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  تقرير األمني العام عن بعثة املساعي احلميدة اليت يقوم هبا يف قربص    

    
  مقدمة   - أوال  

م إىل جملــس األمــن عــن املفاوضــات الــشاملة بــني زعيمــي   ورد تقريــري الــسابق املقــدّ   - ١
القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك يف تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قـربص               

)S/2009/248( ِّــد ــار١٥م إىل جملــس األمــن يف  ، الــذي ق ب جملــس وقــد رحـّـ . ٢٠٠٩مــايو / أي
ــراره   ــن، يف قـ ــذ يف ) ٢٠٠٩ (١٨٧٣األمـ ــار٢٩املتخـ ــايو / أيـ ــرز يف  ٢٠٠٩مـ ــدم احملـ ، بالتقـ

. املفاوضات وبإمكانية إحراز مزيد من التقـدم يف املـستقبل القريـب حنـو تـسوية شـاملة ودائمـة         
 إىل ٢٠٠٩مــايو / أيــار١٠تــرة مــن ات الــيت اســتجدت خــالل الفويغطــي هــذا التقريــر التطــور

  . يف إطار بعثة املساعي احلميدة اليت أقوم هبا يف قربص٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٥
  

  معلومات أساسية   - ثانيا  
ــانيني،   بــني ٢٠٠٨مــارس / آذار٢١أفــضى االتفــاق املعقــود يف    - ٢ زعــيم القبارصــة اليون

ــراك، حممــد علــي طلعــت  دميتــريس كريــستوفياس، وز ــة عــيم القبارصــة األت  إىل اســتهالل اجلول
، ٢٠٠٨مــايو / أيــار٢٣وأكــد الزعيمــان جمــددا، إبــان اجتماعهمــا يف . احلاليــة مــن املفاوضــات

التزامهمــا باحتــاد يتــألف مــن منطقــتني وطــائفتني ويقــوم علــى أســاس املــساواة الــسياسية، علــى  
وستكون هلـذه الـشراكة حكومـة احتاديـة هلـا           . صلةالنحو احملدد يف قرارات جملس األمن ذات ال       

شخصية دولية واحدة، فضال عن دولة مؤسِّسة قربصية تركيـة ودولـة مؤسِّـسة قربصـية يونانيـة               
، ناقشا مسأليت السيادة الواحـدة      ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١ويف  ). ، املرفق الثالث  S/2008/353انظر  (

   .واملواطنة الواحدة واتفقا عليهما من حيث املبدأ
وشهدت الفترة التحضريية اليت استغرقت أربعة أشهر إنشاء وتشغيل ستة أفرقـة عاملـة        - ٣

للشروع يف استعراض املسائل الفنية الرئيسية اليت سيجري التفاوض بشأهنا، وسـبع جلـان تقنيـة                
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لوضــع تــدابري لبنــاء الثقــة ترمــي ال إىل حتــسني احليــاة اليوميــة للقبارصــة فحــسب، بــل أيــضا إىل 
، قـرر الزعيمـان بعـد أن        ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٢٥ويف  . ع وتيسري زيادة التفاعل فيما بينهم     تشجي

ــك احلــني، اســتهالل          ــا حــىت ذل ــيت اضــطلع هب ــا استعراضــا أخــريا لألعمــال التحــضريية ال أجري
حا وصـرّ . ، يف ظـل املـساعي احلميـدة الـيت أقـوم هبـا             ٢٠٠٨سبتمرب  /مفاوضات شاملة يف أيلول   

هـدف املفاوضـات الـشاملة هـو إجيـاد حـل       ’’:  ذلـك اليـوم نفـسه بـأن    يف بيان مشترك صدر يف   
ملـــشكلة قـــربص يقبلـــه الطرفـــان ويـــصون احلقـــوق واملـــصاحل املـــشروعة للقبارصـــة اليونـــانيني    

  .‘‘وسيطرح احلل املتفق عليه الستفتاءين منفصلني متزامنني. والقبارصة األتراك
 تدبريا لبنـاء الثقـة اتفقـت    ١٦ة أولية  ، أعلن الزعيمان بصف   ٢٠٠٨يوليه  /ويف هناية متوز    - ٤

