاااااوإل ااوماااااا ، لكااااال شااااا ص الاااااة ص  ٢6وفقااااااً ليفمااااااية  -٤٧

وةق    يمتهدف الت يفام التنماا الكاميفاا لش صااا ااوماا  وت زياز اوارتام وقاوإل  ل(١6)الت يفام
كمااا ةااق    ي اازز التفاااهم والتمااام  والصاادا ا شااني  اااج األماام اساااالااومااا  والريااا  األس

و اااااج الف ااااا  ال ر اااااا  و الديناااااا، و   يايااااد األوشااااطا الاااايت تضااااطيفج هبااااا األماااام احلتحاااادة لفااااظ 
وينص ااعً   يضاً عيف     ليفوالدين، عيف  سبال األولويا، الة ص ا تاار ووظ الت يفام المًم. 

 ألوليهم.الذي ي ط  

__________ 

PreliminaryconclusionsandobservationsbytheSpecialRapporteur“اوجار (١5) in the field of cultural 

rights”  (.  ٢)الستنتاجا  واحلًوجا  األولاا ليفمقررة اخلاصا ص جمال القوإل الثقافاا( )اوجر الاشاا 
، واتفا ااا وقاوإل ١٤و ١3اوجر  يضاً ال هد الدو  اخلا  شالقوإل ال تصااييا والجتماعااا والثقافااا، احلاايتني  (١6)

 .٢9و ٢8الطفل، احلايتني 
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ول ت اارتف  هوريااا  اارب  شاجلام ااا  ص اجلاازء الشااما  ماان اجلزياارة، ول ياازال الطااًع  -٤8
القبارصااااا األتااااراد يواجهااااو   اااااوياً ص السااااتفاية ماااان شاااارام  التبااااايل والااااربام  الت يفاماااااا لً اااااي 

ا األتاراد مبوجاق لئحاا و وش   احلفوضاا األوروشاا شروام  من  يراساا لطائفا القبارص األورو .
، مااان  جااال ت ويضاااهم عااان هاااذا الااانقص ص إمكاوااااا 389/٢٠٠6جميفااا  ال ااااي األورو  ر ااام 

ويتا  الربوام  ليفطًع واحلهناني القبارصا األتراد  ضاء مدة تصل إىل عام يراسي واود  التنقل.
ورو . وهاذه مشيفات ص اخلار  ص إود  اجلام ا   و احلاسما  احلضاافا األ ار  ص ال ااي األ

والغاارف مان ذلاا هاو ضااما   .٢٠١3ماسماا  مضاافا ص اجلازء اجلناو  ماان اجلزيارة مناذ عاام 
وص ال ااااام  التحصااااال الدراسااااي ليفقبارصااااا األتااااراد وتقااااريبهم ماااان ثقافااااا ال اااااي األورو  و اماااا .

د مشاااااركاً منحاااااً يراساااااا مشيفاااات طًشاااااً   يت رجااااوا ش اااا ١٢5، تيفقاااا  ٢٠١6-٢٠١5الدراسااااي
و  اهتمااام كباا  اشااًغ الطااًع شااالفر  احلتاوااا  ن  و ااد وطًشاااً مت اارجني، وشاااوثني، ومهناااني.

ًً عاان إ امااا شاابكا ليف اارةني   ااار  احلميفكااا احلتحاادة لربيطاواااا ال جماا  وآيرلناادا الشاامالاا، فضاا
 ثاور ورصد ت ث  الربوام  ص األجل احلتوسط، مثال ومابا عاوية الطاًع إىل  ارب  والنجاا  ص ال

 ١٧.()عيف  وظافا
وواصيفت  وة األمم احلتحدة لفظ المًم ص  رب  تقدمي الادعم اليفوجمايت إىل مادارس  -٤9

القبارصا الاوواواني الشتدائاا والثاوويا ص شب  جزيارة كارشااس، وزياارة هاذه احلادارس. ولوجات    
درسااااا احلمااات دما ص التااادري  ص سااايفطا  القبارصاااا األتاااراد واصااايفت مراج اااا  ااااج الكتاااق احل
كتاشاااً. و   ااد    ١٢٤ماان  صاال  6احلاادارس الشتدائاااا والثاوويااا ص ريزوكارشاسااو، ورفضاات منهااا 

 يا تطورا  فاما يت يفاة شأوشااء مدرساا ليفغاا الرتكااا ص لاماساول، رغام اساتمرار وصاول التًمااذ 
لرتكااااا ص مدرسااا ثاووياااا و  اار  اشتدائااااا الناااطقني شالرتكااااا ص احلنطقااا عيفااا  إمكاواااا ت يفااام اليفغااا ا

