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  تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص    

  
  مقدمة  -أوال   

يغطي هذا التقرير عن عملية األمم املتحـدة يف قـربص مـا جـد مـن تطـورات يف الفتـرة              - ١
، وحيـّدث سـجل األنـشطة الـيت أجنزهتـا           ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٣مايو إىل   / أيار ٢٤من  

وقـرارات  ) ١٩٦٤ (١٨٦م يف قربص عمال بقرار جملـس األمـن          قوة األمم املتحدة حلفظ السال    
ويقـدم التقريـر تفاصـيل أيـضا عـن أنـشطة            ). ٢٠٠٨ (١٨١٨اجمللس الالحقة، وآخرها القـرار      

  . مستشاري اخلاص لقربص يف سياق بعثة املساعي احلميدة اليت أضطلع هبا
دا شـامال مجيـع    فـر ٨٥٨أكتوبر، بلـغ قـوام العنـصر العـسكري       / تشرين األول  ٣١ويف    - ٢

  ).انظر املرفق( فردا ٦٩ عنصر الشرطة وقوامالرتب، 
  

  بعثة املساعي احلميدة وغريها من التطورات  -ثانيا   
، كان زعـيم القبارصـة اليونـانيني، دميتـريس          )S/2008/353(لدى تقدمي تقريري السابق       - ٣

  جديـدة  ا يف عمليـة   كريستوفياس، وزعيم القبارصة األتراك، حممد علي طلعت، قد شرعا لتومه         
مـارس،  / آذار ٢١وقـد تـوخى االتفـاق املـربم يف          . هتدف إىل تـسوية شـاملة للمـشكلة القربصـية         

الذي شرع مبوجبه يف تنفيذ هذه العملية اجلديدة، مرحلة حتضريية تنظـر فيهـا سـتة مـن األفرقـة              
ع جلـان تقنيـة إجيـاد       العاملة يف القضايا األساسية املتعلقة خبطة التسوية احملتملة، وتلتمس فيها سب          

ومنـذ ذلـك احلـني، طـرأ عـدد مـن            . حلول عاجلة للمشاكل اليومية الناشئة عن تقسيم اجلزيـرة        
  . التطورات اهلامة

الذي مـدد اجمللـس     ) ٢٠٠٨ (١٨١٨يونيه، اختذ جملس األمن القرار      / حزيران ١٣ويف    - ٤
طـرفني علـى االسـتفادة      فيه والية قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص والذي حـث فيـه ال              

كمــا أهــاب القــرار بــالطرفني العمــل علــى كفالــة الــشروع يف        . مــن الــزخم الــذي أحــدثاه   
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ــربم يف       ــاق امل ــع االتف ــشيا م ــسالسة، مت ــسرعة وب ــة ب ــان  / آذار٢١مفاوضــات كامل ــارس والبي م
). S/2008/353انظـــر املـــرفقني الثـــاين والثالـــث يف الوثيقـــة  (مـــايو / أيـــار٢٣املـــشترك املـــؤرخ 

  . رحب اجمللس باعتزامي تعيني مستشار خاص يل يف الوقت املناسب كما
ــه، قمــت بإيفــاد وكيــل األمــني العــام للــشؤون الــسياسية،    /ويف منتــصف حزيــران  - ٥ يوني
وكــان الغــرض مــن رحلتــه إعــادة . ٢٠٠٨عــام يف ني باســكو، إىل قــربص للمــرة الثانيــة لــ .ب

يـدة وتقيـيم الوضـع يف امليـدان وحتديـد           تأكيد التزامي القوي بدعم إجراء عملية مفاوضات جد       
. الطريقــة املثلــى الــيت ميكــن أن تــساعد هبــا األمــم املتحــدة الطــرفني علــى املــضي بالعمليــة قــدما  

والتقى السيد باسـكو أثنـاء زيارتـه مـرتني بالـسيد كريـستوفياس والـسيد طلعـت، اللـذين أكـدا            
ا ميـــدة الـــيت أضـــطلع هبـــ التزامهمـــا بالتوصـــل إىل تـــسوية شـــاملة حتـــت إشـــراف املـــساعي احل 

  .  وحبسن نية يف حتقيق هذا اهلدفواستعدادمها للمشاركة بالكامل
يوليـه، أصـدر الزعيمـان بيانـا مـشتركا يفيـد بأهنمـا        / متـوز ١ويف اجتماعهما املعقود يف      - ٦

واتفقا أيضا على مناقـشة تفاصـيل تنفيـذ املـسألتني           . ناقشا مسأليت سيادة البلد الواحد واملواطنة     
  . ض أول ألعمال األفرقة العاملة واللجان التقنيةا املفاوضات الكاملة واضطلعا باستعرأثناء
يوليه، اضطلع الزعيمان باسـتعراض أخـري للتقـدم الـذي أحرزتـه األفرقـة               / متوز ٢٥ويف    - ٧

 اجتماعـا، وأعلنـا أنـه سيـشرع         ٢٧٠العاملة واللجان التقنية، اليت كانت قد عقـدت أكثـر مـن             
. سبتمرب يف مفاوضات كاملة حتت إشراف املساعي احلميدة اليت أضطلع هبـا           /ل أيلو ٣رمسيا يف   

واهلــدف مــن املفاوضــات هــو إجيــاد حــل مقبــول لــدى الطــرفني ملــشكلة قــربص، مــن شــأنه أن  
وأي حـل يتفـق     . حيافظ على احلقـوق األساسـية واملـشروعة جلميـع القبارصـة وعلـى مـصاحلهم               

  . عليه سيعرض الستفتاءات مستقلة ومتزامنة
ــاكوفو         - ٨ ــهما، جــورج ي ــل كــل من وخــالل نفــس االجتمــاع، طلــب الزعيمــان مــن ممث
، النظـــر يف فـــتح معـــرب )عـــن القبارصـــة األتــراك (وأوزديــل نـــامي  ) القبارصـــة اليونـــانيني عــن (

 تدبريا من تـدابري بنـاء الثقـة يف جمـاالت            ١٥يشيلريماك ومعابر أخرى، كما أعلنا عن       /ليمنيتيس
 األزمات ومنع اجلرمية، وخباصة البيئة، وهي التدابري اليت وضـعتها اللجـان             التراث الثقايف وإدارة  

وقـد جـاءت هـذه التـدابري        . التقنية، بغرض تيسري احلياة اليومية للقبارصة يف كافة أحناء اجلزيـرة          
يونيـه، يف جمـاالت     / حزيـران  ٢٠عقب ستة تدابري أولية كان قد أعلـن عنـها ممـثال الـزعيمني يف                

  .  والصحة والسالمة على الطرقة والبيئيالتراث الثقايف
يوليــه، كنــت قــد أعلنــت، يف رســالة موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن    / متــوز١٠ويف   - ٩
)S/2008/456(                    عن اعتزامي تعـيني ألكـسندر داونـر مستـشارا خاصـا يل بـشأن قـربص اعتبـارا ،

لغــــين ، أب)S/2008/457(يوليــــه / متــــوز١٤ويف رد صــــدر يف . ٢٠٠٨يوليــــه / متــــوز١٤مــــن 
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ويف بياهنمـــا املـــشترك املـــؤرخ   . جملـــس األمـــن بـــأن اجمللـــس أحـــاط علمـــا بقـــراري       رئـــيس
يوليــه، رحــب الــسيد كريــستوفياس والــسيد طلعــت علنــا بتعــيني مستــشاري اخلــاص /متــوز ٢٥

تمثــل واليتــه يف مــساعدة الطــرفني علــى إجــراء مفاوضــات كاملــة هبــدف التوصــل إىل   تالــذي 
  . تسوية شاملة

