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  تقرير األمني العام عن مهمة املساعي احلميدة اليت يتوالها يف قربص    

  
  مقدمة  -أوال   

يتنـاول هـذا التقريـر بـشأن مهمـة املـساعي احلميـدة الـيت أتوالهـا يف قـربص التطــورات             - ١
، ٢٠١٠أبريــل / نيــسان٣٠ إىل ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٥احلاصــلة خــالل الفتــرة مــن 

ة املُضطلع هبـا يف إطـار مهمـيت فيمـا يتعلـق بـإجراء مفاوضـات كاملـة                   ويستكمل سجل األنشط  
وقد رحب جملـس األمـن، يف قـراره األخـري           . بني زعيمي القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك     

ــذ يف  )٢٠٠٩ (١٨٩٨ ــذي اختـ ــانون األول١٤، الـ ــسمرب / كـ ــرز يف  ٢٠٠٩ديـ ــدم احملـ ، بالتقـ
دم يف املـستقبل القريـب صـوب التوصـل إىل تـسوية           املفاوضات وبإمكانية إحراز مزيد مـن التقـ       

  .شاملة ودائمة
  

  معلومات أساسية  -ثانيا   
 بـني زعـيم     ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢١بدأت اجلولة احلالية من املفاوضـات عقـب اتفـاق             - ٢

ويف . القبارصة اليونانيني، دمييترس كريستوفياس، وزعيم القبارصـة األتـراك حممـد علـي طلعـت        
، أعاد الزعيمان تأكيد التزامهما بإقامة احتـاد يتـألف مـن            ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٣اجتماعهما يوم   

منطقتني وطائفتني، ويقوم على أساس املساواة السياسية، على النحـو احملـدد يف قـرارات جملـس       
ووفقـــا لبيــــان الـــزعيمني، ســــتكون هلـــذه الــــشراكة حكومـــة احتاديــــة     . األمـــن ذات الــــصلة 

كيـانني، دولـة قربصـية تركيـة ودولـة قربصـية يونانيـة،              شخصية دولية واحدة، تتألف مـن        ذات
، نــاقش ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١ويف ). ، املرفــق الثالــثS/2008/353انظــر (متــساويني يف املكانــة 

  .الزعيمان قضايا السيادة واملواطنة الواحدة، واتفقا عليها من حيث املبدأ
تة أفرقــة عاملــة لبــدء وخــالل الفتــرة التحــضريية الــيت امتــدت أربعــة أشــهر أنــشئت ســ    - ٣

اســتعراض الفــصول املوضــوعية الرئيــسية املقــرر التفــاوض بــشأهنا، وكــذلك ســبع جلــان تقنيــة     
للعمل على وضع تدابري لبناء الثقة ال يقتصر هدفها على حتسني احلياة اليوميـة للقبارصـة، وإمنـا                  
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، بعـد أن    ٢٠٠٨ه  يوليـ / متـوز  ٢٥ويف  . ميتد أيضا إىل تشجيع وتيسري زيادة التفاعل فيمـا بينـهم          
أجــرى الزعيمــان استعراضــهما النــهائي لألعمــال التحــضريية املنجــزة حــىت تارخيــه، قــررا بــدء     

ويف بيان مشترك صـدر     . ، يف إطار مساعيَّ احلميدة    ٢٠٠٨سبتمرب  /مفاوضات كاملة يف أيلول   
إن اهلدف من املفاوضات الكاملـة هـو إجيـاد حـل مقبـول مـن                ”: يف اليوم نفسه، قال الزعيمان    

ــانيني        ــشروعة للقبارصــة اليون ــشكلة قــربص حيمــي احلقــوق واملــصاحل األساســية وامل الطــرفني مل
وسـوف يطـرح احلـل الـذي يتفـق عليـه يف اسـتفتاءين منفـصلني جيريـان يف                    . والقبارصة األتراك 

  .“واحد وقت
، أصـدر الزعيمـان وممثلومهـا       ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣ومنذ بدء املفاوضات الكاملة يف        - ٤

 ورقة مشتركة، حددت مواقف اجلانبني إزاء القـضايا، وأشـارت إىل           ٣١اء التابعون هلما    واخلرب
  .جماالت التقارب والتباين

 طلعـت اجتماعهمـا     / كريستوفياس والـسيد   /، عقد السيد  ٢٠١٠مارس  / آذار ٣٠ويف    - ٥
ــشاط احلمــالت        ــان يف املفاوضــات، علــى ضــوء ن ــرة توقــف اتفــق عليهــا اجلانب األخــري قبــل فت