 (.١٧، الفقرة S/2016/598هناد )الوثاقا 
واساااتمر  اليفجناااا التقنااااا احل نااااا شاااالت يفام واحلشااارتكا شاااني الطاااائفتني، احلنشااا ة ص تشااارين  -5٠

، ص الجتمااااظ وال مااال ششااا   مباااايرا  متنوعاااا، مباااا ص ذلاااا تنجاااام ياااوم ٢٠١5الثااااين/ووفمرب 
ماان  ١٠٠لًوتفااال شااالاوم الاادو  ليفطفاال، وضااره  كثاار ماان  ٢٠١6يرا /يووااا  وز  ٢مفتااو  ص 

 طفاااال احلااادارس مااان كاااً جاااز ي اجلزيااارة ووضاااره الزعاماااا . وتتاااوىل اليفجناااا اسااات راف البحاااو  
احلوجوية واحلمارسا  اجلادة ص جماال الت يفاام ص  ارب  وص اخلاار ، وإجاراء حباو  جديادة ششا   

م واحلصالا، وهي ت مال عيفا  وضاج آلااا مقبولاا مان الطارفني لتنفااذ سبل إسهام الت يفام ص المً
تااداش  شناااء الثقااا ص احلاادارس، وتشااجسج التصااال والت اااو  شااني الطااًع واحلدرسااني ماان الطااائفتني 

(. وتوصااي اليفجنااا  يضاااً ش فضاال اخلاااارا  وااجااراءا  ص ١3، الفقاارة S/2016/15)اوجاار الوثاقااا 
__________ 

(١٧) Tenth Annual Report 2015 on the implementation of Community assistance under Council 
 Regulation (EC) No. 389/2006 of 27 February 2006 establishing an instrument of financial 

support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community, Brussels, 4 

August 2016  عان تنفااذ شرواام  احلمااعدة احلقدماا مان ال ااي  ٢٠١5)التقرير المنوي ال اشار الصااير ص عاام
الااايت تضاااج صاااكا ليفااادعم  ٢٠٠6شاااباط/فرباير  ٢٧احلار اااا  389/٢٠٠6األورو  مبوجاااق لئحاااا اايفااا  ر ااام 

 صا األتراد(.احلا  من  جل تشجاج التنماا ال تصاييا لطائفا القبار 
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ال  مااام التنماااة شااني النجااامني الت يفاماااني، مبااا ينمااهم ص إوشاااء ا اااي جمااال المااسااا  لفماا  اااا
 ذي طائفتني وذي منطقتني تكو  ل  مقوما  البقاء والستداما ويكو   ايراً عيف   ياء وظافت .

 الجنساني المنظور -حاء 
( ششاا   احلاار ة والمااًم واألماان، إىل  اااج ٢٠٠٠)١3٢5طيفااق جميفاا  األماان، ص  ااراره  -5١

األطراف الفاعيفا احل ناا، عند التفاوف عيف  اتفا ا  المًم وتنفاذها،    ت  ذ مبنجور جنماين 
يشاامل ) ( مراعاااة الوتااجااا  اخلاصااا ليفماار ة والفتاااة  ثناااء ااعاااية إىل الااوطن وإعاااية التااوطني 

مباايرا   وإعاية الت هال وإعااية اايماا  والت ما  ش اد اوتهااء الصاراظل و)ع( اكااذ تاداش  تادعم
الصاراعا ، وتاداش  تشارد  المًم احمليفاا ليفمر ة وال ميفاا  الايت يقاوم هباا الماكا  األصايفاو  لال

احلاار ة ص  اااج آلاااا  تنفاااذ اتفا ااا  المااًمل و) ( اكاااذ تااداش  تضاامن اايااا واواارتام وقااوإل 
 لشرطا والقضاء.ااوما  ليفمر ة والفتاة، و اصا ما يت يفة منها شالدستور والنجام الوت ا  وا

( ٢٠١6)٢٢63وفامااااااااا يت يفااااااااة شقاااااااارب ،  كااااااااد جميفاااااااا  األماااااااان جماااااااادياً، ص  رارياااااااا   -5٢
(،    احلشاركا النشطا اا ا  ااتمج احلادين، مباا ص ذلاا اجلماعاا  النماائاا، ٢٠١6)٢3٠٠و

