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20 - الحالة في قبرص

المقرر المؤرخ 26 آذار/مارس 1993: بيان من الرئيس
يف 26 آذار/مارس، ويف أعقاب مشاورات أجريت بني أعضاء جملس 

األمن، أدىل رئيس اجمللس، نيابة عن اجمللس، بالبيان التايل 1 :
املساعي  ببعثة  يتعلق  فيما  احلالة  األمن  جملس  أعضاء  استعرض 

احلميدة اليت يضطلع هبا األمني العام يف قربص.
املوجهة من األمني  للدعوة  الزعيمني  بقبول  ورحب أعضاء اجمللس 
أجل  من   1993 آذار/مارس   30 يوم  مشرتك  اجتماع  حلضور  العام 
مناقشة موعد استئناف املفاوضات املباشرة املوضوعية ووسائلها والتحضري 

هلا، على النحو الذي صدر به تكليف من اجمللس.
وأكد أعضاء اجمللس من جديد موقفهم ومفاده أن الوضع الراهن 
حاليًا ليس مقبواًل وأنه ينبغي التوصل دون تأخري إىل اتفاق إطاري شامل 

يقبله الطرفان، استناداً إىل جمموعة األفكار اليت أيدها اجمللس.
ودعا أعضاء اجمللس زعيمي الطائفتني يف قربص إىل إبداء حسن النية 
بالتعاون على الوجه التام مع األمني العام حىت تسفر املفاوضات املباشرة 

املوضوعية، املقرر استئنافها قريبًا، عن تقدم ملموس.
وأكد أعضاء اجمللس من جديد تصميمهم على إبقاء مسألة قربص 
قيد النظر على أساس مستمر وتقدمي الدعم النشط إىل اجلهود اليت يبذهلا 

األمني العام.
وطلب أعضاء اجمللس إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس تقريراً عن 

نتائج اجتماع 30 آذار/مارس.
جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 نيسان/أبريل   2 مؤرخة  وبرسالة 
األمن 2  أبلغ األمني العام اجمللس بأن الزعيمني اجتمعا به يف 30 آذار/

مارس يف نيويورك ملناقشة موعد استئناف املفاوضات املوضوعية ووسائلها 
األمن.  جملس  من  تكليف  به  الذي صدر  النحو  على  هلا،  والتحضري 
الزعيمان  فيه  وافق  االجتماع  اختتام  عند  بيانًا  بامسه  املتحدث  وأصدر 
مقر  أيار/مايو يف  االثنني 24  يوم  املشرتكة  املفاوضات  استئناف  على 
اتفاق  إىل  التوصل  بغرض  األفكار  جمموعة  إىل  استناداً  املتحدة  األمم 
إطاري شامل يكون مقبواًل بصورة متبادلة 3 . وعالوة على ذلك، اتفقا 
على أن تكون املفاوضات املشرتكة اليت تبدأ يوم 24 أيار/مايو مسبوقة 
العام معهما يف نيقوسيا  بعملية حتضريية جيتمع يف إطارها ممثلو األمني 
إليضاح ومعاجلة شواغل الزعيمني فيما يتعلق مبجموعة األفكار هبدف 
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انبثقت جمموعة األفكار عن احملادثات اليت أجريت يف سنة 1991، وأقرها   3

جملس األمن يف القرار 774 )1992(.

ملناقشة  وكذلك  املستأنفة،  املشرتكة  املفاوضات  يف  تقدم  إحراز  تيسري 
تنفيذ تدابري بناء الثقة من أجل هتيئة مناخ جديد من الثقة من شأنه أن 

يسهم يف جناح عملية التفاوض.

المقرر المؤرخ 11 أيار/مايو 1993 )الجلسة 3211(: 
رْفض مشروع قرار

يف 30 آذار/مارس 1993، وعماًل بالقرار 796 )1992( املؤرخ 14 
كانون األول/ديسمرب 1992، قدم األمني العام تقريراً إىل جملس األمن 
عن قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص وعن نتائج مشاوراته مع 
احلكومات املسامهة بقوات بشأن إعادة تشكيل تلك القوة 4 . وركزت 
إلعادة  بديلني  خيارين  على  بقوات  املسامهة  البلدان  مع  املشاورات 
تشكيل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص. األول هو أن يعهد 
بوالية القوة إىل مراقبني عسكريني، يساندهم عنصر صغري من املشاة. 
واآلخر هو إعادة تشكيل القوة وخفضها إىل أدىن عدد من كتائب املشاة 
وأعربت  الفاصلة.  املنطقة  على  الفّعالة  السيطرة  على  للمحافظة  الالزم 
غالبية البلدان املسامهة بقوات عن تفضيلها االقرتاح األول، بينما أعرب 
ممثلو األمني العام عن تأييدهم لالقرتاح الثاين، قائلني إن احلالة السياسية 
والعسكرية السارية حاليًا يف قربص ويف املنطقة ال تربر حىت اآلن حتويل 
وعالوة  مراقبني.  بعثة  إىل  قربص  يف  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  قوة 
إذا فقدت  أنه  العسكريون واملدنيون على  اتفق مستشاروه  على ذلك، 
العازلة فسيكون هناك  املنطقة  السيطرة على  القوة قدرهتا على مواصلة 
إطالق  بسرعة حوادث صغرية وهتدد وقف  تتصاعد  أن  خطر حقيقي 
النار الذي ال يتوقف عليه فحسب أمن شعب قربص، بل يعتمد عليه 
أيضًا احلفاظ على مناخ يفضي إىل جناح املفاوضات السياسية. وأوضح 
األمني العام يف تقريره أن املسألة اليت تواجه جملس األمن ال تتمثل فيما 
إذا كان بإمكان القوة تنفيذ واليتها بصورة أفضل من خالل املشاة أو 
خبليط من املشاة واملراقبني العسكريني. وحمور األمر أنه ال ميكن أن يكون 
أّي من هذين اخليارين قاباًل للتنفيذ إاّل إذا استطاع جملس األمن قبول 
متويل القوة من االشرتاكات املقررة. ومن هنا باتت املسألة املطروحة على 
اجمللس هي ما إذا كان سيتخذ هذا القرار أو يسمح بتفكيك قوة األمم 
املتحدة لصون السلم يف قربص لتصبح جمرد وجود رمزي لبضعة مراقبني 
عسكريني. وأوصى بشدة بتحويل متويل قوة األمم املتحدة لصون السلم 

يف قربص إىل متويل من االشرتاكات املقررة.
أدرج   ،1993 أيار/مايو   11 يف  املعقودة   ،3211 اجللسة  ويف 
إقرار جدول  وبعد  أعماله.  العام يف جدول  األمني  تقرير  األمن  جملس 
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األعمال، وجه الرئيس )االحتاد الروسي( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص 
إىل  أيضًا  انتباههم  ووجه   . 5 املتحدة  اململكة  من  مقدم  قرار  مشروع 
 رسالة مؤرخة 21 نيسان/أبريل 1993 موجهة إىل األمني العام من ممثل 
قربص 6 ، أكد فيها عرض حكومة قربص املسامهة، بصفة مستمرة، بثلث 

التكلفة السنوية لقوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص.

وحتدث الرئيس، بصفته ممثل االحتاد الروسي، قبل التصويت فأشار 
إىل أن وفد بلده سبق أن أوضح يف مناسبات كثرية موقفه بشأن مسألة 
متويل قوة األمم املتحدة يف قربص وأنه ال تزال لديه اعرتاضات أساسية 
على التغيريات املقرتحة. وقال إنه إذا أصبحت املسامهات إلزامية، مثلما 
حدث فيما يتعلق بعمليتني أخريتني من عمليات حفظ السالم، فلن تبقى 
أّي عمليات متول على أساس طوعي. ويرى وفد بلده أن التربعات ينبغي 
أاّل يكون هلا دور متناقص بل ينبغي أن يتزايد دورها. ولذا فإنه سيصوت 

ضد مشروع القرار، ال ألسباب سياسية بل العتبارات عملية 7 .

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت ومل ُيعتمد، وذلك بسبب 
)االحتاد  اجمللس  أعضاء  من  دائم  عضو  ِقَبل  من  السليب  التصويت 
ُتعامل  أن  سيقرر  اجمللس  القرار كان  مشروع  منطوق  ويف  الروسي(. 
تكاليف قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، اعتباراً من التمديد 
التايل لوالية القوة يف 15 حزيران/يونيه 1993 أو قبل ذلك، باعتبارها 
نفقات للمنظمة مبوجب املادة 17 )2( من ميثاق األمم املتحدة. وكان 
سيقرر أيضًا إعادة تشكيل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص 
 19 إىل   16 الفقرات  يف  الوارد  االقرتاح  على  تأسيسًا  أوىل  كخطوة 
من تقرير األمني العام، مع إضافة عدد حمدود من املراقبني لالستطالع 
وهبدف إعادة تشكيلها مرة أخرى. وكان سيقرر كذلك أن جيري عملية 
إعادة تقييم شاملة لقوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص لتشمل 
ما يعنيه بالنسبة للقوة إحراز يف تدابري بناء الثقة وحنو التوصل إىل تسوية 
الصلة من  السابقة ذات  قراراته  ما نص عليه يف  سياسية، عالوة على 
النظر املعتاد كل ستة أشهر يف متديد والية القوة، وذلك بعد مضي سنة 

على أكثر تقدير من اختاذ هذا القرار.

وحتدث ممثل اململكة املتحدة بعد التصويت فكرر اإلعراب عن رأيه 
وهو أن متويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص ينبغي أن يكون 
من األعضاء كلهم. وقال إن القوة مل يعد من املمكن اإلنفاق عليها على 
أساس التربعات وحدها. وترى حكومة بلده أن قرار االحتاد الروسي أن 
يصوت ضد مشروع القرار أمر “مؤسف” و“غري متناسب”، بالنظر 
إىل اآلثار املالية املتواضعة للغاية اليت سيتحملها ذلك البلد اآلن حيث 
التربعات،  بواسطة  تغطيتها  ستستمر  القوة  نفقات  من  نسبة كبرية  إن 
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S/PV.3211، الصفحات 3 إىل 5.  7

ذلك  إن  قائاًل  وأضاف  واليونانية.  القربصية  احلكومتني  بفضل  وذلك 
املساعي  مهمة  وكذلك  بأكملها،  العملية  أيضًا  للخطر  يعّرض  القرار 
االحتاد  بلده  حكومة  تناشد  ولذا  العام.  األمني  هبا  يقوم  اليت  احلميدة 
الروسي أن يعيد النظر يف موقفه وأن يوافق على توفري أساس متني لتمويل 

القوة، يكون وفقًا ملا يقرتحه األمني العام 8 .

وذكرت ممثلة الواليات املتحدة أن وجود قوة فّعالة حلفظ السالم يف 
قربص عنصر هام يف احلفاظ على مناخ يفضي إىل جناح املفاوضات بني 
الطرفني القربصيني اليت ترعاها األمم املتحدة. ووصفت اعرتاض االحتاد 
إىل  الرامية  املناقشات  أن  على  مشددة  مؤسف”،  “أمر  بأنه  الروسي 
إجياد سبيل لإلبقاء على قوة مستقرة يف قربص جيب أن تستمر بسرعة. 
وقالت إن حكومة بلدها تتفهم، مع ذلك، بعض الشواغل اليت أعرب 
عنها االحتاد الروسي بشأن املسألة األوسع نطاقًا املتمثلة يف متويل حفظ 
احلايل  اجلدول  يف  املساواة  انعدام  فأوجه  إياها.  تشاطره  وأهنا  السالم، 
لالشرتاكات املقررة اخلاصة حبفظ السالم بدأت تشكك يف القدرة على 
القضية جبدية وإجياد  للنظر يف  الوقت  املنظمة. وقد حان  بعمل  القيام 

حلول عاجلة يف سياق “خطة للسالم” 9 .

قوة األمم  القرار ال يعين هناية  فرنسا أن رفض مشروع  ورأى ممثل 
املتحدة حلفظ السالم يف قربص. وقال إن الرفض يعين فحسب أن النص 
إضافية  مشاورات  إجراء  الالزم  من  وأن  التحسني  من  مزيد  إىل  حباجة 
للتوصل إىل حل يكون مقبواًل للجميع. وأكد أن مهمة اجمللس ستتيسر 
كثرياً إذا أظهر الطرفان نيتهما “تناول احلل السياسي بسرعة” وإذا أبديا 
الدول األوروبية  إن  للتوصل إىل تسوية. وقال  فيها”  “إرادة ال جدال 
األعضاء يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا وجملس أوروبا سيكون عليها 
بالوسائل  املنازعات  حل  مبدأ  تطبيق  أولوية،  ذات  حتدد، كمسألة  أن 
أن  السالم يف قربص  املتحدة حلفظ  األمم  لقوة  فهذا سيتيح  السلمية. 
تنفيذ  مراقبة  هلا والية  تكون  بسرعة شديدة وحبيث  مراقبني  قوة  تصبح 

تدابري بناء الثقة وعملية التسوية 10 .

السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  قوة  جنود  أن  نيوزيلندا  ممثل  ورأى 
إىل  يدعو  الذي  اليوم،  قرار  من  أفضل  هو  ما  “يستحقون  قربص  يف 
األسف”. وقال إن بلده يعتقد أن دعم حفظ السالم هو مسؤولية تقع 
على عاتق جيع أعضاء األمم املتحدة، ولذا فهو يأسف ألن استخدام 
االحتاد الروسي حلق الفيتو )النقض( حال دون اختاذ اجمللس قراراً معقواًل 

ومنطقيًا وعمليًا 11 .

املرجع نفسه، الصفحات 6 إىل 9.  8

املرجع نفسه، الصفحتان 9 و10.  9

املرجع نفسه، الصفحتان 13 و14.  10

املرجع نفسه، الصفحة 16.  11
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وقال ممثل الصني إن وفد بلده أيد مشروع القرار، ألنه جيسد مبدأ 
تنوع متويل عمليات حفظ السالم اليت تقوم هبا األمم املتحدة. وهو يعقد 

األمل على احرتام ذلك املبدأ يف املستقبل 12 .