  .أبريل/ نيسان١٨خابية وإجراء االنتخابات يف مشال قربص يف االنت
  

  جهود املساعي احلميدة  -ثالثا   
، واصل مستشاري اخلاص الـسيد ألكـسندر داونـر          )S/2009/610(منذ تقريري السابق      - ٦
ــايي  /و ــا لتيـــسري عقـــد سلـــسلة مـــن   -أو ممثلـــي اخلـــاص الـــسيد تـ  بـــروك زيريهـــون جهودمهـ

ــزعيمني  ــيهم االجتماعــات بــني ال ــشكل    .  وفيمــا بــني ممثل ــضا ب ــشاري اخلــاص أي واجتمــع مست
منفصل مع الزعيمني أو ممثليهم بصورة منتظمة، وكذلك مع قـادة األحـزاب الـسياسية وممثلـي                 
اجملتمـــع املـــدين، وأفـــراد مـــن األوســـاط التجاريـــة والشخـــصيات البـــارزة األخـــرى، مبـــا فيهـــا  

 يف الــشمال واجلنــوب، لالســتماع الشخــصيات الدينيــة، وممثلــي قطــاع عــريض مــن الطــائفتني 
  .لوجهات نظرهم ولشواغلهم

وواصل مستشاري اخلاص وفريقه االستفادة من الدعم التقين الذي يقدمه العديـد مـن                - ٧
ــة     ــسلطة، وامللكي ــدوليني يف شــؤون احلكــم، وتقاســم ال ــضا مــع   . اخلــرباء ال واجتمــع اخلــرباء أي

  .ل القضايا اليت هي حمل اهتمامهمنظرائهم من فرق التفاوض من كال اجلانبني لتناو
ــا يف خريــف        - ٨ ــسالم جــرى االضــطالع هب ــة ال ــيم األويل لعملي ــة للتقي  ٢٠٠٩ويف متابع

، استعان برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مبستـشار            )٢٠٠٠ (١٣٢٥مبوجب قرار جملس األمن     
ة، وذلــك لــشؤون اجلنــسني للتــشجيع علــى إجيــاد منظــور جنــساين أكثــر اتــساقا يف هــذه العمليــ

ويف هذا الصدد، التقـى     . بالتشاور الوثيق مع أصحاب املصلحة احملليني وفريق املساعي احلميدة        
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ــع آذار  ــشار يف مطل ــساين ”، مــع ٢٠١٠مــارس /املست ــق أساســي جن ــساء  “ فري ــألف مــن الن يت
ــة إىل         ــودهن الرامي ــده جله ــن تأيي ــرب ع ــات، وأع ــات والقربصــيات اليوناني القربصــيات التركي

وقــدم . ظــور جنــساين يف ســياق فــصول التفــاوض قيــد النظــر مــن جانــب الــزعيمني املــسامهة مبن
الفريق أول إسهام له يف هذا الصدد إىل الزعيمني، بتقدميه مدخالت بشأن مسألة نـوع اجلـنس                 

ويـدرس الربنـامج اإلمنـائي حاليـا مقترحـات مبـشاريع هتـدف              . يف سياق احلكم وتقاسم السلطة    
  . عملية السالمإىل زيادة تعزيز دور املرأة يف

فربايـر  /وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، سـافر مستـشاري اخلـاص إىل أثينـا يف شـباط                  - ٩
 لالجتمــاع مــع دروســتاس وزيــر اخلارجيــة املنــاوب ٢٠١٠مــارس / وإىل أنقــرة يف آذار٢٠١٠

وأكــد كــل منــهما دعمــه الكامــل للمفاوضــات،  . وداود أوغلــو وزيــر اخلارجيــة، علــى التــوايل
عــن التزامهمــا مبــساعدة الطــرفني يف التوصــل إىل حــل يف وقــت مناســب هلــذه املــشكلة  وأعربــا 

وكـان مستـشاري اخلـاص أيـضا علـى اتـصال وثيـق مـع الـسيد خوزيـه مانويـل                  . الطويلة األمـد  
باروسو، رئيس املفوضـية األوروبيـة، وذلـك بـشكل مباشـر وعـن طريـق املـسؤول املعـني مهـزة                      

