
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-13598    290508    290508 

  جملس حقوق اإلنسان
   الثامنةالدورة
   من جدول األعمال٢البند 

  التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان
  ة حلقوق اإلنسان واألمني العاماملفوضية السامي وتقارير

   موجهة من البعثة الدائمة لقربص٢٠٠٨مايو / أيار١٦رسالة مؤرخة 
  لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف إىل رئيس جملس حقوق اإلنسان

       مـارس   /       آذار   ٢٨                            املذكرة الشفوية املؤرخة          إىل   شري                                                     بناء على تعليمات تلقيتها من حكوميت، يشرفين أن أ          
                                                                                   البعثة الدائمة لتركيا إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واليت حتيل يف مرفقها              واملوجهة من     ٢٠٠٨

                           اجلمهورية التركية لـشمال     "   يف    "                                            نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون اخلارجية      "  ب    ى    ُ   ّ   ن ُيسمّ                 ّ    نص رسالة موجهة ممّ   
    ).A/HRC/7/G/16 (           غري الشرعية   "    قربص

ـ                                 ً          وموقف حكوميت املعروف جيداً هو أ             يف    ضو                                                           ن ممارسة تركيا املتمثلة يف جتاوز حدود حقوقها كدولة ع
                                 َ                                                                           األمم املتحدة عن طريق تعميم رسائل ملَن يسمون مبسؤولني من دولة اجلمهورية التركية لشمال قربص املزعومة،                

   ).     ١٩٨٤ (   ٥٥٠ و  )     ١٩٨٣ (   ٥٤١              جملس األمن     ا    قرار             ا نص عليه                                                      مرفقات لوثائق هيئات املنظمة، إمنا هي انتهاك مل        ك
                                                                                                               ال بد من اإلشارة إىل أن جملس األمن كان قد اعترب، يف هذين القرارين، يف مجلة أمور، أن اإلعالن الذي يزعم                      و
                      ِ        ً                                                    يف قربص الشمالية غري ملزِم قانوناً، ودعا إىل سحبه، كما دعا مجيع الدول إىل عدم االعتراف  "           دولة مستقلة "      قامة إ

       الكيان                            إىل عدم تيسري أو مساعدة                                   شأة مبوجب أفعال انفصالية و                                                    باجلمهورية التركية لقربص الشمالية املزعومة املن     
   .                    بأي طريقة من الطرق          اآلنف الذكر

                                                                                                 ومجهورية تركيا، بتصرفها هذا، حتاول التهرب من مسؤولياهتا والتزاماهتا املنصوص عليهـا يف صـكوك              
                        وانتهاكات حقوق اإلنسان  .    ١٩٧٤                                                                 حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل فيما يتصل بعملها يف قربص منذ عام 

  ً     ً                                               قاً جيداً يف األحكام ذات الصلة الصادرة عن احملكمـة            ثي      قة تو  ث                                                  املستمرة والسافرة اليت ترتكبها تركيا يف قربص مو       
    ِّ                                     وتشكِّل السبب الوحيد لبقاء هذه املسألة على          املعاجلة                            وهذه االنتهاكات ال تزال تنتظر  .                     األوروبية حلقوق اإلنسان

   .        اإلنسان                   جدول أعمال جملس حقوق
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  )   ٣١- د ( ٤                                                                                                     والسند القانوين إلعداد تقرير األمني العام عن حالة حقوق اإلنسان يف قربص هو يف الواقع القـرار                    
                                                  ، أي بعد الغزو التركي لقربص بـسبعة أشـهر،              ١٩٧٥       فرباير   /       شباط   ١٣                               اعتمدته جلنة حقوق اإلنسان يف            الذي  

         أن تعاد   "                               وقرارات اللجنة هذه دعت إىل        .   ٥٠ /    ١٩٨٧                   ، وآخرها القرار                            ً       اليت صدرت عن اللجنة الحقاً           قرارات  ال و
          اسـتمرار   "     إزاء     عها   جز            ؛ وأعربت عن  "                      ً                                        كافة حقوق اإلنسان كاملةً إىل سكان قربص، ال سيما السكان الالجئون     

                      البحـث عـن كافـة       "                                           مبفعول استمرار تدفق املستوطنني؛ ودعت إىل         "                                        التغيريات يف التركيبة الدميغرافية لقربص    
               ارصة، مبا يف ذلك  ب         لكافة الق    ...                           إعادة واحترام حقوق اإلنسان  "    وإىل   "                                 شخاص املفقودين دون مزيد من اإلبطاء  األ

   .                                             وهي أمور ما زال األمر حيتاج إىل اختاذ تدابري بشأهنا  "           ّ                 حرية التنقّل، واحلق يف امللكية

       انتهاك    حبث                    املذكورين أعاله، يف      َّ                                                           وتتمثَّل والية تقرير األمني العام، كما وردت بصريح العبارة يف القرارين  
                                 نتيجة أفعال تركيا منذ عام      -    ً اً                قبارصة أتراك   م    ً                              سواًء كانوا قبارصة يونانيني أ     -                               حقوق اإلنسان جلميع القبارصة     

                            هلا صلة باألشخاص املفقودين،         اليت        سائل    امل                    ّ                                              يف ميادين حرية التنقّل، وحرية االستيطان، واحلق يف امللكية و              ١٩٧٤
                                        وهذا يتجلى بوضوح يف ديباجـة هـذين          .                                                          شروع للمستوطنني القادمني من تركيا يف مناطق قربص احملتلة                       والتدفق غري امل  

           تـشرين    ١         املـؤرخ     )   ٢٩- د (    ٣٢١٢                                                                                     القرارين اللذين وردت فيهما اإلشارة، يف مجلة أمور، إىل قرار اجلمعيـة العامـة               
ـ     ١٨       املؤرخ    )     ١٩٨٣ (   ٥٤١                      ، وقراري جملس األمن         ١٩٧٤       نوفمرب   /     الثاين   )     ١٩٨٤ (   ٥٥٠    و     ١٩٨٣         نـوفمرب    /  اين               تشرين الث

   .    ١٩٨٤     مايو  /      أيار  ١١      املؤرخ 

       مبوجب          دعى عليها                                                                           وعلى تركيا بناء على ذلك أن تتحمل مسؤولياهتا وتفي بالتزاماهتا بوصفها احلكومة امل  
                                              يف قربص من خالل توزيع وثائق تنطـوي علـى                    الطائفتني                  ً                                   هذه الوالية، عوضاً عن حماولة تقويض العالقات بني         

                   ولقـد آن األوان ألن    .                                                                  أساس هلا وحتريفات للتاريخ ومعلومات خاطئة أو غري موثقة أو غري وجيهـة              ادعاءات ال   
                                                    ً                                                         تتخلى تركيا عن ممارسات املاضي والكالم البالغي وتعتمد هنجاً يتطلع إىل املستقبل عن طريق الدعم احلقيقـي                 

      ً   ، طبقاً      ٢٠٠٨      مارس   /       آذار   ٢١   يف        ئفتني      الطا                                                                      للعملية السياسية اجلارية يف قربص، يف أعقاب االجتماع الواعد لقادة           
   .    ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ٨      التفاق 

   .                   وثيقة من وثائق اجمللس      بوصفه           ً                                  وأكون ممتناً لو تكرمتم بتعميم نص هذه الرسالة   

             دجيكريسانتو ا         أندرياس ه     )         توقيع (  

 -  -  -  -  -  