هــامش مــؤمتر قمــة بــاريس مــن أجــل البحــر األبــيض  يوليــه، وعلــى/متــوزويف منتــصف   - ١٠
املتوسط واالحتفاالت إيـذانا بالـذكرى الـسنوية الـستني لعمليـات حفـظ الـسالم التابعـة لألمـم                  
املتحـــدة، التقيـــت بـــرئيس وزراء تركيـــا، رجـــب طّيـــب أردوغـــان، والتقيـــت أيـــضا بالـــسيد    

وشــدد رئــيس الــوزراء  . ت بالــسيد طلعــتكريــستوفياس وبعــد ذلــك بيــومني يف بــرلني، التقيــ  
أردوغان على دعم تركيا للمحادثات املباشـرة، وأكـد يل كـال الـزعيمني القربصـيني التزامهمـا                  

وات احلامســــة الــــيت اختــــذاها منــــذ وأشــــدت بــــدوري بــــاخلط. بالتوصــــل إىل تــــسوية شــــاملة
لـي باباكـان،    يوليـه، التقيـت أيـضا بـوزير خارجيـة تركيـا، ع            /ويف أواخر متوز  . مارس/آذار ٢١

  . وقد أكد هو اآلخر من جديد دعم تركيا للمفاوضات على صعيد الزعيمني. يف نيويورك
ومستــشاري اخلــاص، منــذ تعيينــه، قــد قــام بزيــارة اجلزيــرة يف أربــع مناســبات متفرقــة     - ١١

/  أيلـول  ٣ويف  . لتيسري االجتماعات بـني الـزعيمني واملمثلـْين واملـسؤولني التـابعني لكـل منـهما               
. علــى النحــو املتفــق عليــه ســلفامرب، شــرع الزعيمــان رمسيــا يف إجــراء مفاوضــات كاملــة، ســبت
رحبــُت بــذلك التطــور حبــرارة وأشــدت هبمــا ملــا أبــدياه مــن جديــة يف اهلــدف ومــن روح   وقــد

الـشروع الرمسـي يف املفاوضـات يف        وحـضر مستـشاري اخلـاص يف كـل مـن            . للوفاق وااللتـزام  
ســبتمرب الــذي / أيلـول ١١املوضـوعي األول بــني الــزعيمني يف  ســبتمرب ويف االجتمــاع /أيلـول  ٣

ــسلطة    ــشأن احلوكمــة وتقاســم ال ــه مناقــشات ب ــدأت خالل ــشروع يف االجتماعــات  . ب وقبــل ال
املوضـــوعية، كنـــت قـــد هاتفـــت رئـــيس وزراء تركيـــا وكوســـتاس كـــارمنليس، رئـــيس وزراء 

 والـسيد طلعـت إلعـادة    وهاتفت أيضا الـسيد كريـستوفياس  . اليونان، حلثهما على دعم العملية 
  . تأكيد دعمي

ــة األمــم املتحــدة         - ١٢ ــسع مناســبات حتــت رعاي ــذ ذلــك احلــني، التقــى الزعيمــان يف ت ومن
ويف .  بــروك زريهــون-حبــضور املستــشار اخلــاص دونــر أو نائــب املستــشار اخلــاص تــايي   إمــا

ــى مــسأليت احلوكمــة وتقاســم الــ      ــاءات عل ــة األوىل مــن املفاوضــات، ركــزت اللق سلطة املرحل
ويف إطار هذه اجلهود املبذولـة، حظـي الزعيمـان بـدعم بفـضل اللقـاءات اإلضـافية                  . الرئيسيتني

  . اليت يعقدها ممثالمها
ــا حيــث التقــى بــرئيس وزراء    /ويف مطلــع أيلــول  - ١٣ ســبتمرب، ســافر ممثلــي اخلــاص إىل أثين

 التقـى بـرئيس     اليونان كارمنليس ووزيـرة اخلارجيـة دورا باكويـانيس، وسـافر إىل أنقـرة حيـث               
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ويف مطلـــع تـــشرين . تركيـــا، عبـــد اهللا غـــل، وبـــرئيس وزراء تركيـــا، ووزيـــر خارجيـــة تركيـــا
أكتوبر، سافر إىل واشنطن العاصمة ليجـري لقـاءات مـع مـسؤولني مـن وزارة خارجيـة                  /األول

الواليات املتحـدة، وسـافر إىل لنـدن ليلتقـي بـوزير اململكـة املتحـدة املعـين بالـشؤون األوروبيـة                      
سؤولني يف وزارة اخلارجيـــة والكومنولـــث باململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا ومبـــ

الشمالية ويف مكتب رئيس الوزراء، كما سـافر إىل بروكـسل حيـث التقـى بـاملفوض األورويب                  
ــاد األورويب      ــسؤولني آخــرين يف االحت ــن، ومب ــضوية، أويل ريه ــين بتوســيع الع ــشرين . املع ويف ت

. فر إىل باريس ليلتقي مبسؤولني يف مكتب الرئيس ووزارة اخلارجية الفرنـسية           نوفمرب، سا /الثاين
. وقد أعرب كل احملاورين ملستشاري اخلاص عن استعدادهم لدعم حل مقبـول لـدى الطـرفني                

  . ويعتزم مستشاري اخلاص زيارة بيجني وموسكو عما قريب
 أجرهتـا اجلمعيـة العامـة، يف        سبتمرب، التقيت على هامش املناقشة اليت     /ويف أواخر أيلول    - ١٤

وأكـد كالمهـا مـرة أخـرى دعـم          . مناسبتني خمتلفتني، بـرئيس تركيـا، ووزيـرة خارجيـة اليونـان           
وأكــدت لكليهمــا علــى أمهيــة هتيئــة بيئــة منــسجمة . كــل مــن تركيــا واليونــان لعمليــة التفــاوض

التقيت مـن جديـد     سبتمرب، يف نيويورك،    / أيلول ٢٢ويف  . اءة يف قربص تفضي إىل بناء الثقة      وبّن
  . بالسيد كريستوفياس

لطرفــان طــوال العمليــة، قامــت    ولتقــدمي دعــم متــسق وفعــال للجهــود الــيت يبــذهلا ا        - ١٥
املتحدة، وستواصل القيام، باعتماد هنج متكامل يؤدي إىل تعزيز أوجه التـآزر إىل أقـصى                األمم

.  حلفـظ الـسالم يف قـربص       حد بني بعثة املساعي احلميدة الـيت أضـطلع هبـا وقـوة األمـم املتحـدة                
ويعمل ممثلي اخلاص ورئيس بعثة قوة األمم املتحدة حلفظ الـسالم يف قـربص، الـسيد زريهـون،              

. بصفته نائبا ملستشاري اخلاص فيما يتعلق باملسائل املتصلة باملـساعي احلميـدة الـيت أضـطلع هبـا            
مــم املتحــدة وسيواصــل توضــيح وتــصريف الــدعم املوضــوعي أو اإلداري الــذي تقدمــه قــوة األ
  . املذكورة وفريق األمم املتحدة القطري للجهود املبذولة يف إطار املساعي احلميدة

 - الشؤون املدنية واجلـيش والـشرطة املدنيـة          -وستدعم الركائز الفنية للقوة املذكورة        - ١٦
ــوفري اخلــربة واملعــارف املؤســسية، وال ســيما مبــساعدة       ــدة مــن خــالل ت جهــود املــساعي احلمي

وسيقَدم أيضا الـدعم يف اجملـال اإلداري ويف جمـال           . فني على وضع وتنفيذ تدابري لبناء الثقة      الطر
كما سـيقوم ممثلـي اخلـاص بتنـسيق اخلـربة الـواردة مـن فريـق األمـم املتحـدة                     . اهلياكل األساسية 

