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*1611399*  

 تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص  
 
 مقدمة - أوال 

هذا التقرير املتعلق بقوة األمم املتحـدة فظـا المـيفم يف قـربص التطـولا  الـ         يغطي - 1
 2016حزيرا ديوويـ    24إىل  2015كـاوو  األولدييمـمرب    19استجد  خيفل الظترة من 

ــر  املـــ ل        ــاليي اـــدول تقريـ ــالا مـــن تـ ــت،ماع اعتاـ ــاوو  6ويمـ  2016 الثايندينـــاير كـ
(S/2016/11       ع سجا األوشطة ال  قامت هبـا القـوة عمـيف بقـرال جملـس األمـن)( 1964) 186

   .(2016) 2263وقرالا  اجمللس اليفحقةع وآخرها القرال 
فــريا مــن  يــ   861العمــ،ر  ع بلــق قــوام العن ــر 2016يوويــ  دحزيــرا  15ويف  - 2

 فريا )اوظر املرفق(. 68الرتب وبلق قوام عن ر الشرطة 
  

 التطولا  المياسية اهلامة -ثاويا  
وااـــا معـــيم الطاقظـــة القرباـــية اليوواويـــة وي،ـــوي أواستاســـياييس ومعـــيم الطاقظـــة   - 3

مشــالكتاما يف دايثــا  التمــوية بــمخيفص وت ــميم.    م ــطظأ أكينتشــيالتركيــة القرباــية 
(ع ويف أعقــاا االتظــاا يف الن ــين الثــاين مــن  S/2016/15وكمــا ركــر  يف تقريــر  المــابق ) 

علــأ تمــري  وتــاة املظاواــا ع وااــا الزعيمــا  انتماعاخمــا املنتظمــة خــيفل     2015 عــام
 املتوســـ يع يف حـــني أ  افـــاحع حيـــع انتمعـــا مـــرتني  ـــاريا  يف  الظتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير

انتماعــا  املظاواــني التــابعني هلمــا وأفرقــة التظــاوج التابعــة للجــاواني كاوــت أكثــر ت،ــرالا ع   
انتمعوا ثيفث مـرا  يف األسـاوا الواحـد يف أكثـر األحيـا . كمـا وااـا اااواـا  العمـا           إر

 التقنية. الدؤوا علأ ممتوى اخلرباءع سواء يف األفرقة العاملة املختلظة أو يف اللجا 
مبناسـاة مـرول سـنة كاملـة علـأ بـدء        2016أيالدمايو  15ويف بيا  مشترك ادل يف  - 4

املظاواــا  بينــاماع أكــد الزعيمــا  مــرة أخــرى ت ــميماما علــأ التحلــي مبــا يلــزم مــن إلاية    
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و ــجاعة للتغلــب علــأ املشــاكا املعلقــة املتاقيــة. كمــا  ــدي االثنــا  علــأ التزامامــا بت،ثيــين   
. “2016ل األ ار املقالة بغية التواـا إىل اتظـاا تمـوية  ـاملة خـيفل عـام       ناويمها خيف”

 ويري مزيد من التظاايا يف تقرير  بشأ  حالة املظاواا  يف دايثا  التموية يف قربص.
  

 أوشطة قوة األمم املتحدة فظا الميفم يف قربص -ثالثا  
يف ص أوال وقاـا كـا  ـيء    قوة األمم املتحدة فظا المـيفم يف قـرب   من دفيتمثا اهل - 5

ــة.       ــال وايفســاام يف افظــان علــأ القــاوو  والنظــام والعــوية إىل أواــاا طايعي منــ  ّــدلي القت
 عوتتطلب والية القوة التوفيق بني االعتاـالا  األمنيـة وافظـان علـأ الواـ  العمـ،ر  القـاقم       

ممالسـتام األوشـطة    م  مت،ني القاالاة الذين يعيشو  ويعملـو  يف املنطقـة العاملـة مـن متابعـة     
املدوية والتمت  حبياخم متتعا  كاميف  ومنِتجا. وي ي  هذا الناجع مىت كـا  موفققـاع إىل بنـاء الثقـة     

 بني الطاقظتني ويمام يف اااوي العامة ال  تاذهلا األمم املتحدة يعما لعملية الميفم.
بـني وكيـا األمـني     2015ويف أعقاا املناقشا  ال  نر  يف تشرين األولدأكتوبر  - 6

إسـ   العام لعمليا  حظا الميفمع إيرفي  اليسـوع وكـيف الـزعيمنيع وبـني ممتشـال  اخلـاص       
اخلااة ليزا بوتنـاا  مـ  الـزعيمني واملظاواـنيع وااـلت القـوةع بالتعـاو          وممثل بالث إيد  

مـم  الوثيق م  بعث  للمماعي افميدةع التخطي ي علـأ سـايا التح ـا أل  يول ت،لـين بـ  األ     
املتحــدة يعمــا  لعمليــة المــيفم يف مرحلــة مــا بعــد التمــوية. وقــد أعــرا الطرفــا  كيفمهــا عــن   
حتايذمها للتواا إىل التمـوية يف الوقـت املناسـب. وال يـزال يـتعني أ  تنـاقة ب ـولة متعمقـة         
التحــديا  املنتظــر أ  توانااــا التمــوية يف أياماــا األوىلع مبــا يف رلــأل أ  يعــم  ،ــن ل مــم   

 ة أ  تقدم .املتحد
 

 من  ّدُّي القتال وافظان علأ الوا  العم،ر  القاقم -ألين  
الظتــرة حافظــت قــوة األمــم املتحــدة علــأ ســيفمة املنطقــة العاملــة واســتقرالها طــوال     - 7

ــالتقرير  ــوة مــن تظــاي  أ  ت ــعيد كــاا للنــ   املشــمولة ب ــت الق ــأل بظ ــا  ـ. ومت،ن زاعا ع ورل
تقــوم بــ  مــن يوليــا  منتظمــة ومراقاــة تظ ــيلية وات ــال ممــتمر علــأ  يــ  املمــتويا      مــا
تاذلــ  مــن ناــوي وااــحة ترمــي إىل تعزيــز العيفقــة مــ  القــوتني املتــواناتني. والواقــ  أ    ومــا

 الظترة  اد  اخنظااا  عاما  يف حوايث عدم االو ااط علأ اااواني.
ــة         - 8 ــت وظمــ  يف املنطق ــم املتحــدة اســتمر  يف الوق ــوة األم ــأ أ  حتــديا  ســلطة ق عل

