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  أوروبا

  احلالة يف قربص - ٢٩

  

 ٤٩٤٧املقرر الذي اختذه جملـس األمـن يف جلسـته      

: ٢٠٠٤نيســــــــــــــان/أبريل  ٢١ودة يف املعقــــــــــــــ

  مشروع القرار  رفض

ــ   ــودة يف ٤٩٤٠ة يف اجللســـ ــان/أبريل  ٢، املعقـــ نيســـ
، اليت مل يدل فيها بأي بيـان، اسـتمع جملـس األمـن إىل     ٢٠٠٤

إحاطة قدمها املستشار اخلاص لألمني العـام بشـأن قـربص عـن     
وذكـر   .)١(مهمة املساعي احلميدة اليت يضطلع ا األمني العـام 

املستشــار اخلــاص يف إحاطتــه أن الطــرفني املتنــازعني يف قــربص 
ــا يف  قـــــد ــتئناف  ٢٠٠٤شـــــباط/فرباير  ١٣اتفقـــ علـــــى اســـ

املفاوضات علـى أسـاس خطـة األمـني العـام الراميـة إىل حتقيـق        
ــتفتاءين       ــن خــالل إجــراء اس ــربص م تســوية شــاملة ملشــكلة ق
منفصـلني ومتــزامنني قبـل انضــمام قـربص إىل االحتــاد األورويب    

. ولتحقيق تلـك الغايـة، التـزم الطرفـان     ٢٠٠٤أيار/مايو  ١يف 
املرحلة األوىل بالسعي إىل اتفاق بشـأن التغـيريات وإكمـال     يف

آذار/مـارس يف   ٢٢اخلطة من مجيـع جوانبـها يف موعـد أقصـاه     
ــان     ــة األمــني العــام للمســاعي احلميــدة. واتفــق الطرف إطــار بعث

__________ 

خالل هذه الفترة، عقد الس إضافة إىل اجللسـات الـيت يتناوهلـا      )١(  
ة مــع البلــدان املســامهة هــذا القســم، عــددا مــن اجللســات اخلاصــ 

تحــــدة حلفــــظ الســــالم يف قــــربص،  بقــــوات يف قــــوة األمــــم امل
ــال ــف و   عمــ ــرعني ألــ ــام الفــ ــ بأحكــ ــاين   بــ ــق الثــ ــن املرفــ اء مــ
 حزيـــران/ ٧). وعقـــدت اجللســـات يف ٢٠٠١( ١٣٥٣ للقـــرار

ــه  ــة ( ٢٠٠٤يونيــ ــوبر  ٨ ) و٤٩٨٣اجللســ ــرين األول/أكتــ تشــ
جللســة (ا ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٩ )، و٥٠٥٤(اجللســة  ٢٠٠٤
)، ٥٣١٦(اجللسة  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٧ )، و٥١٩٨

ــايو  ٣١ و ــة  ٢٠٠٦أيار/مـــــ ــانون  ٨ ) و٥٤٤٧(اجللســـــ كـــــ
ــمرب  ــة  ٢٠٠٦األول/ديسـ ــه  ٨ )، و٥٥٨٢(اجللسـ حزيران/يونيـ

 ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب   ٧ )، و٥٦٨٩(اجللســة  ٢٠٠٧
  ).٥٧٩٤(اجللسة 

كذلك على أن يعقد األمني العام، يف حالة عدم وجود اتفـاق  
ركيـا واليونـان،   من هذا القبيل، اجتماعـا للطـرفني، مبشـاركة ت   

لتقــدمي تعاومــا يف جهــد متضــافر لالتفــاق علــى نــص ــائي    
ــام    ٢٩حبلــــول  ــأزق قــ ــتمرار املــ ــبا الســ ــارس. وحتســ آذار/مــ

ــام إىل اســتخدام       ــني الع ــدعوة األم ــان، كملجــأ أخــري، ب الطرف
سلطته التقديرية إلكمال النص الذي سيطرح لالسـتفتاء علـى   

ر اخلـاص أعضــاء  اجلـانبني علـى أســاس خطتـه. وذكَّـر املستشــا    
الــس بــأن العمليــة تســتند إىل الشــروط الــيت وضــعها األمــني   

السـتئناف   .)٢(٢٠٠٣نيسـان/أبريل   ١العام يف تقريره املـؤرخ  
بذل مساعيه احلميدة ونال ذلك النهج تأييـد الـس يف القـرار    

وقد أسفرت تلك العمليـة عـن نـص ـائي      ).٢٠٠٣( ١٤٧٥
) قدمـه  “ة ملشـكلة قـربص  أساس االتفاق على تسـوية شـامل  ”(

ــتوك،     ــدت يف بريغنسـ ــيت عقـ ــات الـ ــام يف املفاوضـ ــني العـ األمـ
ــيجري االســتفتاء  ٢٠٠٤آذار/مــارس  ٣١سويســرا، يف  ، وس

  .)٣(٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٤عليه يف 

وشدد املستشار اخلـاص علـى أنـه علـى الـرغم مـن أن         
اخلطة قد وضـعت يف صـيغتها النهائيـة مـن قبـل األمـني العـام،        

خري، فهي ليست من اختراع األمني العـام. وأكـد أن   كمالذ أ
اخلطـة تتضــمن املفــاهيم الرئيســية والتبـادالت الــيت نشــأت مــن   
عمليــة تفاوضــية طويلــة. وــدف إطــالع أعضــاء الــس علــى 
شــرح تفصــيلي للنقــاط الرئيســية يف اخلطــة، أحــاهلم املستشــار   

، ٢٠٠٣نيسـان/أبريل   ١اخلاص إىل تقرير األمني العام املؤرخ 
__________ 

  )٢(  S/2003/398.  

ــيغ    )٣(   ــة، بالصــ ــدر اخلطــ ــني العــــام يف    مل تصــ ــدمها األمــ ــيت قــ ة الــ
  ، بوصفها وثيقة من وثائق جملس األمن.٢٠٠٤آذار/مارس   ٣١
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الـــذي ذكـــر فيـــه األمـــني العـــام أن اخلطـــة تـــنص علـــى إقامـــة  
مجهورية قربص املتحدة اليت تتمتع بسـيادة واحـدة، وشخصـية    
دولية وجنسية، وستتألف من دولـتني متكـافئتني سياسـيا، مهـا     
الدولة القربصـية اليونانيـة والدولـة القربصـية التركيـة، علـى أن       

ــائف   تني ومنطقـــتني. يـــتم توحيـــدمها يف احتـــاد فيـــدرايل بـــني طـ
وكإجراء تأسيسي لقربص بعد إعادة توحيـدها تطلبـت اخلطـة    
إجـراء اسـتفتاءين منفصـلني يف آن واحـد مـن جانـب السـكان        

  القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك.

وذكَّر املستشار اخلاص أعضاء الس بأن هنـاك سـتة     
تـــذييالت ملحقـــة باالتفـــاق بشـــأن تســـوية شـــاملة للمشـــكلة 

ــك وضــع      القرب ــا يف ذل ــه، مب ــع مرفقات ــاق تأســيس، م صــية: اتف
دستور جلمهورية قربص املوحدة؛ ودستورين للدولة القربصـية  
اليونانية والدولة القربصة التركية التأسيسينت؛ ومعاهـدة بشـأن   
املســائل املتصــلة بالوضــع اجلديــد يف قــربص؛ ومشــروع قــانون  

ــة قــربص املتحــدة إىل اال   حتــاد تعــديل شــروط انضــمام مجهوري
األورويب؛ ومســائل ســتقدم إىل جملــس األمــن مــن أجــل اختــاذ   
قرار بشأا؛ وتـدابري يـتعني اختاذهـا خـالل شـهر نيسـان/أبريل       

ــينات  ٢٠٠٤ . وأوجـــز املستشـــار اخلـــاص بعـــد ذلـــك التحسـ
الرئيســية الــيت أدخلــت علــى اخلطــة منــذ صــدور تقريــر األمــني 

شـراف  ، اليت تضـمنت اإل ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ١العام املؤرخ 
على نقل ملكية األراضي من جانب األمم املتحـدة، واجلـدول   
ــة والتركيــة مــن اجلزيــرة،        ــزمين النســحاب القــوات اليوناني ال

  ووالية عملية األمم املتحدة يف قربص يف املستقبل.

