
S/2008/353  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
2 June 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 
050608    050608    08-35614 (A) 

*0835614* 

 تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص  
 

 مقدمة -أوال  
هذا التقرير عن عملية األمم املتحدة يف قـربص يغطـي مـا جـد مـن تطـورات يف الفتـرة             - ١

، ويـستكمل سـجل األنـشطة       ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٢٣ إىل   ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٦من  
 ١٦٨٠الــسالم يف قــربص عمــال بقــرار جملــس األمــن   الــيت أجنزهتــا قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ   

 ).٢٠٠٧ (١٧٨٩وقرارات اجمللس الالحقة، وآخرها القرار ) ١٩٦٤(
 فـردا مـن مجيـع الرتـب،         ٨٥٣، بلغ قوام العنصر العسكري      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥ويف   - ٢

 ).انظر املرفق األول( فردا ٦٩وقوام عنصر الشرطة 
 

 ها من التطوراتبعثة املساعي احلميدة وغري -ثانيا  
ــسابق     - ٣ ــري ال ــدمي تقري ــذ تق ــن التطــورات    )Corr.1 و S/2007/699(من ــدد م ، حــدث ع

، يف مجهوريــة قــربص إىل ٢٠٠٨فربايــر /وقــد أدت االنتخابــات الــيت عقــدت يف شــباط. املهمــة
وصــول دميتــريس كريــستوفياس، إىل الــسلطة، والــذي أعــرب فــور تقلــده منــصبه، عــن نيتــه يف  

ومن جانبه، هنـأ حممـد علـي طلعـت، زعـيم القبارصـة              . ارصة األتراك وقيادهتم  التواصل مع القب  
 .األتراك، السيد كريستوفياس، وأعرب عن األمل يف بدء حقبة جديدة يف قربص

مــارس، أي بعــد ثالثــة أســابيع فقــط مــن تنــصيب الــسيد كريــستوفياس   / آذار٢١ويف  - ٤
انظـر  (لى مسار يـؤدي إىل تـسوية شـاملة     التقى الزعيمان حبضور ممثلي اخلاص آنذاك، واتفقا ع       

ويـستتبع االتفـاق إنـشاء عـدد مـن األفرقـة العاملـة، للنظـر يف القـضايا األساسـية                ). املرفق الثـاين  
املتعلقــة خبطــة التــسوية احملتملــة وباللجــان التقنيــة، والــسعي إىل إجيــاد حلــول عاجلــة للمــشاكل  

ى االجتمـاع مـرة أخـرى يف غـضون ثالثـة            واتفقـا أيـضا علـ     . اليومية الناشئة عن تقسيم اجلزيرة    
أشــهر الســتعراض أعمــال األفرقــة العاملــة واللجــان التقنيــة، وعلــى أن يبــدآ مفاوضــات شــاملة  
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إضـافة  .  باستخدام النتائج اليت حتققها األفرقة العاملة واللجـان التقنيـة          حتت رعاية األمم املتحدة   
وقـررا  .  قبـل بـدء املفاوضـات الـشاملة    إىل ذلك، اتفق الزعيمان على أن جيتمعـا مـىت لـزم األمـر           

عالوة على ذلك، فتح معرب يف شارع ليدرا يف وسط احلي القدمي مـن مدينـة نيقوسـيا، والـذي                    
 .ما برح رمزا لتقسيم اجلزيرة طوال سنني عديدة

 أفرقـة عاملـة معنيـة بـاحلكم         ٦مارس، وافق ممثلـو الـزعيمني علـى إنـشاء           / آذار ٢٦ويف   - ٥
ــسلطة، ومـــس  ــم الـ ــي،   وتقاسـ ــن والـــضمانات، واألراضـ ــاد األورويب، واألمـ ــة باالحتـ ائل متعلقـ

 جلـان تقنيـة معنيـة باجلرميـة واملـسائل اجلنائيـة،         ٧واملمتلكات، واملسائل االقتصادية، فـضال عـن        
واملـــسائل االقتـــصادية والتجاريـــة، والتـــراث الثقـــايف، وإدارة األزمـــات، واملـــسائل اإلنـــسانية،  

الشهور اليت تلت ذلك، اجتمـع املمثلـون بـصورة يوميـة تقريبـا،              وعلى مدى   . والصحة، والبيئة 
ــة أو اللجــان      ــة، للبــت يف مــسائل حمــددة ســتتناوهلا األفرق ويف . يف وجــود ممثلــي اخلــاص بالنياب

تـوفري الـدعم الـالزم للـهياكل        ”أبريـل، طلـب إىل األمـم املتحـدة بواسـطة رسـائل،              /نيسان ١٤
ويف . يفـضي إىل تـسوية شـاملة      “ حـراز تقـدم يف العمليـة      األساسية واملوظفني مبا يتيح للطرفني إ     

ومـا برحـت جتتمـع بـصورة منتظمـة مـن       . أبريل، بدأت األفرقة واللجان اجتماعاهتا / نيسان ٢٢
 .ذلك الوقت، على حنو ما توخاه الزعيمان، ويسرت األمم املتحدة ذلك

 لـني باسـكو،   مارس، أوفدت وكيل األمـني العـام للـشؤون الـسياسية،    /ويف أواخر آذار   - ٦
إىل قربص وبعد ذلك بأسبوع أوفدتـه إىل اليونـان وتركيـا، لتقيـيم احلالـة ولكـي يقـرر الطريقـة                      
اليت ميكن هبا لألمم املتحدة أن تقـدم الـدعم علـى أفـضل وجـه إىل العمليـة الـيت اتفـق عليهـا يف                          

 مـا ك. وقد التقى يف قربص بالسيد كريستوفياس والسيد طلعت ثالث مـرات     . مارس/آذار ٢١
والتقـى يف   . اجتمع بقادة حزيب القبارصـة اليونـانيني والقبارصـة األتـراك، وممثلـي اجملتمـع املـدين                

. اليونــان وتركيــا بــوزيري خارجيــة كــل منــهما وبكبــار املــسؤولني يف وزاريت اخلارجيــة فيهمــا 
وأكد كال الطرفني التزامهما بالتوصل إىل تـسوية شـاملة ملـشكلة قـربص حتـت رعـاييت، وأبـديا                    

 .ستعدادمها لتقدمي الدعم واملشاركة بالكامل وبنية حسنة يف حتقيق ذلك اهلدفا
. أبريل، أحاط وكيل األمني العام جملس األمـن علمـا بنتـائج بعثتـه             /ويف منتصف نيسان   - ٧

، قـال فيـه إن اجمللـس يرحـب          )S/PRST/2008/9(وأصدر رئيس اجمللس بعـد ذلـك بيانـا رئاسـيا            
أعرب عن األمل يف أن تـسفر نتـائج الفتـرة التحـضريية عـن بنـاء                 مارس، كما   / آذار ٢١باتفاق  

وأعـرب اجمللـس    . الثقة، والزخم، والشعور باملصلحة املشتركة سعيا من أجل حل عادل ودائـم           
أيــضا عــن تأييــده ملــا أبديتــه مــن اســتعداد لتقــدمي املــساعدة إىل الطــرفني، وعــن تعــيني مستــشار  

 .ا تطلب حتقيق التقدم ذلكخاص بعد املرحلة التحضريية األولية إذ
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، عقـد الزعيمـان   ) أدنـاه ٢٦انظر الفقرة (مايو / أيار ٧وعلى حنو ما مت االتفاق عليه يف         - ٨
 بـروك زيريهـون     -مايو، قام باستضافته ممثلي اخلاص اجلديد، طايع        / أيار ٢٣اجتماعا رمسيا يف    

