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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة 

  من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

 موجهة من املمثل الدائم لقربص      ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٦رسالة مؤرخة       
  دى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسانل

الشفوية بناًء على تعليمات من حكومة مجهورية قربص، يشرفين أن أشري إىل املذكرة           
 املوجهة من البعثة الدائمة لتركيا لـدى مكتـب          ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٣املؤرخة  

) A/HRC/13/G/4(ة السامية حلقوق اإلنسان     األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضية األمم املتحد       
يطلب فيها تعميم مذكرة متصلة بالعملية احلكومية الدولية املتمثلة يف االسـتعراض املتعلـق              
جبمهورية قربص الذي أجراه الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف جلـسته              

  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠السادسة املعقودة يوم 
واملذكرة التركية املـشار    .  موقف مجهورية قربص يف هذه القضية معروف جيدا        إن  

إليها آنفا تؤكد بعبارات ال لبس فيها بأن الغرض الوحيد من قـرار تركيـا باملـشاركة يف                  
االستعراض الدوري الشامل املتعلق جبمهورية قربص هو التشكيك يف الوجود الفعلي للدولة            

تركيا قد تصرفت تصرفا تعمدت فيه انتهاك املبادئ األساسية         وبذلك تكون   . قيد االستعراض 
بـشأن   ٥/١لالستعراض الدوري الشامل، كما وردت يف مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان            

االستعراض الدوري الشامل ينبغـي أن جيـري بطريقـة          "بناء مؤسسات اجمللس، وهو أن      
وكانـت االدعـاءات   ". وغري تصادمية وغري ُمسيَّسةموضوعية وشفافية وغري انتقائية وبناءة     

التركية أيضا غري متسقة مع العنصر اجلوهري لألسس اليت يقوم عليه االستعراض، والوارد يف              
  .، أال وهو ميثاق األمم املتحدة٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان 

يف األمم  وباإلضافة إىل ذلك، فإن تركيا، بادعائها املثري للسخط بأن الدولة الطرف              
املتحدة موضع االستعراض غري موجودة، تكون قد استخفت بالعملية اليت قام هبـا الفريـق               

نوفمرب برمتها، وكذلك مببادئ االستعراض نفسه، اليت تبّين، يف         / تشرين الثاين  ٣٠العامل يف   
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االستعراض الدوري الشامل ينبغي أن ُيشرِك البلـد موضـع االسـتعراض            "مجلة أمور، أن    
إن العمل الذي قامت به تركيا ال ينطوي علـى إهانـة للبلـد موضـع                ". كاملةمشاركة  

  .االستعراض فحسب، بل هو مضر أيضا مبصداقية آلية االستعراض الدوري الشامل
أما عن فحوى املذكرة التركية املشار إليها أعاله، فإن حكومة مجهوريـة قـربص                

 قرار جمللـس    ١٠٠تنتهك ما يزيد على     ترفض مجيع النقاط الواردة فيها رفضا مطلقا، ألهنا         
  .األمن عن احلالة يف قربص انتهاكا صارخاً

وسأكون ممتنا لو أمكن تعميم نص هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق الـدورة                
  .  من جدول األعمال٦الثالثة عشرة جمللس حقوق اإلنسان يف إطار البند 

  هاجيكريسانتوأندرياس   )توقيع(  

        
  