القطــري، مبــا يف ذلــك اللجنــة املعنيــة بــاملفقودين يف قــربص، يف ســياق بــذل جهــد مــشترك          
  .ى هتيئة بيئة تفضي إىل إجراء احملادثاتللمساعدة عل
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  األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربصأنشطة قوة -ثالثاً   
 على الوضع العسكري القائمالقتال واحلفاظ منع جتدد   - ألف  

وكـان حمـور    . بقيت احلالـة مـستقرة يف املنطقـة العازلـة         خالل الفترة املشمولة بالتقرير،       - ١٧
يف قـربص  األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم      الـيت تنفـذها قـوة        يات العسكرية لعمللسي  رئيالتركيز ال 

معـرب  فـتح   ومنذ   .االستقرار يف املنطقة العازلة واختاذ تدابري عسكرية لبناء الثقة        احلفاظ على   هو  
األمـم املتحـدة حلفـظ     مـع قـوة   مـا تعاوهنحـسن   ني املتقـابلت ني القـوت ى كل مـن    أبد ،شارع ليدرا 

حتتفظ بوجـود   األمم املتحدة   ة  قوومل تعد    .ذا املعرب مسائل ذات صلة هب   يف قربص بشأن    السالم  
  .اجلانبني دون حوادثكال ات العبور من عمليعسكري علين هناك وقد تواصلت 

الفتـرة  خـالل  النتـهاكات العـسكرية واحلـوادث األخـرى      مـن ا ٣٥٢ووقع ما جمموعه     - ١٨
 .التقرير الـسابق  املـشمولة بـ   فتـرة   الف عـن    طفيـ بقـدر   احلالية املشمولة بالتقرير، وهو عـدد يقـل         

علــى اســتقرار ُيــذكر ال تــؤثر إال تــأثريا طبيعتــها، ومل يف وكانــت االنتــهاكات املعتــادة طفيفــة  
لمواقـع  لات غـري مـأذون هبـا        حتـسين االنتـهاكات   هـذه   مشلـت   قـد   و .خطوط وقف إطـالق النـار     

وح هبــا ألفـراد مراكــز املراقبــة  ألعـداد املــسم ليف املنطقـة العازلــة، وجتــاوز  وتــوغالت العـسكرية  
وقد جرى تصحيح هذه االنتهاكات الطفيفـة عنـدما قـدمت       .وتصوير مواقع القوتني املتقابلتني   

 .تني املتقابلنيالشكوى عن طريق التسلسل القيادي للقوت

القوتـان  اسـتخدمت   كـثريا مـا     ،  )S/2008/353( تقريـري الـسابق       يف بنيهـو مـ   ووفقاً ملا     - ١٩
وتـصبح هـذه األفعـال     .اجلانـب املقابـل أو ختويفـه قلـيالً    قليلة ملـضايقة   دابري تكتيكية   تاملتقابلتان  

ــيوعاً   ــر شـ ــا اأكثـ ــكلمـ ــضها،    تقتربـ ــن بعـ ــة مـ ــوات املقابلـ ــز القـ ــي   مراكـ ــا هـ ــال يف كمـ احلـ
  .نيقوسيا وسط

يف مراكـز املراقبـة وجبـوار املنطقـة       منخفض املـستوى     تدريباً   تان املتقابل انوأجرت القوت   - ٢٠
ــها  العاز ــة لكن ــل ــدريبات ت عــن تنظــيم  أحجم ــاورات كــبرية ت ــات معظــم وكــان  .أو من عملي

بطبيعــة األرض وجتــاوزا للمجنــدين اجلــدد ومشــل تقــدمي إحاطــات والتعريــف موجهــة التــدريب 
ــة املــسموح هبــا ألفــراد  دكــبريا يف األعــدا تــدريب ”ألغــى احلــرس الــوطين  قــد و .مراكــز املراقب

عتـرب  او .“تـدريب تـوروس   ”ذلك بإلغـاء    لـ وات التركية   ت الق استجاب اخلاص به و   “نيكيفورس
م مـع العمليـة الـسياسية الراهنـة،     ءتـوا يبنـاء الثقـة   لإلغاء هـذه التـدريبات اهلامـة مبثابـة تـدبري هـام         

ة التـدريب الـيت     اكتـست حادثـ   و. يف أنشطة عسكرية أخرى   هذا  لنفس  اإبداء ضبط   يؤمل   كما
القـوات  /فبينما كانت القوات التركيـة  .  بارزة  أمهية ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧وقعت يف   

هـذه   ملـم، أطلقـت   ٨١فع هـاون مـن عيـار    ااألمنية القربصـية التركيـة تنفـذ تـدريبات علـى مـد           
عرضــاً قذيفــة هــاون غــري متفجــرة خمصــصة للتــدريب عــرب املنطقــة العازلــة إىل منطقــة    القــوات 
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ــيا  ــكنية يف نيقوسـ ــومل ُي .سـ ــن بلَّـ ــوع غ عـ ــابات وقـ ــة إصـ ــدم . أيـ ــذاره  اوقـ ــت اعتـ ــسيد طلعـ لـ
 .كريستوفياس عن هذه احلادثة وسويت املسألة بصورة مرضية للسيد

 القوات التركية تفرض القيود علـى تنقـل قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم           تزال وما  - ٢١
منــع اجتيــاز الطــرق يف شــبه جزيــرة كاربــاس، يف ســتمرار االوتــشمل هــذه التــدابري  .يف قــربص

هـو  مـا   ك،  رة وإجراء عمليات فيهـا    املسوَّالوصول إىل منطقة فاروشا     وفرض قيود شديدة على     
زالــت األمــم املتحــدة تعتــرب حكومــة تركيــا مــسؤولة عــن  ومــا .تقريــري الــسابقيف شار إليــه مــ

 يف ثـالث مناسـبات منفـصلة،        ،منعت الشرطة التركية القربصـية    قد  و .الوضع القائم يف فاروشا   
فــي إحــدى هــذه ف .مــن االضــطالع بأعمــال رمسيــةملتحــدة األمــم اأفــراداً مــدنيني تــابعني لقــوة 

لقـوة ملـدة سـاعة تقريبـاً ومنـع مـن إجـراء اتـصال                تـابع ل  جز فريق من املهندسـني      املناسبات، احتُ 
العمل الذي كـان مـن املفتـرض أن      بمسبقاً   قد بلغت    الشرطة القربصية التركية  كانت  و .هاتفي

ركـي ضـوابط تقيـد اسـتخدام أفـراد األمـم            وقـد فـرض اجلانـب القربصـي الت         .يضطلع به الفريق  
واملتنقلـون مبركبـات حتمـل شـعار     هـم خـارج اخلدمـة    الـذين  املتحدة املرتدين ملالبـس مدنيـة أو        

هــذه األمــم املتحـدة  وسـتتابع قـوة    .ن املنطقـة العازلــة املدنيـة املعتمـدة مــ  بر اعــملاألمـم املتحـدة ل  
  .ركيةقوات األمن القربصية الت/املسألة مع القوات التركية

ومل يطرأ تغيري على املواقع اليت أنـشأهتا كلتـا القـوتني املتقـابلتني مبنقطـة دمرينيـا، والـيت                    - ٢٢
 وتقريــري S/2008/353)( يف تقريــري األخــري ار إليهــاشتنتــهك الوضــع القــائم يف املنطقــة، واملــ 

