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  تقرير األمني العام بشأن تقييم حالة املفاوضات يف قربص    
    

  مقدمة  -أوال   
يقدم هذا التقريـر تقييمـا مـستكمال حلالـة املفاوضـات اجلاريـة يف قـربص منـذ تقريـري                       - ١

  .)S/2011/112( ٢٠١١مارس / آذار٤األخري املؤرخ 
ألمـن منـذ أن التقيـت    وهذا هو تقريري الثالث بـشأن التقيـيم الـذي أقدمـه إىل جملـس ا          - ٢

 /بزعيمــي الطائفــة القربصــية اليونانيــة والطائفــة القربصــية التركيــة يف نيويــورك يف تــشرين الثــاين
، حني التزما بالرفع من وترية املفاوضات وتركيز جهودمها على حتديـد املـسائل              ٢٠١٠نوفمرب  

مـاعي األخـري مـع      ويـأيت هـذا التقريـر أيـضا بعـد اجت          . األساسية وتقريب وجهات النظر بـشأهنا     
  .يوليه/ متوز٧الزعيمني يف جنيف يف 

ومما حيملين على القلق أن احملادثات بـدأت تنحـرف عـن املـسار املنـشود وأنـه مل حيـرز                       - ٣
أبريــل، تقــرر تأجيــل اجتماعنــا للمتابعــة إىل حــني إحــراز املزيــد مــن /ففــي نيــسان. تقــدم يــذكر

يوليـه يف جنيـف، عـن قلقـي إزاء          / متـوز  ٧ وكررت اإلعراب، يف االجتمـاع املعقـود يف       . التقدم
ووافـق الزعيمـان علـى تكثيـف        . بطء التقدم احملرز وناقشت مع الزعيمني طرق معاجلـة الوضـع          

ام احملادثــات يف أقــرب متــضغط مــن أجــل إالــوتــرية املفاوضــات، وحتــسني منهجيــة احملادثــات، و
أكتـوبر يف نيويـورك   /لووافقـا أيـضا علـى االلتقـاء يب مـرة أخـرى يف تـشرين األو          . وقت ممكـن  

وهو الوقت الذي أتوقع أن يكون مبقدورمها اإلفادة عن تقارب يف وجهات النظر حـول مجيـع                 
  .املسائل األساسية

فقد مرت ثـالث سـنوات      . وقد استغرقت هذه احملادثات من الوقت أكثر مما كنا نأمل           - ٤
ــشاملة يف أيلــول   ــة املفاوضــات ال ــا منــذ بداي  ذلــك احلــني، التقــى  ومنــذ. ٢٠٠٨ســبتمرب /تقريب

.  مرة ومع ذلك ال يـزال عـدد كـبري مـن املـسائل األساسـية دون حـل                   ١٠٠الزعيمان أكثر من    
، أوىل اجلانبان يف األول اهتمامـا مركـزا         ٢٠١٠نوفمرب  /وبعد لقائي بالزعيمني يف تشرين الثاين     
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ــات النظــر خبــصوص موضــوعي         ــب وجه ــا أدى إىل تقري ــو م ــرا للمــسائل األساســية وه ومثم
قريــب وجهــات النظــر يف مناســبات لتوقــدم اجلانبــان مقترحــات . ألورويبقتــصاد واالحتــاد ااال

كمـا رفعـا أيـضا مـن عـدد      . خمتلفة خبصوص عدد من القضايا املطروحة على طاولة املفاوضات 
ــت حمــدودة          ــة ظل ــائج املتحقق ــن املؤســف أن النت ــا يف األشــهر األخــرية، لكــن م . اجتماعاهتم

ومن غري احملتمل أن يتم التوصـل إىل اتفـاق خـالل مـدة غـري                .  بطيئا جدا  يزال التقدم احملرز   وال
ومـن الواضـح أن طـريف هـذه املفاوضـات يعرفـان             . قصرية إذا استمرت وترية احملادثـات احلاليـة       

