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 )٢٠٠٧ (١٧٨٩ قرارال  
 

ــسته      ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــودة يف ٥٨٠٣الــــذي اختــ ــانون ١٤، املعقــ  كــ
  ٢٠٠٧ديسمرب /األول

 ،إن جملس األمن 

 خـالل األشـهر الـستة       علـى أرض الواقـع    التطـورات   الـذي تنـاول      بالتحليـل    إذ يرحب  
 ٢٠٠٧رب مسيــد/ول كــانون األ٣األمــني العــام املــؤرخ املقــدم مــن تقريــر ال الــوارد يف ،املاضــية

(S/2007/699) ،لواليته،وفقا بشأن عملية األمم املتحدة يف قربص  

ألوضـاع الـسائدة يف اجلزيـرة،       ا يف ضـوء  أن حكومـة قـربص قـد وافقـت،          وإذ يالحظ    
فــظ الــسالم يف قــربص إىل مــا بعــد قــوة األمــم املتحــدة حلعلــى بقــاء ن مــن الــضروري اإلعلــى أ
 ،٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول ١٥

إجيـاد حـل تقـع أوال وقبـل         عـن   سؤولية  املـ  اعتقـاد األمـني العـام الراسـخ بـأن            وإذ يردد  
 فرصــة مهمـة إلحــراز تقــدم  تتــيحشــيء علـى عــاتق القبارصــة أنفـسهم، وأن الــسنة املقبلـة     كـل 

يالحـظ الـدور الرئيـسي      كل األطراف يف البحث عن حل شـامل، وإذ تنتهزهاحاسم جيب أن   
ــرتاع القربصــي    لألمــم املتحــدة يف مــساعدة ال  ــسوية شــاملة ودائمــة لل طــرفني يف التوصــل إىل ت

 اجلزيرة، ولتقسيم

 أن احلالـة األمنيـة يف اجلزيـرة وعلـى طـول       ومفـاده  األمـني العـام  بتقييم وإذ حييط علما  
اخنفــاض العــدد اإلمجــايل باخلــط األخــضر ال تــزال مــستقرة عمومــا، ويرحــب يف هــذا الــسياق   

االمتنــاع عــن اختــاذ أي إجــراءات وحيــث كــال اجلــانبني علــى  اجلــانبني، الــيت تــشملللحــوادث 
 ،شأهنا أن تؤدي إىل زيادة التوتر من

املتعلقـة بإقامـة    قتراحـات   اال علـى أن األنـشطة يف املنطقـة العازلـة، وخباصـة              وإذ يشدد  
 علـى النحـو املـبني      العاديـة    األحوالمشاريع جتارية واسعة النطاق، اليت ال تتالءم مع العودة إىل           
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 اعتقــاد وإذ يكــرر تأكيــد واليـة القــوة، ينبغــي أال تكــون علــى حــساب االســتقرار واألمــن؛  يف
 قبـــل اجلانبـــان مـــذكرة ذاتحـــسن إياألمـــني العـــام الراســـخ بـــأن الوضـــع يف املنطقـــة العازلـــة س 

 . األمم املتحدةاليت تستخدمها ١٩٨٩ عام

 شدد، الـيت تـ    ٢٠٠٦يوليـه   /متـوز  ٨ يف اتفـاق     الـواردة  باملبادئ والقـرارات     وإذ يرحب  
أن حتقيق تسوية شاملة على أساس احتاد يـضم طـائفتني ومنطقـتني وعلـى أسـاس املـساواة                   على  

السياسية، على النحو املنصوص عليـه يف قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة، أمـر مرغـوب فيـه                  
 تأخريه،زيادة وممكن على حد سواء، وال ينبغي 

، وحيـث   اآلنحـىت    ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٨تنفيـذ اتفـاق     يف عـدم    الستمرار  ل وإذ يأسف  
 إلجـراء   التحـضري زعيمي الطائفتني على العمل من أجـل الـشروع يف العمليـة دون تـأخري بغيـة                  

 مفاوضات كاملة تؤدي إىل تسوية شاملة ودائمة،

ــة     وإذ يرحــب  ــشطة إزال ــدعم أن ــصناديق االحتــاد األورويب ب ــسماح ل  باملوافقــة علــى ال
لـصيغة النهائيـة للربوتوكـول بـني األطـراف املعنيـة الـذي              اوضـع   بعلـى التعجيـل      وحيث   ؛األلغام

