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بیانیه نماینده عالی اتحادیه اروپا در خصوص کریمه بیانیه نماینده عالی اتحادیه اروپا در خصوص کریمه
با گذشت سه سال از تصاحب غیرقانونی جمهوری خودمختار کریمه و شهر سواستوپول توسط فدراسیون روسیه ،اتحادیه
اروپا همچنان به استقالل و تمامیت ارضی اوکراین متعهد است.
اتحادیه اروپا مؤکداً تکرار میکند که این نقض قوانین بینالمللی را به رسمیت نمیشناسد و همچنان آن را محکوم میداند .این
مسئله همچنان چالشی بزرگ برای امنیت بینالملل است و پیامدهای گرانی برای نظام حقوقی بینالملل که حافظ اتحاد و
تمامیت کلیه کشورهاست خواهد داشت.
اتحادیه اروپا همچنان خود را متعهد به اجرای تمام و کمال سیاست عدم رسمیت میداند که شامل اقدامات محدودکننده نیز
میشود .اتحادیه اروپا مجدداً از کشورهای عضو سازمان ملل متحد دعوت مینماید اقدامات عدم رسمیت مشابهی را در
انطباق با قطعنامه  UNGA 68/262مد نظر قرار دهند .اتحادیه اروپا نه برگزاری انتخابات توسط فدراسیون روسیه در
شبهجزیره کریمه را به رسمیت میشناسد و نه نمایندگان محلی یا ملی منتخب را.
در سال گذشته ،استقرار نیروهای نظامی در شبهجزیره کریمه همچنان وضعیت امنیتی منطقه دریای سیاه را تحت تأثیر قرار
داده و وضعیت حقوق بشر این شبهجزیره را تنزل بیشتری داده است .حقوق تاتارهای کریمه با توقیف رسانهها ،منع
فعالیتهای مجلس که دولت خودمختار آنها به شمار میرود و نیز با شکنجه رهبران این قوم شدیداً نقض شده است .وکالیی
چون  Emil Kurbedinovو  Mykola Polozovکه از حقوق تاتارهای کریمه و افرادی که تصاحب غیرقانونی این
شبهجزیره را به رسمیت نمیشناسند دفاع میکردند خود مورد اتهامات جنایی قرار گرفتند.
بر همین اساس ،خواستار آزادی  ،Akhtem Chiygozمعاون اول رئیس ،و رفع اتهامات علیه  ،Ilmi Umerovمعاون
رئیس ،و احترام کامل به حق اخذ وکیل برای آنها هستیم .عالوه بر این ،اتحادیه اروپا مجدداً بر درخواست خود برای آزادی
فوری  Oleksandr Kolchenko ،Oleh Sentsovو تمام کسانی که بر خالف قوانین بینالملل بازداشت و محاکمه شدهاند
تأکید میکند.
کلیه پروندههای معلق در زمینه نقض حقوق بشر ،از جمله افراد مفقود ،شکنجهها و کشتارهای دولتی ،باید با دقت مورد
بررسی قرار گیرند .دسترسی کامل ،رایگان و بدون محدودیت فعاالن بینالمللی حقوق بشر به کل قلمرو اوکراین ،شامل کریمه
و سواستوپول ،همچنان از منتها درجه اهمیت برخوردار است .بر همین اساس ،اتحادیه اروپا قطعنامه UNGA 71/205
مورخ  19دسامبر  2016را به همگان یادآوری مینماید و خواستار اجرای تمام و کمال آن میباشد.
 کشور های نامزد :جمهوری سابق یوگسالوی مقدونیه* ،مونتهنگرو*،و آلباني ، ،کشورهای عضو اتحادیه آزاد تجاری اروپا ()EFTAو منطقه اقتصادی اروپا ایسلند ،لیختناشتاین و نروژ ،و نیز اوکراین ،و گرجستان با این بیانیه موافقت کردهاند.
* جمهوری سابق یوگسالوی مقدونیه ،مونتهنگرو ،و آلباني همچنان در روند تثبت و مشارکت فعال خواهند ماند.
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