المقرر المؤرخ 2٧ أيار/مايو 1993 )الجلسة 3222(: 
القرار 831 )1993(

جملس  أدرج   ،1993 أيار/مايو   27 يف  املعقودة   ،3222 اجللسة  يف 
جدول  إقرار  وبعد   . 13 العام  األمني  تقرير  أعماله  جدول  يف  األمن 
األعمال، وجه الرئيس )االحتاد الروسي( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص 
مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 14 . ووجه 
انتباههم أيضًا إىل رسالة مؤرخة 21 نيسان/أبريل 1993 موجهة إىل 

األمني العام من ممثل قربص 15 .
وحتدث ممثل باكستان قبل التصويت فقال إن باكستان تؤيد متام 
السالم مسؤولية جاعية  بأن متويل عمليات حفظ  القائل  املبدأ  التأييد 
من   )2( للمادة 17  وفقًا  املتحدة  األمم  األعضاء يف  الدول  تتحملها 
امليثاق، وبأنه ينبغي معاملته باعتباره نفقات لألمم املتحدة وفقًا للجدول 
يأخذ يف احلسبان على وجه  الذي  املقررة،  احلايل لالشرتاكات  اخلاص 
الدائمون يف جملس  اخلصوص املسؤولية اخلاصة اليت يتحملها األعضاء 
القرار  مشروع  مؤيداً  بلده  وفد  صوت  فقد  ذلك  على  وبناًء  األمن. 
السابق. إاّل أن مشروع القرار املعروض على اجمللس ميس قضايا تتجاوز 
القرار  أن حيتفظ مشروع  فنية. وكان من األصح  أساسًا مسألة  ما هو 
برتكيزه على املشكلة الفنية املتعلقة بالتمويل، بالنظر إىل أن املفاوضات 
بني الطرفني املعنيني متر اآلن مبرحلة حساسة للغاية. وينبغي للمجلس أن 
يتوخى غاية احلذر حىت ال يبعث للطرفني املعنيني بأّية إشارات ميكن أن 
يساء تفسريها. وقال إن وفد بلده، على ضوء تلك االعتبارات، سيمتنع 

عن التصويت على مشروع القرار املعروض على اجمللس 16 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد بأغلبية 14 صوتًا 
مؤيداً مقابل ال شيء، مع امتناع عضو واحد )باكستان( عن التصويت، 

بوصفه القرار 831 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

آذار/مارس 1964  املؤرخ 4   )1964( قراره 186  إىل  يشري  إذ 
وقراراته األخرى ذات الصلة،

املرجع نفسه، الصفحتان 16 و17.  12

.S/25492  13

.S/25831  14

.S/25647  15

S/PV.3222، الصفحات 2 إىل 5.  16

وإذ يؤكد من جديد أنه ينبغي النظر يف متديد والية قوة األمم املتحدة 
حلفظ السالم يف قربص كل ستة أشهر،

العام  اليت وجهتها حكومة قربص إىل األمني  الرسالة  وإذا يالحظ 
مؤخراً،

التربعات  طريق  عن  املسامهة  طريقيت  أن  أيضًا  يالحظ  وإذ 
واالشرتاكات املقررة كلتيهما مقبولتان لتمويل عمليات حفظ السالم اليت 
تضطلع هبا األمم املتحدة، وإذ يشدد على أمهية زيادة حجم التربعات 

إىل أقصى حّد ممكن،
وإذ يؤكد األمهية اليت يوليها لتحقيق تقدم مبكر حنو تسوية سياسة 

يف قربص، وكذلك لتنفيذ تدابري بناء الثقة،
قوة  مع  التعاون  إىل  اجلانبني  لكال  دعوته  بصفة خاصة  يكرر  وإذ 
األمم املتحدة بغية توسيع نطاق اتفاق عام 1989 بشأن عدم وجود 
تسيطر  اليت  العازلة  املنطقة  الواقعة ضمن  األماكن  ليشمل جيع  قوات 
عليها األمم املتحدة واليت يقف فيها اجلانبان على قرب شديد أحدمها 

من اآلخر،
وإذ يؤكد من جديد أن الوضع القائم حاليًا غري مقبول، ويعرب عن 
قلقه ألن األمم املتحدة ينبغي أاّل تدخل يف التزامات مفتوحة خبصوص 

حفظ السالم،
يف  املتحدة  األمم  عملية  عن  العام  األمني  بتقرير  يرحب   -  1

قربص املؤرخ 30 آذار/مارس 1993؛
يعرب عن تقديره ملا سبق أن ُقدم من تربعات لقوة األمم   -  2
املتحدة حلفظ السالم يف قربص، وملا ُعرض مؤخراً تقدميه من تربعات من 

أجل املستقبل، وهو ما يعترب أمراً أساسيًا الستمرار القوة؛
يشدد على أمهية مواصلة تقدمي التربعات لقوة األمم املتحدة،   -  3

ويدعو إىل زيادة حجم التربعات إىل أقصى حّد ممكن يف املستقبل؛
تتم  ال  اليت  املتحدة،  األمم  قوة  تكاليف  تعامل  أن  يقرر   -  4
تغطيتها عن طريق التربعات، اعتباراً من التمديد التايل لوالية القوة يف 15 
حزيران/يونيه 1993 أو قبل ذلك، باعتبارها نفقات للمنظمة مبوجب 

املادة 17 )2( من ميثاق األمم املتحدة؛
أوىل  املتحدة كخطوة  األمم  قوة  تشكيل  إعادة  أيضًا  يقرر   -  5
تأسيسًا على االقرتاح الوارد يف الفقرات 16 إىل 19 من تقرير األمني 
إعادة  وهبدف  لالستطالع  املراقبني  من  حمدود  عدد  إضافة  مع  العام، 
تشكيلها مرة أخرى يف ضوء عملية إعادة التقييم املشار إليها يف الفقرة 

7 أدناه؛
إىل  التوتر  حدة  تقليل  إزاء  الطرفني  مسؤولية  على  يشدد   -  6
أقصى حّد ممكن وتيسري عملية قوة األمم املتحدة، مبا يف ذلك عن طريق 
تنفيذ تدابري لبناء الثقة، تتضمن إجراء ختفيض كبري يف عدد أفراد القوات 
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يف  الدفاع  على  اإلنفاق  ختفيض  وكذلك  قربص،  جهورية  يف  األجنبية 
جهورية قربص، على النحو املتوخى يف قراراته السابقة ذات الصلة؛

يقرر أن جيري عملية إعادة تقييم شاملة لقوة األمم املتحدة   -  7
وقت النظر يف والية القوة يف كانون األول/ديسمرب 1993، مبا يف ذلك 
ما للتقدم احملرز يف تدابري بناء الثقة وحنو التوصل إىل تسوية سياسية من 

آثار على مستقبل القوة؛
إعادة  عملية  بدء  قبل  يقدم،  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  8
األمن يشمل جيع جوانب هذه  إىل جملس  تقريراً  تلك بشهر،  التقييم 
احلالة مبا يف ذلك تدابري بناء الثقة، والتقدم احملرز يف املفاوضات السياسية 
إىل  استناداً  وذلك  مراقبة  قوة  إنشاء  حنو  املمكنة  التدرجيية  واخلطوات 

االقرتاح الوارد يف الفقرة 12 من تقرير األمني العام؛
هذا  لتنفيذ  الالزمة  التدابري  اختاذ  إىل  العام  األمني  يدعو   -  9

القرار.
وحتدثت ممثلة الواليات املتحدة بعد التصويت فقالت إن وفد بلدها 
قوة  تتمكن  أن  لضمان  يتيحها  اليت  اجلديدة  والفرص  بالقرار  يرحب 
األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص من مواصلة دورها األساسي يف 
إضفاء االستقرار على احلالة يف قربص. ويؤيد وفد بلدها تأييداً كاماًل 
جهود األمني العام اليت يبذهلا يف اجتماعاته املستمرة مع قادة الطائفتني 
القربصيتني من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن جمموعة تدابري بناء الثقة. 
ومع إعادة تشكيل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، سيصبح 
من املهم بدرجة متزايدة أن يتخذ الطرفان خطوات ملموسة لتقليل حدة 
التوتر وزيادة السالمة يف املنطقة العازلة. ولكن إذا مل تتوصل اجلولة احلالية 
للمفاوضات إىل نتيجة إجيابية، ينبغي أن تقدم األمانة العامة إىل اجمللس 
توضيحًا للجهة اليت تعتقد األمانة العامة أهنا تتحمل املسؤولية، وكذلك 
معلومات عن الطريقة اليت ستجري هبا متابعة هذه املفاوضات. وسيكون 
املعلومات، يف وضع ميكنه من دراسة  بعد حصوله على هذه  اجمللس، 

اخلطوات التالية، اليت قد تشمل اختاذ قرار جديد 17 .
وقال ممثل اململكة املتحدة إن وفد بلده يرحب بأن متويل قوة األمم 
منصف  أساس  على  أخرياً  ُوضع  قد  قربص  يف  السالم  حلفظ  املتحدة 
احملادثات  يف  بطيء  تقدم  إلحراز  شديد  بقلق  يشعر  أنه  غري  وسليم 
القول  يف  املتحدة  الواليات  سفرية  إىل  صوته  يضم  فهو  ولذا  اجلارية. 
بأنه ينبغي لألمني العام أن حييط اجمللس علمًا إذا رأى أن أحد الطرفني 

يتحمل مسؤولية أكرب من الطرف اآلخر عن عدم إحراز تقدم 18 .
وذكر ممثل فرنسا أن وفد بلده يعلق أمهية كبرية على إعادة تأكيد 
املستفيدين  أن  باملثل هو مبدأ  املسؤولية اجلماعية. ومثة مبدأ هام  مبدأ 
جيب أن يساعدوا يف متويل أمنهم، وفقًا لقدراهتم. فاحلفاظ على التوازن 

املرجع نفسه، الصفحة 6.  17

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7.  18

سيكون أمراً ال غىن عنه لإلبقاء على قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف 
قربص. وقال، مشرياً إىل أن اجمللس سيقوم كل عام بإعادة تقييم القوة، 
إن املسألة ستكون مسألة حتويل تدرجيي للوحدة إىل قوة مراقبني حىت يتم 
تسرحيها يف هناية املطاف عندما تسمح بذلك احلالة السياسية. وشدد 
كذلك على أن قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص عليها من اآلن 
فصاعداً أن تعمل يف ظل ظروف املصاحلة وإعادة التوحيد، بداًل من أن 

تكون جمرد قوة عازلة حتول دون مواجهات عنيفة 19 .

وحتدث الرئيس، بصفته ممثل االحتاد الروسي، فقال إن القرار يشري 
نفقات  من  الرئيسي  فاجلزء  القوة.  لتمويل  أسلوب مشرتك  إىل  بوضوح 
العملية سيغطى على أساس طوعي، يف املقام األول من جانب الطرفني 
املعنيني، وتغطي اجلزء املتبقي الدول األعضاء يف األمم املتحدة. والحظ 
أيضًا أن القرار يدعو إىل إعادة تقييم شاملة لقوة األمم املتحدة حلفظ 
السالم يف قربص عند النظر يف واليتها يف املرة القادمة يف كانون األول/

القريب  املستقبل  تبقى يف  أاّل  األمل يف  ديسمرب 1993. وأعرب عن 
حاجة إىل بقاء القوة يف قربص. وأعرب عن اعتقاده بأنه إذا مل تتمخض 
اجلولة احلالية من احملادثات عن أّي نتائج جيدر باألمني العام عندئذ أن 
إىل  أدى  الذي  السبب  تشرح  مستفيضة  مبعلومات  األمن  جملس  يزود 
انتهاء احملادثات هبذه الطريقة. ويف ضوء هذه املعلومات قد يكون اجمللس 
حباجة إىل النظر يف خطوات أخرى لتسوية املشكلة القربصية مبا يف ذلك 

اختاذ قرار جديد 20 .

 المقرر المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1993 
)الجلسة 3235(: القرار 839 )1993(

يف 9 حزيران/يونيه 1993، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن عملية 
األمم املتحدة يف قربص، يشمل التطورات اليت حدثت يف الفرتة من 1 
كانون األول/ديسمرب 1992 إىل 31 أيار/مايو 1993 21 . ووصف 
العام يف تقريره قرار اجمللس املؤرخ 27 أيار/مايو 1993 بشأن  األمني 
“تارخيي”  قرار  بأنه  قربص  السالم يف  املتحدة حلفظ  األمم  قوة  متويل 
ليس فحسب ألنه يكفل استقرار القوة املايل، بل أيضًا ألنه يسّلم بأمهية 
املقدمة  التربعات  سيما  ال  السالم،  حفظ  عمليات  لبعض  التربعات 
من املستفيدين من العمليات الطويلة األجل. وعالوة على ذلك، فإنه 
سيجعل متويل العملية مستنداً إىل أساس منصف وسليم، مما ينبغي أن 
يزيل الصعوبات اليت واجهت القوة يف اإلبقاء على املسامهة املقدمة من 
الدول املسامهة بقوات. وذكر األمني العام أن إعادة تشكيل القوة، على 
أعقاب  )1993(، يف  قراره 831  األمن يف  أيده جملس  الذي  النحو 

املرجع نفسه، الصفحتان 7 و8.  19

املرجع نفسه، الصفحات 8 إىل 11.  20

.Add.1و S/25912  21
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بالنسبة  هامة  آثار  عليها  ترتتب  أفرادها،  املتتالية يف عدد  التخفيضات 
للطرفني. فقد ازداد حجم املسؤولية املوكلة إليهما فيما يتعلق بكفالة عدم 
زيادة حدة التوتر يف قربص وإمكان احلفاظ على ظروف تسمح بالتوصل 
إىل اتفاق شامل وسريع على النحو املتوخى من جانب جملس األمن. 
وشدد على أن اجلانبني ال بد من أن يلتزما بأقصى درجات ضبط النفس 
وأن يقوما، دون إبطاء، وفقًا للمجموعة املقرتحة من تدابري بناء الثقة، 
بتوسيع نطاق اتفاق سحب األفراد الذي مت التوصل إليه يف عام 1989 
وذلك حبيث يشمل جيع أحناء املنطقة العازلة حيث تتواجد قواهتما على 
تدابري على حنو  اختاذ  البعض. وحث على  مقربة شديدة بعضهما من 
منهما، عن  تعهد كل  التوتر، مبا يف ذلك  للتخفيف من حدة  متبادل 
طريق قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، بعدم وزع أّي ذخرية 
إطالق  وقف  خطوط  طول  على  باليد  حيمل  ما  غري  أسلحة  أو  حية 
النار، وحظر إطالق النار يف نطاق البصر أو السمع من املنطقة العازلة. 
املهام  استئناف  لوكاالهتما  ميكن  حىت  معًا  العمل  على  أيضًا  وحثهما 

اإلنسانية اليت اضطلعت هبا القوة على مر السنني.
وأعرب األمني العام عن قلقه كذلك إزاء احلالة يف قرية بايال املختلطة 
السكان، واملوجودة يف املنطقة العازلة. وقال إنه يرى أن وجود طائفتني هبا 
يتطلب نوعًا خاصًا من التعاون والتفاهم من كال اجلانبني، اللذين حثهما 

على عدم التدخل يف األنشطة احمللية يف بايال.
واختتم األمني العام تقريره بقوله إنه يعتقد يف ظل الظروف السائدة 
أن استمرار وجود القوة يف اجلزيرة يظل أمراً ال غىن عنه، ويوصي بالتايل 
األول/ 15 كانون  حىت  أّي  أخرى،  أشهر  ستة  ملدة  واليتها  بتمديد 

ديسمرب 1993 22 .
ويف اجللسة 3235، املعقودة يف 11 حزيران/يونيه 1993، أدرج 
إقرار جدول  وبعد  أعماله.  العام يف جدول  األمني  تقرير  األمن  جملس 
األعمال، أعلن الرئيس )إسبانيا( أنه تلقى طلبات للمشاركة يف اجللسة. 
إليهم  غري أن مقدمي تلك الطلبات قد استجابوا لندائه، الذي وجهه 
الوقت  يف  طلباهتم  على  اإلصرار  عدم  على  ووافقوا  اجمللس،  عن  نيابة 
احلاضر، وذلك بدون املساس حبقهم يف املطالبة باملشاركة يف اجللسات 
املقبلة. مث وجه الرئيس انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان 
قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 23 . وبعد ذلك ُطرح مشروع 
القرار 839 )1993(، ويف  للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه  القرار 

ما يلي نصه:

أخطر األمني العام اجمللس الحقًا بأن حكومة قربص، فضاًل عن حكوميت   22

اليونان واململكة املتحدة، قد أعربت عن موافقتها على التمديد املقرتح، بينما واصلت 
حكومة تركيا تأييد موقف اجلانب القربصي الرتكي، بصيغته اليت جرى اإلعراب عنها 
يف اجللسات السابقة للمجلس بشأن متديد والية قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف 

.)S/25912/Add.1( قربص
.S/25927  23

إن جملس األمن،
إذ يؤكد علمًا بتقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص 

املؤرخ 9 و10 حزيران/يونيه 1993،
العام بأن ميدد جملس األمن وجود قوة  وإذ يالحظ توصية األمني 

األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص لفرتة ستة أشهر أخرى،
من  أنه  على  وافقت  قد  قربص  حكومة  أن  أيضًا  يالحظ  وإذ 
الضروري، نظراً لألحوال السائدة يف اجلزيرة، إبقاء القوة يف قربص بعد 

15 حزيران/يونيه 1993،
وإذ يشري إىل قراره 831 )1993( املؤرخ 27 أيار/مايو 1993، 
وال سيما إىل فقراته 2 إىل 4 وبشأن متويل قوة األمم املتحدة، وكذلك إىل 
فقرتيه 5 و7 بشأن إعادة تشكيل القوة وعملية إعادة التقييم الشاملة، 

اليت ستجري يف كانون األول/ديسمرب 1993،
وإذ يكرر بصفة خاصة دعوته لكل من اجلانبني إىل التعاون مع قوة 
األمم املتحدة بغية توسيع نطاق اتفاق عام 1989 بشأن عدم وجود قوات 
األمم  ملراقبة  اخلاضعة  العازلة  املنطقة  الواقعة ضمن  املناطق  جيع  ليشمل 