ــذكرة        ــواناتني مبـ ــوتني املتـ ــا القـ ــراف كلتـ ــدم اعتـ ــن عـ ــديا  عـ ــذت التحـ ــأ هـ ــة. وتنشـ العاملـ
ع وخ واـا  عـن االفتقـال إىل اتظـاا بشــأ  الترسـيم الـدقيق خلطاــلي وقـين إطــيفا         1989 عـام 
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واقـ  العمـ،رية وبناقاـا مـن ناوـب الطـرفني خيففـا         النال. واسـتمر  عمليـا  إعـاية ّايـز امل    
للمـذكرةع يف إثــالة القلـقع والســيما عنـدما ي نظــر إىل هـذت العمليــا  باعتاـال أ ــا حتقـق تظوقــا        

تقتــر  بتظ،يــأل املواقــ  القد ــة. وبمم،ــا  أ  قعــوي عــن تظ،يــأل املواقــ  القد ــة    عنــدما ال أو
مــن ناوــب الطــرف االخــرع األمــر الــذ  يزيــد   تــأخر فيــ  أ  يشــج  القيــام بأوشــطة مماثلــة  أو
 التوتر. من
وتثا القلق ممألة تركيب معدا  يالا  التلظزيـو  املغلقـة واوتشـالها يف املواقـ  الـ        - 9
  يالا  التلظزيــو  املغلقــة اتــزال مــزوية .نــوي. والقــوة باقيــة علــأ لأياــا القاقــا بــأ  معــد ال

 إرا كاوت بدو  أفراي يعملو  فياـا. إاـافة لـذلألع    املركاة يف موق  ما تتيح ميزة عم،رية إال
فم  املواق  العم،رية ال  أوشأها كا من القـوتني ياخـا املنطقـة العاملـة والـ  تنتـاأل الواـ         
القاقمع وخ واا  يف ستروفيلياع ال تـزال باقيـة يف أماكنـاا وهـي ت ـنين باعتاالهـا اوتـااكا         

ــاقم   ياقمـــة. وتمـــتمر األمـــم املتحـــدة يف حتميـــا ح،و  ــة تركيـــا املمـــ ولية عـــن الواـــ  القـ مـ
 فالو ا. يف
 

 أوشطة إمالة األلغام -باء  
متابعة  ألعمال إمالـة األلغـام الـ  أ ـز  خـيفل الظتـرا  املشـمولة بالتقـالير المـابقةع           - 10

خططت قوة األمـم املتحـدة يفمالـة األلغـام يف ممـة منـاطق خطـرة يف الشـمال   حتديـدها يف          
حقيف  من حقول األلغامع وهو املمح الذ  قدم  المـيد أواستاسـياييس    28 سياا ممح ملواق 

كجزء من تـدابا بنـاء الثقـة علـأ ممـتوى الـزعيمني.        2015دمايو أيالإىل الميد أكينتشي يف 
ع سـتزوي الاعثـة بدلايـة تقنيـة مـن      2017-2016وم  التمويا املدلج يف ميزاوية القوة للظتـرة  

وســيجر  التعاقــد علــأ أعمــال ايفمالــة مــ    اءا  املتعلقــة باأللغــامياقــرة األمــم املتحــدة ل نــر
 منظمة مدوية متخ  ة يف هذا اجملال.

وفيما يتعلق حبقا األلغام الواق  إىل مشال املنطقـة العاملـة ماا ـرة يف مامـال ع والـذ        - 11
األلغـام  أ  تقـدم ص ـوص إمالـة     ي مـجلا تماات في  األمطال الغزيرة إىل او،شـاف األلغـامع     

يف افقا علأ الرغم من التطمينا  ال  قدمتاا قـوا  األمـن القرباـية التركيـة. كمـا    ـرم       
أ  تقدم يف إمالـة األلغـام يف حقـول األلغـام األلبعـة املعروفـة املتاقيـة يف املنطقـة العاملـةع وهـي           

ويف حـني أ    حقول يعوي ثيفثة مناا للحري الوطين بينما يعـوي الرابـ  منـاا للقـوا  التركيـة.     
اااوب القرباي التركي أبـدى تقالـ  يفمالـة األلغـام يف افقـول األلبعـة ك ـظقة واحـدةع فـم           
ــ  اــرولية ملواناــة       ــة التابعــة ل ــا يف أ  افقــول الثيفث ــاين يتمث موقــين اااوــب القرباــي اليوو

ء يت ولت من خديـد. وتمـتمر اااـوي علـأ  يـ  املمـتويا  ل خـذ بنـاج أكثـر مشـوال  إما           ما
 إمالة األلغامع سواء ياخا املنطقة العاملة أو خالناا.
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 العوية إىل أوااا طايعية واملاام ايفوماوية -نيم  
علـأ توااـلاا اليـومي مـ  قـوا  الشـرطة هبـدف         ـرطة قـوة األمـم املتحـدة      حافظت - 12

تعزيز االت ال والتعاو  يف معااة املماقا التشغيلية ياخا املنطقة العاملـة وخالناـا. ومبـواماة    
اللجنـة التقنيـة املعنيـة باار ـة واملمـاقا      هذا التوااا اليـوميع اسـتمر  القـوة يف تيمـا عمـا      

قامـت غرفـة االت ـاال  املشـتركة بتيمـا تاـايل       . وقـد  وغرفـة االت ـاال  املشـتركة   ع ااناقية
طلــب معلومــا  خــيفل الظتــرة املشــمولة بــالتقرير هبــدف معااــة ااــراقم الــ   100أكثـر مــن  

 تنطو  علأ عناار طاقظية.  
واســتمر  قــوة األمــم املتحــدة يف مواناــة حتــديا  ســلطتاا طــوال الظتــرة املشــمولة     - 13

توغـا غـا مـأرو  بـ  مالـق عنـ  يف املنطقـة العاملـةع         حايثـة   491بالتقريرع وهي فترة  اد  
ــاا  ــا ع       54من ــر األحي ــاويني كــاووا ممــلحني يف أكث ــة مــن ناوــب اــيايين قاالاــة يوو حايث

حايثة من ناوب مزالعني. وقامت  ـرطة قـوة األمـم املتحـدةع اسـتااقا  ملوسـم ال ـيدع         99 و
بت،ثيين تواالاا م  الملطا  احمللية وبزياية يولياخا املمتندة إىل االستخاالا ع مبـا يف رلـأل   

 الدوليا  املشتركة م  العن ر العم،ر  من قوة األمم املتحدة وم  مراقيب ال يد.  
ألاـرال بالغـة عنـدما     1يينيا الواق  ياخا املنطقـة العاملـة يف القطـاا    وتعرلج ممجد  - 14

. وقــد أيا  كــيف   2016 ــااطدفرباير   21احتــرا ســقظ  وتيجــة فــايث حريــق متعمــد يف      
الـزعيمني اهلجـوم يف بيـاوني منظ ـلني. وكـا  املمـجد قـد تعـرج سـابقا  للتخريـب يف كــاوو            

ع عــن طريــق 2014األولدييمــمرب  كــاوو يف ع وقــد   إاــيفح  مــ خرا ع 2013الثايندينــاير 
بروامج اللجنة التقنية املعنية بالتراث الثقـايفع ورلـأل بـدعم مـن بروـامج األمـم املتحـدة ايف ـاقي         

