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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف 

 موّجهـة إىل رئـيس جملـس    ٢٠١٠مـارس  / آذار ١رسالة مؤرخة       
حقـوق اإلنسان من البعثة الدائمة جلمهوريـة موريـشيوس لـدى          

  مكتب األمم املتحدة يف جنيف
تود حكومة مجهورية موريشيوس أن تشري إىل الدراسة املشتركة اليت أعدها أربعـة               

 مكافحـة مارسات العاملية املتعلقة باالحتجاز السري يف سياق        املمن املكلفني بواليات بشأن     
 من  ٢٠٧ من املرفق األول والصفحة      ١٨٢وخباصة إىل الصفحة    ،  (A/HRC/13/42)إلرهاب  ا

إقليم دييغـو   " من الوثيقة حيث ُيشار، على التوايل، إىل         )من النص اإلنكليزي  (املرفق الثاين   
جزيرة دييغـو غارسـيا، اإلقلـيم       "وإىل  " ء البحار غارسيا التابع للمملكة املتحدة فيما ورا     

  ".الربيطاين يف احمليط اهلندي
وتود حكومة مجهورية موريشيوس أن تؤكِّد من جديد أن أرخبيل تشاغوس، مبا يف               

وقد قامت اململكة املتحـدة،     . ذلك دييغو غارسيا، هو جزء من إقليم مجهورية موريشيوس        
غوس عن إقليم موريشيوس قبل أن تنال استقالهلا،        بصورة غري مشروعة، بفصل أرخبيل تشا     

 ١٤املؤرخ  ) ١٥-د(١٥١٤متجاِهلة بذلك جتاهالً تاماً قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة          
  .١٩٦٥ديسمرب /كانون األول ١٦املؤرخ ) ٢٠-د(٢٠٦٦، و١٩٦٠ديسمرب /كانون األول

 ملوريشيوس إىل أن    ولقد كان أرخبيل تشاغوس على الدوام خاضعاً للحكم اإلداري          
ومل تتخلَّ مجهورية موريشيوس قط     . قامت السلطة االستعمارية بفصله بصورة غري مشروعة      

عن سيادهتا عن أرخبيل تشاغوس بل إهنا قامت على حنو دائم وثابت، منذ هذا الفصل غـري                 
ة املشروع لألرخبيل، مبمارسة ضغوط على حكومة اململكة املتحدة، يف حمافل ثنائية ومتعـدد        
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األطراف، من أجل إعادة األرخبيل إىل مجهورية موريشيوس بصورة عاجلة ودون أي قيـد              
  .شرط أو

اإلقليم الربيطاين يف احملـيط     "هورية موريشيوس ال تعترف مبا يسمى       إن حكومة مج    
إقليم دييغو غارسيا   "أو  " إقليم بريطاين فيما وراء البحار يقع يف احمليط اهلندي        "أو أي   " اهلندي

ذلك ألن املقصود هبذه التعابري هـو اإلشـارة إىل          " التابع للمملكة املتحدة فيما وراء البحار     
وتأسف حكومة مجهورية موريشيوس ألنه ليس بإمكاهنا حـىت         . وصفهأرخبيل تشاغوس أو    

اآلن أن متارس سيطرهتا الفعلية على أرخبيل تشاغوس نتيجة لفصل هـذا اإلقلـيم بـصورة           
  .مشروعة غري

كما أن حكومة مجهورية موريشيوس تنظر بقلق بالغ إىل استخدام إقليمها ملمارسة              
اص باحلقوق املدنية والسياسية وغريه من املعاهدات       أنشطة قد تشكل خرقاً للعهد الدويل اخل      

الدولية حلقوق اإلنسان مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة              
  .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

، أعربت حكومة مجهورية موريشيوس لسلطات اململكـة        ٢٠٠٨فرباير  /شباطويف    
دة األمريكية عن بالغ قلقها إزاء استخدام إقلـيم تـابع جلمهوريـة             املتحدة والواليات املتح  

موريشيوس من أجل ممارسة أنشطة تتعارض تعارضـاً صـارخاً مـع املبـادئ األساسـية        
  .اإلنسان حلقوق

وتود حكومة مجهورية موريشيوس أن تشدِّد على ضرورة إعادة أرخبيل تـشاغوس              
ة موريشيوس حبيث يتسىن هلا أن متارس سـيادهتا         يف وقت مبكِّر إىل السيطرة الفعلية جلمهوري      

على أرخبيل تشاغوس ممارسة فعلية وبالتايل ضمان متكُّنِها من الوفاء بااللتزامات اليت تقـع              
  .على عاتقها مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان يف كامل إقليمها

ه بوصـفها  وستكون حكومة مجهورية موريشيوس ممتّنة لو أمكن تعميم تعليقاهتا هذ      
  .وثيقة من وثائق جملس حقوق اإلنسان
  سريفانسينغ. س. ب. س  )توقيع(

  السفري واملمثل الدائم جلمهورية موريشيوس

        
  