املتحدة واليت يقف فيها كل من اجلانبني على مقربة شديدة من اآلخر،
وإذ يؤكد من جديد أحكام القرار 186 )1964( املؤرخ 4 آذار/

مارس 1964 والقرارات األخرى ذات الصلة،
ميدد مرة أخرى وجود قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف   -  1
قربص املنشأة عماًل بالقرار 186 )1964( لفرتة أخرى تنتهي يف 15 

كانون األول/ديسمرب 1993؛
يطلب إىل األمني العام أن يواصل مهمة املساعي احلميدة   -  2
اليت يضطلع هبا، وأن يبقي جملس األمن على علم بالتقدم احملرز، وأن 
يقدم حبلول 15 تشرين الثاين/نوفمرب 1993 تقريراً عن تنفيذ هذا القرار 

وذلك كجزء من التقرير املطلوب يف قراره 831 )1993(؛
يؤيد توصية األمني العام الواردة يف الفقرة 48 من تقريره بأن   -  3
يتخذ الطرفان كالمها تدابري متبادلة لتخفيف حدة التوتر، مبا يف ذلك 
التزامات متبادلة من خالل قوة األمم املتحدة حلظر وجود الذخائر احلية 
أو األسلحة خالف تلك احملمولة باليد على امتداد خطوط وقف إطالق 
النار وأيضًا حظر إطالق النار من األسلحة ضمن حدود الرؤية أو السمع 
من املنطقة العازلة، ويطلب إىل األمني العام أن جيري مفاوضات من أجل 

التوصل إىل االتفاقات الضرورية بني الطرفني لتنفيذ هذه التدابري؛
يدعو جيع األطراف املعنية إىل مواصلة التعاون مع قوة األمم   -  4

املتحدة باالستناد إىل الوالية احمللية؛
يطلب إىل كال الطرفني املضي قدمًا على وجه السرعة وبطريقة   -  5
بّناءة باحملادثات بني الطائفتني حتت رعاية األمني العام، ويطلب إىل األمني 
العام أن يقدم تقريراً إىل جملس األمن عن التقدم احملرز يف تلك احملادثات.
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المقرر المؤرخ ٧ تموز/يوليه 1993: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

يف 1 متوز/يوليه 1993، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن مهمة 
املساعي احلميدة اليت يضطلع هبا يف قربص 24 . وأبلغ األمني العام يف 
تقريره اجمللس عن األعمال التحضريية املستفيضة اليت اضطلع هبا نائب 
ممثله اخلاص يف الفرتة من منتصف نيسان/أبريل إىل منتصف أيار/مايو يف 
نيقوسيا مع زعيمي الطائفتني. وقال إنه من هذه املناقشات املستفيضة 
تسىن اخلروج مبادة تكفي لتمكني الزعيمني: أواًل، من التوصل إىل اتفاق 
بشأن قائمة بتدابري بناء الثقة، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بفاروشا ومطار 
نيقوسيا الدويل: وثانيًا، من إحراز تقدم حنو تسوية اخلالفات بشأن عدد 
من املسائل املوضوعية كجزء من العملية اجلارية للتوصل إىل اتفاق بشأن 
مشروع اإلطار الوارد يف جمموعة األفكار. ونشأت عن العملية التحضريية 
بناء  تدابري  من  تدبرياً  قائمة تضم 14  )أ(  ثالثة مشاريع ورقات، هي 
الثقة؛ )ب( أحكام تفصيلية بشأن فاروشا؛ )ج( أحكام تفصيلية بشأن 
مطار نيقوسيا الدويل 25 . واتفق الزعيمان على أن االجتماعات املشرتكة 
املقرر استئنافها يوم 24 أيار/مايو يف نيويورك سوف تكرس لبذل جهد 
الورقات املذكورة  الثقة، وعلى أن  بناء  اتفاق بشأن تدابري  للتوصل إىل 

أعاله ستكون أساسًا للمناقشة.

وأفاد األمني العام كذلك بأن املناقشات اليت أجريت يف الفرتة من 
القربصي  اجلانب  أن  أيار/مايو حىت 1 حزيران/يونيه كشفت عن   24
نيقوسيا  ومطار  لفاروشا  بالنسبة  املقرتحة  الرتتيبات  على  يوافق  اليوناين 
االعرتاف  شأهنا  من  يكون  أخرى  أحكام  تضاف  أاّل  بشرط   الدويل، 
بـ “اجلمهورية الرتكية لقربص الشمالية”. وذكر اجلانب القربصي الرتكي 
أن وضع فاروشا حتت إدارة األمم املتحدة يشكل تنازاًل ضخمًا من جانبه 
الثنائية  فاروشا منطقة خاصة لالتصاالت والتجارة  فإن إعالن  ومن مث 
ميثل  الدويل،  نيقوسيا  مطار  فتح  إعادة  تكمله  عندما  للطائفتني، حىت 
التعويض  بأن  القول  الرتكي  القربصي  اجلانب  تعويضًا غري كاف. وكرر 
املتناسب يف هذا الصدد يتمثل يف رفع احلصار على اجلانب القربصي 
واملوانئ  املطارات  على  املفروضة  القيود  جيع  إزالة  خالل  من  الرتكي 
البحرية يف اجلانب القربصي الرتكي. وقد ُنظر على حنو جاد يف اآلراء اليت 
الرتتيبات املقرتحة. وكان االقرتاح  أعرب عنها كال اجلانبني، ومت تعديل 
املنقح املتعلق بفاروشا يقضي بأن توضع املنطقة املسورة حتت إدارة األمم 
املتحدة اعتباراً من تاريخ متفق عليه، ريثما يتم االتفاق على حل شامل 
متفق عليه بصورة مشرتكة للمشكلة القربصية. وستكون منطقة خاصة 
لالتصاالت والتجارة بني الطائفتني وكأهنا نوع من أنواع املناطق التجارية 
احلرة ميكن للجانبني أن يتبادال فيها املتاجرة يف السلع واخلدمات. أما 
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الدويل، فمن شأنه أن يؤدي إىل  نيقوسيا  املتعلق مبطار  املنقح  االقرتاح 
العام قد طلب يف  بالتساوي. وكان األمني  اجلانبني  املطار لصاحل  فتح 
28 أيار/مايو من كال الزعيمني طرح املواقف اليت يرياها بشأن الورقات 
الثالث على النحو املستكمل. فأوضح الزعيم القربصي الرتكي أنه ينبغي 
قبل أن يعطي رده أن يتشاور مع سلطات بلده، وكذلك مع حكومة 
بأن   1993 حزيران/يونيه   1 يف  تعهـــد  قـــد  أنـــــه كـــــان  ورغــــم  تركيــــا. 
يستغل زيارته لقربص وتركيا للتشجيع على قبول الورقات الثالث وعلى 
استئناف االجتماعات املشرتكة يف نيويورك يف 14 حزيران/يونيه 26 ، فقد 
انتقد أثناء تلك الزيارة الورقات الثالث انتقاداً شديداً وأعلن أنه لن يعود 

إىل نيويورك.
ومطار  بفاروشا  املتعلقة  التدابري  جمموعة  أن  العام  األمني  وذكر 
نيقوسيا الدويل ستحقق فوائد كبرية ومتناسبة لكلتا الطائفتني. فبالنسبة 
إزالة  العملية،  األغراض  جلميع  تعين،  هي  الرتكي  القربصي  للجانب 
العقبات االقتصادية اليت كانت وزراً ثقياًل على هذه الطائفة. أما بالنسبة 
يف  العقارات  ملالك  الطريق  فتح  تعين  فهي  اليوناين  القربصي  للجانب 
املنطقة املسورة من فاروشا للمطالبة باستعادة حيازهتم ألمالكهم. وقبول 
هذه اجملموعة سيساعد على التغلب على عدم الثقة القائم بني الطائفتني 
إنه  وقال  اجلزيرة.  شاملة يف  تسوية  حتقيق  على  عاماًل حفازاً   وسيكون 
ما زال يأمل أنه مبجرد أن ُتعرض فوائد جمموعة التدابري بصورة تامة فإن 
أهم خطوة  بدون شك،  تنفيذها سيشكل،  مزاياها سُيعرتف هبا، ألن 
إىل األمام يف قربص خالل عقدين تقريبًا. ويشجعه أيضًا تأييد حكومة 
تركيا جملموعة التدابري وتشجيعها على قبوهلا. ولذلك، فهو يعتزم مواصلة 
جهوده للتوصل إىل اتفاق على جمموعة التدابري دون تأخري، وسيوفد ممثله 

اخلاص إىل قربص واليونان وتركيا يف األسابيع القليلة القادمة.
وبرسالة مؤرخة 7 متوز/يوليه 1993 27 ، أبلغ رئيس جملس األمن 

األمني العام مبا يلي:
أتشرف بأن أبلغكم أن أعضاء اجمللس قد نظروا يف تقريركم عن بعثة 

املساعي احلميدة اليت قمتم هبا يف قربص بتاريخ 1 متوز/يوليه 1993.
وطلب أعضاء اجمللس مين أن أنقل إليكم دعمهم الكامل جلهودكم 
احلالية. والحظوا مع التقدير العمل املضطلع به أثناء املرحلة التحضريية 
املستفيضة يف نيقوسيا واالجتماعات املشرتكة يف نيويورك بشأن جمموعة 
نيقوسيا  ومطار  بفاروشا  اخلصوص  على وجه  املتصلة  الثقة  بناء  تدابري 
القائل بأن تنفيذ هذه اجملموعة من  الدويل. وهم متفقون مع تقييمكم 
التدابري لن يفيد إىل حّد كبري اجلاليتني فحسب بل سيكون له أيضًا أثر 
هائل فيما يتصل بالتغلب على انعدام الثقة القائم وتسهيل الوصول إىل 
تسوية عامة ملشكلة قربص. ويشاركونكم متامًا يف خيبة األمل العميقة اليت 
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أصبتم هبا ألن السيد دنكتاش مل ينضم بعد إىل اتفاق 1 حزيران/يونيه 
املتعلقة  التدابري  قبول جمموعة  بالتشجيع على  فيه  تعهد  الذي   1993
بفاروشا ومطار نيقوسيا الدويل، وأنه مل يعد إىل نيويورك، مما حال دون 
استئناف االجتماعات املشرتكة يف 14 حزيران/يونيه. وإن أعضاء اجمللس 
مقتنعون بأنه سيتم االعرتاف مبا هلذه اجملموعة من التدابري من فوائد كبرية 

عندما يتم عرضها عرضًا كاماًل.
ويود أعضاء اجمللس أن يؤكدوا التزام الطرفني بالتعاون معكم تعاونًا 
إطاري عام  اتفاق  إىل  للتوصل بسرعة  التأخري  كاماًل وبدون مزيد من 
بشأن  االتفاق  إىل  أوىل  مرحلة  يف  وللتوصل  قربص،  مشكلة  بشأن 
املقرتحات املتصلة بفاروشا ومطار نيقوسيا الدويل، مما يهيئ مناخًا يفضي 

بدرجة أكرب إىل الدخول يف مفاوضات على أساس جمموعة األفكار.
ويرحب أعضاء اجمللس بقراركم املتمثل يف إرسال ممثلكم اخلاص إىل 
قربص واليونان وتركيا خالل األسابيع القليلة القادمة. ويود أعضاء اجمللس 
أن تقدموا تقريراً كاماًل إىل اجمللس يف أيلول/سبتمرب 1993 عن نتيجة 
تقومون هبا، ال  اليت  احلميدة  املساعي  بعثة  تقدم يف  لتحقيق  جهودكم 
سيما يف حتقيق اتفاق بشأن املقرتحات املتصلة بفاروشا ومطار نيقوسيا 
الدويل، وأن تقدموا أيضًا، إذا لزم األمر، توصياتكم إىل اجمللس ليتخذ 

إجراء يف هذا اجملال.

المقرر المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 1993: رسالة موجهة 
من الرئيس إلى األمين العام

يف 14 أيلول/سبتمرب 1993، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن 
األمني  وذكر   . 28 قربص  يف  هبا  يضطلع  اليت  احلميدة  املساعي  مهمة 
أثناء متوز/يوليه 1993 واجتمعا  املنطقة  زارا  ممثليه  أن  التقرير  العام يف 
وكذلك  الرئيسية  السياسية  األحزاب  زعماء  ومع  الطائفتني  زعيمي  مع 
مع ممثلي اجملتمع املدين. وعقدا اجتماعات أيضًا مع السلطات اليونانية 
والرتكية. غري أن املناقشات اليت أجرياها مع زعيمي الطائفتني مل تكشف 
نفسه  جيد  العام  األمني  فإن  ولذا  مواقفهما.  يف  تغري  أّي  عن حدوث 
ُحسن  بعد  يبد  مل  الرتكي  القربصي  اجلانب  بأن  اإلبالغ  إىل  مضطراً 
النية والتعاون الالزمني للتوصل إىل اتفاق بشأن جمموعة املقرتحات. ويف 
الوقت ذاته جيد من املشجع أنه يسود بني أفراد الطائفة القربصية الرتكية 
اهتمام واسع النطاق باملقرتحات. وشدد على أنه جيب أن يعقب إعراب 
احلكومة الرتكية جمدداً عن تأييدها التام للمقرتحات بذل جهد ملموس 
الرتكية.  احلكومة  موقف  هو  هذا  أن  الرتكية  القربصية  الطائفة  إلبالغ 
تشرين  أوائل  إىل قربص يف  اخلرباء  فريقني من  أنه سيوفد  اجمللس  وأبلغ 
اآلثار  بشأن  املطروحة  األسئلة  ليجيبا بصورة كاملة على  األول/أكتوبر 
االقتصادي  بالتفاوت  املتعلقة  اآلثار  بينها  املقرتحات، ومن  املرتبة على 
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بني الطائفتني وليجريا تقييمًا ملتطلبات إعادة فتح مطار نيقوسيا الدويل. 
وشدد األمني العام على أنه إذا مل تكلل جهوده احلالية بالنجاح، فإن 
دعائم بعثة املساعي احلميدة اليت يقوم هبا ستتقوض، بصورة خطرية، ويف 
هذه احلالة سيتعني عليه أن يدعو أعضاء جملس األمن إىل النظر يف سبل 

بديلة لتعزيز التنفيذ الفّعال لقراراته العديدة بشأن قربص.

أبلغ رئيس جملس   ، 29 أيلول سبتمرب 1993  وبرسالة مؤرخة 20 
األمن األمني العام مبا يلي:

بإبالغكم بأن أعضاء جملس األمن نظروا يف تقريركم عن  أتشرف 
بعثة مساعيكم احلميدة بشأن قربص املؤرخ 14 أيلول/سبتمرب 1993.

وطلب مين أعضاء اجمللس أن أنقل إليكم دعمهم املستمر جلهودكم 
وجهود ممثلكم اخلاص ونائب املمثل اخلاص. وهم يؤيدون متامًا تقريركم 

ومالحظاتكم بشأن احلالة الراهنة.

بالتعاون معكم بصورة  الطرفني  التزام  ويكرر أعضاء اجمللس تأكيد 
إطاري  اتفاق  إىل  فوراً  الوصول  يف  التأخري،  من  مزيد  وبدون  كاملة، 
اتفاق  إىل  بدء،  ذي  بادئ  والوصول،  املقرتحات  صفقة  بشأن  شامل 
بشأن صفقة املقرتحات املتعلقة مبطار فاروشا ونيقوسيا الدويل مما يهيئ 
جواً يؤدي بقدر أكرب إىل االشرتاك يف املفاوضات على أساس جمموعة 
الرتكي مل  القربصي  بقلق أن اجلانب  األفكار. ويالحظ أعضاء اجمللس 

يظهر بعد حسن النية والتعاون الضروريني والالزمني لتحقيق اتفاق.

ويعرب أعضاء اجمللس عن خيبة أملهم الشديدة من عدم التوصل 
بعد إىل اتفاق بشأن الصفقة ويوافقون على أنكم ال تستطيعون مواصلة 
جهدكم احلايل إىل أجل غري مسمى. وهم يناشدون اجلانب القربصي 
الرتكي تقدمي دعم نشط هلذا اجلهد. كما أهنم يدركون أمهية الدور الذي 

ميكن أن تؤديه تركيا يف هذا اجلهد.