تشـرين   18و  يـُـلق القاض علأ أحد. وفيمـا يتعلـق بأحـداث    . وبتمويا من االحتاي األولويب
ــايندووفمرب  ــن القا   2015الث ــااا م ــا   ــام فيا ــ  ق ــربتني    ع وال ــتاداف ع ــاويني باس الاــة اليوو

ــام إىل    ــ  االخـ ــالةع و نـ ــراك بافجـ ــة أتـ ــا قاالاـ ــة   25 ل،امـ ــراقم  تلظـ ــا  بالت،ـــاا نـ طالاـ
بــافوايث خــيفل الظتـــرة املشــمولة يف التقريــر. وســتتاب  قـــوة األمــم املتحــدة ممـــال         تت ــا 

 ايفنراءا  الق اقية.
قـوة األمـم    وااـلت وية إىل أواـاا طايعيـةع   سـاام يف العـ  واليتاا املتمثلة يف ايفب عميف و - 15

سـلطا  ااـاواني وممثلـي اجملتمعـا  احملليـة واملـدوينيع مبـا يف رلـأل مـن خـيفل           م  املتحدة العما 
. وفقا ل نراءا  املعمول هبـا انتماعا  التوعيةع هبدف تيما األوشطة املدوية يف املنطقة العاملة 

اءع  ريطة أال تش،ا هذت األوشطة مماسا  بالميفمة ومسحت القوة بأوشطة الزلاعة والرعي والان
طلاا  للقيـام   15لخ ةع ووافقت علأ  621واألمن يف املنطقة. ولتحقيق رلألع أادل  الاعثة 

بأعمال التشييد املدوية يف املنطقة العاملة. كما تعاووت القوة م  الملطا  علأ خظض األوشـطة  
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األ ــجال يف املنطقــة العاملــةع ورلــأل بالتشــاولع  وقطــ النظايــا  غــا القاووويــةع مــن قايــا لمــي 
حمب االقت اءع م  الدواقر الايئية املعنية. وتوااـا نامعـة بـييف العمـا بـدو  لخ ـة مـن قـوة         

 األمم املتحدة.  
عاـول   951 081أيالدمـايوع   تمـجيا    31وخيفل الظترة من كاوو  الثايندينـاير إىل   - 16

األمـم املتحـدة أياء يول هـام فيمـا يتعلـق .ميـ  التظـاعيف         لمسي للمنطقة العاملة. وتوااا قوة 
وقاط العاول أو حوهلا أو عربها. وتوااا  رطة القـوةع علـأ ونـ  اخل ـوصع تزويـد قوافـا        يف

ع مبونـــب اتظـــاا تواـــا إليـــ  ليمنيتيسديشـــيلاماكاملـــدويني وايفمـــدايا  بـــاملرافقني يف معـــرب 
   .2010الزعيما  يف تشرين األولدأكتوبر 

ــم املتحــدة   و - 17 ــوة األم ــة   عوااــلت ق ــة العامل ــالج املنطق ــدعم ايفومــاين إىل    عخ ــد  ال تق
مــن املوالوــة املقــيمني يف الشــمالع بمــاا منــاا إي ــال  103 مــن القاالاــة اليووــاويني و 332

. وقد يمر  القوة وقا لفا  سـتة مـن القاالاـة اليووـاويني للـدفن      املماعدة ايفوماوية أساوعيا
ــدعم    يف الشــمال. ك ــد  ال ــوة تق ــا وااــلت الق ــاويني   اللونمــ  م ــدالي القاالاــة اليوو إىل م

وقـد لف ـت   ع كمـا قامـت بزيـالة هـذت املـدالي.       ـا  نزيـرة كالبـاي   االبتداقية والثاوويـة يف  
كتابـا    124سـتة كتـب مـن أاـا ال،تـب املدلسـية الاـالق عـديها         الملطا  القرباية التركية 

يــة والثاوويــة يف ليزوكالباســو. وهنــاك ممراــة قرباــية يوواويــة  واملرســلة إىل املدلســتني االبتداق
ع غــا أ  الطلــب املتعلــق بتــوفا  ــا  نزيــرة كالبــايتقــدم اخلــدما  يف ممتواــين دلــي يف 

يــزال  الطايــب وــاطق باليوواويــة ليفهتمــام باالحتيانــا  ال ــحية للقاالاــة اليووــاويني املمــنني  
طا  احملليــة ل ــما  ح ــول القاالاــة األتــراك  معلقــا . وقــد وااــلت الاعثــة العمــا مــ  المــل  

املقـيمني يف اانـوا علـأ الرعايـة ال ـحية وخـدما  الرفـات والتعلـيم. و  تطـرأ أيـة تطــولا            
تتعلق بموشاء مدلسة للغة التركيـة يف ليماسـولع مـ  أ  التيفميـذ النـاطقني بالتركيـة يف املنطقـة        

 دلسة ثاووية وأخرى ابتداقية هناك.  يمتمرو  يف اف ول علأ تعليم اللغة التركية يف م
وساعد  قوة األمم املتحدة علـأ معااـة املمـاقا القاووويـة وايفومـاوية الـ  يوانااـا         - 18

ثيفثة من القاالاة اليوواويني احملتجزين يف الشـمال وقرباـي تركـي واحـد دتجـز يف اانـواع       
نــراءا  القاووويــةع ح ــر  مــن خــيفل ميــالا  إىل أمــاكن احتجــامهم. وتعزيــزا  للثقــة يف ايف

 القوة نلم  استماا يف د،مة يف اانوا.
وواالت القوة تيما االت ـاال  بـني بلـدي  ويقوسـيا لتعزيـز التعـاو ع بمـاا مشلـت          - 19

ــد  ــة       12عق ــة واالنتماعي انتماعــا مشــتركا لواــ  مشــالي  ترمــي إىل معااــة الق ــايا الايئي
قامــت القــوة أي ــا بتقــد  الــدعم إىل ممثلــي اخلطــة  وال ــحية الــ  تــ ثر علــأ كــيف ااــاواني. و 

ملعااـة املمـاقا    1979وهي آلية مشتركة بني الطـاقظتني أوشـئت يف عـام     -الرقيمية لنيقوسيا 
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يف ناـويهم للحظـان علـأ التـراث املتعـدي الثقافـا  يف        -اف رية يف مدينـة ويقوسـيا القد ـة    
دينـة القد ـة التالةيـةع لغـم أوـ    ي حـر مع       ويقوسيا ومحايت  وبناء ممتقاا حيـو  ومزيهـر للم  

 خيفل الظترة املشمولة بالتقريرع أ  تقدم ملموي يف مشالي  اهلياكا األساسية املقترحة.  
مـن   66وسعيا إىل تعزيز التعاو  وامل افة بني الطاقظتنيع قدمت القوة الدعم لتنظـيم   - 20

