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  تقرير األمني العام عن بعثته للمساعي احلميدة يف قربص    
  

  مقدمة  -أوال   
وطُلـب  .  عامـا  ٤٧ظلت مشكلة قربص على جـدول أعمـال جملـس األمـن ملـدة تنـاهز                   - ١

 أن يــستخدم مــساعيه احلميــدة للتوصــل إىل حــل  ١٩٦٤مــارس /إىل األمــني العــام أوال يف آذار
ــاقبني  )). ١٩٦٤ (١٨٦قـــرار جملـــس األمـــن  (دائـــم يف قـــربص  ــاء العـــامني املتعـ ــا أن األمنـ ومبـ

ومستــشاريهم اخلاصــني قــد بــذلوا جهــودا ملــساعدة اجلــانبني علــى التوصــل إىل تــسوية شــاملة،  
 ١٩٩٩يف ذلك اجلهود املكثفة إال أهنـا مل تكلـل بالنجـاح الـيت بـذلت يف الفتـرة بـني عـامي                         مبا
جملــس األمــن خــالل أكثــر مــن أربعــة   ورغــم مــا مت توثيقــه يف التقــارير املقدمــة إىل  . ٢٠٠٤ و

  .اغتنام العديد من الفرص الضائعةعقود، مل يتسن 
وكافح األمناء العامون املتعاقبون للتوفيق بني هدف املساعدة علـى إجيـاد حـل لـشعب                  - ٢

صــل اوبالفعــل، و. قــربص وبــني التحــديات املزمنــة القائمــة أمــام مواصــلة القيــام بعمليــة مفيــدة  
ال عدة عقود، االستثمار يف إمكانية أن تصبح قربص دولـة رائـدة يف حتقيـق              اجملتمع الدويل، طو  

ومــا مــن شــك يف أن عائــد الــسالم عمومــا ســيكون   . الــسالم يف منطقــة يــسودها االضــطراب 
ويظــل الــرتاع الــذي طــال أمــده  . عظيمــا بالنــسبة لقــربص وتركيــا واليونــان واالحتــاد األورويب 

. ائلــة يف جمــاالت التجــارة والنقــل واخلــدمات املاليــةيــشكل عقبــة أمــام اســتغالل اإلمكانــات اهل
 ميكـن أن يـؤدي إىل زوال حالـة انعـدام       هـو الـسبيل الوحيـد الـذي         سـالم شـامل ودائـم      حتقيقو

األمن اليت عانت منها أجيال من القبارصة اليونانيني واألتراك، فضال عن فـتح فـرص اقتـصادية                 
مية ميكنـه أن يـؤدي إىل البـدء يف التعـايف     وال شـيء سـوى حتقيـق تـسوية سـل       . عظيمة للطائفتني 

  .من اجلراح اليت عاىن منها اجلانبان
ــران  - ٣ ــه /ويف حزي ــة جمللــس األمــن     ٢٠١٠يوني ــشاري اخلــاص إحاطــة إعالمي ــدم مست ، ق
وأقر مستـشاري اخلـاص بوجـود صـعوبات سياسـية قائمـة أمـام               . التطورات يف املفاوضات   عن
 وأشار إىل أنه يتعني علـى الـزعيمني التحلـي بالـشجاعة             .اح زعيمي الطائفتني يف حتقيق تقدم     جن
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أن كال الزعيمني سيستفيدان من اسـتمرار الـدعم مـن اجلهـات الفاعلـة               أكد  للتوصل إىل حل و   
 يف) ٢٠١٠ (١٩٣٠القــــرار  جملــــس األمــــن  اختــــذوعقــــب ذلــــك،  . اإلقليميــــة والدوليــــة 

املفاوضـات لـضمان     الـزعيمني بـشدة علـى زيـادة زخـم             فيه حثو ،٢٠١٠يونيه  /حزيران ١٥
 الـصادر  يواقترحت يف تقريـر  . اغتنام هذه الفرصة بالكامل من أجل التوصل إىل تسوية شاملة         

أن أرصـد عـن كثـب التقـدم احملـرز يف املفاوضـات خـالل         ) S/2010/238 (٢٠١٠مـايو   /يف أيار 
فيهـا قيادتـا    توصيات لتنظـر    قدمالتقرير تقييما حلالة العملية وي    هذا  ويوفر  . الشهور الستة املقبلة  

وسأقدم تقييما مـستكمال إىل جملـس األمـن         . طائفتيهماالقبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك و    
  .خالل ثالثة شهور

  
  معلومات أساسية  -ثانيا   

ــاق       - ٤ ــرام اتف ــد إب ــة بع ــة املفاوضــات احلالي ــشروع يف جول ــارس / آذار٢١مت ال  ٢٠٠٨م
ونـانيني، وحممـد علـي طلعـت، زعـيم القبارصـة            دميتريس كريستوفياس، زعـيم القبارصـة الي       بني

، التزامهما باحتاد يتألف من منطقـتني       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٣وأكد الزعيمان جمددا، يف     . األتراك
وطائفتني ويقـوم علـى أسـاس املـساواة الـسياسية، علـى النحـو احملـدد يف قـرارات جملـس األمـن                        

خـصية دوليـة واحـدة، فـضال عـن          وستكون لتلك الشراكة حكومـة احتاديـة هلـا ش         . ذات الصلة 
ويف ). S/2008/353انظـر الوثيقـة     (دولة مؤسِّسة قربصية تركية ودولـة مؤسِّـسة قربصـية يونانيـة             

ناقشا مسأليت السيادة الواحـدة     ”، أعلن الزعيمان، يف بيان مشترك، أهنما        ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١
ــدأ   ــا مــــن حيــــث املبــ ــا عليهمــ ـــ . “واملواطنــــة الواحــــدة واتفقــ شترك آخــــر وصــــدر بيــــان مـ

هـدف املفاوضـات الـشاملة هـو        ”: ، جرى فيه التأكيد علـى مـا يلـي         ٢٠٠٨يوليه  /متوز ٢٥ يف
إجياد حل ملشكلة قربص يقبله الطرفان ويصون احلقوق واملصاحل املشروعة للقبارصـة اليونـانيني              

  .“ه الستفتاءين منفصلني متزامننيوسيطرح احلل املتفق علي. والقبارصة األتراك
، أعـــرب الزعيمـــان ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ن مـــشترك صـــدر يف ويف بيـــا  - ٥

ويف .  هـــو عـــام حـــل مـــشكلة قـــربص    ٢٠١٠أهنمـــا يـــأمالن بـــشدة أن يكـــون عـــام      عـــن
، أصدر الزعيمان بيانـا مـشتركا جـددا فيـه التزامهمـا القـوي وأقـرا فيـه                   ٢٠١٠فرباير  /شباط ١