ويتفق أعضاء اجمللس على أنه من املشجع أن هناك اهتمامًا واسع 
هذا  يف  يؤيدون،  وهم  الرتكية.  القربصية  اجلالية  بني  بالصفقة  االنتشار 
آثار  لتحليل  قربص  إىل  تقنيني  فريقني  بإرسال  اقرتاحاتكم  السياق، 
الصفقة، وفقًا ملا هو مقرتح يف الفقرة 20 من تقريركم، وحتديد متطلبات 

تشغيل مطار نيقوسيا الدويل.

القرار 831  املطلوب يف  التقرير  تلقي  إىل  اجمللس  أعضاء  ويتطلع 
اتفاق  لتحقيق  اإلضافية  جهودكم  نتيجة  سيغطي  والذي   )1993(
بشأن صفقة مطار نيقوسيا وفاروشا الدويل، مبا يف ذلك نتائج البعثتني 
باستعراض  اجمللس  أعضاء  سيقوم  التقرير  هذا  أساس  وعلى  التقنيتني. 
بتنفيذ  للنهوض  بديلة  الضرورة، يف وسائل  عند  والنظر،  للحالة  شامل 

القرارات املتعلقة بقربص.

.S/26475  29
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المقرر المؤرخ 15 كانون األول/ديسمبر 1993 
)الجلسة 3322(: القرار 889 )1993(

يف 22 تشرين الثاين/نوفمرب 1993، وعماًل بالقرار 831 )1993(، 
قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً بشأن عملية إعادة التقييم الشاملة اليت 

جيريها جملس األمن لعملية األمم املتحدة يف قربص 30 .
وذكر األمني العام يف تقريره أن عدد أفراد قوة األمم املتحدة حلفظ 
السالم يف قربص اخنفض منذ كانون األول/ديسمرب 1990 من 132 2 
فرداً إىل 203 1 أفراد نتيجة لقرارات البلدان املسامهة بقوات أن تسحب 
وحداهتا أو تقللها إىل حّد كبري. وّقلت اآلن كثافة تغطية القوة خلطوط 
منع  وعلى  احلوادث  على  الرد  على  قدرهتا  وتأثرت  النار  إطالق  وقف 
تصاعد احلوادث. ويف الوقت نفسه بقيت والية القوة دون تغيري، وبقيت 
مهامها حمددة بتلك الوالية أساسًا. وينبغي أن يكون بوسع القوة أن تقوم 
مبهامها بشرط أن يبقى العسكريون على اجلانبني يف املستوى احلايل من 
االنضباط والتعاون مع القوة وما مل تقع أحداث خطرية. وأشار إىل أن 
عدداً من احلجج ما زال حيول بشدة دون وزع املراقبني العسكريني. فال 
يوجد اتفاق واضح بني اجلانبني على حتديد جيع أجزاء خطوط وقف 
النار. وعالوة  النار أو على املسموح به يف إطار وقف إطالق  إطالق 
على ذلك فإن عدم الثقة الشديد بني اجلانبني جعل القوة تراقب النشاط 
االقتصادي يف املنطقة العازلة عن كثب لكي ال يؤدي إىل وقوع حوادث. 
واخليار البديل املتمثل يف تقسيم مهام قوة األمم املتحدة حلفظ السالم 
يف قربص بني مشاة ومراقبني عسكريني ال يصلح، وهلذا فهو ال يوصي 
به ألن املراقبني العسكريني غري املسلحني لن تكون هلم القدرة على وزع 

دورية مسلحة مبجرد مشاهدهتم حادثًا.
وقال األمني العام إنه على حني جنحت قوة األمم املتحدة حلفظ 
السالم يف قربص يف احملافظة على السلم، فإن اجلانبني مل يغتنما الفرصة 
الساحنة للتوصل إىل اتفاق عام. وكثرياً ما يتساءل البعض عما إذا مل تكن 
القوة جزًءا من املشكلة يف قربص وليست جزًءا من احلل. والسؤال التابع 
هو إىل مىت ستبقى القوة يف اجلزيرة. وجمللس األمن، عند النظر يف هذين 
السؤالني، أن يأخذ يف اعتباره، يف جلة أمور، االعتبارات التالية: )أ( لكل 
جانب منظوره اخلاص بشأن مستقبل القوة؛ )ب( إذا ُسحبت القوة فإن 
املنطقة العازلة احلالية ستصبح فراغًا يغري الطرفني مبلئه؛ )ج( يلزم إجياد 
تسوية، عن طريق التفاوض، تقبلها الطائفتان. وأعرب األمني العام عن 
اعتزامه الرتكيز على جمموعة تدابري بناء الثقة يف املستقبل القريب، هبدف 
تيسري التوصل إىل اتفاق إطاري عام. وقال إنه ينوي أيضًا أن يستأنف 
االتصاالت املكثفة مع كال اجلانبني ومع تركيا، بعد انتخابات الطائفة 
الرتكية يف 12 كانون األول/ديسمرب 1993. وهو حيث مرة  القربصية 
أخرى، يف أثناء ذلك، كخطوة أوىل حنو انسحاب القوات غري القربصية، 

.Add.1و S/26777  30

على ختفيض القوات الرتكية يف اجلزيرة إىل املستوى الذي كانت عليه يف 
عام 1982 وأن يقابل ذلك وقف لربامج اقتناء األسلحة من اجلانب 
القربصي اليوناين. وسوف يطلع اجمللس على نتائج هذه اجلهود يف هناية 

شباط/فرباير 1994.
ودعا األمني العام العسكريني من اجلانبني إىل التعاون مع قوة األمم 
املتحدة حلفظ السالم يف قربص على توسيع نطاق اتفاق عام 1989 
بشأن عدم وجود قوات ليشمل جيع املناطق الواقعة ضمن املنطقة العازلة 
وقال  اآلخر.  من  مقربة شديدة  على  اجلانبني  من  فيها كل  يوجد  اليت 
أيضًا،  وحثهم  القوة.  مهام  وييسر  التوترات  من  سيقلل كثرياً  هذا   إن 
ال سيما القوات الرتكية، متاشيًا مع قرار جملس األمن 839 )1993(، 
على الدخول يف التزامات متبادلة حلظر وجود الذخائر احلية أو األسلحة 
عدا األسلحة اليدوية على امتداد خط وقف إطالق النار وأيضًا حظر 
وقال  العازلة.  املنطقة  من  السمع  أو  الرؤية  حدود  النار ضمن  إطالق 
إنه يوصي، يف ظل الظروف الراهنة، بتمديد والية القوة ملدة ستة أشهر 

إضافية، حىت 15 حزيران/يونيه 1994 31 .
ويف اجللسة 3322، املعقودة يف 15 كانون األول/ديسمرب 1993، 
إقرار جدول  وبعد  أعماله.  األمني يف جدول  تقرير  األمن  أدرج جملس 
انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع  الرئيس )الصني(  األعمال، وجه 
قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 32 ، وتال تنقيحًا 
جيب إدخاله على املشروع يف شكله املؤقت. ووجه انتباههم أيضًا إىل 

عدة وثائق أخرى 33 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفويًا، للتصويت 

واُعتمد باإلجاع بوصفه القرار 889 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

آذار/مارس 1964  املؤرخ 4   )1964( قراره 186  إىل  يشري  إذ 
وقراراته األخرى ذات الصلة،

وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 22 تشرين الثاين/نوفمرب و13 
كانون األول/ديسمرب 1993 واملقدم عماًل بالقرارين 831 )1993( 

اليونان  وحكوميت  قربص  حكومة  أن  الحقًا  اجمللس  العام  األمني  أبلغ   31

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية قد أفادت مبوافقتها على التمديد 
الرتكي  القربصي  اجلانب  موقف  تؤيد  زالت  ما  بأهنا  تركيا  وأفادت حكومة  املقرتح. 
قوة  بتمديد والية  املتصلة  السابقة  األمن  اجتماعات جملس  عنه يف  أعرب  حسبما 

.)S/26777/Add.1( األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص
.S/26873  32

رسالة مؤرخة 26 تشرين األول/أكتوبر 1993 موجهة إىل األمني العام   33

الثاين/نوفمرب  تشرين  و30   9 مؤرختان  ورسالتان  )S/26642(؛  قربص  ممثل  من 
1993 موجهتان إىل األمني العام من ممثل تركيا )S/26720 وS/26832(؛ ورسالة 
مؤرخة 3 كانون األول/ديسمرب 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل تركيا 

.)S/26833(
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املؤرخ 27 أيار/مايو 1993 و839 )1993( املؤرخ 11 حزيران/يونيه 
األمن  جملس  جيريها  اليت  الشاملة  التقييم  إعادة  عملية  بصدد   1993

لعملية األمم املتحدة يف قربص،
األمن  ميدد جملس  أن  إىل  الرامية  العام  األمني  توصية  يالحظ  وإذ 
فرتة مرابطة قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص بقوامها وهيكلها 

الراهنني، ملدة ستة أشهر أخرى،
األمر  أن  على  وافقت  قد  قربص  حكومة  أن  أيضًا  يالحظ  وإذ 
يستلزم، نظراً لألحوال السائدة يف اجلزيرة، اإلبقاء على القوة يف قربص ملا 

بعد 15 كانون األول/ديسمرب 1993،
ميدد مرة أخرى فرتة مرابطة قوة األمم املتحدة حلفظ السالم   -  1
يف قربص، املنشأة مبوجب القرار 186 )1964(، ملدة أخرى تنتهي يف 

15 حزيران/يونيه 1994؛
حييط علمًا باالستنتاج الذي خلص إليه األمني العام ومؤداه   -  2
أن الظروف الراهنة ال تسمح بأّي تعديل يف هيكل قوة األمم املتحدة 
املستمر  االستعراض  قيد  املسائل  تلك  يبقي  أن  إليه  ويطلب  وقوامها 

بالنظر إىل إمكانية إعادة تشكيل هيكل القوة مرة أخرى؛
يطلب إىل السلطات العسكرية على اجلانبني أن تكفل عدم   -  3
وقوع أّي حوادث على امتداد املنطقة العازلة وأن متد يد التعاون التام إىل 

قوة األمم املتحدة؛
بإجراء  االلتزام  على  أخرى  مرة  باألمر  املعنيني  جيع  حيث   -  4
خفض كبري يف عدد القوات األجنبية املوجودة يف جهورية قربص وخفض 
نفقات الدفاع يف جهورية قربص للمساعدة على إعادة الثقة بني الطرفني، 
وكخطوة أوىل حنو انسحاب القوات غري القربصية على النحو املبني يف 

جمموعة األفكار؛
يطلب أيضًا إىل السلطات العسكرية على اجلانبني الشروع،   -  5
متشيًا مع الفقرة 3 من القرار 879 )1993(، يف إجراء مناقشات مع 
قوة األمم املتحدة، دون مزيد من التأخري، بغرض الدخول يف التزامات 
متبادلة حبظر استخدام الذخرية احلية، أو األسلحة األخرى غري اخلفيفة، 
على طول خطوط وقف إطالق النار وحبظر إطالق النار من األسلحة 

على مرمى البصر أو السمع من املنطقة العازلة؛
يطلب كذلك إىل السلطات العسكرية على اجلانبني التعاون   -  6
مع قوة األمم املتحدة يف توسيع نطاق اتفاق عام 1989 بشأن إخالء 
املواقع من األفراد، ليشمل جيع قطاعات املنطقة العازلة حيث يكون كل 

من اجلانبني على مقربة شديدة من اآلخر؛
حيث زعماء الطائفتني على تشجيع التسامح واملصاحلة بني   -  7
الطائفتني على النحو املوصي به يف الفقرة 102 من تقرير األمني العام 

املؤرخ 22 تشرين الثاين/نوفمرب 1993؛

يؤكد من جديد أن الوضع الراهن غري مقبول ويشجع األمني   -  8
العام وممثله اخلاص على مواصلة بعثة املساعي احلميدة اليت يضطلع هبا 
األمني العام استناداً إىل جمموعة األفكار وجمموعة تدابري بناء الثقة املتصلة 
تقرير  من   45 الفقرة  يف  إليها  املشار  الدويل  نيقوسيا  ومطار  بفاروشا 

األمني العام املؤرخ 22 تشرين الثاين/نوفمرب 1993؛

االقتصاديني  اخلرباء  فريق  أكده  ما  االهتمام  مع  يالحظ   -  9
الدوليني من أن جمموعة تدابري بناء الثقة تنطوي على منافع كبرية ومتناسبة 
لكال اجلانبني، ويتطلع إىل تلقي التقارير الوافية من اخلرباء االقتصاديني 

وخرباء الطريان املدين؛

استئناف  العام  األمني  بقرار  السياق  هذا  يف  يرحب   -  10
االتصاالت املكثفة مع اجلانبني ومع غريهم من املعنيني باألمر، والرتكيز 
يف هذه املرحلة على التوصل إىل اتفاق بشأن جمموعة تدابري بناء الثقة، 

الرامية إىل تيسري العملية السياسية من أجل التوصل إىل تسوية شاملة؛

يرحب أيضًا مبا أعلنته حكومة تركيا من تأييد جملموعة تدابري   -  11
بناء الثقة، وسوف يرحب كذلك بصدور بيان تأييد لتلك اجملموعة من 
جانب حكومة اليونان ويعرب عن األمل يف أن يتحقق اآلن تقدم سريع 

فيما يتعلق بالتوصل إىل اتفاق بشأن جمموعة التدابري؛

العام أن يقدم إىل جملس األمن، حبلول  يطلب إىل األمني   -  12
هناية شباط/فرباير 1994، تقريراً عن نتيجة جهوده الرامية إىل التوصل 

إىل اتفاق بشأن جمموعة تدابري بناء الثقة؛

يقرر أن جيري، استناداً إىل ذلك التقرير، استعراضًا شاماًل   -  13
للحالة، مبا يف ذلك دور األمم املتحدة مستقباًل، وأن ينظر، إذا اقتضى 

األمر، يف السبل البديلة لتعزيز تنفيذ قراراته املتعلقة بقربص.

وحتدث ممثل فنزويال بعد التصويت فقال إن وفد بلده ّصوت تأييداً 
للقرار ألنه يرى أن متديد والية قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص 
له ما يربره يف ظل الظروف الراهنة. ومع ذلك يعتقد وفد بلده أن التمديد 
زعيمي  إىل  القرار  من   7 الفقرة  يف  اجمللس  وجهه  الذي  بالنداء  يرتبط 
الطائفتني ليعمال على تشجيع التسامح واملصاحلة بني الطائفتني. ويرى 
وفد بلده أيضًا أن التمديد يرتبط بالفقرتني 12 و13 من القرار. ويعتقد 
أن اجمللس ينبغي، عند تلقيه التقرير املقبل من األمني العام، أن ينظر يف 
مسألة جتديد والية القوة مستقباًل على ضوء التقدم احلقيقي الذي يتحقق 
الوالية. وذكر  لتلك  تقييمًا دقيقًا  للنزاع وأن جيري  التسوية احلامسة  حنو 
املتحدث أن والية القوة ُحددت بعبارات غامضة ومبرور الوقت أسندت 
إىل القوة مهام إضافية مل تكن، يف حاالت كثرية، مناسبة لعملية حفظ 

سلم تضطلع هبا األمم املتحدة 34 .

