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  جملس حقوق اإلنسان 
   التاسعةالدورة 

   من جدول األعمال ٢البند 

  التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان،
  ضية السامية واألمني العاموتقارير املفو

   موجهة من البعثة الدائمة٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢رسالة مؤرخة 
  جلمهورية تركيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل مفوضيـة

  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

خرى يف سويـسرا  هتدي البعثة الدائمة لتركيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف واملنظمات الدولية األ      
حتياهتا إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وتتشرف بأن ُتقدم آراءها فيما ورد من ادعـاءات ال                  
أساس هلا ضد تركيا ضمن مسامهة العراق يف تقرير األمني العام املتعلق حبقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة                 

  ).رفقانظر امل) (A/HRC/9/2(من جانب واحد 

  .وستكون البعثة الدائمة لتركيا ممتنة لو ُتعمَّم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق الدورة التاسعة
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  املرفق

  ٢٠فيما خيص اجلملة األوىل من الفقرة 

أزهقت املنظمة اإلرهابية ما ال حيصى من أرواح املواطنني األتراك نتيجة محلتها اإلجرامية الـيت تـشنها                   
ويف . وعلى تركيا مسؤولية محاية مواطنيها من هجمات املنظمات اإلرهابية        . من قواعدها يف مشال العراق    انطالقاً  

ويف غياب أي خيار . هذا الصدد، جرت حماوالت دبلوماسية عديدة حلل مشكلة الوجود اإلرهايب يف مشال العراق         
وُيبـذل يف  . ضطرت تركيا إىل اختاذ بعض التدابري العسكرية اليت استهدفت املنظمة اإلرهابية حتديداً    مالئم آخر، ا  

وقد طُمئنت احلكومة العراقية على أن هذه التدابري . ذلك أقصى االحتياط لتفادي وقوع خسائر يف صفوف املدنيني
عن السالمة اإلقليمية للعراق وعن سيادته وتظل تركيا من أشد املدافعني . ستكون ذات طابع مؤقت ونطاق حمدود

  .ووحدته القومية

  ٢٠فيما خيص اجلملة الثانية من الفقرة 

ولقد دافعـت   . ترى تركيا يف املياه العابرة للحدود عنصراً مهماً يف عالقات التعاون بني الدول املشاطئة               
ملياه حوض هنري الفرات ودجلة بطريقة ) قتركيا وسوريا والعرا( عن استخدام الدول املشاطئة الثالث تركيا دائماً

ولذلك ترى أن التوصل إىل اتفاق بشأن ختصيص املياه فيما يتعلق حبوض هنري الفـرات               . عادلة، رشيدة مالئمة  
ويف سـياق   . ودجلة ينبغي أن يشكل إطاراً إلدارة متكاملة للموارد املائية ومبشاركة الدول املـشاطئة الـثالث              

. ريا والعراق يف احلوض املذكور أعاله، مل تتجاهل تركيا قط مصاحل جارتيها يف اجلنـوب اخلالفات املائية مع سو  
 من التقرير بأن احتمال تقاسم املياه بني سوريا ٢٠وبالتايل، من الصعب فهم االدعاء الذي ال أساس له يف الفقرة     

  .وتركيا قد يؤثر سلباً يف العراق

 -  -  -  -  -  
  