بأن مـن املمكـن التوصـل إىل حـل         بأن وقت التوصل إىل تسوية قد حان وأعربا فيه عن ثقتهما            
مـارس  / آذار ٣٠ويف بيـان مـشترك صـدر يف         . يف أقرب وقت ممكن بتوافر حسن النيـة والعزميـة         

، قبـــل تعليـــق احملادثـــات لـــتمكني زعـــيم القبارصـــة األتـــراك مـــن خـــوض االنتخابـــات  ٢٠١٠
الـــشمال بوقـــت وجيـــز، أعـــرب الزعيمـــان جمـــددا عـــن اقتناعهمـــا بـــأن رغبتـــهما يف إجيـــاد  يف
  .حل مقبول للطرفني ستقودمها سريعا إىل لح
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وكتــب . ، مت انتخــاب زعــيم جديــد للقبارصــة األتــراك ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٨ويف   - ٦
كل من السيد درويش إروغلو، الزعيم اجلديـد للقبارصـة األتـراك، والـسيد كريـستوفياس،                 إيلَّ

ــات    ــا مبواصــلة احملادث ــار أ٢٦واســتؤنفت املفاوضــات يف  . مؤكــدين التزامهم ــايو /ي . ٢٠١٠م
 املؤرخــة يف اليــوم نفــسه، اتفــق الزعيمــان علــى مواصــلة املفاوضــات يتوكمــا يتــضح مــن رســال

أساس املعايري الـيت وضـعتها األمـم املتحـدة، وقـرارات جملـس األمـن، والبيـانني املـشتركني                     على
  .٢٠٠٨يوليه / متوز١ و ٢٠٠٨ مايو/ أيار٢٣الصادرين يف 

وطلـب الزعيمـان حتديـدا      . ني على بدء املفاوضـات الـشاملة      وقد مر اآلن أكثر من عام       - ٧
وصـاغ الزعيمـان هـيكال للمفاوضـات        . أن تتم عملية التفاوض بقيادة قربصية وملكيـة قربصـية         

ــيت اشــتملت         ــشاملة ال ــة املفاوضــات ال ــة، وعملي ــة، وســبع جلــان تقني ــة عامل ــضمن ســتة أفرق يت
وطلـب الطرفـان    . ن خيتاراهنم على السواء   عقد اجتماعات بني الزعيمني وبني املمثلني الذي       على

واســــتندت املنهجيــــة املعتمــــدة . أن تقــــوم األمــــم املتحــــدة باستــــضافة احملادثــــات وتيــــسريها
ال اتفــاق علــى شــيء إىل حــني االتفــاق ”للمفاوضــات، كمــا اتفــق عليهــا الزعيمــان، إىل مبــدأ 

  .“كل شيء على
 وحـىت منتـصف تـشرين    ٢٠٠٨رب سـبتم /ومنذ بدء املفاوضات الشاملة يف أوائل أيلـول       - ٨

ومشلـــت االجتماعـــات بـــني الـــزعيمني  .  مـــرة٨٨، اجتمـــع الزعيمـــان ٢٠١٠نـــوفمرب /الثـــاين
 اجتماعـات بـشأن   ٥  و،اجتماعا ملناقشة مـسائل تتعلـق مبجـال احلوكمـة وتقاسـم الـسلطة        ٢٩

ــة باالحتــاد األورويب   ــسائل املتعلق ــصاد   ٨  و،جمــال امل ــسائل االقت ــشأن جمــال امل  ،ية اجتماعــات ب
 واجتمـاعني بـشأن     ، اجتماعات بـشأن جمـال األراضـي       ٤  و ، اجتماعا بشأن جمال امللكية    ٢٥ و

ــة،    . جمــال األمــن والــضمانات  وعقــد الزعيمــان أيــضا ســتة اجتماعــات ملناقــشة مــسائل املواطن
وبناء على طلـب الـزعيمني، ٌعقـدت أيـضا اجتماعـات إضـافية              . واهلجرة، واألجانب، واللجوء  

ما واللجـان التقنيـة التابعـة لكـل منـهما علـى مـستوى اخلـرباء توطئـة إلجـراء           بني ممثلي كل منه 
  .أمشل مباحثات

  
  حالة العملية  -ثالثا   

عند تقييم حالة العملية، أعتقـد أن مـن املفيـد تقـسيم احملادثـات الـيت جـرت حـىت اآلن                        - ٩
لتفــاوض   واملرحلــة األوىل مــن عمليــة ا   ؛الفتــرة التحــضريية  : إىل ثــالث مراحــل حمــددة، هــي    

، وهـي املرحلـة الـيت يـشارك فيهـا زعـيم             احلاليـة ؛ واملرحلة   )موعد االنتخابات يف الشمال    حىت(
وإذا ما أدرجنا الفتـرة التحـضريية بوصـفها جـزءا أساسـيا مـن مرحلـة        . جديد للقبارصة األتراك 

  . بوقت قصري وحسبنصفالعامني وال اآلن تاملفاوضات احلالية، فإن فترة احملادثات جتاوز
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  الفترة التحضريية    
 بـــني دمييتـــريس كريـــستوفياس، ٢٠٠٨مـــارس / آذار٢١أذن االجتمـــاع التـــارخيي يف   - ١٠

زعــيم القبارصــة اليونــانيني، وحممــد علــي طلعــت، زعــيم القبارصــة األتــراك، بانتــهاء فتــرة أربــع 
ويف ذلــك الوقــت، تقــرر إنــشاء عــدد مــن األفرقــة العاملــة . ســنوات مــن املواجهــة بــني اجلــانبني

ــشاملة   و ــات الــ ــتئناف املفاوضــ ــد الســ ــة للتمهيــ ــان التقنيــ ــذلك  . اللجــ ــان كــ ــق الزعيمــ واتفــ
االجتمـاع مـرة أخـرى بعـد ثالثـة شـهور السـتعراض عمـل األفرقـة واللجـان، واسـتخدام                 على

  .يتنتائج ذلك العمل للبدء يف املفاوضات حتت رعاي
ــضا خــالل اجتمــاع      - ١١ ــان، أي ــق الزعيم ــارس / آذار٢١واتف ــى فــ ٢٠٠٨م ــرب ، عل تح مع
شــارع ليــدرا يف وســط مدينــة نيقوســيا القدميــة الــيت مثلــت رمــزا طــوال ســنوات عديــدة     علــى
ــى ــربص  علـ ــسام قـ ــان     . انقـ ــذه اجلانبـ ــة ينفـ ــاء الثقـ ــدابري بنـ ــن تـ ــدبري مـ ــكل ذلـــك أول تـ . وشـ
ــسان ٣ ويف ــزعيمني وعمــدتا القبارصــة اليونــانيني والقبارصــة       ٢٠٠٨أبريــل /ني ــام ممــثال ال ، ق