ــهما         ــتني وجمــتمعني، لكن ــضم منطق ــدرايل يف قــربص ي ــشاء احتــاد في ــة إلن ــع العناصــر الالزم مجي
ــن الوصــول إ    مل ــا حــىت اآلن م ــود       يتمكن ــوال عق ــك ط ــا ذل ــأن هلم ــا مل يت ىل حــل شــامل، كم
  . الزمن من
ومن الواضـح أننـا وصـلنا إىل حلظـة حامسـة يف احملادثـات، حيـث جيـب أن تبـذل مجيـع                          - ٥

اجلهود من أجل احلفاظ على استمرارية العملية وقـدرهتا علـى اإلفـضاء إىل حـل يعـود بالفائـدة            
  .ىل احلل يف أقرب وقت ممكنعلى الطرفني وإين أتوقع أن يتوصل الزعيمان إ

  
  معلومات أساسية  -ثانيا   

يأيت هـذا التقريـر بـشأن التقيـيم بعـد اجتمـاعي الرابـع مـع الـزعيمني القربصـي اليونـاين                         - ٦
، أصـــدر الـــزعيم ٢٠١٠ينـــاير /فعنـــدما زرت اجلزيـــرة يف كـــانون الثـــاين. والقربصـــي التركـــي

عيم القربصـي التركـي آنـذاك حممـد علـي           القربصي اليوناين السيد دمييتـريس كريـستوفياس والـز        
. طلعت بيانا مشتركا يعربان فيه عن ثقتهما يف إمكانية التوصل إىل حل يف أقـصر وقـت ممكـن                  

وبعد وقوع تغيري يف قيادة اجلانب القربصي التركي وحـدوث فجـوة يف املفاوضـات اسـتغرقت                 
ت ستتواصل علـى األسـاس       أن احملادثا  ٢٠١٠مايو  /عدة أسابيع، كان بإمكاين أن أعلن يف أيار       

وأدىل الـسيد كريـستوفياس والـزعيم القربصـي         . نفسه وانطالقا من النقطـة الـيت توقفـت عنـدها          
التركي اجلديد السيد درويش إيروغلو أيضا بتصرحيات يف تلك الظرفيـة أقـرا فيهـا بـأن الوقـت                   

ائــدة علــى لــيس مناســبا للتوصــل إىل تــسوية والتزمــا بعمليــة التفــاوض بــشأن تــسوية تعــود بالف  
، ٢٠١٠نــوفمرب /وبعــد مــرور ســتة أشــهر علــى ذلــك، التقيــت يف تــشرين الثــاين        . الطــرفني

وعقـد اجتماعنـا   . بالزعيمني يف نيويورك وطلبت إليهما تركيز جهودمها على املسائل األساسية 
 يف جنيــف، حيــث ركزنــا مــرة أخــرى علــى هــدف  ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين٢٦التــايل يف 

وجهــات النظــر حــول املــسائل األساســية، ووافــق الزعيمــان عــل تكثيــف   التوصــل إىل تقريــب 
ينـاير، أشـرت إىل أنـين سـأدعو لعقـد اجتمـاع آخـر               /وبعـد اجتمـاع كـانون الثـاين       . املفاوضات

ــا مــن أجــل اســتعراض التطــورات   ــزعيمني وأخربهتمــا   /ويف نيــسان. قريب أبريــل، حتــدثت مــع ال
وأكــدت علــى ضــرورة تــسريع . مــن جديــدبــضرورة إحــراز املزيــد مــن التقــدم قبــل أن نلتقــي  
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يوليـه مـن أجـل حتديـد      /مـايو لاللتقـاء يب يف جنيـف يف متـوز          /ودعوت الزعيمني يف أيار   . العملية
ستراتيجيات الالزمـة لإلسـراع     لتوصل إىل اتفاق شامل ومناقشة اال     الصعوبات اليت حتول دون ا    

  . يف وترية املفاوضات
يوليـه، كـررت   / متوز٧سيد إيروغلو يف جنيف يف      وملا التقيت بالسيد كريستوفياس وال      - ٧