 .املنطقة العازلةيف لغام األ إزالة االنتهاء منينظم أنشطة إزالة األلغام املتبقية بغية 

مـا تقـوم بـه مـن أنـشطة            بالتقدم الذي أحرزته اللجنة املعنية باملفقودين يف       وإذ يرحب  
ــشطة   ــك األنـ ــلة تلـ ــة ومبواصـ ــن ؛هامـ ــرب عـ ــصاحلة     ويعـ ــة املـ ــذه العمليـ ــزز هـ ــه يف أن تعـ  أملـ

 الطائفتني، بني

 الثقـة   لتعزيـز اجلـانبني، كوسـيلة       بتدابري بناء الثقة املقترحة اليت قدمها كـال        وإذ يرحب  
املتخـذة  تـدابري   البكر؛ ويشجع أيضا التقـدم احملـرز بـشأن          املتنفيذها  على  ع  شجيبني الطائفتني و  

ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلــصر، يف شــارع يف مبــا قبيــل فــتح مزيــد مــن نقــاط العبــور،  مــن
ليدرا، مع مراعاة الترتيبات اليت سبق اختاذها يف نقاط العبور القائمة، ويؤكد مـن جديـد أمهيـة                  

 استمرار عبور القبارصة للخط األخضر،

 بكافة اجلهـود الراميـة إىل تـشجيع االتـصاالت واللقـاءات بـني الطـائفتني،                 وإذ يرحب  
ألمـم املتحـدة يف اجلزيـرة،    التابعـة ل يئـات  مجيـع اهل  اجلهود الـيت تبـذهلا    يف مجلة أمور،   يف ذلك  مبا

ــز مــشاركة    ــى تعزي ــةجملتمــع املــدين اوحيــث اجلــانبني عل ــات    بفعالي ــاون بــني اهليئ ــشجيع التع  وت
 تصاالت،هذه اال قيام اليت حتول دونعقبات كل الاالقتصادية والتجارية وتذليل 

 جمتمــع مــدين نــشيط ومزدهــر ضــروري للعمليــة الــسياسية  علــى أن وجــودوإذ يوافــق 
مناقــشة عامــة بنــاءة بــشأن املتاحــة إلجــراء فــرص الن أل يف هــذا الــصدد يعــرب عــن قلقــه إذو

مستقبل اجلزيرة، داخل الطائفتني وفيما بينهما، بدأت تقل، وأن هذا اجلـو يعيـق بوجـه خـاص                  
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 القبارصــة،  إىل حتقيــق النفــع جلميــعالــيت هتــدفجهــود دعــم األنــشطة املــشتركة بــني الطــائفتني 
  تسوية شاملة، التوصل إىلوتعزيز املصاحلة وبناء الثقة بغية تيسري

 األمني العام استعراض عمليات قوة األمم املتحـدة         مواصلة أمهية   وإذ يؤكد من جديد    
ــب     ــربص عــن كث ــسالم يف ق ــع حلفــظ ال ــسه يف  االســتمرار يف م ــاة التطــورات  الوقــت نف مراع

 ، حــسب االقتــضاء،وآراء الطــرفني، والرجــوع إىل جملــس األمــن ليقــدم إليــهالواقــع أرض  علــى
 توصــيات إلدخــال مزيــد مــن التعــديالت علــى واليــة القــوة ومــستواها ومفهــوم العمليــات          

 ،ذلك يقتضي األمر حاملا

 مجهوريـة قـربص ملعاجلـة الظـروف املعيـشية للعديـد             اليت اختذهتا  باخلطوات   وإذ يرحب  
 لقوة، ابعني لالتنود اجلمن 

حلكومة قربص وحكومة اليونان علـى      من امتنان   األمني العام   ما أعرب عنه     يكرر وإذ 
ــه    ــوة، وطلبـ ــل القـ ــات لتمويـ ــدميهما تربعـ ــرى  إىلتقـ ــات األخـ ــدان واملنظمـ ــدمي امل البلـ ــد تقـ زيـ

 التربعات، من

 الاألفـراد العـاملني يف جمـ    باجلهود الـيت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة لتوعيـة              وإذ يرحب    
، املعديـة اإليدز وغري ذلك من األمـراض     /حفظ السالم بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية       