 ليدرا يف حضور مواطنني من جـانيب خـط التقـسيم وأعـضاء مـن اجملتمـع        عاألتراك بافتتاح شار  
  . سنة من إغالق الشارع٤٤الدويل، وذلك بعد 

، مت رمسيــا إنــشاء ســتة أفرقــة عاملــة وســبع جلــان تقنيــة، ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٢ويف   - ١٢
كمـة، واملـسائل   املعنيـة مبعاجلـة مـسائل احلو    -وكلفت األفرقـة العاملـة    . مبمثلني لكلتا الطائفتني  

 -املتعلقة باالحتاد األورويب، واألمن والـضمانات، واألراضـي، وامللكيـة، واملـسائل االقتـصادية               
بالــسعي إىل حتقيــق أكــرب قــدر ممكــن مــن التقــارب بــشأن اجملــاالت الرئيــسية، وبتــسليط الــضوء  

. ل املمكنـة اجملاالت اليت تعذر فيها على اجلـانبني التوصـل إىل اتفـاق وحتديـد خيـارات احلـ           على
وكُلفت اللجان التقنية مبهمة التعامل مع املـسائل الـيت متـس مباشـرة باحليـاة اليوميـة للطـائفتني،                    

التجاريـة، والتـراث الثقـايف،    /املـسائل اجلنائيـة، واملـسائل االقتـصادية    /اجلرميـة مـسائل   يف ذلك    مبا
مــل اللجــان التقنيــة  ومتثــل هــدف ع. وإدارة األزمــات، واملــسائل اإلنــسانية، والــصحة، والبيئــة 

ــاة       يف ــة إلجيــاد تــسوية بتحــسني احلي ــة مواتي ــة بيئ ــاء الثقــة ميكــن أن تكفــل هتيئ وضــع تــدابري لبن
  .للقبارصة اليومية
ومثلت نواتج عمل األفرقة العاملة استعراضـا مـن اجلـانبني جلميـع جمـاالت املفاوضـات                   - ١٣

رت ثالثـة مـن األفرقـة       وبالفعـل أصـد   .  أويل للمحادثـات   “خـط أسـاس   ”كوسيلة لوضع معيار    
كـذلك وضـعت األفرقـة العاملـة     . العاملة تقارير مشتركة استخدمها الزعيمـان يف وقـت الحـق     

إلجــراءات االجتماعــات ودور األمــم املتحــدة، وهــي طريقــة العمــل  الــيت حتــدد طريقــة العمــل 
  .املتبعة عموما حىت اآلن



S/2010/603  
 

10-65381 5 
 

دور هـام يف إعـادة إرسـاء        واضطلعت اجتماعات األفرقة العاملـة خـالل هـذه الفتـرة بـ              - ١٤
. التبادل املنـتظم بـني اجلـانبني وشـكلت اخلطـوات األوىل لتزايـد االطمئنـان وعمليـة لبنـاء الثقـة                     

  .وعلى ذلك النحو، فقد أرست تلك االجتماعات أساسا مفيدا للمفاوضات الشاملة
ري وخالل الفترة التحضريية، أصـدر الزعيمـان أيـضا تعليمـات مـن أجـل التنفيـذ الفـو                   - ١٥

، ٢٠٠٨سـبتمرب  /ومنذ أيلـول .  اليت صاغتها اللجان التقنية٢٣ الـ “لتدابري بناء الثقة ”والكامل  
. أُحرز تقدم بطيء فيما يتعلق بتنفيذ تلك التـدابري، فـضال عـن مبـادرات أخـرى للجـان التقنيـة                    

ثقـة  ، كرر الزعيمـان إعـالن التزامهمـا بـأربع تـدابري مـن تـدابري بنـاء ال                ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان 
 تـدبريا الـيت صـاغتها اللجـان التقنيـة، مت تنفيـذ سـتة تـدابري                  ٢٣ الـ    مجلة وبصفة عامة، من  . تلك

حىت اآلن، مبا يف ذلك إنشاء غرفة اتصاالت مـشتركة لتبـادل املعلومـات عـن اجلرميـة واملـسائل                    
اجلنائية، وتيسري مرور مركبات اإلسعاف خالل نقـاط العبـور، وتنفيـذ مـشروع إلعـداد قائمـة        

إضافة إىل ذلك، وعقـب االتفـاق الـذي مت التوصـل            . جرد للتراث الثقايف غري املنقول يف قربص      
ــران    ــزعيمني يف حزي ــني ال ــه ب ــه /إلي ــان يف  ٢٠٠٩يوني ــام الزعيم ــشرين األول١٤، ق ــوبر / ت أكت

 ،يـشيلريماك /ويـربط هـذا املعـرب بـني قـرييت ليمنيـتس           . يـشيلريماك / بافتتاح معرب ليمنيتس   ٢٠١٠
  . يف اجلنوب،كاتو بريغوس و،الشمال يف
 املوضـوعة يف الفتـرة التحـضريية لبنـة بنـاء هامـة              ٢٣ومثل االلتزام بتدابري بناء الثقـة الــ           - ١٦
ــة التفــاوض  يف ــان،     . عملي ــاء الثقــة بعــد ذلــك أدى، يف بعــض األحي ــدابري بن ــذ ت ورغــم أن تنفي
خفيــف عــن الطــائفتني  التدى عمومــا إىلتــشتيت انتبــاه الطــرفني وتعطيــل احملادثــات، فقــد أ إىل

  تنفيــذوشـكل . اطـات اليوميـة الـيت تواجـه جهودمهــا للتعامـل مـع بعـضهما الـبعض        حببإزالـة اإل 
 إيـصال عالمـات أمـل للجمهـور بـشأن      مكنت مـن التدابري أيضا واحدة من الفرص القليلة اليت        

ــات وجــدوى   ــستقبل إمكاني ــا     . التوحــد يف امل ــا هام ــشكل جانب ــة ي ويظــل عمــل اللجــان التقني
  .عملية التفاوض عموما حىت اليوم يف
  

 األولية املفاوضات مرحلة    

 يـــوم الـــشاملة للمحادثـــات الرمســـي باالســـتهالل األوليـــة املفاوضـــات مرحلـــة بـــدأت  - ١٧
 شـهر حبلـول    الزعيمـان  أكمل األمام، إىل كبرية خطوةما يشكل   وفي .٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٣
 ةمــاحلوك وهــي شــامال، حــال شكلتــ الــيت للمــسائل “األوىل القــراءة” ٢٠٠٩ أغــسطس/آب