S/PV.3322، الصفحات 6 إىل 10.  34
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 المقرر المؤرخ 11 آذار مارس 1994 
)الجلسة 334٧(: القرار 902 )1994(

يف 4 آذار/مارس 1994، وعماًل بالقرار 889 )1993(، قدم األمني 
العام إىل اجمللس تقريراً عن مهمة املساعي احلميدة اليت يضطلع هبا يف 
قربص، أفاد فيه عن جهوده الرامية إىل التوصل إىل اتفاق على جمموعة 
الفرتة  خالل  قربص  زار  اخلاص  ممثله  إن  وقال   . 35 الثقة  بناء  تدابري 
مكثفة  مناقشات  وأجرى  الثاين/يناير 1994  إىل 26 كانون  من 22 
إىل  عودته  ولدى  وتركيا.  اليونان  إىل  توجه  مث  الطائفتني،  زعيمي  مع 
قربص، أكد له كال الزعيمني قبوهلما من حيث املبدأ جملموعة تدابري بناء 
الثقة واستعدادمها لوضع طرائق تنفيذها. وبدأت حمادثات اجلوار يف 17 
شباط/فرباير وتناولت سبع مسائل رئيسية هي: ‘1’ إدارة األمم املتحدة 
ملنطقة فاروشا املسّورة ومطار نيقوسيا الدويل؛ و‘2’ اجلدول الزمين لتنفيذ 
املسّورة  فاروشا  منطقة  جبعل  الكفيلة  الرتتيبات  و‘3’  التدابري؛  جمموعة 
املرور  حقوق  و‘4’  الطائفتني؛  بني  والتجارة  لالتصال  خاصة  منطقة 
وشركات  األجنبية  اجلوية  اخلطوط  لشركات  بالنسبة  نيقوسيا  مطار  يف 
اخلطوط اجلوية املسجلة يف تركيا؛ و‘5’ التشغيل املأمون ملطار نيقوسيا 
الدويل؛ و‘6’ النظر يف التدابري اإلضافية االثين عشر لبناء الثقة املبينة يف 
تقرير األمني العام الصادر يف متوز/يوليه 1993 36 . وذكر األمني العام 
أن املداوالت حىت اآلن أوضحت مواقف كال الطرفني حبيث إن ممثليه 
ميكنهما اآلن أن يتقدما بآراء من املفروض أن متكن الزعيمني من التوصل 
إىل نقاط تفاهم مشرتكة بشأن تنفيذ جمموعة التدابري. وشدد على أمهية 
التوصل إىل نتيجة إجيابية بشأن تلك املسائل دون تأخري. وقال إن تدابري 
بناء الثقة ستمهد السبيل لالتصال فيما بني الطائفتني ولوضع األساس 
لنوع العالقة اليت ينبغي أن تقوم يف إطار أّي احتاد ما. وقد يرى جملس 
األمن أنه من املناسب أن يضطلع يف أواخر شهر آذار/مارس باستعراض 

شامل، ولذلك فإنه سيقدم تقريراً إىل اجمللس حبلول ذلك الوقت.
أدرج  آذار/مارس 1994،  املعقودة يف 11  اجللسة 3347،  ويف 
إقرار جدول  وبعد  أعماله.  العام يف جدول  األمني  تقرير  األمن  جملس 
األعمال، َوجه الرئيس )فرنسا( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار 

كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابق 37 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 902 )1994(، ويف ما يلي نصه:

S/1994/262. وقد تضّمن املرفق األول للتقرير رسالة مؤرخة 17 كانون   35

قربص،  يف  الطائفتني  زعيمي  إىل  العام  األمني  من  موجهة   1993 األول/ديسمرب 
ورئيسي وزراء قربص وتركيا، ورئيس جملس األمن، حييل هبا تقريري فريقي اخلرباء اللذين 
أوفدا إىل قربص. أما املرفق الثاين فهو يتضمن ترتيبات لوضع طرائق تنفيذ جمموعة 

تدابري بناء الثقة اليت حتمل تاريخ 15 شباط/فرباير 1994.
.S/26026  36

.S/1994/285  37

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراراته ذات الصلة عن قربص،

وإذ يرحب بتقرير األمني العام املؤرخ 4 آذار/مارس 1994 عن بعثة 
املساعي احلميدة اليت يضطلع هبا يف قربص، املقدم عماًل بالقرار 889 

)1993( املؤرخ 15 كانون األول/ديسمرب 1993،
وإذ يشري إىل تأييده قرار األمني العام بالرتكيز يف هذه املرحلة على 
نيقوسيا  ومطار  بفاروشا  املتصلة  الثقة  بناء  تدابري  بشأن  اتفاق  حتقيق 
الدويل، فضاًل عن التدابري األخرى املبينة يف املرفق األول لتقريره املؤرخ 1 

متوز/يوليه 1993،
وإذ يؤكد من جديد أن تدابري بناء ثقة، وإن كانت ال تشكل غاية 
يف حّد ذاهتا، وال بدياًل عن عملية سياسية أوسع نطاقًا، توفر مزايا كبرية 

لكلتا الطائفتني وتسهل الوصول بالعملية السياسية إىل تسوية شاملة،
يؤكد من جديد أن بقاء احلالة على ما هي عليه أمر غري   -  1

مقبول؛
بناء  لتدابري  املبدأ،  حيث  من  الطرفني،  بقبول كال  يرحب   -  2

الثقة املتصلة بوجه خاص بفاروشا ومطار نيقوسيا الدويل؛
ملمثلي  الفرصة  إتاحة  املكثفة يف  املناقشات  بنجاح  يرحب   -  3
األمني العام لطرح أفكار من شأهنا أن تيسر املناقشات الرامية إىل التوصل 
ويؤكد  الثقة،  بناء  تدابري  تنفيذ  يف  األساسية  املسائل  بشأن  اتفاق  إىل 

احلاجة إىل إبرام هذا االتفاق دون إبطاء؛
إضافيًا آخر بنهاية  يطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريراً   -  4
االتفاق يف صورته  نتائج جهوده لوضع ذلك  آذار/مارس 1994 عن 

النهائية؛
عماًل  املسألة،  هلذه  االستعراض  من  مزيداً  جيري  أن  يقرر   -  5

بالفقرة 13 من القرار 889 )1993(، استناداً إىل ذلك التقرير.

المقرر المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1994: رسالة موجهة 
من الرئيس إلى األمين العام

يف 4 نيسان/أبريل 1994، وعماًل بالقرار 902 )1994(، قدم األمني 
هبا  يضطلع  اليت  احلميدة  املساعي  مهمة  عن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام 
 9 يف  عرض  اخلاص  ممثله  نائب  بأن  التقرير  يف  وأفاد   . 38 قربص  يف 
لتنفيذ جمموعة تدابري  آذار/مارس 1994 ورقة بعنوان “مشروع أفكار 
بناء الثقة” على كل من الزعيمني. وأجريت مناقشات مستفيضة بشأن 
إىل  آذار/مارس   21 يف  أدت  الزعيمني،  من  مع كل  األفكار  مشروع 
إعداد نسخة منقحة من مشروع األفكار، ُعرضت على كال الطرفني يف 
21 آذار/مارس. وأبدى الزعيم القربصي الرتكي العديد من االعرتاضات، 

.S/1994/380  38
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التدابري  جمموعة  صياغة  عن  تغيريات  يتضمن  اجلديد  النص  إن  قائاًل 
وذكر  اليوناين.  القربصي  اجلانب  لصاحل   1993 متوز/يوليه   1 املؤرخة 
أنه  أنه يف حني  الناحية األخرى،  اليونانية، من  القربصية  الطائفة  زعيم 
ال يروق له الكثري من التغيريات اليت أدخلت يف النص املؤرخ 21 آذار/

مارس، فإنه على استعداد لقبول النص املنقح إذا قبله الزعيم القربصي 
الرتكي. وأبلغ األمني العام اجمللس كذلك أن املناقشات بني ممثله واجلانب 
القربصي الرتكي مل تسفر عن االستجابة الالزمة جلعل التوصل إىل اتفاق 
أمراً ممكنًا. ومع ذلك فهو ما زال يعتقد أن جمموعة تدابري بناء الثقة توفر 
مزايا حقيقية لكال اجلانبني. ولذا فإنه سيواصل جهوده وسيقدم تقريراً إىل 

اجمللس يف هناية نيسان/أبريل.
جملس  رئيس  أبلغ   ، 39  1994 نيسان/أبريل   11 مؤرخة  وبرسالة 

األمن األمني العام مبا يلي:
نظر أعضاء جملس األمن يف تقريركم املؤقت املؤرخ 4 نيسان/أبريل 
تدابري  جمموعة  تنفيذ  طرائق  بشأن  اتفاق  لبلورة  عن جهودكم   1994
بناء الثقة املبينة يف تقريركم املؤرخ 1 متوز/يوليه 1993. كما استمعوا إىل 
العرض املفيد واملليء باملعلومات الذي قدمه السيد جو كالرك، ممثلكم 

اخلاص، يوم 8 نيسان/أبريل.
وقد طلب أعضاء اجمللس أن أنقل إليكم تأييدهم التام ملا بذلتموه، 
أنتم وممثلكم اخلاص ونائبه، من جهود مكثفة لتسهيل االتفاق بشأن 
القضايا الرئيسية لتنفيذ تدابري بناء الثقة دون إبطاء. وهم يأسفون لعدم 
الزمين  املدى  يف  اتفاق  إىل  التوصل  من  للتمكني  تقدم كاف  إحراز 
املتوخى يف تقريركم املؤرخ 4 آذار/مارس 1994. وهذا مدعاة للقلق. 
وهم يالحظون أن زعيم الطائفة القربصية اليونانية مستعد لقبول النص 
املؤرخ 21 آذار/مارس 1994 بشأن األفكار املتعلقة بالتنفيذ، شريطة 
أن يقبله الزعيم القربصي الرتكي، الذي أبدى اعرتاضات عديدة. وهم 
يعتقدون أن األسابيع القليلة القادمة ستمثل اختباراً هامًا جلدية الطرفني 

يف التزامهما بإحراز تقدم حنو التسوية الشاملة.
قراري  أحكام  تأكيد  ليعيدوا  الفرصة  هذه  اجمللس  أعضاء  ويغتنم 
 1993 األول/ديسمرب  15 كانون  املؤرخ   )1993(  889 اجمللس 
و902 )1994( املؤرخ 11 آذار/مارس 1994. وهم يؤيدون هنجكم 
ويؤكدون ضرورة إبرام اتفاق بشأن تنفيذ تدابري بناء الثقة على األساس 
الذي اقرتحتموه قبل هناية نيسان/أبريل. وهم يتطلعون إىل تلقي تقريركم 

الكامل يف ذلك الوقت.

.S/1994/414  39

المقرر المؤرخ 15 حزيران/يونيه 1994 )الجلسة 
3390(: القرار 92٧ )1994(

بالقرارين 889 )1993( و902  أيار/مايو 1994، وعماًل  يف 30 
املساعي  مهمة  عن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام  األمني  قدم   ،)1994(
احلميدة اليت يضطلع هبا 40 . وأبلغ األمني العام يف التقرير اجمللس بأنه 
على الرغم من إجراء مزيد من االتصاالت مع الطرفني املعنيني مل يتم 
التوصل إىل اتفاق على النص املؤرخ 21 آذار/مارس. وجيد جملس األمن 
نفسه يف مواجهة سيناريو مألوف سلفًا: عدم وجود اتفاق لسبب يرجع 
الرتكي.  القربصي  اجلانب  السياسية من  اإلرادة  انعدام  يف األساس إىل 
وطرح األمني العام جمموعة من اخليارات يستطيع جملس األمن دراستها 
يف استعراضه هلذه احلالة غري املرضية إىل حّد بعيد. وأحد هذه اخليارات 
أن خيلص إىل أنه قد أصبح واضحًا أن اإلرادة السياسية لتحقيق تسوية 
تفاوضية للنزاع القربصي غري موجودة على اإلطالق، وأن موارد األمم 
املتحدة الشحيحة لصنع السلم وحفظ السالم ينبغي أن يعاد توجيهها 
إىل  خيلص  أن  يف  ثان  خيار  ويتمثل  أخرى.  ونزاعات  خالفات  إىل 
أن مهمة املساعي احلميدة، اليت تتوقف بطبيعتها على موافقة وتعاون 
الطرفني، ليست أسلوبًا مالئمًا ملعاجلة احلالة، وأن اجملتمع الدويل، من 
ويتمثل  قسرية.  تدابري  اختاذ  يف  ينظر  أن  ميكن  األمن،  جملس  خالل 
خيار ثالث يف تنحية جمموعة التدابري اليت هي اآلن قيد املناقشة جانبًا 
واستئناف مناقشة املسائل األساسية اليت ُعرضت على الطرفني يف متوز/

يوليه 1992 41 . ويتمثل خيار رابع يف أن يقوم جيع األطراف املعنية 
بعملية تأمُّل أساسية وبعيدة املدى بشأن كيفية معاجلة مشكلة قربص 
والتشاور مع أعضاء جملس األمن، ومع الدول الضامنة 42 ، ومع زعيمي 
قربص ومع جهات أخرى، الستكشاف خيارات بعيدة املدى. ويتمثل 
خيار أخري يف البناء على حقيقة أن كال اجلانبني قد قبال من حيث املبدأ 
للحصول على  الدويل  اجملتمع  الثقة وجتديد جهود  بناء  تدابري  جمموعة 
موافقة على تنفيذها. واختاذ جملس األمن قراراً بصدد أّي من اخليارات 
واملداوالت  املشاورات  من  ما  شكل  يسبقه  أن  ميكن  الذكر  املتقدمة 
الدولية، من قبيل عقد مؤمتر دويل، أو قيام جلنة مكونة من جيع أو بعض 
أعضاء جملس األمن بزيارة للمنطقة أو قيام ممثله اخلاص بزيارة جديدة 
للمنطقة. وأّي خيار عدا اخليار األول سيقتضي استمرار وجود قوة األمم 

املتحدة حلفظ السالم يف قربص يف اجلزيرة 43 .

.S/1994/629  40

.S/24472 انظر  41

تركيا واليونان واململكة املتحدة.  42

ترد يف املرفق األول لتقرير األمني العام مقارنة بني جمموعة تدابري بناء الثقة   43

املؤرخة 1 متوز/يوليه 1993 ومشروع األفكار املؤرخ 21 آذار/مارس 1994. أما 
املرفق الثاين فهو يورد اجلدول الزمين للفوائد املتحققة من تنفيذ تدابري بناء الثقة.
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ويف 7 حزيران/يونيه 1994، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن 
عملية األمم املتحدة يف قربص 44 ، مشل التطورات اليت حدثت يف الفرتة 
الثاين/نوفمرب إىل 31 أيار/مايو 1994. وأفاد األمني  من 23 تشرين 
التقرير بأنه مل تعقد مناقشات متزامنة تفصيلية بني قوة األمم  العام يف 
الطرفني  لكال  العسكرية  والسلطات  قربص  يف  السالم  حلفظ  املتحدة 
الذخرية  العزل من السكان وبشأن حظر  بشأن استمرار إخالء منطقة 
النار على مسافة  وإطالق  باليد  احملمولة  تلك  واألسلحة خالف  احلية 
املوقف  بسبب  وذلك  العزل،  منطقة  من  أو مساعها  مبشاهدهتا  تسمح 
الذي اختذته القوات الرتكية. وللسبب ذاته، ال تزال هناك صعوبات فيما 
إلشراك  جهودها  القوة  تضاعف  وسوف  فاروشا.  إىل  بالوصول  يتعلق 
القوات الرتكية وآخرين يف مناقشات عملية بشأن هذه املسائل العسكرية 
اهلامة وبشأن إعادة إقرار الرتتيبات العملية اليت تأخرت طوياًل فيما يتعلق 
بالوصول إىل فاروشا وسوف يقدم األمني العام تقريراً إىل اجمللس بشأن 
هذه املسائل يف الفرصة القادمة. وأوضح األمني العام أنه يشعر بالقلق 
أيضًا لعدم إحراز تقدم يف هذه اجملاالت ويف اجلهود الرامية إىل ختفيض 
حجم القوات على اجلزيرة، وخاصة إذا ما أخذ ذلك يف سياق غياب 
للتوصل  ُبذل من جهود  ما  يف  مؤخراً  الذي صودف  السياسية  اإلرادة 
إىل اتفاق بشأن تنفيذ جمموعة تدابري بناء الثقة. وقال األمني العام إنه 
يعتقد، يف ظل الظروف السائدة، أن استمرار وجود القوة على اجلزيرة 
ما زال أمراً ال غىن عنه، وأوصى بتجديد واليتها حىت 31 كانون األول/

ديسمرب 1994 45 .

