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  أوروبا  

  احلالة يف قربص -  ٢٦    
  

(اجللسـة   ١٩٩٦حزيران/يونيـه   ٢٨املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٦( ١٠٦٢): القرار ٣٦٧٥

، قـــدم األمـــني العـــام إىل ١٩٩٦يـــه حزيران/يون ٧يف   
ــاول       ــربص، يتن ــم املتحــدة يف ق ــة األم ــر عــن عملي اجمللــس تقري

كـــــانون  ١١التطـــــورات الـــــيت حـــــدثت يف الفتـــــرة مـــــن     
 ١٩٩٦حزيران/يونيـــــــــه  ١٠إىل  ١٩٩٥األول/ديســـــــــمرب 

ويســـــتكمل ســـــجل األنشـــــطة الـــــيت اضـــــطلعت هبـــــا قـــــوة 
العـام   . وأفـاد األمـني  )١(املتحدة حلفـظ السـالم يف قـربص    األمم

يف تقريره بأن القوة ظلت خالل الستة أشـهر املاضـية تضـطلع    
ــرة      ــة يف اجلزي ــة العام ــة، وظلــت احلال ــا يف قــربص بفعالي مبهامه
هادئة. بيـد أنـه أعـرب عـن قلقـه البـالغ إزاء الكـم املفـرط مـن          
القوات العسكرية واألسلحة املوجودة يف قـربص وإزاء املعـدل   

واألسـلحة. وعـالوة علـى    الذي جيري بـه زيـادة هـذه القـوات     
ــة بنــداءات جملــس    ذلــك، ال تــزال القــوات املتنازعــة غــري مبالي

ــن       ــة إىل احلــد م ــدابري احملــددة الرامي ــذ الت األمــن املتكــررة لتنفي
خماطر اجملاهبة علـى طـول خطـوط وقـف إطـالق النـار. وشـدد        
ــى دور االتصــاالت بــني الطــائفتني يف تيســري      ــام عل األمــني الع

املة. وقـال إنـه مـن الواضـح أن تشـجيع      التوصل إىل تسوية شـ 
ــادة       ــق زي ــني الطــائفتني عــن طري ــة واملصــاحلة ب التســامح والثق
ــة     ــا أساســيا يف عملي ــل جانب االتصــاالت وحتســني االتصــال ميث
الســـالم. وحـــث الطـــائفتني، وال ســـيما الســـلطات القربصـــية  
التركيـــة، علـــى إزالـــة مجيـــع العقبـــات الـــيت تعتـــرض تلـــك        

نتجا مـن ذلـك أن وجـود قـوة األمـم      االتصاالت ومنعها، مسـت 
يـــزال أمـــرا  املتحـــدة حلفـــظ الســـالم يف قـــربص يف اجلزيـــرة ال

__________ 

  )١(  S/1996/411  وAdd.1  وCorr.1. 

غـىن عنــه لتحقيــق األهــداف الــيت حــددها اجمللــس، وموصــيا   ال
بــأن ميــدد اجمللــس واليــة القــوة لفتــرة ســتة أشــهر أخــرى حــىت   

  .١٩٩٦كانون األول/ديسمرب   ٣١
ــه  ٢٥ويف    ــالقرار  ١٩٩٦حزيران/يونيـــ ــال بـــ ، وعمـــ
ــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٣٢ ــمرب   ١٩) املـــــ ــانون األول/ديســـــ كـــــ
ــة    ١٩٩٥ ــن مهمـ ــرا عـ ــام إىل اجمللـــس تقريـ ــدم األمـــني العـ ، قـ

املســاعي احلميــدة الــيت قــام هبــا يف قــربص، مبــا يف ذلــك تقيــيم   
ــة يف       ــوية للحالـ ــل إىل تسـ ــل التوصـ ــن أجـ ــوده مـ ــل جلهـ كامـ

. وأفاد األمـني العـام يف تقريـره بأنـه اجتمـع شخصـيا       )٢(قربص
وأعـرب هلمـا    ١٩٩٦لطـائفتني يف حزيران/يونيـه   مع زعيمـّي ا 

ــة        ــرة زمني ــا لفت ــة متام ــت متوقف ــه ألن املفاوضــات ظل ــن قلق ع
طويلــة. وأكــد الــزعيم القربصــي اليونــاين التزامــه بالتوصــل إىل  
ــات        ــراء حمادث ــق إج ــن طري ــأهنا ع ــاوض بش تســوية جيــري التف
مباشرة بني الزعيمني. بيد أنه أكـد أنـه لتفـادي اجتمـاع آخـر      

ثمــر ســوف يكــون مــن الضــروري التأكــد مــن ضــمان    غــري م
وجود أرضية مشتركة كافية بـني اجلـانبني قبـل بـدء احملادثـات      
ــة مــن جديــد     املباشــرة. وأكــد زعــيم الطائفــة القربصــية التركي
ــق      ــار حتقيـ ــاوض يف إطـ ــة التفـ ــاركة يف عمليـ ــتعداده للمشـ اسـ
شـراكة قائمــة علــى املســاواة، تعامــل فيهــا الطائفتــان القربصــية  

ــع     اليو ــاواة يف مجيـ ــدم املسـ ــى قـ ــة علـ ــية التركيـ ــة والقربصـ نانيـ
اجملــاالت. وشــدد األمــني العــام مــرة أخــرى علــى أمهيــة إقامــة    
أساس يف أقرب وقت ممكن الستئناف احملادثـات املباشـرة بـني    
الزعيمني، وهلذا الغرض، دعا اجلانبني إىل التعاون مع ما يبذلـه  

د األورويب أن ممثلــوه مــن جهــود. وذكــر أيضــا أن قــرار االحتــا 
__________ 

  )٢(  S/1996/467. 
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تبدأ املفاوضـات املتعلقـة بانضـمام قـربص إىل االحتـاد األورويب      
ــد هــام ينبغــي أن ييســر التوصــل إىل تســوية.       هــو تطــور جدي
واختــتم تقريــره مؤكــدا أن اجملتمــع الــدويل جيــب أن يــبين علــى 

  هذه التطورات ويعطي قوة دفع جديدة لعملية املفاوضات.
ــودة يف ٣٦٧٥ويف اجللســة    ــه  ٢٨، املعق حزيران/يوني
ــه يف     ١٩٩٦ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقريـري األمـني العـام    
يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمـال، وجـه الـرئيس    
(مصر) انتباه أعضـاء اجمللـس إىل نـص مشـروع قـرار كـان قـد        