ووجـــه املستشـــار اخلـــاص أيضـــا انتبـــاه الـــس إىل        
اخلطــوات الــيت جيــب اختاذهــا يف نيســان/أبريل حــىت ميكــن أن   

علــى  ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ٢٩دخل اخلطــة حيــز النفــاذ يف  تــ
ــو املتـــوخى، إذا وافـــق عليهـــا ســـكان البلـــدين خـــالل        النحـ
ــة     االســتفتاءين. ومشلــت تلــك اخلطــوات بعــض األعمــال الفني
النهائية مـن جانـب الطـرفني؛ واحلصـول علـى التأكيـد اخلطـي        

 من الدول الضامنة وهي تركيا واململكة املتحدة واليونان بأـا 
توافـق علـى طـرح اتفاقـات التأسـيس لالسـتفتاءين، وأـا عنـد         
املوافقة على اتفاق التأسيس، واالنتهاء من إجراءات التصـديق  
الداخلية، ستوقع على املعاهدة بشأن املسـائل املتصـلة بالوضـع    
ــانون تعــديل     ــواردة يف اخلطــة؛ واعتمــاد ق ــد يف قــربص ال اجلدي

يب مــن قبــل جملــس  شــروط انضــمام قــربص إىل االحتــاد األورو 
ــادة       ــد إعـ ــربص بعـ ــام قـ ــال أمـ ــاح اـ ــاد األورويب إلفسـ االحتـ
ــس    ــة جملـ ــاد األورويب؛ وموافقـ ــمام إىل االحتـ ــدها لالنضـ توحيـ
األمن على والية منقحة إىل حد كبري فيما يتعلق بعملية األمم 
املتحــدة يف قــربص. وشــدد املستشــار اخلــاص علــى أن األمــني   

ــة منصــفة ومتو    ــرى أن اخلط ــام ي ــق   الع ــل يف أن يواف ــة ويأم ازن
  .)٤(الناس على اجلانبني عليها

، قـــدم األمـــني العـــام    ٢٠٠٤نيســـان/أبريل   ١٦ويف   
تقريــــرا بشــــأن قــــربص، ركــــز فيــــه علــــى بعثتــــه للمســــاعي  

. وأشــار إىل أنــه علــى الــرغم مــن أنــه قــد مت إهــدار   )٥(احلميــدة
فرصــة حلــل مشــكلة قــربص، فــإن اخلطــة الــيت قــدمها إىل قــادة  

زالـت مطروحـة. ويف أعقـاب رسـائل ومشـاورات       اجلانبني ما
أدت به إىل االعتقاد بأن مثـة مـا يـدعو إىل بـذل جهـد جديـد،       
ــام بـــدعوة زعيمـــي اجلـــانبني إىل نيويـــورك مـــن أجـــل    فإنـــه قـ

  .  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ١٠استئناف املفاوضات يف 

وأشــار األمــني العــام يف مــا بعــد إىل املســائل املزمــع         
ــس األمــن  ــاء للتســوية     تقــدميها إىل جمل ــذييل ه ــا (الت ــت فيه للب

الشاملة ملشكلة قربص الذي مبوجبه سيطلب من الـس اختـاذ   
قرارات يبدأ نفاذها بعد إعادة توحيـد قـربص. ومبوجـب تلـك     
القرارات، يؤيد الس اتفـاق التأسـيس؛ ويفـرض حظـرا علـى      
ــم      ــدة لألم ــة جدي ــربص؛ ويقــوم بإنشــاء عملي األســلحة ضــد ق

__________ 

  )٤(  S/PV.4940٦-٢ات ، الصفح.  

  )٥(  S/2004/302.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 796/1582 
 

ــطالع ب  ــدة لالضـ ــوية   املتحـ ــذ التسـ ــة بتنفيـ ــؤوليات املتعلقـ املسـ
ــة        ــق بالوالي ــام أيضــا تفاصــيل تتعل ــني الع ــدم األم الشــاملة. وق
املقترحــة لعمليــة األمــم املتحــدة اجلديــدة يف قــربص وتشــكيلها  

  وقوامها وهيكلها.  

ومراعاة لتفـاهم الطـرفني الـوارد يف التسـوية الشـاملة،        
ألمـن النظـر يف   ولطريقة النفاذ، طلب األمـني العـام إىل جملـس ا   

اختـــــاذ إجـــــراءات قبـــــل االســـــتفتاءين اللـــــذين أجريـــــا يف      
ــذي      ٢٤ ــرار ال ــام إىل أن الق ــني الع نيســان/أبريل. وأشــار األم

نيســـان/أبريل هـــو ملـــك لـــه  ٢٤ســـيتخذه شـــعب قـــربص يف 
وحــده، وذكــر أن مــن شــأن اختــاذ الــس إجــراء يف حينــه أن  
ــعب إىل أن التســـوية       ــو طمأنـــة الشـ ــوطا بعيـــدا حنـ ــع شـ يقطـ
ــدة وأن      ــم املتحـ ــب األمـ ــن جانـ ــوي مـ ــد القـ ــتحظى بالتأييـ سـ

  أحكامها املتعلقة باألمن سيتم تنفيذها تنفيذا كامال.  

ــة    ــودة يف ٤٩٤٧ويف اجللسـ ــان/أبريل  ٢١، املعقـ نيسـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٤

. وأدىل ببيانـــــات ممثلـــــو ٢٠٠٤نيســـــان/أبريل  ١٦املـــــؤرخ 
 والربازيــل، وباكســتان، وأنغــوال، وإســبانيا، ،ســيالرو االحتــاد
 وفرنســـا، والصـــني، وشـــيلي، ورومانيـــا، واجلزائـــر، ،وبـــنن

 الشــــمالية، وأيرلنــــدا العظمــــى لربيطانيــــا املتحــــدة واململكــــة

  األمريكية. املتحدة والواليات

ويف بداية اجللسة، وجه الرئيس (أملانيـا) انتبـاه الـس      
ــن املم  ــدم مـ ــرار مقـ ــروع قـ ــات  إىل مشـ ــدة والواليـ ــة املتحـ لكـ

، يقرر به الس أال تصبح األحكـام املبينـة يف مرفـق    )٦(املتحدة
هذا القرار نافذة إال لدى ورود إخطار مـن األمـني العـام ببـدء     
ــانيني      ــاب اختــاذ القبارصــة اليون ــاق التأســيس، يف أعق ــاذ اتف نف
والقبارصــة األتــراك قــرارا بــذلك يف حريــة؛ وتضــمن مشــروع  

__________ 

  )٦(  S/2004/313.  

رفقاته أحكاما (أ) تستعيض عن قوة األمـم املتحـدة   القرار يف م
حلفظ السالم يف قربص بعملية جديدة يف قـربص تعـرف باسـم    
بعثــة األمــم املتحــدة لتنفيــذ التســوية يف قــربص؛ تنــاط ــا، يف    
مجلة أمور، واليـة رصـد تنفيـذ اتفـاق التأسـيس؛ (ب) تفـرض       
حظر أسلحة ضد قربص مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق؛      

ــوية    (ج) ــذ التسـ ــة أن تنفـ ــع األطـــراف املعنيـ تطلـــب مـــن مجيـ
الشاملة جبميـع جوانبـها تنفيـذا صـادقا وتامـا يف حـدود األطـر        

  الزمنية احملددة فيها.

وتكلم ممثل االحتاد الروسي قبل التصـويت فأشـار إىل     
ــدها        ــيت أوف ــدة ال ــة املســاعي احلمي ــتمرار بعث ــد باس ــده أي أن بل

لتوصـــل إىل تســـوية عادلـــة األمـــني العـــام وجهـــوده املبذولـــة ل
ملشــكلة قــربص، علــى أســاس قــرارات جملــس األمــن، والرغبــة   
ــرورة أن    ــيتني. وشـــدد علـــى ضـ ــائفتني القربصـ الواضـــحة للطـ
ــن،      ــس األمـ ــوص جملـ ــى اخلصـ ــدويل، وعلـ ــع الـ ــاعد اتمـ يسـ
الطـــرفني القربصـــيني علـــى التوصـــل إىل ترتيبـــات بنفســـيهما،  

االسـتفتاءين  ولكن ليس بفرض أي قرارات عليهما. وأكد أن 
ــرر إجراؤمهــا يف   نيســان/أبريل جيــب أن حيــدثا حبريــة     ٢٤املق

ودون أي تــدخل أجــنيب أو ضــغط. وأعــرب عــن اعتقــاد وفــد  
بلده بأن الـس سيسـتطيع اعتمـاد قـرار مـدروس، يشـمل مـا        
يتعلـق بنشـر عمليـة جديـدة مـن عمليـات حفـظ السـالم، بعــد         