ًً. كماااا   ساساااا ليف ميفاااا المااساااا وميكاان    تمااهم ص يميوماااا  ي تمااويا يتوصَّاال إلاهااا ممااتقب
إىل    احلاار ة تضااطيفج شاادور شااالز األةاااا ص عميفاااا  المااًم، وروااق وماااج اجلهااوي الراماااا   شااار

إىل ت زياز التواصال شااني الطاائفتني واحلناساابا  الايت ؛مااج شانهماا، مبااا ص ذلاا اجلهااوي التاااي تبذاااااا 
لايت تباذاا  اوة  اج ااا ا  التاش ا لألمم احلتحدة ص اجلزيرة. وروق جميف  األمن  يضااً شااجلهوي ا

األماام احلتحاادة لفااظ المااًم ص  اارب  ماان  جاال تنفاااذ سااسااا األمااني ال ااام القائمااا عيفاا  عاادم 
التمام  إطً اً ص  ضايا الستغًل اجلنمي والوتهاكا  اجلنماا وكفالااا امتثاال  فرايهاا امتثااًل 

ماني ال اام    يواصال اكااذ يف  األمان إىل األجم وطيفق تاماً حلدووا األمم احلتحدة لقواعد الميفود.
 ااااج ااجاااراءا  الًزماااا ص هاااذا الصااادي وإشقااااء جميفااا  األمااان عيفااا  عيفااام هباااا، وواااإ البيفااادا  
احلماةا شقوا  عيف  اكاذ ااجراءا  الو ائاا احلناسبا، مباا ص ذلاا إجاراء يورا  تدريبااا ليفتوعااا 

اءا  لكفالااا احلماااءلا التامااا ص  باال وشاار القااوا ، واكاااذ ااجااراءا  الت ييباااا وغ هااا ماان ااجاار 
 وال  إتاا  األفراي التاش ني اا  ي سيفود من هذا القبال.

و عرشت اليفجنا احل ناا شالقوإل ال تصاييا والجتماعاا والثقافاا عن  يفقها إزاء التفاو   -53
ألجاور شاني الواسج شني اجلنمني فاما يت يفاة شاحلشااركا ص ساوإل ال مال، وإزاء الفجاوة الواسا ا ص ا

ًً ر ساااً و فقاااً. و عرشات اليفجناا عان  يفقهاا  يضااً  اجلنمني شمبق الفصل احلهني شني اجلنماني فصا
ًً وا صااً عيفا  مماتويا   ألو  عيف  الرغم من تزايد عدي النماء ص الربحلا ، ل تزال احلر ة ممثيفاا متثاا

 كفاياااا ل ااادم  سااافها عااان  عرشااات وإذ صااانج القااارار، ص القطااااعني ال اااام واخلاااا  عيفااا  الماااواء.
 الماايفطا ذلااا ص مبااا ال ااام، القطاااظ ص القاارار صاانج ممااتويا  ص احلاار ة شتمثااال احلت يفقااا احل يفومااا 
فأاااااا  وصاااات  ااااربَ  شاكاااااذ  اااااج التااااداش   اخلااااا ، القطاااااظ وص القضااااائاا، والماااايفطا التنفاذيااااا

)ع( زياية مشاركا احلر ة ص الضروريا من  جل ) ( زياية ممتو  مشاركا احلر ة ص سوإل ال ملل و
مناصاااق صااانج القااارار ص القطااااظ ال اااام، وتشاااجاج زيااااية مشااااركتها ص تاااو س احلناصاااق ال يفااااا ص 
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) ( سااد الفجااوة ص األجااور شااني الرجااال والنماااء، شوسااائل منهااا ت زيااز إوفاااذ و القطاااظ اخلااا ل
اوي  و ال مااال ذي القاماااا )ت اااديل(  ااااوو  األجااار احلتمااااوي ليفرجاااال والنمااااء لقااااء ال مااال احلتمااا

)ي( ضاااما  التنفااااذ التاااام ليفتاااداش  احلباَّناااا ص  طاااا ال مااال الوطنااااا لتحقااااة و ل٢٠١٤احلتمااااويا ل اااام 
  (.١8و ١٧، الفقرتا  E/C.12/CYP/CO/6)الوثاقا  ٢٠١٧-٢٠١٤احلماواة شني اجلنمني ليففرتة 

عقااااد   اعااااا الضااااغط النمااااائاا القربصاااااا ، ٢٠١6تشاااارين الثاااااين/ووفمرب  ٤و 3وص  -5٤
واحلنجما الدولاا ليفرؤيا ال احلاا مامتراً وضرت  احلمثيفا اخلاصا لألمني ال ام ووا ي فا  ااتماج احلادين 
والكوماااا وااتماااج الااادو  يور احلااار ة ص جااادول  عماااال الماااًم واألمااان، مباااا ص ذلاااا ص ساااااإل 

ا شالااال احلماااتقبيفي ليفقضااااا القربصااااا والت يفاااام واألمااان  ااارب ، وتنااااولوا  يضااااً القضاااايا ذا  الصااايف
 البشري.