  .)٣(بقةأُعد يف أثناء مشاورات اجمللس السا
وبعد ذلـك طـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعتمـد         

  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٦( ١٠٦٢باإلمجاع بوصفه القرار 
  إن جملس األمن،  
حزيران/يونيـه   ٧بتقرير األمـني العـام املـؤرخ     إذ يرحب أيضا  
  عن عملية األمم املتحدة يف قربص، ١٩٩٦

بتقريــــــر األمــــــني العــــــام املــــــؤرخ     وإذ يرحــــــب أيضــــــا   
  عن مهمته للمساعي احلميدة يف قربص، ١٩٩٦زيران/يونيه ح ٢٥

ــا    ــيط علمــ ــؤرخ     وإذ حيــ ــره املــ ــواردة يف تقريــ ــية الــ بالتوصــ
بأن ميدد جملس األمن والية قوة األمم املتحـدة   ١٩٩٦حزيران/يونيه  ٧

  حلفظ السالم يف قربص،
ــظ   ــالنظر إىل     وإذ يالحـ ــت، بـ ــد وافقـ ــربص قـ ــة قـ أن حكومـ

، على أن من الضروري اإلبقاء علـى القـوة   الظروف السائدة يف اجلزيرة
  ،١٩٩٦حزيران/يونيه  ٣٠يف قربص إىل ما بعد 

قراراتــه الســابقة ذات الصــلة بشــأن     وإذ يؤكــد مــن جديــد    
آذار/مـــارس  ٤) املـــؤرخ ١٩٦٤( ١٨٦قـــربص، وال ســـيما القـــرارات 

 ١٠٣٢، و ١٩٩٤متوز/يوليـه   ٢٩) املؤرخ ١٩٩٤( ٩٣٩، و ١٩٦٤
  ،١٩٩٥ن األول/ديسمرب كانو ١٩) املؤرخ ١٩٩٥(

عن قلقه لعدم إحراز أي تقدم حنـو إجيـاد    وإذ يكرر اإلعراب  
حل سياسي هنائي، وإذ يتفق مع تقييم األمني العام بـأن املفاوضـات قـد    

  وصلت إىل طريق مسدود منذ أمد طويل جدا،
__________ 

  )٣(  S/1996/477.  

لعـــدم إحـــراز أي تقـــدم يف تنفيـــذ تـــدابري حلظـــر  وإذ يأســـف  
ســلحة، عــدا األســلحة الشخصــية، علــى اســتخدام الــذخرية احليــة أو األ

امتـــداد خطـــوط وقـــف إطـــالق النـــار، وكـــذلك حلظـــر إطـــالق نـــريان 
ــق        ــا يتعل ــة، أو فيم ــة العازل ــن املنطق ــرأى أو مســمع م ــى م األســلحة عل

  ،١٩٨٩بتمديد اتفاق إخالء املواقع من األفراد لعام 
وإذ يعرب عن القلق إزاء القيود املعروضة علـى حريـة حركـة      

 ٢٧لفقـرة  ا مـن اجلزيـرة، علـى النحـو املـبني يف     زء الشـمايل  القوة يف اجلـ 
  ،١٩٩٦حزيران/يونيه  ٧من تقرير األمني العام املؤرخ 

متديد والية قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم       يقرر  - ١  
  ؛١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٣١يف قربص لفترة أخرى تنتهي يف 

اصـا  جو ممثال خ -بتعيني السيد هان سونغ  يرحب  - ٢  
جديدا لألمني العام لقـربص، ويـدعو الطـرفني إىل التعـاون التـام معـه يف       

  جهوده الرامية إىل تسهيل التوصل إىل تسوية شاملة ملشكلة قربص؛
عن اسـتيائه للحـادث املأسـاوي الـذي أسـفر       يعرب  - ٣  

عن إصابة جندي قربصي يوناين من جنود احلرس الـوطين بإصـابة قاتلـة    
، ١٩٩٦حزيران/يونيه  ٣ة التابعة لألمم املتحدة يف داخل املنطقة العازل

وكذلك لتعمد اجلنود القبارصة األتراك عرقلة أفراد القوة عن حماولتـهم  
مســاعدة ذلــك اجلنــدي والتحقيــق يف احلــادث، علــى النحــو املثبــت يف   

  ؛١٩٩٦حزيران/يونيه  ٧تقرير األمني العام املؤرخ 
ــالغ عـــن القلـــق يعـــرب  - ٤   ــتمرا البـ ر حتـــديث إزاء اسـ

ــتواها، وإزاء      ــاء مبسـ ــربص واالرتقـ ــة قـ ــكرية يف مجهوريـ ــوات العسـ القـ
مســتويات التعزيــزات املفرطــة للقــوات العســكرية واألســلحة، وانعــدام   
التقدم صوب إجراء ختفيض كبري يف عدد اجلنود األجانب يف مجهوريـة  
قربص، وحيـث مـرة أخـرى مجيـع املعنـيني علـى االلتـزام هبـذا التخفـيض          

ات الدفاع يف مجهورية قربص للعمل على إعـادة الثقـة بـني    وخبفض نفق
ــوات غـــري     ــو انســـحاب القـ ــوة أوىل حنـ ــون ذلـــك خطـ ــرفني، وليكـ الطـ
القربصية، علـى النحـو الـوارد يف جمموعـة األفكـار، ويؤكـد علـى أمهيـة         
إخالء مجهورية قربص من السالح والقوات يف خامتـة املطـاف كهـدف    

 العام إىل مواصلة تعزيز اجلهود يف يف إطار تسوية شاملة، ويدعو األمني
  هذا االجتاه؛
ــرب  - ٥   ــات    يعـ ــا إزاء املمارسـ ــالغ أيضـ ــق البـ ــن القلـ عـ

العسكرية اليت شهدهتا املنطقة مؤخراً، مبا يف ذلـك عمليـات التحليـق يف    
اجملــال اجلــوي لقــربص مــن جانــب طــائرات عســكرية ثابتــة األجنحــة،    

  زاد من حدة التوتر؛ مما
ــدعو  - ٦   العســكرية مــن كــال اجلــانبني إىل    الســلطات ي

  يلي: ما
احترام سالمة املنطقة العازلة التابعة لألمـم املتحـدة،     (أ)  

وكفالة عدم وقوع حوادث أخـرى علـى امتـداد املنطقـة العازلـة، ومنـع       
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األعمال العدائية، مبا فيها إطالق النريان على القوة، ومنح القـوة كامـل   
  قوة؛حرية احلركة، والتعاون التام مع ال