وض علـــى إجـــراء االســـتفتاءين. ويف مـــا يتعلـــق بعمليـــة التفـــا 
مشروع القرار، أعرب ممثـل االحتـاد الروسـي عـن أسـف وفـد       
بلــده العميــق علــى الطريقــة الــيت أعــد ــا مشــروع القــرار.         
ــة      ــأن قــرارا معقــدا مــن النــاحيتني الفني وأعــرب عــن اعتقــاده ب
والقانونيــة، مثــل وضــع معــايري عمليــة جديــدة لألمــم املتحــدة   

سـلحة،  حلفظ السالم يف قربص، وفرض حظـر علـى توريـد األ   
يســـتدعي أدق التحليـــل وأكثـــره عنايـــة. واسترســـل قـــائال إن  
مقـــدمي املشـــروع بـــدال مـــن ذلـــك عرضـــا مشـــروع القـــرار   

ــد أن   ــس    “جتــاهال”للتصــويت بع وجهــات نظــر أعضــاء ال
اآلخــرين. وأشــار إىل أن األطــراف املعنيــة مباشــرة بالتســوية      
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وكذلك أغلبية أعضاء الـس أعربـت عـن آراء معارضـة هلـذا      
عتماد املتسرع ملشـروع قـرار عشـية االسـتفتاءين. وأضـاف      اال

قائال إنه يف ظل تلك الظـروف مل يكـن أمـام اجلانـب الروسـي      
خيار سوى ممارسة حق الـنقض ألسـباب فنيـة، ـدف ضـمان      

فر الظروف مستقبال للعمل العـادي الـذي يتسـم بـاالحترام     اتو
قبولـة  املتبادل لالتفاق بشأن إصدار قرارات من جملس األمن م

جلميع األطراف. وشدد على أن وفد بلده مستعد لالضـطالع  
بــدور بنــاء يف صــياغة مشــروع قــرار بشــأن هــذه املســألة بعــد   
إجراء االستفتاءين، علـى أن يكـون مفهومـا أن هـذا املشـروع      
سيأخذ يف احلسبان نتائج االسـتفتاءين، ويعـرض سـبال مقبولـة     

  .)٧(ةللجميع إلزالة الشواغل لدى األطراف القربصي

وطرح مشروع القرار بعـد ذلـك للتصـويت، فحصـل       
صوتا مؤيـدا مقابـل صـوت واحـد معـارض (االحتـاد        ١٤على 

الروسي) ومل يعتمد مشروع القـرار بسـبب التصـويت السـليب     
  من عضو دائم يف الس.  

وحتدث ممثل اململكة املتحدة بعـد التصـويت، فـأعرب      
الــس إىل  عــن شــعور وفــد بلــده خبيبــة األمــل لتعــذر توصــل   

ــيس     ــه ل توافــق يف اآلراء بشــأن مشــروع القــرار. وأشــار إىل أن
مون العـام ملشـروع القـرار ذلـك     هناك مـن يعتـرض علـى املضـ    

أن عضــواً واحــداً يف الــس صــوت ضــد القــرار ألســباب    إال
فنيــة تتعلــق بــاإلجراءات والتوقيــت. وشــدد علــى أن تصــويت  

شروع القـرار إمنـا   األغلبية الساحقة من أعضاء الس لصاحل م
يوجه رسالة دعم قوية جلهود األمـني العـام وخطتـه. وقـال إن     
هذا التصويت يعطي شعب قربص ضماناً لتصرف الس بنـاء  
على االلتزامات اليت تقع على عاتقه مبوجب التسوية الشـاملة،  
ــم املتحــدة حلفــظ الســالم       ــززة لألم ــة مع ــا إنشــاء عملي ــا فيه مب

رب عن أمـل وفـد بلـده يف أن    وفرض حظر على األسلحة وأع
__________ 

  )٧(  S/PV.4947 ٢، الصفحة.  

يغتــنم الشــعب القربصــي هــذه الفرصــة التارخييــة الــيت أوجــدا  
اخلطة من أجـل إجيـاد حـل سـلمي للصـراع يف قـربص. وذكـر        

ــة وأن وفــد   أن مشــروع القــرار مــا  زال مطروحــا علــى الطاول
بلده سيطلب من الس أن يبت يف األمـر بسـرعة بعـد إجـراء     

ينبغي أال يساور أحـدا الشـك يف   االستفتاءين، وشدد على أنه 
  .)٨(أن الس يقف على استعداد للوفاء بالتزاماته

وأعرب ممثل الواليات املتحدة أيضا عما يسـاور وفـد     
بلده من شعور خبيبة األمل لعدم استعداد أحـد أعضـاء الـس    
ــل      لتأييــد طلــب األمــني العــام اعتمــاد مشــروع القــرار هــذا قب

وفري الضمانات للقبارصة اليونـانيني  إجراء االستفتاءين دف ت
بأن اهلياكل األمنية املنصوص عليها يف التسوية سـتكون قائمـة   

نيسان/أبريل. وذكر أنه من الواضح أنـه   ٢٤قبل التصويت يف 
ــع القبارصــة يف     ــالقبول مــن جانــب مجي إذا حظيــت التســوية ب
االســـتفتاءين، ســـيكون هنـــاك عمـــل ســـريع جـــداً يف الـــس  

ألمــم املتحــدة لتنفيــذ التســوية يف قــربص وإنفــاذ  إلنشــاء بعثــة ا
  .)٩(حظر األسلحة

وأشـــار عـــدد مـــن املـــتكلمني اآلخـــرين إىل أن وفـــود    
بلدام قد صـوتت لصـاحل مشـروع القـرار لـدعم اجلهـود الـيت        

وأكـد   )١٠(يبذهلا األمني العام من أجل التوصل إىل حـل للـرتاع  
ــني أعضــاء الــس يف      ــا ب ــا عام ــبعض أن مثــة اتفاق ــق  ال ــا يتعل م

ــى أن الشــعب القربصــي، إذا      مبضــمون املشــروع وشــددوا عل
ــى اســتعداد لتحمــل      ــإن الــس عل ــد، ف صــوت لصــاحل التوحي

__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

  .٤ و ٣املرجع نفسه الصفحتان   )٩(  

ــفحة    )١٠(   ــه، الصـــ ــع نفســـ ــنن)؛ وال ٤املرجـــ ــفحتان (بـــ  ٥ و ٤صـــ
(باكســتان،  ٦ و ٥واجلزائــر، ورومانيــا)، والصــفحتان  (أنغــوال،

  والربازيل، وشيلي).
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. وأعــرب متكلمــون )١١(مســؤولياته مبوجــب التســوية الشــاملة 
آخــرون عــن تفضــيلهم أن تنضــم قــربص بعــد توحيــدها إىل       

. وأعــرب أيضــا عــدد مــن املــتكلمني عــن  )١٢(االحتــاد األورويب
هم لعدم توسيع نطاق املشـاورات مـن أجـل حتقيـق توافـق      أسف

  .)١٣(يف اآلراء قبل الشروع يف التصويت على مشروع القرار
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٤٨القرار   

ــته  ــودة يف  ٤٩٨٩يف جلســـ ــران/ ١١املعقـــ  حزيـــ

    ٢٠٠٤  يونيه

ــاملة يف        ــوية الشـــ ــة التســـ ــض خطـــ ــاب رفـــ يف أعقـــ
ــا يف  ــذين أجريــ ــتفتاءين اللــ ــان/أبريل  ٢٤ االســ ، ٢٠٠٤نيســ

ــته    ــن، يف جلســـ ــس األمـــ ــتمع جملـــ ــودة يف  ٤٩٥٤اســـ املعقـــ
، إىل إحاطة من وكيـل األمـني العـام    ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٨

للشؤون السياسية عن نتيجة االسـتفتاءين يف قـربص، ومل يـدل    
  بأي بيان يف اجللسة.  