اإلعراب هلما عن اعتقادي املتواصل بأن الوصول إىل اتفـاق سـيكون ممكنـا إذا تـوفرت اإلرادة            
وأشرت إىل أن املسؤولني الـذين سـبقومها وسـبقوين أمـضوا عـدة عقـود مـن                  . السياسية الكافية 

ني يعرفان اجلوانب اليت يتعني تقـدمي       الزمن يف استكشاف طرق توحيد اجلزيرة، وأن كال الطرف        
  . تنازالت فيها

وقلت مرارا للزعيمني، كمـا فعلـت يف تقريـري األخـري، إن األمـم املتحـدة تتوقـع مـن                       - ٨
وحتظـى العمليـة الـيت    . اجلانبني أن يضطلعا باملسؤولية الرئيسية من أجل دفـع العمليـة إىل األمـام           

 األمم املتحدة الكامل، لكـن الـزعيمني مهـا اللـذان            يقودها القبارصة وميلكون زمام أمرها بدعم     
  .جيب أن يتخذا اإلجراءات الضرورية من أجل تسوية اخلالفات بني الطائفتني

ودعما مين للعملية، استعملت الفترة املنصرمة منـذ تقريـري األخـري مـن أجـل احلفـاظ                    - ٩
ــود جــدول أعمــال األمــ       ــات يف بن ــسألة قــربص كواحــدة مــن األولوي ــى حــل م م املتحــدة، عل

وقـد أصـبح هـذا األمـر مهمـا          . وكذلك جدول أعمال الزعماء اإلقليميني والـدوليني الرئيـسيني        
ــة أكــرب        ــسبت أمهي ــة اكت ــى حنــو خــاص ألن عــددا مــن القــضايا امللحــة األخــرى يف املنطق . عل

 رؤسـاء الـدول وكبـار املـسؤولني، مبـن فـيهم رئـيس               شـىت وواصلت مناقـشة مـسألة قـربص مـع          
 غلّ؛ ورئيس وزراء اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية، ديفيـد            تركيا، عبد اهللا  

كــامريون، ونائــب رئــيس الــوزراء نيــك كليــغ؛ وكــذلك رئــيس املفوضــية األوروبيــة خوســي     
وواصــل مستــشاري اخلــاص االتــصال باملــسؤولني الكبــار الــذين يــضطلعون   . مانويــل باروســو

 إىل البلــدان الــضامنة الثالثــة، وهــي الــذين ينتمــون أولئــك ســيما بــدور مركــزي يف العمليــة، ال
  .تركيا واململكة املتحدة واليونان

  
  حالة العملية  -ثالثا   

خالل األشهر اخلمسة اليت تلت صدور تقريـري األخـري، تباطـأت وتـرية التقـدم احملـرز            - ١٠
ذ اجتمــع الزعيمــان إ. يف احملادثــات، بــالرغم مــن انتظــام االجتماعــات بــني الــزعيمني وممثليهمــا 

ويواصـل الطرفـان بـذل اجلهـود مـن أجـل           .  مرة خالل هذه الفترة    ٢٨التقى ممثلومها   ومرة   ١٧
يكـن  مل  تقدمي مقترحات تقرب بني وجهات النظر، لكن النهج املتبـع للتوصـل إىل حـل وسـط                  
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وُصرف وقت طويل يف شرح املواقـف عـوض التحـرك          . مثمرا دائما ومل يفض إىل حتقيق نتائج      
  . حتقيق تقارب يف وجهات النظرحنو
ــة   /ويف أواخــر آذار  - ١١ ــة الداخلي ــدأ الطرفــان مناقــشة اجلوانــب األمني وركــزت . مــارس، ب

املناقــشات علــى ترتيبــات حفــظ األمــن العــام وإنفــاذ القــانون يف قــربص املوحــدة علــى الــصعيد  
واقتـرب  . حتـاد االحتادي وكذلك على صعيد الوحدات االحتادية وصعيد الدولتني املكـونتني لال          

الطرفان مـن اتفـاق حـول تفاصـيل هـذه املـسألة، بـالرغم مـن أن جوانـب معلقـة مهمـة عديـدة                  
  . تزال حباجة إىل حل ال
ويف ما يتعلق بامللكية، يسعدين أن يكون الطرفان معـا قـد اسـتفادا مـن اخلـرباء الفنـيني                      - ١٢

