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 مجلس حقوق اإلنسان
 الثالثونالحادية الدورة 
 من جدول األعمال 2البند 

التقرير السنوي لمفوو  امموا المتحودة السوامق لحقووق اإلنسوان 
    وتقارير المفوضية السامية واممين العام

 مسألة حقوق اإلنسان فق قبرص  
  

 لحقوق اإلنسان ةامما المتحدة السامي مفوضيةتقرير   
  

 موجز 
تشــ ين  30إىل  2014كــانوا األوليسيربــم    1الــلي يي ــف المــ ة مــن  ،يقــده اــلا التق يــ  

، حملــع عامــع عــن حمــوابش نــدسة اشــاا يفقــو، اانربــاا    ــ  ،  ــا    لــ  2015الثــانينوربم  
 ومربـــالع األحمـــفا  املمقـــوسين، ومبـــدز عـــده التم  ـــز، ويف يـــع التنقـــش، ويفقـــو، ،مـــا يت بـــ  اـــاة    اة ـــاة
واةقــو، الثقارب ــع، ويف يــع الــ زي والت بــا، واةــ    الت بــ م، رب ــ   عــن ز  ــع املبك ــع، ويف يــع الــدين، 

 .وتنم لاا اتما ات الرب ه وعبىعند التماوض املنظور اجلنربان 
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 مقدمة -أولا  
 
قـــ ارات جلنـــع ا عمـــ   ةقـــو، اانربـــاا اـــلا التق يـــ   عاألمـــم املتحـــدة الربـــام   عمموضـــزعـــدت  -1

 .(1)102ي2جمبس يفقو، اانرباا  ومق ر، 50ي1987( و32-س)4و( 31-س)4يفقو، اانرباا 
عازلــع ، مــو وجــوس من قــع كانــق  ــ   ا تــزال مقربــمع،  2015تشــ ين الثــانينوربم   30 و  -2

اقــ ار  زنشــ ق  ــوة األمــم املتحــدة عمــ   و ــد تشــ ع عب  ــا  ــوة األمــم املتحــدة ةمــص الربــ ه    ــ  . 
 القبارصــع األتــ ا طائمــع القبارصــع ال ونــان   و طائمــع ( ملنــو تكــ ار القتــال اــ  1964)186جمبــس األمــن 

انقـــ    عقـــ  1974   عـــاه امت توســـ و ن ـــا، مربـــ ول اهو ال ب   ـــع.  األوضـــا   اجلزيـــ ة وال ـــوسة إىل 
ت ك ـــــا، الـــــ  رب ضـــــق جانـــــ  ااحتـــــاس مـــــو ال ونـــــاا وتـــــد ش عربـــــك ي ايفـــــ  مـــــن  ت يـــــدعناصـــــ   نملتـــــ 
ـــــ ة.  ةربـــــ    ال  واهـــــا         آ ي حبكـــــم الوا ـــــومنـــــل و ـــــا إطـــــ ، النـــــار و عبـــــى اجلـــــزن الشـــــما  مـــــن اجلزي

  ــــوف و ــــا إطــــ ، عبــــى  ــــوة األمــــم املتحــــدة ةمــــص الربـــ ه    ــــ    ق، زحمــــ رب1974زبربـــ س 
ال ك ــــع والق صــــ ع ال ك ــــع  القــــواتإنربــــان ع ويفاربظــــق عبــــى من قــــع عازلــــع اــــ   ةالنــــار، و ــــدمق مربــــاعد

 .(2)لقوات الق ص ع ال ونان ع   اجلنو الشمال وا  
إطـــــ ، املماوضـــــات واـــــالز م إعـــــاسة ا(، 2015)2234   ـــــ ار  ، ريفـــــ  جمبـــــس األمـــــنو  -3

ااجيـــام ومـــا زعـــ   عنـــ  زع مـــا القبارصـــع األتـــ ا  والقبارصـــع ال ونـــان   مـــن التـــزاه اال مـــش اـــ  كبـــش 
عبــى النتــائل، عبــى النحــو املتمــ  لبتوصــش إىل تربــويع حمــامبع   زســ   و ــق وكــن، وااســبو  ي كــز 

اجملبــــس  بــــا زا. 2014 رب اي حمــــبافي 11عب ــــ    ااعــــ ا املشــــ   الــــلي اعتمــــد  الزع مــــاا   
عـن تربـويع سائمـع وحمـامبع وعاسلـع عبـى زسـا  إ امـع احتــاس  يفـ  انااملماوضـات   تربـم   زا ايفـص

املنصــو  عب ــ      اراتــ   ات ، عبــى النحــو  ي طــائمت  و ي من قتــ  تربــوس  املربــاواة الرب اســ ع
تكث ــا املماوضــات املوضــوع ع عبــى  ــو مــ اا  اشــاا  عبــى  اجلــانباجملبــس . ولــلل  حمــ و الصــبع

 عبى زا الوضو ال اان با  ااش ل ستم ار. ، مشدسا  الق ايا اجلوا يع ال القع
 ، اســـــــتم ت2015تشـــــــ ين الثـــــــانينوربم   30إىل  2014كـــــــانوا األوليسيربـــــــم    1مـــــــن و  -4

املربـاعف اةم ـدة لنيمـ  ال ـاه، اق ـاسة    إطـارشامبع    ـ   التربويع الاملماوضات املوضوع ع اشاا 
 ال ائمـــعمربتشـــار  ا ـــا  اشـــاا  ـــ  ، إيربـــب  اـــارص إيـــدي. وا ـــد تـــو  مصـــ مى ز  ن ـــف   ـــاسة 

 ،  ـــ   اشـــاااملربتشـــار ا ـــا  مـــن  ، ات ربـــازُطبقـــق، 2015زا يش ن ربـــااي 30   عال ك ـــ عالق صـــ 
 ـــ ل اجتمـــا  عقـــد اـــ  زعـــ م  2015زياريمـــايو  15   مماوضـــات اـــ  ال ـــائمت     ـــ   ر  ـــا  

منـــل  لـــ  و مصـــ مى ز  ن ـــف. األتـــ ا  القبارصـــع ال ونـــان  ، ن كـــو  زناستاســـ اسيس، وزعـــ م القبارصـــع 
مج ــو الق ــايا ا  يقــع م اا ـــع.  ونا شــواام ال ديــد مـــن ااجتماعــات و ومماوضــ الزع مــاااةــ ، عقــد 

اا تصـــــاس املبك ـــــع و اجتماعـــــات لبفـــــ ان اشـــــاا موضـــــوعات نـــــدسة مثـــــش  تمـــــوازاة  لـــــ ، عقـــــد  و 
زي ــــا   الزع مــــاابمماوضــــات اجلاريــــع. وزعبــــن لااحتــــاس األوروم تــــدع تــــوربا مشــــورة ا ــــ ان  حمــــ واو 

__________ 

 .4-1، المق ات A/HRC/22/18ل ط   عبى است  اض لبق ارات املت بقع  ربالع يفقو، اانرباا      ، انظ   (1) 
 .http://unficyp.unmissions.org/unficyp-mandateانظ   (2) 
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   عـدس مـن األيفـداص م ـا   ا، وحمـاركال ـائمت التقار  ا  دع حتق   تعدس من تدااا انان الثقع  عن
 املش كع لبتوصش إىل تربويع لق  ع    . هماعبى إراس وسا الل عبى جانيب اجلزي ة، 

املشــ كع لقــ   مويفــدة  ت مــاتاك ــد ر ي زعــاس الزع مــاا، 2015زكتــوا  تشــ ين األولي  هنايــع و  -5
ا مــــزهن ااعبنــــرب، 2014بافيرب اي  حمــــ 11     ااعــــ ا املشــــ   الصــــاسر املنصــــو  عب ــــ عبــــى النحــــو 

ـــــات ممشـــــاركت  ااكثم ســـــ ـــــاني ااجتماعـــــاتمـــــن  سورةا اســـــ  قدو ا   احملاسث    ـــــ ل حمـــــ   تشـــــ ين الث
يـتم رب  ـا وـاوز اا ت ربــات   تـدع البحـع عـن يفبـول مم ـدة لب ــ رب    املربـائش الـ   2015نـوربم  

مصــا  لتحق ــ  تمــاوض يزا كــش من مــا مــن جديــد زي ــا   الزع مــاا. وزكــد يفــ  انا   وج ــات النظــ  
ز ــل حمــوابش ال ائمــع األ ــ ا   اةربــباا مــن زجــش التوصــش إىل تربــويع  ــده مصــا  مج ــو مــو ، طائمتــ 

بق ــايا، اتمــ  ل  اا املــلب ــااو  إسراكــا  و املــواطن  عبــى زرب ــش وجــ    إطــار  ــ   مويفــدة   املربــتقبش. 
 م ـا   وا  شـويويفـدة املرب ـ  مج ـو مـواطرب  ـ   ميكـن زا يت ـاي  ش ىل مربـتقبالت بـو إ عبـى الزع ماا زي ـا  

   س ه ور ان.
وجــوس امل ــدان لبمموضــ ع    ــ  ، اعتمــدت املموضــ ع ال  ب ــا  و ألبــ اض اــلا التق يــ ، و  -6

مــا الــع يفقــو، اانربــاا   اجلزيــ ة، وعبــى ا اصــع حبامل  ربــع  ات صــاسر املعبــى جمموعــع متنوعــع مــن 
 ــوة و ــد مت التشــاور مــو .   المــ ة األ ــاة قــو، اانربــااة عواا ب م ــ عل ــات الدول ــ بصــق إل ــ  ان

ــــع ازمانــــع و ، األمــــم املتحــــدة ةمــــص الربــــ ه    ــــ   ــــع ااألحمــــفا  املمقــــوسينلب ن    ــــ    امل ن 
 إعداس التق ي . عند املرباعف اةم دة لنيم  ال اهالتما  و  ،وخمتبا زصحا  املصبحع

  
طوا   نواا التحديات التق تواجه تنفيذ المعايير الدولية لحقوق اإلنسان فق  -ثانياا  

 أمده
 
قـو، اانربـاا امل ن ـع حبآل ـات األمـم املتحـدة املفتبمـع زع اـق   ل الم ة   د ااسـت  اض،  -7

ال وامـــش والصـــ واات الـــ  ت ـــو، تنم ـــل امل ـــايا الدول ـــع ةقـــو، اانربـــاا عبـــى اجلزيـــ ة  عـــن  بق ـــا إزان
ا  ــات امل ااــدات التاا ــع لنيمــم  ــدمق مب ــا اربــب  النــزا  الــلي طــال زمــد . و  اــلا الصــدس، ااك

والم يـــ  ال امـــش امل ـــرب اااســـت  اض الـــدوري  بـــس يفقـــو، اانربـــااجمل املتحـــدة، وااجـــ انات ا اصـــع
 .زو استبمق م بومات متاا ع من ا والربب ات الق ص ع ال ك ع وت ك ا     إىلالشامش توص ات 

 اتم ــو القــو، اانربــاا   مــا يت بــ  االتــدااا املتفــلة لت نــ  امل ن ــع حبب نــع العبــى ســ ال  ورسا   -8
واجلنـــــوم الشـــــما   اجلـــــززين محايـــــع يفقـــــو، اانربـــــاا النامجـــــع عـــــن النـــــزا  الـــــلي طـــــال زمـــــد    كـــــ   
 2014كــــانوا األوليسيربــــم    22 وارسة  زحمــــارت يفكومــــع مج وريــــع  ــــ     وث قــــع ، اجلزيــــ ة مــــن
يفقـــــو، اانربـــــاا   كـــــش زراضـــــ  ا  إعمـــــالت ب ـــــ  وضـــــماا ا  وضـــــو يربـــــم   ـــــا  ل ربـــــق ازهنـــــ إىل

  م يفظاهـــا قـــو، اانربـــاا امل ن ـــع حبب نـــع ال زثـــارتو (. 6، المقـــ ة CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1 )انظـــ 
سواعــف  بــ  ، 2015مــار  ريآ ا 31   ت اعتمــد ا تام ــع اشــاا التق يــ  الــدوري ال ااــو لقــ  ، الــ

تم  ز عبـــى والتقـــاري  الـــ  تم ـــد اـــال ؛القبارصـــع األتـــ ا    ا دمـــع املدن ـــعرئ ربـــ ع، مـــن ا ن ـــا صـــي  عـــدس 
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 يف يــع التنقــش، واةــ    التصــويق،  ا مــ ر لــ  الــلي تــد ش األصــش ااثــرب؛ ومــزاعم الزســا  اجلنربــ ع و 
، 10و، 7-5، المقــ ات CCPR/C/CYP/CO/4األ ب ــات، والوصــول إىل زمــاكن ال بــاسة )انظــ   ويفقــو،