انظــر املرفــق (تركا وبعــد االجتمــاع، أصــدرا بيانــا مــش . مــايو/ أيــار١٣الــذي تــوىل منــصبه يف 
أكدا فيه جمددا التزامهما بإقامة احتاد يتألف من منطقتني وطائفتني، ويقوم على أسـاس              ) الثالث

وأشـارا يف البيـان   . املساواة السياسية، علـى النحـو احملـدد يف قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة         
دة، فـضال عـن دولـة       أيضا إىل أنه ستكون هلذه الشراكة حكومة احتادية هلا شخصية دولية واح           

وبنـاء  . مؤسسة قربصية تركية ودولة مؤسسة قربصية يونانيـة، متـساويتني مـن حيـث وضـعهما               
 يومـا   ١٥على تعليمات من الزعيمني، سيقوم ممثلومها بدراسة نتائج اللجان التقنيـة بعـد مـرور                
لعـسكري،  على االجتماع الرمسي، كما سينظرون يف تدابري بناء الثقة على الـصعيدين املـدين وا       

وقــرر الزعيمــان أيــضا أن جيتمعــا مــرة  . يــشيلريماك ومعــابر أخــرى/مبــا يف ذلــك معــرب ليمنيــتس
 .يونيه بغية إجراء تقييم جديد/أخرى يف النصف الثاين من شهر حزيران

يناير، اجتمعت برئيس تركيا، عبد اهللا غُل، الذي أعـرب عـن            /ويف مطلع كانون الثاين    - ٩
ينـاير أيـضا   /ويف كـانون الثـاين  .  شـاملة حتـت رعايـة األمـم املتحـدة         تأييد تركيـا لتحقيـق تـسوية      

اجتمعت برئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان، الـذي مل يتوقـع أي تطـورات مهمـة إىل                  
وقد أكدت لكليهما على أمهية خلـق منـاخ         . فرباير يف مجهورية قربص   /ما بعد انتخابات شباط   

مـارس وعلـى هـامش مـؤمتر قمـة منظمـة املـؤمتر              /ر آذا ١٣ويف  . يف قربص يفضي إىل بنـاء الثقـة       
اإلســالمي املعقــود يف داكــار، اجتمعــت بالــسيد طلعــت، الــذي أعــرب عــن رأيــه بــأن مــشكلة  

أنـه يتطلـع قـدما إىل االجتمـاع بالـسيد            إىل أيـضا    وأشـار “ واعدة جديدة حقبة  ”قربص تدخل   
 ). أعاله٣انظر الفقرة (كريستوفياس الذي انتخب مؤخرا 

 
 أنشطة قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص -ثالثا  
 منع جتدد القتال واحلفاظ على الوضع العسكري القائم -ألف  

خالل الفترة األخرية املشمولة بالتقرير اتفق على تـدابري مهمـة لبنـاء الثقـة مـع القـوتني                    - ١٠
لقـوات التركيـة    ديسمرب، مت االتفـاق علـى مبـادئ توجيهيـة مـع ا            /ويف كانون األول  . املتضادتني

. من أجل إزالة األلغام من املنـاطق املتبقيـة املنـسوبة هلـا، باسـتثناء حقـل واحـد جنـوب فاروشـا                      
ويعد فتح معرب شارع ليدرا حالة أخرى حيـث قامـت القـوة بـدعم اتفـاق نـاجح بـني اجلـانبني                       

 ولئن ظل من الشائع حدوث انتـهاكات طفيفـة علـى امتـداد خطـوط              ).  أدناه ١٣انظر الفقرة   (
وقف إطالق النار ترتبط بسوء انضباط القوات وحماوالت متواضعة لترهيب واستفزاز اجلانـب             

وتواصل القوة بذل جهود منسقة لتوثيـق       . املضاد، فقد بقيت احلالة األمنية مستقرة بصفة عامة       
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عرى االتصال مع القوتني املتـضادتني؛ وتوجـد اآلن آليـات قويـة، يف مجيـع القطاعـات، تكفـل                    
 .ن قضايا بسرعة، وعلى املستوى املناسبم ينشأ تسوية ما

ــة   ٣٥٤ووقــع مــا جمموعــه   - ١١  مــن االنتــهاكات واحلــوادث األخــرى خــالل الفتــرة احلالي
 عن الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـسابق          ١١وميثل هذا الرقم اخنفاضا قدره      . املشمولة هبذا التقرير  

وكانــت االنتــهاكات املعتــادة . ٢٠٠٧ عــن نفــس فتــرة إعــداد تقريــر عــام  ٩٧ونقــصانا قــدره 
طفيفة من حيث طبيعتها، ومل يكن هلا سـوى أثـر ضـئيل علـى اسـتقرار خطـوط وقـف إطـالق                       

ومشلت تلك االنتهاكات حماوالت غري مأذون هبا لتحسني أو إصـالح املواقـع العـسكرية               . النار
اد مراكـز املراقبـة،    وحاالت توغل ضئيلة يف املنطقة العازلة، أو جتاوز األعداد املسموح هبا ألفـر            

 .وتصوير مواقع القوتني املتضادتني
ــرة         - ١٢ ــذه الفتـ ــالل هـ ــوي، خـ ــال اجلـ ــهاكات اجملـ ــن انتـ ــدد مـ ــن عـ ــالغ عـ ــرى اإلبـ وجـ

 ١٣٠ديـسمرب شـوهدت طـائرة مـن طـراز هركليـز سـي               /بالتقرير، ففي كانون األول    املشمولة
(C130 Hercules)       نني هبطـا جنـوب خـط     فـوق املنطقـة العازلـة؛ وأسـقطت الطـائرة مظلـيني اثـ

وقف إطالق النار احملـاذي للحـرس الـوطين وجـرى اإلبـالغ عـن قيـام طـائرة هجـوم هيلكـوبتر                   
)Mi35P (Hind     ينـاير يف  / تابعة للحرس الوطين، بالطريان فـوق املنطقـة العازلـة يف كـانون الثـاين

كيـة بـصورة   وإضافة إىل ذلك، تقوم القوات التر    . مهمة تدريبية أو ألغراض التعريف فيما يبدو      
روتينية باستخدام طائرات هليكوبتر ألغراض إمداد القوات ومناوبتها، يف مواقع داخـل جيـب              

 .كوكينا، وحتلق على مقربة كبرية جدا من املنطقة العازلة
مارس، والتحضري لفـتح معـرب شـارع        / آذار ٢١ولتنفيذ القرار الذي اختذه الزعيمان يف        - ١٣

فيضة من كبار قـادة القـوتني املتـضادتني، مـن أجـل االتفـاق               ليدرا، أجرت القوة اتصاالت مست    
وبعد عقـد سلـسلة مـن االجتماعـات بـني القـوة وكبـار ضـباط                 .  عسكرية -على شروط تقنية    

مــارس علــى مــصطلحات تقنيــة تتعلــق بإزالــة األلغــام  / آذار٢٥القــوات التركيــة مت االتفــاق يف 
املبـاين علـى امتـداد الـشارع، واشـترك         والذخائر املتفجرة مـن شـارع ليـدرا، وتـأمني واجهـات             

االحتـاد األورويب يف متويــل ذلــك واضــطلع بالتنفيــذ برنـامج الــشراكة مــن أجــل املــستقبل التــابع   
أبريــل أجــرت القــوة / نيـسان ٣١ويف . لربنـامج األمــم املتحــدة اإلمنـائي، فــضال عــن إدارة املعــرب  

