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  أوروبا
    قربص يف احلالة - ٢٤

  عام عرض  

 مثـاين  األمن جملس عقد االستعراض، قيد الفترة خالل  
 مــع خاصــة كجلســة عقــدت جلســات أربــع منــها جلســات،

 بشــأن قــرارات أربعــة واعتمــد )٤٦٢(بقــوات، املســامهة البلــدان
 للحالــة املختلفــة اجلوانــب يف الــس ونظــر. قــربص يف احلالــة

 بواليـة  الصـلة  ذات التطورات ذلك يف مبا قربص، يف السياسية
 إىل وإضـافة . )٤٦٣(قـربص  يف السـالم  حلفـظ  املتحـدة  األمـم  قوة

 العـام  لألمـني  احلميـدة  املسـاعي  علـى  الـس  ركـز  فقـد  ذلك،
 الطـائفتني،  بـني  تفصل اليت العازلة املنطقة حدود ترسيم بشأن

 مواصـلة  مـن  اجلـانبني  لـتمكني  املبذولـة  اجلهـود  بشأن وكذلك
 والتوصـل  قربص يف السالم حلفظ املتحدة األمم قوة مع العمل

  .شاملة تسوية إىل
 مــرات أربــع املتحــدة األمــم قــوة واليــة الــس ومــدد  
 للتوصـــيات وفقـــا ،)٤٦٤(مـــرة كــل  أشـــهر ســـتة تبلـــغ لفتــرات 
  .  العام األمني تقارير يف الواردة

  
__________ 

 .٦٦٧٦ و ،٦٥٥٠ و ،٦٤٣٥  و ،٦٣٣١ اجللسات  )٤٦٢(

 املتحدة األمم قوة والية بشأن املعلومات من مزيد على لالطالع  )٤٦٣(
ــظ ــر قــربص، يف الســالم حلف ــر، اجلــزء انظ  األول، القســم العاش

 .“السالم حفظ عمليات”

 ١٩٨٦ و ،)٢٠١٠( ١٩٥٣ و ،)٢٠١٠( ١٩٣٠ القـــــــرارات  )٤٦٤(
 .)٢٠١١( ٢٠٢٦ و ،)٢٠١١(

 /األول كـانون  ١٤ إىل ٢٠١٠ يونيه/حزيران ١٥  
 املتحــدة األمــم قــوة واليــة متديــد: ٢٠١١ ديســمرب

  قربص يف السالم حلفظ

ــران ١٥ يف   ــذ ،٢٠١٠ يونيــه/حزي  القــرار الــس اخت
 مـن  اآلن حـىت  أحـرز  مبـا  فيـه  رحـب  الذي ،)٢٠١٠( ١٩٣٠

ــة وميــدد الكاملــة املفاوضــات يف تقــدم ــرة القــوة والي  ســتة لفت
ــهر ــة أشـ ــانون ١٥ لغايـ ــمرب/األول كـ  وأهـــاب. ٢٠١٠ ديسـ
 حـدود  تعيني بشأن القوة مع التشاور مواصلة باجلانبني الس
 ،١٩٨٩ لعــام املتحــدة األمــم مـذكرة  وبشــأن العازلــة، املنطقـة 
 الــيت املسـائل  بشـأن  اتفـاق  إىل مبكــر وقـت  يف التوصـل  ـدف 

 التركـــي القربصـــي باجلانـــب الـــس وأهـــاب. فيهـــا يبـــت مل
ــة والقــوات ــدا أن التركي  العســكري الوضــع إىل ســتروفيليا يعي

  .٢٠٠٠ يونيه/حزيران ٣٠ قبل فيها قائما كان الذي
ــانون ١٤ ويف   ــمرب/األول كـ ــب ،٢٠١١ ديسـ  ومبوجـ
ــرار ــدد ،)٢٠١٠( ١٩٥٣ القـ ــس مـ ــة الـ ــوة واليـ ــم قـ  األمـ
 تنتـهي  أخرى أشهر ستة لفترة قربص يف السالم حلفظ املتحدة

 علمـا  األمـن  جملـس  أحـاط  وإذ. ٢٠١١ يونيه/يرانزح ١٥ يف
 أهـاب بالقـادة   ،)٤٦٥(العـام  األمني تقرير يف الواردة بالتوصيات

 الـزخم  تكثيـف  األتـراك  القبارصـة  والقـادة  اليونـانيني  القبارصة
 ومنفـتح،  بنـاء  حنـو  علـى  العملية يف واملشاركة املفاوضات، يف

 الرئيسـية  اخلـالف  نقاط لتجاوز عملية خطة وضع منها بطرق
 كــــانون يف العــــام األمــــني مــــع للقائهمــــا اســــتعدادا املتبقيــــة