 (.23-22و 18-17و
 يـــع الـــدين زو امل تقـــد جـــدول متاا ـــع اشـــاا امل ـــرب حباملقـــ ر ا ـــا   زرســـش، 2015  عـــاه و  -9

  جلزيـــ ة ا إىلالب ثـــع الـــ   ـــاه تـــا لتنم ـــل توصـــ ات  إىل خمتبـــا اجل ـــات امل ن ـــع، ا ـــد  املتفـــلةا  ـــوات 
امل بومــات الــوارسة مــن يفكومــع مج وريــع  ــ  ،   مجبــع زمــور، إىل توصــ ات وزحمــارت  .(3)2012 عــاه

الـــدعم املـــا  املقـــده وزيـــاسة  اشـــكش زرب ـــش؛ جملتم ـــات املربـــبمع   اجلـــزن اجلنـــومادعم اـــاملقـــ ر ا ـــا  
التواربــد ليــ ض اةــل ااعتبــار   وايفــ اه؛ اة ــاة اجلماع ــع الدين ــع لبحمــاع عبــىلب  اكــش األساســ ع ال زمــع 

(. 77-76 تــــــااالمق  ، A/HRC/22/51/Add.1)انظــــــ   جــــــزنا  ا يت ــــــزز مــــــن يف يــــــع الــــــدين زو امل تقــــــد
امل بومــات الــوارسة مــن الربــب ات الق صــ ع ال ك ــع،   مجبــع زمــور، إىل توصــ ات املقــ ر ا ــا  وزحمــارت 

وإعــاسة النظــ  عبــى زنشــ ع ال وائــا الدين ــع؛  فماامتنــا  عــن زي ســبو  ميكــن زا يكــوا لــ  تــاثا  ــويا
والتحق ـــ   ؛املوا ـــو الدين ـــع زو املقـــاا  وزاملم وضـــع عبـــى إمكان ـــع الوصـــول إىل املبـــان القائمـــع الق ـــوس   

  م البـــات  ؛ والبـــقاملوا ـــو الدين ـــع زو املقـــاا اتف يـــ   املت بقـــع عبـــى النحـــو الواجـــ    ااسعـــانات
زيـــارة   املربـــ ح ع ا  يقـــع عاسلـــع وحمـــماربع؛ وايفـــ اه يفـــ  الزعمـــان الـــدين   أل ب ـــات ا اصـــع اا اص الـــ

 (.85-81دوا   وس ا م ر  ا )امل جو نمرب ، المق ات اجمتم اهم   اجلزن الشما  
و ـــــ ل الـــــدورة اةاسيـــــع وال شـــــ ين لبم يـــــ  ال امـــــش امل ـــــرب اااســـــت  اض الـــــدوري الشـــــامش،  -10

مت بقــع حبالــع يفقــو،  توصــ اتعــدة يفكومــع ت ك ــا  اســتبمق، 2015  يينــاي  كــانوا الثان امل قــوسة
املت بقــع ااامتثــال توصــ ات ال بــا زا يفكومــع ت ك ــا   ت يــداانربــاا   اجلــزن الشــما  مــن اجلزيــ ة. 

نييفكــــاه الصــــاسرة عــــن احملكمــــع األوروا ــــع ةقــــو، اانربــــاا اشــــاا انت اكــــات يفقــــو، اانربــــاا   ل
األيفكـاه  ات  كـش وا ـده التبـاط    تنم ـل    ـ  ؛  ك ـالة الم ب ـع حتـق الربـ     تقوناط  ال  امل

اانت اكــات  زكــدتاحملكمــع األوروا ــع ةقــو، اانربــاا،  ــا    لــ  تبــ  الــ   الــ  زصــدرهاالصــبع 
 ؛ ك ــالحتــق الربــ   ة الم ب ــع الوا  ــع اجلربــ مع ةقــو، اانربــاا   املنــاط  احملتبــع مــن  ــ   ال ك ــع 

 ـــاة ةقـــو، اانربـــاا ا نت اكـــات اااـــالتحق      رب مـــا يت بـــ الزمن ـــع القانون ـــع  امل ـــشإليـــان كـــش او 
   (.18-151و 11-151و، 10-151، المق ات A/HRC/29/15م تكب  ا )انظ   مقاضاةو 

 حقوق اإلنسانخاصة بمحددة شواغل  -ثالثاا  
 
  مج ـو ز ـان اجلزيـ ة،  ـا عبـى محايـع يفقـو، اانربـاا ي ث  ق   التقرب م املربتم  لا يزال  -11

يفقــو، و يف يــع التنقــش؛ و مبــدز عــده التم  ـز؛ ؛ و    لـ   اةــ    اة ــاة ومربــالع األحمـفا  املمقــوسين
واةــــ    الت بــــ م. واااضــــاربع إىل  ؛يف يــــع الــــ زي والت بــــاو يف يــــع الــــدين واةقــــو، الثقارب ــــع؛ و املبك ــــع؛ 

)انظـــ   اااتما ـــات الربـــ ه وتنم ـــل اااشـــ  لـــ ، مـــن امل ـــم اعتمـــاس منظـــور جنربـــان عنـــد التمـــاوض
 زسنا (. 57-52المق ات 
__________ 

 .www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/FollowUpCyprus.pdfانظ   (3) 
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 الحق فق الحياة ومسألة امشخاص المفقودين -ألف 
 
مــــن ااعــــ ا ال ــــاملف ةقــــو، اانربـــاا، لكــــش ربــــ س اةــــ    اة ــــاة واة يــــع  3وربقـــا  لبمــــاسة  -12

 ــو األحمــفا  مــن ااعــ ا املت بــ  حبمايــع مج 1املــاسة  تــن حمفصــ . وعــ وة عبــى  لــ ،  وســ مع
 ـو تج ميـع ضـد الك امـع اانربـان ع، و تشـكش ا تمـان  ربـ ي  يفالعمن اا تمان القرب ي عبى زا زي 

م انــاة حمــديدة، وزا زي وااســ ت   وــا يبحــ  اــ  ، ــارمح محايــع القــانوا لل الشــف  الــلي يت ــ ض لــ
 .ل    اا   اة    اة اة زو يشكش هديدا  زي ا   عمش من زعمال اا تمان القرب ي ينت  

مين ــاا الــد ول (، زا اجلــانب  2015)2234   ــ ار   ،ايفــص جمبــس األمــن مــو األســاو  -13
تشــكب  األليــاه  املربــتم  الــلي ــ  إىل ا زي ــا   ، مشــاا  إىل يفقــول األليــاه املتبق ــع   املن قــع ال ازلــع

عبـــى  ه. ويفـــعإزالـــع األليـــا اشـــااجياا ـــع األ ـــاة اابـــاسرات واملاملق يفـــات واملنا شـــات و    ـــ  ، 
. الت   ــش االتوصــش إىل اتمــا، ي ربــ  اســت ناع عمب ــات إزالــع األليــاه وت  ــا يفقــول األليــاه املتبق ــع

الربـــماو اوصـــول األربـــ اس املتفصصـــ    إزالـــع األليـــاه وتربـــ  ش إزالـــع األليـــاه إىل وسعـــا كـــ  اجلـــانب  
و ن ـا، عمب ـات إزالـع األليـاه املتبق ع       سا ش املن قع ال ازلع، ويفـع كـ  اجلـانب  عبـى توسـ 

 .لتمتد إىل  ارمح املن قع ال ازلع
األمــم  ــوة  زرســبقمــو  ــوة األمــم املتحــدة امل  تــع   لبنــاا،  اتالت ــاوا اــ  الب ثــ و  إطــار -14

 من قــع تن ــوي عبــى   ــ  زليــاه وتقــو سا ــشإزالــع زليــاه إىل  رب يــ  املتحــدة ةمــص الربــ ه    ــ  
، 2015. وجــان  لــ  ا ــد تق ــ م زو    حمــبافيرب اي  مامــاري مشــال   يــع  ــ    املن قــع ال ازلــع 

إىل  األليــاهالشـتويع نقبـق زظ ـ  زا الم  ـانات و ، 2015زا يش ن ربــااي ـ ان    زجـ ا  مربـ  آ ـ و 
مـــن  ـــ ل و مشـــال  ـــ  و ـــا إطـــ ، النـــار. يقـــو زن مـــن املن قـــع ال ازلـــع مـــن يفقـــش زليـــاه  لـــ  اجلـــ

بمن قــع س  قــا  هنائ ــا  ل ا   ــ ان إزالــع األليــاه مربــح ا، زجــ  الوا ــو زرض بنــان عبــىالالت ــاوا ال ربــك ي 
زربـــ اس اجلم ـــور عبـــى اةمـــاع عبـــى مربـــاربع آمنـــع مـــن ُُيـــع ولكـــن ا يـــزال  وت  ـــاا  لنيليـــاه، ،املبوثـــع

األمـــم املتحـــدة األليـــاه واامتثـــال لت ب مـــات  ـــوة اشـــاا حمـــارات التحـــلي  واالتـــزاه اإمن قـــع ا  ـــ ، 
امل ــــاسة لنيربــــ اس و  ــــاسة لبــــداااات زجــــزان مــــن األليــــاه املحتديــــد  ومنــــل .(4)   ــــ  ةمــــص الربــــ ه 

األمــم املتحــدة ةمــص الربــ ه    ــوة زجــ ت ، 2015مــا اــ  يفزي ااييون ــ  وآ يزبربــ س  ااوتــدما 
اتصــاات وث قــع مــو الربــب ات الق صــ ع ال ك ــع وكمبــق التــزاه اــل  الربــب ات ات  ــا املن قــع   ــ  

(. ومـــو 12، المقـــ ة S/2015/517  األحمـــ   التال ـــع )انظـــ   ـــ  و ـــا إطـــ ، النـــار  الوا  ـــع مشـــال
زي تقــــده  ُيــــ ز،   األمــــم املتحــــدة ةمــــص الربــــ ه    ــــ   لــــ ، عبــــى الــــ بم مــــن طببــــات  ــــوة 

الــ  يوجــد ث ثــع و الوصــول إىل يفقــول األليــاه األرا ــع امل  وربــع املتبق ــع   املن قــع ال ازلــع، ايت بــ   رب مــا
(. 14)امل جــو نمربــ ، المقــ ة ق ســ   ة اةــ   الــوطرب، ووايفــد حتــق ســ   ة القــوات ال ك ــع من ــا حتــ

مــن األليــاه    ــعال مــش مــن زجــش  ــ     ال األمــم املتحــدة ةمــص الربــ ه    ــ  واصــبق  ــوة و 
     اجلزي ة.ال  تواج  النا  ازالع كاربع ز  ار املتم  ات 

__________ 

 .https://unficyp.unmissions.org/sites/default/files/bb-16_july_2015_demining_0.pdfانظ   (4) 
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 يفــاات اا تمـان الــ  و  ـق  ــ ل القتـال ال ــائمف   نشـا مربــالع األحمـفا  املمقــوسين مـنوت -15
وـــا زسا إىل   ـــاه ال ـــائمت  ا ـــد  لـــ ، مـــا و  1974، ومـــن زيفـــداص لوزييول ـــ  1964و 1963 عـــامف

مــــن  1 508جمموعــــ   عــــن زا انــــا  مــــا املمقــــوسين    ــــ   ر  ــــا  امل ن ــــع ااألحمــــفا  ب نــــع اــــإا   ال
 ـــ ل المـــ ة   ـــد ااســــت  اض، و ألتـــ ا    عــــداس املمقـــوسين. القبارصـــع امـــن  493القبارصـــع ال ونـــان   و

املت بـــ  ااســـتف امح رربـــات املمقـــوسين وحتديـــد اويـــاهم و واصـــبق الب نـــع مشـــ وع ا املشـــ   اـــ  ال ـــائمت  
زرب  ـــع عبمــان انثـــار كانــق ،  2015زكتــوا  تشـــ ين األولي 31 ويفربـــ  الوضــو  وإعــاسهم إىل  وي ــم. 