ــسابقني  ــيش يف ج     ).S/2007/328  وS/2006/931(ال ــة تفت ــوات التركيــة بنقط ــتفظ الق يــب وحت
يف تقاريري السابقة، خالفا لالتفاق احمللي القائم الـوارد يف تقريـري            أيضاً  الروهينا، املشار إليه    

مركـز االتــصال يف  العــدد املـسموح بـه مـن األفـراد يف     القـوات التركيـة   جتـاوزت  وقـد   .األخـري 
 . املنطقة تلكنتهك الوضع العسكري القائم يفتت ما لبثستروفيليا و

  
  إزالة األلغام يف املنطقة العازلةأنشطة  -بـــاء   

إثــر إبــرام  حقــل ألغــام للقــوات التركيــة ٢٦اســتؤنفت يف العــام املاضــي عمليــة تطهــري   - ٢٣
وحبلـــول هنايـــة كـــانون  .اتفـــاق علـــى املبـــادئ التوجيهيـــة احلاليـــة الـــيت مت التوصـــل إليـــه رمسيـــاً

ــها  ســيكون قــد٢٠٠٨ديــسمرب /األول  .للــتطهريلغــام حقــول أ ٩ ت حقــالً وبقيــ١٧ أجنــز من
احلـصول علـى    مع القوات التركية بـشأن      ما زالت جارية    املفاوضات  فإن  ىل ذلك،   إوباإلضافة  

آخـر  وهـذا يـشمل    .مهـا  ال ُيعـرف مـن لغَّ    أخـرى ملغومـة   ألغام  مناطق  عدة  املوافقة على تطهري    
 الواقعـة    يف منطقـة ديرينيـا     تمركـزة للقـوات التركيـة امل    املنـسوبة    ةاملتبقيـ مـن احلقـول     حقل ألغـام    

ــة حقــول ألغــام يف  مل يوافــق بعــد احلــرس الــوطين علــى    وباملثــل، .جنــوب فاروشــا تطهــري ثالث
  .الروهينا منطقة
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الـشراكة مـن أجـل      ”وأنشئ مركز تنسيق اإلجراءات املتعلقة باأللغام مبوجب برنـامج            - ٢٤
األورويب، إمنـا لغايـة     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وميولـه حاليـاً االحتـاد           الذي ينفذه    “املستقبل

مبلــغ إضــايف قــدره مــن الــضروري تــأمني وســيكون .  فحــسب٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول
إجنـاز تطهـري مجيـع      واملتمثـل يف    مخسة ماليني يورو إذا ما أريد للربنامج أن حيقق اهلدف املعلـن             
  .٢٠١٠ديسمرب /حقول األلغام املعروفة يف املنطقة العازلة حبلول هناية كانون األول

  
 إعادة األوضاع إىل طبيعتها واملهام اإلنسانية -جيـم   

 علـى    األمـم املتحـدة،     مبـساعدة مـن قـوة      ،اجلـانبني يعملـون   كـال   زال القبارصـة مـن      ما    - ٢٥
اجملتمعني احمللـيني يعتمـدون علـى    كال أفراد وظل   .حياهتممتس  إجياد تسوية للقضايا اليومية اليت      

األنـشطة  طالع باألنـشطة عـرب اجلـدار العـازل، مبـا يف ذلـك               التسهيالت اليت توفرها القوة لالض    
املسائل التعليمية وعمليات اإلجالء الطيب ونقل األفـراد املتـوفني، وكـذلك التجمعـات              املتعلقة ب 

ــة  ــة  االحتفالي ــة واالجتماعي ــة -والديني ــة تيــسري إعــادة األ   .الثقافي  إىل حــوالكمــا تواصــل البعث
 .مي املساعدة اإلنسانية إىل كال اجملتمعني احمللينيطبيعتها يف املنطقة العازلة وتقد

 حالــة عبــور للمنطقــة ١ ٤٧٧ ٢٣١وأثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ســجلت القــوة    - ٢٦
 وعـربت سـلع تبلـغ قيمتـها        .شارع ليدرا معرب   يف   ت حالة سجل  ٤٦١ ٤٣٣ منها    كان العازلة،

يف  ماليـني يـورو      ٥,٣  حنـو  تـها ىل الـشمال وسـلع تبلـغ قيم       إ يورو من اجلنوب     ٥٧٠ ٠٠٠ حنو
 نيقوسيا مشروعاً مشتركاً مبوجـب خطـة نيقوسـيا الرئيـسية      ايتوقد أعدت بلد   .االجتاه املعاكس 

 هنفـذ ذي ي لترميم املباين يف شارع ليدرا، حتت إشـراف برنـامج الـشراكة مـن أجـل املـستقبل الـ                   
 األمـم املتحـدة   م مـن قـوة  بـدع ذلـك    و ، االحتـاد األورويب   هولـ ميبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي و       

 . قربص يف

 ، تنظـيم  بالتعاون مع الشركاء الدوليني واحمللـيني     ، و ويسرت القوة، منذ تقريري األخري      - ٢٧
 شخصاً مـن كـال اجملـتمعني احمللـيني أتـوا معـاً لتعزيـز                ٥ ٢٩٤ مناسبة للطائفتني شارك فيها      ٥٦

وقـد نظمـت هـذه     .تمعني احمللـيني توحيد اجلزيرة ودعم املفاوضات اجلاريـة بـني قـادة اجملـ    إعادة  
يف املنطقة العازلة، اليت ال يـزال يعتربهـا اجلانبـان مكانـا             الكائن  املناسبات يف فندق ليدرا باالس      

سـيما مـسائل بنـاء الثقـة بـني اجملـتمعني             شترك، وال املـ هتمام  االمسائل ذات   ما برحت   و .حمايداً
 الزيادة احلاصلة يف عـدد املـشاركني        دلوت . املوضوع الرئيسي لتلك التجمعات    شكلاحملليني، ت 

األمهية الـيت يوليهـا القبارصـة مـن كـال اجلـانبني       على يف األنشطة املشتركة بني اجملتمعني احملليني     
الـذي يتـوىل تنفيـذه    العمـل مـن أجـل التعـاون وبنـاء الثقـة         ويواصـل    .للعملية السياسية املستأنفة  

يف هـذا   األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص            قـوة    مـع    هبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي تعاونـ      
اء بـني القبارصـة اليونـان والقبارصـة         منـاخ مـوات إلجـراء حـوار بنَّـ         هتيئـة   وقد أسـهم يف      .اجملال
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تنظــيم عــرب دعــم دور اجملتمــع املــدين يف تعزيــز ثقافــة املــصاحلة يف اجلزيــرة برمتــها يف األتــراك، و
وإقامــة الطــائفتني إنــشاء شــبكات مــشتركة بــني  والطــائفتني مناســبات وأنــشطة مــشتركة بــني  

  .شراكات شاملة للجزيرة بني اجملتمعني احملليني

ت االجتماعات الدوريـة تعقـد شـهرياً بـني قـادة األحـزاب الـسياسية القربصـية                  زالوما    - ٢٨
وقـد اجتمعـت     .سفارة سـلوفاكيا  رعاية  اليونانية والقربصية التركية يف فندق ليدرا باالس حتت         

ن الفرعية اليت أنشأها هذا املنتدى ثالث مـرات ملناقـشة مـسائل بنـاء الثقـة ووافقـت علـى                     اللجا
سـبتمرب،  / أيلـول  ١٤ويف   .تنظيم زيـارات مـشتركة إىل مـدارس ومستـشفيات يف كـال اجلـانبني              

يف تنظـيم  أقسام الشباب يف األحزاب السياسية القربصـية اليونانيـة والقربصـية التركيـة      شاركت  
 .ال باليوم الدويل للسالممناسبة لالحتف