  .ساعيَّ احلميدة يف قربصوصل بني املفوضية ومهميت لبذل م
وطوال الفترة املشمولة بالتقرير، كنت على اتصال مستمر مع الزعيمني بـشأن مـسألة                - ١٠

قــربص، وشــجعتهما علــى مواصــلة الــزخم والعمــل صــوب التوصــل إىل حــل هلــذه املــشكلة يف   
، ٢٠١٠فربايــر / شــباط٢ينــاير إىل / كــانون الثــاين٣١وخــالل الفتــرة مــن . أقــصر وقــت ممكــن

وكان اهلدف من زياريت هو إظهـار       . ت قربص ألول مرة بصفيت األمني العام لألمم املتحدة        زر
دعمــي الشخــصي للمحادثــات الــيت يقودهــا القبارصــة إلعــادة توحيــد اجلزيــرة، وتأكيــد التــزام  
األمــم املتحــدة املتواصــل إزاء هــذه العمليــة، وتأكيــد ضــرورة الــسعي احلثيــث إلمتــام احملادثــات   

ــشكل مــشترك،      وعقــدت . بنجــاح ــضا ب ــشكل منفــصل وأي ــزعيمني ب ــاءة مــع ال اجتماعــات بن
معـرب لوكماسـي،    /وملست رغبة الناس احلقيقية يف التوصل إىل حل عندما مررت بشارع ليـدرا            

ــذي   . حيــث قوبلــت بترحيــب حــار مــن كــال اجلــانبني    ــال الزعيمــان يف بياهنمــا املــشترك ال وق
أمـر يف  ”، إن التوصـل إىل تـسوية   )ملرفـق األول انظـر ا (فرباير أثناء زيـاريت     /شباط ١أصدراه يف   

مصلحة اجلميع، وإهنا ستحقق يف هناية املطاف السالم واالستقرار واالزدهـار لوطننـا املـشترك،               
  .وغادرت قربص باقتناع متجدد أن احلل بني أيدينا. “قربص
، وكجـزء مـن جهـودي    ٢٠١٠مـارس  /ينـاير إىل آذار /وخالل الفترة من كانون الثـاين       - ١١

املستمرة حلشد الدعم للمفاوضات يف قـربص، عقـدت أيـضا عـدة اجتماعـات بنـاءة مـع كبـار                     
الزعمــاء وكبــار املــسؤولني مــن قبيــل رئــيس وزراء اليونــان جــورج بابانــدريو، ورئــيس وزراء    
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تركيا رجب طيب أردوغان، ووزير اخلارجية التركـي أمحـد أوغلـو، ووزيـر اخلارجيـة اليونـاين         
  .ستاس، ومع السيد باروسو رئيس املفوضية األوروبيةاملناوب دمييتريس درو

  
  تقدم احملادثات  -رابعا   

، أصـدر الزعيمـان بيانـا مـشتركا أكـدا فيـه             ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ٢١يف يوم     - ١٢
جمددا قرارمها الذي أصدراه يف وقت سابق بتعزيز جهودمها من خـالل عقـد جـوالت تفـاوض                  

، هبدف حمدد هـو زيـادة التقـاء وجهـات النظـر يف شـؤون                ٢٠١٠يناير  /مكثفة يف كانون الثاين   
احلكم واالقتصاد واملسائل املتعلقة باالحتاد األورويب، فـضال عـن مواصـلة النقـاش بـشأن قـضية                  

 عام التوصـل إىل حـل    ٢٠١٠وأعربا عن أملهما القوي أن يكون عام        . امللكية وتقاسم السلطة  
  .ملشكلة قربص

ــسابق، اج   - ١٣ ــري الـ ــذ تقريـ ــان  ومنـ ــع الزعيمـ ــات   ١٧تمـ ــة املفاوضـ ــار عمليـ ــرة يف إطـ  مـ
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١٣ إىل   ١١مبا يف ذلك عقد جولتني من املفاوضات املكثفـة مـن             الكاملة،

ــاير / كــانون الثــاين٢٧ إىل ٢٥ومــن   واجتماعــات أخــرى اســتغرق كــل منــها يومــا   ٢٠١٠ين
ومنــذ بــدء املفاوضــات . ٢٠١٠مــارس /فربايــر، وآذار/ينــاير، وشــباط/كــامال يف كــانون الثــاين