ومنـذ ذلـك احلـني، ارتفـع        . عليها اللجان التقنية، تتعلق أساسا بالبيئة والصحة والتـراث الثقـايف          
 تدبريا، وتواصل أربع جلان تقنية، هي اللجان املعنية باملـسائل           ٢٣عدد التدابري املتفق عليها إىل      

  . عقد االجتماعاتاجلنائية والتراث الثقايف والبيئة والصحة،
 الزعيمـــان  أعـــّد٢٠٠٨ســـبتمرب / أيلـــول٣ومنـــذ أن بـــدأت املفاوضـــات الـــشاملة يف   - ٥

وممثلومهــا وخرباؤمهــا عــدة وثــائق حتــدد مواقــف اجلــانبني مــن القــضايا وتــبني جمــاالت التقــارب  
  .والتباعد

  
  العمل املتعلق باملساعي احلميدة   - ثالثا  

، بزيـارة   ألكـسندر داونـر   ستـشاري اخلـاص، الـسيد       منذ صدور تقريري السابق، قـام م        - ٦
وكـل االجتماعـات الـيت عقـدت خـالل          . اجلزيرة بصفة منتظمة لتيسري املفاوضات بني الطرفني      

أو ممثلــي /مستــشاري اخلــاص وهــذه الفتــرة ســواء بــني الــزعيمني أو بــني ممثليهمــا قــد حــضرها  
ــسيداخلــاص ــاي، ال ــروك زيريهــون  -  ت ــصفة  كمــا عقــد مستــ . ، أو كالمهــاب شاري اخلــاص ب

منتظمة، أثناء زياراته لقربص، اجتماعات منفصلة مع الزعيمني أو ممثليهما، وكـذلك مـع قـادة                
األحزاب السياسية، وممثلي اجملتمع املدين، وأعضاء دوائر األعمال، وشخصيات بارزة أخـرى،            
مــن بينــها شخــصيات دينيــة، وممثلــي قطــاع عــريض مــن الطــائفتني يف الــشمال واجلنــوب،           

  .ستماع إىل وجهات نظرهم وشواغلهمالل
واستعان مستشاري اخلاص، باإلضافة إىل مكتبه املباشر، بعـدة خـرباء دولـيني لتزويـده          - ٧

وخــالل الفتــرة . مبــشورة واضــحة عــن بعــض القــضايا األكثــر تعقيــدا الــيت تتناوهلــا املفاوضــات  
 يف عدة مناسبات لالجتمـاع      املشمولة بالتقرير، زار خرباء يف احلوكمة وتقاسم السلطة اجلزيرة        

وعقدوا أيضا اجتماعات مع خـرباء مـن أفرقـة التفـاوض التابعـة              . مع مستشاري اخلاص وفريقه   
  .لكال اجلانبني بشأن املسائل احملددة اليت تركز عليها هذه األفرقة
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 ويف إطــــار التــــزام االحتــــاد األورويب بتقــــدمي الــــدعم الــــتقين لعمليــــة التــــسوية، قــــام   - ٨
 /ه مانويل باروسـو، رئـيس املفوضـية األوروبيـة، بتعـيني موظـف يف تـشرين األول                 يسخو السيد

  .أكتوبر ليكون حلقة وصل بني املفوضية وبعثة املساعي احلميدة اليت أقوم هبا يف قربص
، اسـتعان   )٢٠٠٠ (١٣٢٥وبغية تقييم عمليـة الـسالم مـن منظـور قـرار جملـس األمـن                   - ٩

برية استشارية يف املسائل اجلنـسانية أجـرت، يف أواخـر تـشرين             برنامج األمم املتحدة اإلمنائي خب    
نوفمرب، حوارات مع طائفة واسـعة مـن قـادة اجملتمـع املـدين              /أكتوبر وأوائل تشرين الثاين   /األول

يل، وينتظـر تقـدمي     وجيـري حاليـا إعـداد تقيـيم أوّ        . وممثليهم وأعضاء معظـم األحـزاب الـسياسية       
  .ور املرأة يف عملية السالم كي ينظر فيها الطرفانمقترحات مشاريع ترمي إىل تعزيز د

وأثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، سـافر مستـشاري اخلـاص أيـضا إىل بـيجني وموسـكو                     - ١٠
ــة الــصني ونائــب وزيــر خارجيــة االحتــاد الروســي علــى التــوايل      . لالجتمــاع مــع وزيــر خارجي

ر خارجيـة تركيـا، وكـذلك مـع     واجتمع، باإلضافة إىل ذلك، مع وزيـر خارجيـة اليونـان ووزيـ           
. وزير اخلارجية وشـؤون الكومنولـث يف اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية            

وأكد جمددا كل من التقى هبم دعمهم لعملية السالم، وأعربوا عن التـزامهم مبـساعدة الطـرفني                 
  .على التوصل إىل حل ملشكلة قربص

 أعقـــد اجتمـــاعني منفـــصلني مـــع بق، أتـــيح يل أنويف أعقـــاب صـــدور تقريـــري الـــسا  - ١١
ــسيد ــورك يف أيلــول     ال ــسيد طلعــت، يف نيوي ــستوفياس، مث يف وقــت الحــق مــع ال ســبتمرب /كري
ــزعيمني باحلــل، وحث   . ٢٠٠٩ ــالتزام ال ــة   ثويف االجتمــاعني، رحبــت ب ــار املرون ــى إظه ــهما عل ت

 األمــم املتحــدة وكــررت تأكيــد أن. وطــرح حلــول توفيقيــة خــالل األســابيع واألشــهر املقبلــة  
ــى           ــك، وشــجعتهما عل ــا ذل ــىت طلب ــساعدة اجلــانبني م ــعها مل ــا يف وس ــام بكــل م ستواصــل القي

كمـا أجريـت اتـصاالت بـشأن مـسألة          . االستفادة الكاملة ببعثة املساعي احلميدة الـيت أقـوم هبـا          
قربص مع أطراف حماورة رئيسية، من بينها رئيس وزراء تركيا رجـب طيـب أردوغـان، الـذي                  

ــة /ســبتمرب مث يف رومــا يف تــشرين الثــاين / معــه يف نيويــورك يف أيلــول اجتمعــت نــوفمرب، واللجن
ــول       ــورك يف أيل ــا يف نيوي ــيت اجتمعــت هب ــاد األورويب ال ــة لالحت ــة التابع ــبتمرب /الثالثي . ٢٠٠٩س

نوفمرب، أتيح يل أن اجتمع بقادة حكومة اليونـان املنتخبـة حـديثا، وال سـيما                /تشرين الثاين  ويف
ء جـورج بابنـدريو ووزيـر اخلارجيـة املنـاوب دمييتـريس دروتـساس، أثنـاء زيـاريت                   رئيس الـوزرا  

وقد أعربوا يل مجيعا عن رغبتهم يف إجياد حل سريع ملشكلة قربص يكـون              . الرمسية لذلك البلد  
  .مقبوال من اجلانبني كليهما
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  تقدم احملادثات   - رابعا  
ــسابق، اجتمــع الزعيمــان وممثل    - ١٢ ــة  ٢٤ومهــا منــذ صــدور تقريــري ال  مــرة يف إطــار عملي

، اسـتكمل الزعيمـان املرحلـة األوىل مـن          ٢٠٠٩أغسطس  /ويف مطلع آب  . املفاوضات الشاملة 
احلوكمــة وتقاســم الــسلطة، وامللكيــة، واملــسائل املتعلقــة  : مناقــشة اجملــاالت الــستة مجيعــا وهــي

خـــالل تلـــك و. باالحتـــاد األورويب، واملـــسائل االقتـــصادية، واألراضـــي، واألمـــن والـــضمانات
ما مطـردا، وتوصـال إىل اتفـاق بـشأن عـدد مـن املـسائل واكتـسبا         املرحلة، حقـق الزعيمـان تقـدُّ     

وكـان هـذا عمـال متهيـديا هامـا للمرحلـة          . فهما أفضل ملواقف كل منهما بشأن املسائل املتبقية       
 ، بعد أكثر من عام بقليـل علـى        ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١١الثانية األشد حساسية اليت بدأت يف       

ومنذ ذلك احلـني سـرَّع الزعيمـان مـن وتـرية احملادثـات، وقـررا أن              . استهالل احملادثات الشاملة  
أكتـوبر، وزيـادة عـدد      /يسعيا إىل االجتماع مرتني يف األسبوع اعتبـارا مـن شـهر تـشرين األول              