ــم ــسلطة، وتقاسـ ــسائل الـ ــصادية، واملـ ــسائل االقتـ ــة واملـ ــاد املتعلقـ ــة، األورويب، باالحتـ  وامللكيـ
 .واألمن واألراضي،

 .٢٠٠٩ ســبتمرب /أيلــول  يف التقــارب أوجــه   لزيــادة  “ثانيــة  قــراءة ” يفمت الــشروع و  - ١٨
 وتقاسـم  ةمـ احلوك جمـاالت  يف ةامـ اهل تقـارب عـدد مـن نقـاط ال       حتقيـق  مت املرحلـة،  هذه وخالل
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 بـشأن  املفاوضـات  وأجريت .األورويب باالحتاد املتعلقة واملسائل ،االقتصادية واملسائل ،السلطة
 فتـرة  مـدى  علـى  اجلانبـان  أعـدها  توفيقيـة  واقتراحـات  مـشتركة  وثـائق  خالل من اجملاالت هذه
ــدة ــات إىل أفــضت ممت ــع يف مكثفــة حمادث ــ .٢٠١٠ عــام مــن األول الرب ــة هــذه تومكن  العملي

 بـشأن  الفجـوة  وتـضييق  النظـر  وجهـات  يف تقـارب أوجه   حتقيق من أمدها، طال وإن ،الطرفني
 علــى الــسلطة وتقاســم احلوكمــة بــشأن املباحثــات وركــزت .اخلــالف جمــاالت مــن تبقــى مــا

 والعالقـات  ،االحتاديـة  واالختـصاصات  التـشريعية،  والـسلطة  التنفيذية، بالسلطة املتعلقة املسائل
 علــىأساســا  انــصبت فقــد األورويب باالحتــاد املتعلقــة املــسائل بــشأن املباحثــات أمــا .ارجيــةاخل

ــة ــد كيفي ــذ ،األورويب االحتــاد هيئــات داخــل املوحــدة قــربص وضــعية حتدي ــشريعات، وتنفي  الت
 وركــزت .األورويب لالحتــاد القــانوين اإلطــار ضــمنالتــسوية  اســتيعاب وكيفيــة واالســتثناءات،

ــات ــشأن املباحث ــسائلا ب ــصادية مل ــى االقت ــصاصات عل ــة، والوظــائف االخت  عــن فــضال االحتادي
 ،٢٠٠٩ ســبتمرب/أيلــول يف باملعاهــدات معــين خــرباء فريــق الزعيمــان وأنــشأ .االحتاديــة امليزانيــة
 .املوحدة قربص على املنطبقة املعاهدات ملناقشة اجتمع الذي الفريق وهو

 املفاوضـات  مـن  جولتني خالل تقدم رحلة،امل هذه خالل حرز،أُ أنه باملالحظة وجدير  - ١٩
ــة ــا املكثف ــرتني يف أجريت ــاين كــانون ١٣ إىل ١١ مــن الفت ــاير/الث  كــانون ٢٧ إىل ٢٥ مــن و ين
 وثبتـت  .حمادثـات  جـراء إل الزعيمان خصصها كاملة أيام ستة ميثل ما وهو،  ٢٠١٠ يناير/الثاين
 مواقــف تــوفري مــن مكنــت إذ املكثفــة، املفاوضــات مرحلــة خــالل نيــةتقال الوثــائق تقــدمي قيمــة

 الفتـرة  ويف .النظـر  قيد حمددة مسائل بشأن للمفاوضات انطالق نقطة وشكلت مفصلة متهيدية
إظهــار  هبــدف قــربص بزيــارة قمــت ،٢٠١٠ فربايــر/شــباط ٢ إىل ينــاير/الثــاين كــانون ٣١ مــن

 خامتـة  لتحقيـق  الـسرعة  وجـه  علـى  السعي ضرورة على والتأكيد للمحادثات الشخصي دعمي
 اجتماعهمــا وطلعــت كريــستوفياس الــسيدان عقــد ،٢٠١٠ مــارس/آذار ٣٠ ويف .هلــا ناجحــة
 تقــارب إىل وتوصــال مطــردا تقــدما أحــرزا قــد الوقــت ذلــك يف الزعيمــانحيــث كــان  األخــري،
 بإمكانيـة  مقتـنعني  الوقـت  ذلـك  يف كانا اجلانبني أن اخلصوص، وجه على والحظت، .شجعين
تـوافر   مـع ” أنـه  فربايـر /شـباط  ١ املـؤرخ  تـصرحيهما  يف كـدا أ حيـث  شاملة، تسوية إىل التوصل
قـد   الوقـت ” أن مالحظـني  “ممكن وقت أقرب يف حل إىل التوصل ميكننا ،ةميوالعز النية حسن

 .“حان للتوصل إىل تسوية

ــسان ١٨ ويف  - ٢٠ ــل،/ني ــات يف أبري ــيت االنتخاب ــشمايل اجلــزء يف جــرت ال ــن ال ــربص م ، ق
 هـذه  وخـالل  .طلعت للسيد خلفا هلم، زعيماإروغلو   درويش السيد األتراك القبارصة انتخب
  .شهرين من ألكثر املفاوضات عمليةطلت تع الشمال، يف السياسية املنافسة من الفترة

  



S/2010/603  
 

10-65381 7 
 

 احلالية املرحلة    

 مؤكــدين ،إرغلــو والــسيد كريــستوفياس الــسيد مــن كــلكتــب إيل  االنتخابــات، بعــد  - ٢١
 املرحلـة  وبـدأت  .االنتخابـات  قبـل  توقفـت  حيـث  مـن فها  اسـتئنا و احملادثـات مبواصـلة    التزامهما
 علـى  باالتفـاق  ،٢٠١ مـايو /أيـار  ٢٦ يف الرمسيـة  املباحثـات  اسـتئناف  مـع  انطلقت اليت احلالية،
 وقـت  يف أسـفرت  قـد  امللكيـة  بـشأن  املفاوضـات  وكانـت  .امللكيـة  جمـال  علـى  احثاتبامل تركيز
 ،٢٠١٠ سـبتمرب /أيلـول  أوائـل  ويف .ملعنيةا امللكية فئات تصنف مشتركة وثيقة تقدمي عن سابق
 .اقتراحيهمـا  “موائمـة ” أجـل  مـن  يعمـالن  وظـال  امللكيـة  بـشأن  شـاملني  اقتراحني اجلانبان قدم

