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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة 

   من جدول األعمال٢البند 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

  العاموتقارير املفوضية السامية واألمني 

 موجهة من املمثل الدائم لقربص      ٢٠١١أبريل  / نيسان ١رسالة مؤرخة       
  لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

 ١٨بناء على تعليمات من حكوميت، يشرفين أن أشري إىل املذكرة الشفوية املؤرخة               
 إىل مفوضية األمـم املتحـدة        املوجهة من البعثة الدائمة جلمهورية تركيا      ٢٠١١مارس  /آذار

اليت تطلب تعميم رسالة موجهة ّممن يـسمى        و) A/HRC/16/G/11(السامية حلقوق اإلنسان    
  .الباطلة قانوناً" اجلمهورية التركية لشمال قربص" "بوزير خارجية"

 يف اجلمهورية    تركيا رسائل ملن ُيسمون مبسؤولني     وإن موقف قربص من قضية تعميم       
إسـاءة   ،، يف آن واحد   وهذه املمارسة هي  . ص هو موقف معروف جيداً    التركية لشمال قرب  

 مـن قـرار     ٣ألحكام الفقرة   وانتهاك  الستخدام عملية تعميم الوثائق الرمسية لألمم املتحدة        
عـدم  " مجيع الـدول إىل      ،اليت يدعو فيها اجمللس، يف مجلة أمور      ) ١٩٨٤(٥٥٠جملس األمن   

وعدم تيسري قيام هذا    " اجلمهورية التركية لشمال قربص   "االعتراف بالدولة املزعومة املسماة     
  .الكيان االنفصايل غري الشرعي وعدم مساعدته بأي حال من األحوال

 A/HRC/16/G/11 وترفض حكومة قربص رفضاً قاطعاً النقاط التركية الواردة يف الوثيقة           
ـ     ألهنا تتعارض مع أحكام قرارات جملس األمن ذات الصلة، وال          يت تـشري إىل    سيما تلـك ال

، وأيـضاً   ))١٩٨٤(٥٥٠القرار  " (اإلجراءات االنفصالية يف اجلزء احملتل من مجهورية قربص       "
الذي اعتمدته جلنـة    ) ٣١-د (٤ألهنا ليست ذات صلة بالوالية املنشأة مبوجب أحكام القرار          

قد التذكري بأن اللجنة    وينبغي  . ١٩٧٤حقوق اإلنسان يف أعقاب الغزو التركي لقربص يف عام          
ويف قراراهتا الالحقة، إىل االستعادة الكاملة جلميع حقوق اإلنسان         ) ٣١-د(٤دعت يف قرارها    

سيما لالجئني، وأعربت عن جزعها إزاء التغيريات يف التركيبة الدميغرافيـة            وال،  لسكان قربص 
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لقربص من خالل استمرار تدفق املستوطنني، ودعت إىل معرفة مصري األشخاص املفقـودين يف     
ص وإىل استعادة واحترام حقوق اإلنسان للقبارصة كافة، مبا يف ذلك حرية التنقّل، واحلق يف               قرب

ومجيع هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان هي نتيجة مباشرة لألفعال اليت ارتكبتها تركيا            . امللكية
  . واالحتالل العسكري لثلث أراضي مجهورية قربص١٩٧٤يف قربص منذ الغزو التركي يف عام 

ويقع على عاتق تركيا، بوصفها سلطة االحتالل اليت متارس سيطرة فعلية على اجلزء               
 جندي مدجج بالسالح، التـزام      ٤٣ ٠٠٠الشمايل من قربص من خالل وجود قوات تضم         

فيما يتعلـق باسـتعادة     وخاصة  واضح بتقدمي معلومات تتعلق بتنفيذ أحكام هذه القرارات،         
 فضالً عن معلومات تتعلق مبـسألة       ،املفقوديناألشخاص  حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً و    

  .تغيري السمات الدميغرافية لقربص على حنو غري مشروع
وإن من املؤسف أن ختتار تركيا مرة أخرى، عوضاً عن حتمل مسؤولياهتا مبوجـب                
قة  التستر وراء اإلدارة احمللية التابعة هلا يف املنط        ،)٣١-د(٤قرار جلنة حقوق اإلنسان     أحكام  

أساس هلـا مـن      احملتلة من قربص لتعرب عن آرائها من خالل تعميم وثيقة مليئة بادعاءات ال            
ومما يؤسف له جـداً أن سـلطة        . تسييساً حمضاً ومسّيس  الصحة وبعرض مشوه لألحداث     

 تواصل سلوكها املشني باستخدام القيادة القربصية التركية للتهجم باأللفاظ          ، تركيا ،االحتالل
ة اليونانيني يف حماولة واضحة للتحريض على العداء واجملاهبة بني الطـائفتني يف             على القبارص 

تارخيهما قد نضجوا من خالل     وقد آن األوان لتركيا لكي تفهم أن أفراد الطائفتني          . اجلزيرة
تـشري إليـه    وكما  . ومها على استعداد إلجياد حل    . والتجارب املريرة اليت مروا هبا    املشترك  

ت األخرية للقبارصة األتراك الذين يعيشون يف املناطق احملتلة، فإن الطائفـة            بوضوح املظاهرا 
  .القربصية التركية نفسها ترفض سياسات تركيا يف إثارة الشقاق والتدخل

ومن املهم لتركيا أن تعي هذا الواقع وتسمح للقبارصة األتراك باملشاركة على حنـو                
وقد حان الوقت لكـي     . كون يف صاحل اجلميع   مثمر يف املفاوضات اجلارية لتسوية قربصية ت      

.  جنـدي مـدجج بالـسالح      ٤٣ ٠٠٠تقرر تركيا أن تسحب من قربص قواهتا اليت تضم          
  .وسيكون ذلك هو أعظم مسامهة لتركيا يف احترام حقوق اإلنسان وتعزيزها يف قربص

وثيقة من وثائق جملس حقـوق  كوسأكون ممتناً لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة        
  . من جدول األعمال٢نسان يف إطار البند اإل

  هادجيكريسانتوأندرياس   )توقيع(

        