الدخول فوراً يف مناقشـات مـع القـوة، وفقـا للفقـرة        (ب)  
، وبغية ١٩٩٣حزيران/يونيه  ١١) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٣٩من القرار  ٣

اختــاذ تــدابري متبادلــة حلظــر اســتخدام الــذخرية احليــة أو األســلحة، عــدا  
األسلحة الشخصية، على امتداد خطوط وقـف إطـالق النـار، وكـذلك     

  حة على مرأى أو مسمع من املنطقة العازلة؛حلظر إطالق نريان األسل
تطهري مجيع حقول األلغام ومناطق الشراك اخلداعية   (ج)  

  داخل املنطقة العازلة دون مزيد من اإلبطاء على حنو ما طلبت القوة؛
وقف بنـاء املنشـآت العسـكرية يف املنـاطق املالصـقة        (د)  

  للمنطقة العازلة؛
فــة مــع القــوة بغيــة الــدخول فــورا يف مناقشــات مكث  (هـ)  

ليشـمل مجيـع أحنـاء     ١٩٨٩متديد اتفاق إخالء املواقع مـن األفـراد لعـام    
ــة حيــث ال   ــة جــداً،   تاملنطقــة العازل فصــل بــني الطــرفني إال مســافة قريب

وذلــك علــى أســاس املقترحــات اجلديــدة املقدمــة مــن قائــد القــوة يف        
  ؛١٩٩٦حزيران/يونيه 

ــدابري الـــيت اختـــذها الطرفـــ  يرحـــب  - ٧   ــتجابة بالتـ ان اسـ
لعمليــة اســتعراض الشــؤون اإلنســانية الــيت أجرهتــا القــوة، ويأســف ألن   
ــها       ــيت قدمت ــاً للتوصــيات ال ــب القربصــي التركــي مل يســتجب متام اجلان
القــوة، ويــدعو اجلانــب القربصــي التركــي إىل االحتــرام التــام للحريــات  

مـن   األساسية للقبارصة اليونـانيني واألقليـات املقيمـة يف اجلـزء الشـمايل     
اجلزيرة، فضال عن تكثيف جهـوده مـن أجـل حتسـني ظـروفهم املعيشـية       
اليومية، ويدعو حكومة قربص إىل مواصلة جهودها الراميـة إىل القضـاء   
على أي متييز ضد القبارصة األتراك ممن يعيشـون يف اجلـزء اجلنـويب مـن     

  اجلزيرة؛
باستمرار اجلهود املبذولـة مـن جانـب األمـم      يرحب  - ٨  
البعثـــات الدبلوماســـية مـــن أجـــل تنظـــيم أنشـــطة جتمـــع بـــني املتحـــدة و

ــذه     ــة مثـــل هـ ــام إقامـ ــائفتني، ويأســـف للعراقيـــل الـــيت وضـــعت أمـ الطـ
ــادة   االتصــاالت، وحيــث بقــوة كــل مــن يهمهــم األمــر، وال    ســيما القي

القربصية التركية، على إزالة ودرء مجيع العقبات اليت تعترض مثـل هـذه   
  االتصاالت؛

العام أن يبقي هيكل وقـوام القـوة    إىل األمني يطلب  - ٩  
ــأي      ــدم بـ ــكيلها، وأن يتقـ ــادة تشـ ــال إعـ ــة احتمـ ــتعراض بغيـ ــد االسـ قيـ

  مالحظات جديدة قد تعن له يف هذا الصدد؛
علــى أن الوضـع الــراهن غـري مقبــول    التأكيـد  يكـرر   - ١٠  

ــا بشــكل ملمــوس التزامهمــا بالتوصــل إىل    ويــدعو الطــرفني، إىل أن يثبت
  تسوية سياسية شاملة؛

دعمـه ملهمـة املسـاعي احلميـدة الـيت يقـوم هبـا         يؤكد  - ١١  
األمني العام وأمهية تضافر اجلهود يف التعاون مـع األمـني العـام يف سـبيل     

  حتقيق تسوية شاملة عامة؛
زعماء الطائفتني على االسـتجابة فـوراً لـدعوة     حيث  - ١٢  

تســاند األمــني العــام إيامهــا إىل التعــاون معــه ومــع البلــدان الكــثرية الــيت   
مهمته للمساعي احلميدة الرامية إىل اخلروج من الطريق املسدود وإجياد 

  أرضية مشتركة ميكن استئناف املفاوضات املباشرة على أساسها؛
ــر  - ١٣   ــدء      يق ــق بب ــا يتعل ــاد األورويب فيم ــرار االحت ــأن ق ب

مفاوضات االنضمام مع قربص تطور جديد هام ينبغي أن يسهل حتقيق 
  تسوية شاملة؛

كانون  ١٠إىل األمني العام أن يقدم، حبلول  يطلب  - ١٤  
  ، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛١٩٩٦األول/ديسمرب 

  مواصلة إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٥  
  

 ١٩٩٦كـانون األول/ديسـمرب    ٢٣املقـرر املـؤرخ     
  )١٩٩٦( ١٠٩٢): القرار ٣٧٢٨(اجللسة 

ــ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب   ١٠يف    دم األمــني ، ق
العــام إىل اجمللــس تقريــراً عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف قــربص   

حزيران/يونيـه   ١١يتناول التطورات اليت حدثت يف الفترة من 
ويســـتكمل  ١٩٩٦كـــانون األول/ديســـمرب  ١٠، إىل ١٩٩٦

سـجل األنشــطة الـيت اضــطلعت هبـا قــوة األمـم املتحــدة حلفــظ     
 تقريـره بـأن احلالـة    . وأفاد األمـني العـام يف  )٤(السالم يف قربص

يف قربص تـدهورت يف األشـهر السـتة األخـرية، حبيـث وقعـت       
حوادث عنف على طول خطوط وقف إطالق النار إىل مـدى  

ــام    ــذ عـ ــل منـ ــن قبـ ــاهد مـ ــاً ١٩٧٤مل ُيشـ ــوتر توقعـ . وزاد التـ
ملظــــاهرة رمزيــــة بالــــدراجات البخاريــــة ينظمهــــا القبارصــــة  

نيا، وكـان هـذا يعـين    اليونانيون، تبدأ يف برلني وتنتهي يف كريي
ــم      ــة لألم ــة التابع ــة العازل ــور املنطق ــون عب أن املتظــاهرين يعتزم
املتحــدة وكــذلك خــط وقــف إطــالق النــار للقــوات التركيــة.  
ــع      وقــال األمــني العــام إن القــوة بــذلت كــل مــا يف وســعها ملن
املتظاهرين من دخـول املنطقـة العازلـة، غـري أن السـيطرة علـى       

__________ 

  )٤(  S/1996/10/6  وAdd.1.  
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ــوىل امل   ــدنيني تت ــها الســلطات    الســكان امل ســؤولية اخلالصــة عن
احملليــة، الــيت ُيفضــل أن تكــون هــي القــادرة علــى القيــام هبــذه    
املهمـــة. وشـــدد علـــى أن هنـــاك حاجـــة عاجلـــة اآلن بالنســـبة 
للزعماء على كال اجلـانبني لبـذل جهـد جـدي لعكـس االجتـاه       
السليب لألشهر األخرية وبناء الثقة وحسن النية بني الطـائفتني.  