ويف اجللسة 3390، املعقودة يف 15 حزيران/يونيه 1994، أدرج 
جدول  يف   1994 حزيران/يونيه   7 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  اجمللس 
أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، وجه الرئيس )عمان( انتباه أعضاء 
اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد أعد يف سياق مشاورات اجمللس 
السابقة 46 . وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع 

بوصفه القرار 927 )1994(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،

إذ حييط علمًا بتقرير األمني العام املؤرخ 7 حزيران/يونيه 1994 عن 
عملية األمم املتحدة يف قربص،

.Add.1و S/1994/680  44

اليونان  وحكوميت  قربص  حكومة  أن  الحقًا  اجمللس  العام  األمني  أبلغ   45

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية قد أفادت مبوافقتها على التمديد 
الرتكي، حسبما  القربصي  تأييد موقف اجلانب  املقرتح. واستمرت حكومة تركيا يف 
أعرب عنه يف اجتماعات جملس األمن السابقة املتصلة بتمديد والية قوة األمم املتحدة 

.)S/1994/680/Add.1( حلفظ السالم يف قربص
.S/1994/706  46

وإذ حييط علمًا أيضًا بتوصية األمني العام إىل جملس األمن القاضية 
بتمديد مرابطة قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص لفرتة إضافية 

قدرها ستة أشهر ونصف الشهر،
للظروف  نظراً  أنه،  على  وافقت  قربص  حكومة  أن  يالحظ  وإذ 
السائدة يف اجلزيرة، يتعني اإلبقاء على القوة يف قربص إىل ما بعد 15 

حزيران/يونيه 1994،
وإذ يعرب عن القلق ألن دوريات قوة األمم املتحدة حلفظ السالم 
يف قربص ظلت تواجه، خالل الفرتة املستعرضة يف تقرير األمني العام، 
عراقيل يف املنطقة العازلة أو حوهلا، والستمرار انتهاكات وقف إطالق 
التوصل إىل اتفاق بشأن إخالء املواقع من  النار وعدم إحراز تقدم يف 

األفراد،
حل  إىل  التوصل  اجتاه  يف  تقدم  أّي  إحراز  عدم  أيضًا  يقلقه  وإذ 
سياسي هنائي، وعدم إجراء خفض ذي شأن يف عدد القوات األجنبية 
يف  الدفاع  على  اإلنفاق  ختفيض  وعدم  قربص،  جهورية  يف  املوجودة 

جهورية قربص،
وإذ يشري إىل قراره 831 )1993( املؤرخ 27 أيار/مايو 1993، 
املتعلقة بتمويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف  وال سيما أحكامه 

قربص،
وإذ يشري أيضًا إىل قراره 889 )1993( املؤرخ 15 كانون األول/

ديسمرب 1993،
وإذ يعيد تأكيد أحكام قراره 186 )1993( املؤرخ 4 آذار/مارس 

1964 والقرارات األخرى ذات الصلة،
وإذ يالحظ أنه يواصل النظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 30 أيار/

مايو 1994 عن بعثة املساعي احلميدة اليت يضطلع هبا يف قربص وأنه ال 
يزال ينتظر رسالة أخرى حول املوضوع،

ميدد مرابطة قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص لفرتة   -  1
إضافية تنتهي يف 31 كانون األول/ديسمرب 1994؛

عدم  تكفل  أن  اجلانبني  لكال  العسكرية  السلطات  يناشد   -  2
وقوع أّي حوادث على طول املنطقة العازلة وأن تتعاون كاماًل مع قوة 

األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص؛
القوة وقوامها قيد  العام أن يبقي هيكل  يطلب إىل األمني   -  3

االستعراض بالنظر إىل احتمال القيام بإعادة تشكيلها؛
حيث جيع األطراف املعنية على االلتزام بإجراء ختفيض كبري   -  4
يف عدد القوات األجنبية املوجودة يف جهورية قربص وختفيض اإلنفاق 
على الدفاع يف جهورية قربص للمساعدة على إعادة الثقة بني الطرفني، 
وكخطوة أوىل حنو انسحاب القوات غري القربصية على النحو املبني يف 

جمموعة األفكار؛
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اجلانبني،  العسكرية لكال  السلطات  إىل  مرة أخرى  يطلب   -  5
الفقرة 3 من قراره 839 )1993( املؤرخ 11 حزيران/يونيه  متشيًا مع 
1993، الشروع يف إجراء املناقشات مع قوة األمم املتحدة حلفظ السالم 
متبادلة  التزامات  الدخول يف  بغرض  التأخري  مزيد من  يف قربص، دون 
األسلحة  عدا  ما  األخرى،  األسلحة  أو  احلية  الذخرية  استخدام  حبظر 
حبظر  وكذلك  النار،  إطالق  وقف  خطوط  طول  على  باليد،  احملمولة 

إطالق النار على مرأى أو مسمع من املنطقة العازلة؛
يطلب أيضًا إىل السلطات العسكرية لكال اجلانبني التعاون   -  6
مع قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص يف توسيع نطاق اتفاق عام 
1989 بشأن إخالء املواقع من األفراد ليشمل جيع قطاعات املنطقة 

العازلة اليت يوجد فيه اجلانبان على مقربة شديدة من بعضهما البعض؛
التسامح  جو  إشاعة  على  الطائفتني  زعماء  أيضًا  حيث   -  7
قراره  من  الفقرة 7  به يف  املوصى  النحو  على  الطائفتني  بني  واملصاحلة 

889 )1993(؛
يشدد على احلاجة امللحة لتنفيذ تدابري بناء الثقة املشار إليها   -  8

يف تقرير األمني العام املؤرخ 1 متوز/يوليه 1993؛
يشدد أيضًا على أنه سيقوم بإجراء استعراض دقيق وشامل   -  9
حنو  احملرز  والتقدم  قربص  يف  املتحدة  األمم  دور  ذلك  يف  مبا  للحالة، 
التوصل إىل تسوية سياسية، وذلك يف سياق نظره يف تقرير األمني العام 
أيار/مايو 1994 والرسالة األخرى، وال سيما إعادة تقييم  املؤرخ 30 

احلالة استناداً إىل اخليارات اليت يقرتحها األمني العام؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار   -  10

حبلول 15 كانون األول/ديسمرب 1994.
وحتدث ممثل باكستان بعد التصويت فقال إن وفد بلده كان حيبذ 
اختاذ قرار إجرائي موجز ميدد والية قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف 
قربص دون الدخول يف مضمون املسائل السياسية. فاجلوانب السياسية 
للمشكلة قد ميكن تناوهلا على أفضل وجه لدى قيام جملس األمن بإجراء 
دراسة متعمقة لتقرير األمني العام املؤرخ 30 أيار/مايو 1994 ولتقريره 
حتقيق  بآفاق  متفائاًل  بلده  وقد  زال  وما  املوضوع.  عن  املقبل  اإلضايف 
نتائج إجيابية بشأن جمموعة تدابري بناء الثقة. وأشار إىل اخلطوات اليت 
اختذها مؤخراً اجلانب القربصي الرتكي يف هذا الصدد، معترباً إياها تدلياًل 
على اإلرادة السياسية من جانب الزعامة القربصية الرتكية إلحراز التقدم 
العامة  السياسية  التسوية  إىل  باإلضافة  الثقة،  بناء  تدابري  مسألة  بشأن 

للمشكلة 47 .

S/PV.3390، الصفحة 2.  47

المقرر المؤرخ 29 تموز/يوليه 1994 )الجلسة 
3412(: القرار 939 )1994(

جملس  اهتمام  العام  األمني  وجه   ، 48 حزيران/يونيه   28 مؤرخة  برسالة 
أيار/مايو.  األمن إىل ما حدث من تطورات منذ تقدمي تقريره يف 31 
وأشار األمني العام إىل أن مناقشة تنفيذ جمموعة تدابري بناء الثقة استندت 
أفكار  49 ، معنونة “مشاريع  آذار/مارس 1994  إىل ورقة مؤرخة 21 
لتنفيذ جمموعة تدابري بناء الثقة”، ُنقحت بعد ذلك استناداً إىل مناقشات 
مستفيضة مع كال الزعيمني. ويف 6 حزيران/يونيه 1994، قدم الزعيم 
القربصي الرتكي إىل نائب املمثل اخلاص لألمني العام معلومات إضافية 
عن موقف اجلانب القربصي الرتكي، أظهرت بوضوح أن ذلك املوقف 
قد تطور بدرجة أكرب يف االجتاه اإلجيايب. ولكن يف جيع املناقشات اليت 
املعنونة  الورقة  تعديل  على  األتراك  القبارصة  زعيم  أصر  مؤخراً  أجريت 
“مشروع أفكار لتنفيذ جمموعة تدابري بناء الثقة” املؤرخة 21 آذار/مارس 
نائب  رأى  بينما  أيار/مايو  يف  ظهرت  اليت  اإليضاحات  تشمل  حبيث 
املمثل اخلاص لألمني العام أن تلك اإليضاحات ال تستلزم بالتايل أّي 
تعديل يف نص تلك الورقة وإمنا سرتد يف رسالة سيكتبها لزعيمي الطائفتني 
وسوف تعرض الرسالة على جملس األمن. ويف الوقت نفسه، أعرب زعيم 
الطائفة القربصية اليونانية جمدداً عن قبوله لورقة 21 آذار/مارس إذا فعل 
يقبل  أن  أنه ال ميكن  الشيء نفسه ولكنه ذكر  األتراك  القبارصة  زعيم 
استمرار املفاوضات حول تدابري بناء الثقة. وقال األمني العام إن هناك 
قدراً كبرياً جداً من االتفاق بشأن مضمون تدابري بناء الثقة. ولكن ما 
ينعدم االتفاق بشأنه حاليًا هو كيفية تسجيل اإليضاحات اليت انبثقت. 
ولذا فهو يقرتح أن يبدأ جملس األمن يف النظر يف اخليارات املطروحة يف 

تقريره املؤرخ 30 أيار/مايو.
أدرج   ،1994 متوز/يوليه   29 يف  املعقودة   ،3412 اجللسة  ويف 
إقرار جدول  العام يف جدول أعماله. وبعد  جملس األمن رسالة األمني 
األعمال، وجه الرئيس )باكستان( انتباه أعضاء اجمللس إىل تقرير األمني 
العام املؤرخ 30 أيار/مايو 1994 50 ، وكذلك إىل نص مشروع قرار كان 
قد أعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 51 . وبعد ذلك ُطرح مشروع 
القرار للتصويت واعُتمد بأغلبية 14 صوتًا مؤيداً 52  بوصفه القرار 939 

)1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل قراراته ذات الصلة بشأن قربص،

.S/1994/785  48

“مشروع أفكار لتنفيذ جمموعة تدابري بناء الثقة” )S/1994/785، املرفق(.  49

.S/1994/629  50

.S/1994/895  51

مل تكن رواندا ممثلة يف اجللسة؛ وانظر أيضًا الفصل الرابع، اجلزء الثالث.  52
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وإذ يرحب بتقرير األمني العام املؤرخ 30 أيار/مايو 1994 ورسالته 
اليت  احلميدة  املساعي  بعثة  بشأن   1994 حزيران/يونيه   28 املؤرخة 

يضطلع هبا،
الثقة، وإن  بناء  تدابري  أن  السياق،  يؤكد من جديد، يف هذا  وإذ 
سياسية  عملية  عن  بدياًل  وال  ذاهتا،  حّد  يف  غاية  تشكل  ال  كانت 
أوسع نطاقًا، توفر مزايا كبرية لكلتا الطائفتني وتسهل الوصول بالعملية 

السياسية إىل تسوية شاملة،
وإذ يشري إىل قبول الطرفني، من حيث املبدأ، لتدابري بناء الثقة، وإذ 
املعنونة “مشروع  للوثيقة  اليونانية  القربصية  الطائفة  بقبول زعيم  يرحب 
أفكار لتنفيذ جمموعة تدابري بناء الثقة، وإذ يرحب أيضًا بالتقدم الكبري 
الذي أحرزه زعيم الطائفة القربصية الرتكية حنو التوصل إىل اتفاق، على 
حزيران/يونيه   27 املؤرخة  العام  األمني  رسالة  يف  وصفه  الوارد  النحو 

،1994
مضمون  على  االتفاق  من  قدر كبري  اآلن  يوجد  أنه  يالحظ  وإذ 
أنه  بقلق  يالحظ  أيضًا  وإن كان  تنفيذها،  وطرائق  الثقة  بناء   تدابري 
ال يوجد لدى أّي من الزعيمني حىت اآلن استعداد لتنفيذها استناداً إىل 
األساس الذي حدده األمني العام يف رسالته املؤرخة 28 حزيران/يونيه 

،1994
وقد درس اخليارات واألفكار املتعلقة بالعمل املستقبلي والواردة يف 
الفقرات 57 إىل 62 من تقرير األمني العام املؤرخ 30 أيار/مايو 1994،
يكرر تأكيد أن اإلبقاء على الوضع الراهن أمر غري مقبول؛  -  1

يؤكد من جديد موقفه املتمثل يف أن التسوية القربصية جيب   -  2
أن تستند إىل إجياد دولة لقربص تتمتع بسيادة وحيدة وذات شخصية 
دولية وجنسية واحدة، مع صون استقالهلا وسالمتها اإلقليمية، على أن 
تتألف من طائفتني تتمتعان باملساواة على الصعيد السياسي، على النحو 
املبني يف قرارات جملس األمن ذات الصلة، وذلك يف احتاد ذي طائفتني 
وذي منطقتني، على أن تستبعد هذه التسوية أّي احتاد كلي أو جزئي مع 

أّي بلد آخر أو أّي شكل من أشكال التجزئة أو االنفصال؛
مع  مشاورات  إجراء  يف  يبدأ  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  3
الزعيمني يف قربص، هبدف  الضامنة، ومع  الدول  أعضاء اجمللس، ومع 
االضطالع بتفكري أساسي بعيد املدى بشأن طرق تناول مشكلة قربص 
التزامهما عن  على حنو مثمر، ويؤكد من جديد دعوته للطرفني إلبداء 

طريق التعاون التام لبلوغ هذه الغاية؛
حيث الطرفني، يف هذا السياق، على التعاون تعاونًا كاماًل   -  4
مع األمني العام وممثله اخلاص لتحقيق اتفاق بشأن طرائق تنفيذ تدابري 

بناء الثقة يف أقرب وقت ممكن؛
هناية  حبلول  تقريراً  يقدم  أن  العام  األمني  إىل  أيضًا  يطلب   -  5
تشرين األول/أكتوبر 1994، يتضمن برناجمًا يرمي إىل حتقيق حل شامل 

يف  إليها  املشار  مشاوراته  أعقاب  يف  قربص،  مبشكلة  املتعلقة  للقضايا 
الفقرة 3 أعاله، وكذلك عن التقدم احملرز يف جمال تنفيذ تدابري بناء الثقة؛

يقرر إبقاء املسألة قيد نظره النشط.  -  6

المقرر المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1994: رسالة 
موجهة من الرئيس إلى األمين العام

يف 29 تشرين األول/أكتوبر 1994، قدم األمني العام إىل جملس األمن 
تقريراً عن مهمة املساعي احلميدة اليت يضطلع هبا يف قربص 53 ، أبلغ فيه 
اجمللس باإلجراءات املتخذة عماًل بالقرار 939 )1994(. وقال األمني 
العام يف التقرير إنه كتب، يف 18 آب/أغسطس 1994، إىل أعضاء 
املشمولة  املسائل  بشأن  آراءهم  ملتمسًا  الضامنة،  الدول  وإىل  اجمللس 
اليت  احلميدة  املساعي  ملهمة  املستمر  التأييد  الردود  وأوضحت  بالقرار. 
يضطلع هبا، ولكنها أكدت من جديد يف أغلبيتها املواقف املتخذة يف 
ذلك القرار. ويف أيلول/سبتمرب، سافر ممثله اخلاص إىل اململكة املتحدة 
وقربص وتركيا إلجراء مشاورات مع الدول الضامنة ومع الطرفني. وعند 
عودته أفاد بأن األمور تقرتب من مأزق بشأن جوهر املشكلة القربصية 
وكذلك بشأن تدابري بناء الثقة. ومن مث كتب األمني العام مرة أخرى إىل 
كال الزعيمني يف 10 تشرين األول/أكتوبر، داعيًا إيامها إىل االنضمام 
إىل نائب ممثله اخلاص يف مشاورات غري رمسية من أجل زيادة استكشاف 
تسوية  وحتقيق  الثقة  بناء  تدابري  تنفيذ  هبا  ميكن  اليت  امللموسة  الطرق 
شاملة للمشكلة. وأبلغ األمني العام اجمللس أن الزعيمني قبال الدعوة وأن 
االجتماعات األوىل ُعقدت يف 18 تشرين األول/أكتوبر. وقال إنه يعتزم 

تقدمي تقرير هنائي يف مرحلة الحقة.