وواصلت القوة تقدمي املساعدة اإلنسانية للقبارصة اليونان واملوارنة الـذين يعيـشون يف               - ٢٩
األمـم املتحـدة حلفـظ      وأثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، نظمـت قـوة            .جلزيرةمن ا اجلزء الشمايل   

 ا مارونيـ ١٣٦  وا يونانيـ ا قربصـي ٣٧٢بـزيارة إنسانية والقيام  قافلة   ٦٢السالم يف قربص تسيري     
مــن أســر املقدمــة  ٥٤ت الطلبــات الـــ زالــ وحــسبما ورد يف تقريــري الــسابق، مــا .يف الــشمال

الجئــة الــيت ترغــب يف العــودة واإلقامــة بــصورة  الشردة داخليــاً واملــالقبارصــة اليونــان واملوارنــة 
لعـودة  ان معـايري أهليـة      أ الطـرفني بـش    ات القائمـة بـني    فـ خلال، طلبات مل يبت فيها بـسبب ا       دائمة
تيسري تقدمي الكتب الدراسـية وتعـيني مدرسـني للمـدارس          األمم املتحدة   وواصلت قوة    .الدائمة

ــة    ــة والثانوي ــة االبتدائي ــاس،   املوجــودة القربصــية اليوناني ــرة كارب يف ريزوكارباســو يف شــبه جزي
ــها القــوة  وذلــك عــرب اتــصاالت   ــشمال أقامت ــسلطات يف ال ــستة  قــد و. مــع ال مســح حــىت اآلن ل

احلالية بالتـدريس   الدراسية   عينوا للسنة    ينآخروموظفا مدرسيا   مدرساً   ١٤مدرسني من أصل    
 .  منهملثمانيةيف حني رفض منح اإلذن يف املدارس 

زالت القوة تساعد أيـضاً القبارصـة األتـراك الـذين يعيـشون يف اجلـزء اجلنـويب مـن                     وما  - ٣٠
علـى  ومساكن وخدمات رعاية اجتماعية ورعايـة طبيـة و  اهلوية ائق اجلزيرة يف احلصول على وث   

تقـدمي  استعراض أجرته القـوة ألنـشطتها يف تيـسري    إثر و. يف اجلنوب  عمل وتعليم احلصول على   
مناقشات مع الـسلطات احملليـة      إجراء   باشرت   ،املساعدة اإلنسانية للقبارصة األتراك يف اجلنوب     

ــصامل ــدين ا  خت ــي اجملتمــع امل ــيني ملواصــلة حتــسني   ة وممثل ــا يوجــه  ملعن ــيهم م ــن إل ــساين  م عمــل إن
 .اجتماعية ورعاية

 .زال إنــشاء مدرســة ابتدائيــة باللغــة التركيــة يف ليماســول أمــراً مل يبــت فيــه بعــد    ومــا  - ٣١
احملكمـة العليـا جلمهوريـة      ردت  لة منـذ أن     أأخـرى بـشأن هـذه املـس       مـستجدات   حتدث أي    ومل
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ــها قـــربص قـــضية  ــة املعلمـــنيرفعتـ ــراك نقابـ ــة األتـ يف تقريـــري الـــسابق ورد ما حـــسب القبارصـ
)S/2008/353 ٢٨، الفقرة.(  

املمتلكـات يف املنطقـة العازلـة      إىل تـسخري    وال يزال أفراد كال اجملتمعني احملليني يسعون          - ٣٢
تجاريـة  السكنية و املبـاين الـ   زراعـة وتـشييد     لا ،صيدالـ مشاريع  تتراوح بني   ألنشطة مدنية متنوعة    

ــى نطــاق و  ــني الاســع عل ــدينوب ــا زال و .تع ــشطة   م ــذه األن ــسري ه ــأمني  تي ــع ت ــتقرار م يف االس
رغـم ترتيبـات التنـسيق املتفـق        و. يشكل حتدياً من التحـديات الـيت تواجههـا البعثـة          الوقت   ذات

البناء غـري املـسموح يف املنطقـة العازلـة، فـإن            حنو  جتاه  لال لتصديعليها مع السلطات املختصة ل    
ق وا القـوة بـشأن األنـشطة املدنيـة يعـ          إجراءات املنطقة العازلـة الـيت اختـذهت       عدم التقيد ب  استمرار  

  .تنفيذ والية البعثة

األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف قــربص  وأثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أذنــت قــوة    - ٣٣
قـد مشلـت تلـك      و .خـارج منـاطق االسـتخدام املـدين       وبتنفيذ سـتة مـشاريع يف املنطقـة العازلـة،           

 .الطـرق شـق   وتـشييد املـساكن و    الـصحي   اريع البنية األساسية لالتصاالت ونظام الـصرف        املش
أكتــوبر، أغلقــت شــركة تعــدين خاصــة مــن اجلنــوب جــزءاً مــن خــط ســري   /ويف تــشرين األول

 املنطقــة العازلــة يف منطقــة سكوريوتيــسا يف  جخــاراألتربــة وضــعتها كميــة كــبرية مــن بدوريــة 
 علـى قـرار البعثـة بعـدم املوافقـة علـى             اط سـري الدوريـة رد     وأعاقـت الـشركة خـ     . القطاع األول 

ــاجم الواقعــة  مــن أطلــب اســتخراج ركــاز احلديــد   منطقــة حــساسة يف املنطقــة  ضــمن حــد املن
 .احلاجز وعرضت املسألة على السلطاتهذا وقد أزالت القوة . العازلة

محايتـه وتـرميم   وواملنقـول  احلفـاظ علـى التـراث الثقـايف الثابـت           مـسألة   ري مناقـشة    جتو  - ٣٤
ــة      ــار املفاوضــات اجلاري ــرة ضــمن إط ــه يف اجلزي ــربص    إلمواقع ــشكلة ق ــاملة مل ــسوية ش ــاد ت  .جي

اإلمنـائي تنفيـذ   األمـم املتحـدة    التـابع لربنـامج     “شراكة من أجل املـستقبل    ال”توىل برنامج   ي كما
بـان الطلـب    وواصل اجلان  .رةعدة مشاريع للترميم يف فاماغوستا وكريينيا ومدينة نيقوسيا املسوَّ        

ــسر الوصــول   ــوة أن تي ــع واإإىل الق ــات ألىل املواق ــيت حتظــى ب يقون ــة  ال ــة وثقافي ــة ديني ــدىأمهي  ل
مثــاين مناســبات دينيــة  تنظــيم  خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  ،يــسرت القــوةقــد و .اجلــانبني

  .أية حادثةوقوع يف اجلزيرة دون واحتفالية 

للمـــشاركة يف مناســـبة تقريبـــاً ركـــي قربصـــي ت ١ ٢٠٠أغـــسطس ســـافر / آب٨ويف   - ٣٥
 ليمريماكشيــ/إرينكــوي عـن طريــق املعـرب ليمنيتــيس  /يف منطقــة كوكينـا أقيمـت  ســنوية احتفاليـة  
احمللـي   ة اليونانيـ  ةالقربصـي الطائفـة    مـن    اأفـراد قد منـع    اجلانب القربصي التركي    على أن   ،  احملتمل

يـسة  نوات الـسنوية املقـررة يف ك  ور الـصل ضاستخدام املعرب احملتمل ذاته حلـ   من  يف كاتو بريغوس    
  .سبتمرب/آيوس ماماس يف األسبوع األول من أيلول
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مــع اجلــانبني بــشأن إنفــاذ القــوانني واملــسائل تقــوم بأعمــال االتــصال ة قــوومــا زالــت ال  - ٣٦
ــصلة حبــاالت العبــور ألســباب إنــسانية     ــاء الفتــرة ا  .املت ملــشمولة بــالتقرير، يــسرت القــوة    وأثن