ات القـوة لتحقيـق تلـك الغايـة االتفـاق املبكـر       وتتضمن مقترح
بشـــأن جمموعـــة التـــدابري املتبادلـــة خلفـــض التـــوتر علـــى طـــول 
خطوط وقف إطالق النار، والقيام، بدون مزيـد مـن التـأخري،    
بتنفيذ التـدابري الراميـة إىل حتسـني الظـروف املعيشـية للقبارصـة       

مـــن اليونـــانيني واملوارنـــة الـــذين يعيشـــون يف اجلـــزء الشـــمايل  
ــادة      ــام حركــة األشــخاص وزي ــق أم ــة أي عوائ ــرة، وإزال اجلزي
االتصاالت واملواصالت بـني اجلـانبني. وقـال األمـني العـام إنـه       
يعتقــد، ويف ظــل الظــروف الســائدة أن اســتمرار وجــود القــوة 
يف اجلزيرة ال يزال أمراً ال غىن عنه. ولـذلك أوصـى بـأن ميـدد     

حزيـران/   ٣٠حـىت   اجمللس والية القوة لفترة ستة أشهر أخرى
  .١٩٩٧يونيه 

، وعمـــــالً ١٩٩٦كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١٧ويف   
، ١٩٩٦حزيران/يونيـه   ٢٨) املـؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٦٢بالقرار 

قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن مهمة املساعي احلميـدة  
. وأفــاد األمــني العــام يف تقريــره بأنــه )٥(الــيت قــام هبــا يف قــربص

تة املاضية جهود مكثفة للخروج مـن  بذلت خالل األشهر الس
الطريــق املســدود الــذي وصــل إليــه الوضــع يف قــربص، وهتيئــة   
األحـوال املناسـبة السـتئناف املفاوضـات املباشـرة بـني زعيمـي        
طــائفيت القبارصــة اليونــانيني والقبارصــة األتــراك. وعقــد ممثلــه   
اخلاص اجتماعني مطـولني مـع كـل مـن الـزعيمني القربصـيني،       

ــه  يف حزيران/ ــه ومتوز/يوليــ ــقة  ١٩٩٦يونيــ ــد أن الُشــ ، ووجــ
تزال واسعة فيما يبدو بني موقفي الزعيمني بشأن عدد مـن   ال

القضايا. أما الزيارة الثانية اليت قام هبا ممثله اخلاص للمنطقـة يف  
__________ 

  )٥(  S/1996/1055.  

منتصــف أيلول/ســبتمرب، فقــد خــيم عليهــا تصــاعد التــوتر بــني  
ــاب أحــداث آب/أغســطس ومــن مث ركــزت      اجلــانبني يف أعق

ناقشاته مع زعيمي الطائفتني على سبل ختفيف حـدة التـوتر.   م
ووجــد املمثــل اخلـــاص، يف أثنــاء زيارتـــه الثالثــة، أن الفجـــرة     
القائمة بني موقفي اجلانبني مل تتناقص وأن كـال مـن الـزعيمني    
ال يــزال يظهــر شــكوكاً كــبرية إزاء النوايــا احلقيقيــة للــزعيم       

أن احتمــاالت األخــري، وهــذا جيعــل مــن الصــعب التفــاؤل بشــ  
احملادثات املباشـرة. وقـال األمـني العـام إن احلالـة الراهنـة تتـيح        
لكلتا الطائفتني وللمنطقة فرصـة وإشـارة حتـذير يف آن واحـد.     
ــهاز هــذه     ــزعيمني إدراك خطــورة اللحظــة وانت وجيــب علــى ال
ــى        ــاملة عل ــى تســوية ش ــاوض عل ــى التف ــة عل الفرصــة للموافق

  أساس تنازالت متبادلة.
كــانون األول/  ٢٣، املعقــودة يف ٣٧٢٨ســة ويف اجلل  
وفقا للتفـاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل إليـه        ١٩٩٦ديسمرب 

يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس تقريــري األمــني  
العـام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، وجــه  
الرئيس (إيطاليا) انتبـاه أعضـاء اجمللـس إىل نـص مشـروع قـرار       

  .)٦(عد يف أثناء مشاورات اجمللس السابقةكان قد أ
وبعد ذلـك طـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعتمـد         

  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٦( ١٠٩٢باإلمجاع بوصفه القرار 
  إن جملس األمن،  
كـــــانون  ١٠بتقريـــــر األمـــــني العـــــام املـــــؤرخ   إذ يرحـــــب  

  عن عملية األمم املتحدة يف قربص، ١٩٩٦األول/ديسمرب 
ــؤرخ    اوإذ يرحــب أيضــ    ــام امل ــر األمــني الع كــانون  ١٧بتقري

  عن مهمته للمساعي احلميدة يف قربص، ١٩٩٦األول/ديسمرب 
ــظ   ــت    وإذ يالحـ ــد وافقـ ــربص قـ ــة قـ ــالنظر إىل  ،أن حكومـ بـ

الظروف السائدة يف اجلزيرة، على أن مـن الضـروري اإلبقـاء علـى قـوة      
ــد       ــا بعـ ــربص إىل مـ ــالم يف قـ ــظ السـ ــدة حلفـ ــم املتحـ ــانون  ٣١األمـ كـ

  ،١٩٩٦/ديسمرب األول
__________ 

  )٦(  S/1996/1062.  
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قراراتــه الســابقة ذات الصــلة بشــأن     وإذ يؤكــد مــن جديــد    
آذار/مـــارس  ٤) املـــؤرخ ١٩٦٤( ١٨٦قـــربص، وال ســـيما القـــرارات 

 ١٠٦٢، و ١٩٩٤متوز/يوليـه   ٢٩) املؤرخ ١٩٩٤( ٩٣٩، و ١٩٦٤
  ،١٩٩٦حزيران/يونيه  ٢٨) املؤرخ ١٩٩٦(

