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  ) ٢٠٠٩ (١٨٧٣القرار     
  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩ املعقودة يف ٦١٣٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  إن جملس األمن،  
ــؤرخ  إذ يرحـــب   ــام امل ــر األمــني الع ــار١٥  بتقري ــايو / أي عــن ) S/2009/248 (٢٠٠٩م

  ة األمم املتحدة يف قبـرص،عملي
لـضروري، يف ضـوء األوضـاع        مـن ا   علـى أن   حكومـة قبــرص      مبوافقـة  يط علما وإذ حي   

ــرة،  ــسائدة يف اجلزي ـــرص إىل مــا بعــد    علــى بقــاء اإلال قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف قب
  ،٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٥

راسخ بأن املسؤولية عـن إجيـاد حـل تقـع أوال وقبـل              ال ه اعتقاد  األمني العام  رشاطوإذ ي   
إلحـراز تقـدم    نـادرة   ة  رصـ  اآلن ف  أنه توجـد   إذ يؤكد وكل شيء على عاتق القبارصة أنفسهم،       

 الدور الرئيسي لألمم املتحـدة يف مـساعدة الطـرفني علـى التوصـل إىل                يعيد تأكيد وإذ   ،حاسم
  م اجلزيرة،اقسنقربص واليف تسوية شاملة ودائمة للرتاع 

ظهرانـه مـن مقـدرة      الزعيمني القربصـي التركـي والقربصـي اليونـاين ملـا ي           على  ثين  وإذ ي   
فاوضـات  املتقـدم يف    مبـا أُحـرَز حـىت اآلن مـن           احـار ترحيبا   رحبي إذو،  اسيةسيالقيادة  ال على
   الزعيمني،وبالبيانات املشتركة الصادرة عنكاملة ال

 املفاوضـات لـضمان اغتنـام هـذه الفرصـة           زخـم  الـزعيمني علـى زيـادة        بقـوة  وإذ حيث   
 ومنطقـتني   بالكامل من أجـل التوصـل إىل تـسوية شـاملة علـى أسـاس إقامـة احتـاد ذي طـائفتني                     

   ملا هو وارد يف قرارات جملس األمن ذات الصلة،ده املساواة السياسية وفقاتسو
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 علــى مــشاركة مجيــع األطــراف   علــى األمهيــة الــيت يعلقهــا اجملتمــع الــدويل وإذ يــشدد  
 إىل إحـراز تقـدم حاسـم يف تلـك      وإذ يتطلـع  ومرنة وبنَّـاءة يف هـذه املفاوضـات،           تامة مشاركة

  تقبل القريب،املفاوضات يف املس
 اتيــستجد مــن تطــور اجمللــس علــى علــم مبــا إبقــاء م األمــني العــام ازتعا بــوإذ يرحــب   
  تقدم،ُيحرز من  ماو
 وإذ يـدعو   بتنفيذ بعض تدابري بناء الثقة الـيت أعلـن عنـها الزعيمـان،               أيضا وإذ يرحب    

ى القيــام مبزيــد مــن إىل جتديــد بــذل اجلهــود الراميــة إىل تنفيــذ التــدابري املتبقيــة وإىل االتفــاق علــ 
  اخلطوات لبناء الثقة بني الطائفتني وتنفيذها،

 وإذ يـشجع   أمهية استمرار عمليـات عبـور القبارصـة اخلـط األخـضر،              تأكيد وإذ يعيد    
 مــا أبــداه الزعيمــان يف بياناهتمــا  وإذ يالحــظعلــى فــتح معــابر أخــرى باالتفــاق بــني اجلــانبني،  

تنفيــذ علــى  شجعإذ يــويــسيلريماك، / ليمينيتــيساملــشتركة مــن التــزام بالعمــل علــى فــتح معــرب  
لـى  الـزعيمني ع   يف هذا السياق     ثإذ حي ومعرب شارع ليدرا،    فتح  رحلة ثانية من إعادة     مبااللتزام  

  التدابري،تلك بذل كل جهد ممكن لتنفيذ 
مـن أي تـسوية   كافـة  اجلمة اليت ميكن أن جينيهـا القبارصـة   املهمة  بالفوائد   منه واقتناعا   

ــاملة و ــربص،  ش ــة يف ق ــشجعدائم ــى أ وإذ ي ــل     اجلــانبني عل ــائفتني، قب ــشرحا بوضــوح للط ن ي
روح التوافـق    و  مـن املرونـة    يـد زاملاستفتاءات حيتمل إجراؤها، هذه الفوائـد وضـرورة إبـداء            أي

