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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

 موجهة إىل رئيس جملس حقوق      ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٧رسالة مؤرخة       
  سان من البعثة الدائمة لتركيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيفاإلن

أغـسطس  / آب ٢٧يقدم وفد مجهورية تركيا البيان التايل بشأن الرسالة املؤرخـة             
٢٠١٠ (A/HRC/15/G/2)             اليت تتضمن اهتامات ال أساس هلا بشأن مسامهة تركيا يف عمليـة 

  .االستعراض الدوري الشامل ومشكلة قربص
 وفقاً ملعاهدات دولية،    ١٩٦٠ف جيداً أن مجهورية قربص أنشئت يف عام         من املعرو   

وكانت املعاهدات الدولية تـستند إىل املـساواة يف         . على أساس الشراكة بني شعيب اجلزيرة     
احلقوق السياسية واملركز السياسي بني شعيب اجلزيرة من القبارصـة األتـراك والقبارصـة              

باملعىن احلقيقي بعد   " مجهورية قربص "ل مل يعّد هناك وجود     وهذا هو الوضع، ولذا     . اليونانيني
 باستخدام القوة وأُخـرج     ١٩٦٣أن ألغى اجلانب القربصي اليوناين منفرداً دستورها يف عام          

ومل يقبل  اجلانب القربصي التركي وتركيا قـط هـذا           . القبارصة األتراك من آليات الدولة    
غ حد حرمان القبارصة األتـراك مـن ممارسـة          الوضع غري القانوين وغري الشرعي الذي يبل      

  .١٩٦٠حقوقهم كشركاء متساويني يف الدولة اليت أنشئت يف عام 
ولذلك ال ميكن أن يكون القبارصة اليونانيون الذين نظموا أنفسهم وفقاً لنظـامهم               

وستظل تركيـا   . الدستوري اخلاص وداخل حدودهم احلكومة الشرعية املمثلة لعموم قربص        
لطات القربصية اليونانية ال متارس سلطتها وسـيطرهتا وواليتـها القـضائية إال يف              تعترب الس 

األراضي الواقعة جنوب املنطقة العازلة، كما هو احلال اآلن، وال متثل الـشعب القربصـي               
وال توجد سلطة واحدة متلـك      . التركي، وستتعامل مع األعمال اليت تقوم هبا بناًء على ذلك         

 أو الواقعية صالحية متثيل القبارصة األتراك والقبارصة اليونـانيني يف آن            من الناحية القانونية  
  . واحد، ومن مث قربص برمتها
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وكما حدث يف املاضي، يبذل اجلانب القربصي التركي جهوداً خملـصة يف عمليـة                
املفاوضات اجلارية يف األمم املتحدة من أجل إقامة شراكة جديدة تتفق مع معـايري األمـم                

الراسخة وبيانات الزعماء املشتركة، ما سيسمح بتحقيق متثيل شرعي لقربص مـرة            املتحدة  
ومل يظهر  . وتركيا، بوصفها الضامن والوطن األم، تقدم دعمها الكامل هلذه اجلهود         . أخرى

وحبفزه . اجلانب القربصي اليوناين حىت اآلن اإلرادة السياسية الالزمة للتوصل إىل تسوية شاملة
 على إظهار موقف أكثر إجيابية، سيتسىن اختتام املفاوضات بنجاح حبلول هناية عام             وتشجيعه
. ، على حنو ما اقترحه األمني العام، إلهناء هذه املشكلة اليت دامت قرابة نصف القرن              ٢٠١٠

وهذا بدوره سيسهم اسهاماً كبرياً يف حتقيق السلم واالستقرار يف منطقة شرق البحر األبيض              
  .لها وستكون يف ذلك مصلحة للمجتمع الدويل بأسرهاملتوسط بكام

ويف الدورتني السادسة والثامنة للفريق العامل املعين باالستعـراض الدوري الشامل،            
مل يكن أمام تركيا خيار سوى تسجيل موقفها املعروف رداً على االدعـاءات الـواردة يف                

، ورداً أيضاً على البيـان      (A/HRC/WG.6/6/CYP/1)التقرير الذي أعده القبارصة اليونانيون      
  . الذي أدلوا به يف أثناء االستعراض املتعلق بتركيا

وإن البيان الذي أدلت به تركيا يف الدورة السادسة للفريق العامل وموقفها املتعلـق                
ببعض التوصيات املقدمة يف أثناء االستعراض اخلاص هبا يف الدورة الثامنة يتفقان متامـاً مـع                

سات االستعراض الدوري الشامل، وقد انعكسا بشكل مالئـم يف مـشروعي            قواعد وممار 
  .لذين اعتمدا بتوافق اآلراءلالتقريرين ا
ولذلك فإن اإلدارة القربصية اليونانية هي الطرف الوحيد املسؤول عـن الـسوابق               

  :يةالسلبية اليت أرسيت فيما يتعلق بعملية االستعراض الدوري الشامل باختاذها اخلطوات التال
االدعاءات غري املقبولة املوجهة ضد اجلانب القربصي التركي وتركيـا الـيت             •

تضمنها التقرير الذي أعدته اإلدارة القربصية اليونانية للدورة السادسة للفريق          
  (A/HRC/WG.6/6/YP/1)العامل 

الغياب املؤسف ملمثلي اإلدارة القربصية اليونانية يف أثناء اعتماد مشروع تقرير            •
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤ العامل يف الفريق

البيان املسيس الذي أدىل به املندوب القربصي اليوناين يف أثناء االسـتعراض             •
 ،٢٠١٠مايو  / أيار ١٠الذي أجري بشأن تركيا يف الدورة الثامنة للفريق العامل يف           

رغم عدم ورود أي إشارة إىل اإلدارة القربصية اليونانية أو إىل قضية قربص يف       
  .(A/HRC/WG.6/8/TUR/1)التقرير الوطين الذي أعدته تركيا الستعراضها 

 ٦وسأكون ممتناً لو أمكن تعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق اجمللس يف إطار البند                 
  .من جدول األعمال

  أوغوس دمريالب  )التوقيع(  
  السفري، املمثل الدائم    

        