وأفاد وكيل األمني العام يف إحاطتـه بأنـه، بعـد وضـع       
ــيغة النهائ ــة الالصـــ ــيس يف بورغنســـــتوك يف   يـــ ــاق التأســـ تفـــ

آذار/مارس، واصل الطرفـان العمـل بشـأن املسـائل الفنيـة       ٣١
الواردة يف خطة التسوية الشاملة حىت اليوم األخري قبـل إجـراء   

ــتفتاءين وأن الـــنص ا ــرفني يف  االسـ لرمســـي قـــد أرســـل إىل الطـ
نيسـان/أبريل، دعـا زعـيم القبارصـة      ٧نيسـان/أبريل. ويف   ٢٣

يني، يف بيــان إىل األمــة، القبارصــــــة اليونــانيني إلـــــى أن اليونــان
“ مدويـة ‘ ال’يبعثوهـا  ”يرفضـــوا خطة األمني العام، بل وبأن 

__________ 

(فرنسـا)؛ الصـفحة    ٤(بنن)؛ الصفحة  ٤املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  
    (إسبانيا وشيلي). ٦  و ٥(اجلزائر)؛ والصفحتان  ٥

(رومانيـا وفرنسـا)؛ والصـفحة     ٥ و ٤املرجع نفسـه، الصـفحتان     )١٢(  
  إسبانيا).( ٦

ــفحة    )١٣(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحتان  (ف ٥املرجــ ــا)؛ والصــ  ٥ و ٤رنســ
  .(باكستان والربازيل) ٦ و ٥والصني)، والصفحتان   (اجلزائر

للخطة، متضـامنا بـذلك مـع زعـيم القبارصـة األتـراك. بيـد أن        
عددا من الزعماء السياسيني يف كال اجلانبني وقفوا إىل جانـب  

ــربص.    ــد ق ــادة توحي ــن    التصــويت لصــاحل إع وأشــار حــزب م
األحزاب السياسية الرئيسية يف اجلانب القربصي اليونـاين، هـو   
أكيــل (احلــزب التقــدمي للشــعب العامــل)، الــذي كــان عــادة   
مؤيــدا للتوصــل إىل تســوية للمشــكلة القربصــية، إىل أن جملــس  
األمـن لــو كــان قــد قــدم بعـض الضــمانات األمنيــة قبــل إجــراء   

ادرا علـى تأييـد اخلطـة.    االستفتاء لكان ذلك قد جعل أكيل قـ 
بعــد  “ال مــع الترفُّــق”وكــان أكيــل قــد دعــا إىل التصــويت بـــ 

النتـائج الــيت أســفر عنــها نظـر الــس يف األمــر، ولكنــه أعــرب   
ــت املناســب إىل      ــا يف الوق ــك عملي ــرجم ذل ــه يف أن يت ــن أمل ع
اقتــراع باإلجيــاب يف اســتفتاء ثــان جيــرى بشــأن اخلطــة. وأفــاد   

ه مـن السـابق ألوانـه جـدا تقـدمي حتليـل       وكيل األمني العـام بأنـ  
مفصل لكمية املعلومات اليت أتيحت للشعب أثناء إجراء محلـة  
االستفتاء، وأشار مـع ذلـك إىل أن مثـة شـواغل متعلقـة مبسـألة       
إتاحــة ســبل الوصــول إىل وســائط اإلعــالم لشخصــيات دوليــة  
من األمـم املتحـدة واالحتـاد األورويب أثارهـا املستشـار اخلـاص       

  زعيم القربصي اليوناين.  مع ال

كيل األمني العـام أيضـا بأنـه، يف االسـتفتاءين،     ووأفاد   
ــاق التأســيس بنســبة      ــانيون اتف ــض الســكان القبارصــة اليون رف

ــل    ٧٥,٨٣ ــة مــن األصــوات مقاب ــة يف  ٢٤,١٧يف املائ يف املائ
حني أن السكان القبارصة األتراك وافقـوا علـى خطـة التسـوية     

يف املائـة. وبالتـايل لـن     ٣٥,٠٩قابـل  يف املائة م ٦٤,٩١بنسبة 
يــدخل اتفــاق التأســيس حيــز النفــاذ نظــرا ألن اخلطــة تقتضــي   

  موافقة اجلانبني.

ــرم         ــام حيت ــني الع ــام، أن األم ــني الع ــل األم وذكــر وكي
النتــائج الــيت أســفر عنــها االســتفتاءان، وأنــه يأســف يف الوقــت  

ية، ذاته لضياع فرصة فريـدة وتارخييـة لتسـوية املشـكلة القربصـ     
وتوحيـــد قـــربص يف موعـــد مناســـب النضـــمامها إىل عضـــوية 
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أيار/مـايو. وال يـزال األمـني العـام علـى       ١االحتاد األورويب يف 
اقتنــاع بــأن اخلطــة املقدمــة متثـِّـــــل حــال توفيقيـــــا عــادال قــابال   
للتطبيق ودقيقـا يف توازنـه. ويأمـل األمـني العـام يف أن تتوصـل       

بـالرغم مـن ذلـك، إىل رأي خمتلـف      الطائفة القربصية اليونانية،
عنــدما حيــني الوقــت املناســب، بعــد أن جتــري تقييمــا متعمقــا    

واقـــــب احملتمـــــل أن تترتـــــب عليـــــه. وواقعيـــــا لقرارهـــــا وللع
الوقت نفسه يشيد األمني العـام بقـرار القبارصـة األتـراك،      ويف

الذين وافقوا على اخلطـة بـالرغم مـن التضـحيات الكـبرية الـيت       
لنسـبة للكـثريين منـهم وهـو يأسـف عـن أسـفه        تترتب عليهـا با 

ألن القبارصــة األتــراك لــن يتمتعــوا علــى قــدم املســاواة بفوائــد  
 أيـــار/ ١األورويب ابتــداء مــن    االنضــمام إىل عضــوية االحتــاد   

. وختم وكيل األمني العام بقوله إن األمـني العـام   ٢٠٠٤ مايو
بــدأ يفكــر تفكــريا متأنيــا يف مضــاعفات نتيجــة االســتفتاءين       

ــه       ب ــه بالنســبة للمســتقبل، وإن ــا تعني ــم املتحــدة وم النســبة لألم
سوف يقـدم تقريـرا مكتوبـا مفصـال إىل جملـس األمـن يتضـمن        

  .)١٤(استنتاجاته يف الوقت املناسب

، قــدم األمــني العــام تقريــرا ٢٠٠٤أيار/مــايو  ٢٨ويف   
تضـمن   )١٥(عن مهمة املساعي احلميـدة الـيت قـام ـا يف قـربص     

ــذ    ملخصــا تفصــيليا للج ــة حلــل مشــكلة قــربص من هــود املبذول
ــا  دة البــــــدء يف املفاوضــــــات املــــــؤرخ  االتفــــــاق علــــــى إعــــ

ــن   ٢٠٠٤شــباط/فرباير  ١٣ ــثالث م ــك املراحــل ال ، مبــا يف ذل
املفاوضات املؤدية إىل وضع الصـيغة النهائيـة للتسـوية الشـاملة     
ملشكلة قربص. وقدم التقرير عرضا للتحسينات الـيت أصـبحت   

ــيغتها النهائ  ــة بصـ ــةاخلطـ ــورات   يـ ــتعرض التطـ ــمنها، واسـ تتضـ
ــيت ــة خلطــة      ال ــرة مــا بــني وضــع الصــيغة النهائي حــدثت يف الفت

__________ 

  )١٤(  S/PV.4954 ٥ و ٤، الصفحتان.  

  )١٥(  S/2004/437.  

ــارس  ٣١التســوية يف بورغنســتوك يف   وإجــراء  ٢٠٠٤آذار/م
  نيسان/أبريل. ٢٤االستفتاءين يف قربص يف 

وذكر األمني العام أن نتيجـة االسـتفتاءين متثـل فرصـة       
إن قـرار القبارصـة    ضائعة أخرى حلل املشكلة القربصية. وقال

اليونانيني رفض اخلطة هو قرار مـن الواجـب احترامـه، ولكنـه     
ــة كـــربى جلهـــود الســـالم، وإن    ــرار ميثـــل انتكاسـ قـــال إن القـ
الشـــعب القربصـــي اليونـــاين قـــد يـــود الـــتفكري يف انعكاســـات 
تصويته يف الفترة املقبلة. وأضاف أنه حـري مبجلـس األمـن أن    

ة شواغل القبارصـة اليونـانيني   يكون على أهبة االستعداد ملعاجل
بشأن األمن، وتنفيـذ اخلطـة، الـيت جيـب التعـبري عنـها بوضـوح        
ــام بقـــرار       ــني العـ ــه، رحـــب األمـ ــت نفسـ ــم. ويف الوقـ وحسـ
ــراك قــد     القبارصــة األتــراك، وأكــد أن تصــويت القبارصــة األت
قــوض كــل املــربرات للضــغط علــيهم أو عــزهلم، وأعــرب عــن  