ة املضطلع هبا رصد انسحاب احلـرس       ومشلت املهام الرئيسي  . عملية أمن رئيسية لدعم فتح املعرب     
، جـانيب املعـرب   مـن مواقعهـا علـى    القوة األمنية القربصـية التركيـة  /الوطين وجنود القوات التركية   

وتــوفري احلراســة لألوســاط الــسياسية والدبلوماســية يف املنطقــة العازلــة متهيــدا حلفــل االفتتــاح،    
 .الصحفية وتيسري التغطية



S/2008/353  
 

08-35614 5 
 

أبريـل، وأسـفر    / نيـسان  ٣ليدرا وقع حادث يف املنطقـة مـساء         وبعد افتتاح معرب شارع      - ١٤
ومع أنه قد متت تـسوية الوضـع بـسرعة بواسـطة القـوة، وأعيـد                . عن إغالق املعرب لفترة وجيزة    

فــتح املعــرب بعــد ذلــك يف تلــك الليلــة، فــإن ذلــك أظهــر أن كــال اجلــانبني حيتاجــان إىل التحلــي   
 .بالتعاون وضبط النفس أثناء إدارة املعرب

ومنــذ ذلــك الوقــت، مــا بــرح املعــرب يــؤدي مهمتــه دون مــشاكل، ويــستخدمه آالف     - ١٥
وقد حتول االفتتاح الرمزي بدرجـة كـبرية إىل عامـل مهـم مـن        . السكان من كال اجلانبني يوميا    

عوامل بناء الثقة يف العالقات بني الطائفتني، وعزز ثقـة املـواطنني يف كـال جـانيب اجلزيـرة، بأنـه                 
 .ات اجلارية أن تفضي إىل نتائج ملموسةميكن للمفاوض

ومشلــت التــدابري املتخــذة . وواصــلت القــوات التركيــة فــرض قيــود علــى حركــة القــوة  - ١٦
استمرار منع اجتياز الطرق يف شـبه جزيـرة كاربـاس، وفـرض قيـود شـديدة علـى الوصـول إىل                      

. يف تقريـري الـسابق    منطقة فاروشا املسيجة، والقيام بعمليات داخلها، على حنـو مـا أشـري إليـه                
 التابع للقوة وبني الدخول إىل فاروشـا للتفتـيش          ٤ويف إحدى احلاالت، حيل بني قائد القطاع        

 وال تـزال األمـم املتحـدة تعتـرب          على القوات املوجودة حتت قيادته واملنتشرة يف املنطقة املـسيجة         
ري متوقــع عــن ويف تغــيري غــ. حكومــة تركيــا مــسؤولة عــن اســتمرار الوضــع القــائم يف فاروشــا  

املمارسة السابقة، فرضت قيود من جانب القوات التركية تقيد استخدام املعابر املدنيـة القائمـة               
عــرب املنطقــة العازلــة مــن جانــب مــوظفي األمــم املتحــدة املــسافرين يف ثيــاب مدنيــة أو يف غــري    

جــت ويف حالــة أخــرى، احت. أوقــات العمــل يف املركبــات الــيت حتمــل عالمــات األمــم املتحــدة 
القوات التركية بـصورة متكـررة علـى حتليـق الطـائرات اهلليكـوبتر التابعـة لألمـم املتحـدة فـوق                      

 .مركز للمراقبة تابع هلا يف هضبة بيال
وأجرت القوتان املتضادتان تدريبا منخفض املـستوى يف مراكـز املراقبـة وبـالقرب مـن                  - ١٧

ويف كـــانون . و منـــاورات رئيـــسيةاملنقطـــة العازلـــة بيـــد أهنمـــا امتنعتـــا عـــن إجـــراء تـــدريبات أ
ديسمرب أجرت القوات التركية تدريبا مشـل إطـالق طلقـات كاشـفة مـن مـدافع اهلـاون،               /األول

وأكمـل كـال اجلـانبني إحاطـات تتعلـق بطبيعـة            . وشعالت إضاءة بالقرب من خط إطالق النار      
تيجــة لــذلك األرض يف مراكــز املراقبــة لتوجيــه اجلنــود االحتيــاطيني الــذين جــرت تعبئتــهم، ون   

ــع       ــل أن ميتنـ ــثري ويؤمـ ــع بكـ ــا يف تلـــك املواقـ ــسموح هبـ ــداد املـ ــال األعـ ــداد الرجـ ــاوزت أعـ جتـ
تـدريب  (اجلانبني يف املستقبل عن إجراء مثل تلك التدريبات الرئيسية اليت سـبق القيـام هبـا          كال

، ألن مـن شـأن ضـبط الـنفس علـى هـذا النحـو أن يـساعد علـى                     )نيكيفورس وتدريب توروس  
 .من الثقةبناء مزيد 

ومل يطرأ تغيري على املواقع اليت أنشأهتا كلتـا القـوتني مبنقطـة دمريينيـا، انتـهاكا للوضـع                    - ١٨
كـــانون  ١القـــائم يف املنطقـــة، والـــيت أشـــرت إليهـــا يف تقريـــري األخـــري وتقريـــري املـــؤرخني  
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وحتـــتفظ ). S/2007/328 (٢٠٠٧يونيـــه / حزيـــران٤و ) S/2006/931 (٢٠٠٦ديـــسمرب /األول
ت التركية بنقطة تفتيش يف جيـب الروهينـا، املـشار إليـه يف تقريـري األخـري ويف تقريـري                     القوا

، خالفـا لالتفـاق احمللـي القـائم الـذي مت التفـاوض       )S/2006/315 (٢٠٠٦مايو / أيار٢٣املؤرخ  
وقــد أكملــت القــوات التركيــة تفتيــشها املعتــاد علــى مركــز االتــصال يف         . عليــه مــع القــوة  

ملوقع بأعداد تفوق املسموح بـه مـن الرجـال، انتـهاكا للوضـع العـسكري                ستروفيليا، وزودت ا  
 .القائم يف املنطقة

 
 العازلة املنطقة يف األلغام إزالة ةنشطأ - اءب 

 أكتـوبر /األول تـشرين  يف عقـدها  بـدأ  الـيت  االجتماعـات  مـن  مطوَّلة سلسلة أعقاب يف - ١٩
ــا االتفــاق جــرى ،٢٠٠٦ ــادئامل علــى رمسي ــةال ب ــةزإل توجيهي  مــشتبه منطقــة ١٦ يف األلغــام ال
 املوافقـة  التركيـة  القـوات  علـى  يـتعني  يـزال  وال .التركيـة  لقـوات ل نـسوبة امل املنـاطق  من بتلغيمها

 حقـل  آخـر  مـن  وكـذلك  لغََّمهـا  مـن  ُيعـرف  ال ضافيةإ ةملغم مناطق عدة من األلغام إزالة على
 .فاروشا جنوب ياديرين منطقة يف يقع هوو التركية، لقواتل منسوب متبقٍ ألغام
 التركيـة  القـوات  برحـت  مـا  احلاليـة،  التوجيهيـة  املبـادئ  علـى  اتفـاق  إىل التوصـل  ومنذ - ٢٠
 بتلغيمهــا املــشتبه ١٦ الـــ ملنــاطقا يف املوجــودة األلغــام حبقــول متعلقــة وخــرائط ســجالت قــدمت

 ١٦ الـــ املنــاطق داخــل منفــصال ألغــام حقــل ٢٦ وجــود الــسجالت هــذه وتــبني .هلــا املنــسوبة
 .الربنـامج  بـدء  منـذ  حـديثا  عنـها  بلَّغامل املناطق يف ةاملائ يف ٦٧ نسبُتها ةزياد ميثل مما ا،هب املشتبه