ــق     ــديد القلـ ــاوره شـ ــربص    وإذ يسـ ــة يف قـ ــدهور احلالـ إزاء تـ
ازدياد حدة التوتر بني الطـائفتني يف اجلزيـرة وتصـاعد أعمـال العنـف،      و

ــرة األشــهر الســتة         ــار خــالل فت ــف إطــالق الن ــى طــول خطــوط وق عل
، كمــا هــو مــبني يف ١٩٧٤األخــرية، إىل مســتوى مل تشــهده منــذ عــام 

  ،١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٠تقرير األمني العام املؤرخ 
ســتخدام العنــف، أو التهديــد إزاء زيــادة ا وإذ يســاوره القلــق  

  باستخدامه ضد أفراد القوة،
ــد     وإذ يالحــظ   ــدء املباحثــات غــري املباشــرة، عــن طريــق قائ ب

القوة، بني السلطات العسكرية لكال اجلانبني بشـأن التـدابري الراميـة إىل    
  ختفيض حدة التوترات العسكرية،

عن قلقه من أن املفاوضـات بشـأن إجيـاد     وإذ يكرر اإلعراب  
  سياسي هنائي قد وصلت إىل طريق مسدود منذ أمد طويل جداً،حل 

متديد والية قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم       يقرر  - ١  
  ؛١٩٩٧حزيران/يونيه  ٣٠يف قربص لفترة أخرى تنتهي يف 

عن استيائه مـن حـوادث العنـف الـيت وقعـت       يعرب  - ٢  
تشـــــــرين  ١٥أيلول/ســـــــبتمرب و  ٨آب/أغســـــــطس و  ١٤و  ١١يف 

اليت أسفرت عن حاالت وفاة مفجعة لثالثـة مـن    ١٩٩٦أكتوبر األول/
املدنيني القبارصة اليونانيني وأحد أفـراد قـوات األمـن القربصـي التركـي      

، وبصــفة خاصــة عــدد مــن املـدنيني ومــن أفــراد القـوة  فضـال عــن إصـابة   
استخدام اجلانب التركي/القربصي التركي القوة بال مربر وبال تناسب، 

السـليب عمومـا الـذي قامـت بـه الشـرطة القربصـية ردا         إضافة إىل الدور
  على املظاهرات املدنية؛

كال اجلـانبني بالتزاماهتمـا مبنـع العنـف املوجـه       يذكّر  - ٣  
ضــد أفــراد القــوة، وال ســيما اســتخدام األســلحة الناريــة ممــا حيــول دون 
قيام القوة باملسؤوليات املنوه هبا ويطالبـهما بكفالـة حريـة حركـة القـوة      

  اماً والتعاون معها تعاونا كامال؛مت
ضـــرورة احملافظـــة علـــى القـــانون والنظـــام      يؤكـــد  - ٤  

ويطالــب، يف هــذا الصــدد، بــأن يقــوم الطرفــان كالمهــا مبنــع عمليــات     
ــة          ــرد بصــورة فوري ــة وال ــة العازل ــى املنطق ــا عل ــأذون هب ــري امل ــدي غ التع

ــة     ــة العازلـ ــة املنطقـ ــهك حرمـ ــاهرات تنتـ ــى أي مظـ ــؤولة علـ وأي ومسـ
ميكـن أن تفضـي إىل زيـادة    ات تقـع بـالقرب مـن املنطقـة العازلـة      مظاهر

  حدة التوتر؛
إىل الطـرفني أن يقـبال كمجموعـة، دون أي     يطلب  - ٥  

ة الـيت اقترحتـها القـوة، وهـي:     تأخري أو شـروط مسـبقة، التـدابري املتبادلـ    

يشـمل  ل ١٩٨٩توسيع نطاق اتفاق إخالء املواقـع مـن األفـراد لعـام      (أ)
ــاطق األخــر  ــا زال املن ــة شــديدة مــن     ى الــيت م ــان فيهــا علــى مقرب اجلانب

بعضــهما؛ (ب) حظــر األســلحة احملشــوة بالــذخرية علــى طــول خطــوط 
وقف إطالق النـار؛ (ج) اعتمـاد مدونـة لقواعـد السـلوك، علـى أسـاس        
مفهوم استخدام احلد األدىن من القوة والـرد املتناسـب، تتبعهـا القـوات     

ف إطـالق النـار، ويعـرب عـن     على كال اجلانبني على طول خطوط وقـ 
  خيبة أمله لعدم إحراز أي تقدم حنو تنفيذ هذه التدابري لغاية اآلن؛

  إىل السلطات العسكرية على كال اجلانبني: يطلب  - ٦  
تطهري مجيع حقول األلغام ومناطق الشراك اخلداعية   (أ)  

  داخل املنطقة العازلة دون مزيد من التأخري على حنو ما طلبت القوة؛
وقف بنـاء املنشـآت العسـكرية يف املنـاطق املالصـقة        )(ب  

  للمنطقة العازلة؛
ــى      (ج)   ــاورات عســكرية عل ــاع عــن إجــراء أي من االمتن

  طول املنطقة العازلة؛
ــق إزاء مســتويات     يكــرر  - ٧   اإلعــراب عــن شــديد القل

التعزيز املفرطة للقوات العسـكرية واألسـلحة يف مجهوريـة قـربص وإزاء     
واالرتقاء مبستواها وحتـديثها، مبـا يف ذلـك إدخـال      معدل توسيع نطاقها

ــدم صــوب إجــراء ختفــيض       ــدام التق األســلحة املتطــورة، فضــال عــن انع
ملموس يف عدد اجلنود األجانب يف مجهوريـة قـربص، ممـا يهـدد بزيـادة      
حدة التوتر سواء يف اجلزيرة أو يف املنطقة ويعقد اجلهود الـيت تبـذل مـن    

  ىل تسوية سلمية كلية؛أجل التفاوض بشأن التوصل إ
إىل مجيـــع املعنـــيني االلتـــزام    يطلـــب مـــرة أخـــرى    - ٨  

بتخفــيض اإلنفــاق الــدفاعي وختفــيض عــدد أفــراد القــوات األجنبيــة يف    
مجهوريـة قــربص للمســاعدة علــى إعـادة الثقــة بــني الطــرفني، وكخطــوة   
أوىل حنو انسحاب القوات غري القربصية، على النحو الوارد يف جمموعة 

ويؤكد على أمهية جتريد مجهورية قربص من السالح يف خامتة  األفكار.
املطاف، كهدف يف إطار تسوية شاملة كلية، ويطلب إىل األمـني العـام   