ــالزعيمني يف     ــا التقيــت ب ــذين عرضــت خــدماهتم عليهمــا مل ــدوليني ال ــاين ال ــاير يف / كــانون الث ين
ومكــن هــذا األمــر كــل جانــب مـن استكــشاف جمموعــة مــن املــسائل التقنيــة وحتــسني  . جنيـف 

لكـن، تـأخرت كـثريا العـودة إىل املفاوضـات الرمسيـة بـشأن               . صياغة املقترحـات يف هـذا اجملـال       
وينبغـي  . ويبقـى هنـاك خـالف أساسـي حـول مـسألة شـروط اإلعـادة وطريقـة التبـادل             . امللكية

ذلك الـشروع يف مفاوضـات حـول مـسالة اإلقلـيم إذ تبقـى واحـدا مـن املواضـيع األقـل حبثـا                 ك
وميكن القيام بذلك دون املساس بكون الطرفني اتفقا علـى وجـوب إرجـاء مناقـشة                . حىت اآلن 

مسألة اخلرائط واألشكال البيانية املتعلقة هبذا املوضـوع حـىت املرحلـة األخـرية مـن العمليـة قبـل            
  . متعدد األطرافعقد اجتماع

ومنــذ تقريــري األخــري، تركــزت املناقــشات حــول احلوكمــة علــى القــدرة علــى إبــرام     - ١٣
معاهــدات دوليــة واإلجــراءات الالزمــة لــذلك، واإلجــراءات املتبعــة يف اختــاذ قــرارات الــشؤون  

. اخلارجية على الصعيد االحتـادي، وأدت إىل تقـارب يف اآلراء حـول مبـدأ التمثيـل يف اخلـارج                   
. وحـدة املن املهم أن الطرفني توصال إىل اتفاق بشأن معاهدات دولية ملزمة بالنسبة لقـربص   وم

  .ونتيجة لذلك، استأنفت اللجنة الفرعية املعنية باملعاهدات الدولية عملها واجتمعت مرتني
واالتفاقات املهمة الـيت مت التوصـل إليهـا بـشأن االقتـصاد قبـل صـدور تقريـري األخـري                        - ١٤ 

واخلـالف  . ويف هذه الفترة مل جتر مناقشات أخرى يف ما يتعلق باالحتـاد األورويب             . اريةتبقى س 
يتعلق بكيفية إدراج اتفاق التسوية يف قانون االحتاد األورويب من أجـل كفالـة               األساسي املتبقي   

. ينـاير /املواطنة موضوعياً منذ لقائي مع القادة يف كانون الثاين        مسألة  تناقش   ومل  .  القانوين هيقين
إجـراء تعـداد    مـن أجـل     يونـاين   ال قربصـي   اجلانب ال استجابة لنداء   وقد أمتت خربة األمم املتحدة      

وبينمـا جيـري تنفيـذ      . إال واحدة من املـسائل ذات الـصلة         ولكن عملية التعداد ليست      .نسكالل
القــضية اجلوهريــة وهــي مــسألة أي الــسكان ينبغــي    انبني حــل عمليــة التعــداد، جيــب علــى اجلــ 

   .اعتبارهم مواطنني يف قربص املوحدة
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، اجتماعاهتـا بـشأن تنفيـذ تـدابري         ٢٠٠٨اللجان التقنية الـيت أنـشئت يف عـام          وواصلت     - ١٥ 
 اآلن ثـالث مـن    اسـتأنفت العمـل     وقـد   . هتدف إىل حتسني احلياة اليومية للقبارصة      بناء الثقة اليت    

   .٢٠٠٨يوليو /منذ متوزمل تزاول مهامها اليت  اللجان التقنية السبع 
حـل عنـد الطـائفتني مل تـضعف،         إجيـاد   ووفقاً الستطالعات الرأي األخرية، فالرغبة يف          - ١٦ 