و فااااي األماااني ال اااام، ص  واااد  تقريااار لااا  عااان ش ثاااا احلمااااعي الماااادة الااايت  جراهاااا ص  -55
 اارب ، شاا   اليفجنااا التقناااا احل ناااا شاحلماااواة شااني اجلنمااني واحلشاارتكا شااني الطااائفتني، الاايت  وشاا ها 

،  اااد اجتم ااات ص مناسااابا  مت ااادية وشااااركت ص سيفمااايفا مااان ٢٠١5الزعاماااا  ص  يار/ماااايو 
سااتناي إىل  اارار جميفاا  األواادا  الاايت ونجماات ليفتوعاااا ش ةاااا مشاااركا احلاار ة ص عميفاااا المااًم، شال

(. و عرع األمني ال ام  يضاً عن ترواب  ١3، الفقرة S/2016/15( )الوثاقا ٢٠٠٠)١3٢5األمن 
ز مشاااركا النماااء ص احلفاوضااا . وعيفاا  وجاا  اخلصااو ، شاااخلطوا  احليفموسااا الاايت اكااذ  لت زياا

وشااضااافا إىل إوشاااء اليفجنااا التقناااا احل ناااا شاحلماااواة شااني اجلنمااني، شاااير كااً اجلاااوبني إىل زياااية 
عاادي النماااء احلشاااركا  شصااورة مباشاارة ص احملايثااا ، إمااا شصاافتهن  عضاااء ص  فر ااا التفاااوف  و 

، وذلاا ص مناصاق  اايياا ص كثا  مان األوااا . فهاذه اخلطاوا   عضاء ص  فر اا اخلارباء ال اميفاا
يلاال عيفا  الاوعي احلتزاياد، ص سااااإل عميفااا الماًم ص  ارب ، ش ةاااا ضاما  وااز  كارب ليفمنجااور 

 (.٢٢اجلنماين ص احملايثا  )احلرجج وفم ، الفقرة 
ال ااام ليفمماااعي و ااد ت اوواات  ااوة األماام احلتحاادة لفااظ المااًم ص  اارب  وش ثااا األمااني  -56

المااادة وشروااام  األماام احلتحاادة اامنااائي ت اوواااً وثاقاااً  ااًل الفاارتة  اااد الساات راف مااج اليفجنااا 
التقناااا احل ناااا شاحلماااواة شااني اجلنمااني. فكجاازء ماان سيفماايفا متواصاايفا ماان ويفقااا  النقااا  احلتصاايفا 

ناساابا الوتفااال ، مب٢٠١6 آذار/مااارس ١٠شالشاااو  اجلنماااواا، استضااافت اليفجنااا التقناااا، ص 
شااالاوم الاادو  ليفماار ة، ويفقااا وقااا  ششاا   الكافاااا الاايت تنمااهم هبااا النماااء ص  مااني عميفاااا شناااء 
المًم، وتولت  وة األمم احلتحدة وش ثا احلماعي المادة التاش ا لألمني ال ام تام  هذه اليفقا. 

آساااا الوساط  هبا اا األمام احلتحاادة واجتم ات اليفجناا التقنااا  يضااً، مااج احلاديرة اا يفامااا ألوروشاا و 
. ٢٠١6 يار/مااااايو  6و 5ليفممااااواة شااااني اجلنماااني ومتكااااني احلااار ة،  ااااًل زيار اااا إىل  اااارب  ص 

وشاااج ت احلااااديرة اا يفاماااااا النماااااء عيفاااا  احلشااااركا شنشاااااط ص الشاااااو  المااساااااا وشناااااء المااااًم 
عمل لتنفااذ  ارار جميفا   طا  والوكما، و عرشت عن ت يادها ليفت او  شني الطائفتني شش   إعداي

 (. ٢8، الفقرة S/2016/598( )الوثاقا ٢٠٠٠)١3٢5األمن 
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 الستنتاجال -رابعاا  
خددالل الفتددرة المةددمولة بالسددتعراضد حدددثا عدددة تةددورال تيجابيددة فيمددا يتعلددق  -5٧