عبــــى كــــ  جــــانيب املن قــــع ربــــ سا   1 020اســــتف جق رربــــات  ــــد لتاا ــــع لب نــــع املشــــ كع اــــ  ال ــــائمت  وا
   ربـــ سا   50وإعاسهـــا إىل زســـ ام، من ـــا رربـــات  ربـــ سا   614الت ـــ ع عبـــى رربـــات  ، متمـــن اـــ ان. و ال ازلـــع
 .(5)2015 عاه
(، ريفـــ  جمبـــس األمـــن دم ـــو اجل ـــوس املبلولـــع مـــن زجـــش ااســـت ااع 2015)2234  القـــ ار و  -16

 28الـــلي زصـــدر  الزع مـــاا   وكـــلل  االنـــدان املشـــ    لب نـــع امل ن ـــع ااألحمـــفا  املمقـــوسينل ببـــات ا
 لب نــــعمج ــــو األطــــ اع زا تتــــ   وناحمــــد لبحصــــول عبــــى م بومــــات   اــــلا الصــــدس،  2015مــــايو زياري

اـــــ  و  ب ـــــا.لبحاجـــــع إىل تكث ـــــا عم نظـــــ ا  إمكان ـــــع الوصـــــول الكامـــــش إىل مج ـــــو املنـــــاط  اربـــــ عع زكـــــ ، 
رب يـــ  يفمـــ  تـــااو لب نـــع مـــو  ف سربـــن ُيتويـــاا عبـــى  نـــب ، 2015زيبوليســـبتم  وتشـــ ين الثـــانينوربم  

، ريفـــ  األمـــ  ينوربم تشـــ ين الثـــان 5  و   من قـــع عربـــك يع   مشـــال ن قوســـ ا.  حمفصـــا   36رربـــات 
 30االوصــول إىل زا زرب  ــع اةمــ  التاا ــع لب نــع سُ ربــم   ــا  ال ــاه اتاك ــد زعــ م طائمــع القبارصــع األتــ ا 

عبــى ربــ ة ثــ ص  إمكان ــع الوصــولرب ــ    منــاط  عربــك يع   مشــال  ــ  . وســت  ى  ا  مو ــو سربــن مشــتب 
 .(6)موا و كش سنع 10، يف ع حُتم  2016 ييناي سنوات، تبدز   كانوا الثان

 ا ـــــده ا  ، زصـــــدرت احملكمـــــع األوروا ـــــع ةقـــــو، اانربـــــاا  ـــــ ار 2015 يينـــــاي كـــــانوا الثان  6و   -17
قبارصــــــع زتــــــ ا  ا تمــــــوا   وكانــــــق الق ــــــ ع تت بــــــ  ا .كــــــاي ب ر وآ ــــــ وا ضــــــد  ــــــ  مقبول ــــــع   ــــــ ع 

   مجنــــــــازاهوز  مــــــــق ، رربــــــــاهماملمقــــــــوسين األحمــــــــفا  الب نــــــــع امل ن ــــــــع ا واســــــــتف جق 1974 عــــــــاه
ــــ  توصــــبق إل  ــــا  احملكمــــع كــــ رت . و 2013 عــــاه ــــ ةســــااقع، مشــــا   ــــايا  ا  صــــع ال     ــــا زاإىل زن

الـــدن ا امل ـــايا  وـــاوزالربـــب ات  ـــد هنـــل زا  ا بـــو  إىل ، ربإنـــ  مـــن املبكـــ  جـــدا  جاريـــا  يـــزال  التحق ـــ  ا
  وربــاة ال ــحايا، عبــى الــ بم مــن ا ــر زوجــ  القصــور احملتمبــع مــن  كــا الم ــال و التحق   اــاليت بــ   رب مــا

 .(7)ا ار  ال حايااااتصال ما يت ب  االربب ات اةكوم ع رب
التقــده الــلي زيف زتــ  اجلنــع وزران جمبــس زورواــا  نــوا  ، ريفــ 2015زي ااييون ــ  يف 11 و  -18

 ين، مشــا ت موحتديــد اــوي الب نـع امل ن ــع ااألحمــفا  املمقــوسين   البحــع عـن األحمــفا  املمقــوسين
__________ 

ربـ سا  يفـدسهم الب نـع امل ن ـع ااألحمـفا  املمقـوسين    ـ   ولكـن م ل ربـوا عبـى القائمـع  98الا ال  م ا يشـمش  (5) 
 .21، المق ة S/2015/17ال   ع لنيحمفا  املمقوسين. انظ  زي ا  

 م بومات وارسة من زمانع الب نع امل ن ع ااألحمفا  املمقوسين      . (6) 
، 2015كـانوا الثانيينـاي    6، القـ ار الصـاسر   كـاي ب ر وآ ـ وا ضـد  ـ  قو، اانرباا،   ـ ع احملكمع األوروا ع ة (7) 

 .14-13، المق تاا 14ي42153الب   ر م 
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. وزحمـــار م اـــويت مت حتديـــد نيلرب مـــا يت بـــ  ا ـــدس األحمـــفا  الـــ و ـــزا   كـــاا عامـــا    2014 عـــاه إىل زا
، لتزويــد الب نــع الو ــق، اربــب  مــ ور ا  اســتبا   ا  الربــب ات ال ك ــع هن ــزا ت تمــد ضــ ورة إىل  النــوا 

كـش املربـاعدة الـ  حتتـامح إل  ـا ملواصـبع حتق ـ  نتـائل مبموسـع   زسـ   اامل ن ع ااألحمفا  املمقـوسين 
امل بومــات اجلديــدة الــ   ــدمت ا الربــب ات ال ك ــع وكــلل   ،ااتمــاها ،النــوا و ــق وكــن. وايفــص 
إىل الربــب ات ال ك ــع  ربــدعواالوصــول إىل منــاط  عربــك يع، الب نــع  الــ  تربــم ال ا ــ   اجلديــدة 

كــش امل بومــات ومواصــبع تزويــداا االوصــول إىل عــدس زكــ  مــن املنــاط  ال ربــك يع، يفــ  الب نــع  مــن 
 .(8) ات الصبع،  ا    ل  من التقاري  واحملموظات ال ربك يع

النــــوا  مــــ ة ز ــــ ا عــــن زســــم م ال م ــــ  ل ــــده سربــــو زعــــ   ، 2015زيبوليســــبتم   24 و  -19
   ــ ع ربارناربــا وآ ــ وا ضــد ت ك ــاالت ــوير ال ــاسل الــلي منحتــ  احملكمــع األوروا ــع ةقــو، اانربــاا   

دربو سوا اــاا تـــحبــزه عبـــى التــزاه ت ك ــا بـــا املشــ وف  توزصــ   زريربـــت س -كزين ــديس  وجمموعــع   ــايا
 . وزحمــارالمائــدة املربــتحقععــن  ، رب ــ   ملقــدمف الشــكوااحملكمــع  منحت ــامزيــد مــن التــا ا املبــال  الــ  

مربــالع سربــو الت ــوير ال ــاسل   تبــ   اــاا يثــاسعــوهم إىل األمــ  ال ــاه جملبــس زورواــا إىل زي ــا  النــوا  
. وعـــ وة  اإىل ا ـــا  التـــدااا ال زمـــع لـــدرب  وزا يـــدعوااالربـــب ات ال ك ـــع، ااتصـــاات    ـــ ل الق ـــايا
 .(9)زا تم ش الشفن نمرب عبى ل ، حم و النوا  سب ات الدول األع ان   جمبس زورواا عبى  

  
 عدم التمييا -باء 

 
مــن ااعــ ا ال ــاملف ةقــو، اانربــاا، مج ــو النــا  متربــاووا زمــاه القــانوا، واــم  7وربقــا  لبمــاسة  -20

ــــز ــــع القــــانوا سو ــــا ل   اةــــ  النــــا   ــــم وعــــ وة عبــــى  لــــ ، كــــش  .(10)متربــــاووا   يفــــ  التمتــــو حبماي
 من زي ل  ز ينت   الا ااع ا ومن زي حت ير عبى مثش الا التم  ز.املترباويع التمتو ااةمايع   
 مشــ سحمـف   212 400يصـش إىل ، كـاا انـا  مـا 2015زياريمـايو  ويفربـ  الوضـو   -21

 ولـــدوا  ،  ــا    لــ  زطمــال ي  شــوا   جــزن مــن اجلزيـــ ة الــ  تربــ    عب  ــا يفكومــع  ـــ سا ب ــا  
الربــنوات الربــااقع، امقارنــع و  .(11)س ســكاا اجلزيــ ةُخــ واشــكبواــم ي، مشــ سة زســ ام كانــقيفــ   

زو عــــوسة إىل املــــوطن جديــــدة  و  تربــــ ش زي يفالــــع تشــــ يد،   يتيــــا ربــــإا عــــدس املشــــ سين سا ب ــــا  
 .(12)2014  عاه  األصبف

__________ 

ــــــــع وزران جمبــــــــس زورواــــــــا، القــــــــ ارات امل تمــــــــدة   ااجتمــــــــا   (8)   2015يفزي ااييون ــــــــ   11امل قــــــــوس    1230جلن
(CM/Del/Dec(2015)1230/23+24 اشاا )     ضد ت ك ا وربارناربا وآ  وا ضد ت ك ا    . 

 2015زيبوليســــــــبتم   24امل قــــــــوس    1236جلنــــــــع وزران جمبــــــــس زورواــــــــا، القــــــــ ارات امل تمــــــــدة   ااجتمــــــــا   (9) 
(CM/Del/Dec(2015)1236/22   اشاا )زريربت س -كزين ديس وجمموعع   ايا  وربارناربا وآ  وا ضد ت ك ا  ع. 

 .26الدو  ا ا  ااةقو، املدن ع والرب اس ع، املاسة انظ  ال  د  (10) 
 (11) Internal Displacement Monitoring Centre, Norwegian Refugee Council, Global Overview 2015: People internally 

displaced by conflict and violence (Geneva, May 2015), p. 8. Available from www.internal-

displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-overview-2015-en.pdf. 
 .83امل جو نمرب ، الصمحع  (12) 
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زطمــــال  اــــااع اع   كــــزقــــو، اانربــــاا اقــــ ار  ــــ   امل ن ــــع حبب نــــع الت يفــــ   و  يفــــ  -22
ربإهنـــا ا تـــزال  بقـــع مـــن زا اـــلا ااعـــ اع ج ـــش األطمـــال مـــ اب  لـــب ر اـــ امل ، سا ب ـــا   املشـــ سات

اةقــــو،  اهــــا الــــ  يــــن م تــــا زطمــــال ال جــــال املشــــ سين   موا ميــــنح ربقــــ ااســــكاا واســــتحقا ات 
، زوصــق الب نــع   واالتـا . نتفااــات   الو ـق املناســ سا ب ـا ، وا ســ ما اةـ    املشــاركع   اا

ل ـــماا زا يتمتـــو   ا ـــ   تشـــ ي ت ـــدل اا اـــ 2015مـــار  آ اري 31 امل ر ـــعم يفظاهـــا ا تام ـــع 
سا ب ــا ، سوا  زطمــال ال جــال املشــ سين يتمتــو تــاالــ   املزايــاسات سا ب ــا  اــنمس زطمــال النربــان املشــ  
 .(13)(9، المق ة CCPR/C/CYP/CO/4) زي نو  من التم  ز

مربـــــاعدة  ل نــــاملالتــــدرجيف  االتمديــــداةكومــــع  تــــلرعق، ضــــد  ــــ  رب ونتــــو و    ــــ ع  -23
إهنـــان ميكـــن زا حتـــدص   يفالـــع  الـــ  كـــااامل زان ـــع  عبـــىانثـــار امل تبـــع او  1974ل ج ـــ  منـــل عـــاه ا

اا ــــت ع   ااســــتم ار   ت يــــ     يكــــن مــــن املمكــــنانــــ  يفــــ  لــــو ا  قربــــدرب املفتبمــــع،امل امبــــع 
تقـدي    ا ت ــار تو  ــق ووســائش تــام   عبــى الــ بم مـن  لــ لدولــع زا تتمتـو اينبيــف ، ربإنــ  امل امبـع

زانـــان املشـــ سات. ومـــو  لـــ ،   ـــق احملكمـــع األوروا ـــع  شـــمش ج ـــ  ل لامربـــاعدة ا نـــامل وســـ و ت
يكمــــف  ا مــــن اــــل  ااعتبــــارات اا زيــــا  اــــ، 2015 يزكتــــوا تشــــ ين األول 13  ، ةقــــو، اانربــــاا

إىل  1974 ال نــامل مــن عــاه توســ وم مــا كانــق نــاوات و .  ــلا ال نــاملال ــااو التم  ــزي  ل ــ مح
واضــ    اا ــت ع الزي مــن التي ــاات الــ  زس بــق  ــ ل تبــ  المــ ة   ــاجيبــم رب، 2003عــاه 

عـ وة عبـى  لـ ، زحمـارت احملكمـع املشـ سات. و  النربـانامل امبع ا  زطمال ال جال املشـ سين وزطمـال 
واضـــ    امل امبـــع عبـــى تـــ ر اا ـــت ع الإىل زا ااعتبـــارات املت بقـــع اامل زان ـــع ويفـــداا ا ميكـــن زا 

 2013و 1974اــــ  عــــامف  لب نــــاملاملتتال ـــع ا ســـ ما وزا عمب ــــات التوســــ و ، و زســـا  اجلــــنس يفصــــ ا  
إىل زا مـــا يثــا الداشــع اشـــكش   مــعاحملك  بصــقمال ـــع. كمــا  آثــاركانــق ســتكوا  ــا اـــف نمربــ ا 

ا ـد مـا يقــ   زي ، 2013عبـى زسـا  اا ـت ع   امل امبـع يفـ  عـاه  ال نـامل كبـا اـو اسـتم ار
وعـــده اســـتناس  لمـــ ة طويبـــع،  ال نـــامل اراســـتم  ربـــإا  مـــن ت ب قـــ . ووربقـــا  لبمحكمـــع،  عامـــا   40مـــن 

، ي ـــرب 1974  عـــاه  كانـــق مم ومـــع يفربـــبما عبـــى األسوار التقب ديـــع لنيســـ ة إا طــول اـــل  المـــ ة
ويت بـــ  األمـــ  زســـبااا   ويـــع زي اـــام  تقـــدي  كانـــق تتمتـــو اـــ    اـــلا اجملـــال.  تزا الدولـــع وـــاوز 

. زي مـن اـل  األسـبا   ــائمثبـق زا   ي. و امل امبـعطويـش األمـد    اا ـت علت يـ  مثـش اـلا  جـدا  
 ــــل  األســــبا ، و  . ع   امل امبــــعا يوجــــد مــــ ر موضــــوعف وم قــــول  ــــلا اا ــــت  ،لــــلل  وتب ــــا  

املشــــ سات وزطمــــال ال جــــال  النربــــان بصــــق احملكمــــع إىل زا  اا ــــت ع   امل امبــــع اــــ  زطمــــال 
 سب ع وطن ع.زي رب ال زماه  سب ش انتصاعزن  ا يوجد   بصق إىلكما   .(14)ل  زي  املش سين

__________ 

، المق تــــــاا CEDAW/C/CYP/CO/6 7؛ و24، المقــــــ ة A/HRC/28/20؛ و21، المقــــــ ة A/HRC/25/21انظــــــ  زي ــــــا   (13) 
33-34. 