 ونطـاق  تبادهلا، وآليات بامللكية معنية جلنة إنشاء على امللكية مسألة بشأن املناقشات وتركزت
ــها التعــويض وأصــناف إعادهتــا، ــدمت .عن ــد اقتراحــات وق ــصادية األبعــاد تناولــت ةجدي  االقت
 القبارصــة عــدل فيمــا جديــدة مبــادرات األتــراك القبارصــة واقتــرح .امللكيــة ملــسألة واملاليــة

 مـسألة  بـشأن  مـرة  ١٥ الزعيمـان  اجتمـع  ،٢٠١٠ مـايو /أيار ومنذ .القائمة مواقفهم اليونانيون
ــة، ــا امللكيـ ــاعذلـــك يف مبـ ــل دام ني اجتمـ ــهما كـ ــا منـ ــامال، يومـ ــدمهامت  كـ ــالل أحـ ــة خـ  عطلـ

 يف قــدما للمــضي مــرة ٢١ واخلــرباء املمثلــون اجتمــع ذلــك، إىل وباإلضــافة .أغــسطس/آب
 .تقنية أكثر صعيد على امللكية بشأن املباحثات

 قيــد املــسائل بــني مــنبالتأكيــد  تعقيــدا األكثــر املــسألة هــي امللكيــة مــسألة بــأن وأقــر  - ٢٢
 بطريقـة  املـسألة  هـذه  ملعاجلـة  اآلن حـىت  الطـرفني  كـال  مـن  املبذولـة  باجلهود وأعترف .التفاوض
 اجلهــود يف التقــدم نقــص بــشأن قلقــه عــن اخلــاص مستــشاري أبلغــين فقــد ذلــك، ومــع .جديــة
 مـرور  مـن  الـرغم  علـى  وذلـك  امللكيـة،  مـسألة  بـشأن  مفـاهيمي  إطـار  حول االتفاق إىل الرامية
 بـني  قائمـة  جوهرية اتاختالف وتظل .احلامسة املسألة هذه بشأن املباحثات من أشهر ستة قرابة

 ذوي اليونـانيني  القبارصـة  ختـيري  ،بـدأ كم يـتعني،  أنـه  إىل اليونـانيون  القبارصة ذهب إذ ،اجلانبني
 .إلــيهم إعادهتــا أو عنــها تعويــضهم أو أخــرى مبمتلكــات هاتــدلمبا بــني الــشمال يف املمتلكــات

 يف امللكيـة  مـن  ملائـة ايف   ٨٠ و ٧٠بـني    إن يقولـون  الـذين  األتـراك  لقبارصـة ا يقبلـه  ال مـا  وهذا
 هتماممتلكـ  باسـتعادة املـالك    هـؤالء  لكـل  سيـسمح  كـان  وإذا اليونـانيني،  للقبارصة تعود الشمال

 اعتمـاد  األتـراك  القبارصـة  ويطلـب  .املنطقـتني  مبدأ تأمني األتراك القبارصة على يستحيلس فإنه
 مقبـول  غـري  أمـر  ووهـ  .إليهم متلكاتامل إعادة ميكن الذين اليونانيني القبارصة لعدد أقصى حد

 .املوقفني هذين بني التوفيق ميكن ال احلاضر، الوقت ويف .اليونانيني للقبارصة بالنسبة

 ذي احتــاد بــشأن التفــاوض يف جنــاح إحــراز ألجــل ،أنــه واضــحا يكــون أن وجيــب  - ٢٣
 أخـرى  خالفيـة  ومـسائل  املـسائل  هـذه  قيـ توف الـزعيمني  علـى  يـتعني سوف   وطائفتني، منطقتني

 مـسألة  اخلالفيـة  املـسائل  هـذه  وتـشمل  .مجيعهـا  الـستة  اجملـاالت  يف   ممكنا بشأهنا التوافق يبدو ال
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 ربـــط دون قـــدما املـــضي علـــيهم سيـــستحيل أنـــه اليونـــانيون القبارصـــة أوضـــح إذ األراضـــي،
 ياألراضـ  مـسألة  إن مـؤخرا  األتـراك  القبارصـة  وقـال  .األراضـي  مبـسألة  امللكية حول املباحثات
 والقــوى احملادثــات طــريفبــني  جيمــع األطــراف متعــدد مــؤمتر إطــار يف إال يناقــشوها لــن مــسألة
 املعاهـدة  أن علـى  وتركيـا  األتـراك  القبارصـة  مـن  كـل  يـصر  الـضمان،  معاهدة وبشأن .الضامنة

 .إلغاءها اليونانيون القبارصة يريد حني يف املفعول، سارية تزال ال

 يف املفاوضــات مــن احلاليــة رحلــةامل خــالل احملــرز التقــدم بــشأن انــشغايل طرحــت وقــد  - ٢٤
 العمليـة  أن والحظـت  .٢٠١٠ أكتـوبر /األول تـشرين  ٢١ يـوم  الزعيمني مع هاتفيتني مكاملتني
 يف ملمـوس  تقـدم  حتقيـق  علـى  الـزعيمني  كال تثوحث األخرية، األسابيع خالل بالبطء اتسمت

 ميثــل حــني يفو .الــسالم عمليــة زخـم  علــى احلفــاظ أجــل مـن  امللكيــة بــشأن اجلاريــة املباحثـات 
 ذات االقتراحــات هــذه تكــون أن ميكــن ال هامــا، تقــدما امللكيــة بــشأن تقنيــة اقتراحــات تقــدمي
 .عنها حميد ال مواقف عن تعرب أن بدل للتقارب كقاعدة استخدمت إذا إال فائدة

 االجتمــاع، وتطــرق .نيويــورك يف الــزعيمني التقيــت نــوفمرب،/الثــاين تــشرين ١٨ ويف  - ٢٥
 جمـاالت  جممـل  يف احلاصـل  التقـدم  إىل عمـل،  غـداء  ذلـك  يف مبا ساعات أربع ةملد استمر الذي

 تقريـر  وتقـدمي  عليهـا  عمـل ال الـزعيمني  مـن  وطلبت جوهرية قضايا عدة حددت وقد .فاوضتال
 .يناير/الثاين كانون هناية يف احملرز التقدمعن  إيل

ــة هــذه طــوال املتحــدة األمــم اضــطلعت وقــد  - ٢٦  جبميــع يتعلــق مــافي امليــسر بــدور العملي
 تـضم  الـيت  املفـصلة،  التفـاوض  بنيـة  جوانـب  مـن  جانـب  ألي يتسن ومل .التفاوض بنية جوانب
 األمـم  وحـضور  دعـم  دون تعمـل  أن الـشاملة،  واملفاوضات تقنية جلان وسبععاملة   أفرقة ست