 ومكافحتها، يف مجيع عملياهتا حلفظ السالم، وُيشجع تلك اجلهود،

 خــالل األشــهر علــى أرض الواقــعالتطــورات الــذي تنــاول بالتحليــل يرحــب  - ١ 
 لواليته،وفقا األمني العام،  املقدم منتقرير الالستة املاضية الوارد يف 

 أن الوضـع الـراهن غـري مقبـول، وأن الوقـت لـيس يف صـاحل                  يؤكد من جديد   - ٢ 
التــسوية، وأن املفاوضــات مــن أجــل إعــادة توحيــد اجلزيــرة ظلــت يف طريــق مــسدود ملــدة           

 للغاية؛ طويلة

يوليه، ويالحـظ مـع بـالغ القلـق عـدم        / متوز ٨ عن دعمه الكامل لعملية      يعرب - ٣ 
 بـاألطراف مجيعهـا أن تـشارك علـى الفـور مـشاركة بنـاءة يف اجلهـود          ويهيبراز أي تقدم،    إح

اليت تبـذهلا األمـم املتحـدة، علـى النحـو املـبني يف رسـالة وكيـل األمـني العـام غمبـاري املؤرخـة                          
 مجيـع األطـراف علـى       وحيـث  تبـادل االهتامـات؛      وأن توقـف   ٢٠٠٦نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ١٥

بــدء ميكــن قياســه يتــيح   ة سياســية خــالل األشــهر املقبلــة لتحقيــق تقــدم      إبــداء مرونــة وإراد 
 مفاوضات كاملة؛

 مجيـــع قراراتـــه ذات الـــصلة بقـــربص، وال ســـيما القـــرار  يؤكـــد مـــن جديـــد - ٤ 
  والقرارات الالحقة؛١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩املؤرخ ) ١٩٩٩( ١٢٥١
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 قـربص، ويقـرر      عن دعمه الكامل لقوة األمم املتحدة حلفظ الـسالم يف          يعرب - ٥ 
 ؛٢٠٠٨يونيه / حزيران١٥متديد واليتها لفترة أخرى تنتهي يف 

، علـى وجـه االسـتعجال ومـع احتـرام        يواصال مشاركتهما  باجلانبني أن    يهيب - ٦ 
والية قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، يف مـشاورات مـع القـوة بـشأن تعـيني حـدود                     

مـــذكرة األمـــم املتحـــدة شأن عـــرب شـــارع ليـــدرا، وبـــاملنطقـــة العازلـــة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق مب
 ؛املعلقة بشأن املسائل  مبكر، هبدف التوصل إىل اتفاق١٩٨٩ لعام

 التركيـــة أن يعيـــدا ســـتروفيليا باجلانـــب القربصـــي التركـــي والقـــواتيهيـــب  - ٧ 
 ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠قبل فيها الوضع العسكري الذي كان سائدا  إىل

لعـــام تقـــدمي تقريـــر عـــن تنفيـــذ هـــذا القـــرار حبلـــول        إىل األمـــني ا يطلـــب  - ٨ 
 ؛٢٠٠٨يونيه /حزيران ١

 باجلهود اليت تبذهلا حاليا قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص                  يرحب - ٩ 
مــن أجــل تنفيــذ سياســة األمــني العــام بعــدم التــسامح هنائيــا إزاء االســتغالل اجلنــسي واإليــذاء     

ملدونـــة األمـــم املتحـــدة لقواعـــد الـــسلوك، ويطلـــب  التـــاماجلنـــسي وكفالــــة امتثـــال موظفيهـــا 
 جملـس األمـن     بقـاء  اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمـة يف هـذا الـصدد وإ           أن يواصل األمني العام    إىل

ــم علــى  ــذلكعل ــى اختــاذ اإل   ب ــدان املــسامهة بقــوات عل ــة املناســبة  ، وحيــث البل جــراءات الوقائي
ذ اإلجـراءات التأديبيـة وغريهـا    تـشار، واختـا   لتوعيـة قبـل االن     ل  تدريبيـة  دوراتذلـك تـوفري      يف مبا
ــن ــراءات  م ــان األفــ     لاإلج ــة يف حــاالت إتي ــساءلة الكامل ــة امل ــا أي ســلوك   كفال ــابعني هل راد الت
 القبيل؛ هذا من

 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ١٠ 
 