  لضمان جنيها،
ملـساعدة  أداءه   على الـدور الـداعم الـذي سيواصـل اجملتمـع الـدويل               الضوء وإذ يسلط    

  الفرصة الساحنة حاليا،أن يغتنما متاما التركي والقربصي اليوناين على الزعيمني القربصي 
احلالـة األمنيـة يف اجلزيـرة وعلـى امتـداد      ومفـاده أن  تقييم األمني العام ب وإذ حييط علما    

 باخنفــاض جممــل عــدد احلــوادث بــني اجلــانبني،  وإذ يرحــباخلــط األخــضر ال تــزال مــستقرة،  
 اختاذ أي إجراء، مبا يف ذلك فرض قيود علـى حتركـات قـوة               اجلانبني على جتنب  كال   حيث وإذ

، من شـأنه أن يـؤدي   )S/2009/248(األمم املتحدة على حنو ما أشار إليه األمني العام يف تقريره   
ائد ينــال مــن حــسن النيــة الــس إىل زيــادة التــوتر أو يقــوض التقــدم امللمــوس احملــرز حــىت اآلن أو

   اجلزيرة، يف
اد األمــني العــام الراســخ بــأن الوضــع يف املنطقــة العازلــة سيتحــسن   إىل اعتقــوإذ يــشري   

   اليت تستخدمها األمم املتحدة،١٩٨٩قبل اجلانبان مذكرة عام  إذا
 إىل تطهـري حقـول   وإذ يتطلـع  بالتقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة إزالة األلغام،    وإذ يرحب    

  األلغام املتبقية،
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تــضطلع بــه مــن   املعنيــة بــاملفقودين يف مــا  بالتقــدم الــذي أحرزتــه اللجنــة  وإذ يرحــب  
 ممكـن   إجـراء إىل اختـاذ كـل      األمني العام   دعوة   وإذ يردد أنشطة هامة ومبواصلة تلك األنشطة،      

تعزز املــصاحلة  ســأن هــذه العمليــةيف  تــهثقعــرب عــن يإذ و،  اســتخراج الرفــاتلتـسريع عمليــة 
  ،تنيالطائف بني

 وميكـن  للعملية السياسيةتمع املدين أساسية  املشاركة الفعالة جلماعات اجمل   أنب ريقوإذ    
 ميـع  جب يرحـب  إذو م التوصل إليها مـستقبال قابلـة لالسـتمرار،        تأن تسهم يف جعل أي تسوية ي      

ا ـــ ي تبذهلـــ  اجلهود التيف ذلك مبا ، االتصاالت واللقاءات بني الطائفتني   عزيزاجلهود الرامية إىل ت   
جملتمـع  ا اجلـانبني علـى تعزيـز مـشاركة     حيثإذ  وجلزيرة،  مجيع اهليئات التابعة لألمم املتحدة يف ا      

كــل العقبــات الــيت وإزالــة وتــشجيع التعــاون بــني اهليئــات االقتــصادية والتجاريــة الفعالــة املــدين 
  حتول دون إقامة هذه االتصاالت،

شر ا يف عمليــات نــ صــارمااســتراتيجيهنجــا اجمللــس تبــع أن يضــرورة  علــى وإذ يــشدد  
  قوات حفظ السالم،

  عمليـات هـا مجيع عمليات حفـظ الـسالم، مبـا في    إبقاء  م األمني العام  ازتعا ب يرحبوإذ    
ــ إذو،  الــدقيق، قيــد االســتعراضقــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف قــربص   ــة أىل إ شريي مهي

ــسوية  التخطــيط حلــاالت الطــوارئ    ــق بالت ــا يتعل ــدمي توصــيات، حــسب    يف م ــك تق ــا يف ذل ، مب
، مـع مراعـاة   امفهوم عملياهتقوامها والتعديالت على والية القوة ومزيد من   دخال  االقتضاء، إل 
   وآراء الطرفني، يف امليدانالتطورات
ه املستــشار اخلــاص تاجلهود املتواصــلة الــيت يبــذهلا ألكــسندر داونــر بــصف بــوإذ يرحــب  

 إجـــراء مفاوضـــات كاملـــة هبـــدف التوصـــل إىل يفلألمـــني العـــام املكلـــف مبـــساعدة الطـــرفني 
  ة،شامل تسوية