 مـضاد  لغـم  ٥ ٠٠٠( رضـي أ لغـم  ألـف  ٢٠ ـبـ  ريقـدَّ  مـا  األلغام حقول حتوي ،إمجايل بشكلو
 يتجـاوز  رقـم  وهـو  ،)املفخخـة  اَألشـراك  مـن  ٨١ و فـراد لأل مـضاد  لغـم  ١٥ ٠٠٠ و للدبابات

 .اجملاالت هذه يف رٍجا العملو .السابقة التقديرات كل
 أجـل  مـن  شـراكة  برنـامج  إطـار  يف أنـشئ  يذالـ  األلغـام  مكافحـة  مركـزُ  حاليا ويتلقى - ٢١

 كــانون حــىت وروىب األاالحتــاد مــن تمويــلَال اإلمنــائي، املتحــدة األمــم ربنــامجل التــابع املــستقبل
ــسمرب/األول ــرجح ومــن .٢٠٠٨ دي ــستمر أن امل ــاتعملال ت ــرر ي ــا املق ــادئ مبوجــب إجنازه  املب

 سـيلزم  أنـه  يعـين  ممـا  .الفتـرة تلـك    بعـد  مـا  إىل التركية القوات مع عليها املتفق احلالية التوجيهية
 .لأللغام حقال ٢٦ نظيفت إلمتام إضايف متويل توفري
 هفقـد أ لغـم  انفجـار  حـادث  عن نامجة جبروح ألغام مزيل أصيب آذار،/مارس ٢٨ يفو - ٢٢
 ،جوهانــسربغ إىل موزامبيــق، مــن مــواطن وهــو ،األلغــام مزيــل طبيــا أُجلــي وقــد .فــهأطرا حــدأ

 اريتـذك  املأسـاوي  احلـادث  ذلـك    وميثـل  .لـه  اصـطناعي  طـرف  ولتركيب للعالج أفريقيا جنوب
 .العازلة املنطقة يف ةرضياأل األلغام تشكله ذيال املستمر التهديدب
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  ةنسانياإل واملهام طبيعتها إىل األوضاع إعادة - جيم 
 .القـضايا  خمتلـف  يف قـوة ال تـوفره  الذي بالتيسري االستعانة اجلانبني من القبارصة واصل - ٢٣

 التذكاريـة  املناسـبات  وتنظـيم  والتعليميـة  الدينيـة  املـسائل  بـني  هـذه  التـسهيل  طلبـات  وتراوحت
 .قــانونال بإنفــاذ املتعلقــة قــضاياالو ،نياملتــوف ونقــل املرضــى وإجــالء والثقافيــة االجتماعيــةو

 وتقــدمي اجلزيــرة أحنــاء يف الطــائفتني بــني املــشتركة املبــادرات إىل دعمالــ تقــدمي قــوةال وواصــلت
 .املقابل اجلانب يف املقيمة طوائفال إىل ةنسانياإل اتاملساعد

 املنطقــة يف عبـور  عمليــة مليـون  حنــو قـوة ال ســجلت بـالتقرير،  املــشمولة الفتـرة  وخـالل  - ٢٤
 خـالل  املسجل عدَدال ليدرا شارع فتَح بعد لشهرا يف العبور عمليات جمموُع فاق وقد .العازلة
 كـبري ال جيـايب اإل تـأثري ال الـرقم    هذا ظهروُي .ةاملائ يف ٥٠ من بأكثر ٢٠٠٧ عام من نفسها الفترة

 سـلع  عـربت  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  وخالل .الطائفتني بني تواصلال على ليدرا شارع فتحل
 يف يـورو  مليـوين  تنـاهز  ةقيمـ ب وسـلع  لالـشما  إىل اجلنـوب  مـن  ورويـ  ٦٦٢ ٤٠٠ نـاهز ت بقيمة
 . املضاداالجتاه
ــرة وخــالل - ٢٥ ــشمولة الفت ــالتقرير، امل ــسرت ب ــوة ي ــشتركة مناســبة ٧٧ تنظــيم الق ــني م  ب

 بـاالس  ليـدرا  فنـدق  يف املناسـبات  هـذه  ُنظمـت  وقـد  .منهما شخصا ٤ ١١٧ مجعت الطائفتني
 مناقـشة  الطـائفتني  ألفـراد  فيه ميكن احمايد امكان نااجلانب هاعتربي ليزا ال اليت العازلة، املنطقة يف
 .املشترك االهتمام ذات قضاياال

 اجتماعـات  عقـد  التركية والقربصية اليونانية القربصية السياسية األحزاب قادة وواصل - ٢٦
 الـذي  االتفـاق  مـع  شـيا اومت .سلوفاكيا سفارة رعاية حتت باالس ليدرا فندق يف منتظمة ةشهري
 يف املـذكور  النحـو  علـى  ،الطـائفتني  بـني  الثقـة  بنـاء  تدابري من جمموعة بشأن إليه التوصل جرى

ــري ــؤرخاألخــري،  تقري ــانون ٦ امل ــسمرب/األول ك ــسريوب ،٢٠٠٧ دي ــن تي ــوة م ــام ،الق ــادة ق  ق
 .عندئـذٍ  هفتحـ  مكـان إل دعـمٍ  كبـادرة  ليـدرا  شارع معرب إىل مشتركة بزيارة السياسية األحزاب
 مـايو /أيـار  ٧ يف اجتماعيـة  مناسـبة  خـالل  الـسياسية  األحـزاب  قادة إىل الطائفتني عيماز وانضم
 .قربص يف راهنال الوضع حول لآلراء رمسي غري تبادل إلجراء ،٢٠٠٨
 بلـغ  زيـارات ب قامـت و ةنـساني إ افـل وق قـوة ال أرسـلت  بـالتقرير،  املشمولة الفترة وخالل - ٢٧

 اجلـزء  يف يعيـشون  الـذين  املوارنـة  مـن  ١٣٦ و ينياليونـان  القبارصة من ٣٧٥ لدعم ٦٢ عددها
 يف اجلنــويب زءاجلــ يف األتــراك القبارصــة مــساعدة قــوةال واصــلت كمــا .اجلزيــرة مــن الــشمايل
 عمــلوال الطبيــة والرعايــة االجتماعيــة الرعايــة وخــدمات والــسكن اهلويــة وثــائق علــى احلــصول
 يف يونــانيني قبارصــة منــازل هــدم دتفيــ تقــارير بقلــقٍ تتلقــى أيــضا البعثــة واســتمرت .والتعلــيم
 الـيت  املمتلكـات  هـدم  عمليـات  هـذا  مشـل  وقـد  . األخـري  تقريـري  يف املـبني  النحـو  علـى  الشمال
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 عـام  ومنـذ  .اليونـانيني  القبارصـة  أصـحاهبا  موافقـة  دون كريينيـا  يف كونـدميينوس  قرية يف فذتُن
ــوةال تلقــت ،٢٠٠٣ ــا ٥٤ ق ــن طلب ــشردين م ــا امل ــانيني قبارصــةال الالجــئني ســروأ داخلي  اليون
 عالقـة  الطلبـات  هـذه  تـزال  وال .الشمال يف دائم حنو على واإلقامة العودة يف نيغبارال واملوارنة
 .ئمةالدا لعودةا أهلية معايري على اجلانبني بني خالفاتلنظرا ل
 يف لتركيــةَا تعلِّــم ابتدائيــة مدرســة أبــواب تــزال ال ،األخــري تقريــري يف ذكــرت وكمــا - ٢٨