 األطـراف  مـساعدة  طريـق  عـن  العمليـة  احلميـدة  املـساعي  بعثـة  دعمت وقد .املستمرين املتحدة
 شـــواغل بــني  التــوازن  حتقيـــق مــع  املعقــدة  التحـــديات علــى  والتغلــب  األفكـــار صــياغة  علــى 
 .الطرفني من ترحيبا الدعم هذا لقي وقد .العملية على القبارصة إشراف وكفالة اجلانبني كال
  

 مالحظات  - رابعا  
 القبارصـة  قيـادة ”ـ  بـ  سـواء  حـد  علـى  تكـون  أن هـو  املفاوضـات  هلـذه  التـوجيهي  املبدأ  - ٢٧

 املتحـدة  األمـم  جانـب  من قوي بدعم حظي الذي األمر وهو ،“عليها إشرافهم” و “مأنفسه
 املـسؤولية  بالـضرورة  الـزعيمني  مـن  كـل  يتحمل أن جيب النحو، هذا وعلى .وأفعاهلا أقواهلا يف
 .ليةواملـسؤ بتلـك    يـضطلع  أن ميكنه غريمها أحد وال .فشلها أو جناحها وعن احملادثات سري عن

 والـدفاع  األمـام،  إىل العمليـة  دفـع  عليهمـا  يـتعني  مـن  مهـا  الـزعيمني  أن قربصـية ال القيـادة  وتعين
 .لعرقلتها يسعون الذين أولئك ضد عنها
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 ذلـك،  ومـع  .مفتوحـة  عمليـة  تظـل  أن للمحادثات ميكن ال عديدة، مرات قلت وكما  - ٢٨
 التقيـا  قـد  الـزعيمني  نأ وصـحيح  .تضيع أن وشك على وحامسة ساحنة فرصة تكون أن أخشى
 املقيـاس  لكـن  .التـزام  مـن  بـه  حتليـا  مـا  على أثين وأنا الشاملة املفاوضات استهالل منذ مرة ٨٨

 يف يكمـن  وإمنـا  فيهـا،  اللقاء من متكنا اليت املرات عدد يف يتمثل لن املفاوضات لنجاح احلقيقي
 تفاحملادثـا  .الطـرفني  مـن  مقبولـة  تكـون  الـشائكة  للقضايا حلول إجياد يف احلاصل التقدم مدى
 .منتجة غري املطاف هناية يف هي احملادثات أجل من

 بعـض  شـهدت  وإن النـشاط  خالهلـا  تباطـأ  بفتـرات  اآلن حـىت  العمليـة  هذه متيزت وقد  - ٢٩
 تكـون  أال املـرجح  مـن  أنه قلقي بواعث ومن .الشأن ذات األحداث قبيل الديناميكية ومضات
 إجــراء املقــرر فمــن .بنــاءة ملفاوضــات مواتيــة ٢٠١١ عــام مــن الثــاين الربــع يف الــسياسية البيئــة

 يف تركيـــا يف االنتخابــات  ســتجرى  حــني  يف مـــايو،/أيــار  يف اجلنــوب  يف النيابيــة  االنتخابــات 
 ظـروف  مثـل  احلرجـة  الـسياسية اللحظـات    تكـون  مـا  نادرا اجملتمعات، كل ويف .هيوني/حزيران

ــات ــا االنتخاب ــا وقت ــدمي مالئم ــازالت لتق ــداء أو التن ــة إب ــذرت وإذا .املرون ــاق إىل التوصــل ع  اتف
 أن بـل  احملادثـات  تعلـق  أن فـيمكن  االنتخابية، الدورة قبل التفاوض جماالت مجيع يف موضوعي

 .وتفشل املفاوضات تنهار أن من جدي خطر هناك

 إىل الطــائفتني كلتــا تطلــع رغــم أنــه، إظهــار يف األخــرية الــرأي اســتطالعات وتــستمر  - ٣٠
 اجلاريـة  للمفاوضات احملتمل النجاح فرص يف العام الرأي لدى متنام شك هناك السالم، حتقيق
 تكـاد  ال احمللـي  العـام  الرأي غالبية أن إىل الرأي استطالعات وتشري .دائم اتفاق إىل التوصل يف

 فلـيس  إليهـا،  التوصـل  مت إذا حـىت  أنه اجلانبني شك عن فضال تسوية، إىل التوصل يتم أن تتوقع
 حيتــاج نإذ واحلــل .مقتــضياهتا الحتــرام جديــة نيــة خــراآل لجانــبتكــون ل أن يــضمن مــا هنــاك
 املوحـدة  قـربص  فكـرة  عـن  تـدافع  وحازمـة  قويـة  قيـادة  ىلإ حيتـاج  إنـه  :شـاملة  خطـة  مـن  ألكثر
  .مزايا من تتضمنه ما وكل
وعلى الرغم من املناخ اجلمـاعي الـذي دارت فيـه حمادثـات الـزعيمني إال أن مـا صـدر                - ٣١

 بـــأن اخلطـــايب مل يـــوحات علنيـــة غلـــب عليهـــا الطـــابع يف أعقـــاب ذلـــك مـــن تـــصرحيعنـــهما 
ــام  ــة    . املفاوضـــات تـــسري إىل األمـ ــن احلكومـ ــانوا مـ ــواء كـ ــسياسيون، سـ ــادة الـ ــل القـ ــد ظـ فقـ

كمـا أن   . املعارضة، يكيلون االهتامات للجانـب اآلخـر طـوال العمليـة بتقـويض املفاوضـات               أو
يف حق بعضهم البعض مل تـسهم       العبارات املنفلتة اليت ظلت تصدر من حني آلخر عن الزعماء           
ــسلمية      ــة ال ــادة وال يف العملي ــام يف القي ــرأي الع ــة ال ــاء ثق ــم لكــال الطــرفني أن   . يف بن ــن امله وم

يفترضا أنه مبقدورمها إقناع الـرأي العـام باقتفـاء أثرمهـا دون عنـاء مبجـرد التوصـل إىل التـزام                   ال
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سار الـذي تـدور فيـه حلقـة        ولية عكـس املـ    ؤفمـس . بالتقـدم بـاقتراح للتـسوية     استراتيجي واضح   
  .أنفسهمالقادة الرسائل السالبة تقع على عاتق 