  . االجتماعات بني ممثليهما يف الفترات الفاصلة بني جلسات التفاوض الرمسي
ــة   - ١٣ ــارب كــبري يف جمــاالت احلوكمــة وتقاســم     ويف املرحل ــات، حتقــق تق األوىل للمحادث

ــاد األورويب   ــة باالحتـ ــسائل املتعلقـ ــصاد، واملـ ــسلطة، واالقتـ ــة   الـ ــر حمدوديـ ــدم أكثـ ــرز تقـ ، وأحـ
وبـدأ الزعيمـان، كمـا اتفقـا، املرحلـة الثانيـة بـالتركيز              .  واألمن يتعلق بامللكية، واألراضي،   فيما

ــة،      علــى احلوكمــة، وبوجــه خــاص علــى انتخــاب الــسلطة التنفيذيــة، واالختــصاصات االحتادي
. ويف جمــال احلوكمــة علــى األخــص، حتقــق تقــدم بــشأن عــدة جوانــب   . والعالقــات اخلارجيــة

فيـة تقاسـم الـسلطة بـني الطـائفتني هـي حمـور              ويعترب هذا اجملال من أكثر اجملـاالت أمهيـة ألن كي          
ــة، كُرســت مخــسة اجتماعــات بــني      . النقــاش يف كــل اجملــاالت  ــة الثاني ــدأت املرحل ــذ أن ب ومن

 اقتراحــات اجلانبــانوطــرح . الــزعيمني للمناقــشات املتعلقــة مبــسائل احلوكمــة وتقاســم الــسلطة 
خـرباء معنيـا باملعاهـدات بـدأ     وأنـشأ اجلانبـان أيـضا فريـق      . يتحقق بعد   مل توفيقية لكن التقارب  

  .يناقش العملية اليت سيحددان مبوجبها معا املعاهدات اليت ستنطبق على قربص املوحدة
أكتوبر عـاود الزعيمـان مناقـشة مـسألة امللكيـة، وعقـدا حـىت        /ويف أواخر تشرين األول    - ١٤

التمهيــدي كمــا كلفــا ممثليهمــا بالقيــام بالعمــل  . اآلن مخــسة اجتماعــات بــشأن هــذا املوضــوع 
وقـد عقـد ممثلومهـا حـىت اآلن مخـسة اجتماعـات مـن أجـل                 . إلجراء مناقشات أمشل عن املسألة    
  . املضي قدما بشأن مسألة امللكية

  
  تدابري بناء الثقة   - خامسا 

تعقد اللجان التقنية األربع اليت ما زالت تواصل مهامها اجتماعات منتظمة، وحققـت               - ١٥
 التقنية املعنية باجلرمية واملسائل اجلنائية غرفـة اتـصاالت مـشتركة            وأنشأت اللجنة . تقدما مطردا 
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وأنشأت اللجنة التقنية املعنية بـالتراث      . لتبادل وإتاحة املعلومات يف حينه عن هذين املوضوعني       
الثقايف هيئة استشارية حلفظ تراث قربص الثقايف غري املنقول وتوفري احلماية املادية له وترميمـه،               

ابري مثل ترميم موقعني يف إطار مشروعني رائـدين، وإعـداد قائمـة بـالتراث الثقـايف            كما تنفذ تد  
وبدأت اللجنة التقنية املعنية باملـسائل الـصحية يف         . غري املنقول، ووضع برنامج حاسويب تثقيفي     

وركـزت اللجنـة   .  يف حاالت الطوارئعرب املعابرتنفيذ التدبري املتعلق مبرور سيارات اإلسعاف    
 . املعنيــة بالبيئــة علــى تنفيــذ محلــة توعيــة مــشتركة ترمــي إىل االقتــصاد يف اســتخدام امليــاهالتقنيــة
  . دوالر لدعم هذه املبادرات٦٠٠ ٠٠٠خصص برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أكثر من  وقد
قـة الــيت توصـل إليهـا الزعيمــان    وكـان مـن االتفاقــات امللموسـة املتعلقـة بتــدابري بنـاء الث       - ١٦
ــه / حزيــران٢٦تقريــري الــسابق القــرار املتخــذ يف  صــدور  منــذ ، بعــد مفاوضــات ٢٠٠٩يوني
سابع بني الطـائفتني عـرب املنطقـة العازلـة مـن جهـة الـشمال الغـريب للجزيـرة                    معرب  لة، بفتح   مطّو
  . يسيلريماك يف الشمال بقرية كاتو بريغوس يف اجلنوب/ربط قرييت ليمنيتيسي