ســـاا  األخـــرى للمجتمـــ  املـــدينع وكـــذلأل  املناســـاا  الريااـــية والثقافيـــة والتعليميـــة واملنا
االنتماعا  التح ـايةع بالتعـاو  مـ  اجملتمـ  املـدين احمللـي ويف بعـض افـاال  مـ  الشـركاء           

أيالدمــايوع  ــالك مــا يزيــد علــأ  14 خ ــا. ويف  5 282الــدولينيع  ــالك فياــا أكثــر مــن 
ــا         200 ــراك يف مارن ــاويني والقاالاــة األت ــن القاالاــة اليوو ــا و ــاا م ــني  طظ ــترك ب مش

الطــاقظتني و ظـــم ياخـــا املنطقـــة العاملـــة باعتاـــالت تتو ـــا لنشـــاطني تـــدليايني ســـابقني لتعلـــيم  
 .  “الميفم ثقافة”
ــاة  عـــت بـــني   93وإاـــافة  إىل رلـــألع است ـــاف فنـــدا ليـــدلا بـــاالي  ـــو    - 21 مناسـ

منـاا سـتة انتماعـا  ملمثلـي األحـزاا       - خ ـا   2 874الطاقظتنيع  ـالك فياـا أكثـر مـن     
 المياسية القرباية اليوواوية والقرباية التركية ع قد  برعاية سظالة سلوفاكيا.

وواالت غرفة التجـالة وال ـناعة يف قـربص وغرفـة التجـالة القرباـية التركيـة تعزيـز          - 22
الثقة بني الطاقظتني؛ وستادأ نولة ثاوية من برواجماما املشترك بني الطاقظتني للتـدليب الـداخلي   

قرباـيا تركيـا    12 قرباـيا يوواويـا و   12ع   قاول 2015. ويف عام 2016مرب يف أيلولدسات
 للتدليب يف  ركا  توند مقالها يف أماكن الطاقظة األخرى.  

ــاويني ويف      - 23 ــةع يف الشــمال بالنمــاة للقاالاــة اليوو ــة والتذكالي وتمــمح املناســاا  الديني
اانــوا بالنمــاة للقاالاــة األتــراكع للقاالاــة مبوااــلة املمالســا  الدينيــة التقليديــةع وتتــيح يف  
بعــض افــاال  فراــا هامــة للتظاعــا بــني أفــراي الطــاقظتني. ويمــر  القــوة مشــالكة أكثــر مــن   

من الشعاقر الدينية واملناساا  التذكاليـة الـ  و ظقمـت يف املنطقـة      50  و  خص يف 15 000
العاملة أو تطلات عاول هذت املنطقةع ومنـاا موقعـا  أاـاح مـن املم،ـن الواـول إليامـا مـ خرا         
ألغراج العاـاية يف الشـمال ومهـا ال،نيمـة املالوويـة سـاوت آ  يف فاماغوسـتا وكنيمـة القـديس          

ــدا  الق  ــا املعم ــت      يوحن ــيفتع قام ــذكولة أع ــة امل ــاكي. وإاــافة إىل الشــعاقر الديني رباــية يف ألغ
حـاج مــن   1 000ع بتيمــا عاـول مـا يقــرا مـن    2015كـاوو  األولدييمـمرب    23القـوةع يف  

 الشمال إىل ممجد ت،ية هالة سلطا  يف اللواكا.  
ية مـن  ويف أيالدمايوع اقترحـت المـلطا  القرباـية التركيـة إحـداث تغـياا  سياسـات        - 24

 أ اع إرا و ظـذ ع أ  تـ ي  إىل اخنظـاج يف املوافقـا  علـأ ممالسـة الشـعاقر الدينيـة يف مشـال          
اازيرة. وسعيا إىل اما  استمرال الواول إىل املواق  الدينيةع قام ممتشـال  اخلـاص وممـثل     
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عاقر اخلااة بالتـدخا لـدعم الواـول إىل  يـ  املواقـ  الدينيـة واالسـتمرال يف ميـاية عـدي الشـ          
الدينية ال   الساا القاالاة اليوواويو  يف الشـمال. وستوااـا القـوة لاـد هـذت املمـألة عـن        
 كثب والقيام بالدعوة من أنا حرية العااية للناي من  ي  األييا  يف  ي  أ اء اازيرة.  

  ـااطد  10ووااا الزعماء الدينيو  يف قربص حوالهم وناـويهم املشـتركة. فظـي     - 25

ع أكدوا من نديد يعمام ال،اما للمظاواا  الرامية إىل التواـا إىل تمـوية للمشـ،لة    فرباير
القربايةع من خيفل إادال بيا  احظي يعوا في  إىل امل ي يف ختظيين القيوي املظرواـة علـأ   
ــة الــدينع مبــا يف رلــأل حتمــني ســاا الواــول إىل أمــاكن العاــاية واملقــابر الــ  أمِهلــت            حري

إايفح. ويف آرالدماليع سلم الزعماء الدينيو  لسـالتام األوىل املوقعـة    ي مر  وحتتاج إىل أو
تمــويةع وحتديــدا    يتوقعووــ  يف أيــة  ب ــولة مشــتركة إىل معيمــي الطــاقظتنيع بينــوا فياــا مــا      

 يتعلق بميالة أميفك امل سما  الدينية. فيما
ملعتقـد يف معااـة   ويف أعقاا املشالكة املتواالة للمقرل اخلـاص املعـين حبريـة الـدين وا     - 26

ممــاقا قــربصع قــدم الزعمــاء الــدينيو  ثــاين مداخلــة مشــتركة هلــم يف انتمــاا جملــس حقــوا  
. كمـا أبـرموا ب ـولة مشـتركةع يف انتمـاا      2016ايفوما  املعقوي يف ننيين يف آرالدمالي 

موام است افت  الاعثة الداقمة للمويد يف ننيينع ناوي التعاو  الـ  ياـذلو ا مـن أنـا إعمـال      
حرية الدين أو املعتقد يف  ي  أ اء اازيـرة. إىل ناوـب رلـألع أثـال  املقـرلةص اخلااـة ل مـم        

ومال  مواق  را  أمهيـة ثقافيـة    املتحدة يف جمال افقوا الثقافية املماقَا املتعلقة حبرية العاايةع
ــرة مــن   ــ ع حيــع عقــد  انتماعــا  مــ     2أيالدمــايو إىل  24يف قــربص يف الظت حزيرا ديووي
 طاقظة واسعة من احملاولين.