ــول   ــل أيل ــة يف أوائ ــات يف     ٢٠٠٨ســبتمرب /الكامل ــد االنتخاب ــف ألجــل عق ــرة التوق ، وحــىت فت
 اجتماعـا   ٢٩ومشلت االجتماعات املعقودة بـني الـزعيمني        .  مرة ٧١الشمال، اجتمع الزعيمان    

ل االحتـاد    اجتماعات بـشأن مـسائ     ٥ملناقشة املسائلة املتعلقة بشؤون احلكم وتقاسم السلطة، و         
ــسائل االقتـــصادية؛ و  ٨األورويب؛ و  ــشأن املـ ــة؛  ١٠ اجتماعـــات بـ ــشأن امللكيـ  اجتماعـــات بـ

وباإلضـافة إىل   . اجتماعات بشأن مسألة األراضي، واجتماعني بـشأن األمـن والـضمانات           ٤ و
 اجتماعــات للــزعيمني مناقــشة قــضية املواطنــة واهلجــرة واألجانــب واللجــوء،   ٦ذلــك، مشلــت 

  .اعات قضايا أخرى خمتلفة اجتم٧وتناولت 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل الزعيمان املرحلـة الثانيـة مـن املناقـشات حـول             - ١٤

شــؤون احلكــم وتقاســم الــسلطة، واملــسائل املتــصلة باالحتــاد األورويب،       : ثالثــة فــصول هــي  
 مزيــد مــن وأحــرز الزعيمــان تقــدما مطــردا يف هــذه الفــصول ليــصال إىل . واملــسائل االقتــصادية

ــابقا           ــا س ــيت مت التوصــل إليه ــارب ال ــه التق ــضايا، باإلضــافة إىل أوج ــن الق ــدد م ــارب يف ع التق
واســتطاع الزعيمــان أيــضا تــضييق الفجــوة بــني مواقــف كــل  . وأدرجــت يف ورقــات مــشتركة

وبناء على طلـب الـزعيمني،      . منهما، واستكشاف إمكانيات حتقيق تقارب إزاء املسائل املتبقية       
اجتماعات بـني ممثلـي كـل منـهما، واجتماعـات فنيـة علـى مـستوى اخلـرباء، مـن                     ُعقدت أيضا   

أجل التوصل إىل فهم أفضل ملوقف كل منـهما بـشأن بعـض جمـاالت التبـاين والتمهيـد إلجـراء           
  .مناقشات أوىف
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ومتحــورت املناقــشات املتعلقــة بــاحلكم وتقاســم الــسلطة حــول اهليئــة التنفيذيــة واهليئــة    - ١٥
وركـزت املناقـشات املتعلقـة مبـسائل       . تصاصات االحتادية والعالقـات اخلارجيـة     التشريعية واالخ 

االحتاد األورويب، بشكل رئيسي، على األساس الذي سوف ُيستند إليه يف تقريـر املواقـف الـيت                 
ــشريعات االحتــاد األورويب،      ــذ ت تتبناهــا قــربص املوحــدة لــدى هيئــات االحتــاد األورويب، وتنفي

وركـزت  . يفية اسـتيعاب التـسوية يف اإلطـار القـانوين لالحتـاد األورويب            واالستثناءات منها، وك  
املناقــشات املتعلقــة باملــسائل االقتــصادية علــى االختــصاصات والوظــائف االحتاديــة، فــضال عــن 

ــة  ــة االحتاديـ ــان يف     . امليزانيـ ــشأه الزعيمـ ــذي أنـ ــدات، الـ ــين باملعاهـ ــرباء املعـ ــق اخلـ ــل فريـ وواصـ
  . ملناقشة املعاهدات اليت ستكون سارية على قربص املوحدة، اجتماعاته٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أســفرت املفاوضــات الــيت أجريــت يف وقــت ســابق   - ١٦

وكانـت هـذه    . بشأن الفصل املعين بامللكية عن ورقة مـشتركة بـشأن فئـات املمتلكـات املتـأثرة               
ومل ختـصص علـى وجـه التحديـد         . لفـصل الورقة هي أول ورقة مشتركة تـصدر يف إطـار هـذا ا            

أي اجتماعــات إلجــراء مناقــشات موضــوعية تتعلــق بالفــصلني البــاقيني، أي األراضــي، واألمــن 
وقدم عدد من البلدان املهتمة مقترحات رمسية وأخرى غري رمسية لعقـد حمادثـات              . والضمانات