  مواصلة تعزيز اجلهود يف هذا االجتاه؛
املسـتمر إزاء العمليـات العسـكرية     يعرب عـن قلقـه    - ٩  

ص مـن جانـب   يف املنطقة، مبا يف عمليات التحليق يف اجملال اجلوي لقـرب 
طــائرات عســكرية ثابتــة األجنحــة، ممــا زاد بصــورة ملحوظــة مــن حــدة 
التوتر السياسي يف اجلزيرة وأدى إىل تقويض اجلهود املبذولة حنو حتقيـق  

  تسوية؛
علــى أن الوضـع الــراهن غـري مقبــول    يكـرر التأكيـد    - ١٠  

 ويؤكد دعمه ملهمة املساعي احلميدة اليت يقـوم هبـا األمـني العـام وأمهيـة     
تضافر اجلهود يف العمل مع األمني العـام يف سـبيل حتقيـق تسـوية شـاملة      

  كلية؛
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بــاجلهود الــيت يبــذهلا املمثــل اخلــاص لألمــني   يرحــب  - ١١  
ــد الســبيل         ــة متهي ــود، بغي ــك اجله ــم تل ــن أجــل دع ــاملون م ــام، والع الع

ــام      ــن ع ــرة مفتوحــة يف النصــف األول م ــني  ١٩٩٧ملفاوضــات مباش ب
  يتني، لكفالة التوصل إىل تسوية كلية؛زعماء الطائفتني القربص

إىل الطرفني التعاون مع املمثل اخلاص حتقيقـا   يطلب  - ١٢  
هلــذا الغــرض، فضــال عــن التعــاون معــه يف ســياق األعمــال التحضــريية    

هبــدف  ١٩٩٧املكثفــة الــيت سيضــطلع هبــا يف الشــهور األوىل مــن عــام   
  توضيح العناصر الرئيسية يف التسوية الكلية؛

نــاء ثقــة  بأن جنــاح هــذه العمليــة ســيتطلب     كــديؤ  - ١٣  
متبادلة حقيقية على كال اجلانبني وجتنـب األعمـال الـيت تزيـد مـن حـدة       

  التوتر ويطلب إىل زعماء الطائفتني هتيئة مناخ للمصاحلة والثقة؛
تأكيد موقفه الـذي مفـاده أن أي تسـوية ملسـألة      يعيد  - ١٤  

ات ســيادة وشخصــية قــربص جيــب أن تســتند إىل وجــود دولــة قربصــية ذ 
دولية وجنسية وحيدة مع محاية استقالهلا وسالمة أراضيها، وتتـألف مـن   
طائفتني متساويتني مـن الناحيـة السياسـية علـى النحـو الـوارد يف قـرارات        
جملــس األمــن ذات الصــلة، وتكــون يف صــورة احتــاد يتــألف مــن طــائفتني  

لـي أو جزئـي   ومنطقتني، كما جيب أن تستبعد هذه التسوية قيـام احتـاد ك  
  االنفصال؛  مع أي بلد آخر أو حدوث أي شكل من أشكال التجزئة أو

باجلهود املستمرة اليت تبذهلا القـوة مـن أجـل     يرحب  - ١٥  
ــارونيني      ــانيني وامل ــها اإلنســانية فيمــا يتعلــق بالقبارصــة اليون ــذ واليت تنفي
الذين يعيشون يف اجلزء اجلنويب منها، ويعرب عن األسف لعـدم إحـراز   

د مــن التقــدم يف تنفيــذ التوصــيات املترتبــة علــى اســتعراض الشــؤون مزيــ
  ؛١٩٩٥اإلنسانية الذي أجرته القوة يف عام 

باستمرار اجلهود املبذولـة مـن جانـب األمـم      يرحب  - ١٦  
املتحــدة وغريهــا يف اجملتمــع الــدويل لتشــجيع تنظــيم أنشــطة جتمــع بــني    

ــة    ــام إقامـ ــائفتني، ويأســـف للعراقيـــل الـــيت وضـــعت أمـ ــذه الطـ مثـــل هـ
سيما قيادة الطائفـة   االتصاالت، وحيث بقوة كل من يهمهم األمر، وال

ــة مجيــع العقبــات الــيت تعتــرض مثــل هــذه      القربصــية التركيــة، علــى إزال
  االتصاالت؛

مــن جديــد أن قــرار االحتــاد األورويب املتعلــق  يؤكــد  - ١٧  
ببدء مفاوضات االنضمام مع قربص تطور جديد وهام ينبغي أن يسهل 

  يق تسوية كلية؛حتق
ــوة     يطلـــب  - ١٨   ــل القـ ــي هيكـ ــام أن يبقـ ــني العـ إىل األمـ

وقوامهــا قيــد االســتعراض بغيــة النظــر يف إمكانيــة إعــادة تشــكيلها، وأن 
  يتقدم بأية مالحظات جديدة قد تعن له يف هذا الصدد؛

ــول   يطلــــــب  - ١٩   ــدم حبلــــ ــام أن يقــــ إىل األمــــــني العــــ
  ا القرار؛تقريراً عن تنفيذ هذ ١٩٩٧حزيران/يونيه  ١٠

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٢٠  

(اجللســــــة  ١٩٩٧حزيران/يونيــــــه  ٢٧املقــــــرر   
  )١٩٩٧( ١١١٧): القرار ٣٧٩٤

، قـــدم األمـــني العـــام إىل ١٩٩٧حزيران/يونيـــه  ٥يف   
اجمللــس تقريــرا عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف قــربص يصــف        

كـــــانون  ١١التطـــــورات الـــــيت حـــــدثت يف الفتـــــرة مـــــن     
ــمرب األول ــه  ٥إىل  ١٩٩٦/ديســـــــــ  ١٩٩٧حزيران/يونيـــــــــ

ويســتكمل ســجل األنشــطة الــيت اضــطلعت هبــا قــوة األمــم        
ــربص    ــظ الســالم يف ق ــام يف   )٧(املتحــدة حلف ــني الع ــال األم . وق

تقريره إن عدد احلوادث اخلطرية قـد اخنفـض باملقارنـة بـالفترة     
السابقة، بيد أن التوتر على طول خطـوط وقـف إطـالق النـار     