 .نقل رفات أربعة قبارصـة يونـان إىل الـشمال لدفنـهم يف قـراهم     عملية  وعملية إجالء طيب  ٢٤
ــسجون      ــة إىل ال ــارات دوري ــة بزي ــا اضــطلعت البعث ـــ   كم ــا ب ــرتالء    ١٢التقــت فيه ــن ال ــزيالً م ن

يف أعقـــاب هـــروب و .حتجـــز قربصـــي يونـــاين يف الـــشمالمبالقبارصـــة األتـــراك يف اجلنـــوب و
قــدت عــدة اجتماعــات مــع ع، ٢٠٠٧وبر أكتــ/ســجينني مــن ســجن نيقوســيا يف تــشرين األول

 .ر حـدوث ذلـك  ايف حـال تكـر   الستخدامه  هبدف وضع بروتوكول    وذلك   ،سلطات السجون 
  .وضع هذا الربوتوكولمن مؤخراً مت الفراغ وقد 

كــال اجلــانبني عالقــات تعاونيــة  يف لــت العالقــات بــني القــوة وقــوات الــشرطة   زا مــاو  - ٣٧
سلـسة  العاجلـة   املضمان  لـ ستوى مـع قـوات الـشرطة        يعة املـ  رف اجتماعات   انتظاموتعقد ب  .وبناءة

  .للمعلومات املتعلقة باجلرائم

ت ممتلكــات يف قريــة أصــابت أربــع حــاالت تتعلــق بأضــرار ســجلأغــسطس، /ويف آب  - ٣٨
ــيال  ــها ســكان مــن  الــيت ب ــاً     .الطــائفتنييقطن ــاً بالغ ــارت هــذه احلــوادث قلق أوســاط يف وقــد أث

زعـيم القبارصـة األتـراك بزيـارة إىل     فقـام   .لتركي احمللي يف الشمال   القرويني واجملتمع القربصي ا   
نظـم فيمـا بعـد    وبيال وعقد مشاورات مع خمتار كل مـن القبارصـة اليونـان والقبارصـة األتـراك        

 اليت تـضم أفـرادا مـن كلتـا     انطباع سليب عن القرية  نشوء   لحيلولة دون مؤمتراً صحفياً مشتركاً ل   
العمــل مــع اجملــتمعني احمللــيني يف بــيال ملــساعدهتما يف احلفــاظ علــى   وتواصــل البعثــة  .الطــائفتني

وهلذا الغرض، تضطلع القوة بدور الوسـاطة اهلـام الـذي       . همانبناء الثقة بي  على  عالقات جيدة و  
  . وضعتها الطائفتانيشمل رصد تنفيذ الترتيبات القائمة منذ عهد طويل اليت

  
  صلجنة املعنية باملفقودين يف قربال  - رابعا  

 املتعلـق  للطـائفتني  املوجـه  مـشروعها  اللجنـة  واصـلت  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  خالل  - ٣٩
ــات باســتخراج ــا   املفقــودين رف ــى أصــحاهبا وإعادهتــا إىل ذويه ــول .والتعــرف عل ــشرين وحبل  ت

 اسـتخرجت  قـد  للجنـة  التابعـة و الطـائفتني  إىل املنتميـة  اآلثـار  علمـاء  أفرقة كانت نوفمرب،/الثاين
 مفقـودا  ٢٩٢ مـن  أكثـر  رفـات  وخـضع  .العازلـة  املنطقـة  جـانيب  كـال  من شخصا ٤٤٥ رفات 

 األمـم  حبمايـة  املشمولة املنطقة يف للجنة التابع لطائفتنيبا اخلاص اإلنسان علم خمترب يف للفحص
 ،)لـدنا ا( األكـسجني  املـرتوع  الرييب النووي لحمضل جينية حتليالت وبعد .نيقوسيا يف املتحدة
 رفـات  أعيـد  الوراثـة،  وعلـم  األعـصاب  لعلـم  قربص معهد يف الطائفتني من لماءع فريق أجراها
  .أسرهم إىل أموات ١٠٥
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ــشرين ويف  - ٤٠ ــوبر،/األول ت ــرة عقــب أكت ــدريب فت ــر دامــت ت ــن أكث ــلمت ســنتني، م  ُس
 قبارصـة  علمـاء  فريـق  إىل للجنـة  التـابع  اإلنسان علم خمترب إدارة عن الكاملة التشغيلية املسؤولية

 وواصـل  .اللجنـة  ملـشروع  احمللية وامللكية القدرات بناء عديُب ذروة هذا وشكل .ئفتنيالطا من
ــق ــاأ فري ــشرعي الطــب نثربولوجي ــيينال ــذي ، األرجنت ــاء درب ال ــار علم ــم إخــصائييو اآلث  عل

ــسان ــشاركته القبارصــة، اإلن ــشروع يف م ــة ضــمان ألغــراض امل ــدم .النوعي ــل ويق ــذه التموي  هل
   .اإلمنائي املتحدة األمم برنامج طريق عن ثنائية، ماحنة وجهات األورويب االحتاد األنشطة

 .قريرتبـال  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  النطـاق  واسـع  وعـام  سياسـي  بدعم اللجنة وحظيت  - ٤١
 لإلســراع املمكنــة اإلجــراءات كــل اختــاذ علــى املعنيــة األطــراف كافــة أحــث زلــت مــا أين إال

   .الرفات استخراج بعملية
  

  واإلدارية املالية باجلوان  - خامسا 
 مليـون  ٥٤,٩ قـدره  إمجاليا مبلغا ،٦٢/٢٥٥ قرارها مبوجب العامة، اجلمعية اعتمدت  - ٤٢

 قـربص  يف الـسالم  حلفـظ  املتحـدة  األمـم  قوة على لإلنفاق )دوالر مليون ٥٢,٥ صافيه( دوالر
ــرةفال يف ــن تـ ــوز ١ مـ ــه/متـ ــران ٣٠ إىل ٢٠٠٨ يوليـ ــه/حزيـ ــذا ويف .٢٠٠٩ يونيـ ــصدد، هـ  الـ
 يعــادل مــا أي تكاليفهــا، صــايف بثلــث للقــوة التــربع علــى قــربص حلكومــة نــاينتام عــن بعــرأُ

 البلـدان  وأدعـو  .دوالر مليـون  ٦,٥ مببلـغ  التـربع  علـى  اليونـان  وحلكومة دوالر، مليون ١٧,٥
ــة حــذوها، حتــذو أن إىل األخــرى واملنظمــات ــذي التكــاليف جــزء خفــض بغي ــن غطــىُي ال  م

 .املقررة األنصبة

 تكلفـة  ستقتـصر  أخـرى،  أشـهر  سـتة  تـرة فل القـوة  والية متديد األمن جملس قرر ام وإذا  - ٤٣
  .العامة اجلمعية من املعتمد املبلغ على القوة على اإلنفاق

 للحـساب  غـري املـسددة    املقررة األنصبة جمموع بلغ ،٢٠٠٨ أغسطس/آب ٣١ وحىت  - ٤٤
 ٢٠٠٨ ديـسمرب /األول نكـانو  ١٥ إىل ١٩٩٣ يونيه/حزيران ١٦ من الفترة عن للقوة اخلاص