وخــيفل الظتــرة املشــمولة بــالتقريرع وااــلت القــوةع يف إطــال ممــامهتاا يف تــدابا بنــاء   - 27
الثقة وتنظيذهاع تيما أعمال اللجا  التقنيـة الثمـاين )املعنيـة بالاـع ايفراعـيع والتـراث الثقـايفع        

لايئةع وال ـحةع والشـ و  ايفومـاوية(.    واار ة واملماقا ااناقيةع وإيالة األمما ع واملعابرع وا
وّدل ايف الة بون  خاص إىل أ  اللجنة التقنية املعنية باار ة واملماقا ااناقية عقد  حلقـة  

 ــااطدفرباير. و ــعر  كلتــا الطــاقظتني صياــة األمــا   17يلاســية بشــأ  الشــرطة االحتاييــة يف 
أبليـتة   -أبلي،يدليظ،ـ    -دين يف ليظ،ـا  نراء التأخا يف إحرام التقدم يف فتح املعـربين ااديـ  

 وييريني دييرينيا.
وعما كا من قوة األمـم املتحـدة وبعـث  للممـاعي افميـدة وبروـامج األمـم املتحـدة          - 28

ايف اقي أي ا علأ  و وثيق م  اللجنة التقنية املعنية باملماواة بني اانمني. فظـي إطـال سلمـلة    
 و  اانمـاويةع است ـافت اللجنـة التقنيـة حلقـة وقـاش       متواالة من حلقا  النقاش حول الشـ 

آرالدمـالي ليفحتظـال بـاليوم الـدوح      10يف  “كيين حتمن النماء عملية بناء الميفم”معنووة 
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للمــرأةع وقــد ا ــترك كــا مــن القــوة وبعــث  للممــاعي افميــدة يف تيمــا هــذت املناســاة. كمــا  
ئة األمم املتحدة للممـاواة بـني اانمـني ومت،ـني     انتمعت اللجنة التقنية م  املديرة ايفقليمية هلي

أيالدمـايو.   6إىل  5املرأة املعنية بأولوبا وآسيا الوسطأ خيفل ميالخا إىل قربص يف الظترة مـن  
ــاء المــيفم وافوكمــةع      ــة املشــالكة النشــطة للمــرأة يف المياســة وبن و ــجعت املــديرة ايفقليمي

بشأ  إعداي خطـة عمـا لتنظيـذ قـرال جملـس األمـن       وأعربت عن تأييدها للتعاو  بني الطاقظتني 
1325 (2000  .) 
وبدعم قو  من االحتـاي األولويبع وااـا بروـامج األمـم املتحـدة ايف ـاقي العمـا عـن          - 29

كثب م  اللجنـة التقنيـة املعنيـة بـالتراث الثقـايف واللجنـة التقنيـة املعنيـة باملعـابر. فخـيفل الظتـرة            
دم يف العما يف ثيفثة من مواق  التراث الثقايف يف مدينـة فاماغوسـتا   املشمولة بالتقريرع أحِرم تق

املمـــوللةع فيمـــا يتوقـــ  أ  ت،تمـــا مشـــالي  كـــااة أخـــرىع مثـــا آنيـــوي باوتيليمووـــاي         
. ويمَّر الربوامج ايف اقي أي ـا إنـراء نـوال     2016وأبوستولوي أودليايع حبلول  اية عام 

اااليةع فيما قامت اللجنة التقنية املعنيـة بـالتراث    م حوبة مبر دين إىل مشالي  حظا التراث
الثقــايف بــالتعريين باألعمــال اااليــة مــن خــيفل تقــد  عــروج والظاــول يف وســاق ي ايفعــيفم.  

 ــخص مــن كلتــا الطــاقظتني  200ويمــا دأبرياع  ــالك أكثــر مــن  16و  15وخــيفل يــومي 
 ية.  مناساة ليفحتظال باليوم الدوح للمعا  واملواق  األثر يف
وكا  التقدم احملرم يف تنظيذ تدابا بناء الثقة ال  اتظق علياا الزعيمـا  وأعلنـا عنـاا يف     - 30
متظاوتـا. إر   علـأ الظـول تنظيـذ لفـ   ـرط مـاء االسـتمالا  ايفياليـة يف وقـاط            2015عام 

ــة األلغــام يف عــام     ــئن و ظــذ العمــا األو 2015العاــول؛ وأحــِرم تقــدم كــاا يف جمــال إمال ح . ول
املتعلق باملعـابر ااديـدة املتظـق علياـا وبـالرب ي بـني  ـا،ا  ال،اربـاءع فموـ     ـر م أ  تقـدم            

 بشأ  التشغيا املتاايل لنظم اهلواتين احملمولة حىت اآل .
  

 الملوك واالو ااطع واالستغيفل واالوتااك اانميا  - لابعا 
   ع2016حزيرا ديوويــ   17و  2015كــاوو  األولدييمــمرب   20يف الظتــرة بــني   - 31

ــة    ــن الظئـ ــاءين مـ ــن ايعـ ــيفن عـ ــاءين    1ايفبـ ــن االيعـ ــق أ  مـ ــق. وال يتعلـ ــييف إىل التحقيـ وأحـ
باالستغيفل واالوتااك اانميني؛ وخـيفل الظتـرة املشـمولة بـالتقريرع   يالنـق عـن ايعـاءا  مـن         

ــة  ــرة      2الظئ ــاءا  يف الظت ــدي ايف ــاح ليفيع ــة أ  الع ــن ااــدير بامليفحظ  2016-2015. وم
ايعــاءع ألبعــة منــاا مــن   14ع والــذ  بلــق 2014-2013أقــا ممــا أصبلــق عنــ  يف الظتــرة   كــا 
)مبـا يف رلـأل ايعـاءا  بشـأ  االسـتغيفل واالوتـااك اانمـيني   يثاتـا باأليلـة( وعشـرة            1 الظئة

 .  2ايعاءا  من الظئة 



S/2016/598 
 

 

16-11399 9/15 

 

االسـتغيفل واالوتـااك   ووااا الظريق العاما التاب  للقوة واملعين بالملوك واالو ااط و - 32
متثـال خلطـة العمـا املتعلقـة باالسـتغيفل واالوتـااك اانمـيني        اانميني الراد لبـ  المـنو  ليف  

ال  اعتمدخا الاعثةع وهي خطة ترمي إىل تنظيذ إنراءا  ددية ملنـ  أفـراي الاعثـة مـن الت،ـاا      
عدة املقدمـة إىل اـحايا   أعمال االستغيفل واالوتااك اانمينيع ولتعزيـز آليـا  ايفبـيفن واملمـا    

ع أوشـأ  القـوة فرقـة عمـا ياقمـة      2016 ـااطدفرباير   4االستغيفل واالوتااك اانميني. ويف 
معنيـة باالســتغيفل واالوتــااك اانمــيني لت،ــو  هيئــة خـرباء ياخــا الاعثــة تقــدم التونيــ  بشــأ    

 املماقا التشغيلية واالستراتيجية يف جمال االستغيفل واالوتااك اانميني.  
ويق  التدليب يف الب األوشطة ال  تقوم هبا القوة للتوعية مبعـايا المـلوك يف األمـم     - 33