ا إىل أنــه مــن الــسابق متعـددة األطــراف ملناقــشة األمـن والــضمانات، إال أن كــال اجلــانبني أشـار   
  .ألوانه مناقشة هذه القضايا

انظـر  (وقبل فترة التوقف لبدء االنتخابات يف الشمال، أصدر الزعيمـان بيانـا مـشتركا                 - ١٧
 أكدا فيه أنه قد أحرز تقـدم هـام حـىت اللحظـة بـشأن      ٢٠١٠مارس / آذار ٣٠يف  ) املرفق الثاين 

ــزال  رويب، واالقتــصاد؛ وأن املفاوضــات الموضــوع احلكــم، واملــسائل املتعلقــة باالحتــاد األو   ت
أن يــشرحا لطائفتيهمــا مــا أحــرز مــن تقــدم حــىت اللحظــة، ”أن بإمكــان الــزعيمني  ســرية، غــري

، وأهنمـــا ســـيبحثان “حباجـــة إىل حـــل تـــزال اليوضـــحا كـــذلك أوجـــه االخـــتالف الـــيت  وأن
. “ة يف وقـت قريـب     اجلوانب املتبقية من مشكلة قربص، وكيفية التغلب على املواقـف املتباينـ           ”

 حـال وسـطا بـني احلفـاظ علـى الطـابع        الـزعيمني إزاء هـذه العمليـة وشـكل       وأظهر البيان التـزام   
ويف وقــت . الـسري للمفاوضـات، وتـوفري قـدر مـن املرونــة لتنـاول شـواغل أنـصار كـل منـهما          

 طلعـت تفاصـيل عـن جمـاالت التقـارب، وهـو مـا فعلـه                 /الحق، يف مؤمتر صـحفي، قـدم الـسيد        
  .ريستوفياس يف اجتماع غري رمسي للمجلس الوطينالسيد ك

وأشـار  .  حملادثـات الـسالم    ممن دعمه ون  الدوليو ونوكثف أصحاب املصلحة اإلقليمي     - ١٨
إزاء  وكــرر دعمــه لنــهج الــسيد كريــستوفياس   احملــرزالتقــدم اهلــامإىل رئــيس الــوزراء اليونــاين  

ــه لقــربص يف نيــسان ملفاوضــات ا ــوزراء  كــرو. ٢٠١٠أبريــل /خــالل زيارت التركــي ر رئــيس ال
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  مقابلـة ، وذلـك يف قـربص ملـشكلة  دائمة وحتقيق تسوية شاملة   املتمثل يف   ردوغان هدف تركيا    أ
  .عالم القربصية اليونانية اإلط مع وسائله

االنتخابات اليت جرت يف اجلـزء الـشمايل مـن قـربص،            إطار  بريل، يف   أ/ نيسان ١٨يف  و  - ١٩
يف و.  طلعــت/يــش إروغلــو زعيمــا هلــم، خلفــا للــسيد   درو/الــسيداألتــراك انتخــب القبارصــة 

زعيم القبارصة اليونانيني السيد كريستوفياس والزعيم القربصـي         إيلّأعقاب االنتخابات، كتب    
  .االستمرار يف احملادثات با التزامهمينالتركي اجلديد السيد إروغلو، مؤكد

  
  تدابري بناء الثقة  -خامسا  

قرير، أحــرزت ثــالث جلــان تقنيــة تقــدما يف تنفيــذ بعــض   خــالل الفتــرة املــشمولة بــالت   - ٢٠
فبـدأت اللجنـة التقنيـة املعنيـة باجلرميـة      . ٢٠٠٨يوليـه  /يونيـه ومتـوز   /التدابري املعتمـدة يف حزيـران     

واملــسائل اجلنائيــة عمليــة توزيــع منــشورات أمــان الطــرق، عنــد نقــاط العبــور، ونظمــت حلقــة   
فة إىل ذلـك، كانـت غرفـة االتـصال املـشترك            وباإلضـا . دراسية عن األطفـال املعرضـني للخطـر       

لتبادل وتوفري املعلومات يف الوقت املناسب بشأن اجلرمية واملسائل اجلنائية تعمل بـشكل يـومي               
 وال يزال الـسعي جاريـا كـي ختـصص هلـا أمـاكن عمـل علـى                ٢٠٠٩مايو  /منذ إنشائها يف أيار   

