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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  عاموتقارير املفوضية السامية واألمني ال

 موجَّهة من البعثة الدائمة لقربص      ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٧رسالة مؤرخة       
  إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

 ٢٥بناًء على تعليمات من حكوميت، ُيشرفين أن أشري إىل املذكرة الشفوية املؤرخة               
  املوجَّهة من البعثة الدائمة جلمهورية تركيا إىل مفوضية األمـم املتحـدة            ٢٠١٠مارس  /آذار

اليت ُيطلب فيها تعميم رسالة موجَّهة مما ُيسمى        ) A/HRC/13/G/21(السامية حلقوق اإلنسان    
  .غري الشرعية" التركية لشمال قربصمهورية اجلوزير خارجية "

مهورية اجل"رسائل ما ُيسمى مسؤويل     بتعميم   تركيا   قيامإن موقف قربص من مسألة        
 فهذه املمارسة تشكل إساءة استخدام لعملية .هو موقف معروف متاماً" شمال قربصالتركية ل

 من قـرار جملـس   ٣تعميم الوثائق الرمسية لألمم املتحدة كما تشكل انتهاكاً ألحكام الفقرة    
بالدولـة  مجيع الدول عدم االعتراف      " إىل ، يف مجلة أمور،   يطلبالذي  ) ١٩٨٤(٥٥٠األمن  

وجب إجراءات انفصالية ويطلب    اليت أُنشئت مب  " التركية لشمال قربص  جمهورية  لل"املزعومة  
إليها أالّ تقدم أية تسهيالت إىل الكيان االنفصايل السالف الذكر أو متد له يد املساعدة بـأي     

  ."حال من األحوال
إن حكومة قربص ترفض رفضاً قاطعاً النقاط التركية الواردة يف املـذكرة الـشفوية      

األمن ذات الصلة، وخباصـة تلـك       املذكورة أعاله ألهنا تتعارض مع أحكام قرارات جملس         
 "ة قـربص  ـل من مجهوري  ـة يف اجلزء احملت   ـ االنفصالي اإلجراءات"القرارات اليت تشري إىل     

القـرار   لوالية املنشأة مبوجب أحكـام    باة  ـ، كما أهنا غري ذات صل     ))١٩٨٤(٥٥٠القرار  
. ١٩٧٤عـام    الذي اعتمدته جلنة حقوق اإلنسان يف أعقاب الغزو التركي لقربص يف          ) ٣١-د(٤

 الالحقة للجنة حقوق اإلنسان، دعـت  والقرارات) ٣١-د(٤وينبغي التذكري بأنه، يف القرار      
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اللجنة إىل االستعادة الكاملة جلميع حقوق اإلنسان لسكان قربص، وال سـيما لالجـئني؛              
وأعربت عن جزعها إزاء التغيريات يف التكوين الدميغرايف لقربص من خالل هـذا التـدفق               

إىل اسـتعادة   املستمر للمستوطنني؛ ودعت إىل معرفة مصري األشخاص املفقودين يف قربص و          
. واحترام حقوق اإلنسان جلميع القبارصة، مبا يف ذلك حرية التنقل واحلـق يف املمتلكـات              

ومجيع هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان هي نتيجة مباشرة لألعمال اليت قامت هبا تركيـا يف               
  .  واحتالهلا العسكري لثلث أراضي مجهورية قربص١٩٧٤قربص منذ الغزو التركي يف عام 

ع على عاتق تركيا، بوصفها سلطة االحتالل اليت متارس سيطرة فعلية على اجلزء             ويق  
 جندي تركي مدججني بالـسالح، التـزام        ٤٣ ٠٠٠الشمايل من قربص من خالل وجود       

واضح بتقدمي معلومات عن تنفيذ أحكام القرارات املذكورة أعاله، وخباصة فيمـا يتعلـق              
 واملفقودين فضالً عن معلومات حـول مـسألة         باستعادة حقوق اإلنسان للمشردين داخلياً    

  . التغيري غري املشروع للتكوين الدميغرايف لقربص
ومما يدعو إىل األسف أن تركيا، بدالً من أن تتحمل املسؤوليات املُلقاة على عاتقها                

، قد اختارت مرة أخرى أن تتستر خلـف اإلدارة احملليـة            )٣١-د(٤مبوجب أحكام القرار    
 املنطقة احملتلة من قربص لكي تعبِّر عن آرائها من خالل تعميم وثيقة مليئة مبزاعم               التابعة هلا يف  

  .مسيَّسةوال أساس هلا من الصحة وبأنصاف حقائق ومعلومات غري دقيقة 
وسأكون ممتناً لو تفضلتم باختاذ الترتيبات الالزمة لتعميم نص هذه الرسالة كوثيقـة               

  .  من جدول األعمال٢ر البند من وثائق جملس حقوق اإلنسان يف إطا
  سانتوي أندرياس هادجيشر  )توقيع(

        


