31. İDBK toplantısında Kıbrıs konusunda alınan karar

Karar No. 2/31-P
KIBRIS’TA DURUM
31. İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı , İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti, 26-28
Rebi-ül Sani 1425, 14-16 Haziran 2004,
İslam Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Müslüman Kıbrıs Türk halkının haklı davasına
kuvvetle destek veren Kıbrıs sorununa ilişkin önceki İslam Konferansı kararlarını yeniden
teyid ederek;
Kıbrıs’taki iki tarafa, birbirlerinin eşit statülerini karşılıklı olarak tanımaları çağrısını
tekrarlayarak;
İyi Niyet Misyonu çerçevesinde BM Genel Sekreteri’nin çözüme yönelik olarak sarf ettiği
çabalara ilişkin devam eden desteğini de tekrarlayarak;
BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs’ta tarafların sadece kendilerini temsil ettiğini ve Kıbrıslı
Rumların Kıbrıslı Türkleri temsil etmediğini vurgulayan, 12 Eylül 2000 tarihli açıklamasına
ilişkin desteğini hatırlayarak;
Bu çerçevede, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye tarafından siyasi ve kalıcı bir çözüm bulunması
için 2004 yılının başında inisiyatif alınarak gösterilen iradeyi memnuniyetle karşılayarak;
BM Barış Gücü’nün kurulmasından bu yana geçen yaklaşık 40 yıl içinde, BM Genel
Sekreteri tarafından ilgili tarafların aktif katılımıyla, 31 Mart 2004 tarihinde son hali verilen
Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm için dengeli planın sunulmasıyla eşsiz bir fırsatın
doğduğunu hatırlayarak;
Bu bağlamda BM çözüm planının, İKÖ kararlarıyla da uygun şekilde, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs
Rum taraflarının siyasi eşitliği ilkesine saygı gösterdiğini ve bir tarafın diğer taraf üzerinde
hakimiyet ve yetki iddiasında bulunamayacağını kabul ettiğini vurgulayarak;
Ayrıca, Planın Kıbrıs’ta iki eşit kurucu devletten oluşan yeni bir iki-kesimli ortaklık şeklinde
yeni bir düzen kurmayı amaçladığını vurgulayarak;
BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs’ta iki tarafın temel çıkar ve endişelerini gözeten kapsamlı bir
çözüm planını hazırlamak ve finalize etmekte gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılayarak;
24 Nisan 2004 tarihinde Kıbrıs’ta iki tarafta ayrı ayrı ve eşzamanlı olarak düzenlenen
referandumların sonuçlarını dikkate alarak; ve Kıbrıs Türk tarafı Adanın birleşmesi ve AB
üyeliği için BM çözüm planını açık bir çoğunlukla kabul ederken, Kıbrıslı Rumların
uluslararası çağrıların aksine büyük bir çoğunlukla reddetmesinden derin üzüntü duyarak;
Kıbrıs Türk halkının BM Genel Sekreterinin çağrısına cevaben ve kendinde mevcut kurucu
yetkilerini kullanarak aldığı kararı takdir ederek;

Kendi hataları sonucunda ortaya çıkmış olmayan bir sonucun mağduru olarak uluslararası
alanda tecrid edilen Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla tam bütünleşme arzusunu
dikkate alarak;
Çok büyük silahlanma ve devam eden hava ve deniz üsleri tesisine ilişkin olarak Kıbrıs Rum
tarafınca yürütülen faaliyetlerin Ada’da ve bölgede barışı tehdit ettiğini göz önünde tutarak;
Kıbrıs Müslüman Türk halkının İslam Ülkeleri Konferansına katılımının genişletilmesine
ilişkin olarak 10. İslam Konferansı Zirvesinde alınan 14/10-P(IS) sayılı kararı hatırlayarak;
Müslüman Kıbrıs Türk halkı ile olan dayanışmasını ve Müslüman Kıbrıs Türk halkının adil ve
karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşılması için sarf ettiği yapıcı çabaları takdir
ettiğini vurgulayarak;
Genel Sekreterin, ICFM/31-2004/POL/SG.REP.2 belgesinde yeralan Kıbrıs’ta duruma ilişkin
raporunu not ederek;
1. Kıbrıs’ta iki tarafın tam eşitliğini, birinin diğerini yönetme, sömürme, baskı altında tutma
ve tehdit etme hakkı olmadan iki tarafın güven, barış ve uyum içinde yan yana yaşamasını
mümkün kılan bir ilke olarak yeniden teyid eder.
2. 24 Nisan 2004 tarihinde düzenlenen referandumlar sonrasında Kıbrıs konusu üzerinde yeni
ve kapsamlı bir değerlendirme yapılması ihtiyacını doğuran yeni bir durumun ortaya çıktığını
kabul eder.
3. Kıbrıs Türklerinin tecridinin sona erdirilmesi için BM Genel Sekreteri, uluslararası
kuruluşlar ve devletler tarafından yapılan açıklama ve çağrılar ile çeşitli uluslararası
kuruluşlar tarafından alınan kararları memnuniyetle karşılar; ve uluslararası topluma bu
amaçla somut ve acil adımlar atması için çağrıda bulunur.
4. Üye Devletlerden, Müslüman Kıbrıs Türk halkı ile etkin dayanışmalarını
kuvvetlendirmelerini, kendilerine uygulanan insanlık dışı tecridin aşılması için maddi ve
siyasi yardımda bulunma düşüncesiyle bu halkla yakın işbirliği içinde olmalarını ve özellikle
doğrudan ulaşım, ticaret, turizm, kültür, enformasyon, yatırım ve spor alanları olmak üzere
tüm alanlarda ilişkilerini artırmalarını ve geliştirmelerini ister.
5. Müslüman Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunana kadar, uluslararası
alanda Kıbrıs’ta iki tarafın siyasi eşitliği temelinde seslerini duyurmaya ve temsil edilmeye
yönelik haklı talebini etkin şekilde desteklemeye karar verir.
6. Genel Sekreter’den, Kıbrıs Türk tarafının kalkınma projelerine İslam Kalkınma
Bankası’nın yardım etmesi için yöntem ve araçlar bulması amacıyla anılan Banka ile gerekli
temasları yürütmesini talep eder.
7. Kıbrıs Türk tarafının İKÖ’ye tam üyelik talebi konusunu hatırda tutma kararı alır.
8. Müslüman Kıbrıs Türk halkının İKÖ’nün tüm organlarının çalışma, faaliyet ve
toplantılarına BM Genel Sekreteri’nin çözüm planında öngörülen isim altında katılmasına
ayrıca karar verir.

9. İKÖ Genel Sekreteri’nden, bu kararın uygulamaya geçirilmesi için gerekli tüm önlemleri
almasını ve 32. İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansına rapor etmesini talep eder.

