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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  عاموتقارير املفوضية السامية واألمني ال

مايو موجهة إىل رئيس جملس حقوق اإلنـسان        / أيار ١٨رسالة مؤرخة       
  من املمثل الدائم لقربص لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

 ٢٥بناًء على تعليمات من حكوميت، يشرفين أن أشري إىل املذكرة الشفوية املؤرخة               
فوضية األمم املتحـدة    واملوجهة من البعثة الدائمة جلمهورية تركيا إىل م        ٢٠١١مارس  /آذار

، وأن أؤكد على أن حكومة مجهوريـة قـربص         (A/HRC/16/G/15)السامية حلقوق اإلنسان    
ترفض رفضاً قاطعاً االدعاءات اليت ال أساس هلا والتفسري غري املوضوعي حلالـة األمـور يف                

  .قربص على النحو الذي أعربت عنه الدولة القائمة باالحتالل يف املذكرة املشار إليها
وعلى الرغم من أن تركيا تشري يف املذكرة الشفوية املذكورة إىل أهنا تتحمل ضـمناً           

املسؤولية عن الوضع يف قربص وتعترف بدورها الرئيسي ومشاركتها يف إدامة مشكلة قربص             
 عاماً، فإنه ال يزال من املؤسف أن تصر تركيا باستمرار على جتاهل موقـف               ٣٦على مدى   

هورية قربص، وقضية قربص، وترفض االمتثال لقرارات األمم املتحـدة          األمم املتحدة جتاه مج   
ذات الصلة، وتنتهج سياسة إضفاء الشرعية على الوضع الراهن الذي فرضته على قربص من              

ومن .  جندي مدجج بالسالح يف اجلزيرة     ٤٣ ٠٠٠القوة العسكرية ووجود    خالل استخدام   
لطرف عن حقيقة أن سيادة مجهورية قربص       احملبط، بصفة خاصة، أن تركيا تفضل أن تغض ا        

واستقالهلا وسالمة أراضيها ووحدهتا وشرعية حكومتها أمور تكرسها أيضاً معاهدة انضمام           
مجهورية قربص إىل االحتاد األورويب واألحكام ذات الصلة الصادرة عن احملكمة األوروبيـة             

  .حلقوق اإلنسان
ضحاً حيال قربص منذ السنوات األوىل      وقد اختذت األمم املتحدة موقفاً راسخاً ووا        

، عقـب   )١٩٦٤(١٨٦إلنشاء مجهورية قربص عندما اعتمد جملس األمن باإلمجاع قـراره           
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، حيث أكد، يف مجلة أمور، سيادة مجهورية قربص ومشروعية          ١٩٦٣األحداث املؤسفة لعام    
املتحـدة، إىل   كافة الدول األعضاء، طبقاً اللتزاماهتا مبوجب ميثاق األمم         "حكومتها، ودعا   

االمتناع عن أي عمل أو التهديد بأي عمل من شأنه أن يزيد من تدهور احلالة يف مجهوريـة                 
يف قربص، وبـأن    " شعبنيِ"فاالدعاءات بوجود   ". قربص ذات السيادة أو يهدد األمن الدويل      

تحـدة  حكومة مجهورية قربص ال متثل قانونياً اجلزيرة برمتها، وبأن الدولة العضو يف األمم امل             
 أمور ال متثل إال االدعاءات التركيـة  ١٩٦٣هلا وجود منذ عام  املشمولة باالستعراض مل يعد     

املعتادة واملستخدمة يف تربير سياسة طويلة األجل للفصل اجلغرايف بني اجملتمعني القربصـيني             
  .ولتقسيم قربص يف هناية املطاف إىل جزأين خالصني إثنياً

غري املشروع واحتالل ثلث أراضي مجهورية قربص يف        وبعد الغزو العسكري التركي      
، أكد اجملتمع الدويل، من خالل عدة قرارات صادرة عن اجلمعية العامة وجملـس   ١٩٧٤عام  

سالمة أراضـي مجهوريـة قـربص       واألمن، طلبه إىل مجيع الدول باحترام سيادة واستقالل         
لسريع جلميع القوات املسلحة األجنبية وسحب الوجـود        ووحدهتا، ودعوته إىل االنسحاب ا    