 يف قرارهـا  قـربص  جلمهوريـة  العليـا  احملكمـة  أصـدرت  مـارس، /آذار ٢٦ فـي ف .مغلقـة  ليماسول
 قـربص  مجهوريـة  ملواطين الدستوري احلق حول قربص يف األتراك املدرسني نقابة أقامتها دعوى
 الـدعوى  قرارهـا  يف العليـا  احملكمـة  ردت وقـد  .األم بلغتـهم  التعلـيم  تلقـي  يف لتركيـة با الناطقني
 مـن  لتركيـة با النـاطقني  األطفـال  لتعلـيم  األحكـام  مـن  يكفـي  مـا  قـربص  مجهوريـة  يف نبـأ  دافعةً
ــال املدرســي النظــام خــالل ــب الناطقــة الطائفــة اهتمــام عــدمب حمتجــةًو ئماق  ليماســول يف ةالتركي
 .بذلك
 يف ةاملدنيـ  ةنـشط األ دارةإ كيفيـة  بـشأن  نياملعنـي  نيالطـرف  مع ناقشاتامل قوةال وواصلت - ٢٩

 القـائم  الوضـع  زعزعة دون املدين، لالستخدام املخصصة املناطق خارج الواقعة ،العازلة املنطقة
 املعنيــة الــسلطات مــع نــسيقللت ترتيبــات ُوضــعت الغايــة، تلــكل وحتقيقــا .واجهــةاملت القــوى بــني
 عيرااملـش  تـشييد  ذلـك  يف مبـا  ه،لـ  املـرخص  غـري  التـشييد  بأعمـال  بالقيام السائد االجتاه واجهةمل

 الـيت  تلـك  سـيما  وال ،العازلـة  املنطقـة  يف اتـوتر  حتـدث  أن حيتمل اليت نطاق،ال عةالواس التجارية
 بإقامــة البعثــة تذنــأ بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة وخــالل .اليونــانيني القبارصــة ئفــةطا هبــا تقــوم
 البنيــة تــشمل ،املــدين الســتخدامل املخصــصة املنطقــة خــارج ،العازلــة املنطقــة يف مــشروعا ٢٧
 .واإلسكان ةالريفي الطرق وصيانة لزراعي،ا للري تحتيةال

 طـائفتني ال مع االتصال قوةال واصلت ،العازلة املنطقة يف الواقعة املختلطة بيال قرية يفو - ٣٠
 نطقـة امل ارجخـ  ةاملدنيـ  املشاريع إقامة تيسريو امبينه عالقاتال حسن على احلفاظ يف للمساعدة
 أعمـال ب بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة خالل لونجمهو قام ولألسف، .املدين ستخداملال املخصصة
ــررة ختريـــب ــ يف متكـ ــدا تنياملدرسـ ــة ئيتنياالبتـ ــانيني للقبارصـ ــ اليونـ ــراك ةوالقبارصـ  ويف .األتـ

 الـوطين  العلـم  برفعـه  بـيال  يف القـائم  الوضـع  اليونـاين  القربصـي  اجلانـب  انتـهك  بريل،أ/نيسان ١
 .اليونــاين القربصــي الرياضــي لنــاديا يف نفــسه الوقــت يف قــربص ومجهوريــة اليونــان مــن لكــل
 مـن  واحـد  سـوى  املكـان  ذاك يف ُيرفـع  أن ينبغـي  ال ،برصـدها  القوة تقوم اليت لترتيباتل ووفقا
 التركيـة  القربصـية  ملباينا فوق ةمماثل ترتيبات وُتتبع .السنة من حمددة أيام ثالثة يف نيالعلم ينهذ
خمتـارا   بـرح  ومـا  .حيـصل  أن ميكـن  تـوتر  يأ فتيـل  لرتع الطائفتني بني القوة وتوسطت .بيال يف

 فيـه  اتفقـا  مـشترك  جملـس  يف يلتقيـان  احلني ذلك منذ التركي والقربصي اليوناين القربصي القرية
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 بـني  مـشتركة  مبـادرات  اختـاذ  علـى  معـا  والعمـل  احلـوادث  ذههل حل إجياد منها أمور مجلة على
ــسمرب/األول كــانون ٦ ويف .الطــائفتني ــارس/ذارآ ١٩ و دي ــار ٩ و م ــايو/أي  طــالب شــارك م
 .القوة من بتيسري بيال، يف رياضية ةنشطأ يف الطائفتني من ةوالثانوي ئيةاالبتدا املدارس

 علـى  يتعني زال ما ،األخري تقريري يف املبني النحو على قوةال تبذهلا اليت جلهودا رغمو - ٣١
 الدينيـة  األمهيـة  ذات يقونـات واأل املواقع على ظافاحل قضية معاجلة طرائق على االتفاق نياجلانب

 بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة وخــالل .يهــاإل والوصــول هاوجتديــد اجلزيــرة جــانيب علــى والثقافيــة
 ديــــسمرب/األول كــــانون ١ ويف .تذكاريــــةو دينيــــة مناســــبات ربــــعأ تنظــــيم القــــوة يــــسرت

ــا ٥٠ حنــو أقــام مــارس،/ذارآ ٨ و ــانيني القبارصــة مــن مؤمن ــة شــعائرهم اليون  كنيــسة يف الديني
 اليونـانيني  القبارصة الطالب من ٢٥٠ جتمع بريل،أ/نيسان ١٨ يفو .الشمال يف الرسول برنابا
 الـدويل  باليوم لالحتفال ترويل منطقة يف العازلة املنطقة يف الكائنة نيوفيتوس القديس كنيسة يف

 الـسنوي  جاحلـ  يف اليونانيني القبارصة من ٢٠٠ شارك بريل،أ/نيسان ٢٨ ويف .واملواقع للمعامل
ــة املنطقــة يف فاريــشا ةكنيــس إىل ــرأ شــارك مــايو،/أيــار ١ يفو .نيقوســيا غــرب ،العازل  مــن كث

 ســـولياس جـــاورجيوس القـــديس كنيـــسة يف تاوصلالـــ يف اليونـــانيني القبارصـــة مـــن ٢٥٠
 .العازلة املنطقةب

 يف لعبوربـا  صلةتـ امل والقضايا القوانني نفاذإ بشأن اجلانبني بني التصالا قوةال وواصلت - ٣٢
 رفـات  ونقـلَ  طـيب  إجـالء  ةعملي ٢٩ البعثة يسرت ،األخري تقريري تقدمي ومنذ .العازلة املنطقة

 كمـــا .الـــشمال يف كاربـــاس منطقـــة يف قـــراهم، يف لدفنـــها الـــشمال إىل يونـــانيني قبارصـــة ٥
 حاليــا وهنــاك .املعنــيني نيواملــسؤول الــسجناء تمقــابالو الــسجون زيــارات بانتظــامٍ تواصــلت

 .الشمال يفمعتقلني  اليونانيني القبارصة منواثنان  اجلنوب يفمعتقلني  تراكأ ةقبارص سبعة
 سـجن  مـن  سـجينني  فـرار  عـن معلومات   فيهقدمت   الذياألخري   تقريري على وعطفا - ٣٣

 يـشكل  التركـي  القربصـي  الفـار  عـادة إ الـشمال  يف الـسلطات  رفـض  يزال ال املركزي، نيقوسيا
 لـدى  كهـذه  حـوادث  عاجلـة مل بروتوكـول  مـشروع  عـداد إ علـى  ةالقـو  وتعكف .ةخالفي ةلأمس