 حفـظ  عمليـات  جلميع غري املسددة  املقررة األنصبة جمموع وبلغ .دوالر مليون ٢٦,٦ قدره ما
   .دوالر ٣ ٨٧٣,٧٠٠ التاريخ نفس يف السالم
 املمتـدتني  تـرتني فال عـن  إال للوحـدات  اململوكـة  واملعـدات  القـوات  تكـاليف  تسدد ومل  - ٤٥
 اســـتالم لتـــأخر نظـــرا التـــوايل، علـــى ،٢٠٠٦ رسمـــا/آذار ٣١ و ٢٠٠٧ مـــايو/أيـــار ٣١ إىل

  .املقررة األنصبة
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  مالحظات  - سادسا 
ــرة خــالل  - ٤٦ ــالتقرير املــشمولة الفت ــت،ب ــة  ظل ــة املنطقــة يف احلال ــة العازل  .ومــستقرة هادئ

حلفـظ الـسالم يف      األمـم املتحـدة      قـوة  عمـ  جيـدا  تعاونـا  العمـوم  علـى  املتقابلتان القوتان وأبدت
 قـرار  اختـاذ  علـى  الـسواء  علـى  الطـرفني  علـى  ثـين وأُ .بـسيطة  حـوادث  وىسـ  تسجل وملقربص  
 .اجلزيـرة  يف الـسياسي  املنـاخ  وحتـسن  تـسق ي مبـا  ،الرئيسيني نيالسنوي نيالعسكري رينيهمامت إلغاء

 البنـاء  النـهج  هـذا  نطـاق  توسـيع  علـى  اجلـانبني  لكـال  العـسكريني  القادة مع القوة قائد وسيعمل
 قيودهـا  التركيـة  القـوات  ترفع أن آمل الصدد، هذا ويف .األخرى ريةالعسك األنشطة إىلليمتد  
  .قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة حترك على املفروضة املربرة غري

 أين ورغـم  .العازلـة  املنطقـة  يف الواقعـة  األلغـام  حقـول  تطهري يف مطرد تقدم حرزأُ وقد  - ٤٧
 مـن  صـغري  عـدد  تطهـري  علـى  املوافقـة  العـسكريتني  القـوتني  بكلتـا  أهيـب  فإين بارتياح، هبذا أقر

 باسـتمرار  ، ذلـك  توقـف  دون قـدما  األلغـام  إزالـة  عمليـة  تـسري  أن وآمـل  .املتبقية األلغام حقول
 مثـاال  العمليـة  هـذه  وأعتـرب  .السواء على الطرفني وتعاون األورويب االحتاد من ةاملقدم املساعدة
 مزيـد  اختـاذ  علـى  اجلـانبني  كالل والعسكريني سياسينيال الزعماء وأشجع الثقة بناء لتدابري مهما
  .االجتاه هذا يف اخلطوات من
 بـاملفقودين  املعنيـة  اللجنـة  هبـا  تـضطلع  الـيت  اإلنـسانية  األعمـال أن   تفـاؤيل  دواعـي  ومن  - ٤٨

 العـام  الـدعم و الـسياسي  الدعم استمرار بفضل هذا حتقيق أمكن وقد .عوائق دونتتواصل من   
 أن خـاص  بشكل يسرينو .اخلارجي الصعيد وعلى قربص صعيد على وداجله به حظيت الذي
 مبختـرب  املتعلقـة  التـشغيلية  املـسؤولية  كامـل  تـسلم قد   الطائفتني من قبارصة علماء فريق أن أرى
   .للجنة التابع اإلنسان علم
 مرحلـة  قـربص  مـشكلة  حلل املبذولة اجلهود دخلت املاضية، الستة األشهر مدى وعلى  - ٤٩

 سـبتمرب /أيلـول  ٣ يف طلعـت الـسيد   و كريـستوفياس  السيد   اختذه الذي القرار كان فقد .جديدة
، هبــدف الوصــول إىل تــسوية شــاملة علــى أســاس احتــاد  الرمسيــة املفاوضــات باســتئناف ٢٠٠٨

وأظهـر شـجاعة وبـصرية      . مكون من منطقتني وطائفتني حيقق املساواة السياسية، قرارا مشجعا        
 أربعـة  عقـد  خـالل  مـن و. ن الواضح أن كال الزعيمني يتحليـان هبـا        سياسيتني والتزاما سياسيا م   

 املــؤرخني الرئيــسيني املــشتركني البيــانني وبإصــدار العمليــة، بدايــة منــذ فقــط رمسيــة اجتماعــات
 مـن  األخـرية  للمرحلـة  مـشتركني  ورؤيـة  إطـار  وضـع  مـن  متكنـا  يوليه،/متوز ١ و مايو/أيار ٢٣

 املرحلـة  هـذه  إىل العمليـة  إيـصال  مـن  مكنـت  اليت لسياسيةا بقيادهتما أشيد ينإو .السالم عملية
  .قدما العمليةهبذه  املضي على وأشجعهما
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 تقاســم ترتيبــات علــى حاليــا تركــز الــيت املفاوضــات، املــشتركة الرؤيــة هــذه ووجهــت  - ٥٠
إىل  تــسري، علــى العمــوم، املفاوضــات أن تقــديري يفو يف قــربص موحــدة مــن جديــد، الــسلطة

حتـاورا بنـاء     اآلخـر  مـع  منـهما  كـل  وحتـاور  مواقفـه  الطـرفني  كـال ا، مع إبـداء     األمام سريا حسن  
 /العريـضة  اخلطـوط  أنإذ   اجلوانـب،  مـن  العديـد  علـى  متفقـان  الطـرفني  أن وال غـرو  . ومفتوحا
 نقطـة  مـن  ينطلقـان  ال أهنمـا  كمـا  .الطرفـان  نـها بيَّ أن وسـبق  جيدا، معروفة للحل الثابتة املعايري
 .العمل اجلاد من كبري كم على االعتماد مزية من يفيدان بل الصفر،

 يف خالفـات  تظهـر  أن شـائكة ومـن البـديهي      مـسائل  تناوهلـا  سـيتم  الـيت  املسائل أن إال  - ٥١
 بعـضا  بعـضها  عـن  مبعزل فيها النظر ميكن وال بينها فيما تتداخل املسائل من فالعديد .املستقبل

 علـى  قـائم  هنج اتباع العملية طبيعة تستلزم ،ولذلك .حمتملة توفيقية حللول جماالتعلى أهنا    بل
 اجتماعـات  عقـد  خـالل  مـن  شاركيـ  سـيظل  الـزعيمني  كـال  أن مـن  واثـق  وإين .والصرب املثابرة
  .مبتابعة العملية للوصول هبا إىل خامتتها ملتزما وسيكون منتظمة
 .مـان الزعي بـه  يتمتـع  الـذي  املمتـاز  الشخـصي  االنـسجام  التفـاؤل  إىلمما يـدعو أيـضا      و  - ٥٢

 ةكفيلـ ال ةفريـد ال املزايـا  مـن  السياسية مهاولقيود  كل منهما  الحتياجات بينهما املتبادلة واملراعاة
 بكامـل  واضـطلع  العمليـة  بزمـام  أمـسك  أيـضا  وكالمها .وثقة بعزم األمام إىل مبضي كل منهما  

 يف - خـصمني  ولـيس  شـريكني  باعتبارمهـا  -  الذي يواجهانه  التحدي ويكمن .عنها املسؤولية
  .بدآها اليت العملية زخم على احلفاظ
 األمهيـة  مـن فإن  متزامنني، الستفتاءين عسيخض حمتمال اتفاقا أن إذ يوضع يف االعتبار و  - ٥٣

 نـا يَِّبُي أن هلمـا  الـضروري  مـن  سـيكون  إذ .للعمليـة  السياسية اجلوانب الطرفان هملُي أالاحلامسة  
 يفــسرا وأن حــل؛ إىل الوصــول أجــل مــن عنــه أن الوفــاق أمــر ال غــىن نياحمللــي تمعيهمــاجملهبمــة 