وكانت احلجج اليت عرضتها تركيا، املتسمة بطـابع        . العسكري األجنيب وأفراده من اجلزيرة    
سياسي حمض، غري موضوعية إىل أبعد احلدود وبعيدة عن الوقائع التارخيية ومفتقـرة إىل أي               

  .أساس قانوين صحيح
 جنـدي   ٤٣ ٠٠٠وجد أي صك دويل ينص على وضع        وجتدر اإلشارة إىل أنه ال ي       

أو أي صك ميكن أن يشكل أي مربر قانوين أو تركي يف اجلزيرة بأسلحتهم الثقيلة حىت اآلن، 
 وما ترتب عليـه مـن       ١٩٧٤عام  يف  أخالقي للغزو العسكري التركي الكاسح الذي وقع        

  .اماً ع٣٦احتالل عسكري تركي لثلث األراضي السيادية جلمهورية قربص من 
وفضالً عن ذلك، فإن اإلعالن غري الشرعي الصادر عن طرف واحد ملـا ُسـمي                 

هو إعالن أدانه اجملتمع الدويل فوراً وبصورة صرحية من         ،  "اجلمهورية التركية لشمال قربص   "
وأعلن جملس األمـن أن هـذا       ). ١٩٨٤(٥٥٠ و )١٩٨٣(٥٤١خالل قراري جملس األمن     

شديد القلـق إزاء اإلجـراءات      "حب اإلعالن، معرباً عن     العمل باطل قانونياً، ودعا إىل س     
مجيـع اإلجـراءات   "؛ كمـا أدان  "االنفصالية اجلديدة يف اجلزء احملتل من مجهورية قـربص    

 ودعـا   ،"االنفصالية، مبا يف ذلك تبادل السفراء املزعوم بني تركيا والقيادة القربصية التركية           
عومة، اجلمهورية التركية لقربص الشمالية، الـيت       إىل عدم االعتراف بالدولة املز    "مجيع الدول   

أال تقدم أية تسهيالت إىل الكيـان       "، ودعا هذه الدول     "أُنشئت مبوجب إجراءات االنفصال   
  ".االنفصايل السالف الذكر

ويف اخلتام، أرى من املناسب اإلشارة إىل أمور منها أن الربملان األورويب، يف قـراره              
، دعـا  ٢٠١١مـارس  / آذار٩ عن تركيا، املؤرخ ٢٠١٠لي لعام األخري بشأن التقرير املرح   

أي مستوطنات جديـدة السـتيعاب      االمتناع عن بناء    "تركيا واإلدارة احمللية التابعة هلا إىل       
مواطنني أتراك يف اجلزيرة، ألن هذه املمارسة من شأهنا االستمرار يف تغيري التوازن الدميوغرايف              
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نيها لدولة مشتركة تنشأ يف املستقبل باالستناد إىل ماضـيها          يف اجلزيرة واحلد من والء مواط     
معاجلة موضوع استيطان املواطنني األتراك يف اجلزيرة وفقاً التفاقية جنيـف           "وإىل  " املشترك

  ".ومبادئ القانون الدويل
وينبغي التذكري أيضاً بأن القبارصة األتراك أنفسهم أثاروا هـذه املـشكلة خـالل                

 ٢ويف  يناير  / كانون الثاين  ٢٨ اليت ُنظمت يف اجلزء احملتل من نيقوسيا يف          املظاهرات احلاشدة 
وأعرب العديد من املتظاهرين، الذين تعالت أصواهتم يف شكل متزايـد           . ٢٠١١مارس  /آذار

لتوجيه انتقادات لسياسة االستعمار التركي، الذي يهدد هويتهم القربصية، عن أمور منـها             
  .توطنني يف اجلزء احملتل من قربصمعارضتهم الستمرار تدفق املس

ثيقة من وثـائق جملـس      وسأكون ممتناً لو عملتم على تعميم نص هذه الرسالة كو           
  .حقوق اإلنسان

      اندرياس هاجيكريسانتو)توقيع(              

        