 .املستقبل يف حصوهلا
 .العازلـة  املنطقـة  جـانيب  علـى  الـشرطة  قـوات  مـع  عملال عالقات تنمية قوةال وواصلت - ٣٤
 قـربص،  شـرطة  خطـت  وقـد  .قـربص  شـرطة  مـع  اءةوبنّـ  جيابيـة إ عالقات تقيم القوة برحت وما
 اجلرميـة  مكافحـة  يف التعـاون  تطـوير  حنو خطوة القوة، مع تيةالعمليا امعلوماهت تقاسم خالل من
 ةبـوتري  تنمو فهي التركية القربصية والشرطة املتحدة األمم شرطة بني العالقات أما .اجلزيرة يف
 عــن حيجــم التركــي القربصــي اجلانــب كــان مــا كــثريا قــوة،ال تبــذهلا الــيت اجلهــود ورغــم .بطــأأ
 .تحدةامل األمم شرطة مع ةمباشر تعاونال
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 العازلــة املنطقــة يف واســع نطــاق علــى مــشروع غــري بــشكل النفايــات إلقــاء يــزال وال - ٣٥
ــ يتــسبب ــيبي ضررب ــا وتــصادف .إيكولــوجيو ئ ــرادأ قــوةال دوريــات يومي ــاتال يرمــون اف  نفاي

 النفايـات  طمـر  ملواقـع  مـسح  أبريـل /نيـسان  يف أجـري  ، البعثـة    مـن  ومببادرة .قانوين غري شكلب
 النفايــات مــن وغريهــا سبــستوساأل مــادة هابعــض ويحيــ الــيت العازلــة املنطقــة يف املــشروعة غــري
 طمـر  مواقـع  من العديد من النفايات إزالة حنو هامة خطوةً األول املسُح ذلك   ويشكل .ةالسام

 .املنطقة يف النطاق ةواسعال النفايات
 

 قربص يف باملفقودين املعنية اللجنة - رابعا 
 املـشترك  مـشروعها  بـاملفقودين  املعنيـة  اللجنـة  اصـلت و بالتقرير، املشمولة الفترة خالل - ٣٦
 وحـىت  .املفقـودين  رفـات  عـادة إو عليهـا  والتعـرف  املـوتى  رفـات  استخراج بشأن الطائفتني بني

ــأ اســتخرجت ،تارخيــه ــة ةفرق ــانيني قبارصــة علمــاء مــن مكون ــراك ةوقبارصــ يون  حنــو جثــثَ أت
ــى شــخص ٤٠٠ ــة جــانيب عل ــة املنطق ــاين نونكــا يفو .العازل ــاير،/الث  مــن شــهرا ١٨ وبعــد ين

 عمليـات  عن املسؤولية كامل الشرعي لطبل األنثروبولوجي رجنتييناأل فريقال سلم التدريب،
 شخــصا ٢٦٥ مــن أكثــر رفــات أُخــضع وقــد .القبارصــة العلمــاء إىل املــوتى رفــات اســتخراج

 املنطقـة  يف يقـع  الـذي  للجنـة  التـابع  لطـائفتني ا بـني  املـشترك  نثروبولـوجي األ ملختربا يف لفحصل
ــشمولة ــ امل ــم ةحبماي ــيا يف املتحــدة األم ــاب يفو .نيقوس ــراء أعق ــيال إج ــة تحتل ــضل جيني  لحم
  .عليهم التعرف جرى الذين املفقودين اقارهبأ رفات سرةأ ٩١ تلقت النووي،

 مجيـع  أحـث  نينإفـ  ذلـك،  ومـع  .واسـع  شـعيب و سياسـي  دعمبـ  حتظـى  اللجنة تزال الو - ٣٧
 اســتخراج عمليــة تــسريع اجــل مــن املمكنــة جــراءاتاإل كــل اختــاذ علــى املعنيــة طــرافاأل

 .املوتى رفات
 

 واإلدارية املالية اجلوانب - خامسا 
ــى - ٣٨ ــ النحــو عل ــري يف بنيامل ــة اعتمــدت األخــري، تقري ــة، اجلمعي ــا مبوجــب العام  قراره
 إلنفـاق ل دوالر مليون ٤٦,٦ قدره إمجاليا مبلغا ،٢٠٠٧ هيوني/حزيران ٢٩ املؤرخ ٦١/٢٨٠
 إىل ٢٠٠٧ يوليـــه/متـــوز ١ مـــن للفتـــرة قـــربص يف الـــسالم حلفـــظ املتحـــدة األمـــم قـــوة علـــى
ــران ٣٠ ــه/حزي  أي القــوة، تكــاليف ثلــث وتبلــغ املقدمــة التربعــات ذلــك يف مبــا ،٢٠٠٨ يوني
 مليــون ٦,٥ البالغــة والتربعــات قــربص، حكومــة مــن مقدمــة دوالر، مليــون ١٥,٥ يعــادل مــا

 حـذومها،  حتـذو  ألن األخرى واملنظمات البلدان أدعو وإين .اليونان حكومة من املقدمة دوالر
  .املقررة االشتراكات من تغطيتها تتم اليت القوة تكاليف نسبة ختفيض هبدف
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 املمتـدة  للفتـرة  القـوة  على لإلنفاق اقترحتها اليت امليزانية يف حاليا العامة اجلمعية وتنظر - ٣٩
 دوالر، مليـون  ٥٤,٩ قرابـة  البالغـة  ،٢٠٠٩ يونيـه /انحزيـر  ٣٠ إىل ٢٠٠٨ يوليـه /متـوز  ١ من

 واليـة  متديـد  األمـن  جملـس  قـرر  مـا  وإذا .والستني الثانية املستأنفة دورهتا من الثاين اجلزء خالل
 تكلفـة  فإن ،أدناه ٥٠ الفقرة يف املبني النحو على ،٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٥ بعد ما إىل القوة

  .العامة اجلمعية به أذنت الذي لغاملب على ستقتصر القوة على اإلنفاق
 للحـساب  املـسددة  غري املقررة االشتراكات جمموع بلغ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ٣١ ويف - ٤٠

 إىل ١٩٩٣ يونيــــه/حزيــــران ١٦ مــــن للفتــــرة قــــربص يف املتحــــدة األمــــم لقــــوة اخلــــاص
 املقـررة  االشـتراكات  جمموع وبلغ .دوالر مليون ١٩,١ قدره مبلغا ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٥
  .دوالر ١ ٦٢٥ ٢٠٠ التاريخ نفس يف السالم حفظ عمليات جلميع املسددة غري
 املـــسامهة للحكومـــات املـــستحقة املبـــالغ جممـــوع بلـــغ ،٢٠٠٨ مـــارس/آذار ٣١ ويف - ٤١

 ســداد يــتم مل املقــررة، االشــتراكات اســتالم يف لتــأخريا ونتيجــة .دوالر مليــون ٢٠,٣ بقــوات
ــرة إال للوحــدات اململوكــة املعــداتو القــوات تكــاليف ــدة للفت  ســبتمرب/أيلــول ٣٠ حــىت املمت
 .التوايل على ،٢٠٠٦ مارس/آذار ٣١ و ٢٠٠٦

 
  مالحظات - سادسا 

ــرة خــالل - ٤٢ ــشمولة الفت ــالتقرير، امل ــت ب ــة ظل ــربص يف احلال ــة ق ــستقرة، هادئ ــع مل وم  تق
 تنياملتـضاد  القـوتني  كلتـا  تعاونـت  وقـد  .النار إطالق وقف خطوط طول على رئيسية حوادث
 وقـد  .قـربص  يف الـسالم  حلفـظ  املتحـدة  األمـم  قـوة  مع جيدة عمل عالقات أقامتاو عام بشكل
 الرقابـة  حتـسني  إىل اجلـانبني  كـال  يف والـسلطات  القوة بني معينة جماالت يف التعاون حتسن أدى
 عـام  مـذكرة  بعـد  رمسيـا  يقـبال  مل اجلـانبني  كـال  أن مـع  ،العازلـة  املنطقة يف املدنية األنشطة على