وتعمل وكاالت األمم املتحدة وبراجمهـا يف قـربص         . الثقة يف احتمال توحيد قربص     رغم فقدان   
قـربص  ”تعـاون مبـادرة     الوب. ء احملليني من أجـل دعـم عمليـة الـسالم          مع الشركا  يف تعاون وثيق    

اللــذين يــشمالن جمموعــة مــن املنظمــات غــري      )  ENGAGE  (“شــارِك ” ومــشروع “٢٠١٥
ــدعمها   ــة القربصــية ي ــة      احلكومي ــات خمتلف ــائي، جــرى تنظــيم فعالي ــامج األمــم املتحــدة اإلمن برن

وكان افتتاح مجعية احلوار واألحبـاث يف جمـال         . اتباحملادث لتسهيل احلوار بشأن القضايا املتعلقة      
فـضاء  املرفـق بتـوفري     هذا  حدثاً بارزاً؛ حيث سيقوم       يف املنطقة العازلة     “دار التعاون ” التاريخ لـ 

مــشروع التــرابط االقتــصادي، أطلقــت  ويف إطــار . للتثقيــف واحلــوار واألحبــاث بــني الطــائفتني 
التركيـة أول تقريـر مـشترك حـول      فة التجارية القربصية الغرفة التجارية والصناعية لقربص والغر   

النتـائج الـيت توصـلتا إليهـا أن          وقد أكـدت    . املستويات احلالية للترابط االقتصادي بني الطائفتني     
ــافع اقتــصادية علــى الطــائفتني   باملــسائل  الفريــق االستــشاري املعــين  وقــدم . التــسوية ســتعود مبن

واملواطنــة،  ضايا املــساواة بــني اجلنــسني املتعلقــة بامللكيــة اجلنــسانية للــزعيمني توصــيات بــشأن قــ
للحـزبني   وقد أرسلت إيلَّ اجملموعات الشبابية التابعة       . باإلضافة إىل تقرير سابق بشأن احلوكمة     

طلـب مـين تـشجيع القـادة علـى التوصـل إىل             تالسياسيني البارزين يف اجلانبني رسـالة مـشتركة،         
 السيد كريستوفياس والسيد إروغلو إلشراك اجملتمع املـدين يف          وأكرر دعويت إىل  . حل يف احلال   
مهمة التوصل إىل تسوية شاملة، ومراعاة هـذه اجلهـود وجهـود اجملتمـع املـدين املهمـة األخـرى                     
   . للمسامهة يف عملية السالم 
ر ويف ما يتعلق بالتقييم املوسع لوجـود األمـم املتحـدة يف قـربص الـذي أعلنُتـه يف تقـاري                       - ١٧ 

   . تزال املناقشات الداخلية مستمرة بشأن النطاق احملتمل ملثل هذه العملية وتوقيتها سابقة، ال 
  

   يوليه / متوز٧اجتماع    -رابعاً   
وأوضـحُت  .  التقيت بـالزعيمني يف مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف             ،يوليه/ متوز ٧يف     - ١٨ 

ــخ ــه رغــم مو . لعــدم إحــراز أي تقــدم  ة أملــي يب ــذ   والحظــُت أن ــة اجلــانبني علــى العمــل من اظب
يناير، فهما مل يتطرقـا إىل جمـاالت هامـة يف املفاوضـات رغـم وجـود                 /الثاين اجتماعنا يف كانون    

ــز علــى    ــد   . األساســيةحــل القــضايا   اتفــاق مــسبق للتركي ــرية املفاوضــات ق وأشــرت إىل أن وت
 امصـل إىل اتفـاق عـ      أمهية تركيز الزعيمني جهودمهـا للتو      وشدَّدُت على   . تباطأت بشكل مفرط  

. ن منهجية املفاوضـات حباجـة إىل حتـسني        إ، وقلت   بعينهابدالً من اخلوض يف تفاصيل مشاكل       
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الـصعبة، وأن  األساسـية  لقـضايا  حـل ل  على إجياد    يف املفاوضات   وطلبُت من الزعيمني أن يركزا      
   . يضعا جانباً كل املسائل األخرى

