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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

 موجهة من املمثـل     ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢١رسالة مؤرخة       
ربص لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملـس           الدائم لق 

  حقوق اإلنسان
وفقاً للتعليمات الواردة من حكوميت، أود أن أرد على سرد تركيـا اخلـاطئ          

واحملوَّر تارخيياً ملشكلة قربص خالل االستعراض املتعلق جبمهورية قربص الذي أجـراه            
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف

ويف البداية أود أن أؤكد أن املالحظات اليت أدلت هبا تركيا مل تكن ذات صلة                 
بإجراء االستعراض الدوري الشامل، ألهنا كانت ذات طبيعة سياسية وأوردت وقـائع            
غري صحيحة، وألهنا مل متتثل ألساس االستعراض كما نص عليه قرار جملـس حقـوق               

 املتعلـق بطرائـق وممارسـات       PRST/1/8 وكما أوضحه بيان الرئيس      ٥/١اإلنسان  
أو القضايا ينبغي أن تكـون      /االستعراض الدوري الشامل، الذي يرد فيه أن األسئلة و        

 مـن  ١حدده جملس حقوق اإلنسان يف الفقرة    مطابقة ألساس االستعراض على حنو ما     
  .الدوري الشامل وأهدافه، وأن ُتثار وفقاً ملبادئ االستعراض ٥/١مرفق قراره 

واعتباراً للموقف السياسي التركي املعروف بشأن قربص، من البديهي أن تركيا   
قد قررت املشاركة يف العملية احلكومية الدولية لالستعراض املتعلق بقربص بقصد حتقيق 
غرض وحيد ومتعمَّد يتمثل يف التشكيك يف وجود الدولة املشمولة باالستعراض؛ وكان 

 اخلاص وتفسريها الذايت ملشكلة قربص      ا هدف حمسوب هو إدراج موقفها السياسي      لتركي
  .يف تقرير االستعراض الدوري الشامل بشأن قربص
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وكانت احلجج اليت عرضتها تركيا، املتسمة بطابع سياسي حمض، ذاتيـةً إىل أبعـد             
ويف الواقع، كانت   . احلدود وبعيدة عن الوقائع التارخيية ومفتقرة إىل أي أساس قانوين صحيح          

األمم املتحدة قد اعتمدت موقفها حيال قربص منذ السنوات األوىل إلنشاء مجهورية قـربص         
، عقب األحداث املؤسـفة لعـام       )١٩٦٤(١٨٦عندما اعتمد جملس األمن باإلمجاع قراره       

؛ ويف هذا القرار أكد اجمللس، يف مجلة أمور، سيادة مجهوريـة قـربص ومـشروعية        ١٩٦٣
كافة الدول األعضاء، طبقاً اللتزاماهتا مبوجب ميثاق األمم املتحـدة، إىل           "دعا  حكومتها، و 

االمتناع عن أي عمل أو عن التهديد بأي عمل من شأنه أن يزيد مـن تـدهور احلالـة يف                    
  ".مجهورية قربص ذات السيادة أو يهدد األمن الدويل

 واحتالل ثلث   ويف وقت الحق، خصوصاً بعد الغزو العسكري التركي غري املشروع           
، مل يفتأ اجملتمع الدويل يؤكد على مر الـسنني، مـن        ١٩٧٤أراضي مجهورية قربص يف عام      

خالل عدة قرارات صادرة عن اجلمعية العامة وجملس األمن، طلبه إىل مجيع الدول بـاحترام               
سيادة واستقالل وسالمة أراضي مجهورية قربص ووحدهتا، ودعوته إىل االنسحاب الـسريع            

  .لقوات املسلحة األجنبية وسحب الوجود العسكري األجنيب وأفراده من اجلزيرةجلميع ا
ومن املؤسف أن تركيا، اليت تشغل حالياً مقعد عضو غري دائـم مبجلـس األمـن،        

تواصل متاديها يف جتاهل موقف األمم املتحدة حيال مجهورية قربص ومسألة قربص، وترفض             
لصلة، وتصر على االستمرار يف سياسة إضفاء الشرعية        االمتثال لقرارات األمم املتحدة ذات ا     

ومن احملبط  . على الوضع القائم الذي فرضته على قربص عن طريق استخدام القوة العسكرية           
بصفة خاصة أن تركيا تفضل جتاهل كون سيادة واستقالل وسالمة أراضي مجهورية قـربص    