 التامـة الـيت أحاطـت    هشـب الرمسيـة  ويف حني ميكن من وجهة النظر العملية تفهم السرية         - ٣٢
، إال أن   “االتفاق على كل شـيء    حني  شيء إىل   ال اتفاق على    ”باملفاوضات، استنادا إىل مبدأ     

واحلـق أنـه ليـست هنـاك حلـوال      .  علـى صـعيد خماطبـة الـرأي العـام     رية مل تكـن مفيـدة     هذه الـس  
إال أن مـا يؤسـف لـه يف احلالـة     . سهلة هلذا الصراع بـني التعتـيم والـشفافية يف عمليـات الـسالم            

الراهنة هو أن املعلومات املفصلة الوحيدة اليت كان املواطنون يتلقوهنا جـاءت نتيجـة تـسريبات                
اسـتطالعات الـرأي    تظهـر   وهلذا فمـن غـري املـدهش أن         . عالماإلوسائط  لنصوص منتقاة نقلتها    

العام بصفة عامة أن املـواطنني يرغبـون يف أن يكونـوا أكثـر إملامـا مبـا يـدور يف املفاوضـات وأن          
وقـد أهابـت قـرارات جملـس األمـن بـصفة متكـررة        . يستطيعوا املسامهة بصورة أكرب يف العمليـة      

من إجراء االستفتاء، كما أن البيـان املـشترك         “  كاف قبل وقت ”بالطرفني أن يهيئا مواطنيهما     
 يبيح هلما بغض النظر عن سرية املفاوضات، إطالع مواطنيهمـا           ٢٠١٠مارس  /الصادر يف آذار  

فحجــب . اخلالفــات الــيت مــا زال ينبغــي جتاوزهــاعلــى التقــدم احملــرز حــىت ذلــك احلــني وعلــى 
ل الـشامل متاحـا قـد تكـون نتيجتـه أن      املعلومات عن املواطنني إىل أن يصبح االتفـاق علـى احلـ    

مهيـأ وغـري     أن الـرأي العـام غـري      عنـدما حيـني موعـد االسـتفتاءين         يكتشف القائمون على األمر     
  .متجاوب مع هذا احلل

اإلعــالم مــن ســيل متواصــل مــن  وســائط  أُصــبت خبيبــة أمــل كــبرية ملــا رأيتــه يف   وقــد  - ٣٣
فهذا النقد والتـضليل اإلعالمـي بـشأن        . املتحدةالتعليقات الكاذبة والشديدة السلبية جتاه األمم       

إن مـا يقـوم بـه املناهـضون إلجيـاد حـل سـلمي للمـشكلة مـن                   . مؤسف جـدا  األمم املتحدة أمر    
مباشـــر األمـــم املتحـــدة مـــا هـــو يف واقـــع األمـــر ســـوى تقـــويض   مـــصداقية جهـــود لتقـــويض 

  .نفسها للعملية
  

  اخلالصة  -خامسا  
وذكرهتمــا باألولويــة العاليــة الــيت مينحهــا  . زعيمنيالــحتــدثت بــصفة مباشــرة مــع كــال    - ٣٤

ــرة      ــشأن اجلزي ــات ب ــاء اخلالف ــسألة إهن ــدويل مل ــا   . اجملتمــع ال ــسالم تكــون دائم إن مفاوضــات ال
واعترافـا مـن األمـم املتحـدة بـذلك فقـد كرسـت              . مفاوضات صـعبة وكـثريا مـا تكـون مـضنية          

سالم إىل جانـب املـوارد املاليـة        موارد كبرية على صعيد العمليات اإلنسانية وعمليات حفـظ الـ          
 ٤٧ خــالل الــسنوات الـــ وغريهــا لــدعم املــصاحلة والتنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية يف قــربص 

وقد أوفد مخسة من األمناء العامني بـاألمم املتحـدة بعثـات للنوايـا احلـسنة إىل اجلزيـرة                   . املاضية
نواياهـا  األعضاء باملنظمة عن    وقد أعربت مجيع الدول     . للمساعدة يف تيسري مفاوضات السالم    
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احلسنة ودعمها على أمل أن يسعى الطرفان إىل الوصـول إىل تـسوية تفـضي إىل إعـادة توحيـد                    
  .اجلزيرة بروح إجيابية وبناءة

العمليـة الـسلمية يف قـربص إىل األمهيـة القـصوى            بويعود اهتمام اجملتمع الدويل املستمر        - ٣٥
 ويتوقــع ،قــط بالنــسبة للجزيــرة وإمنــا بالنــسبة للمنطقــةلــرتاع لــيس فلحــل إجيــاد الــيت يكتــسيها 

 أعـــرب ٢٠٠٩ديـــسمرب / كـــانون األول٢١ويف . هـــذه اجلهـــودأن تـــنجح بوضـــوح اجلميـــع 
ووافقــت . ٢٠١٠اجلــانبني عــن أملــهما القــوي يف إجيــاد حــل ملــشكلة قــربص بنهايــة عــام  كــال

عــض التقــدم إال أن هــذا  بحــرز ويف حــني أُ.األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل علــى هــذا االلتــزام
بزعيمـي   أهبـت    ،فربايـر /وعند زياريت للجزيرة يف شباط    .  بطء يبعث على اإلحباط    التقدم شابه 

الطائفتني بأن ال يهدرا هذه الفرصة التارخيية، وقلت إن اجملتمع الدويل يعلـق آمـاال كـبرية علـى      
 إمنـا يبعـث علـى       .كون قادة قربص سـيكونون علـى قـدر التحـدي وإن احلـل لـيس بعيـد املنـال                   
  .اخليبة اآلن هو أن السنة تشارف على االنتهاء ومل تتم تلبية هذه التوقعات

املفاوضـات  هـذه   وقد حان الوقت اآلن لبذل أقصى مـا ميكـن مـن جهـود حـىت تكلـل                     - ٣٦
ومبــا أن قــادة قــربص قــد أعربــوا عــن التــزامهم بتحقيــق األهــداف املــشتركة يف احتــاد . بالنجــاح

فتني فــاجلميع يتوقــع منــهم الوفــاء بالعهــد الــذي قطعــوه بالوصــول إىل تلــك منطقــتني وطــائ ذي
وأهيب جبميع األطراف الفاعلة اإلقليميـة أينمـا كانـت أن تـسهم بـصورة إجيابيـة بغيـة                   . النتيجة

 واألمــم املتحــدة علــى اســتعداد علــى  .املــساعدة يف تتــويج تلــك املفاوضــات بالنجــاح الــسريع 
  . يف عملية يتوىل القبارصة أنفسهم قيادهتا وملكيتهااحملافظة على دورها التمكيين