 األمــين أو الــسياسي أو االقتــصادي اجملــال يف ســواء الطــرفني، يرضــي حــل إجيــاد فوائــدوينــشرا 
أمـر   اإلعـالم  وسـائط  طريـق  عـن  والتفـاوض  االهتامـات  تبـادل  أن كمـا  .اجملـاالت  مـن  غريها أو

   .األهداف هذه مع يتناىف
 يف هفيـ  ومرغـوب  الثقـة  لبنـاء  أساسـي  وهو مستنري،و معين مدين جمتمع وجود ويشكل  - ٥٤
ــه، حــد ــشاط ومــشاركته .االســتراتيجية هــذه مــن جــزءا ذات ــساهم أن ميكــن بن  مــساعدة يف ت

 تـسوية  أي تكـون يتـسىن أن     كـي  وذلـك  عليـه،  التـصويت  إىل سـيدعون  ما فهم على القبارصة
 أفـضل  عـن  يبحثـا  أن نيبـالطرف  أخـرى  مـرة  هيـب وأُ .مستدامة تسوية لباملستق يف إليها توصلُي

 املتعلقــة املناقــشة يف نــشطة مــشاركة القربصــي املــدين اجملتمــع مــشاركة بتيــسري الكفيلــة الــسبل
   .بلده مبستقبل
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 الترحيـب  يستحق كبريا إجنازا التقنية اللجنة مناحملددة املعتمدة    التدابري نطاق ويشكل  - ٥٥
 علـى  سيـشجع  بـل  فحـسب  القبارصـة  مـن  للعديـد  اليوميـة  احليـاة  حتـسني  يف تنفيـذه  يسهم ولن
 أقـرب  يف القيـام  علـى  الطـرفني  تـشجيع  أود وبالتـايل  .وسيـسهله  بينـهم  فيمـا  التفاعـل  من املزيد
 اجلمهــور دعــم لبنــاء بأمهيتــها الــسواء علــى الطرفــان أقــر الــيت التــدابري هــذه ذبتنفيــ ممكــن وقــت
 املعـابر،  فـتح  مثـل  الثقـة،  اءبنـ  تـدابري  مـن  وغريهـا  العـسكرية  التـدابري  ستـسهم  وباملثل، .للعملية

 اجلـــو العـــام يف حتـــسن حـــدوث يف كـــبرية مـــسامهة يلريماك،شيـــ/ليمنيـــتس معـــرب ذلـــك يف مبـــا
  .ةراجلزي على
 رياضـية  أو ثقافيـة  أو اجتماعية أو اقتصادية واتصاالت روابط إقامة أن أرى زلت وما  - ٥٦
ستنــشئ هــذه  قبــل، مــن ذكــرت وكمــا .اجلاريــة اجلهــود علــى إجيابيــا ســيؤثر مماثلــة طروابــ أو

 ينتـاب  الـذي  بالعزلـة  الـشعور  فيـف خت علـى  وستـساعد  الطـائفتني  بـني  بالثقة شعورااالتصاالت  
 بـني  واالجتمـاعي  االقتـصادي  ؤالتكـاف  زيـادة  تسهم لن ذلك، إىل وباإلضافة .األتراك القبارصة
 سـياق  ويف .أيـضا  هاحتماالتـ  زيـادة  يف بـل  فحـسب،  املرتقـب  التوحيـد إعادة   تيسري يف اجلانبني
 إىل تـؤدي  أن إال املعـاكس  االجتـاه  يف املبذولـة  للجهـود  نميك ال دوليا، هبا معترف سالم عملية
  .عكسية نتائج
 الـيت  املـسائل  حتديـد  يف اآلن حـىت  املتبـع  النهج نيكُم نفسها، باملفاوضات يتعلق وفيما  - ٥٧
 عليهـا،  والتفـاوض  بـشأهنا  نخيتلفـا  الـيت  اخليـارات  وحتديـد  جانبا، ووضعها الطرفان عليها تفقي
 األشـهر  يف املفاوضـات  تكثيـف  ومع .املرحلة هذه يف عليها التغلب يصعب اليت املسائل عزلو

 لـدعم  مكـرس  هيكـل  خـالل  مـن  النتائج حتقيق أجل من العملية ترشيد ضرورةستزداد   املقبلة،
 قـدما  األمـر  هبـذا  ضيامل يف مفيد بدور واضطلعي نأ العاملة رقةفألوا ممثلنيلل وميكن .الزعيمني

   .الزعيمني من بتوجيه وتفاعلي، نشيط حنو على
ــدعم وســيظل  - ٥٨ ــا، املتحــدة األمــم مــن املقــدم ال ــادة ثابت ــشاري بقي ــر اخلــاص مست  .داون

الــيت متلــك  العمليــة هــذه مــساعدة يف يكمــن نافــدوُر الطريــق، هــذا علــى الطــرفني مــع وبالــسري
 علـى  أيـضا  نـا أو .بـذلك  القيـام  يف جهـدا  أدخـر  ولن :االقتضاء حسب وتيسريها قربص زمامها 

    .الطرفني طلب على بناء املساعدة، من املزيد لتقدمي تام استعداد

 حلفــظ املتحــدة األمــم قــوة أن أعتقــد شــاملة، تــسوية غيــاب ويف احلــايل، الوقــت ويف  - ٥٩
 قيـق حت عوامـل  مـن  عـامال  بوصـفها  اجلزيرة، يف حيوي بدور تضطلع زالت ما قربص يف السالم

 أوصـي  ولـذلك  .يل التابعـة  احلميـدة  املساعي لبعثة احليوي للدعم ومصدرا امليدان يف الستقرارا
 أشــهر ةتســ لفتــرة قــربص يف الــسالم حلفــظ املتحــدة األمــم قــوة واليــة ميــدد بــأن األمــن جملــس
  .٢٠٠٩ يونيه/حزيران١٥ غاية إىل أخرى،
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 اخلـاص  وملبعـوثي  داونـر،  الـسيد  اخلـاص،  ملستشاري امتناين عن اإلعراب أود وختاما،  - ٦٠
 ســيزار مــاريو البحــري العميــد القــوة ولقائــد زيريهــون، بــروك -  تــاييالــسيد البعثــة، ورئــيس
 علـى  القـوة،  ويف اخلاصـة  الـسياسية  البعثـة  يف العـاملني  والنـساء  رجـال للو نـاردي، ديبري سانشيز

  .األمن جملس إليهم عهد هبا اليت املسؤوليات أداء يف وتفان كفاءة من أبدوه ما
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  املرفق
  / تـشرين األول ٣١يف (البلدان املسامهة بأفراد عسكريني وأفراد شـرطة         

  )٢٠٠٨أكتوبر 
  

  األفراد العسكريون   البلد 
  ٢٩٥  *األرجنتني
  ٢٠٠  **سلوفاكيا

  ١  كندا
  ٢٧٣  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  ٥  النمسا
  ٨٤  هنغاريا 
  ٨٥٨  وعاجملم  

      
  شرطة األمم املتحدة  

  ٤  األرجنتني
  ١٥  أستراليا
  ١٩  آيرلندا
  ٤  إيطاليا
  ٢   واهلرسكالبوسنة

  ٨  السلفادور
  ٣  كرواتيا
  ٧  اهلند

  ٧  هولندا
  ٦٩  اجملموع  

  
  ).١(والربازيل ) ١٤(واي وباراغ) ١٤(تشمل الوحدة األرجنتينية جنودا من شيلي   *  
  .)٤(وفاكية جنودا من كرواتيا السلتشمل الوحدة   **  
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  خريطة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


