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  )٢٠٠٩ (١٨٩٨القرار     
  

ــسته         ـــن يف جل ـــس األم ـــذه جملـ ـــذي اختـ ـــي  ٦٢٣٩الـ ـــودة فـ /  كــانون األول١٤ املعقــ
   ٢٠٠٩ديسمرب 

  
  ،إن جملس األمن 
 تـشرين   ٢٥ بتقرير األمني العام عن عملية األمم املتحـدة يف قـربص املـؤرخ               إذ يرحب  
ــاين ــوفمرب /الث ــة  )S/2009/609 (٢٠٠٩ن ــره عــن بعث ــدها إىل   ، وتقري ــدة الــيت أوف املــساعي احلمي

 ، )S/2009/610 (٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠قربص املؤرخ 

 اإلبقــاء علــى قــوة األمــم املتحــدة  ضــرورة موافقــة حكومــة قبـــرص علــى  وإذ يالحــظ 
ــد     ــا بع ـــرص إىل م ــسالم يف قب ــسمرب /األولكــانون  ١٥حلفــظ ال ــسبب األوضــاع  ٢٠٠٩دي  ب

 ،السائدة يف اجلزيرة

 األمني العام اعتقاده الراسخ بأن املسؤولية عـن إجيـاد حـل تقـع أوال وقبـل                  اطروإذ يش  
 أنه توجـد اآلن فرصـة نـادرة إلحـراز تقـدم             يؤكد وإذكل شيء على عاتق القبارصة أنفسهم،       

 الــدور الرئيــسي لألمــم املتحــدة يف مــساعدة الطــرفني علــى   وإذ يعيــد تأكيــدحاســم وســريع، 
 ة للرتاع يف قربص والنقسام اجلزيرة، إىل تسوية شاملة ودائمالتوصل

يظهرانـه مـن مقـدرة       على الزعيمني القربصـي التركـي والقربصـي اليونـاين ملـا           وإذ يثين    
 حـىت اآلن مـن تقـدم يف املفاوضـات          ترحيبا حـارا مبـا أُحـرز       يرحب وإذعلى القيادة السياسية،    

  الصادرة عن الزعيمني،املشتركةالكاملة وبالبيانات 

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

  قرارات جملس األمن ذات الصلة،هو مبني يفتسوده املساواة السياسية وفقا ملا 
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ويل علــى مــشاركة مجيــع األطــراف   علــى األمهيــة الــيت يعلقهــا اجملتمــع الــد وإذ يــشدد 
 إىل إحـراز تقـدم حاسـم يف تلـك     وإذ يتطلـع  مشاركة تامة ومرنة وبنَّـاءة يف هـذه املفاوضـات،           

 املفاوضات يف املستقبل القريب،

مـن تطـورات وُيحـرز      جيـد    باعتزام األمني العام إبقاء اجمللس على علـم مبـا            وإذ يرحب  
 من تقدم،

ــضا وإذ يرحــب  ــذ بعــض أي ــن بتنفي ــ م ــان،     ت ــها الزعيم ــن عن ــيت أعل ــة ال ــاء الثق دابري بن
 اجلهـود الراميـة إىل تنفيـذ التـدابري املتبقيـة وإىل االتفـاق علـى مزيـد مـن          استئناف إىل   يدعو وإذ

 اخلطوات لبناء الثقة بني الطائفتني وتنفيذها،

 وإذ يـشجع  أمهية استمرار عمليـات عبـور القبارصـة اخلـط األخـضر،             تأكيد وإذ يعيد  
الـزعيمني علـى فـتح معـرب          باتفـاق  وإذ يرحـب  معـابر أخـرى باالتفـاق بـني اجلـانبني،           على فتح   
يسيلرماك، وجنـاح عمليـة العبـور التجـرييب األوىل لـسيارات اإلسـعاف مـن اجلـانبني،                  /ليمنيتيس
   على تنفيذ املرحلة الثانية من إعادة فتح معرب شارع ليدرا،وإذ حيث

 تـسوية   إجياداليت ميكن أن جينيها القبارصة كافة من         بالفوائد املهمة اجلمة     منهواقتناعا   
هـذه الفوائـد      اجلانبني على أن يشرحا بوضوح للطـائفتني       وإذ يشجع شاملة ودائمة يف قربص،     