 بتنفيذ تـدابري ذات صـلة مبـشروع رائـد     وتقوم اللجنة التقنية املعنية بالتراث الثقايف   . مدى أطول 
لترميم دارين من دور العبادة، وإجراء حصر آلثار التراث الثقايف غري املنقولة، وتطـوير برنـامج                

وعــالوة علــى ذلــك، اضــطلع جملــس  . حاســويب تعليمــي، فــضالً عــن أنــشطة التوعيــة األخــرى 
ولـة يف قـربص واحلمايـة املاديـة     اللجنة االستشاري للمحافظة على آثار التـراث الثقـايف غـري املنق           
وركـزت اللجنـة التقنيـة املعنيـة     . هلا وترميمهـا بزيـارات تقيـيم يف املوقـع يف مجيـع أحنـاء اجلزيـرة           

بشؤون البيئة على التعـاون مـن أجـل إزالـة مواقـع إلقـاء النفايـات غـري القانونيـة وإعـادة تأهيـل                         
 يف حـاالت الطـوارئ تـشغيل نقـاط          يـزال جيـري    وال. األماكن املتـضررة داخـل املنطقـة العازلـة        

ويواصـل برنـامج    . عبور سيارات اإلسعاف اليت أنشأهتا اللجنة التقنيـة املعنيـة باملـسائل الـصحية             
األمم املتحدة اإلمنائي وقوة األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص تقـدمي الـدعم لتنفيـذ بعـض                      

  .التقنية اللجان ع هباتدابري بناء الثقة الرئيسية الناشئة عن األنشطة اليت تضطل
، عقــب االتفـاق الــذي مت التوصــل إليـه بــني الــزعيمني يف   ٢٠١٠مـارس  / آذار٢٩ويف   - ٢١
، بــدأ الزعيمــان يف العمــل علــى إنــشاء نقطــة   )S/2009/610انظــر  (٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٢٦

 وســيؤدي العمــل، الــذي يــديره برنــامج األمــم املتحــدة . العبــور الــسابعة للــربط بــني الطــائفتني 
ــوة   ــن ق ــساعدة م ــائي، مب ــرى        اإلمن ــني ق ــربط ب ــربص، إىل ال ــسالم يف ق ــظ ال ــم املتحــدة حلف األم

وســينجز الربنــامج اإلمنــائي . اجلنــوب يــشيلريماك، يف الــشمال، وكــاتو بريغــوس، يف/ليمنيتــيس
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وكنــت قــد . مــايو أشــغال تقويــة أحــد جــانيب الواجهــة بامتــداد شــارع ليــدرا/حبلــول هنايــة أيــار
  . أثناء زياريت٢٠١٠ فرباير/ شباط٢شغال يف دشَّنت بداية األ

  
  مالحظات  -سادسا  

حتقق تقدم كبري يف حمادثات السالم اليت ترعاها األمم املتحدة يف قـربص خـالل الفتـرة                   - ٢٢
، ٢٠١٠وقد أدت حمادثات السالم، وال سيما يف جوالهتا املكثفـة يف أوائـل          . املشمولة بالتقرير 

وتوجد اآلن فرصة فريدة لـدفع      . ى التوصل إىل حل دائم يف قربص      إىل زيادة التركيز الدويل عل    
  .عجلة املباحثات إىل األمام بشكل حاسم

حممـد علـي    / درويـش إروغلـو حمـل الـسيد       / ، حل السيد  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٨ويف    - ٢٣
طلعت قد قدم مسامهة هامـة يف سـبيل         / وكان السيد . طلعت، زعيما للطائفة القربصية التركية    

إىل حل بني القبارصة األتراك والقبارصة اليونـانيني، وإنـين أتطلـع إىل أن ميـضي الـسيد                  التوصل  
  .إروغلو يف هذا الطريق البنَّاء

وسيواصل مستشاري اخلاص العمل مع كال اجلـانبني لكفالـة اسـتمرار احملادثـات علـى            - ٢٤
اد يتــألف مــن  إنــشاء احتــ:ستأنف احملادثــات يف اإلطــار احملــددوجيــب أن تــ. مثمــر وســريعحنــو 

ذات الـصلة   لقـرارات جملـس األمـن        منطقتني وطائفتني متساويتني مـن الناحيـة الـسياسية، وفقـا          
  .٢٠٠٨يوليه /متوز ١ مايو و/ أيار٢٣الصادرين يف والبيانني املشتركني للزعيمني 