ــاير/الثــاين ــالطرفني أيضــا الــس وأهــاب. ٢٠١١ ين  حتســني ب
 تركيــز منــها بطــرق املفاوضــات، فيــه جتــري الــذي العــام اجلــو

__________ 

)٤٦٥(  S/2010/603. 
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 سـبل  وعلى التقارب أوجه على اجلمهور إىل املوجهة الرسائل
 وزيـادة  أكـرب؛  بقـدر  ومتسقة بناءة رسائل وتوجيه قدما املضي

  .االقتضاء حسب العملية يف املدين اتمع مشاركة
ــس واختــذ   ــرارين ال  ١٩٥٣ و )٢٠١٠( ١٩٣٠ الق

 واحـد  صـوت  مقابـل  صوتا ١٤ بأغلبية منهما كلّ ،)٢٠١٠(
 اختـاذ  منـذ  أنـه  للتصـويت،  تعلـيال  تركيـا،  ممثل وذكر). تركيا(

 حلفـظ  املتحـدة  األمـم  قـوة  أنشأ الذي ،)١٩٦٤( ١٨٦ القرار
 املتخـذة  الالحقـة  الـس  قرارات كل ظلت قربص، يف السالم
 علــى واحــدا طرفــا هنــاك وكــأن تصــاغ البعثــة واليــة لتمديــد
 مشـتركة  حكومة هناك تعد مل ١٩٦٣ منذ أنه وذكر. اجلزيرة

 القربصـية  احلكومة اعتبار ظل وقد. قربص كل متثل ودستورية
 علــى الرئيســية العقبــة هــو اجلزيــرة كــل حكومــة هــي اليونانيــة
. عامـا  ٤٦ مـن  أكثـر  طـوال  ودائم عادل حل إجياد إىل الطريق

 املوافقــة إىل الســعي ينبغــي كــان أنــه مفــاده رأي عــن وأعــرب
ــرفني كــال مــن الصــرحية  بعــزم ورحــب. )٤٦٦(اجلزيــرة يف الط

 يف الســالم حلفــظ املتحــدة األمــم قــوة إبقــاء علــى العــام األمــني
 أن مـن  قلقـه  عـن  أعرب ولكنه الدقيق، االستعراض قيد قربص

 أكـده  الـذي  األمـر  أوسـع،  تقيـيم  إجـراء  على العام األمني عزم
 ذكـر  أنه بيد. )٤٦٧(الس قرار يف ينعكس ال تقريريه، يف بقوة

 يف العـــام لألمـــني الكامـــل الـــدعم تقـــدمي ستواصـــل تركيـــا أن
 ملواصــلة التركــي اجلانــب اسـتعداد  جديــد مــن وأكــد جهـوده، 

__________ 

  )٤٦٦(  S/PV.6339، و ؛٣  و ٢ الصفحتان  S/PV.6445، ٣  و ٢ الصفحتان. 

)٤٦٧(  S/2010/603 و S/2010/605. 

 األمــم قــوة مــع والتعــاون الصــلة ذات القــرارات أحكــام تنفيــذ
   .)٤٦٨(قربص يف السالم حلفظ املتحدة

 الـــــس اختـــــذ ،٢٠١١ يونيـــــه/حزيـــــران ١٣ ويف  
ــرار باإلمجـــاع ــه قـــرر الـــذي ،)٢٠١١( ١٩٨٦ القـ  متديـــد فيـ

 /األول كـانون  ١٥ يف تنتـهي  أخرى أشهر ٦ مدة القوة والية
 الوصـول  علـى  العمـل  إىل اجلانبني كال ودعا. ٢٠١١ ديسمرب

ــة القضــايا بشــأن تقــارب أوجــه إىل ــة اجلوهري  اســتعداداً املتبقي
 السـماح  وإىل ،٢٠١١ يوليـه /متوز يف العام األمني مع للقائهما
 إزالــة وتســهيل األلغــام، إزالــة يف املتخصصــني األفــراد بــدخول
 إىل وإضــافة. العازلــة املنطقــة داخــل قــربص يف املتبقيــة األلغــام
 مـن  مزيـد  إبـداء  علـى  األطـراف  مجيـع  الس حث فقد ذلك،

ــاون ــتجابة يف التعـ ــات االسـ ــة لطلبـ ــة اللجنـ ــاملفقودين املعنيـ  بـ
ــات الســتخراج ــع يف الرف ــرة، أحنــاء مجي ــا اجلزي ــك يف مب  يف ذل

 عمليـات  نطـاق  وتوسيع الشمال؛ يف الواقعة العسكرية املناطق
  .  العازلة املنطقة خارج إىل األلغام إزالة

 الــس قـرر  ،٢٠١١ ديســمرب/األول كـانون  ١٤ ويف  
ــة متديــد )٢٠١١( ٢٠٢٦ القــرار يف  املتحــدة األمــم قــوة والي