، 2015تشـــ ين األوليزكتـــوا   13، اةكـــم الصـــاسر   رب ونتـــو ضـــد  ـــ  كمـــع األوروا ـــع ةقـــو، اانربـــاا، احمل (14) 
 .81-78، المق ات 06ي33631ر م  ال ب 
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  م يفظاهــا  قــو، اانربــااع حبامل ن ــب نــع الزع اــق ورب مــا يت بــ  حبالــع القبارصــع األتــ ا ،  -24
نـــاطق  االبيـــع ال ك ـــع   مـــوظم  عـــن  بق ـــا إزان عـــده وجـــوس  2015آ اريمـــار   31ا تام ـــع   

كمــا زع اــق  .(15)ال ك ــع االبيــعنشــ  تقاري اــا  وإزان عــده مموضــ ع الشــ وا ااساريــع ويفقــو، اانربــاا
قبارصــع الإزان التقــاري  الــ  تتحــدص عــن ارتمــا  عــدس ااعتــدانات البمظ ــع واجلربــديع عبــى عــن القبــ  

. وزحمـارت الب نـع زي ـا  ت ا  ادواربو عنص يع عبى يد مت  رب  مي ن ـ  ومجاعـات مـن النـازي  اجلـدساأل
ت التصـــويق  ـــ ل انتفااـــامـــن مـــن القبارصـــع األتـــ ا    يـــتمكن  كبـــاا    اـــاا عـــدسا  تم ـــد إىل مـــزاعم 

الربــكن ع الصــح حع    اعــدة ا انــات   معنــاويناربــب  عــده إس ــال  2014   عــاه ال ملــاا األوروم
قبــــ  مــــن زا الت ــــدي ت الــــ  زس بــــق عبــــى  ــــانوا ال يربــــاور الب نــــعاةكومــــع. وعــــ وة عبــــى  لــــ ، 

 دسحتــوزارة الدا ب ــع  إىلاســتمارة القبارصــع األتــ ا  عــن ط يــ  تقــد  تربــ  ش تت بــ  الــ   ،اانتفااــات
قــــو، امل ن ــــع حبب نــــع الزوصــــق و جم إىل البيــــع ال ك ــــع.   نشــــ  وتــــتعنــــواا الربــــكن،      مجبــــع زمــــور

لبقبارصــع األتــ ا  اةقـو،  اهــا الــ  يتمتــو يكـوا  ـ     ــوات ربوريــع ل ــماا زا تتفــل اا اــاانربـاا 
الوا ـــو، االتصـــويق  تـــا مج ـــو املـــواطن  القبارصـــع والواجبـــات الـــ  تقـــو عبـــى عـــاتق م،   القـــانوا و 

مج ـــــو الت ـــــدي ت والقـــــوان  املقببـــــع املت بقـــــع ااملشـــــاركع   ت مـــــ م وال حمـــــ  ل نتفااـــــات، وزا تكمـــــش 
 (.22و 7و 5 ، المق اتCCPR/C/CYP/CO/4 اكبتا البيت  ال   ت  )انظ  ونش اااانتفااات 

ــــزع 2015تشــــ ين الثــــانينوربم   18و  ا ــــاا مشــــ   صــــدر    -25 ــــان ، زساا ال م الق صــــف ال ون
تشـــــ ين الثـــــانينوربم   16والـــــزع م الق صـــــف ال كـــــف ااحمـــــد ال بـــــارات اةـــــواسص املفزيـــــع الـــــ  و  ـــــق   

ضــد ال نصــ يع والك اا ــع،  م ــا   ااقمــوع يســ االقبارصــع األتــ ا . وزكــد الزع مــاا زهنمــ رب  ــا  دعاســتُ  الــ و 
ولــــن لــــ  سوا عقــــا .  حمــــامبع اتقــــتحق ستف ــــو لامل ســــمع وزا اــــل  األيفــــداص ا، كــــاا مصــــدر   زيــــا  

 قبولع املماوضات اجلاريع.املمثش ال  اةواسص با ااا هدس  اربمحيلن  اوزضاربا زهنم
عبـــى   ـــوة األمـــم املتحـــدة ةمـــص الربـــ ه    ـــ   ـــ ل المـــ ة   ـــد ااســـت  اض، ظبـــق و  -26

القبارصـــــع األتـــــ ا  الـــــلين ي  شـــــوا   اجلنـــــو  عبـــــى  يفصـــــولالربـــــب ات احملب ـــــع ل ـــــماا ااتصـــــال 
مــن و (. 24، المقــ ة S/2015/517ا ــدمات الصــح ع وال عايــع ااجتماع ــع وا ــدمات الت ب م ــع )انظــ  

اـــ  اجتماعـــات األمـــم املتحـــدة الت ـــاوا امل ـــزز   ابـــدة ن قوســـ ا القدميـــع، يربـــ ت  ـــوة  تشـــ  وزجـــش 
اشـاا املربـائش الب   ـع وااجتماع ـع والصـح ع نـش اااتمـاه ابـدي  ن قوسـ ا لبن ـوض  شـاريو مشـ كع 

زنــ  إىل  2015لوزييول ــ   املــ ر (. وزحمــار األمــ  ال ــاه   تق يــ   22)امل جــو نمربــ ، المقــ ة املشــ   
اــلل اجل ـوس لت   ــع منـا  يم ــف إىل حتق ـ   ــدر زكـ  مــن التكـارب  اــ  عبـى زع مـف ال ــائمت   ناحمـد

اا تصـــــاسي وااجتمـــــاعف وتوســـــ و وت م ـــــ  الـــــ واا  وااتصـــــاات   امل ـــــاسين اجلـــــانب    اجملـــــال  
اا تصــاسيع، وااجتماع ــع، والثقارب ــع، وال ياضــ ع زو مــا حمــات ا،  ــا    لــ  توســ و وت م ــ  الــ واا  

   تالثقــع اــ  ال ــائمت  وســـاعدعــززت اــل  ااتصــاات و . وااتصــاات تــدع تشــ  و الت ــارة

__________ 

مموضـــــــ ع الشـــــــ وا ااساريـــــــع ويفقـــــــو، اانربـــــــاا )سيـــــــواا املظـــــــا ( اـــــــف امل سربـــــــع الوطن ـــــــع ةقـــــــو، اانربـــــــاا    (15) 
    . مج وريع
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 يفــــص زا زســــ د  زا ي ــــد و  ت بقــــع اال زلــــع الــــ  ي ــــ   عن ــــا القبارصــــع األتــــ ا .الشــــوابش امل تبديــــد
عبـى ااسـتم ار   م اجلـع تبـ  الق ـايا  اا  ـوات األوىل   اـلا ااوـا ، ويفث مـالزع م  يتفـلاا 

إىل ت زيـز سعـم القواعـد الشـ ب ع    ال مب ـع اجلاريـع، سـ  ا   إحمـ ا  اجملتمـو املـدن لامـا  عبـى  اوحم   م
 (.44)امل جو نمرب ، المق ة جياس يفش لبمربالع ا
 109ومـــن القبارصـــع ال ونـــان    345 ـــوة األمـــم املتحـــدة تقـــد  الـــدعم اانربـــان إىل  قاصـــبو و  -27
 ـــوة األمـــم املتحـــدة   تق ي اـــا الـــلي ت املوارنـــع الـــلين يق مـــوا   اجلـــزن الشـــما  مـــن اجلزيـــ ة. وزحمـــار  مـــن

زنـــــ  عبـــــى إىل  2015يفزي ااييون ـــــ   20إىل  2014سيربـــــم  كـــــانوا األولي  16يي ـــــف الت ـــــورات مـــــن 
طببــات تــوربا زطبــان يتكبمــوا البيــع ال ونان ــع لتبب ــع اايفت اجــات الصــح ع لكبــار الربــن مــن  زا الــ بم مــن

، ربقــد  ــدمق  ــدمات طب ــع ااســتفداه البيــع يفــ  اناالقبارصــع ال ونــان   واملوارنــع   الشــمال   تبــ  
ا ــــد اتمــــا، اــــ  الــــزع م ، مت الربــــماو و (. 23، المقــــ ة S/2015/517 ة )انظــــ  المــــتبــــ  ال ونان ــــع  ــــ ل 

 م ام . زيفد ا ادزو  دمات التم ير   ع اسة نب ع،  اتقد   ال ونان  ارصعالقبمن اثن  م ض  مل
زمـــــاه احملكمـــــع األوروا ـــــع ةقــــــو،  وآ ـــــ وا ضـــــد ت ك ـــــا تربـــــ اكورما كايـــــاكو    ـــــ ع  و  -28

 مـــا يـــزعم مـــن اربـــب  تاانت اكـــات الـــ  نشـــا مـــن زااانربـــاا، احمـــتكى صـــايف  الـــدعوا األول 
مــن  بــش املربــ ول   2000  كــانوا األوليسيربــم   القــانونبــا   وايفت ــاز  تــ وســون م امب  ا ت اربــ

، 2015يفزي ااييون ــ   2 و ق صــف يونــان. كواج ــ   الــلي لتم  ــز االقبارصــع األتــ ا  كانــق نت  ــع 
بـا واالتـا  بـا مقبـول.  ا زسـا  لـ  مـن الصـحع مـن الـب  جـزن عـده التم  ـز اـاا احملكمع    ق

مــن ( )ااعتقــال بــا القــانون( 4)5)ســون امل امبــع( و 3انت اكــات لبمــاست   زهنــا  بصــق إىل وجــوس
 نظــ ا  ل ــدهتما  ــع األوروا ــع ةقــو، اانربــاا(، اتما  ــع محايــع يفقــو، اانربــاا واة يــات األساســ ع )اا

ســبش اانتصــاع الـــ  ســون امل امبــع، وألا  اشــاااسعاناتــ    حتق ــ  الربــب ات احملب ــع اشــكش رب ــال 
  و ا  يقــع ســـ ي ع.  ايفت ــاز ال  ن اشــكش رب ـــال    انون ــع اــ  تربـــم  لــ   ايفكومــع ت ك ــ ا  يفت ــا
مـــن حملكمـــع ربقـــد كـــ رت اعـــن اانت اكـــات املزعومـــع،  وجـــ  ااتما  ـــع مربـــ ول ت ا ت ك ـــا  نمـــقيفـــ  

ـــالربـــ   ة الكب ـــع الم لـــار  ت ك ـــا   ـــا زا  جديـــد زنـــ    ميكـــن زا تقتصـــ  ربـــع عبـــى مشـــال  ـــ  ، ب 
زعمـــال  عـــن  ـــا مربـــ ولع زي ـــا    مشـــال  ـــ   ولكن  امربـــ ول ت ا عبـــى زعمـــال جنوساـــا زو مربـــ ول 

عبـى زي ـا  ال كـف وبـا  . وحمـدست احملكمـع ربـك ي ال دعم الام ش  ظبق اا  عاسارة احملب ع، ال  ا
حتديــد مــا إ ا كانــق الدولــع رببــ س مــن ال ــ وري ، مثبتــع اــل  ا  منــع عبــى اا بــ مكــوا يفــ  ت   زنــ