  
  مالحظات   - سادسا 

أظهره الزعيمان من التزام وشجاعة وإصـرار، علـى الـرغم مـن التحـديات               ما  يشّجعين    - ١٧
ــزعيمني       ــشمال واجلنــوب لل ــداخلي املــستمر يف ال الكــبرية الــيت تطرحهــا املفاوضــات والنقــد ال

اتيـــة وظروفـــا تفـــضي إىل التقـــدم املـــستمر ؤن بيئـــة ماومـــن املهـــم أن يهيـــئ اجلانبـــ. وللعمليـــة
اركة اجملتمــع املــدين واخنراطــه بــصورة نــشطة يف   ويف هــذا الــصدد، ستتــسم مــش . لمحادثــاتل

وعـالوة علـى ذلـك، يـتعني أن يكـون           . اجلهد الرامي إىل إجيـاد حـل وإىل تنفيـذه بأمهيـة حامسـة             
اجلانبان مـستعدين ألن يـشرحا للـشعب بأوضـح شـكل منـافع احلـل، كـي يتـسىن لـه أن يتخـذ                         

  .قرار بشأن اتفاق السالم وهو على بينة من أمره
دير بالذكر يف هذا الصدد أنه بعد االتفاق على أكثر من عـشرين تـدبريا لبنـاء                 ومن اجل   - ١٨

الثقة خالل املرحلة التحضريية للمحادثات، مل حيرز اجلانبـان تقـدما يـذكر يف تنفيـذ بعـض مـن                    
وتلــك التــدابري حتــسن احليــاة اليوميــة لكــثري مــن   . تلــك التــدابري أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 

وإين أحـث اجلـانبني علـى       . ساعد أيضا علـى تيـسري زيـادة التفاعـل بـني الطـائفتني             القبارصة، وت 
بذل مزيد من اجلهود لتنفيذ تدابري بناء الثقة من أجل تعزيز العالقات بني الطائفتني وبناء دعـم                 

  .أكرب للعملية يف صفوف الطائفتني
ومنـذ أن بـدأت العمليـة       . وإين أثين على الزعيمني للتقدم احملرز حىت اآلن يف احملادثـات            - ١٩

ومـن  . اجتماعا بني الـزعيمني، وكانـت هـذه االجتماعـات بنـاءة            ٥٠احلالية ُعقد ما يزيد على      
غـري أن   . اجلدير بالذكر أن الفجـوات بـني اجلـانبني قـد ضـاقت بـشأن عـدد مـن املـسائل اهلامـة                      
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يـق التقـارب   خالفات ال تزال قائمة، ومـن الواضـح أنـه يـتعني القيـام بعمـل كـثري مـن أجـل حتق           
فالتنفيذ العملي للهـدف املتمثـل يف إقامـة احتـاد يتـألف مـن منطقـتني وطـائفتني ويقـوم               . الكامل

على أساس املساواة السياسية يف كنف قربص موحدة، وتراعـى فيـه شـواغل اجلـانبني، ويكـون             
 إنـه هـدف طمـوح ولكنـه       . يف الوقت نفسه فعال األداء ومتمتعا باالسـتقرار، يعـد حتـديا هـائال             

  .قابل للتحقيق
ومن املشجع مالحظة أن الزعيمني يركزان يف اجلولة احلالية على جمـاالت التباعـد مـن                  - ٢٠

وقـد ركـزت    . أجل تضييق الفجوات بني مواقفهما، ويظهران مهة يف طرح مقترحـات توفيقيـة            
ويف . تلك املقترحـات علـى املـسائل األكثـر إثـارة للخـالف، وسـاعدت علـى تقريـب املـوقفني                    