ــظ ــربص يف الســالم حلف ــرة ق ــهي أخــرى لفت ــوز ١٩ يف تنت  /مت
 اآلن حـىت  مشـجع  تقـدم  مـن  أُحـرز  مبـا  ورحب. ٢٠١٢ يوليه

ــد ومبــا الكاملــة املفاوضــات يف ــة مــن ذلــك ولَّ  إلحــراز إمكاني
ــد ــن مزيـ ــدم مـ ــم التقـ ــهر يف احلاسـ ــة األشـ ــو املقبلـ ــوية حنـ  تسـ
  .ودائمة  شاملة

__________ 

)٤٦٨(  S/PV.6445، ٣ و ٢ الصفحتان. 
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  قربص يف احلالة: اجللسات

 األخرى الوثائق الفرعي البند اجللسة والتاريخ

الـــــــــــدعوات 
ــادة  ــال باملـ  عمـ

٣٧ 

ــال   ــدعوات عمـ الـ
ــادة  ٣٩ باملـــــــــــــ

 املتكلمون وغريها

ــرار ــوي القــــــــ ت والتصــــــــ
 - املعارضـون  - املؤيدون(

 )املمتنعون عن التصويت

       ٦٣٣٩  
 /حزيـــــــران ١٥

 ٢٠١٠ يونيه

 عمليـة  عـن  العام األمني تقرير
ــم ــدة األمـــ  قـــــربص يف املتحـــ

(S/2010/264)  
 مهمـة  عـن  العـام  األمني تقرير

 يتوالهـا  الـيت  احلميدة املساعي
 (S/2010/238) قربص يف

 مقـــدم قـــرار مشـــروع
ــن  الروســي، االحتــاد م

ــني، ــا، الصــــــ  فرنســــــ
ــدة اململكـــــــة ، املتحـــــ

ــات ــدة الواليــــ  املتحــــ
)S/2010/311( 

  )٢٠١٠( ١٩٣٠ القرار تركيا  
 )أ(٠-١-١٤

٦٤٤٥  
 كـــــــــــانون ١٤

 ديســـــمرب/األول
٢٠١٠ 

 عمليـة  عـن  العام األمني تقرير
ــم ــدة األمـــ  قـــــربص يف املتحـــ

(S/2010/605)  
 بعثتــه عــن العـام  األمــني تقريـر 

 قــربص يف احلميــدة للمســاعي
(S/2010/603) 

 مقـــدم قـــرار مشـــروع
ــن  الروســي، االحتــاد م

ــني، ــا، والصـــ  وفرنســـ
، املتحـــــدة  واململكـــــة

 املتحـــــدة والواليـــــات
)S/2010/631( 

  )٢٠١٠( ١٩٥٣ القرار تركيا  
 )ب(٠-١-١٤

٦٥٥٤  
 /حزيـــــــران ١٣

 ٢٠١١ يونيه

 عمليـة  عـن  العام األمني تقرير
ــم ــدة األمـــ  قـــــربص يف املتحـــ

(S/2011/332) 

 بشـــأن  العـــام األمـــني  تقريـــر
ــيم  يف املفاوضـــات حالـــة تقيـ
 (S/2011/112) قربص

 مقـــدم قـــرار مشـــروع
ــن  الروســي، االحتــاد م

ــني، ــا، والصـــ  وفرنســـ
، املتحـــــدة  واململكـــــة

 املتحـــــدة والواليـــــات
)S/2011/355( 

  )٢٠١١( ١٩٨٦ القرار   
٠-٠-١٥ 

٦٦٨٥  
 كـــــــــــانون ١٤

 ديســـــمرب/األول
٢٠١١ 

 عمليـة  عـن  العام األمني تقرير
ــم ــدة األمـــ  قـــــربص يف املتحـــ

)S/2011/746 
 )S/2011/746/Corr.1 و

 مقـــدم قـــرار مشـــروع
ــن  الروســي، االحتــاد م

 فرنســـــــا، والصـــــــني،
، املتحـــــدة  واململكـــــة

 املتحـــــدة والواليـــــات
)S/2011/771( 

  )٢٠١١( ٢٠٢٦ القرار   
٠-٠-١٥ 

  
 املتحـدة،  واململكـة  واملكسـيك،  ولبنـان،  وفرنسـا،  وغـابون،  والصني، واهلرسك، والبوسنة والربازيل، وأوغندا، الروسي، االحتاد: املؤيدون  )أ(  

  تركيا.: املعارضون واليابان؛ املتحدة، والواليات ونيجرييا، والنمسا،
 املتحـدة،  واململكـة  واملكسـيك،  ولبنـان،  وفرنسـا،  وغـابون،  والصني، واهلرسك، والبوسنة والربازيل، وأوغندا، الروسي، االحتاد: املؤيدون  )ب(  

  تركيا.: املعارضون واليابان؛ املتحدة، والواليات ونيجرييا، والنمسا،
    