إا  و   ــا؛ عبــى س اســات وإجــ انات ااسارة احملب ــع التاا ــعاصــورة ممصــبع ربــ   ة ق الاملت ا ــدة مارســ
 زحمـــكال الـــدعم بدولـــع املت ا ـــدة وبـــا  مـــنلعم ال ربـــك ي لـــدانت  ـــع  ـــد اق ـــق ااسارة احملب ـــع كـــوا 

 .(16)وزرب ا ا ااسارة احملب ع س اسات عن مرب ول ع الدولع ت ت  عب   
  

__________ 

 ،2015يفزي ااييون ــ   2، اةكــم الصــاسر   كايــاكو تربــ اكورما  وآ ــ وا ضــد ت ك ــااحملكمــع األوروا ــع ةقــو، اانربــاا،  (16) 
 .150، المق ة 02ي13320ر م  ال ب 
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 التنقلحرية  -جيا 
 
لكــش ربــ س اةــ    يف يــع التنقــش و  مــن ااعــ ا ال ــاملف ةقــو، اانربــاا،  13وربقــا  لبمــاسة  -29

ـــدوس   ـــش سولــع و ا ت ــار نــش إ امتــ  سا ــــش يفـ ـــف ميــاسرة زي ابــد،  ــا    لــ  ابــد ، كــلل  كـ اةــ  ربـ
 .(17)و  ال وسة إىل ابد 

إا مـن  ـ ل  ا  وكنـ لـ سواجلنـوم مـن اجلزيـ ة  شـما اجلـززين الا        با زا ال بور  -30
  1  اـــو . التنقـــشيف يـــع واـــو مـــا يق ـــد االتاك ـــد ، نقـــاف ال بـــور ال   ـــع، الـــ  يوجـــد من ـــا ســـب ع يفال ـــا  

األمـــــم املتحـــــدة  ـــــوة  زربـــــاست، 2015زكتـــــوا  تشـــــ ين األولي 31و 2014كـــــانوا األوليسيربـــــم  
، زحمــــاس 2015  لوزييول ــــ  و املن قــــع ال ازلــــع.  يفالــــع عبــــور ر ــــف عــــ  1 800 000اــــاكث  مــــن 

ات ربـــا عمب ـــات ال بـــور مـــن  ـــ ل إليـــان حمـــ ف مـــشن األمـــ  ال ـــاه اقـــ ار الـــزع م الق صـــف ال كـــف 
 (.37، المق ة S/2015/517)انظ  نقاف ال بور  عندإساريع استمارات 

تنم ــــــل ائحــــــع اجملبــــــس  اشــــــاا  تق ي اــــــا اةــــــاسي عشــــــ  املموضــــــ ع األوروا ــــــع ايفظــــــق  -31
زيـــاسة   عـــدس كـــش مـــن القبارصـــع ال ونـــان   يفـــدوص )ائحـــع ا ـــ  األ  ـــ (،  2004ي866 ر ـــم

 .(18)الربـــــنوات الربـــــااقعامقارنـــــع  2014ا ـــــ  األ  ـــــ    عـــــاه الـــــلين عـــــ وا والقبارصـــــع األتـــــ ا  
املمارســع عنــد نقــاف ازا ااســتق ار والقــدرة عبــى التنبــ   حمــارت املموضــ ع إىل زيفــد اةــواسص وا  نــقوز

، ا ــلت األمــم املتحــدة  ــوةمــن اــدعم و . البــوائ زاــداع  لببــو  عر زساســ و ال بــور وال قــ  القــانون زمــ
 بـور الإمكان ـع تربـ  ش ا مـن و سـع الشـ ائ  الدين ـع، واسـتماس الزعمـان الـدين وار  لت ربـا  وات م مع 

   ك  ااواا .
      آ اري 31 امل ر ـــــــع  م يفظاهـــــــا ا تام ـــــــع وزحمـــــــارت الب نـــــــع امل ن ـــــــع حبقـــــــو، اانربـــــــاا  -32

مــــن زجــــش التوصــــش إىل اتمــــا، مــــو زعمــــان اجل ــــوس الــــ  تبــــل ا مج وريــــع  ــــ   إىل ، 2015مــــار  
زا ا ــر الق ــوس عبــى مــن زع اــق عــن  بق ــا إا زهنــا ، اجلديــدة نقــاف ال بــوررصــع األتــ ا  اشــاا القبا

 ور املربـتوطن  األتـ ا  وزطمـا م الـلين ولـدوا   املت بقـع  ـرب اسـع السـ ما  ا -عبور ا ـ  األ  ـ  
مـــن  12مـــ ر، سوا التمتـــو اـــاة    يف يـــع التنقـــش الـــ  تكمب ـــا املـــاسة  حتـــول، اـــ  -املنـــاط  احملتبـــع 

تواصــش . وزوصــق الب نــع اــاا جلم ــو ســكاا اجلزيـ ة ال  ـد الــدو  ا ــا  اــاةقو، املدن ـع والرب اســ ع
سـبش انتقـال املق مـ     زيـاسةجديـدة وا ـا  تـدااا ت ربـ   نقـاف عبـورج وساـا لمـت  مج وريع     

 (. ورسا  17، المقـــ ة CCPR/C/CYP/CO/4)انظـــ   اجلزيـــ ة إىل اجلـــزن اجلنـــوم من ـــا اجلـــزن الشـــما  مـــن
محايـــع يفقـــو،   والتـــدااا املتفـــلة لت نـــ  يفـــدوص رب ـــوة  نقـــاف ال بـــورعبـــى زســـ بع الب نـــع اشـــاا 

الشـــما  واجلنـــوم مـــن اجلزيـــ ة،  ـــدمق  اجلـــززينالنـــزا  الـــلي طـــال زمـــد    كـــش مـــن  نت  ـــعاانربـــاا 
ا ـ  الـلين ي ـ وا ألحمـفا  ا اصـع اا   توضـ حات اشـاا القواعـد والبـوائ  يفكومـع مج وريـع  ـ

يفقــو، اانربــاا     إعمــالت ب ــ  وضــماا يربــم   ــا ا  وضــو  ل ربــقاأل  ــ  وزحمــارت إىل زهنــا 
 (.159و 158و 6 ات، المق  CCPR/C/CYP/Q/4/Add.1كش زراض  ا )انظ  

__________ 

 .12 املاسةانظ  زي ا  ال  د الدو  ا ا  ااةقو، املدن ع والرب اس ع،  (17) 
 .3، الصمحع COM(2015) 235 finalإىل اجملبس،  املموض عتق ي  من  (18) 



 A/HRC/31/21 

 

12/19 GE.16-01320 

 

مــــن  ال ونــــان والق صــــف ال كــــف مزيــــدا   ، زعبــــن الزع مــــاا الق صــــف2015زياريمــــايو  28و   -33
ربــت  املزيــد مــن ال مــش  ــو تــدااا انــان الثقــع الــ  مــن حمــاهنا زيــاسة التق يــ  اــ  ال ــائمت ،  ــا    لــ  

 ــوة األمــم املتحــدة ا ــد و ــدمق زاب ــت  وسي ين ــ يسي ين ا.  -زاب كفيل مكــ   -اب مكــا  نقــاف ال بــور اــدنا  
املنا شـات يفـول إمكان ـع  م ـ ين ويربـ ت   ربـت انقـاف ال بـور امل ن ـع  ل مـش الب نـع التقن ـعالدعم  ل  

اا سائــ ة األمــم اــ، زابــ  األمــ  ال ــاه جمبــس األمــن 2015  آ يزبربــ س و ربــت  نقــاف عبــور إضــارب ع. 
 ـــوة األمــم املتحـــدة ةمـــص الربــ ه    ـــ  ، زجـــ ت  الـــ  ت ربــ اانيعمـــال املت بقــع ااألليـــاه، لاملتحــدة 
رب مــا يت بــ   مــن زجــش امل ــف  ــدما  و املق يفــع   املن قــع ال ازلــع.  نقــاف ال بــوربمفــاط  يفــول ل اتتق  مــ

ســ قوموا اــدوريات الــلين األمــم املتحــدة زربــ اس  ــوة و ضــماا ســ مع القبارصــع و اــامل  ين املشــار إل  مــا 
مشــال الوا  ــع  نــاط   امل م بواــع، زحمــار األمــ  ال ــاه إىل زا إزالــع األليــاه ســتكوا وي ا بوهنــا املن قــع  

ربــ ة تمديــد ااألمــ  ال ــاه   قــ و جمبــس األمــن عبمــا   فاوزيفــبقــوات ال ك ــع. ل  ــ  و ــا إطــ ، النــار
الت  ــا اســتكمال    ــ    -قــوة األمــم املتحــدة امل  تــع   لبنــاا التــااو ل -وجــوس رب يــ  إزالــع األليــاه 

القـــوة مـــن زعمـــال وانت ـــق (. S/2015/661و S/2015/660زعـــ   )انظـــ   يناملـــلكور  عنـــد امل ـــ يناملقـــ و 
، ا ـــد ت  ـــا ينوربم تشـــ ين الثـــان 19زاب ـــت     -زاب كفيل مكـــ   -إزالـــع األليـــاه عنـــد م ـــ  اب مكـــا 

عبــــى حمــــ   و لبــــداااات  م ــــاسا   ليمــــا   31 عثــــ  رب  ــــا عبــــىمــــ ا  م ا ــــا ،  1 847 اجمموع ــــ مربــــايفات
تشـــــــ ين  22 ـــــــ يسي ين ا  ـــــــال مـــــــن األليـــــــاه   م ـــــــ  وسي ينر  ـــــــا  زا زعبـــــــن و تـــــــدمااا. مت م ـــــــفن و 
 .2015 الثانينوربم 

  
 حقوق الملكية -دا  

 
  التمبــــ ،  اةــــ مــــن ااعـــ ا ال ــــاملف ةقــــو، اانربــــاا، لكـــش إنربــــاا  17وربقـــا  لبمــــاسة  -34

 ا جيوز و يد زي حمف  من وتبكات  ت ربما .و  م س  زو اااحم ا  مو با ، 
امل ن ـع ااملمتبكـات الب نـع إىل ده املبك ع   اجلزن الشـما  مـن اجلزيـ ة،  ُـورب ما يت ب   زاعم  -35

 سـويق، طببـا   6 243 مـا جمموعـ  2015تشـ ين الثـانينوربم   30 ويفـ با املنقولـع منـل إنشـائ ا 
 ت وي ــاتالب نـع  وسـدست. عر  ـ مـن  ــ ل جبربـات اسـتما  13وسيـع وع تربـويطببـا   721يفالـع 

ـــــ ،   ـــــق  جن  ـــــا  زســـــ ل ن ا . 213 193 883ا جمموع ـــــ ـــــع الوعـــــ وة عبـــــى  ل  اااســـــتبدالب ن
املمتبكـــات والت ـــوير    واســـت اسة  يفالـــع وايفـــدة، املمتبكـــات  واســـت اسةوالت ـــوير   يفـــالت ، 

ـــــع  زصـــــدرت، إيفـــــدا اةـــــاات  و خـــــس يفـــــاات.  ا ـــــد تربـــــويع الق ـــــ ع  ا  اااســـــت اسة ـــــ ار الب ن
 .(19)عجزئ    ق ااست اسةز  ا  يفالعالق ص ع، و  

، زعـ   نـوا  جلنـع وزران جمبــس زورواـا عـن تقـدي ام لبتــدااا 2015زيبوليسـبتم   24 و  -36
كـــانوا ي يـــدوا  بـــا زهنـــم.   املن قـــع احملصـــورةورثـــت م و املت بقـــع حبقـــو، املبك ـــع لبقبارصـــع ال ونـــان   

 عــن 2014زياريمــايو  12 الصــاسر   كــماملت ــمنع   اة املربــائشسراســع التــداع ات احملتمبــع عبــى 
__________ 

 .www.tamk.gov.ct.trانظ   (19) 
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وزحمـــاروا  .(20)الت ــوير ال ــاسل اشــاا  ــ   ضــد ت ك ــا    ــ ع احملكمــع األوروا ــع ةقــو، اانربــاا 
دربو الت ــوير ال ــاسل الــلي منحتــ  احملكمــع وسعــوهم إىل الربــب ات اــاالتــزاه بــا املشــ وف إىل زي ــا  
 .2014ايو زياريم 12   دربو املبال  املمنويفع   اةكم الصاسراال ك ع 
ـــــ   27 و  -37 ـــــ ا  زع مـــــا، زعبـــــن 2015لوزييول  ـــــان   والقبارصـــــع األت   ســـــ ا،  ،القبارصـــــع ال ون