املتحدة والتأكيد علأ سياسة األمني العـام بعـدم التمـامح مطلقـا وعـدم التـااو  مطلقـا وعـدم         
المــماح بــايففيف  مــن العقــاا إماء أعمــال االســتغيفل واالوتــااك اانمــيني. وخــيفل الظتــرة    

يولة تدلياية يف جمال الملوك واالو ـااط واالسـتغيفل    13ة بالتقريرع و ظقم ما جمموع  املشمول
 من أفراي  رطة األمم املتحدة. 38 فريا عم،ريا و 619واالوتااك اانميني مبشالكة 

  
 اللجنة املعنية باملظقويين   -خامما  

املعنيــة بــاملظقويين  ع مال الزعيمــا   تــرب اللجنــة2015كــاوو  األولدييمــمرب  20يف  - 34
وسجيف وداء يدعو  ي  القاالاة إىل تقد  معلوما  إىل اللجنة بشـأ  مواقـ  الـدفن احملتملـة.     
وقــد عــِرج النــداء علــأ  ا ــة التلظزيــو  يف  يــ  أ ــاء اازيــرة خــيفل األســابي  األوىل مــن   

الطــاقظتني حزيرا ديوويــ ع كاوــت أفرقــة علمــاء اآلثــال املشــتركة بــني   15. وحــىت 2016 عــام
ــا     ــد اســتخرنت لف ــة ق ــة للجن ــرةع مــن أاــا     1 112والتابع ــويا يف كــيف نــاويب اازي مظق

ــة للمظقــويين. وحــىت اآل ع       2001جمموعــ   مــا مــن املظقــويين املــدلنني يف القاقمــة الرمسي
 خ ـا  خـيفل الظتـرة     18 خ ا  وإعايخا إىل أسرهمع مناا لفا   643التعرف علأ لفا  

ير. ومنذ بداية المنةع بدأ  اللجنة يف تمري  وتاة افظر يف املنـاطق العمـ،رية   املشمولة بالتقر
ع قامـت اللجنـة   2015الواقعة يف الشمال. ومتا يا م  ايفر  املمنـوح يف تشـرين الثـايندووفمرب    

. واعتمـد  اللجنـة   2016مواقـ  عمـ،رية مقـرلة لعـام      10من أاا  4حىت اآل  بافظر يف 
ــوة األمــم املتحــدة     عــدة مناســاا  خــيفل   يف ــالتقرير علــأ مشــولة خــرباء ق ــرة املشــمولة ب الظت

ــاء       بشــأ  ســاا التخظيــين مــن املخــاطر الــ  تشــ،لاا الــذخاقر غــا املنظجــرة الــ  و نــد  أثن
 عمليا  افظر.
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 ااواوب املالية وايفيالية -سايسا  
ــةع مبونــب قرالهــا     - 35 ــة العام ــ   273د70اعتمــد  اامعي ــا إ الي ــو   54.8ع مالغ ملي

ــرة مــن    ــ   1يوالل ل وظــاا علــأ القــوة للظت ــ   30إىل  2016متومديولي ع 2017حزيرا ديووي
يشما التربا املقدم من ح،ومة قربص الذ   ثا ثلع اايف ت،اليين القـوةع أ  مـا يعـايل     مبا

ــالق ولع والتــربا املقــدم مــن ح،ومــة اليووــا    مليــو  يوال 18.4 ميفيــني يوالل. وإرا  6.5الا
ع فـم  ت،لظـة ايفوظـاا    2016متومديوليـ    31قرل جملس األمن متديد والية القوة إىل ما بعـد   ما

 علأ الاعثة ستقت ر علأ املاالق ال  توافق علياا اامعية العامة.
اال تراكا  املقـرلة غـا املمـدية للحمـاا     ع بلغت 2016حزيرا ديووي   22وحىت  - 36

بلـق جممـوا اال ـتراكا     يف التاليي وظمـ ع  مليو  يوالل. و 16.4اخلاص لقوة األمم املتحدة 
 .ا دواللال من ميفيني 2 202.5املقرلة غا املمدية امي  عمليا  حظا الميفم 

ــىت     - 37 ــدة حــ ــرة املمتــ ــن الظتــ ــوا  عــ ــاليين القــ ــا دأبريا  30ول ي  ت،ــ ع 2016ويمــ
 آرالد 31ل ي  ت،ـــاليين املعـــدا  اململوكـــة للوحـــدا  عـــن الظتـــرة املمتـــدة حـــىت         بينمـــا
 ع وفقا  ادول المداي الظ لي.2016 مالي
  

 ميفحظا  -سابعا  
ع وأحـرما تقـدما   املشـمولة بـالتقرير   أظار الزعيما   جاعة ومثابرة خـيفل هـذت الظتـرة    - 38

ين أحثامـا علـأ م ـاعظة ناويمهـا يف األ ـار      حقيقيا مـن خـيفل مشـالكتاما املتوااـلة. وإوـ     
 .2016املقالة ل،ي  ققا هدفاما املعلن واملتمثا يف التواا إىل تموية  املة يف عام 

ويف الوقت وظم ع يمـاولين القلـق إماء عـدم إحـرام تقـدم يف تنظيـذ بعـض تـدابا بنـاء           - 39
يا علــأ التزامامــا املتاــايل يف كــدلوأعلناهــا ســابقا الــ  كــا  الزعيمــا  قــد اتظقــا علياــا الثقــة 
. و  تتحقق إتاحة التشـغيا املتاـايل لـنظم اهلواتـين احملمولـةع وال الـرب ي       2015أيالدمايو  28

أبليتة وييرينيـ دييرينياع   -أبلي،يدليظ،   -بني  ا،ا  ال،ارباءع وال فتح املعربين يف ليظ،ا 
التـدابا املتظـق علياـا حبمـن ويـة       أحع الزعيمني علأ تنظيذ  ي إوين لغم إحرام تقدم أوح. و

 ،ـن   إراتية للمظاواـا   وهذت التدابا أ  ت،و  مظيدة يف بناء بيئة م من  أ ويو  تأخا. و
تشـا إىل أ  إ ـاي ممـتقاا    أ  أ  ي،و  هلا أثر إ ايب وملمـوي يف افيـاة اليوميـة للقاالاـةع و    

 بديا أمر مم،ن ويف متناول اليد.  
اـد العن ـرية    2015شـترك يف تشـرين الثـايندووفمرب    املد الـزعيمني  ومتا يا مـ  تأكيـ   - 40

 مـن ناوـب  علـأ اثـنني مـن القاالاـة األتـراك      فيـ  االعتـداء بافجـالة    أياوـا  والذ  وال،راهيةع 
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أ  هــذت األعمــال لــن متــر بــدو  عقــااع ألحــب فيــ   وأكــداع ع ــاا  مــن القاالاــة اليووــاويني
القاووويــة ناليــة. وساســا ايفســراا يف الظ ــا يف هــذت  بالتقــالير الــ  تظيــد بــأ  ايفنــراءا  