رئيسة  أبلغت    54 الثاين/نوفمرب 1994  تشرين   4 مؤرخة  وبرسالة 
اجمللس األمني العام مبا يلي:

يود أعضاء جملس األمن أن يعربوا عن تقديرهم للتقرير املتعلق مبهمة 
املساعي احلميدة اليت تضطلعون هبا يف قربص املؤرخ 29 تشرين األول/

أكتوبر 1994. ويالحظ أعضاء اجمللس أن استعراضكم للحالة ال يزال 
مستمرًا. وهم يتطلعون إىل أن يتلقوا تقريركم النهائي يف وقت مالئم.

يتوجهوا  لكي  الفرصة  هذه  يغتنموا  أن  األمن  جملس  أعضاء  ويود 
بالشكر لكم، وملمثلكم اخلاص، ولنائب ممثلكم اخلاص، على جهودكم 
املستمرة الرامية إىل التوصل إىل تسوية سليمة ملشكلة قربص وفقًا لقرارات 

جملس األمن ذات الصلة.

.S/1994/1229  53

.S/1994/1256  54
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المقرر المؤرخ 21 كانون األول/ديسمبر 1994 
)الجلسة 3484(: القرار 969 )1994(

يف 12 كانون األول/ديسمرب 1994، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً 
اليت حدثت يف  التطورات  املتحدة يف قربص، يشمل  عن عملية األمم 
 . 55 األول/ديسمرب 1994  إىل 12 كانون  الفرتة من 1 حزيران/يونيه 
وذكر األمني العام يف التقرير أنه أصدر، يف أعقاب اجتماعني منفصلني 
ُعقدا مؤخراً مع زعيمي كلتا الطائفتني، تعليمات إىل نائب ممثله اخلاص 
الزعيمني ويبذل كل جهد ممكن للتوصل إىل  بأن يواصل اتصاالته مع 

أساس الستئناف احملادثات املباشرة.
وأفاد األمني العام أيضًا بأنه خالل األشهر الستة املاضية، واصلت 
فّعال  السالم يف قربص االضطالع على حنو  املتحدة حلفظ  قوة األمم 
مبهامها يف قربص، بالتعاون مع كال اجلانبني، وظلت احلالة هادئة عمومًا. 
ولكن ال ينبغي هلذا اهلدوء املستمر أن حيجب حقيقة أن ما يوجد يف 
تقدم  إحراز  وبدون  سلمًا.  وليس  النار  هو جمرد وقف إلطالق  قربص 
صوب حتقيق تسوية بني اجلانبني، ستظل احلالة العامة معرضة لنشوب 
توترات مفاجئة، بفعل األحداث اليت تقع خارج اجلزيرة فضاًل عما يقع 
داخلها. وشدد يف هذا الصدد على أن العالقات بني اليونان وتركيا تتسم 

بأمهية خاصة.
املوجود  والقوات  األسلحة  املفرط من  الكم  إن  العام  األمني  وقال 
يثري  والقوات  األسلحة  تلك  تعزيز  به  جيري  الذي  واملعدل  قربص  يف 
لدعوة  االستجابة  عدم  أيضًا  االستياء  على  يبعث  ومما  بشدة.  القلق 
جملس األمن جلميع األطراف املعنية إىل االلتزام بإجراء ختفيض كبري يف 
العسكري يف جهورية قربص.  اإلنفاق  وتقليص  األجنبية  القوات  عدد 
ومل يتسن كذلك حىت اآلن إحراز أّي تقدم بشأن التدابري البسيطة، اليت 
طالب جملس األمن مراراً باختاذها، واليت ترمي إىل تقليل حدة املواجهة 
بني اجلانبني على امتداد خطوط وقف إطالق النار. واختتم األمني العام 
تقريره بقوله إن وجود قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص يف اجلزيرة 
ال يزال أمراً ال غىن عنه، ومن مث أوصى بأن ميدد اجمللس والية القوة ملدة 

ستة أشهر أخرى، حىت 30 حزيران/يونيه 1995 56 .
ويف اجللسة 3484، املعقودة يف 21 كانون األول/ديسمرب 1994، 
أدرج جملس األمن تقرير األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول 
األعمال، وجه الرئيس )رواندا( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار 

كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 57 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 969 )1994(، ويف ما يلي نصه:

.Add.1و S/1994/1407  55

S/1994/1407، الفقرة 34.  56

.S/1994/1433  57

إن جملس األمن،
إذ حييط علمًا بتقرير األمني العام املؤرخ 12 كانون األول/ديسمرب 

1994 عن عملية األمم املتحدة يف قربص،
وإذ حييط علمًا أيضًا بتوصية األمني العام الداعية إىل أن ميدد جملس 
إضافية  لفرتة  السالم يف قربص  املتحدة حلفظ  األمم  قوة  مرابطة  األمن 

مدهتا ستة أشهر،
للظروف  نظراً  أنه،  على  وافقت  قربص  حكومة  أن  يالحظ  وإذ 
السائدة يف اجلزيرة، يتعني اإلبقاء على القوة يف قربص إىل ما بعد 31 

كانون األول/ديسمرب 1994،
وإذ يعرب عن القلق ألن دوريات قوة األمم املتحدة حلفظ السالم 
يف قربص ظلت تواجه، خالل الفرتة املستعرضة يف تقرير األمني العام، 
عراقيل يف املنطقة العازلة أو حوهلا، والستمرار انتهاكات وقف إطالق 
النار وعدم إحراز تقدم يف التوصل إىل اتفاق إلخالء املواقع من األفراد،

وإذ يعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم يف اجتاه التوصل 
إىل حل سياسي هنائي، وعدم إجراء خفض ذي شأن يف عدد القوات 
األجنبية املوجودة يف جهورية قربص، وعدم ختفيض اإلنفاق على الدفاع 

يف جهورية قربص،
وإذ يشري إىل قراره 831 )1993( املؤرخ 17 أيار/مايو 1993، 
املتعلقة بتمويل قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف  وال سيما أحكامه 

قربص،
وإذ يشري أيضًا إىل قراره 889 )1993( املؤرخ 15 كانون األول/

ديسمرب 1993،
وإذ يعيد تأكيد أحكام قراره 186 )1964( املؤرخ 4 آذار/مارس 

1964 والقرارات األخرى ذات الصلة،
وإذ يالحظ أن استعراض احلالة فيما يتعلق ببعثة املساعي احلميدة 
اليت يضطلع هبا األمني العام يف قربص ال يزال جاريًا، وإذ يتطلع إىل تلقي 

تقرير هنائي يف موعد مناسب،
ميدد فرتة مرابطة قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص   -  1

ملدة أخرى تنتهي يف 30 حزيران/يونيه 1995؛
يطلب إىل السلطات العسكرية لكال اجلانبني أن تكفل عدم   -  2
وقوع أّي حوادث على طول املنطقة العازلة، وأن تتعاون تعاونًا تامًا مع 

قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص؛
القوة وقوامها قيد  العام أن يبقي هيكل  يطلب إىل األمني   -  3

االستعراض، بالنظر إىل احتمال القيام بإعادة تشكيلها؛
حيث جيع األطراف املعنية على االلتزام بإجراء ختفيض كبري   -  4
يف عدد القوات األجنبية املوجودة يف جهورية قربص وختفيض اإلنفاق 
على الدفاع يف جهورية قربص للمساعدة على إعادة الثقة بني الطرفني، 
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وكخطوة أوىل حنو انسحاب القوات غري القربصية على النحو املبني يف 
جمموعة األفكار، ويطلب إىل األمني العام تعزيز اجلهود املبذولة يف هذا 

االجتاه؛
اجلانبني،  العسكرية لكال  السلطات  إىل  مرة أخرى  يطلب   -  5
متشيًا مع الفقرة 3 من القرار 839 )1993( املؤرخ 11 حزيران/يونيه 
1993، الشروع يف إجراء مناقشات مع قوة األمم املتحدة حلفظ السالم 
متبادلة  التزامات  الدخول يف  بغرض  التأخري،  مزيد من  يف قربص دون 
األسلحة  عدا  ما  األخرى،  األسلحة  أو  احلية  الذخرية  استخدام  حبظر 
حبظر  وكذلك  النار،  إطالق  وقف  خطوط  طول  على  باليد،  احملمولة 

إطالق النار على مرأى أو مسمع من املنطقة العازلة؛
يطلب أيضًا إىل السلطات العسكرية لكال اجلانبني التعاون   -  6
مع قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص يف توسيع نطاق اتفاق عام 
1989 بشأن إخالء املواقع من األفراد ليشمل جيع قطاعات املنطقة 

العازلة اليت يوجد فيها اجلانبان على مقربة شديدة أحدمها من اآلخر؛
التسامح  جو  إشاعة  على  الطائفتني  زعماء  أيضًا  حيث   -  7
واملصاحلة بني الطائفتني على النحو املوصى به يف الفقرة 7 من القرار 

889 )1993(؛
الزعيمني،  مع  اتصاالته  مواصلة  العام  األمني  بقرار  يرحب   -  8
احملادثات  أساسها  على  تستأنف  مشرتكة  أرضية  إلجياد  قصاراه  وبذل 

املباشرة؛
يؤكد من جديد األمهية اليت يعلقها على إحراز تقدم يف وقت   -  9
مبكر بشأن جوهر مسألة قربص وبشأن تنفيذ تدابري بناء الثقة املشار 

إليها يف تقرير األمني العام املؤرخ 1 متوز/يوليه 1993؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم، حبلول 15 حزيران/يونيه   -  10

1995، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

المقرر المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1995 )الجلسة 
354٧(: القرار 1000 )1995(

ويف 15 حزيران/يونيه 1995، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً 
عن عملية األمم املتحدة يف قربص غطى التطورات اليت حدثت يف الفرتة 
من 13 كانون األول/ديسمرب 1994 إىل 15 حزيران/يونيه 1995 58 . 
وأفاد األمني العام يف التقرير بأنه خالل الفرتة املشمولة بالتقرير حافظ 
كال اجلانبني بصفة عامة على احرتام وقف إطالق النار وعلى الوضع 
العسكري القائم، وتدخلت قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص يف 
عديد من األحداث الصغرية لتصحيح ما وقع من انتهاكات وللحيلولة 
دون حدوث أّي تصعيد. وذكر أنه على الرغم من أن جملس األمن حث 

.Add.1و S/1995/488  58

على إجراء ختفيض كبري يف عدد القوات األجنبية املوجودة يف جهورية 
قربص 59 ، فقد واصل الطرفان إدخال حتسينات على قدراهتما العسكرية 
من خالل اقتناء أو حتسني أسلحتهما ومعداهتما وجتنيد أفراد إضافيني. 
ومل يتحقق حىت اآلن أّي تقدم فيما يتعلق باالستجابة إىل طلب اجمللس 
إىل اجلانبني أن حيظرا إطالق النار من األسلحة املوجودة على مرأى أو 
مسمع من املنطقة العازلة، وأن يوسعا نطاق اتفاق اإلخالء لعام 1989 

ليشمل جيع قطاعات املنطقة العازلة 60 .
زعيمي  مع  اتصاالهتما  واصال  ممثليه  بأن  أيضًا  العام  األمني  وأفاد 
الطائفتني ومع حكوميت تركيا واليونان من أجل إجياد أساس الستئناف 

احملادثات املباشرة.
واختتم األمني العام تقريره بقوله إنه يعتقد، يف ظل الظروف السائدة، 
أن وجود قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص يف اجلزيرة ال غىن 
عنه. ولذلك فهو يوصي بتمديد واليتها ملدة ستة أشهر أخرى حىت 31 

كانون األول/ديسمرب 1995 61 .
ويف اجللسة 3547، املعقودة يف 23 حزيران/يونيه 1995، أدرج 
إقرار جدول  وبعد  أعماله.  العام يف جدول  األمني  تقرير  األمن  جملس 
األعمال، وجه الرئيس )أملانيا( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار 

كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 62 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 1000 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يرحب بتقرير األمني العام املؤرخ 15 حزيران/يونيه 1995 عن 
عملية األمم املتحدة يف قربص،

األمن والية  بأن ميدد جملس  العام  األمني  بتوصية  وإذ حييط علمًا 
قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص لفرتة أخرى مدهتا ستة أشهر،

وإذ يالحظ أن حكومة قربص قد وافقت على ضرورة اإلبقاء على 
للظروف  نظراً  بعد 30 حزيران/يونيه 1995،  ما  إىل  قربص  القوة يف 

السائدة يف اجلزيرة،
قربص،  بشأن  الصلة  ذات  السابقة  قراراته  جديد  من  يؤكد   وإذ 
وال سيما قراراه 186 )1964( املؤرخ 4 آذار/مارس 1964 و969 

)1994( املؤرخ 21 كانون األول/ديسمرب 1994،
حل  إىل  التوصل  حنو  تقدم  أّي  إحراز  لعدم  قلقه  عن  يعرب  وإذ 

سياسي هنائي،

القرار 969 )1994(، الفقرة 4.  59

املرجع نفسه، الفقرتان 5 و6.  60
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وإذ يالحظ أنه مل يتحقق أّي تقدم يف توسيع نطاق اتفاق إخالء 
املواقع من األفراد لعام 1989،

وإذ يالحظ أيضًا أن استعراضًا للحالة بشأن بعثة املساعي احلميدة 
اليت يضطلع هبا األمني العام يف قربص ما زال جاريًا، وإذ يتطلع إىل تلقي 

تقرير هنائي يف وقت مالئم،
يقرر متديد والية قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص   -  1

لفرتة أخرى تنتهي يف 31 كانون األول/ديسمرب 1995؛
يطلب إىل السلطات العسكرية لكال اجلانبني أن تكفل عدم   -  2
وقوع أّي حوادث على طول املنطقة العازلة، وأن تتعاون تعاونًا تامًا مع 

القوة؛
قيد  وقوامها  القوة  هيكل  إبقاء  العام  األمني  إىل  يطلب   -  3
االستعراض بالنظر إىل احتمال القيام بإعادة تشكيلها، آخذاً يف االعتبار 
اآلثار اليت ميكن أن ترتتب على عقد اتفاق بشأن توسيع نطاق اتفاق 

إخالء املواقع من األفراد لعام 1989؛
يعرب عن القلق إزاء حتديث القوات العسكرية يف جهورية   -  4
هام  إجراء ختفيض  حنو  تقدم  إحراز  وعدم  مبستواها  واالرتقاء  قربص 
يف عدد القوات األجنبية يف جهورية قربص، وحيث مرة أخرى جيع 
على  اإلنفاق  ختفيض  وعلى  التخفيض  بذلك  االلتزام  على  املعنيني 
الدفاع يف جهورية قربص للمساعدة على استعادة الثقة بني الطرفني 
الوارد  النحو  القربصية على  القوات غري  وكخطوة أوىل حنو انسحاب 
بذل  تشجيع  العام  األمني  إىل  ويطلب  األفكار،  جمموعة  يف  وصفه 

اجلهود يف هذا االجتاه؛
يعرب عن القلق أيضًا إزاء إخفاق السلطات العسكرية لكال   -  5
اجلانبني يف اختاذ تدابري متبادلة حلظر استخدام الذخرية احلية أو األسلحة، 
النار  إطالق  وقف  طول خطوط  على  باليد  احملمولة  األسلحة  خبالف 
البصر  وكذلك حلظر إطالق نريان األسلحة يف حدود دائرة السمع أو 
الدخول يف مناقشات  السلطات  العازلة، ويطلب إىل تلك  املنطقة  من 
مع القوة بشأن هذه املسالة متشيًا مع أحكام الفقرة 3 من القرار 839 