وجيــ  زا . التمبــ يفــ  المــ س   ايفـ اه اتمقــا عبــى   ااملماوضـات اجلاريــع لبتوصــش إىل تربــويع حمـامبع، زهنمــ
جـــــ سوا مـــــن وتبكـــــاهم ملـــــ   الـــــلين وزمـــــاه اانـــــا  اـــــدائش خمتبمـــــع لتنظـــــ م وارســـــع اـــــلا اةـــــ . تكـــــوا 

. وتشــتمش ا  ــارات رب مــا يت بــ    البــاهم ااملمتبكــات املتــاث ة اــلل   ــارات حمــ  واملربــتفدنيم  اةــال   
تبــــ  ا  ــــارات مل ــــايا متمــــ  عب  ــــا.  و  ــــو وارســــع ة.ســــت اسااســــتبدال و ااالت ــــوير و املفتبمــــع عبــــى 

م ن ــــع كــــوا انــــا  جلنــــع مربــــتقبع تجيــــ  زا و . املتــــاث ةجيــــ  زا تكــــوا انــــا   ائمــــع ام ــــات املمتبكــــات و 
تتـــالا وجيـــ  زا . مـــن ال ـــ رب  إىل م ـــايا متمـــ  عب  ـــا لببـــق   م البـــات املبك ـــع اســـتناسا  ااملمتبكـــات 

 .(21)  ال ونان  من القبارصع األت ا  والقبارصعبك ع من عدس مترباو من األع ان امل ن ع ااملب نع ال
  

 ةحرية الدين والحقوق الثقافي -هاء 
 
ــــع المكــــ   18وربقــــا  لبمــــاسة  -38 مــــن ااعــــ ا ال ــــاملف ةقــــو، اانربــــاا، لكــــش ربــــ س اةــــ    يف ي

واة يــع   إحمــ ار   زو م تقــد  سينــييــا وال ــما والــدين الــ  تشــمش يف يــع المــ س   زا نتــار انمربــ  زا 
واملمارســع وال بـــاسة ، عــن ط يــ  الت بــ م زو ســ ا   سينــ  زو م تقــد   مــ س  زو مــو مجاعــع مــن األربـــ اس، عبنــا  

يفــ  املشــاركع   اة ــاة الثقارب ــع لكــش ربــ س ، 27وعــ وة عبــى  لــ ، وربقــا  لبمــاسة  .(22)وإ امــع الشــ ائ 
 .(23)جملتم  ، و  ااستمتا  االمنوا، وكلل  املربا ع   التقده ال بمف وااستماسة من نتائ  

الكنــائس وانثــار املربــ ح ع  إىل املصــب   ا يــزال مــن الصــ   وصــول كثــا مــن   يفــ  زنــو  -39
  جنــــو   100الــــ  يزيــــد عــــدساا عــــن جد اربــــواملاجلزيــــ ة مشــــال    500ن الــــ  يزيــــد عــــدساا عــــ

 زيد من التقده   ل الم ة   د ااست  اض.ربقد زيف ز املاجلزي ة، 
القبارصـــع ال ونـــان   زسان حمـــ ائ ام اســـت ا  عـــدس زكـــ  مـــن  مـــف اجلـــزن الشـــما  مـــن اجلزيـــ ة،رب -40
 2014كـانوا األوليسيربـم    1اـ  و يت لر الوصول إل  ا من  بش. كاا   عدس من املوا و ال    ين عالد

__________ 

 2015زيبوليســــــــبتم   24امل قــــــــوس    1236جلنــــــــع وزران جمبــــــــس زورواــــــــا، القــــــــ ارات امل تمــــــــدة   ااجتمــــــــا   (20) 
(CM/Del/Dec(2015)1236/21 اشـــاا   ـــ ع )وانظـــ  زي ـــا   ـــ   ضـــد ت ك ـــا .A/HRC/28/20 18-16، المقـــ ات 
 .36و 26و

انظـــ  الب ـــاا الـــلي زلقـــا  املربتشـــار ا ـــا  لنيمـــ  ال ـــاه اشـــاا  ـــ  ، الربـــ د إيربـــب  اـــارص إيـــدي ااســـم زعـــ م  (21) 
القبارصــع األتــ ا  الربــ د مصــ مى ز  ن ــف وزعــ م القبارصــع ال ونــان   الربــ د ن كــو  زناستاســ اس . واملتــاو عبــى 

 .www.uncyprustalks.org/wp-content/uploads/2015/09/2015-07-17-EBE-Joint-Statement.pdfاملو و التا   
، وإعـــ ا الق ـــان عبـــى مج ـــو زحمـــكال 18انظـــ  زي ـــا  ال  ـــد الـــدو  ا ـــا  اـــاةقو، املدن ـــع والرب اســـ ع، املـــاسة  (22) 

 (.55ي36الت ص  والتم  ز القائم  عبى زسا  الدين زو امل تقد )  ار اجلم  ع ال امع 
 .15اةقو، اا تصاسيع وااجتماع ع والثقارب ع، املاسة انظ  زي ا  ال  د الدو  ا ا  ا (23) 
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لب بـاسة. ويربـ ت  مو  ـا   14 عبى ، واربقق الربب ات الق ص ع ال ك ع2015تش ين الثانينوربم   30و
يفــــامح مــــن اجلــــزن  2 200 ـــوة األمــــم املتحــــدة ةمــــص الربــــ ه    ــــ   ال ت بـــات ال زمــــع ل بــــور   ااــــع 

ـــع االـــع ســـب اا   ارناكـــا    الشـــما  لوزييول ـــ   21زا يشين ربـــاا و 21مـــن  ـــ   إىل مربـــ د تك 
سين ــع وايفتمال ــع  عمناســب 90زي ــا  زكثــ  مــن األمــم املتحــدة . ويربــ ت  ــوة 2015زيبوليســبتم   31و

الربــــب ات  زابــــا . زو ت ببــــق عبوراـــا املن قــــع ال ازلـــع   ز  مـــق، ربــــ س 29 000 زكثــــ  مـــن ضـــمق
واربـــ  عبـــى عـــدس مـــن ال ببـــات املقدمـــع مـــن املصـــب  ا امـــع حمـــ ائ  سين ـــع   اجلـــزن  تالق صـــ ع ال ك ـــع  

 اجلزي ة. الشما  من
الوصـــول إىل زمـــاكن ال بـــاسة   اجلـــزن اجلنـــوم مـــن اجلزيـــ ة، زع اـــق جلنـــع يفقـــو، اورب مـــا يت بـــ   -41

اانربـاا عــن  بق ـا إزان امل بومــات الــ  تم ـد امــ ض   ـوس ا مــ ر  ــا عبـى يف يــع زسيـاا ا ــر األ ب ــات 
وم تقــداها،  اصــع املربــبم ، نظــ ا  لت ــلر ارت ــاس زمــاكن ال بــاسة،  ــا رب  ــا مربــ د تك ــع االــع ســب اا، 

 سانة ت ّ ــد اــالــ  تم ــد  امل بومــاتلي ا يُمــت  لب بــاسة إا زيــاه اجلم ــع. كمــا زع اــق عــن القبــ  إزان الــ
مــو  اشــكش كامــشتشــ ي اها ووارســاها  زا تتواربــ  ــ   ت ــمن مقــاا  املربــبم . وزوصــق الب نــع اــاا 

 ـــا  تـــدااا مـــن ال  ـــد الـــدو  ا ـــا  اـــاةقو، املدن ـــع والرب اســـ ع مـــن  ـــ ل ا 18مقت ـــ ات املـــاسة 
عبــى ارت ــاس زمــاكن ال بــاسة،  ــا رب  ــا تبــ  الــ  تقصــ  ال بــاسة عبــى  اــ  مــ رربوريــع ل ربــو الق ــوس املم وضــع 

 (.18 ، المق ةCCPR/C/CYP/CO/4  األسبو  )انظ   وايفد يوه
رئــــ س زســــا مع الكن ربــــع  ن ربــــ  م،  ــــالزعمــــان الــــدين وا  ــــاه ــــ ل المــــ ة   ــــد ااســــت  اض، و  -42

 ــ  ، وحتــق رعايــع ســمارة    مب ــع الربــ ه لوممــ   ــ  ، اــدعم مــن مكتــ  املربــار الــديرب  ال ونان ــع
  تشــــــ ين األولي 6و 2014كــــــانوا األوليسيربــــــم    4  و . رب مــــــا ا ــــــن م الت ــــــاوا اتكث ــــــاالربــــــويد، 
    الزعمـــان الـــدين   الق صـــ ا ، التقـــى املقـــ ر ا ـــا  امل ـــرب حب يـــع الـــدين زو امل تقـــد2015زكتـــوا  

زسا إىل تقـــده مربـــتم     زا الت ـــاوا اـــ  رجـــال الـــدين ايفـــصاـــ  األسيـــاا و مشـــ كع وائـــد مربـــتدي ة م
 ـــ ل املائـــدة و  .(24)(9 ، المقـــ ةA/70/286يف يـــع الـــدين زو امل تقـــد   اجلزيـــ ة ااكمب ـــا )انظـــ   إعمـــال

اــــ    املنــــ  الق صــــف املشــــ  ، مت تاســــ س 2015زكتــــوا  تشــــ ين األولي 6  املربــــتدي ة الــــ  عقــــدت 
اةــوار اــ  ال وائــا الدين ــع ومنظمــات ن ــا، وتوســ و  ت ربــاقــو، اانربــاا مــن زجــش حب امل ــرباألسيــاا 

 اجملتمو املدن   اجلزي ة.
ممـــــ  و  ال ونان ـــــعرئـــــ س زســـــا مع الكن ربـــــع ، زصـــــدر 2015تشـــــ ين الثـــــانينوربم   24 و  -43

ل ائمــع  فنائــ  الب  ي كــالو  رمن ــعألورئــ س زســا مع الكن ربــع املارون ــع ورئــ س زســا مع الكن ربــع ا  ــ  
زع اــوا رب ــ  عــن صــوهم املويفــد ضــد مج ــو زحمــكال ا  مــات وااراــا  وال نــا  ا  مشــ كا انــا    ال تــ
انربـــاا مــن زجـــش يفقــو، ا اجلزيــ ة واملن قــع وال ـــا  ااســ  . كمـــا زع اــوا عـــن التــزام م اال مــش م ـــا    

 مربــتقبش  م اانــ  اتعــزز  نــاع م ــا   زجــ و ا زا اةــوار الــلي و والربــ ه    ــ  . وزكــد الزعمــان الــدين 
 .(25)وايف اه وت اي  سبمفمتباسل ادوا تربام  وتماام 

__________ 

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16565&LangID=Eانظ   (24) 
- www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Nicosia/Current-affairs/News/Joint-statement-of-Religiousانظــــــــــــــــــ   (25) 

Leaders-of-Cyprus-sysي 
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ت  ال ــــائم اــــ  املشـــ كع الب نــــع واصــــبق  حمـــ اكع مــــو ا نـــامل األمــــم املتحــــدة اا ـــائف، و  -44
املت بقــع ال ــوارو وزعمــال اةمــص  تــدااااملربــويفات والتصــام م و  عمب ــا اشــااامل ن ــع اــال اص الثقــا  

 وا، يف ــ  ســكاا الق يــع الربــااق2015  آ اريمــار  و وا ــو الــ اص الثقــا    اجلزيــ ة ااكمب ــا.  
. وتربــاكوزييإي ك زاــاربو  ومحــاه  إرب يتــوجد   ااملربــ زعمــال يفمــصاايفتمــاات  ناســبع اانت ــان مــن 

كارااســـ ا  ك يربــتوربور  واامــاه رب ــ ت  زوبـــدو ، يف ــ  زي ــا  زســقا  2015 ييون ــ يفزي اا 4  و 
 2 يا  وكونـــو . و   كـــومف الكبازربكربـــ نت و   كن ربـــع زج ـــو   زعمـــال يفمـــصيفمـــش اانت ـــان مـــن 

 ع ــــ ض مربــــ يف اجلم ــــور زمــــاه ايالقب ــــع   ربامابوســــتا ال   ش، زع ــــد ربــــت  اــــ مح 2015لوزييول ــــ  
مــن جمموعــع مــن املمثبــ   قخمــ مح   صــف ت كــف وضــم  ك م ــا وز  ج ــا الــويب ــاه حمكربــبا، ل ع  ــش

، زعبـــن ا نـــامل األمـــم 2015زيبوليســـبتم   2 و  ـــائمت  الق صـــ ع ال ونان ـــع والق صـــ ع ال ك ـــع. ال
يفمـــص مشـــاريو اشـــاا حت ـــا تصـــام م لتـــدااا ال ـــوارو و  تو  ـــو عقـــوس جديـــدةعـــن املتحـــدة اا ـــائف 