اآل ع وال يف  ع الالق ية لسالة احيحة مظايهـا أوـ  لـن يـتم التمـامح مـ  مثـا هـذت األعمـال         
 وحدة يف املمتقاا.املقربص 
ــر         - 41 ــة. وكمــا ركــر  يف تقري ــاء الثق ــا لان ــدباا هام ــام تشــ،ا ت ــة األلغ ــزال إمال وال ت

قلق إماء التأخر يف إمالة حقا األلغام اجملاول خل ي وقين إطـيفا النـال   ع ما ملت أ عر بالالمابق
وقــت مم،ــن لتظــاي  وقــوا  بأســرابــالقرا مــن مامــال ع وأحــع علــأ القيــام بممالــة األلغــام 

يف املنطقـة. ومـ  تمـالا احملايثـا ع مـن      وتيجـة ل مطـال   األلغام او،شاف حايث آخر متعلق ب
تخـذا خطـوا  ملموسـة يو  مزيـد مـن التـأخا مـن أنـا         يأ  املام ندا أ  يتعاو  اااواا  و

إمالة األلغام من  ي  أ اء اازيرة. كما ستتيح إمالة األلغام ما،را قدلا أكرب من حرية التنقـا  
يف حال التواا إىل تمويةع وحـول املنطقـة العاملـة افاليـة وعربهـا. ولـيس فقـول األلغـام يف         

،ا إال خطــرا علــأ افيــاة. وال  ،ــن أ  ت،ــو   اازيــرة قيمــة عمــ،رية تــذكرع وهــي ال تشــ 
يواعي تطاا  ي  حقول األلغام يف اازيرة أكثـر إفاحـا ممـا هـي عليـ  اآل . وأحـع ااميـ         

 علأ العما من أنا التواا إىل نعا قربص خالية من األلغام.
ئـة  وعلأ غرال التقـالير المـابقةع مـا ملـت أوا ـد معيمـي الطـاقظتني بـذل اااـوي لتاي          - 42

منا  يظ ي إىل حتقيق قدل أكرب من الت،اف  بـني ااـاواني يف اجملـالني االقت ـاي  واالنتمـاعي      
وتوســـي  وتعميـــق الـــرواب ي واالت ـــاال  يف امليـــايين االقت ـــاييةع واالنتماعيـــةع والثقافيـــةع   
والريااــية أو مــا  ــاهبااع مبــا يف رلــأل توســي  وتعميــق الــرواب ي واالت ــاال  هبــدف تشــجي    

اـذت االت ـاال  تــ ي  إىل تعزيـز الثقـة بـني الطــاقظتني وتمـاعد يف معااـة  ــواغا        ف التجـالة. 
 املماقا. تلألالقاالاة األتراك املتعلقة بالعزلة. وأحع الزعيمني علأ االستمرال يف معااة 

وأ يد بافوال ااال  بني معماء الطواقين الدينيةع الـذين تمـام ناـويهم املشـتركة      - 43
زيد من التظاهم وافد من عدم الثقة. وأحع كيف اااواني علـأ يعـم رلـأل    يف التشجي  علأ م

هذا االّات اوا حتقيق إم،اوية الواول بش،ا كامـا مـن    استمرالافوال عن طريق اما  
كنيمـة ومعاـد    500ال  يزيد عـديها علـأ    األخرى أنا العااية إىل ال،ناقس وأماكن العااية

ممـجد يف اانـوا. وباملثـاع فـمين أ ـج        100لـق عـديها   يف الشمال وإىل الــمماند الـ  يا  
ااــاواني علــأ إ ــراك اجملتمــ  املــدين متامــا يف العمليــة اااليــةع ســعيا إىل تعزيــز يعــم القواعــد     
الشعاية يف اي حا للممألة. وعلأ ون  اخل وصع أحع  ي  األطـراف الظاعلـة علـأ ميـاية     

ــة إىل  إيمــاعلــأ مشــالكة املــرأة علــأ  يــ  املمــتويا  و   ج منظــول ننمــاين يف اااــوي الرامي
 .(2000) 1325التواا إىل سيفم ممتدام يف قربص عميف بقرال جملس األمن 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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وتاقأ األمم املتحدة ملتزمة بـدعم العمـا ايفومـاين افاسـم الـذ  يـتم ويابـة عـن أس ـر           - 44
للجنة املعنيـة بـاملظقويين. ويف اـوء تقـدم كـا مـن األقـالا والشـاوي يف         ال حايا من خيفل ا

 المنع فم  من األمهية مب،ا  أ  تتاح للجنة الوساقا واملعلوما  اليفممة ل سراا يف عملاا.
ــن أ  ّـــر      - 45 ــة  ،ـ ــان علـــأ بيئـــة مواتيـ ــوة األمـــم املتحـــدة يف افظـ وال يـــزال يول قـ

ن أنا  اح العملية بش،ا عام. ويشما هذا الدول اتاـاا  املظاواا  فيااع را أمهية ق وى م
 ج استااقي والت د  يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة للمماقا املدوية والعمـ،رية وممـاقا   

يف املنطقة العاملة ويف ديطااع وتشجي  األوشطة املشتركة بـني   ا القاوو  والنظام ال  تنشأ يومي
لثقة والتعاو . وأيعو كيف الطرفني إىل يعـم هـذين ااـاواني مـن     الطاقظتني من أنا إعاية بناء ا

ــة قــوة  األمــم املتحــدةع وحتديــدا إىل اختــار إنــراءا  حامســة إماء كــا مــن يقــوم     نواوــب والي
يف املنطقـة العاملـة؛ وثاويـاع إىل يعـم      تااا لمـلط مـ قـوةع مبـا يظاـر احتراما   البأوشطة   تأر  هبا 

ــن أ   ــة مـــ ــ  تاـــــذهلا الاعثـــ ــوي الـــ ــاقا   اااـــ ــة املمـــ ــاقظتني ملعااـــ ــني الطـــ ــب بـــ ــا التقريـــ نـــ
 املشترك. االهتمام را 
ــام         - 46 ــذكرة ع ــا م ــايف لمسي ــأ أ  يق ــرة أخــرىع أحــع ااــاواني عل ــدو ا 1989وم ع فا

سيت،رل اخلـيفف املتعلـق بترسـيم األمـم املتحـدة خلطـي وقـين إطـيفا النـال. وتتوقـين إىل حـد            
يف افظان علأ بيئة ممتقرة علأ التـزام ااـاواني    بعيد قدلة قوة األمم املتحدة علأ أياء يولها