أيضاً معاهدة انضمام مجهورية قربص إىل االحتـاد        ووحدهتا وشرعية حكومتها أمور تكرسها      
  .األورويب واألحكام ذات الصلة الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

 بوضوح عن إغفاهلا التام للقانون الدويل وملوقف        ١٩٨٣وقد برهنت تركيا يف عام        
اجلمهوريـة  " ُسمِّي   األمم املتحدة املتعلق بقربص عندما روجت لإلعالن األحادي اجلانب ملا         

، هبدف تقوية التقسيم غري الشرعي للجزيرة، وهو إعالن أدانه اجملتمع           "التركية لشمال قربص  
). ١٩٨٤(٥٥٠و) ١٩٨٣(٥٤١الدويل فوراً وبصورة صرحية من خالل قراري جملس األمن          

ن ع"وأعلن جملس األمن أن هذا العمل غري صحيح قانونياً، ودعا إىل سحب اإلعالن، معرباً               
؛ كمـا   "شديد القلق إزاء اإلجراءات االنفصالية اجلديدة يف اجلزء احملتل من مجهورية قربص           

مجيع اإلجراءات االنفصالية، مبا يف ذلك تبادل السفراء املزعوم بني تركيـا والقيـادة              "أدان  
ية اجلمهورية الترك ‘إىل عدم االعتراف بالدولة املزعومة      "، ودعا مجيع الدول     "القربصية التركية 
أال تقـدم  "، ودعا هذه الدول إىل    "اليت أُنشئت مبوجب إجراءات االنفصال    ‘ لقربص الشمالية 

  ".أية تسهيالت إىل الكيان االنفصايل السالف الذكر
ومع األسف، مل متتثل تركيا قط إىل هذه القرارات، وهو ما تدل عليه بصورة جلية،                 

اجلمهورية التركيـة   "ّممن تسميهم مسؤويل    يف مجلة أمور، ممارستها املتمثلة يف تعميم رسائل         
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ومع أن تركيا قد اختارت عن      . املزعومة على اهليئات الرئيسية لألمم املتحدة     " لشمال قربص 
قصد يف الدورة السادسة للفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل عدم اإلشارة إىل             

يةُ بياهنا مستوحاة من ادعـاءات      املزعومة، فقد ظلت غا   " اجلمهورية التركية لشمال قربص   "
" شعبني"فادعاؤها وجود   . تتماشى مع نص وروح مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة          ال

يف قربص، وأن حكومة مجهورية قربص ال متثل قانونياً اجلزيرة برمتها، وأن الدولة العضو يف               
ال متثل إال االدعاءات     أمور   ١٩٦٣األمم املتحدة املشمولة باالستعراض مل يعد هلا وجود منذ          

التركية املعتادة واملستخدمة يف تربير سياسة طويلة األجل للفصل اجلغـرايف بـني اجملـتمعني       
  .القربصيني ولتقسيم قربص يف هناية املطاف إىل جزأين خالصني إثنياً

وإذ قررت تركيا تسييس آلية االستعراض الدوري الشامل، فهي تربهن علـى أهنـا        
هم أن أفراد اجملتَمْعني يف قربص قد نضجوا، من خالل تقييم ما مضى مـن               تستطيع أن تف   ال

تارخيهم املؤمل، وأهنم يرغبون اليوم يف ترك املاضي وراء ظهورهم وبناء مستقبل أفضل يف احتاد 
قربصي قائم على منطقتني وجمتمعني وذي سيادة واحدة وشخصية دولية واحـدة ومواطَنـة         

ولعـل  . اسية، ووفقاً ملا حددته قرارات جملس األمن ذات الصلة        واحدة، يف ظل املساواة السي    
أكرب ما قد ُتسهم به تركيا يف حتقيق هذا اهلدف قد يتمثل يف سحبها من قـربص القـوات                   

  . فرد٤٣ ٠٠٠التركية املدججة بالسالح والبالغ عدد أفرادها 
قـوق  وأكون ممتناً لو أمكن تعميم نص هذه الرسالة كوثيقة من وثائق جملـس ح               

  . من جدول األعمال٦اإلنسان يف إطار البند 

 أندرياس هادجيكريسانتو
 املمثل الدائم       

        
  