س، مـع عـدم مـنح االعتـراف     أمله أن يكون بوسع أعضاء ال
باالنفصال أو املساعدة عليه بأي حال، أن يضربوا مثـاال قويـا   
جلميع الدول على التعـاون، سـواء علـى الصـعيد الثنـائي أو يف      
املنظمات الدولية، علـى رفـع القيـود والعراقيـل غـري الضـرورية       
اليت يترتب عنها عزل القبارصة األتراك وعرقلـة تقـدمهم، مـن    

ار أن هــذا التــدبري يتوافــق وأحكــام قــراري جملــس  منطلــق اعتبــ
ــن  ــني  ١٩٨٤( ٥٥٠ ) و١٩٨٣( ٥٤١األمـ ــص األمـ ). وخلـ

العــام إىل أنــه لــيس هنــاك أي أســاس واضــح الســتئناف بعثتــه   
للمساعي احلميدة يف ظل استمرار املـأزق احلـايل. وأعلـن أنـه،     
بـــالنظر إىل احلـــد الفاصـــل يف اجلهـــود املبذولـــة حلـــل مشـــكلة  

سـيجري استعراضــا كـامال ألنشــطة السـالم الــيت    قـربص، فإنــه  
اضطلعت ا األمم املتحـدة يف قـربص، يـتم إجنـازه يف غضـون      
ــوم       ــوة ومفه ــة ومســتوى الق ــك الوالي ــا يف ذل ــة أشــهر، مب ثالث

  تشغيل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص.  

ــدى         ــى م ــام إن الطــرفني وجــدا، عل ــني الع ــال األم وق
ــة خـــالل أ  ــعوبة يف  اجلهـــود املبذولـ ــوام ونصـــف، صـ ــة أعـ ربعـ
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االتفاق على نقط أساسية، وتركا لألمم املتحـدة يف كـثري مـن    
األحيان مهمـة حتريـك العمليـة إىل األمـام. وأعـرب عـن أسـفه        
ألنه مل يتأت للطرفني نفسهما االتفاق علـى مزيـد مـن األمـور     
وألن بعض املشاركني يف املفاوضات قاموا جبهـود ضـئيلة مـن    

ب لتقبـل حـل تـوفيقي. وأعـرب األمـني العـام       أجل يئـة الشـع  
ــة      ــه اخلطــة إىل عام ــدمت ب ــذي ق ــق إزاء األســلوب ال عــن القل
الشعب، وال سيما يف جانب من اجلـانبني. وقـال إنـه يف حـني     
ثبت أن بلوغ تسوية شاملة أمر بعيد املنـال، حتققـت إجنـازات    
رئيسية يف فترة املفاوضـات متثلـت يف أن العقبـات الـيت حالـت      

آلن دون ختطي املبادرات القربصية عتبـة العموميـات قـد    حىت ا
مت التغلب عليها. ورغـم أن اخلطـة صـارت، إثـر االسـتفتاءين،      
الغية من الناحية القانونية،، ارتأى األمني العام أن اخلطـة هـي   
مبثابة اقتراح تسوية شاملة ومتوازنـة بعنايـة، وجـاهزة للتنفيـذ،     

طلـع إليـه والـذي ميكـن     وما زالت األسـاس الوحيـد املمكـن الت   
  التسوية.    للقبارصة االعتماد عليه من أجل حتقيق

 حزيـــــــران/ ٨، املعقـــــــودة يف ٤٩٨٦ويف اجللســـــــة   

، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٤ يونيــه
ويف اجللســـة، الـــيت  .)١٥(٢٠٠٤أيار/مـــايو  ٢٨العـــام املـــؤرخ 

من املستشـار  يدل فيها بأي بيان، استمع الس إىل إحاطة  مل
اخلاص لألمني العـام بشـأن قـربص، عـرض فيهـا تقريـر األمـني        
العام. فقال إنه رغم أن احملصلة النهائية لبعثة املساعي احلميـدة  
مل تكن ناجحة، فقد حتقق الكثري مـن املنجـزات وينبغـي البنـاء     
ــرص جنــاح املصــاحلة وإعــادة      ــاء علــى ف عليهــا مــن أجــل اإلبق

الس له دور هام عليه أن يؤديـه يف  التوحيد يف املستقبل وإن 
هذا الصدد. وقال املستشار اخلـاص أيضـا إن األمـني العـام قـد      

، )١٦(تلقى رسالة من اجلانب القربصي اليوناين يف اليوم السـابق 
  .)١٧(تتضمن تعليقات على تقرير األمني العام

 حزيـــــران/ ١١، املعقـــــودة يف ٤٩٨٩ويف اجللســـــة   

جــدول أعمالــه تقريــر األمــني   ، أدرج الــس يف٢٠٠٤ يــهيون
 أيــار/ ٢٦حــدة يف قــربص املــؤرخ  العــام عــن عمليــة األمــم املت 

الــذي قــال األمــني العــام فيــه إن وجــود قــوة    )١٨(٢٠٠٤ مــايو
يزال ضروريا، لعدم وجود تسـوية   األمم املتحدة يف اجلزيرة ال

شاملة. وأوصى بأن ميدد جملس األمن واليـة القـوة لفتـرة سـتة     
حــني أن األمانــة العامــة ســتجري استعراضــا أشــهر أخــرى، يف 

 ــتويا ــة القـــــوة ومســـ ــوة  لواليـــ ــوم العمليـــــات يف قـــ ا ومفهـــ
  املتحدة.    األمم

ــن باكســتان       ــات ممثلــو كــل م  ، واجلزائــر،وأدىل ببيان

 العظمــــى لربيطانيـــا  املتحـــدة  واململكـــة  وشـــيلي،  ورومانيـــا، 

ــدا ــمالية، وأيرلنـ ــة املتحـــدة والواليـــات الشـ ــه. األمريكيـ  ووجـ

 مــن مقــدم قــرار مشــروع إىل الــس انتبــاه) الفلــبني( الــرئيس

 ممثلــي مــع اجتمــع بأنــه الــرئيس وأفــاد .)١٩(املتحــدة اململكــة

الذين أكدوا أم يتمسكون مبـواقفهم املعروفـة إزاء    راف،األط
أعمـــال الـــس. وطـــرح مشـــروع  البنـــد املـــدرج يف جـــدول 

بعــد ذلــك للتصــويت واعتمـد باإلمجــاع بوصــفه القــرار   القـرار 
قـــرر بــه الـــس مجلــة أمـــور منـــها   )، الــذي  ٢٠٠٤( ١٥٤٨

  يلي:  ما
__________ 

  )١٦(  S/2004/464   وقــد رد األمــني العــام علــى رئــيس قــربص برســالة .
) قـال فيهـا إنـه يتمسـك     S/2004/493حزيران/يونيه ( ١٥مؤرخة 

  بتقريره متسكا تاما.

  )١٧(  S/PV.4986 ٤ و ٣، الصفحتان.  

  )١٨(  S/2004/427.  

  )١٩(  S/2004/484.  
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قـرر متديـد واليـة قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قــربص           
وأن ينظـر يف   ٢٠٠٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٥لفترة أخرى تنتهي يف 

توصيات األمني العـام الـواردة يف استعراضـه لقـوة األمـم املتحـدة والبـدء        
  واحد من تاريخ استالمها؛  بتنفيذها يف غضون شهر 

ــى أن       ــة عل وحــث اجلانــب القربصــي التركــي والقــوات التركي
تبقــى مــن قيــود مفروضــة علــى قــوة األمــم   يلغيــا بــدون تــأخري مجيــع مــا

املتحدة، وطالبهما بإعادة الوضـع العسـكري السـابق الـذي كـان سـائدا       
  ؛  ٢٠٠٠  يونيه حزيران/ ٣٠ ستروفيليا قبل يف

  القرار.    ام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذاعوطلب إىل األمني ال  

وتكلــم ممثــل اململكــة املتحــدة بعــد التصــويت فرحــب   
ــراء      ــام إجـ ــني العـ ــرار األمـ ــد قـ ــاع، وأيـ ــرار باإلمجـ ــاذ القـ باختـ

. ورحـب ممثـل   )٢٠(استعراض شـامل لـدور قـوة األمـم املتحـدة     
الواليــات املتحــدة بكــون الــس، باعتمــاده ذلــك القــرار، قــد  

ا سيتصـرف مبوجبـه بشـأن توصـيات األمـني      وضع خمططا زمني
العـام، وال سـيما يف ضـوء الظـروف املـتغرية وحمدوديـة املــوارد       
املتاحة لعمليات حفظ السالم. وتكلم ممثـل الواليـات املتحـدة    
أيضا بشأن تقرير األمني العام عن بعثتـه للمسـاعي احلميـدة يف    

فــأعرب عــن أســف وفــد بلــده لنتــائج االســتفتاءين    )٢١(قــربص
ن خطــة التســوية الشــاملة. وأعــرب أيضــا عــن تأييــد وفــد  بشــأ

بلــده الصــادق لالســتنتاجات الــواردة يف التقريــر، مبــا يف ذلــك  
حتلــيالت أصــوات القبارصــة اليونــانيني والقبارصــة األتــراك.       
وأعرب عن موافقة وفد بلده على التوصـية الـواردة يف التقريـر    

نفصـال  بأن يتقدم جملس األمـن، مـع عـدم مـنح االعتـراف باال     
أو املســاعدة عليــه بــأي حــال مــن األحــوال، مجيــع الــدول يف    
ــيت        ــري الضــرورية ال ــود واحلــواجز غ ــة القي ــدف إزال  ــاون التع
تؤدي إىل عزل القبارصة األتراك وإعاقـة تطـورهم. واتفـق مـع     

__________ 

  )٢٠(  S/PV.4989،  ٢الصفحة.  