كن ربـــــع  كتال و ربـــــزرك ـــــا  بو  مايكـــــش   ل مكونويكويج كن ربـــــع يت بـــــ  ا رب مـــــا  اص املربـــــتقبب عالـــــ
كن ربــع القديربــع مــ   ل ابان ــع ألرمــن، و ل ائمــع امــ   القديربــع كن ربــع و املوارنــع، ل ائمــع القديربــع يفنــع 

 (.عي قوا كن ربع تان  )تااا اايرب د  مش ومالك
  

 حرية الرأي والتعبير -واو 
 
يفــ  التمتــو حب يــع الــ زي  لكــش ربــ سمــن ااعــ ا ال ــاملف ةقــو، اانربــاا،  19لبمــاسة وربقــا   -45

ويشــــمش اــــلا اةــــ  يف يتــــ    اعتنــــا، انران سوا م ــــايقع، و  التمــــا  األنبــــان واألربكــــار  ؛والت بــــا
 .وتبق  ا ونقب ا إىل ان  ين، اايع وس بع وسو ا اعتبار لبحدوس

اشــاا التق يــ  الــدوري ال ااــو  ا تام ــع م يفظاهــا  انربــاا زع اــق الب نــع امل ن ــع حبقــو، او  -46
، L.71 (I)/2013ألا  ــــانوا إجــــ انات تويف ــــد األ ــــان اجلي ارب ــــع   اجلم وريــــع )لقــــ  ، عــــن  بق ــــا 
زمـــاكن   املـــواس الـــ  حتتـــوي عبـــى ز ـــان  من ـــاه نشـــ  مجبـــع مـــن األمـــور،  ّ جيـــي لاصـــ يت  امل دلـــع( الـــ

ت ــــارض مــــو اةــــ    يف يــــع زنــــ  ييبــــدو احملــــدسة   الوثــــائ  ال   ــــع، ز ائ ــــا اجلم وريــــع  تبــــا عــــن 
 زا ل ــماااأل ــ ا القــانوا زيفكــاه  وت اجــو ــ   اــلا اةكــم تبيــف وزوصــق الب نــع اــاا . الت بــا

ز ـش التـدااا زا تمـ ض مـو اليـ ض املـ اس، و متناسـبع و ضـ وريع اـاا تكـوا و ، مشـ وعا   ا  عامـ  ده ب ضـا  
( 2011)34لتحق ــ  زاــدارب ا، عبــى النحــو املبــ    ت ب ــ  الب نــع ال ــاه ر ــم مكــاا  ــدر ااتق  ــدا  

 .(26)(21، المق ة CCPR/C/CYP/CO/4 انظ )اشاا يف يع ال زي ويف يع الت با 
__________ 

ورس زو ي مــــم ربــــت، ربــــإا زي حمــــف  ينشــــ  زو يL.71 (I)/2013مــــن القــــانوا امل ــــدل  6مــــن املــــاسة  1وربقــــا  لبمقــــ ة  (26) 
ي  ض زو يوز  زو يب و   مج وريع       ائ  وكت  وبااا من الوثائ ، امل بوعع ا  يقـع تقب ديـع زو ر م ـع،  زو

واأل ــان ال بي ارب ــع   اجلم وريــع ا  يقــع خمتبمــع عــن تبــ  احملــدسة وربقــا  ل جــ انات وت بــو رب  ــا األ ــان اجلي ارب ــع 
املنصـــو  عب  ـــا   القـــانوا زو تبـــ  الـــوارسة    ـــامو  األ ـــان ال بي ارب ـــع يكـــوا  ـــد ارتكـــ  ج ميـــع، وإ ا زسيـــن، 

ال قـوات ، اكبتـا زو يـورو  50 000ب امع ا تزيد عـن اوضو االرب ن ملدة ا تزيد عبى ث ص سنوات زو  ا   ي
 .واات عو  و مج و الوثائ   ات الصبع لبمصاسرة 
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 ؛(27)اةــــ    الت بــــ م ربــــ سلكــــش مــــن ااعــــ ا ال ــــاملف ةقــــو، اانربــــاا،  26لبمــــاسة وربقــــا   -47

وت زيـز ايفـ اه يفقـو، اانربـاا واة يـات الت بـ م إىل اا ـان الكامـش لشفصـ ع اانربـاا وينبيف توج   
واــ  كاربــع الم ــات ااثن ــع  التمــاام والتربــام  والصــدا ع اــ  األمــم مج  ــا  زا ي ــزز وينبيــف األساســ ع؛ 
زا عبــــى زي ــــا  ااعــــ ا  ويــــن زنشــــ ع األمــــم املتحــــدة ةمــــص الربــــ ه.  زا ي ــــزز، وينبيــــف والدين ــــع

 لبوالدين اة  األول   ا ت ار نو  الت ب م اللي ي  ى ألواسام.
ال ــ   القبارصــع ، وا يــزال اجلام ـات   اجلــزن الشــما  مــن اجلزيـ ةا مج وريــع  ــ  وا ت ـ ع  -48

  ـــوسا    ااســـتماسة مـــن اـــ امل التبـــاسل والـــ امل ال اويـــع الـــ  وضـــ  ا ااحتـــاس األوروم.  واواج ـــياألتـــ ا  
ئحــع جمبـــس ااحتـــاس ا  وجـــ  تـــ ا األ ارصــعالقب ل ائمـــعمـــن  سراســ ع  ا نـــاملاملموضـــ ع األوروا ــع وزنشــات 

 نـــامل ال ويتـــ  التنقـــش. إمكان ـــع  اـــلا الـــنق   عـــن   م، مـــن زجـــش ت وي ـــ2006ي389األوروم ر ـــم 
لب ــــ   وامل ن ــــ  القبارصــــع األتــــ ا    ــــان مــــدة تصــــش إىل عــــاه سراســــف وايفــــد   ا ــــارمح   إيفــــدا 

م سربــات م ــ مع   اجلــزن اــل    ااحتــاس األوروم، ومشبــق األ ــ ا اجلام ــات زو امل سربــات امل ــ مع 
رصـع األتــ ا  بقبالالدراسـف  التحصـ ش. واليـ ض مــن  لـ  اـو ضـماا 2013اجلنـوم مـن اجلزيـ ة منـل عـاه 

مشــــاركا   181، مــــن  2014ي2013ل ــــاه الدراســــف و  امــــن ثقاربــــع ااحتــــاس األوروم و  مــــ .   موتقــــ يب
ـــا  متفـــ ج ، واـــايفث ، وزصـــحا  م ـــن.  ـــا    يتف جـــوا ا ـــد وط ا ل ـــاه و  امنحـــا  سراســـ ع مشبـــق ط ا

ال ــ    اــإا  كبــا سراســ ع. و ــد مت إيــ ن ااتمــاه   ا  منحــ مشــاركا   135، مــن  2015ي2014الدراســف 
ـــال  طائمـــعايفتكـــا  ي لنـــدا الشـــمال ع مـــن زجـــش توســـ و زم    ـــارمح املمبكـــع املتحـــدة ل ي ان ـــا ال ظمـــى و ا

 .(28)لثقاربات األوروا ع األ  ااا القبارصع األت ا 
  القبارصـــــع ال ونـــــان    املدرســــ اصــــبق الربـــــب ات الق صـــــ ع ال ك ــــع ربحـــــ  ت   نـــــات و و  -49

الربــــب ات وتنظــــ  وررب ــــق ث ثــــع مدرســــ .  2016ي2015لب ــــاه الدراســــف  مــــدار  ريزوكارااســــو
إىل   ــوة األمــم املتحــدة ةمــص الربــ ه    ــ   تزحمــار اديبــع. و  ت   نــاتث ثــع   الق صــ ع ال ك ــع 

اســت  اض مج ــو الكتــ  املدرســ ع املربــتفدمع لبتــدريس زي ــا   تواصــشزا الربــب ات الق صــ ع ال ك ــع 
   تب  املدار .

ــــــــــق و  -50                        آ اري 31 امل ر ــــــــــع  م يفظاهــــــــــا ا تام ــــــــــع قــــــــــو، اانربــــــــــاا امل ن ــــــــــع حبب نــــــــــع الزع ا
البيـــــع ال ك ـــــع ابت بـــــ م لزي   ـــــوات انشـــــان مدرســـــع  إزان عـــــده ا ـــــا عـــــن  بق ـــــا ، 2015مـــــار  

ج وساـــا  وزا تواصـــش املدرســـع ـــ     إنشــان مثـــش اـــل  تنظـــ  ل ماســول. وزوصـــق الب نـــع اـــاا   
القبارصـــع األتـــ ا  وبـــاام مــــن الـــ  يواج  ــــا بق ـــان عبـــى اةـــواجز اا تصــــاسيع والبيويـــع والثقارب ـــع ل

ج وساــا اسمــامح القبارصــع  ــ   تكثــا . و  اــلا الصــدس، زوصــق الب نــع اــاا األ ــ ااأل ب ــات 
__________ 

، واتما  ــع يفقــو، 14و 13انظــ  زي ــا  ال  ــد الــدو  ا ــا  اــاةقو، اا تصــاسيع وااجتماع ــع والثقارب ــع، املاستــاا  (27) 
 .29و 28ال مش، املاستاا 

 املموض ع األوروا ع.ل ائمع القبارصع األت ا ، عمش وارسة من رب  ع م بومات  (28) 
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نظــــ    األتــــ ا    ا دمــــع املدن ــــع وســــب  الق ــــان، ا ــــ ، من ــــا اعتمــــاس تــــدااا  اصــــع م  تــــع، وال
 (.23، المق ة CCPR/C/CYP/CO/4)انظ   م ا الش وف البيويع ل لتحا، اا دمع املدن ع 

زعــ م القبارصــع األتــ ا  وزعــ م القبارصــع ال ونــان    اتمــ  ،2015تشــ ين الثــانينوربم   25  و  -51
واملمارســـات  م ن ـــع اـــالت ب م تتـــوىل اســـت  اض البحـــوص القائمـــع تقن ـــعبـــى إنشـــان جلنـــع ع   ا ـــاا مشـــ  

ميكــن  الك م ــع الــ اشــاا وإجــ ان حبــوص جديــدة  ات صــبع وا ــارمح اجل ــدة   جمــال الت بــ م    ــ   
ي لبتح ــز والتم  ــز وحتق ــ  الربــ ه واملصــاةع والتصــد،   حتويــش مربــار النزاعــاتزا يربــ م بت بــ م تــا ل

لـع لب ـ رب  لتنم ـل تـدااا انـان األجانـ  والت ـ ع. وسـت مش الب نـع عبـى وضـو آل ـع مقبو   وال نص يع وك  
 وتشـــــ  و ااتصـــــال والت ـــــاوا اـــــ  ال ـــــ   واملدرســـــ  مـــــن  الت ب م ـــــ  ماالثقـــــع   مـــــدار  النظـــــ
وصــــف الب نــــع زي ــــا  اارب ــــش ا  ــــارات وااجــــ انات   جمــــال الرب اســــات لمربــــ  تال ــــائمت . وســــوع 

ــــــ ، ومــــــن   ااســــــ اه    إنشــــــان احتــــــاس  ي طــــــائمت  اجملــــــال زمــــــاه التنربــــــ   اــــــ  النظــــــام  الت ب م 
 .(29)تكوا ل  مقومات البقان وااستدامع ويكوا  اسرا  عبى زسان وظ مت  من قت  و ي

  
 سانقمنظور الجنال -حاء 

 
( اشــــاا املــــ زة والربــــبم واألمــــن، إىل مج ــــو 2000)1325طبــــ  جمبــــس األمــــن،    ــــ ار   -52

الربـــ ه وتنم ـــلاا، األ ـــل  نظـــور جنربـــان األطـــ اع الماعبـــع امل ن ـــع، عنـــد التمـــاوض عبـــى اتما ـــات 
مـــا يبـــف  )ز( م اعـــاة اايفت اجـــات ا اصـــع لبمـــ زة والمتـــاة زثنـــان ااعـــاسة إىل الـــوطن وإعـــاسة  يشـــمش

إعــــاسة التاا ــــش وإعــــاسة ااسمــــامح والت مــــا ا ــــد انت ــــان مــــن التــــوط  ومــــا يت بــــ  تــــل  اايفت اجــــات 
احملب ــع لبمــ زة وال مب ــات الــ  يقــوه تــا الربــكاا الصــ ا ؛ ) ( ا ــا  تــدااا تــدعم مبــاسرات الربــ ه 

األصــب وا ةــش الصــ اعات، وتــدااا تشــ   املــ زة   مج ــو آل ــات تنم ــل اتما ــات الربــ ه؛ )مح( ا ــا  
تــــدااا ت ــــمن محايــــع وايفــــ اه يفقــــو، اانربــــاا لبمــــ زة والمتــــاة، و اصــــع مــــا يت بــــ  من ــــا االدســــتور 

 نظاه اانتفام والش طع والق ان.وال
ـــــــ   -53 ـــــــد،     اري ـــــــس األمـــــــن مـــــــن جدي ـــــــ  اقـــــــ  ، زكـــــــد جمب ( 2015)2197ورب مـــــــا يت ب
ـــــات النربـــــائ ع، 2015)2234و ـــــ  ا    ـــــات اجملتمـــــو املـــــدن،  ـــــا    ل ( زا املشـــــاركع النشـــــ ع    

زساســ ع لب مب ــع الرب اســ ع وميكــن زا تربــ م   سميومــع زي تربــويع يتوصــش إل  ــا مربــتقب  ، وزحمــار إىل 
ور اــــال  األ  ــــع   عمب ــــات الربــــ ه وريفــــ  دم ــــو اجل ــــوس ال ام ــــع إىل ت زيــــز زا املــــ زة ت ــــ بو اــــد

التواصــش اــ  ال ــائمت  واملناســبات الــ  ومــو ا ن مــا،  ــا    لــ  اجل ــوس الــ  تبــل ا مج ــو ا   ــات 
 التاا ع لنيمم املتحدة   اجلزي ة.

