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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

  لعاموتقارير املفوضية السامية واألمني ا

مـن املمثـل    وجهة  ، م ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٨رسالة مؤرخة       
الدائم لقربص لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملـس            

  حقوق اإلنسان
 أن أوجه عنايتكم إىل انتهاك خطـري حلقـوق          دبناًء على تعليمات من حكوميت، أو       

 القـديس سينيـسيوس      يف كنيـسة   ٢٠١٠ديـسمرب   /كانون األول  ٢٥اإلنسان حدث يف    
األرثوذكسية، يف مدينة ريزوكارباسو الواقعة يف جزء قربص اخلاضع لالحـتالل العـسكري             

وتتصل هذه القضية بصورة مباشرة بالوالية اليت يتم مبوجبها إعداد التقارير السنوية عن             . التركي
) ٣١-د(٤مسألة حقوق اإلنسان يف قربص، كما ُنص على ذلك يف قرار جلنة حقوق اإلنسان               

  ).٣٠-د(٣٤٥٠وقرار اجلمعية العامة 
وكما أكدت ذلك قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، قامت القوات األمنية               

، بإيقاف قداس كان مقاماً     ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٢٥لإلدارة احمللية التابعة لتركيا، يف      
قـداس، وأمـرت املـصلني،      يف الكنيسة، وأرغمت الكاهن على خلع لباسه الديين وإهناء ال         

وأغلبهم من القبارصة اليونانيني احملصورين بسبب االحتالل، مبغادرة الكنيسة، مث أوصـدت            
ويف الوقت نفـسه،    ". مل يتم احلصول على ترخيص إلقامة القداس      "باب الكنيسة حبجة أنه     

يف ) تريـادا آيا  (يسمح نظام االحتالل بإقامة قداس عيد امليالد يف كنيسة الثالوث األقدس             مل
وأَبلغ نظام االحتالل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، فيما           . مدينة إيالوسا اجملاورة  

جديد ينص على وجوب طلب ترخيص مـسبق بـشأن مجيـع            " إجراء"بعد، بأنه مت وضع     
 يوماً من موعد إقامتها، باستثناء القـداديس الـيت تقـام            ٣٠القداديس املقررة، وذلك قبل     

  .حداأل أيام
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 الذي  ١٩٧٥أغسطس  /آب ٢ ختالف اتفاق فيينا الثالث املؤرخ يف        إن هذه األفعال    
 بقوا حمـصورين    نينص بشكل صريح، يف مجلة أمور، على أن تتاح للقبارصة اليونانيني الذي           

خلف اخلطوط العسكرية يف قراهم يف مشال شرق شبه جزيرة كارباس يف أعقـاب الغـزو                
تقدم هلم كل مساعدة ليحيوا حياة طبيعية، مبا يف ذلك مرافـق            "وأن  " حرية البقاء "التركي،  

". للتعليم وملمارسة شعائر دينهم، فضالً عن الرعاية الطبية من جانب أطبائهم وحرية التنقـل          
واألخطر من ذلك أن هذه األفعال تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان،              

 مـن االتفاقيـة     ٩ و ٣ن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادتـان         م ١٨يف ذلك املادة     مبا
  .األوروبية حلقوق اإلنسان

وقد أدانت حكومة مجهورية قربص بشدة هذه األفعال بوصفها انتهاكاً جسيماً آخر              
وهذه األفعال تشكل جزءاً ال يتجزأ من . للحرية الدينية وللحق يف ممارسة الشخص دينه حبرية

تركيا لترهيب األشخاص احملصورين، سياسة مستمرة بال هوادة منـذ          قودها  سياسة أوسع ت  
 يف أعقاب الغزو التركي     ٢٠ ٠٠٠ وأدت إىل نقص خطري يف عددهم، من قرابة          ١٩٧٤عام  

وينبغي .  من القبارصة املوارنة اليوم    ١٢٧ من القبارصة اليونانيني و    ٣٥٧إىل ما ال يزيد على      
دائرة العليا للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قد خلصت،        اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن ال      

، إىل أن تركيا، بوصفها الدولة املدعى عليهـا         ٢٠٠١مايو  /أيار ١٠يف حكمها الصادر يف     
 مـن االتفاقيـة األوروبيـة       ٩ و ٣، قد خرقت املادتني     قربص ضد تركيا  القضية الرابعة    يف

  .اإلنسان حلقوق
اإلجراء اجلديد املتعلق بطلب    " أيضاً ما يسمى     وتدين حكومة مجهورية قربص بشدة      
الذي وضعه نظام االحتالل بشأن إقامة القداديس يف الكنائس يف اجلزء احملتمل من             " ترخيص
وكما صرحت اللجنة املعنية باحلرية الدينية الدولية التابعة لألمم املتحـدة يف بيـان              . اجلزيرة

من اخلطأ ومن األمور اليت     "ا احلادث، فإن    هذ بشأن   ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  ٣مكتوب يف   
ترمز إىل تعصب ديين وسياسات قمعية للسلطات القربصية التركية املدعومـة مـن قـوات               
االحتالل التركية أن ُيشترط على هذه الطائفة املسيحية الصغرية طلب ترخيص إلقامة قداس             

ريوقراطية تنتهك احلق يف    وإن طلب مثل هذا الترخيص هو جمرد خدعة ب        . مبناسبة عيد امليالد  
  ".حرية الدين واملعتقد الذي حيظى حبماية دولية

وأكون ممتناً لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة كوثيقة من وثائق جملس حقـوق                
  . من جدول األعمال٢اإلنسان يف إطار البند 

  أندرياس هادجيشريسانتو)توقيع(

        