  )٢١(  S/2004/437.  

تقيــيم األمــني العــام علــى أن ذلــك التحــرك يتســق مــع قــراري   
. )٢٢( )١٩٨٤( ٥٥٠ ) و١٩٨٣( ٥٤١جملـــــــــس األمـــــــــن  

وأعرب متكلمون آخـرون عـن تأييـدهم لتوصـية األمـني العـام       
بإزالة القيود واحلواجز غري الضرورية املفروضـة علـى السـكان    

ــال    ــع إيـ ــراك مـ ــة األتـ ــرارين   القبارصـ ــب للقـ ــار الواجـ ء االعتبـ
  .  )٢٣()١٩٨٤( ٥٥٠ ) و١٩٨٣(  ٥٤١

ــده      ــد بلـ ــن حتفظـــات وفـ ــتان عـ ــل باكسـ وأعـــرب ممثـ
ــالقرار امل   ــق ب ــا يتعل ــه كــان   الشــديدة يف م عتمــد، مشــريا إىل أن

ينبغي للمجلس أن يصوت على جمرد التمديد الفين ملـدة ثالثـة   
أشهر، لكـي يـتمكن الـس مـن أن يتصـرف وفقـا ملـا يـرد يف         
استعراض األمني العام. وعالوة على ذلك، قـال إن وفـد بلـده    
يرى أن إدراج فقرة حتث الطرف القربصـي التركـي والقـوات    

يع ما تبقى مـن قيـود مفروضـة علـى قـوة      التركية على إلغاء مج
األمم املتحدة، وإعادة الوضـع العسـكري القـائم يف سـتروفيليا     
غيــر القــرار مــن كونــه اقتراحــا إجرائيــا إىل اقتــراح موضــوعي   
وأنه كان ينبغي للمجلس أن ينتـهج جـا أكثـر توازنـا. وقـال      
إن وفد بلده حيث اتمع الدويل على اختاذ إجراءات ملموسـة  

ــاء العزلــة االقتصــادية الــيت تعــاين منــها طائفــة القبارصــة         إل
األتراك، ويرى أن تضمني القـرار فقـرة ترحـب بتقريـر األمـني      
العـــــام كـــــان ميكـــــن أن تكـــــون ســـــبيال إىل إظهـــــار ذلـــــك 

. وذكـر ممثـل اجلزائـر أن وفـد بلـده كـان يفضـل        )٢٤(اإلنصاف
  .)٢٥(أن يكون مشروع القرار نصا فنيا حبتا

  
__________ 

  )٢٢(  S/PV.4989 ٤، الصفحة.  

ــفحة     )٢٣(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحتان   ٤املرجــ ــيلي)، والصــ    ٦ و ٥(شــ

  (اجلزائر ورومانيا).

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٦٨القرار   

ــته   تشـــرين األول/ ٢٢املعقـــودة  ٥٠٦١يف جلسـ

  ٢٠٠٤أكتوبر 

تشــــــــرين  ٢٢، املعقــــــــودة يف ٥٠٦١يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

األمـــني العـــام عـــن عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف قـــربص املـــؤرخ  
ــد أوصــى ا )٢٦(٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٢٤ ــام يف  . وق ألمــني الع

تقريــره، وفقــا للنتــائج الــيت توصــل إليهــا اســتعراض الواليــة        
ومستويات القوة ومفهوم عمليات قوة األمم املتحدة، بـإجراء  

يف املائــة  ٣٠ختفـيض يف قـوام العنصـر العسـكري للقـوة بنحـو       
ملراعاة تغري الظـروف. وإضـافة إىل ذلـك، أوصـى بزيـادة عـدد       

بقـاء علـى القـوة يف حـدود القـوام      أفراد الشرطة املدنية، مع اإل
املـــأذون بـــه حاليـــا، وتعزيـــز عنصـــر البعثـــة املتعلـــق بالشـــؤون  
السياسية واملدنيـة. وأعلـن األمـني العـام أيضـا عـن عزمـه علـى         
إجراء استعراض آخر قبل اية فترة الوالية املقبلـة يف منتصـف   

  .  ٢٠٠٥عام 

وأدىل ببيانــــات ممثلــــو كــــل مــــن االحتــــاد الروســــي،   
تان، واململكة املتحـدة، والواليـات املتحـدة. ويف بدايـة     وباكس

اجللســة، وجــه الــرئيس (اململكــة املتحــدة) انتبــاه الــس إىل       
. وأشـار الـرئيس   )٢٧(مشروع قـرار مقـدم مـن اململكـة املتحـدة     

ــذين أكــدوا متســكهم      ــه اجتمــع مــع ممثلــي األطــراف، ال إىل أن
ول أعمــال مبــواقفهم املعروفــة جيــدا إزاء البنــد املــدرج يف جــد 

الس. وبعد ذلـك طـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعتمـد       
)، الـــذي قـــرر بـــه ٢٠٠٤( ١٥٦٨باإلمجـــاع بوصـــفه القـــرار 

  الس مجلة أمور منها ما يلي:
__________ 

  )٢٦(  S/2004/756.  

  )٢٧(  S/2004/829.  

أيد توصيات األمني العام بـتـعديل مفهـوم العمليـات ومسـتوى      
  ؛  ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب   ٢٤لنحو الوارد يف تقريره املؤرخ القوة، على ا

ومدد والية قوة األمم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص لفتـرة        
  ؛  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٥أخرى تنتهي يف 

وحـــثَ اجلانــب القربصــي التركــي والقــوات التركيــة علــى أن     
يلغيــا بــدون تــأخري مجيــع مــا تبقــى مــن قيــود مفروضــة علــى قــوة األمــم   

 عليــــه يف املتحــدة، وطالبــهما بـإعـــادة الوضــع العســكري إلـــى مــا كــان 
  .٢٠٠٠  يونيه حزيران/ ٣٠ستروفيليا قبل 

وتكلم ممثل الواليات املتحـدة بعـد التصـويت، فأشـار       
ــظ الســالم، ورحــب بكــون      ــات حف ــدة لعملي ــوارد املقي إىل امل
القرار يصادق على توصية األمني العام خبفـض مسـتوى القـوة    

ــبة  ــة ٣٠بنسـ ــدة   )٢٨(يف املائـ ــات املتحـ ــثال الواليـ ــرب ممـ . وأعـ
كستان عما يساور وفدي بلديهما مـن شـعور خبيبـة األمـل     وبا

ألن الــس مل يصــادق حــىت اآلن علــى تقريــر مهمــة املســاعي  
وتوصـيته برفـع    )٢٩(احلميدة اليت قام ا األمـني العـام يف قـربص   

. ورأى )٣٠(القيــود املفروضــة بــال داع علــى القبارصــة األتــراك  
ــرار خيــص     ــرى ان الق ــده ي ــد بل ــل باكســتان أن وف ــذكر  ممث بال

)، وأن القرار كان ينبغـي أن يشـري إىل   ١٩٩٩( ١٢٥١القرار 
أن فريــق االســتعراض التــابع لألمانــة العامــة تشــاور مــع مجيــع   
األطراف ذات الصلة يف اجلزيرة، فضـال عـن الـدول الضـامنة،     

ــوة    ــة القـ ــد واليـ ــراح متديـ ــات واقتـ ــوم العمليـ ــول مفهـ . )٣١(حـ
بلـده علـى أمهيـة     وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن موافقة وفد

يئة بيئة مواتية لتجديـد عمليـة املفاوضـات، مبـا يف ذلـك عـن       
طريق إقامة عالقات اقتصادية بني الطائفتني القربصيتني، وعـن  

__________ 

  )٢٨(  S/PV.5061 ، ٣ و ٢الصفحتان.  