__________ 

انظــ  الب ـــاا املشـــ   لـــزع م القبارصـــع األتـــ ا  الربـــ د مصــ مى ز  ن ـــف وزعـــ م القبارصـــع ال ونـــان   الربـــ د ن كـــو   (29) 
ــــــانينوربم   25زناستاســــــ اس ،  ــــــى املو ــــــو التــــــا   2015تشــــــ ين الث -www.uncyprustalks.org/wp. واملتــــــاو عب

content/uploads/2015/09/2015-07-17-EBE-Joint-Statement.pdf. 
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 املتحــدة ةمــص الربــ ه    ــ   ــوة األمــم اــاجل وس الــ  تبــل ا زي ــا  ريفــ  جمبــس األمــن و  -54
    ــــايا ااســــتي ل  مــــن زجــــش تنم ــــل س اســــع األمــــ  ال ــــاه القائمــــع عبــــى عــــده التربــــام  إط  ــــا  

. كمـا اجلنربف واانت اكات اجلنرب ع وكمالـع امتثال زرب اساـا التـاه ملدونـع األمـم املتحـدة لقواعـد الربـبو 
  اـلا الصـدس وإاقـان جمبـس األمـن  ال زمـعت األم  ال اه زا يواصش ا ا  مج ـو ااجـ اناإىل  طب 

املربــا ع اقــوات عبــى ا ــا  ااجــ انات الو ائ ــع املناســبع،  ــا    لــ   الببــداا، ويفــع تــا عبــى عبــم
، وا ــا  ااجــ انات التاسيب ــع وبااــا مــن ااجــ انات نشــ  القــواتسورات تدريب ــع لبتوع ــع  بــش  إجــ ان

 12  و .  ـــاا األربـــ اس التـــاا    ـــا زي ســـبو  مـــن اـــلا القب ـــشلكمالـــع املربـــانلع التامـــع   يفـــاات إت
، صــــــد ق  ــــــ   عبـــــى اتما  ــــــع جمبــــــس زورواــــــا اشـــــاا محايــــــع األطمــــــال مــــــن 2015 حمـــــبافيرب اي 

 .2015يفزي ااييون    1ااستي ل اجلنربف وااعتدان اجلنربف، ال  س بق يف ز النما    
 ـــ   لت زيــــز املربــــاواة ا ــــلها التـــدااا الــــ  قــــو، اانربــــاا اامل ن ـــع حبب نــــع الت يفــــ   و  يفـــ  -55
 اجلنربـــــــ ،  ـــــــا    لـــــــ  اعتمـــــــاس   ـــــــع عمــــــش وطن ـــــــع جديـــــــدة اشـــــــاا املربـــــــاواة اـــــــ  اجلنربـــــــ  اــــــ 
تشــ    ربإهنــا ا تــزال، وزيــاسة نربــبع لث ــش املــ زة   عــدس مــن املناصــ  ال امــع ال ب ــا، 2017-2014 لبمــ ة

عمب ـع  االقب  إزان النرببع ال   بع من النربان عموما    كثا من مناص  صنو القـ ار، و بـع مشـاركع املـ زة  
 ـ   ج وساـا لزيـاسة نربـبع لث ــش املـ زة   موا ـو صـنو القــ ار   ااسارة ت ــزز الربـ ه. وزوصـق الب نـع اـاا 

ا  تـــدااا  اصـــع م ئمـــع و  الو ـــق املناســـ ، ال امـــع، إا لـــزه األمـــ  مـــن  ـــ ل زيـــاسة ربـــ   الت بـــ م وا ـــ
امل ايفــش،  ــا    لــ    عمب ــع صــنو    مج ــومشــاركع املــ زة   عمب ــع الربــ ه م ــمونع زا تكــوا  وكمالــع

 (.8، المق ة CCPR/C/CYP/CO/4( )انظ  2000)1325لق ار جمبس األمن الق ار، وربقا  
االشـــ وا اجلنربـــان ع، الـــلي ي ـــم جمموعـــع  ـــاه الم يـــ  ااستشـــاري امل ـــرب ، 2014  عـــاه و  -56

حتق ــ  املربــاواة اــ  اجلنربــ  عبــى  ي مــشو مــن األكــاسمي   وناحمــ ف اجملتمــو املــدن مــن كــ  اجلــانب  
  انشـــ  كت ـــ  س اســـات ا نـــواا   ـــو ســـ ه ي اعـــف املربـــاواة اـــ  اجلنربـــ  ،مـــن منظـــور انـــان الربـــ ه

ـــــع التمـــــاوض مربـــــتويفاة مـــــن  ـــــ ار جمبـــــس األ ـــــ   زحمـــــار . و 1325مـــــن ر ـــــم تـــــد  ت   عمب  الم ي
اارتبـــاف اـــ  انتشـــار      يـــتم ربحـــ زنـــإىل ،   مجبـــع زمـــور، امل ـــرب االشـــ وا اجلنربـــان ع ااستشـــاري

التواجــد ال ربــك ي املكثــا ، ولكــن مــن امل ــ وع زا يفــ  اناالثقاربــع ال ربــك يع وال نــا ضــد املــ زة 
 .(30)عبى نو  اجلنس  عن ال نا والتم  ز القائم ى رب  اتياضيب  ا  ع ن
تشــــك ش جلنــــع ا  اقــــ ار الــــزع م، 2015  تق يــــ   الصــــاسر   لوزييول ــــ  ريفــــ  األمــــ  ال ــــاه و  -57
زيـــد مـــن املربـــاواة   رب ـــم املحتق ـــ  تـــدع املربـــاواة اـــ  اجلنربـــ ، ا م ن ـــعمشـــ كع اـــ  ال ـــائمت   تقن ـــع

(. وعقـــــ  37، المقـــــ ة S/2015/517وج ـــــات نظـــــ  النربـــــان وال جـــــال وسجم ـــــا   عمب ـــــع الربـــــ ه )انظـــــ  
ا مــن جانــ  القبارصــع ال ونــان   و مماوضــ ا يف ــ ا ، الــ2015آ يزبربــ س  6  اجلبربــع ااربتتايف ــع 

 .عمنتظم اصورة عقد اجتماعاتاملرباواة ا  اجلنرب  التقن ع امل ن ع اوالقبارصع األت ا ، واصبق الب نع 
__________ 

. وينبيــف زا يكــوا نــز  الربــ و الكامــش مــن اــ  األاــداع ال ئ ربــ ع ww.gat1325.org/#!publications/c21kzانظــ   (30) 
ألي اتمــا،. ولكــن إ ا كــاا وجــوس اجلــ   ي تــ  ضــ وريا ، ينبيــف زا تكــوا ا دمــع ال ربــك يع ا ت اريــع و   دمــع 

ااحتـــاسي ممتويفـــا  جلم ـــو الم ـــات ومتكـــام   عبـــى مج ـــو املربـــتويات. وينبيـــف  املـــواطن . وينبيـــف زا يكـــوا اجلـــ  
  .ينظ  إىل جنس عبى زن  اةامف جلنس آ  ، وينبيف زا ُي ض طائمع عبى ز  ا زا



A/HRC/31/21 
 

 

GE.16-01320 19/19 

 

 الستنتاجات -رابعاا  
 
فيما يتعلق بتعايا وحمايوة حقووق خال  الفترة قيد الستعرا  حدثت عدة تطورات إيجابية  -58

اإلنسووان فووق قبوورصم وتذووتمل هووذه التطووورات علووي تحقيووق تقوودم فووق البحوو  عوون رفووات امشووخاص 
وزيوووادة ربيووورة فوووق عووودد القبارصوووة اليونوووانيين والقبارصوووة امتووورا  الوووذين  ؛المفقوووودين وتحديووود هوووويت ا

ط امخضر؛ ومستوى مذجع من التواصل والتعاون بين الديانتين؛ واستكما  العديود مون يعبرون الخ
أعما  حفظ مواقع التراث الثقوافق فوق الجايورة بأرمل وا؛ وإنذواء لجنوة مذوتررة بوين الطوايفتين معنيوة 

 بالمساواة بين الجنسين؛ والتفاق علي إنذاء لجنة مذتررة بين الطايفتين معنية بالتعليام
إزالوووة امل وووام مووون حقوووو   فوووق مجوووا رانوووت هنوووا  أيضووواا مبوووادرات إيجابيوووة   ق حوووينوفووو -59

إلزالوة امل وام  ن ج أرثور شومولا بو لمضوق قودماا علوي االجوانبين تا تذجيع قد ف، المتبقية امل ام
ذووكله حقووو  امل ووام للحووق تالخطوور المسووتمر الووذي ويبووين م  وواداخوول المنطقووة العازلووة وخارج

سوووتمرار ويعووووق افوووق الحيووواة لثوووار النووواا  الوووذي طوووا  أموووده فوووق قبووورص علوووي حقووووق اإلنسوووانم 
انقسووام الجايوورة التمتووع بجميووع حقوووق اإلنسووان والحريووات امساسووية، بمووا فووق  لوو  فيمووا يتعلووق 

حريوووة بمسوووألة امشوووخاص المفقوووودين، ومبووودأ عووودم التمييوووا، وحريوووة التنقووول، وحقووووق الملكيوووة، و 
 الدين والحقوق الثقافية، وحرية الرأي والتعبير، والحق فق التعليام

الوذي أعلنوه اسوتننا  المحادثوات واللتواام بوبالنظر إلي الواخا اإليجوابق الوذي يحويط  -60
لعموول بووال رلوول موون أجوول التوصوول إلووي تسوووية شوواملة للمسووألة القبرصووية فووق أقوور  الاعيمووان با

تحسووين حالووة مجووالت لتلوو  الج وود فووق ن ايووة المطوا  ح تفووتأن  الموأمو وقوت ممكوون، موون 
معالجوة القضوايا السياسوق علوي  وينب وق أن يرتكوا الحووارحقوق اإلنسان فق الجايرة بأرمل وام 

حقوووق اإلنسووان ب وود  التوصوول إلووي تسوووية شوواملةم المتعلقووة ب المسووتمرةامساسووية  والذووواغل
ورة وافيووة فووق هووذه المناقذووات والنظوور فووق وموون اممووور الحيويووة أيضوواا ضوومان مذوواررة الموورأة ب وو

 بذل م القضايا الجنسانية المت لة
علوووي القيوووام بمايووود مووون  المكلفوووون بالوليوووات فوووق إطوووار اإلجوووراءات الخاصوووةويذوووجع  -61

الايووارات، بذووأن قضووايا من ووا الحقوووق الثقافيووة، وقضووايا امقليووات، وحقوووق اإلنسووان ل شووخاص 
المذووووردين داخليوووواا، وحووووالت الختفوووواء القسووووري أو غيوووور الطوووووعق، والحووووق فووووق التعلوووويام وموووون 

لووة  ات وغيرهووا موون الج ووات الفاعلحقوووق اإلنسووان امهميووة بمكووان أن يتوواو للمفوضووية السووامية 
وإلوووي جميوووع امشوووخاص المتوووأثرين، وأن تحظوووي  انيوووة الوصوووو  إلوووي الجايووورة بأرمل ووواال ووولة إمك

 بتعاون رامل من حكومة جم ورية قبرص والسلطات القبرصية الترريةم
ولووذا فموون واجوو  جميووع الج ووات المعنيووة أن  ،إن حقوووق اإلنسووان غيوور مقيوودة بحوودود -62

لنووواا رافوووةم ومووون امموووور الحاسووومة معالجوووة جميوووع تووودعا حريوووات وحقووووق اإلنسوووان امساسوووية ل
الث رات القايمة فق مجا  حمايوة حقووق اإلنسوان وقضوايا حقووق اإلنسوان امساسوية فوق حوالت 

 مةفعالمعالجة الناا  المتطاو  اممد 

 