)1993( املؤرخ 11 حزيران/يونيه 1993؛
يأسف لعدم التوصل إىل اتفاق بشأن توسيع نطاق اتفاق   -  6
املنطقة  قطاعات  جيع  ليشمل  لعام 1989  األفراد  من  املواقع  إخالء 
العازلة اليت يوجد فيها اجلانبان على مقربة شديدة من بعضهما البعض، 
القوة على  مع  التعاون  اجلانبني  لكال  العسكرية  السلطات  إىل  ويطلب 

وجه االستعجال حتقيقًا هلذه الغاية؛
التسامح  جو  إشاعة  على  الطائفتني  كلتا  زعماء  حيث   -  7
العام  تقارير األمني  به يف  املوصى  النحو  الطائفتني على  واملصاحلة بني 

ذات الصلة؛

يرحب بقرار األمني العام مواصلة االتصاالت مع الزعيمني   -  8
على  تستأنف  مشرتكة  أرضية  إجياد  أجل  من  ممكن  جهد  لبذل كل 

أساسها احملادثات املباشرة؛
يؤكد من جديد األمهية اليت يوليها للتبكري بتحقيق تقدم فيما   -  9
يتصل جبوهر مسألة قربص وبتنفيذ تدابري بناء الثقة على النحو املطلوب 

يف القرار 939 )1994( املؤرخ 29 متوز/يوليه 1994؛
حبلول 10 كانون  تقريراً  يقدم  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  10
قد  عقبات  أّي  وعن  القرار  هذا  تنفيذ  عن   1995 األول/ديسمرب 

يصادفها؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  -  11

المقرر المؤرخ 11 تموز/يوليه 1995: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

بأن  العام اجمللس  أبلغ األمني   ، 63 برسالة مؤرخة 7 متوز/يوليه 1995 
السلطات القربصية الرتكية بدأت أعمال حفر على نطاق واسع يف منطقة 
مبدينة نيقوسيا القدمية، تقع مباشرة وراء خط إطالق النار للقوات الرتكية. 
حلفظ  املتحدة  األمم  قوة  أبلغت  الرتكية  القربصية  السلطات  أن  ومع 
السالم يف قربص بأهنا تزمع بناء ملعب لألطفال يف ذلك املوقع، أثارت 
وطلبت  منها.  احلقيقي  الغرض  حول  شكوكًا  املستفيضة  احلفر  أعمال 
قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، وفقًا التفاق اإلخالء املعقود 
وكذلك  منتظمة  بصفة  احلفر  أعمال  على  االطالع   ،1989 عام  يف 
إفادهتا بشكل كامل ومفصل باخلطط اليت جيري تنفيذها. ولألسف رُفض 
الطلبان. وأشارت حكومة قربص، من جانبها، إىل أهنا إذا مل تسّو احلالة 
القائمة فستعترب أن اتفاق اإلخالء قد انُتهك ومن مث ستنظر يف اختاذ 
تدابري مضادة. ورغم إعراب األمم املتحدة عن قلقها للجانب القربصي 

الرتكي إزاء هذه التطورات مل حُيرز أّي تقدم يف حل املشكلة.
لن  فإهنا  بسرعة،  احلالة  تسّو  مل  إذا  أنه  من  العام  األمني  وحذر 
وإمنا  فحسب،   )1995(  1000 القرار  تنفيذ  أمام  عائقًا  تشكل 
ستعّرض أيضًا للخطر اتفاق اإلخالء املعقود يف عام 1989 والفوائد 

اليت حتققت منه.
وبرسالة مؤرخة 11 متوز/يوليه 1995 64 ، أبلغ رئيس جملس األمن 

األمني العام مبا يلي:
نظر أعضاء جملس األمن يف رسالتكم املؤرخة 7 متوز/يوليه 1995 
بشأن الطلبات اليت قدمتها قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص إىل 
السلطات الرتكية والسلطات القربصية الرتكية، فيما يتعلق بوصول القوة 
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إىل احلفريات اجلارية حاليًا يف اجلزء القدمي من مدينة نيقوسيا، وضرورة 
اليت وضعت  املخططات  بصدد  إعالمية شاملة ومفصلة  إحاطة  تقدمي 

موضع التنفيذ.
ويشري أعضاء اجمللس إىل أحكام القرار 1000 )1995(، املؤرخ 
23 حزيران/يونيه 1995، الذي ناشد فيه اجمللس السلطات العسكرية 
لكال الطرفني يف قربص أن تتعاون تعاونًا تامًا مع القوة. ويالحظ أعضاء 
اجمللس أن الطلبات املقدمة من هذه القوة بشأن احلفريات املعنية تقع يف 
جمال اختصاص اتفاق اإلخالء املعقود عام 1989. وهم يبدون تأييدهم 
الكامل ملا تبذله األمم املتحدة من جهود لتأمني توصل القوة، بدون مزيد 
من التأخري، إىل تفتيش احلفريات. ويطلبون إليكم إحاطة اجمللس علمًا 

بنتائج التفتيش بعد إجرائه.
وبرسالة مؤرخة 25 متوز/يوليه 1995 65 ، أبلغ األمني العام رئيس 
جملس األمن أن السلطات القربصية الرتكية قدمت لنائب ممثله اخلاص 
إحاطة وافية بشأن احلفريات اليت جتريها وقام نائب ممثله اخلاص بزيارة 
تابعني  أشخاص  مثانية  من  فين  فريق  قام  متوز/يوليه   14 ويف  للموقع. 
لقوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف نيقوسيا بتفتيش املنطقة. وكرر فريق 
التفتيش يف 15 متوز/يوليه. واستناداً  آخر مكون من شخصني عملية 
إىل استنتاجات الفريقني خلصت القوة إىل أن أعمال التشييد ال تدل 
على أن األعمال جتري وفقًا للمواصفات العسكرية املعتادة، ويف الوقت 
نفسه، تبدو أعمال البناء متقنة ومكلفة على حنو غري ضروري قياسًا على 
غرضها املعلن. وقد أبلغه أيضًا نائب ممثله اخلاص أن السلطات القربصية 
الرتكية وافقت على تسهيل وصول قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف 
وبعد  العمل  سري  أثناء  منتظم  حنو  وعلى  عائق  دون  املوقع  إىل  قربص 
ذلك. وسيكون من شأن هذه الرتتيبات تكوين اقتناع لدى قوة األمم 
املتحدة حلفظ السالم يف قربص بأن اهلياكل اجلديدة اليت جيري إنشاؤها 

ستظل تستخدم يف أغراض مدنية حصراً.

المقرر المؤرخ 19 كانون األول/ديسمبر 1995 
)الجلسة 3608(: القرار 1032 )1995(

اجمللس  إىل  العام  األمني  قدم   ،1995 األول/ديسمرب  10 كانون  يف 
تقريراً عن عملية األمم املتحدة يف قربص يتناول التطورات اليت حدثت 
الفرتة من 16 حزيران/يونيه 1995 إىل 10 كانون األول/ديسمرب  يف 
1995 66 . وأفاد األمني العام يف التقرير بأن ممثليه واصال اتصاالهتما 
أساس  إجياد  هبدف  املعنية،  وباألطراف  قربص  يف  الطائفتني  بزعيمي 
عادلة  لتسوية  الالزمة  العناصر  أن  وذكر  املباشرة.  احملادثات  الستئناف 
ودائمة مطروحة جيعها تقريبًا على بساط البحث. وأمله هو أن يتسىن 
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يف األشهر القليلة القادمة إبداء اإلرادة السياسية الالزمة للتغلب على هذا 
اجلمود الطويل يف عملية التفاوض.

وقال األمني العام إنه يعرب مرة أخرى عن قلقه إزاء الكم املفرط 
اليت  السرعة  وإزاء  املوجودة يف قربص  واألسلحة  العسكرية  القوات  من 
جيري هبا تعزيز هذه القوات واألسلحة. ومل يأبه أّي من اجلانبني لطلبات 
جملس األمن املتكررة الداعية إىل ختفيض عدد اجلنود األجانب واإلنفاق 
على الدفاع يف قربص ختفيضًا كبرياً. وإضافة إىل ذلك مل يتسن إحراز 
تقدم حىت يف التدابري املتواضعة اليت دعا اجمللس تكراراً إىل اختاذها هبدف 

ختفيف املواجهة بني اجلانبني على طول خطوط وقف إطالق النار.

وذكر األمني العام كذلك أن حضور أعداد كبرية للمناسبات اليت 
السنوية اخلمسني  بالذكرى  القوة احتفااًل  الطائفتني واليت نظمتها  تضم 
إلنشاء األمم املتحدة كان شاهداً على وجود رغبة شديدة لدى القبارصة 
اليونانيني واألتراك يف إقامة اتصاالت وتفاهم مع مواطين بلدهم من أبناء 

الطائفة األخرى.

قوة  الذي أجريته  إن االستعراض  فقال  اإلنسانية  احلالة  وأشار إىل 
اليونانيني  القبارصة  أن  أظهر  قربص  يف  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم 
واملوارنة املقيمني يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة ما زالوا بعيدين عن التمتع 
باحلياة العادية اليت ُوعدوا هبا مبوجب االتفاق الذي توصل إليه اجلانبان يف 
فيينا يف 2 آب/أغسطس 1975 67 ، ومع أن السلطات القربصية الرتكية 
 أعلنت مؤخراً تدابري حمدودة هبدف حتسني احلالة، ال يزال يتعني القيام 
مع حكومة  وستتابع  املسألة،  هذه  القوة  وستتابع  بكثري.  أكثر  هو  مبا 
متييز ضد  أّي  على  للقضاء  احلكومة  تتخذها هذه  اليت  التدابري  قربص 
القبارصة األتراك املقيمني يف اجلزء اجلنويب من اجلزيرة أو أّي مضايقة هلم. 
واختتم األمني العام تقريره قائاًل إن وجود قوة األمم املتحدة يف اجلزيرة 
يبقى شيئًا ال غىن عنه، ولذا فهو يوصي بأن ميدد اجمللس والية القوة ملدة 

ستة أشهر أخرى حىت حزيران/يونيه 1996 68 .

ويف اجللسة 3608، املعقودة يف 19 كانون األول/ديسمرب 1995، 
أدرج جملس األمن تقرير األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول 
نص  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  الروسي(  )االحتاد  الرئيس  وجه  األعمال 

مشروع قرار كان قد ُأعّد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 69 .

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 1032 )1995(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،

S/11789، املرفق.  67
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األول/ديسمرب  10 كانون  املؤرخ  العام  األمني  بتقرير  يرحب  إذ 
1995 عن عملية األمم املتحدة يف قربص،

وإذ حييط علمًا بتوصية األمني العام بأن ميدد جملس األمن والية قوة 
األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص،

وإذ يشري إىل أن حكومة قربص قد وافقت على ضرورة اإلبقاء على 
القوة يف قربص إىل ما بعد 31 كانون األول/ديسمرب 1995، بالنظر إىل 

الظروف السائدة يف اجلزيرة،
قربص،  بشأن  الصلة  ذات  السابقة  قراراته  جديد  من  يؤكد   وإذ 
وال سيما قراراه 186 )1964( املؤرخ 4 آذار/مارس 1964 و1000 

)1995( املؤرخ 23 حزيران/يونيه 1995،
حل  إىل  التوصل  حنو  تقدم  أّي  إحراز  لعدم  قلقه  عن  يعرب  وإذ 

سياسي هنائي،
وإذ يالحظ أنه مل يتحقق أّي تقدم يف توسيع نطاق اتفاق إخالء 

املواقع من األفراد لعام 1989،
يقرر متديد والية قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص   -  1

لفرتة أخرى تنتهي يف 30 حزيران/يونيه 1996؛
تضمن  أن  اجلانبني  لكال  العسكرية  السلطات  إىل  يطلب   -  2
عدم وقوع أّي حوادث على طول املنطقة العازلة وأن تتعاون تعاونًا تامًا 

مع القوة؛
قيد  وقوامها  القوة  هيكل  إبقاء  العام  األمني  إىل  يطلب   -  3
أّية  يقدم  وأن  تشكيلها،  بإعادة  القيام  احتمال  إىل  بالنظر  االستعراض 

اعتبارات جديدة قد يراها يف هذا الصدد؛
يرحب باستعراض احلالة اإلنسانية الذي اضطلعت به القوة   -  4
الذين  واملارونيني  اليونانيني  للقبارصة  املعيشية  بالظروف  يتصل  فيما 
يعيشون يف اجلزء الشمايل من اجلزيرة والقبارصة األتراك الذين يعيشون يف 
اجلزء اجلنويب منها، ويؤيد توصيات القوة الواردة يف تقرير األمني العام، 

ويقرر إبقاء املسألة قيد االستعراض؛
يعرب عن قلقه إزاء استمرار حتديث القوات العسكرية يف   -  5
جهورية قربص واالرتقاء مبستواها وعدم إحراز تقدم حنو إجراء ختفيض 
هام يف عدد القوات األجنبية يف جهورية قربص، وحيث مرة أخرى جيع 
املعنيني على االلتزام هبذا التخفيض وبتخفيض اإلنفاق على الدفاع يف 
جهورية قربص للمساعدة على استعادة الثقة بني الطرفني وكخطوة أوىل 

حنو انسحاب القوات غري القربصية على النحو الوارد وصفه يف جمموعة 
األفكار، ويطلب إىل األمني العام تعزيز بذل اجلهود يف هذا االجتاه؛

يعرب عن قلقه أيضًا إزاء إخفاق السلطات العسكرية لكال   -  6
اجلانبني يف اختاذ تدابري متبادلة حلظر استخدام الذخرية احلية أو األسلحة، 
عدا األسلحة احملمولة باليد على طول خطوط وقف إطالق النار وكذلك 
حلظر إطالق نريان األسلحة يف حدود دائرة السمع أو البصر من املنطقة 
العازلة، ويطلب إىل تلك السلطات الدخول يف مناقشات مع القوة بشأن 
هذه املسألة متشيًا مع أحكام الفقرة 3 من القرار 839 )1993( املؤرخ 

11 حزيران/يونيه 1993؛

يأسف لعدم التوصل إىل اتفاق بشأن توسيع نطاق اتفاق   -  7
املنطقة  قطاعات  جيع  ليشمل  لعام 1989  األفراد  من  املواقع  إخالء 
العازلة اليت يوجد فيها اجلانبان على مقربة شديدة من بعضهما البعض، 
القوة على  مع  التعاون  اجلانبني  لكال  العسكرية  السلطات  إىل  ويطلب 

وجه االستعجال حتقيقًا هلذه الغاية؛

بني  جتمع  أنشطة  تنظيم  يف  املتمثلة  القوة  مببادرة  يرحب   -  8
الطائفتني بنجاح، وحيث زعيمي الطائفتني على تشجيع التسامح والثقة 
العام  تقارير األمني  به يف  املوصى  النحو  الطائفتني على  واملصاحلة بني 
الطائفتني  بني  االتصاالت  تشجيع  زيادة  إليهما  ويطلب  الصلة،  ذات 

وإزالة احلواجز اليت حتول دون تلك االتصاالت؛

يرحب بقرار األمني العام مواصلة االتصاالت مع الزعيمني   -  9
على  تستأنف  مشرتكة  أرضية  إجياد  أجل  من  ممكن  جهد  لبذل كل 

أساسها احملادثات املباشرة؛

يؤكد من جديد األمهية اليت يوليها للتبكري بتحقيق تقدم فيما   -  10
يتصل جبوهر مسألة قربص وبتنفيذ تدابري بناء الثقة على النحو املطلوب 

يف القرار 939 )1994( املؤرخ 29 متوز/يوليه 1994؛

يطلب إىل األمني العام أن يقدم، خالل فرتة الوالية القادمة،   -  11
تقييم  اليت يضطلع هبا، مبا يف ذلك  املساعي احلميدة  عن مهمة  تقريراً 

كامل جلهوده الرامية إىل التوصل إىل تسوية للحالة يف قربص؛

يطلب أيضًا إىل األمني العام أن يقدم حبلول 10 حزيران/  -  12
يونيه 1996 تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛

يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  -  13