  )٢٩(  S/2004/437.  

  )٣٠(  S/2005/591 ، ــفحتان ــدة)؛   ٣ و ٢الصــــــ ــات املتحــــــ (الواليــــــ
  (باكستان). ٣  والصفحة

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣١(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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تــــرام أحكــــام قــــراري جملــــس األمــــن اعتقــــاده بوجــــوب اح
. )٣٢() احترامـــــــا شـــــــديدا ١٩٨٤( ٥٥٠ ) و١٩٨٣( ٥٤١

د بلــده ألن وأعــرب ممثــل اململكــة املتحــدة عــن خيبــة أمــل وفــ 
القبارصة األتراك، بعد أن صوتوا لصاحل التسويــــة، مل حيصـلوا   
حىت اآلن على فائـدة تـذكر وقـال إن حكومـة بلـده مـا زالـت        
ملتزمــة بوضــع حــد لعزلــة القبارصــة األتــراك وتضــييق الفجــوة  

  .  )٣٣(االقتصادية بني الطائفتني
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦٠٤القرار   

ــته  ــودة يف  ٥٢٠٢يف جلســـ ــران/ ١٥املعقـــ  حزيـــ

    ٢٠٠٥  يونيه

ــة    ــودة يف ٥٢٠٢يف اجللســــ  حزيــــــران/ ١٥، املعقــــ

، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٥ يونيــه
ألمـــــم املتحـــــدة يف قـــــربص، املـــــؤرخ العـــــام عـــــن عمليـــــة ا

ــايو  ٢٧ ــذي تضــمن، إىل جانــب وصــف    )٣٤(٢٠٠٥أيار/م ال
ــوة     ــا قــ ــوم ــ ــيت تقــ ــطة الــ ــة واألنشــ ــدة،  احلالــ ــم املتحــ األمــ

االســتنتاجات الــيت توصــل إليهــا اســتعراض إلعــادة تشــكيل       
ــوم      ــور، إىل أن مفه ــة أم ــص االســتعراض، يف مجل ــوة. وخل الق
العمليات بصيغته املعدلة ومبا يضفيه علـى العمليـات مـن مزيـد     
ــنفس        ــأن حتــتفظ ب ــوة ب ــى التحــرك يســمح للق ــدرة عل ــن الق م

احلـايل املخفـض.   مستوى قـدرا علـى تنفيـذ واليتـها بقوامهـا      
وأوصى األمني العام بأن ميدد جملس األمـن واليـة القـوة لفتـرة     
ستة أشهر أخرى، مـع بقـاء القـوام املـأذون بـه حاليـا ومفهـوم        

  .العمليات
__________ 

  .املرجع نفسه  )٣٢(  

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

  )٣٤(  S/2005/353.  

وجه الرئيس (فرنسا) انتبـاه الـس إىل مشـروع قـرار       
. وأشــار الــرئيس إىل أنــه التقــى )٣٥(مقــدم مــن اململكــة املتحــدة

ــي األطــراف الــ  ــواقفهم    ممثل ــى م ــوا عل ــا زال ذين أكــدوا أــم م
املعروفـــة جـــدا حيـــال بنـــد جـــدول أعمـــال الـــس. وطـــرح   
مشروع القرار بعد ذلك للتصويت واعتمـد باإلمجـاع وبـدون    

)، الذي قرر بـه الـس   ٢٠٠٥( ١٦٠٤مناقشة بوصفه القرار 
  مجلة أمور منها ما يلي:  

قــربص  يفملتحـدة حلفـظ السـالم    قـرر متديـد واليـة قـوة األمـم ا       
  ؛  ٢٠٠٥  ديسمرب كانون األول/  ١٥لفترة أخرى تنتهي يف 

ــة إعــادة        ــب القربصــي التركــي والقــوات التركي وأهــاب باجلان
حزيران/يونيـه   ٣٠كان عليه يف ستروفيليا قبـل   الوضع العسكري إىل ما

٢٠٠٠.  
  

املعقـودة   ٥٢١١املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٢٢يف 

ــة يف اجل   ــودة يف ٥٢١١لســــ  حزيــــــران/ ٢٢، املعقــــ

، اليت مل يدل فيها بـأي بيـان، اسـتمع الـس إىل     ٢٠٠٥ يونيه
إحاطة مـن وكيـل األمـني العـام للشـؤون السياسـية. قـدم فيهـا         
ــا      ــا يف تركي ــيت أجراه ــوجزا للمشــاورات ال ــس م ألعضــاء ال
وقربص واليونـان حـول مسـتقبل بعثـة األمـني العـام للمسـاعي        

قــربص وذكــر وكيــل األمــني العــام، علــى اجلانــب   احلميــدة يف
اإلجيايب، يف معرض تقييمه للتطورات، أن مجيع األطراف تـود  
أن تــرى نوعــا مــن اســتئناف املســاعي احلميــدة النشــطة لألمــم  
املتحــدة وتقبــل أن تكــون خطــة التســوية الشــاملة هــي الوثيقــة 
اليت تستأنف املفاوضات على أساسها. وعلى اجلانب السـليب،  

شار إىل أن الفجـوة تبـدو واسـعة بـني اآلراء املعلـن عنـها مـن        أ
تبـدو الثقـة كـبرية     الطرفني بشأن اجلانب املوضوعي، حيث ال

__________ 

  )٣٥(  S/2005/382.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ن األمـني العـام يـرى أن الشـروع     أبينهما. وخلص إىل القول ب
يف عملية جديدة مكثفة قبل األوان غـري مستصـوب، وأنـه لـن     

رة ثانيـة إىل  يتحقق أي شيء إجيايب ببذل جهد جديد ينتهي مـ 
فشــل ذريــع أو إىل مــأزق حمــبط. واختــتم وكيــل األمــني العــام  
إحاطته بقوله إن األمني العام يعتقد لذلك أنه مـن احلصـافة أن   
نتقدم خبطى حذرة جدا ويعتزم إنعـام النظـر يف مسـتقبل بعثتـه     
للمساعي احلميدة يف الفترة القادمة، آخـذا يف كامـل احلسـبان    

    .)٣٦(حاطةرد فعل الس جتاه اإل
  

ــرارات    ) ٢٠٠٦( ١٦٨٧  ) و٢٠٠٥(١٦٤٢القـــــــــ

 ١٧٨٩  ) و٢٠٠٧( ١٧٥٨  ) و٢٠٠٦( ١٧٢٨  و

ــيت اختـــ ٢٠٠٧( ــن   ) الـ ــرة مـ ــن يف الفتـ ــس األمـ ذها جملـ

ــانون  ١٤حــىت  ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب    ١٤ ك

  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

ــات     ٥٦٩٦ و ٥٥٩٣ و ٥٤٦٥ و ٥٣٢٤يف اجللسـ
ــا   )٣٧(٥٨٠٣ و ــرارات باإلمجـــ ــس قـــ ــذ الـــ ــدون اختـــ ع وبـــ

، ومــدد ــا واليــة القــوة ملــدة ســتة أشــهر أخــرى،   )٣٨(مناقشــة
__________ 

  )٣٦(  S/PV.5211 ، ٦ و ٥الصفحتان.  

 حزيــــران/ ١٤  و ٢٠٠٥كــــانون األول/ديســـمرب   ١٤عقـــدت يف    )٣٧(  

 حزيـران/  ١٥  و ٢٠٠٦كانون األول/ديسـمرب   ١٥  و ٢٠٠٦  يهيون

  .٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٤  و ٢٠٠٧نيه يو

ــرارات   )٣٨(    ١٧٢٨ و )٢٠٠٦( ١٦٨٧ و )٢٠٠٥( ١٦٤٢القـــــــــ

ــت ٢٠٠٧( ١٧٨٩ ) و٢٠٠٧( ١٧٥٨ و )٢٠٠٦( ). وكانـــــ
 ١٧٢٨ ) و٢٠٠٦( ١٦٨٧مشاريع القرارات املقابلة للقـرارات  

 S/2006/978 و S/2006/393) (٢٠٠٧( ١٧٥٨ ) و٢٠٠٦(
) مقدمــة مــن االحتــاد الروســي والصــني وفرنســا      S/2007/353 و

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية والواليـات     
شـاريع القـرارات األخـرى فكانـت قـد      املتحـدة األمريكيـة. أمـا م   

  أُعدت يف سياق مشاورات الس السابقة.