ــضمان جنيهــــا       ــن املرونــــة وروح التوافــــق لــ ــرورة إبــــداء املزيــــد مــ  قبــــل إجــــراء أي  وضــ
 ،حمتملة استفتاءات

يواصـل اجملتمـع الـدويل أداءه ملـساعدة          على الـدور الـداعم الـذي س        الضوء وإذ يسلط  
 ، على حنو تام الفرصة الساحنة حاليااغتنامالزعيمني القربصي التركي والقربصي اليوناين على 

لحالــة األمنيــة يف اجلزيــرة وعلــى امتــداد اخلــط  ل بتقيــيم األمــني العــام وإذ حيــيط علمــا 
نب اختاذ أي إجـراء مـن شـأنه          كال اجلانبني على جت    حيث وإذ ال تزال مستقرة،      بكوهنا األخضر

زيادة التوتر أو يقوض التقدم امللمـوس احملـرز حـىت اآلن أو ينـال مـن حـسن النيـة                      أن يؤدي إىل  
 اجلزيرة،  السائد يف

 إىل اعتقــاد األمــني العــام الراســخ بــأن الوضــع يف املنطقــة العازلــة سيتحــسن  وإذ يــشري 
 ألمم املتحدة، اليت تستخدمها ا١٩٨٩قبل اجلانبان مذكرة عام  إذا

 إىل تطهـري حقـول   يتطلـع  وإذ بالتقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة إزالة األلغام، وإذ يرحب  
 ملتعاقـد  ،أكتـوبر / تـشرين األول ٢٨يف   للوفـاة املأسـاوية  وإذ يعـرب عـن أسـفه   األلغام املتبقيـة،    

 مدين كان يعمل لصاحل مركز إزالة األلغام، 
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تضطلع به مـن أنـشطة       ة املعنية باملفقودين فيما    بالتقدم الذي أحرزته اللجن    وإذ يرحب  
ــشطة،    ــة ومبواصــلة تلــك األن ــه  وإذهام ــصاحلة   يعــرب عــن ثقت ــة ســتعزز امل  يف أن هــذه العملي

 الطائفتني، بني

 اجملتمـع املـدين أساسـية للعمليـة الـسياسية وميكـن       هليئـات  بأن املشاركة الفعالة     وإذ يقر  
 جبميـع   يرحـب وإذ  ها مـستقبال قابلـة لالسـتمرار،        أن تسهم يف جعل أي تسوية يتم التوصل إلي        

اجلهود الرامية إىل تعزيز االتصاالت واللقاءات بني الطائفتني، مبا يف ذلك اجلهود التـــي تبذهلـــا         
 اجلـانبني علـى تعزيـز مـشاركة اجملتمـع       حيث وإذمجيع اهليئات التابعة لألمم املتحدة يف اجلزيرة،        

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

 على ضرورة أن يتبع اجمللس هنجاً استراتيجياً دقيقا فيما يتصل بنشر قـوات              وإذ يشدد   
  حفظ السالم،

 باجلهود اليت يبذهلا األمني العام لإلبقاء على مجيع عمليات حفظ الـسالم،             وإذ يرحب   
 إىل وإذ يـشري مبا فيهـا قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص، قيـد االسـتعراض الـدقيق،                

أمهية التخطيط حلاالت الطوارئ يف ما يتعلـق بالتـسوية، مبـا يف ذلـك تقـدمي توصـيات، حـسب                   
ن التعديالت على والية القوة وقوامها ومفهوم العمليـات الـيت تقـوم             االقتضاء، إلدخال مزيد م   

  هبا، مع مراعاة التطورات يف امليدان وآراء الطرفني،
 بــاجلهود املتواصــلة الــيت يبــذهلا ألكــسندر داونــر بــصفته املستــشار اخلــاص  وإذ يرحــب  

ل إىل ضـــات كاملـــة هبـــدف التوصـــلألمـــني العـــام املكلـــف مبـــساعدة الطـــرفني يف إجـــراء مفاو
  شاملة، تسوية

 مــا أعــرب عنــه األمــني العــام مــن امتنــان حلكومــة قــربص وحكومــة وإذ يــشاطر أيــضا  
اليونان على ما تقدمانه من تربعات لتمويل قوة األمم املتحدة حلفظ الـسالم يف قـربص، وطلبـه      