حلكومة قربص وحكومة اليونـان  من امتنان  األمني العام    ما أعرب عنه   أيضا يرددوإذ    
 اً، وطلبـه مزيـد    قوة األمم املتحدة حلفـظ الـسالم يف قـربص         على ما تقدمانه من تربعات لتمويل       
  األخرى، من التربعات من البلدان واملنظمات

راد حفـظ الـسالم، يف مجيـع         مبا تبذله األمم املتحـدة مـن جهـود لتوعيـة أفـ             وإذ يرحب   
ــسالم،   ــشأنعملياهتــا حلفــظ ال ــشرية    ب ــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة الب ــدز / الوقاي اإلي

   تلك اجلهود،يشجعإذ و،  األخرى ومكافحتهاواألمراض املعدية
للتطـورات    مـن حتليـل  ، وفقـا لواليتـه،    يف تقريره  األمني العام مبا أورده    يرحب  - ١  

  ؛األخرية األشهر الستة يف يف امليداناملستجدة 
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   مبـــا أُحـــرَز حـــىت اآلن مـــن تقـــدم يف املفاوضـــات الكاملـــة      أيـــضا يرحـــب  - ٢   
  مزيد من التقدم يف املستقبل القريب حنو تسوية شاملة ودائمة؛وبإمكانية إحراز 

ــها تكثيــف زخــم     حيــث  - ٣    ــام هــذه الفرصــة بالكامــل، بطــرق مــن بين ــى اغتن   عل
يف العمليــة بطريقــة ة وحــسن النيــة الــسائد حاليــا، واالخنــراط  خ الثقــ وحتــسني منــا،املفاوضــات

  ؛ومنفتحة بّناءة
زيـد  امل ختـاذ  إىل االتفـاق علـى ا  ويتطلع ، على تنفيذ تدابري بناء الثقةحيث أيضا   - ٤   

  من هذه اخلطوات وتنفيذها، مبا فيها فتح معابر أخرى؛
) ١٩٩٩ (١٢٥١قـرار   مجيـع قراراتـه املتعلقـة بقـربص، وخباصـة ال          يعيد تأكيد   - ٥   

   وما تاله من قرارات؛١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩املؤرخ 
 ويقـرر التـام لقـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص،                تأييده   عن   يعرب  - ٦   

  ؛٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥متديد واليتها لفترة أخرى تنتهي يف 
ومـع احتـرام واليـة      ، على وجـه االسـتعجال       االخنراط باجلانبني مواصلة    يهيب  - ٧   

مع القوة بشأن تعـيني حـدود املنطقـة         يف مشاورات   قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص،        
 إىل  علــى وجــه الــسرعة، هبــدف التوصــل١٩٨٩العازلــة، وبــشأن مــذكرة األمــم املتحــدة لعــام 

  ؛اليت مل يبت فيهااتفاق بشأن املسائل 
التركيــة أن يعيــدا ســتروفيليا إىل  باجلانــب القربصــي التركــي والقــوات  يهيــب  - ٨   

  ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠ فيها قبل الوضع العسكري الذي كان سائداً
ــرار     يطلــب  - ٩    ــذا الق ــذ ه ــر عــن تنفي ــام تقــدمي تقري ــك   إىل األمــني الع ــا يف ذل ، مب

ديــسمرب /كــانون األول ١حبلــول وذلــك  يف مــا يتعلــق بالتــسوية،حلــاالت الطــوارئ التخطــيط 
  االقتضاء؛ ستجدات حسباملطالع جملس األمن على  ومواصلة إ،٢٠٠٩

 باجلهود اليت تبذهلا حاليا قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص                  يرحب  - ١٠   
 التـسامح هنائيـا إزاء االسـتغالل اجلنـسي     القائمـة علـى عـدم     من أجل تنفيذ سياسة األمـني العـام         

 ويطلـب  األمـم املتحـدة لقواعـد الـسلوك،          التـام ملدونـة   أفرادها  واإليذاء اجلنسي وكفالـة امتثال     
جملــس وأن ُيبقــى إىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ مجيــع اإلجــراءات الالزمــة يف هــذا الــصدد  

 ، البلدان املسامهة بقوات على اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة املناسـبة    وحيثاألمن على علم بذلك،  
ر، واختاذ اإلجراءات التأديبية وغريهـا مـن        مبا يف ذلك توفري دورات تدريبية للتوعية قبل االنتشا        

ــة يف حــاالت    ــساءلة الكامل ــة امل ــاناإلجــراءات لكفال ــا    إتي ــابعني هل ــراد الت ي ســلوك مــن  ألاألف
  القبيل؛ هذا

  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ١١  