وذلك باالستناد إىل التوصيات الواردة يف تقـارير األمـني العـام    
  .  )٣٩(عن قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص

وأفــاد األمــني العــام يف تقــاريره بــأن احلالــة يف قــربص     
عن اعتقـاده بـأن   تزال تتسم باالستقرار. ومع ذلك، أعرب  ال

التوصل إىل تسوية شاملة هو وحده الـذي مـن شـأنه أن يضـع     
ــل هــذه      ــة عــدم وجــود مث حــدا للمشــكلة القربصــية. ويف حال
التســوية، يظــل وجــود قــوة األمــم املتحــدة ضــروريا. ولــذلك، 
فإن األمني العـام أوصـى بتمديـد واليـة القـوة ملـدة سـتة أشـهر         

م يف تقاريره حملـة عامـة   أخرى. وأدرج األمني العام أيضا بانتظا
عن أنشطته يف إطار بعثة املساعي احلميدة اليت يقوم ـا. ففـي   

ــؤرخ   ــره امل ــانون األول/ديســمرب   ١تقري ــن  ٢٠٠٦ك ــغ ع ، أبل
ــه بــني اجلــانبني يف    ــه  ٨اتفــاق مت التوصــل إلي  ٢٠٠٦متوز/يولي

ــا       ــوم يف إطاره ــة ذات مســارين، تق ــورا يف عملي ــدء ف ــى الب عل
ة القضايا اليت متس احلياة اليومية للشـعبني،  اللجان الفنية مبناقش

ــة القضـــايا        ــة عاملـــة مبناقشـ ــع قيـــام أفرقـ ــك بـــالتزامن مـ وذلـ
. )٤٠(املوضوعية، مما من شأنه أن يسهم يف إجياد تسـوية شـاملة  

الالحقــة، أعــرب األمــني العــام عــن أســفه لعــدم     ويف التقــارير
  .)٤١(إحراز تقدم يف تنفيذ االتفاق

ئيس إىل أنــه التقــى مبمثلــي ويف كــل جلســة، أشــار الــر  
األطراف، الذين أكدوا متسـكهم مبـواقفهم املعروفـة جيـدا إزاء     
ــس يف       ــاب ال ــس. وأه ــال ال ــدرج يف جــدول أعم ــد امل البن

ــيت   ــرارات ال ــم    اختــذهاالق ــوة األم ــة ق ــده والي ، إضــافة إىل متدي
املتحدة لفترات ستة أشهر متعاقبة، باجلانب القربصـي التركـي   

ية إعادة الوضع العسـكري القـائم يف سـتروفيليا    والقوات الترك
__________ 

  )٣٩(  S/2005/743 و Corr.1 و S/2006/315 و S/2006/931 
  .S/2007/699 و S/2007/328 و

  )٤٠(  S/2006/931.  

  )٤١(  S/2007/328 و S/2007/699.  
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. وبـدءا مـن     ٢٠٠٠حزيران/يونيـه   ٣٠إىل ما كان عليه قبـل  
ــرار  ــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٢٨الق كــانون األول/ديســمرب   ١٥) امل
ــيت    ٢٠٠٦ ــة الـ ــل للعمليـ ــده الكامـ ــن تأييـ ــس عـ ــرب الـ ، أعـ

ــه  ٨اســتهلت مبوجــب االتفــاق املــؤرخ    ،)٤٢(٢٠٠٦متوز/يولي
املرحلة التحضـريية يف وقـت مبكـر مـن أجـل       ودعا إىل إكمال

اعي احلميـــــدة الكاملـــــة يف أقـــــرب اســـــتئناف عمليـــــة املســـــ
)، املــــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٨ القــــــرار ممكــــــن. ويف وقــــــت

)، ٢٠٠٧( ١٧٨٩، والقــــــــرار ٢٠٠٧حزيران/يونيــــــــه  ١٥
، الحظ الـس مـع   ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٤املؤرخ 

أهـاب بــاألطراف  القلـق عـدم إحـراز تقـدم يف تلـك العمليـة، و      
مجيعها أن تشـارك علـى الفـور مشـاركة بنـاءة يف اجلهـود الـيت        
تبذهلا األمم املتحدة. وأكد الس من جديد أيضـا أن الوضـع   
الراهن غري مقبول، وأن املفاوضات بشأن حـل سياسـي ـائي    

__________ 

  )٤٢(  S/2006/572.  

ملشكلة قربص قد ظلت يف طريق مسـدود ملـدة طويلـة للغايـة.     
أن يشــتركا يف مشــاورات مــع وأهــاب الــس باجلــانبني أيضــا 

  القوة بشأن تعيني حدود املنطقة العازلة.  

ويف اثنــتني مــن اجللســات، أدىل ممثــل اليونــان ببيــام.   
، أعرب املمثـل عـن أسـف وفـد بلـده ألن      ٥٤٦٥ففي اجللسة 

يوجـــه رســـالة واضـــحة وقويـــة     ) ال٢٠٠٦( ١٦٨٧القـــرار 
بشــكل كــاف بشــأن أســاس ونطــاق وأهــداف جهــود األمــم    

حـــدة مـــن أجـــل إجيـــاد تســـوية عادلـــة ودائمـــة ملشـــكلة        املت
، أعرب عـن تقـدير بلـده لقـوة     ٥٥٩٣. ويف اجللسة )٤٣(قربص

ــة العامـــة       ــربص ولألمانـ ــالم يف قـ ــظ السـ ــدة حلفـ ــم املتحـ األمـ
  .)٤٤(إلسهامهما يف احملافظة على االستقرار يف اجلزيرة

__________ 

  )٤٣(  S/PV.5465 ٣، الصفحة.  

  )٤٤(  S/PV.5593 ٣و  ٢، الصفحتان.  

    
  البنود املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة - ٣٠

  
  احلالة يف البوسنة واهلرسك    -ألف 

 ٤٩٩٧لســة اجلالــرئيس يف  الــذي أدىل بــه  بيــانال  

    ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٥املعقودة يف 

موجهـة إىل   ٢٠٠٤شـباط/فرباير   ١٩رسالة مؤرخـة  ب  
رئــيس جملــس األمــن، أحــال األمــني العــام إىل الــرئيس التقريــر   
ــذ اتفــاق      ــل الســامي لتنفي اخلــامس والعشــرين املقــدم مــن املمث

وأفـاد املمثـل السـامي يف     .)١(لسالم املتعلق بالبوسنة واهلرسـك ا
ــة       ــل يف كفال ــه األمســى املتمث ــا دف ــا زال ملتزم ــه م ــر بأن التقري
وضع البوسنة واهلرسك بشكل ال رجعة فيـه علـى الطريـق إىل    

وأن أولوياتـه تركـز علـى     ،كيان الدولـة وإىل االحتـاد األورويب  
__________ 

  )١(  S/2004/126. 

العدالـة  ”- االقتصـادي   ترسيخ سيادة القانون ودفع اإلصالح
إىل األمـــام، مـــع املضـــي قـــدما يف زيـــادة   - “وفـــرص العمـــل

حتســني أداء مؤسســات احلكــم الرئيســية وفاعليتــها يف البوســنة 
أبلغ املمثل السـامي، يف مجلـة أمـور، يف مـا يتعلـق      و ،واهلرسك

بواليـــة مكتبـــه، عـــن إحـــراز تقـــدم حمـــدود يف عـــدة جمـــاالت   
القـانون، وسياسـة الضـرائب     رئيسية، ومشل ذلك جمـال سـيادة  

غري املباشرة، وإصالح شؤون الدفاع واالستخبارات، وإنشـاء  
إضـــافة إىل ذلـــك، أفـــاد بـــأن ودائـــرة جـــرائم احلـــرب احملليـــة. 

ــة    ــادة حمليــ ــية مــــن أجــــل االنتقــــال إىل قيــ األهــــداف الرئيســ
للمسؤوليات يف ما يتعلق حبق الالجئني يف العودة قد حتققـت،  

فرقة العمل املعنية بـالتعمري والعـودة يف    وأنه من املمكن إغالق
ــت واليتـــها بنجـــاح.       ــامي، بعـــد أن أمتـ ــب املمثـــل السـ مكتـ

ــا ويف ــاخ السياســـي،   مـ ــريتعلـــق باملنـ ــامي أن  ذكـ املمثـــل السـ