  مزيداً من التربعات من البلدان واملنظمات األخرى،
مـن جهـود لتوعيـة أفـراد حفـظ الـسالم، يف مجيـع                مبا تبذله األمم املتحـدة       وإذ يرحب   

ــشرية       ــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة الب ــشأن الوقاي ــسالم، ب ــدز /عملياهتــا حلفــظ ال اإلي
   تلك اجلهود،  وإذ يشجعواألمراض املعدية األخرى ومكافحتها، 

 مبا أورده األمني العام يف تقريريه، وفقا لواليته، مـن حتليـل للتطـورات               يرحب  - ١  
  األخرية؛ املستجدة يف امليدان يف األشهر الستة

 حىت اآلن مـن تقـدم يف املفاوضـات الكاملـة وبإمكانيـة               مبا أُحرز  أيضا يرحب  - ٢  
  إحراز مزيد من التقدم يف املستقبل القريب حنو تسوية شاملة ودائمة؛
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ــها تكثيــف زخــم      حيــث  - ٣   ــام هــذه الفرصــة بالكامــل، بطــرق مــن بين  علــى اغتن
 وحتــسني منــاخ الثقــة وحــسن النيــة الــسائد حاليــاً، واالخنــراط يف العمليــة بطريقــة   املفاوضــات،

  ومنفتحة؛ بّناءة
االتفاق علـى اختـاذ املزيـد         إىل ويتطلع على تنفيذ تدابري بناء الثقة،       حيث أيضا   - ٤  

  من هذه اخلطوات وتنفيذها، مبا فيها فتح معابر أخرى؛
) ١٩٩٩ (١٢٥١بقـربص، وخباصـة القـرار     مجيـع قراراتـه املتعلقـة      يعيد تأكيد   - ٥  
  تاله من قرارات؛  وما١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩املؤرخ 

 ويقـرر  عن تأييده التـام لقـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص،                   يعرب  - ٦  
  ؛٢٠١٠يونيه / حزيران١٥متديد واليتها لفترة أخرى تنتهي يف 

سـتعجال ومـع احتـرام واليـة         باجلانبني مواصلة االخنراط، على وجـه اال       يهيب  - ٧  
قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، يف مشاورات مع القوة بشأن تعـيني حـدود املنطقـة                  

، هبــدف التوصــل علــى وجــه الــسرعة إىل ١٩٨٩العازلــة، وبــشأن مــذكرة األمــم املتحــدة لعــام 
  اتفاق بشأن املسائل اليت مل يبت فيها؛

يعيــدا ســتروفيليا إىل  القــوات التركيــة أن باجلانــب القربصــي التركــي ويهيــب  - ٨  
  ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠الوضع العسكري الذي كان قائما فيها قبل 

ــك       يطلــب  - ٩   ــا يف ذل ــرار، مب ــذ هــذا الق ــر عــن تنفي ــام تقــدمي تقري  إىل األمــني الع
، ٢٠١٠يونيــه / حزيــران١التخطــيط حلــاالت الطــوارئ يف مــا يتعلــق بالتــسوية، وذلــك حبلــول 

  االقتضاء؛ الع جملس األمن على املستجدات حسبومواصلة إط
 باجلهود اليت تبذهلا حاليا قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص                  يرحب  - ١٠  

من أجل تنفيذ سياسة األمني العام القائمة على عـدم التـسامح إطالقـا إزاء االسـتغالل اجلنـسي                   
 ويطلـب ألمـم املتحـدة لقواعـد الـسلوك،       واإليذاء اجلنسي وكفالـة امتثال أفرادها التـام ملدونـة ا         

 جملــس ت الالزمــة يف هــذا الــصدد وأن ُيبقــيإىل األمــني العــام أن يواصــل اختــاذ مجيــع اإلجــراءا
 البلدان املسامهة بقوات على اختاذ اإلجـراءات الوقائيـة املناسـبة،            وحيثاألمن على علم بذلك،     

 واختاذ اإلجراءات التأديبية وغريهـا مـن        يف ذلك توفري دورات تدريبية للتوعية قبل االنتشار،        مبا
ــا ألي ســلوك مــن         ــابعني هل ــراد الت ــان األف ــة يف حــاالت إتي ــساءلة الكامل ــة امل اإلجــراءات لكفال

  القبيل؛ هذا
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ١١  

  