وأقـر  .  ُعقـد االجتمـاع يف جـو بّنـاء وإجيـايب           ، فقـد  غـري املـتحمس   وبالرغم من تقييمـي        - ١٩ 
ــان  ــصعوبات اجلانب ــع فــصول املفاوضــات وطرحــا مقترحــات     . بال واســتطلعا مواقفهمــا يف مجي

وقد سـاعدت هـذه العمليـة علـى تقـدمي مزيـد مـن        . يف جمموعة من اجملاالت تقرب بني الطرفني    
. التفــاوض املختلفــةتوضــيح مواقــف اجلــانبني علــى صــعيد فــصول  الــشرح ويف بعــض احلــاالت 

ساهم بشكل كبري يف رسم طريق للمضي قدماً، وجنـح بالتـايل          واألهم من ذلك، أن االجتماع      
   .للعمليةتقييم يف أن يصبح أكثر من جمرد 

وقد متكنُت، مع الزعيمني، من التعرف على بعـض العقبـات الـيت حتـول دون التوصـل                     - ٢٠ 
ــسوية  ــى . شــاملة حــىت اآلن  إىل ت ــا عل ــشكل كــبري،     واتفقن ــات ب ــرية احملادث ــسريع وت  ضــرورة ت

ويف هــذا الــصدد، قَبِــل  . األساســيةمكثفــة، والتركيــز علــى القــضايا   واالنتقــال إىل مفاوضــات 
واتفقنــا أيــضاً علــى تعزيــز . مفاوضــات يــومني كــاملني كــل أســبوعبــإجراء الزعيمــان توصــييت 

   . قربصية يف قيادهتا وملكيتهااملساس باملبدأ احملوري لعملية مشاركة األمم املتحدة، دون 
أكتــوبر يف /وقــد قبــل الزعيمــان أيــضاً دعــويت لالجتمــاع مــرة أخــرى يف تــشرين األول   - ٢١ 

وجهـات النظـر   ويف ذلك الوقت أتوقع أهنما سيتمكنان مـن اإلبـالغ عـن تقـارب يف               نيويورك،  
ربص ويـسمح يل  شـأن هـذا أن يعجِّـل يف إهنـاء مفاوضـات قـ         ومـن   . األساسـية مجيع القضايا   يف  

 ذلـك أيـضاً الطريـق لعملـي مـع           هدوسـيم . هـذه املـسألة    بتقدمي تقرير إجيايب جمللس األمن بـشأن        
وقـد أوضـح الزعيمـان أهنمـا سيـسعيان      . هنـائي  عقـد مـؤمتر دويل     الدعوة إىل   األطراف من أجل    

   . حنو التوصل إىل حل شامل بأسرع وقت ممكن
 الـدعم التفـاق شـامل مـن أجـل جتديـد             حـشد دء يف   وأقر الزعيمـان أيـضاً بـضرورة البـ           - ٢٢ 

ويــشمل ذلــك مهمــة . إىل حــل وإذكــاء احلماســة إزاءه يف مجيــع أحنــاء اجلزيــرة األمــل بالتوصــل 
، حبيث تقبل الطائفتان احللول التوفيقية املطلوبـة مـن أجـل            لطائفتهمنهما   حامسة هي إعداد كل     

   . يف قربص موحدة التسوية وإمكانية العيش معاً 
  

   مالحظات   -خامساً  
ــات           - ٢٣  ــة احملادث ــف املفاوضــات وحتــسني منهجي ــى تكثي ــا عل ــزعيمني وافق ــسعدين أن ال ي

. األساســيةمجيــع القــضايا  وجهــات النظــر يف  جهودمهــا للوصــول إىل تقــارب يف    ومــضاعفة 
العمـل وحتقيـق نتـائج    وتـرية  ومن أجل تـسريع     . اتفاق وسيزيد ذلك من احتماالت التوصل إىل       

