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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

   العامة السامية واألمنييوتقارير املفوض

 موجهة من املمثل الدائم ٢٠١٠فرباير / شباط١١رسالة مؤرخة يف     
لقربص لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس 

  اإلنسان  حقوق
بناء على تعليمات من حكوميت، أود أن أشري إىل تطورات هامة جرت مؤخراً بشأن                

مولة بالوالية اليت يتعني مبوجبـها      حقوق اإلنسان للقبارصة املشردين داخلياً، وهي قضية مش       
إعداد التقارير السنوية املعنية مبسألة حقوق اإلنسان يف قربص، حسبما تنص جلنـة حقـوق               

 واجلمعيـة العامـة يف      ١٩٧٥فربايـر   / شباط ١٣املؤرخ يف   ) ٣١-د(٤اإلنسان يف قرارها    
  .١٩٧٥ديسمرب / كانون األول٩املؤرخ يف ) ٣٠-د(٣٤٥٠ قرارها

، أصدرت حمكمة اسـتئناف إنكلتـرا وويلـز         ٢٠١٠يناير  / الثاين  كانون ١٩ففي    
 بعد احلكم املتـصل     ضد تشارلز وليندا أورامز    ميليتس أبوستوليدس حكمها النهائي يف قضية     

وتتعلق القضية بعقار   ). C-420/07القضية  (بذلك الصادر عن حمكمة العدل باالحتاد األورويب        
يتيس أبوستوليدس يف املنطقة احملتلة من مجهورية       لشخص قربصي يوناين مشرد داخلياً هو ميل      

. قربص، اغتصبه حكم االحتالل وادُّعي بيعه إىل زوجني بريطانيني مها ديفيد وليندا أورامـز             
، عرض السيد أبوستوليدس القضية على احملكمة احمللية لنيقوسيا اليت حكمت           ٢٠٠٤ويف عام   

عي، وأمرت املدعى عليهما بدفع تعويضات      بأن السيد والسيدة أورامز تعديا على ملكية املد       
. وبالشروع يف إزالة املبىن املقام على األرض وتسليم األرض شاغرة إىل صـاحبها القـانوين              

وعليه، التمس السيد أبوستوليدس أن تقوم حمكمة بريطانية بإنفاذ احلكم الصادر عن احملكمة             
 املعنيـة باالختـصاص     ٤٤/٢٠٠١ القربصية استناداً إىل الئحة جملس االحتاد األورويب رقم       

  .واالعتراف باألحكام وإنفاذها يف املسائل املدنية والتجارية
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وقد أكدت حمكمة استئناف إنكلترا وويلز يف حكمها على االلتزام باحترام سـيادة               
واستقالل مجهورية قربص ووحدة أراضيها، وشددت على االختصاص احلصري للمحـاكم           

حىت يف القضايا املتعلقة حبقوق ملكية األرض الواقعة يف املنطقة الشمالية احملتلة من             القربصية،  
ومن املهم متاماً أن احملكمة ارتأت أيضاً أنه رغم الدعم الـدويل للجهـود              . مجهورية قربص 

املستمرة املبذولة للعثور على حل ملشكلة قربص، ال يوجد سبب يدعو إىل عدم االعتـراف               
ناً عن حمكمة يف دولة قائمة قانوناً هي دولة عضو يف االحتاد األورويب وتنفيذ          حبكم صادر قانو  

بل جادلت احملكمة يف هذا الصدد بأن رفض االعتراف هبذا احلكم الصادر عـن              . هذا احلكم 
ويف الوقت نفسه، أكدت احملكمة أن قـرارات        . احملكمة القربصية من شأنه أن يؤجج املوقف      

 املفاوضات وتسوية مشكلة قربص، إال أهنا طالبت باسـتمرار          جملس األمن، وإن حثت على    
باحترام وحدة أراضي مجهورية قربص حتت سيادة واحدة تشمل بوضوح احتـرام احملـاكم              

  .باعتبارها الساعد القضائي لدولة سيادية
وال شك أن هذا احلكم الصادر عن أعلى حمكمة إنكليزية خمتصة ال يشكل فحسب                

ود دعم واحترام حقوق امللكية لألشخاص املشردين يف قربص، بل يـبني            تطوراً بارزاً يف جه   
أيضاً األثر الناجع للتكامل األورويب واملعايري القانونية حلقوق اإلنسان اليت تتجـاوز الواليـة         

ويف هـذا النظـام     . الوطنية للقوانني والسياسات احمللية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب        
نون والدميقراطية، ال ميكن أن يتعارض قانون حقوق اإلنسان مع أي قانون            املتقدم لسيادة القا  

آخر وال يصبح عرضة ال لإلبطال أو اإللغاء، وال يصبح موضع تفاوض أو رهن نـزوات أي    
  .اعتبار سياسي

وأكون ممتناً لو تكرمتم بتعميم نص هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق اجمللس يف                
  .دول األعمال من ج٢إطار البند 

  جيكريسانتوهادأندرياس ) التوقيع(

        

  