ة املطاف، جيب أن يواصل اجلانبان إظهار املرونة من أجل االستجابة لشواغل كـل منـهما،                هناي
ويف الوقــت نفــسه، ينبغــي . نبنيألن أي حــل لــن يتــسم بالكمــال مــن وجهــة نظــر أي مــن اجلــا

انــب اآلخــر ُينظــر إىل عمليــة املفاوضــات علــى أهنــا عمليــة يفــوز فيهــا جانــب مبــا خيــسره اجل أالّ
  . وزان بقربص املوحدةاجلانبني سيف ألن
ذر بإمكانيــة حبــوتقييمــي العــام هــو أن الطــرفني حيــرزان تقــدما راســخا، وإنــين متفائــل    - ٢١

مـع الـدويل أن تـستمر احملادثـات         واستنادا إىل ما حتقـق حـىت اآلن، يتوقـع اجملت          . التوصل إىل حل  
معروفــان جيــدا  احملــددة للحــل فالتــصور العــام واملعــامل . إحــراز تقــدم كــبري بطريقــة ســريعة  يف

مــل الــذي ميكــن االســتناد إليــه،   وهنــاك قــدر كــبري مــن الع . أوضــحهما بالفعــل اجلانبــان  وقــد
أن هناك بالفعل عددا من الوثائق املشتركة اليت تعـرب عـن مواقـف اجلـانبني، وكانـت هـذه                 كما

لـدى  وهنـاك رغبـة واضـحة    . الوثائق هي األساس اليت استندت إليه املباحثات يف املرحلة الثانية         
وباإلضـافة إىل  . اجلانبني يف التوصل إىل تـسوية، ألهنمـا قـد أكـدا أن احلالـة الراهنـة غـري مقبولـة         

ذلك، هناك اعتراف عام بأن املنافع الـيت سـيجنيها اجلانبـان مـن احلـل سـتكون هائلـة، يف حـني                
  .أن تكلفة الفشل ستكون فادحة

مــل اجلانبــان املــسؤولية عــن  وعمليــة املفاوضــات يقودهــا القبارصــة أنفــسهم، وقــد حت    - ٢٢
والطرفـــان وحــدمها مهـــا اللـــذان ســيقرران الـــسرعة الــيت متـــضي هبـــا    . العمليــة وتوليـــا متلكهــا  

وأؤكد التزام املنظمـة الثابـت بعمليـة الـسالم ودعمهـا هلـا حتـت قيـادة مستـشاري                    . املفاوضات
فــان اوضــات شخــصيا إذا طلــب الطر  اخلــاص، وإنــين لعلــى اســتعداد ألن أعــاون وأيــسر املف     

  .ذلك مين
وإنين أحث الزعيمني على احلفاظ على العالقة الطيبة اليت تربط بينـهما علـى املـستوى                  - ٢٣

الشخصي ومـستوى العمـل، والـيت تعـد حيويـة لنجـاح احملادثـات، وأحـث األطـراف األخـرى                     
ومـع انتقـال املفاوضـات    . املعنية على بذل كل ما يف وسعها لـدعمهما ودعـم عمليـة التفـاوض             



S/2009/610  
 

09-62501 7 
 

وسـتكون األسـابيع واألشـهر      . رحلة الثانية، يتعني احلفاظ على الزخم أو حىت التعجيل به         إىل امل 
ويـشكل التـزام زعيمـي الطـائفتني بإجيـاد حـل            . املقبلة حامسة، ألنه سيتعني اختـاذ قـرارات هامـة         

ويـتعني علـى الـزعيمني أن حيققـا آمـال       . ناملشكلة قربص فرصة فريـدة جيـب أن يغتنمهـا اجلانبـ           
وينبغـي  . شعبهما يف احلل الشامل واملستدام ملشكلة قربص ضمن إطار زمـين معقـول       وتطلعات  

  .أن يتاح هلما اجملال السياسي للقيام بذلك
ــر،         - ٢٤ ــسيد ألكــسندر داون ــشاري اخلــاص، ال ــا، أود أن أعــرب عــن شــكري ملست وختام

أبـدوه مـن   ى مـا  وللرجال والنساء العاملني يف بعثة املساعي احلميدة اليت أقوم هبـا يف قـربص علـ              
  . إليهم جملس األمنأسندهاكفاءة وتفان يف أداء املسؤوليات اليت 

  