ــيت ١٩٨٩ ــة يف األنــشطة لتنظــيم املتحــدة األمــم تــستخدمها ال  العمليــة دقــة وبــسبب .املنطق
 عـدم  إىل تـؤدي  قـد  بأعمـال  القيـام  عـن  االمتنـاع  مواصـلة  اجلـانبني  كـال  أناشـد  فـإين  السياسية،
  .العازلة املنطقة يف االستقرار

 ملـشكلة  هنـائي  لحـ  إىل للتوصـل  للقبارصـة  سـاحنة  فرصـة  حاليا توجد أنه الواضح ومن - ٤٣
ــه خــاص وجــه علــى يــشجع وممــا .قــربص  بالفعــل الزعيمــان اختــذ املاضــية، األشــهر خــالل أن

 إىل الراميــة املفاوضـات  اســتئناف يف املتمثـل  املــشترك هـدفهما  حتقيــق اجتـاه  يف حامســة خطـوات 
 يف ،جديـد  مـن  الـزعيمني  تأكيـد  خـاص  حنو على يشجع ما أن كما .شاملة تسوية إىل التوصل
 مــن يتــألف احتــاد إىل يــستند حــل إىل للتوصــل عامــة خطــوط علــى مــايو،/أيــار ٢٣ يف القائهمــ
 جملـس  قـرارات  يف احملـدد  النحـو  علـى  ،الـسياسية  املـساواة  أسـاس  علـى  يقوم وطائفتني منطقتني



S/2008/353
 

12 08-35614 
 

 فـضال  واحـدة،  دوليـة  شخـصية  ذات احتاديـة  حكومـة  تـضم  شـراكة  وإقامـة  الصلة، ذات األمن
 .وضـعهما  حيث من متساويتني يونانية قربصية مؤسسة ودولة تركية قربصية مؤسسة دولة عن

 املـشترك  والبيان مضموهنا، حيث من الفعالة الالحقة املشاركةو مارس،/آذار ٢١ اتفاق وليس
 حـــل إلجيـــاد الـــسياسية اإلرادة جتـــدد عـــن واضـــحة مؤشـــرات إال مـــايو/أيـــار ٢٣ يف الـــصادر
 وقـد  ،وعزمهما رؤيتهما على أثىن اللذين الزعيمني كال أرى أن ويسعدين .القربصية للمشكلة

  .عمليةال هذه لتحمل الكاملة املسؤولية عاتقيهما على أخذا
 اسـتخدام  ومواصـلة  احلـايل  الـزخم  مـن  االسـتفادة  علـى  بقـوة  الطـرفني  شجعأ أن وأود - ٤٤
 اخلـالف،  وجمـاالت  التقـارب  جمـاالت  ،تحديـد ب املـستطاع  قـدر  للقيـام  احلالية التحضريية الفترة

ــارات، إعــدادو ــشأن ،اإلمكــان حــسب اخلي ــر ب  الزعيمــان ينظــر لكــي حــساسية العناصــر أكث
ــة املفاوضــات بــدء عنــد فيهــا  يف الزعيمــان أحدثــه الــذي الــزخم مــن زيــدامل ضــوء يفو .الرمسي
 وذلـك  اجتماعاهتـا،  وتـرية  زيـادة  يف التقنيـة  واللجـان  العاملـة  األفرقة ترغب فقد مايو،/أيار ٢٣
 يــسجل بــأن األمــل وحيــدوين .يونيــه/حزيــران مطلــع يف نتائجهــا ســيبحثان الــزعيمني ممثلــي ألن

ــان ــائج الطرف ــه نت ــةتلــك  خــالل جوهري ــستخدمها كــي املرحل ــدآ الزعيمــان ي  املفاوضــات ويب
 الثـاين  النصف يف الزعيمني بني عقده املزمع االجتماع أن يثبت فقد الصدد، هذا ويف .الشاملة

 حمادثـات  إلجـراء  املـضي  علـى  اساعدهتممب راسخا التزاما ملتزم وإين .حموري يونيه/حزيران من
ــزموأ ،اإلمكــان قــدرب ســلس حنــو وعلــى بــسرعة رمسيــة  الوقــت يف خــاص مستــشار تعــيني عت
  .الصدد هذا يف وتقدم تطورات من يستجد مبا اجمللس وسأطلع .املناسب

ــساعد - ٤٥ ــة وستـ ــط إقامـ ــصاالت روابـ ــصادية واتـ ــة اقتـ ــة واجتماعيـ ــية وثقافيـ  أو ورياضـ
 سـيعود و األتـراك  القبارصـة  طائفـة  ينتـاب  الـذي  بالعزلـة  الـشعور  مـن  تخفيفال على هاشاهبي ما

 بـشكل  أيـضا  ذلـك    وسـيؤثر  .الثقـة  بنـاء  علـى  املـساعدة  خـالل  مـن  القبارصـة  مجيع على بالنفع
 اجلزيـرة  تعـود  أن املـرجح  فمـن  ،األخـري  تقريـري  يف ذكـرت  وكما .اجلارية اجلهود على إجيايب

ــةو ،لإلحتــاد ــسة بطريق ــدر سل ــا إذا ،اإلمكــان ق ــق م ــدر حتق ــن أكــرب ق ــساواة م ــصادية امل  االقت
  .بسرعة اجلانبني بني واالجتماعية

 يـشجع  أن املهـم  مـن  لذلك .توفيقية حلوال تتطلب قدو سهلة املقبلة الفترة تكون ولن - ٤٦
 والنـشط  املزدهـر  املـدين  اجملتمـع  ويعتـرب  .قـدما  العمليـة  دفـع  إىل تفضي بيئة إجياد األطراف مجيع

 القبارصـة  العناصـر  هـذه  تـساعد وس .املـسعى  هـذا  يف اهلامـة  العناصـر  من املستنريون واملواطنون
 وإين .مــستدامة املــستقبل يف تــسوية أي تكــون لكــي عليــه، للموافقــة ســيدعون مــا فهــم علــى
 يف القربصـي  املـدين  للمجتمـع  النـشطة  املـشاركة  لتيسري السبل أفضل إجياد على اجلانبني أشجع
  .بلده مستقبل حول النقاش
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 الـسياسية  اإلرادة وجـود  يف حتقيقـه  ميكـن  مـا  إىل ليـدرا  شـارع  عنـد  املعـرب  إقامة وترمز - ٤٧
 تــدابري يف الــزعيمني ممثلــو ســينظر مــايو،/أيــار ٢٣ يف الــصادر املــشترك البيــان ووفــق .املطلوبــة
 ومعـابر  يـشيلريماك /ليمنيتـيس  معـرب  فـتح  ذلك يف مبا الثقة، بناءل وتدابري أخرى وعسكرية مدنيه
 احليــاة حتــسني إىل اهلادفــة الثقــة بنــاء تــدابري مــن وغريهــا التــدابري هــذه تنفيــذ وســيكون .أخــرى
 .ترحيب موضع ،للقبارصة اليومية
 إىل املطـاف  هنايـة  يف تؤدي أن آمل اليت األلغام، إزالة عملية استئناف بارتياح وأالحظ - ٤٨
 حـادث لل أسـفي  عن أعرب أن أود نفسه، الوقت ويف .بالكامل ازلةالع املنطقة من األلغام إزالة
 لطــائفتنيا لتــذكري - موزامبيــق مــن املتحــدة لألمــم التــابعني األلغــام مزيلــي ألحــد وقــع الــذي