املفاوضـات  بـدأت  وجيب أن تـستفيد احملادثـات مـن أوجـه التقـارب الـيت حتققـت منـذ                   - ٢٥
وينبغي هلذا العمل اهلائـل أن يـوفر األسـاس الرتيـاد آفـاق              . ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣ الكاملة يف 

ومعلـوم أن اخلطـوط العريـضة واملعـايري         . جديدة يف جمال املفاوضات وتسوية اخلالفـات املتبقيـة        
ن تــسهل مهمــة أالثابتــة للتوصــل إىل حلــول هــي خطــوط ومعــايري معروفــة جــدا، ومــن شــأهنا   

  .ةالتوصل إىل تسوية شامل
ــدينا     - ٢٦ ــاول أي ــال الزعيمــان   . والتوصــل إىل حــل هــو بالفعــل أمــر يف متن ــه، كمــا ق إال أن

ــان هلمــا يف   ــر / شــباط١نفــسهما يف بي ــيس يف صــاحل التوصــل إىل   ٢٠١٠فرباي ــإن الوقــت ل ، ف
، أعـرب اجلانبـان عـن أملـهما القـوي باالنتـهاء       ٢٠٠٩ديـسمرب  / كانون األول ٢١ويف  . تسوية

ــول هن  ــة مــن املفاوضــات حبل ــين أشــاركهما هــذا اهلــدف  ٢٠١٠اي ــذا  . ، وإن ــق ه وســعيا لتحقي
وسـأقدم  . اهلدف، سوف أراقب عن كثب خـالل األشـهر املقبلـة التقـدم احملـرز يف املفاوضـات                 

  .مدى تطور العمليةنوفمرب لتقييم /تقريرا آخر إىل جملس األمن يف تشرين الثاين
وبعـد تغـيري زعامـة الطائفـة القربصـية         . ويتوقع اجملتمع الـدويل أن تـنجح عمليـة الـسالم            - ٢٧

التركية، ما برح اجملتمع الدويل يـشجع علـى مواصـلة املفاوضـات بـروح إجيابيـة وعلـى الـسعي                     
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لتحقيــق تــسوية تقــوم علــى معــايري األمــم املتحــدة املنــصوص عليهــا يف قــرارات جملــس األمــن      
  .الصلة ذات
ــع األطــراف اإلق     - ٢٨ ــاءة جلمي ــة مــن أجــل دعــم   وإنــين أرحــب باملــشاركة البن ــة الفاعل ليمي

وتواصـل تركيـا واليونـان إظهـار التزامهمـا، وقـد أعـرب زعيمـا                . القبارصة يف التوصل إىل حل    
  .البلدين كالمها عن رغبة قوية يف التوصل إىل تسوية شاملة ودائمة عن طريق التفاوض

 تـايي   ويف اخلتام، أود أن أشكر مستشاري اخلاص، ألكـسندر داونـر، وممثلـي اخلـاص،                - ٢٩
بروك زيريهـون، والرجـال والنـساء الـذي يعملـون إلجنـاز مهمـيت، مهمـة املـساعي احلميـدة يف                      
قربص، لتفانيهم ولـروح االلتـزام الـيت يتحلـون هبـا يف أدائهـم للمـسؤوليات الـيت أوكلـها إلـيهم                       

  .جملس األمن
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  املرفق األول
م لألمـم املتحـدة     البيان املشترك لزعيمي القبارصة، تاله بامسهما األمني العـا            

  بان كي مون
  املنطقة املشمولة حبماية األمم املتحدة، نيقوسيا، قربص    
  ٢٠١٠فرباير / شباط١    

    
نعرب، حنن الزعيمني، عن امتناننا لزيارة األمني العام لألمم املتحدة إىل قـربص، األمـر                 

إىل تـسوية شـاملة   الذي يدل علـى االهتمـام املـستمر لألمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل بالتوصـل                
  .ملشكلة قربص يف إطار مهمة املساعي احلميدة لألمني العام

ونغتــنم هــذه الفرصــة لنعــرب عــن تقــديرنا لألمــني العــام لبــذل مــساعيه احلميــدة علــى     
  .النحو الذي أقره جملس األمن وللجهود الرامية إىل إجياد حل يتفق عليه الطرفان

ني وقبارصة أتراكا وقتـا وجهـدا إلجـراء    وقد خصصت أفرقة عمل تضم قبارصة يوناني     
  .مناقشة مستفيضة جلميع جوانب مشكلة قربص