 فددي المحددرز التقدددم التةددورال هددله وشددملا بتعزيددز وحمايددة حقددوق اإلنسددان فددي قبددرص 
 مدددن مةدددج  مسدددتو  وبلدددو  علدددي م  والتعدددر  المفقدددودين األشدددخاص رفدددال عدددن البحددد 
ل والتعددداون بدددين األديدددان  وتنجددداز عددددة أعمدددال لحفدددي مواقددد  التدددرا  الثقدددافي فدددي التواصددد

الجزيدددرة بأهمل دددا  والعمدددل الجددداري الدددلي تادددةل  بددد  اللجدددان المةدددترهة بدددين الةدددا فتين 
 لتعليم  والمعنية بالمساواة بين الجنسين وبالترا  الثقافي وبا

وبينما حدد  قددر مدن التقددم اإليجدابي فدي مجدال تة يدر حقدول األلقدام المتبقيدةد  -58
فقد ُشج  هال الجانبين على الماي قدماا في اتباع ن ج أهثدر شدمولا إلزالدة األلقدام داخدل 

والخةدددر المسددتمر الددلي تةددكل  حقدددول األلقددام علددى الحددق فدددي  المنةقددة العازلددة وخارج ددا 
همدا أن اسدتمرار  يوّضح آثار النزاع اللي طال أمده فدي قبدرص علدى حقدوق اإلنسدان الحياة 

بمددا فددي انقسددام الجزيددرة يعددوق التمتدد  الكامددل بجميدد  حقددوق اإلنسددان والحريددال األساسدديةد 
ذلك فيما يتعلدق بمسدألة األشدخاص المفقدوديند ومبددأ عددم التمييدزد وحريدة التنقدلد وحقدوق 

 ية والحقوق الثقافيةد وحرية الرأي والتعبيرد والحق في التعليم الملكيةد والحرية الدين
وبددالنظر تلددى الددزخم اإليجددابي الددلي يحدديل باسددت نا  المحادثددال واللتددزام الددلي  -59

أعلن  الزعيمان بالعمدل بدال هلدل مدن أجدل التوصدل تلدى تسدوية شداملة للقادية القبرصدية فدي 
ح تلدك الج دود فدي ن ايدة المةدا  ُسدُبالا لتحسدين أقرب وقا ممكند مدن المدأمول أن تفدت

وينبقي أن يرتكز الحدوار السياسدي علدى معالجدة  حالة حقوق اإلنسان في الجزيرة بأهمل ا 
القاايا والةواغل األساسية المستمرة المتعلقة بحقوق اإلنسان ب د  التوصل تلى تسوية 

فددي هددله المناقةددال والنظددر فددي ول بددد مددن ضددمان مةددارهة المددرأة ب ددورة وافيددة  شدداملة 
 القاايا المت لة بنوع الجنس 

وتددوافر قدددرال قويددة ومحايدددة باسددتمرار داخددل البلددد فددي مجددال حقددوق اإلنسددان  -6٠
سددديكفل العتدددرا  بالقادددايا الناشددد ة التدددي تةرح دددا جميددد  الةوا دددف ومعالجت دددا بسدددرعة  

صدة علدى تجدراء المزيدد مدن الزيدارال ويةجَّ  المكلفون بوليال فدي تطدار اإلجدراءال الخا
بةددددأن قاددددايا من ددددا قاددددايا األقليددددالد وحقددددوق اإلنسددددان ل شددددخاص المةددددردين داخليددددااد 

ومدن األهميدة بمكدان أياداا  وحالل الختفاء القسري أو غير الةوعيد والحق في التعلديم 
ال دلة تمكانيدة أن يتاح للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان وغيرها من الج دال الفاعلدة ذال 

الوصول تلى الجزيرة بأهمل ا وتلدى جميد  األشدخاص المتدأثريند وأن تحظدى المفوضدية وهدله 
 الج ال بالتعاون الكامل من حكومة جم ورية قبرص وسلةال القبارصة األتراك 

فحقوق اإلنسان ل تحدها حدود  ولللك فإن جميد  أصدحاب الم دلحة ملزمدون  -6١
ول بددد مددن الت دددي بفعاليددة ن والحريددال األساسددية ل فددراد هافددة  بدداحترام حقددوق اإلنسددا

لجمي  الثقرال القا مة في مجال حماية حقوق اإلنسان ولقاايا حقوق اإلنسان األساسية 
 في حالل النزاع القا م منل أمد طويل 

    