  .اهلام اجملال هذا يف القوة مع التعاون إىل واحلاجة ،العازلة املنطقة يف الكامنة باألخطار
 عوائـق  دون اإلنـساين  عملـها  تواصـل  املفقـودين  باألشـخاص  املعنيـة  اللجنة أن ويسرين - ٤٩

 هـذا  تـساعد  قـد  حتـرام االو الـنفس  ضـبط  مـن  أجواء إضفاء من واثق وأنا .مسّيسة غري بطريقة
 .الطائفتني بني واملصاحلة التفاهم من مزيد إجياد يف املسامهة يف الطائفتني بني املهم النشاط
 التوقعـات  حتـسن فإنه بالرغم مـن      شاملة، تسوية دوجو ولعدم ،ذُكر آنفا  ما ضوء يفو - ٥٠
 يف مالالـس  حلفظ املتحدة األمم قوة أن أعتقد املعنية، األطراف التزام بسبب األخرية األشهر يف

 القـوة  واليـة  األمن جملس ميدد بأن أوصي ،لذلك .اجلزيرة يف حيويا دورا تؤدي تزال ال قربص
  .٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ١٥ حىت أخرى، أشهر ستة ملدة
 سـنتني  مـن  ألكثر العمل يف لتفانيه مولر ايكلمل تقديري عن أعرب أن أود اخلتام، ويف - ٥١
 بـني  واحلـوار  الثقـة  بنـاء  إعـادة  إىل الرامية جهوده كفلت الذي لبعثة،ل ورئيس اخلاص ممثليك

 قيادتـه  علـى  بـارين  رافائيـل  اللـواء و املناسـبة؛  الظروف توفرت مىت تقدم إحراز إمكانية اجلانبني
 يل خاصـة  ممثلـة  بصفة عملت اليت ،سبيهار ليزابيثإل تقديري عن أعرب أن أيضا أودو .للقوة
ــسان يف ــلأ/ني ــرووك طــايعول ،٢٠٠٨ بري ــي ،زيريهــون ب ــد اخلــاص ممثل ــيس اجلدي ــة، ورئ  البعث

 الـذين  والنـساء  الرجـال  وأشـكر  اجلديد، لقوةا قائد ،ِدبِرناردي سانشيز ماريو البحري والعميد
ــؤدون ــهم ي ــوة، يف خدمت ــى الق ــاءة عل ــزام الكف ــسؤولياهتم أداء يف وااللت ــيت م ــها ال ــيهم أوكل  إل
  .األمن جملس
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 األول املرفق
ــراد تقــــدم الــــيت البلــــدان   ــراد العــــسكريني األفــ ــة الــــشرطة وأفــ  املدنيــ

 )٢٠٠٨ مايو/أيار ١٦ يف(
 

 العسكريني األفراد البلد
 ٢٩١ *األرجنتني
 ٥ النمسا
 ١ كندا

 ٨٤ هنغاريا
 ٢٠٠ **سلوفاكيا
 ٢٧٢ الشمالية يرلنداأو العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة

 ٨٥٣ اجملموع 
 

 البلد
 التابعة الشرطة
 املتحدة لألمم

 ٤ األرجنتني
 ١٥ استراليا
 ٢ واهلرسك البوسنة
 ٤ كرواتيا

 ٧ السلفادور
 ٧ اهلند
 ١٩ يرلنداأ
  ٤ يطالياإ

  ٧ هولندا
 ٦٩ موعاجمل 

 
 ).١٤( وباراغواي )١٤( شيليو )١( جنودا من الربازيل ةاألرجنتينيتضم الوحدة  * 
 ).٤( كرواتيا من جنودا السلوفاكيةتضم الوحدة  ** 
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 الثاين املرفق
 قـوة  ورئـيس  العام لألمني اخلاص املمثل مولر، مايكل تاله للزعيمني بيان  

ــم ــدة األمـ ــر ،قـــربص يف الـــسالم حلفـــظ املتحـ ــاع إثـ ــود االجتمـ  يف املعقـ
 ٢٠٠٨ مارس/آذار ٢١

 
 .الزعيمني باسم التايل بالبيان أديل أن جدا يسعدين 
 مـن  عـدد  بـشأن  اآلراء وتبـادال  ووديـة،  إجيابية جد أجواء ظل يف اليوم الزعيمان التقى 
 االجتمـاع  مستـشاريهما  إىل يطلبـا  أن وقـررا  .كـبري  حـد  إىل نظرمها وجهات وتالقت املسائل،
 جـداول  ووضـع  التقنيـة  واللجـان  العاملة األفرقة من عدد إنشاء أجل من املقبل سبوعاأل خالل

 .ميكن ما بأسرع ذلك يتم وأن أعماهلا،
 املفاوضـات  إجـراء  يف املـسؤولية  كامل عاتقهما على أخذا وقد أيضا، الزعيمان واتفق 
 التقنيـة،  واللجـان  لـة العام األفرقـة  عمـل  السـتعراض  أشـهر  ثالثـة  بعـد  يلتقيـا  أن على املستقبلية،

 لألمـم  العـام  األمـني  برعايـة  شاملة مفاوضات نتائج، من إليه تتوصل مبا باالستعانة يباشرا، وأن
 .املتحدة

 .الرمسية مفاوضاهتما بدء قبل األمر لزم مىت االلتقاء على أيضا الزعيمان واتفق 
 التقنيـة  عتبـارات اال تتـيح  حاملـا  ليـدرا،  شـارع  معرب يفتح أن على أيضا الزعيمان واتفق 
 .األخرى املعابر خيص فيما املتبعة الثابتة للممارسات وفقا يعمل وأن ذلك،

 أعمـــال جـــدول يف أيـــضا مدرجـــة مـــسألة األخـــرى واملعـــابر ليمنيتـــيس معـــرب وفـــتح 
 .ملستشاريهما املقبلة االجتماعات
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 الثالث املرفق
 ريستوفياسك دمييتريس اليوناين القربصي الزعيم عن صادر مشترك بيان  

 طلعت علي حممد التركي القربصي والزعيم
 ٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٣يف 
 

 أحــرزت الــيت النتــائج واستعرضــا ومثمــرة، صــرحية مناقــشات اليــوم الزعيمــان أجــرى 
 .مارس/آذار ٢١ باتفاق عمال

 ويقـوم  وطـائفتني  منطقـتني  مـن  يتألف احتاد بإقامة التزامهما جديد من الزعيمان وأكد 
ــى ــ أســاس عل ــسياسية، ساواةامل ــى ال ــرارات يف احملــدد النحــو عل ــن جملــس ق ــصلة ذات األم  .ال

 مؤسـسة  دولـة  عـن  فـضال  واحـدة،  دوليـة  شخـصية  هلـا  احتادية حكومة الشراكة هلذه وستكون
 .وضعهما حيث من متساويتني يونانية قربصية مؤسسة ودولة تركية قربصية

 بدراســة يومــا، ١٥ غــضون يف يقومــوا، بــأن ممثليهمــا إىل تعليمــات الزعيمــان وأصــدر 
 .التقنية اللجان إليها توصلت اليت النتائج

 وسيـسعون  .والعـسكري  املـدين  الـصعيدين  علـى  الثقـة  بنـاء  تـدابري  يف املمثلون وسينظر 
 .أخرى ومعابر يشيلريماك/ليمنيتيس معرب لفتح أيضا

 إجـراء  ةبغيـ  يونيـه /حزيـران  شـهر  مـن  الثـاين  النـصف  يف جمـددا  االلتقـاء  الزعيمـان  وقرر 
 .جديد تقييم
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