كان يف املاضـي. وعـالوة علـى ذلـك، مل حيـدث       ظل أعلى مما
ــلحة     ــكرية واألسـ ــوات العسـ ــن القـ ــم املفـــرط مـ ــيري يف الكـ تغـ
املوجــودة يف قــربص. ومل تقبــل الســلطات العســكرية جمموعــة  
التدابري املتبادلة اليت اقترحتها قوة األمم املتحـدة حلفـظ السـالم    
 يف قربص. وحـث األمـني العـام اجلـانبني علـى إعـادة النظـر يف       
موقفيهما والتوصل إىل اتفاق على جمموعـة التـدابري تلـك دون    
ــا علـــى تيســـري وتشـــجيع     ــا أيضـ ــأخري. وحثهمـ مزيـــد مـــن التـ
االتصــاالت املباشــرة بــني الطــائفتني. وذكــر األمــني العــام أنــه   

زال يعتقد أن وجـود قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف        ما
افظــة علــى قــربص يف اجلزيــرة ال يــزال أمــرا ال غــىن عنــه للمح 

وقــف إطــالق النــار بــني اجلــانبني، وأوصــى كــذلك بــأن ميــدد  
ــهي يف      ــرى تنتـ ــرة أخـ ــوة لفتـ ــة القـ ــس واليـ ــانون  ٣١اجمللـ كـ

  .١٩٩٧األول/ديسمرب 
موجهــة  ١٩٩٧حزيران/يونيــه  ٢٠وبرســالة مؤرخــة   

، أخـرب األمـني العـام اجمللـس أنـه قـد       )٨(إىل رئيس جملـس األمـن  
يـدعومها حلضـور جلسـة    كتب لزعيمـي الطـائفتني القربصـيتني    

مفاوضــات وجهــا لوجــه بشــأن تســوية شــاملة ملســألة قــربص    
__________ 

  )٧(  S/1997/437  وCorr.1  وAdd.1.  
  )٨(  S/1997/480.  
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. ١٩٩٧متوز/يوليـه   ١٣إىل  ٩ُتعقد يف نيويورك يف الفترة من 
وقـــال إنـــه يتصـــور أن تلـــي تلـــك اجللســـة جلســـة أخـــرى يف  
آب/أغسطس وجلسة ثالثة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وذكـر  

كــذلك قامــت األمــني العــام أن عــددا مــن احلكومــات قــام، و  
رئاسة االحتاد األورويب، بتعيني مبعوثني وممثلني خاصني لـدعم  
اجلهود املبذولة يف إطار مهمة املساعي احلميـدة الـيت يقـوم هبـا     
األمني العـام. ويعتـرب الـدعم النشـط والثابـت والتـام مـن مجيـع         
املعنيني وال سيما من جملس األمـن، ال غـىن عنـه لكفالـة جنـاح      

طلــب األمــني العــام مــن اجمللــس أن حيــث      اجلهــود احلاليــة. و 
الطــرفني علــى الشــروع يف عمليــة املفاوضــات املباشــرة وعلــى  

  التعاون التام مع جهود مستشاره اخلاص.
ــودة يف ٣٧٩٤ويف اجللســة    ــه  ٢٧، املعق حزيران/يوني

ــه يف مشــاورات     وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إلي
ســالة األمــني العــام يف اجمللـس الســابقة، أدرج اجمللــس تقريـر ور  

جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، وجــه الــرئيس  
(االحتاد الروسي) انتباه أعضاء اجمللـس إىل نـص مشـروع قـرار     

  .)٩(كان قد أُعد يف أثناء مشاورات اجمللس السابقة
وبعد ذلـك طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد         

  ما يلي نصه:)، ويف ١٩٩٧( ١١١٧باإلمجاع بوصفه القرار 
  ،إن جملس األمن  
بتقريــر األمــني العــام عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف  إذ يرحــب  

  ،١٩٩٧حزيران/يونيه  ٥قربص املؤرخ 
ــالة املؤرخــــة  وإذ يرحــــب أيضــــا   حزيران/يونيــــه  ٢٠بالرســ
املوجهة إىل رئيس جملس األمن مـن األمـني العـام بشـأن مهمتـه       ١٩٩٧

  للمساعي احلميدة يف قربص،
إىل أن حكومة قربص قـد وافقـت علـى أنـه بـالنظر       ريوإذ يش  

إىل الظروف السائدة يف اجلزيرة، من الضروري اإلبقاء على قـوة األمـم   
  ،١٩٩٧حزيران/يونيه  ٣٠املتحدة حلفظ السالم يف قربص إىل ما بعد 

مــن جديــد قراراتــه الســابقة ذات الصــلة بشــأن        وإذ يؤكــد  
ــه   ــيما قراراتــ ــؤ١٩٦٤( ١٨٦قــــربص وال ســ ــارس  ٤رخ ) املــ آذار/مــ

__________ 

  )٩(  S/1997/492.  

 ١٠٩٢، و ١٩٩٤متوز/يوليـه   ٢٩) املؤرخ ١٩٩٤( ٩٣٩ ، و١٩٦٤
  ،١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٢٣) املؤرخ ١٩٩٦(

ــوتر علــى طــول خطــوط     وإذ يالحــظ   مــع القلــق أن حــدة الت
ــدد         ــاض ع ــن اخنف ــرغم م ــى ال ــة عل ــزال مرتفع ــار ال ت ــف إطــالق الن وق

  احلوادث اخلطرية طوال األشهر الستة األخرية،
اإلعراب عن قلقه مـن أن املفاوضـات بشـأن إجيـاد      وإذ يكرر  

  حل سياسي هنائي قد وصلت إىل طريق مسدود منذ أمد طويل جدا،
متديد والية قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم       يقرر  - ١  

  ؛١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ٣١يف قربص لفترة أخرى تنتهي يف 
نـع العنـف املوجـه    كال اجلـانبني بالتزاماهتمـا مب   يذكرِّ  - ٢  

ضد أفراد القوة، والتعاون تعاونا كامال مع القوة وكفالة حريتها التامـة  
  يف احلركة؛
أمهيــة موافقــة اجلــانبني علــى التــدابري املتبادلــة   يؤكــد  - ٣  

الرامية إىل ختفيض حدة التـوتر علـى طـول خطـوط وقـف إطـالق النـار        
)، ويأسـف  ١٩٩٦( ١٠٩٢اليت اقترحتها القوة وفقـا ملـا ورد يف قـراره    

بـــالغ األســـف لعـــدم قبـــول أي مـــن اجلـــانبني حـــىت اآلن هبـــذه التـــدابري 
كمجموعة شاملة، على الـرغم مـن اجلهـود الـيت بذلتـها القـوة، ويكـرر        
طلبه إىل اجلانبني أن يفعـال ذلـك دون مزيـد مـن التـأخري ودون شـروط       