 باالمتناا عن حتد  سلطة القوة ومشروعيتاا ووزاهتاا يف املنطقة العاملة.
التلظزيوويــة املغلقــة  ،ــن أ  تمــاعد يف لاــد   الــدالا ولغــم ايفقــرال بــأ  كــاماا   - 47

ني األمن يف املنطقةع فـم  مثـا   األوشطة غا املشروعة يف املنطقة العاملةع وبالتاح تمام يف حتم
هذت األنازة متنح ميزة عم،رية وتش،ا اوتـااكا للواـ  القـاقمع إرا   ت،ـن مقرووـة صظـض       
ــم        ــذلأل أ ــج  بشــدة علــأ اختــار خطــوا   ــو خظــض ياق ــراي العمــ،ريني. ول يف عــدي األف
للونــوي والتمواــ  العمــ،ريني علــأ طــول خــ ي وقــين إطــيفا النــالع بــدءا مــن املواقــ  الــ     

التلظزيوويـة املغلقـةع وخااـة يف املنطقـة العمـ،رية ياخـا األسـوال         الـدالا  زم  ب،ـاماا   ع 
 الظينيمية ملدينة ويقوسيا القد ة.

اـوء التطـولا  ايف ابيـة علـأ ألج الواقـ        وعلأوعلأ  و ما ساقت ايف الة إلي ع  - 48
ع وااــلت قـوة األمـم املتحـدةع بالتنمـيق مــ      (2016) 2263وطلـب جملـس األمـن يف قـرالت     

بعث  للمماعي افميدةع التخطي ي للمرحلـة االوتقاليـة يف مـا يتعلـق بالتواـا إىل تمـوية. وقـد        
أبرم  هذت العملية عديا من املماقا ال  سوف تتطلب أ  ينظر الطرفـا  وجملـس األمـن فياـا     

حيع الدعم الذ  قد ي،و  مطلوبـا يف مرحلـة مـا بعـد التمـوية. ويف      يف الوقت املناسبع من 
الواقــ ع يناغــي أ  ت خــذ بعــني االعتاــالع مــن بــني ممــاقا أخــرىع قــدلة قــوة األمــم املتحــدة      
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ــوة افاليــة           ــد  الــدعم املناســب للتواــا إىل تمــوية يف ظــا ممــتويا  الق ــأ تق احملــدوية عل
والشـرطة. وإر أاـ  يف اعتاـال  مـا تقـدمع أحـع       وتش،يلااع واملالة اليفممة لت،وين القـوا   

كــيف ااــاواني علــأ التعــاو  علــأ  ــو أكمــاع وكشــركاء يف املمــتقااع مــ  بع ــاما الــاعضع  
بشــأ  املمــاقا املت ــلة بتنظيــذ التمــوية.    عوكــذلأل مــ  القــوة ومــ  بعــث  للممــاعي افميــدة   

ستوااـا عمليـة التخطـي ي    اجملتم  الدوح وظس القدل مـن األمهيـة. و  ناوب القو  من وللدعم 
 االستر اي مبا يمتجد من تطولا  يف املظاواا  وبآلاء اااواني.

 كـــاوو  الثـــايند 31وأواـــي بتمديـــد واليـــة الاعثـــة لظتـــرة مـــدخا ســـتة أ ـــار حـــىت   - 49
 عمـــ،رينيالـــ  ســـامهت إمـــا ب 34. وأوي أ  أعـــرا عـــن امتنـــاين للالـــدا  الــــ 2017 ينـــاير
 186. وأ ـيد بـذكرى حظظـة المـيفم الــ      1964الاعثة منذ عام  بشرطة أو باالثنني معا يف أو

ــ          ــأ  ي ــرة يعمــا للمــيفم يف قــربص. ويتحــتم عل ــأل الظت ــألواحام خــيفل تل ــذين نــايوا ب ال
األطراف العما بت ميم من أنا إ اي تموية  املةع يطمح إلياا  ي  القاالاة وقـد تمـمح   

 بتظاي  افانة املمتمرة لونوي قوا  فظا الميفم.
ليزا بوتناا ع ال  أ ـت مامتـاا مـ  قـوة األمـم املتحـدة       لوأوي أ  أعرا عن تقدير   - 50
حزيرا ديوويـ ع ملـا أبدتـ  مـن تظـا  علـأ مـدى فتـرة تنـاهز سـت سـنوا   ـغلت فياــا              10يف 

ــاا        ــدمت المــيدة بوتن ــة. وق ــربص ولقيمــة الاعث ــثل  اخلااــة يف ق ــة   عمن ــب مم ب ــظتاا واقا
ماا را للمحايثا  بايفاافة إىل قيـاية الـدعم الـذ  تقدمـ  قـوة األمـم        املمتشال اخلاصع يعما

 املتحدة إىل بعث  للمماعي افميدة.
وأوي أي ا أ  أ ،ر قاقد القوةع اللواء كريمتني لووـدع علـأ عملـاا. وسـتغايل اللـواء       - 51

ظاا أول امـرأة  بعد سنتني مـن اخلدمـة املمتـامةع بواـ    متومديولي  افاح لوود القوة يف  اية  ار 
 م بالم يف تاليي حظا الميفم.ـَتشغا من ب قاقد قوة يف األمم املتحدةع وهو معل

مليزابيع ساياال ال  والت إىل اازيرة يف حزيرا ديوويـ  لتـوح   بكما أوي أ  ألحب  - 52
ع أتقدم صالص  ـ،ر  إىل  يـ  العـاملني يف    وأخاا من ااا كممثلة خااة ح ولقيمة للقوة. 

وةع لنــاال  وومــاءاع ملــا أبــدوت مــن كظـاءة والتــزام يف االاــطيفا باملمــ وليا  الــ  أوكلــاا  القـ 
ع ملـا بذلـ     إليام جملس األمن. وأعرا أي ا عن تقدير  ملمتشال  اخلاصع إس  بالث إيـد 

 من ناوي لتيما احملايثا  بني اااواني.
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 املرفق
 رطة يف عملية األمم املتحـدة  الالدا  املمامهة بأفراي عم،ريني وبأفراي   

 (2016حزيرا ديووي   15يف قربص )يف 
 

 األفراد العسكريون البلد
 265 األلننتني  

 4 النمما
 2 الرباميا
 1 كندا
 14  يلي
 77 هنغاليا
 2 النرويج
 14 بالاغوا 
 46 اربيا
 159 سلوفاكيا
 2 أوكراويا

يرلندا الشماليةأاململ،ة املتحدة لربيطاويا العظمأ و  275 
 861 اجملموا  

  
 األفراد العسكريون البلد
 9 أستراليا  

 9 الاوسنة واهلرسأل
 6 ال ني
 5 اهلند

يرلنداأ  12 
 2 ليتواويا
 4 اااا األسوي
 5 لوماويا 
 3 االحتاي الروسي
 2 اربيا
 5 سلوفاكيا
 6 أوكراويا
 68 اجملموا 
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