االنتقـال الـصريح إىل    تفاوض أكثر دينامية و    سة، جيب على الطرفني املشاركة يف عمليات        ملمو
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ــة مــن املفاوضــات  ــة املقبل ــة قتــضوت. املرحل ــع    ي هــذه املرحل ــدة اتبــاع هنــج شــامل يف مجي اجلدي
   .وفيما بينها موضوعية ضمن الفصول األساسية وإجراء تنازالت القضايا 

. عناصـر أخـرى أيـضاً     تـوفر   سخ ويكتـب هلـا النجـاح، جيـب          ولكي تنشط العملية وتتر      - ٢٤ 
الطرفني أن يعمال بشكل واضـح ضـمن معـايري احلـل املتفـق عليهـا، وأن يعمـال للوصـول                      فعلى  

وجيـب علـى الـزعيمني أن يكفـا عـن           . مشترك يتقامسه الطرفان يف إطار تلـك املعـايري         إىل هدف   
ذلـه مـن جهـد إضـايف لتمهيـد الطريـق حنـو        كل منـهما علـى مـا ميكـن ب      تبادل اللوم ويركز    لعبة  
مناسـبات خمتلفــة، وكمـا ذكـر جملــس األمـن مـؤخراً يف قــراره       وكمـا قلــت وكـررت يف   . احلـل 

بعـضهما بعـضاً، وأن    للعمليـة أو    لالـسليب   النقـد   ميتنعا عـن     ، فعلى الطرفني أن     )٢٠١١ (١٩٨٦
ن حباجـة ماسـة للمحافظـة    وأخـرياً، فالطرفـا  . تسويةاتفاق للتوصل إىل  الدعم حشد يعمال على  

وذلك بإيقاف التـسريبات عـن املواقـف وغريهـا مـن املعلومـات        على سالمة احملادثات وسريتها     
  .احلساسة

  استنتاجات  -سادساً  
يكمن مفتاح احلل لقضية قربص يف عمل اجلـانبني بـإرادة سياسـية وعـزم للوصـول إىل                    - ٢٥ 

وإلعـادة  . توحيـد قـربص   هـي   جتها النهائية   األهداف الواضحة املشتركة، حبيث تكون نتي      نفس  
ــد قــربص ال   ــدرايل    توحي ــد مــن وجــود احتــاد في يكــون اجلــزءان  ومنطقــتني وطــائفتني،  يــضم ب

شخـصية دوليـة واحـدة،    تكـون هلمـا   سيادة وحيدة وخيضعان لاملكونان له على قدم املساواة، و     
   .الصلة على النحو املنصوص عليه يف قرارات جملس األمن ذات 

 نيوكان من دواعي سروري رؤية االلتزام الواضح من اجلانبني يف جنيـف وأن الـزعيم                 - ٢٦ 
يف مجيع القضايا اجلوهريـة حبلـول موعـد       تقريب وجهات النظر    بالسعي حنو الوصول إىل      التزما  

وحيــدوين األمــل يف أن أمتكــن يف وقــت الحــق مــن  . أكتــوبر/األول اجتماعنــا املقبــل يف تــشرين 
األطـراف   بدء مناقشة عقد مـؤمتر متعـدد      ملا حيققانه من إجنازات، وبإمكانية      ن  إبالغ جملس األم  

   .، شريطة أن يكونا عندئذ قد أحرزا التقدم الالزماجلوانب الدولية من االتفاقإلمتام 
ــتكون املفاوضــات  ٢٠١١أكتــوبر /وحبلــول تــشرين األول   - ٢٧ قــد اســتمرت  احلاليــة ، س

متامـاً أن الوقـت لـيس يف مـصلحة احلـل إطالقـاً، وقـد         م ومـن املفهـو  . ألكثر من ثـالث سـنوات     
وتــستحق طائفتــا . يف قــربص ثبــت ذلــك بوضــوح مــن االســتطالعات املتواليــة آلراء املــواطنني   

تـسوية تتـوفر     القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك أن ُيقدَّم هلما يف أسرع وقت ممكن اقتـراح              
ــالنفع علــ      ــود ب ــتمرار وتع ــا مقومــات االس ــهل ــى الــزعيمني أن يرقيــا إىل    . نيانبى اجل وجيــب عل

   .احلدث مستوى