وحنن أنفسنا، جنبا إىل جنب مع مستـشارينا وأفرقتنـا، نعمـل جبـد منـذ أكثـر مـن عـام                        
ويقـوم عملنـا علـى أسـاس هنـج كلـي متكامـل مـؤداه أنـه                  . بشأن مجيـع فـصول مـشكلة قـربص        

وقـد حتقـق بالفعـل تقـارب جيـد يف بعـض       . “ل شـيء  يتفق على شيء ما مل يتفـق علـى كـ           مل”
  .وبالنسبة للباقي، فنحن مصممون على السعي اجلاد لتحقيق التقدم املنشود. الفصول
وعلى مدى األسابيع الثالثة املاضية انصب جهدنا أساساً، خـالل مفاوضـاتنا املكثفـة،                

  .اً هاماعلى دراسة الفصل املعين بشؤون احلكم وتقاسم السلطة، وحققنا تقدم
. وحنـن نعـرب عـن التزامنـا القـوي مبواصــلة العمـل بـشأن هـذا الفـصل وبقيـة الفــصول            

ــل يف         ــل إىل حـ ــزم، التوصـ ــة والعـ ــسن النيـ ــوفر حـ ــع تـ ــا، مـ ــأن بإمكاننـ ــا بـ ــن ثقتنـ ــرب عـ ونعـ
  .ممكن وقت أقصر

. وحنــن علــى اقتنــاع مــشترك بــأن مــشكلة قــربص بقيــت دون حــل لفتــرة طويلــة جــداً    
وأمامنـا اآلن فرصـة هامـة إلجيـاد حـل ملـشكلة             .  ليس يف صاحل التـسوية     وندرك أيضاً أن الوقت   

قــربص يأخــذ يف االعتبــار الكامــل احلقــوق والــشواغل املــشروعة لكــل مــن القبارصــة اليونــانيني 
وحنـن نـدرك أن هـذه التـسوية هـي يف مـصلحة اجلميـع، وأهنـا سـتحقق يف                     . والقبارصة األتـراك  

  .زدهار لوطننا املشترك، قربصهناية املطاف السالم واالستقرار واال
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  املرفق الثاين
  بيان مشترك للزعيمني    
  ٢٠١٠مارس / آذار٣٠    

    
. حنن نبـذل جهـوداً جـادة إلجيـاد تـسوية شـاملة ملـشكلة قـربص يف أقـصر وقـت ممكـن                         

ونعرب عن تقديرنا لألمني العام لألمم املتحدة ملهمة املساعي احلميدة اليت أسـندها إليـه جملـس                 
  . هوده الرامية إىل إجياد حل ملشكلة قربص يتفق عليها الطرفاناألمن وجل
وبعــد اجتماعــات كــثرية جــرت، ومناقــشات أجريناهــا بــشأن مجيــع جوانــب مــشكلة     

قربص، يشجعنا التقدم اهلام الـذي أحرزنـاه حـىت اآلن بـشأن فـصول احلكـم وتقاسـم الـسلطة،                     
ــصاد، وحنــن     ــصلة باالحتــاد األورويب، واالقت ــسائل املت ــابرة ســنحقق    وامل ــا باملث ــاع بأنن ــى اقتن عل

  .شاملة تسوية
“ هنـج الكـل املتكامـل     ”ونشدد على أن النهج السائد الذي تسري عليه املفاوضات هو             

  .“مل يتفق على شيء ما مل يتفق على كل شيء”ومؤداه أنه 
وحنــن مقتنعــان بــأن اهتمامنــا املــشترك بالــصاحل العــام للقبارصــة اليونــانيني والقبارصــة      

راك، وعزمنا على إجيـاد حـل شـامل سـوف يؤديـان بنـا يف وقـت قريـب إىل إجـراء مناقـشة                         األت
شاملة للجوانب املتبقية من مشكلة قربص والتغلـب قريبـا علـى أوجـه التبـاين يف املواقـف، مـن                     

  .أجل التوصل إىل حل مقبول من اجلانبني يطرح الستفتاءين منفصلني يف وقت واحد
ولكن من املَسلَم به أن بإمكان الزعيمني أن يشرحا، كـل           وال تزال املفاوضات سرية،       

منــهما لطائفتــه، مــا أحــرز مــن تقــدم حــىت اآلن، وأن يوضــحا كــذلك أوجــه االخــتالف الــيت    
  .تزال حباجة إىل حسم ال
  