، وهـي   ودأبت األمم املتحدة منـذ البـدء علـى دعـم هـذه العمليـة مبوضـوعية وإخـالص                    - ٣٧
فتئــوا يعملــون جبــد  داونــر وفريقــه مــا  فمستــشاري اخلــاص ألكــساندر  . ملتزمــة مبواصــلة ذلــك 

سـتظل األمـم املتحـدة منخرطـة        و.  قدر طاقتهم، وأنـا أدعمهـم دعمـا كـامال          للمساعدة يف هذا  
 إال أن مصري قربص يبقى يف املقام األول يف يـد            ؛خالل املرحلة املقبلة  مكثفة  يف العملية بصورة    

حديـد املـسار الـذي سـوف        تويف األيـام واألسـابيع املقبلـة سـوف يقومـون ب           . الطـائفتني زعيمي  
  .فهذا اخليار خيارهم هم. تنتهجه اجلزيرة ومواطنيها

  
  توصياتال  -سادسا  

ــرح فيمــا يلــي بعــض التوصــيات لكــي       - ٣٨ نظــر فيهــا  ييف ضــوء تقييمــي ومالحظــايت، أقت
  . وطائفتامهاالزعيمان

 نـوفمرب سـوف ألتقـي جمـددا    / تـشرين الثـاين    ١٨وفقا ملـا مت االتفـاق عليـه يف اجتمـاع            و  - ٣٩
 وأن يكـون    اوعندها ينبغي للزعيمني أن يكونا مستعدين متامـ       يناير،  /بالزعيمني يف كانون الثاين   
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أرجـو منـهما أن يكرسـا       و. للتغلـب علـى نقـاط اخلـالف الرئيـسية املتبقيـة           عمليـة   لديهما خطـة    
  .جهودا كبرية لتحقيق هذا اهلدف

سـيما   من املهم إلجناح حمادثات السالم هتيئة اجلو العام الـذي يـدور فيـه التفـاوض ال                و  - ٤٠
ــة املطــاف يظــل يف أ   ــة يف هناي ــالنظر إىل أن جنــاح العملي ــذين ســوف يــدلون   ب يــدي املــواطنني ال

وبـالنظر  . بأصواهتم بشأن االتفاق يف استفتاءين منفـصلني ومتـزامنني جيريـان يف كـال الطـائفتني               
يف تعاملـهما  احلـذر  علـى تـوخي   الـزعيمني  إىل أمهية إجياد بيئة مواتية للمفاوضات، فإنين أحـث        

والطريــق التقــارب  نقــاط مــع وســائط اإلعــالم وأن يكــون التركيــز يف رســائلهما منــصبا علــى  
  .األمام إىل
ــين أشــجع        - ٤١ ــسري للمفاوضــات إال أن ــراري بالطــابع ال ــع إق ــزعيمني وم ــى ال العمــل عل

ــى حــد الواضــح  ــة و   ةكــال عل ــر إجيابي ــشترك وإرســال إشــارات أكث ــشكل م ــساقا وب ــا . ات فهم
أن يعــزز ثقــة ذلــك  ومــن شــأن .وليتهما عــن إدارة احملادثــاتؤعــن ذلــك بقــدر مــسمــسؤوالن 

نظرا ألن املعلومـات سـتكون      الزعيمني  رأي العام يف العملية السلمية ودعمه له ويسهل مهمة          ال
  .لكال الطرفنيمتاحة بصورة بناءة 

 مين بالـدور اهلـام لألحـزاب الـسياسية يف الطـائفتني، وبـالتفويض الـذي منحتـه                   وإقرارا  - ٤٢
ى الربملــانيني والفــاعلني  أرى أنــه علــ،للتفــاوض بــشأن اقتــراح للتــسويةزعيمهــا كــل طائفــة إىل 

السياسيني من اجلانبني إثبات دعمهم لعملية التفاوض بـصورة أكثـر منهجيـة مـن خـالل إتاحـة         
  .اجملال الكايف للقائدين حىت يتمكنا من التفاوض بشأن تسوية حمتملة بنية سليمة

ىل حــل إن مــشاركة اجملتمــع املــدين النــشطة واخنراطــه يف اجلهــود الراميــة إىل التوصــل إ   - ٤٣
ونظـرا ألن الـدعم الـشعيب آخـذ يف          . وتنفيذه هي أيـضا عنـصر حاسـم مـن عناصـر املفاوضـات             

ميكن للمجتمع املدين، اآلن أكثر من أي وقت مضى، أن يضطلع بدور هـام يف دعـم             االحنسار  
لـدور اهلـام للمـرأة يف مفاوضـات الـسالم،           مراعاة مين ل   و ،وفضال عن ذلك  . والعمليةالزعيمني  

، فـإنين أشـجع اجلـانبني    )٢٠٠٠ (١٣٢٥لـذي اعتـرف بـه جملـس األمـن يف قـراره            اوهو األمـر    
علــى مواصــلة تفاعلــهما مــع الفريــق االستــشاري املعــين بالقــضايا اجلنــسانية الــذي يتــألف مــن    

ــرة،     ــاء اجلزيـ ــادمييني مـــن خمتلـــف أحنـ ــة  وناشـــطني مـــن اجملتمـــع املـــدين وأكـ علـــى النظـــر جبديـ
جلنـــسني يف اجملـــاالت الرئيـــسية موضـــوع النقـــاش يف التوصـــيات الـــيت تركـــز علـــى قـــضايا ا يف

  .مفاوضات السالم
إن وجــود األمــم املتحــدة يف قــربص، الــذي يــشمل مكتــب مستــشاري اخلــاص وقــوة     - ٤٤

وكـاالت   مـن    مج األمم املتحدة اإلمنائي وغري ذلـك      األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص وبرنا      
صلة ولكنـها منـسقة ومتماسـكة لـدعم جهـود           ، ظـل يعمـل بطريقـة منفـ         وبراجمهـا  األمم املتحدة 
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طيط للطوارئ فيما يتـصل بقـوة األمـم    خوأنا أواصل الت  . اجلانبني يف إجياد تسوية شاملة وعادلة     
املتحدة حلفظ السالم يف قربص، مبوجب التكليف الصادر من جملس األمـن، آخـذا يف االعتبـار                

أنـوي إجـراء تقيـيم أمشـل لوجـود      بلـة  املقويف الشهور . الطرفنيووجهات نظر احمللية  التطورات  
لتكيف مـــع بـــااألمـــم املتحـــدة يف قـــربص بغـــرض اخلـــروج بتوصـــيات بـــشأن الـــسبل الكفيلـــة 

  .اجلارية التطورات
  