  مسبقة؛
إىل الســلطات العســكرية لكــال اجلــانبني أن  يطلــب   - ٤  
أي عمل من شأنه أن يزيد حدة التوتر، وخباصـة بـالقرب مـن     متتنع عن

  املنطقة العازلة؛
ــتمرار   يكـــرر اإلعـــراب  - ٥   عـــن شـــديد القلـــق إزاء اسـ

مســتويات التعزيــز املفرطــة للقــوات العســكرية واألســلحة يف مجهوريــة       
قربص وإزاء معدل توسيع نطاقها ورفع مسـتواها وحتـديثها، مبـا يف ذلـك     

طورة، فضال عن انعدام التقدم صـوب إجـراء ختفـيض    إدخال األسلحة املت
يهــدد  ملمــوس يف عــدد أفــراد القــوات األجنبيــة يف مجهوريــة قــربص، ممــا 

د اجلهود اليت تبـذل  بزيادة حدة التوتر سواء يف اجلزيرة أو يف املنطقة ويعقِّ
  من أجل التفاوض بشأن التوصل إىل تسوية سياسية شاملة؛

املعنـــيني االلتـــزام   إىل مجيـــع يطلـــب مـــرة أخـــرى    - ٦  
بتخفــيض اإلنفــاق الــدفاعي وختفــيض عــدد أفــراد القــوات األجنبيــة يف    
مجهوريـة قــربص للمســاعدة علــى إعـادة الثقــة بــني الطــرفني، وكخطــوة   
أوىل حنو انسحاب القوات غري القربصية، على النحو الوارد يف جمموعة 

خامتة  األفكار. ويؤكد على أمهية جتريد مجهورية قربص من السالح يف
املطاف، كهدف يف إطار تسوية شاملة كلية، ويطلب إىل األمـني العـام   

  تعزيز اجلهود يف هذا االجتاه؛
علــى أن الوضــع القــائم غــري مقبــول   يكــرر التأكيــد  - ٧  

ويؤكد دعمه ملهمة املساعي احلميدة اليت يقـوم هبـا األمـني العـام وأمهيـة      
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يل حتقيـق تسـوية شـاملة    تضافر اجلهود يف العمل مع األمني العـام يف سـب  
  كلية؛

ــة مســتدامة      يرحــب  - ٨   ــدء عملي ــام ب ــرار األمــني الع بق
للمفاوضــات املباشــرة بــني زعمــاء الطــائفتني القربصــيتني هبــدف كفالــة  

  التوصل إىل هذه التسوية؛
ــة   يطلــــب  - ٩   ــوا بعمليــ ــاء أن يلتزمــ إىل هــــؤالء الزعمــ

ــاركة يف الــــدورة األوىل    ــا يف ذلــــك املشــ ــذه املفاوضــــات هــــذه مبــ هلــ
، وحيــثهم ١٩٩٧متوز/يوليـه   ١٣-٩املفاوضـات الـيت ســتعقد يف الفتـرة    

على التعاون بنشاط وبشكل بّنـاء مـع األمـني العـام ومستشـاره اخلـاص       
بشأن قربص، السيد دييغو كوردوفيس، يف هذا الصدد ويؤكد ضرورة 
أن يقـــدم مجيـــع املعنـــيني دعمهـــم الكامـــل لكـــي تســـفر هـــذه العمليـــة   

  نتائج؛  عن
ــاخ للمصــاحل     يطلــب كــذلك   - ١٠   ــة من ــرفني هتيئ إىل الط

والثقة املتبادلة احلقيقية لدى اجلانبني، وتفـادي أيـة إجـراءات قـد تـؤدي      
  إىل زيادة حدة التوتر؛

موقفه الذي مفاده أن أي تسوية ملسـألة   يعيد تأكيد  - ١١  
قربص جيب أن تسـتند إىل وجـود دولـة قربصـية ذات سـيادة وشخصـية       

ة وحيـدة، مـع محايـة اسـتقالهلا وسـالمة أراضـيها،       دولية وحيدة وجنسي
وتتألف من طائفتني متساويتني من الناحية السياسية على النحـو الـوارد   
يف قرارات جملس األمن ذات الصلة، وتكون يف صورة احتاد يتألف مـن  
طائفتني ومنطقتني،كما جيب أن تستبعد هـذه التسـوية قيـام احتـاد كلـي      

حـدوث أي شـكل مـن أشـكال التجزئـة       أو جزئي مع أي بلـد آخـر أو  
  االنفصال؛  أو

باجلهود املستمرة اليت تبذهلا قوة األمـم املتحـدة    يرحب  - ١٢  
ــا        ــانية فيم ــها اإلنس ــذ واليت ــن أجــل تنفي ــربص م ــظ الســالم يف ق ــق  حلف يتعل

بالقبارصة اليونانيني واملوارنة الذين يعيشون يف اجلزء الشمايل مـن اجلزيـرة.   
ــراك الــ  ــها. ويعــرب عــن    والقبارصــة األت ــويب من ذي يعيشــون يف اجلــزء اجلن

األســف لعــدم إحــراز مزيــد مــن التقــدم يف تنفيــذ املفاوضــات املترتبــة علــى    
  ؛١٩٩٥  استعراض الشؤون اإلنسانية الذي أجرته القوة يف عام

بــاجلهود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة وغريهــا  يرحــب  - ١٣  
ائفتني مـن أجـل بنـاء    من املعنيني لتشـجيع تنظـيم أنشـطة جتمـع بـني الطـ      

ــى مواصــلة هــذه         ــني الطــائفتني، وحيــث عل ــة واالحتــرام املتبــادل ب الثق
اجلهود، ويّنوه بالتعاون األخري من جانب مجيع املعنيني مـن اجلـانبني يف   
هذا الصدد، ويشجعهم بشدة على اختاذ خطوات أخرى لتسـهيل هـذه   

هبـا يف ظـل   األنشطة اليت جتمع بني الطائفتني، وعلـى كفالـة االضـطالع    
  ظروف تسودها السالمة واألمن؛

أن قــرار االحتــاد األورويب املتعلــق  يؤكــد مــن جديــد  - ١٤  
ببدء مفاوضـات االنضـمام مـع قـربص هـو تطـور هـام ينبغـي أن يسـهل          

  حتقيق تسوية كلية؛
ــوة     يطلـــب  - ١٥   ــل القـ ــى هيكـ ــام أن يبقـ ــني العـ إىل األمـ

عــادة تشــكيلها، وأن وقوامهــا قيــد االســتعراض بغيــة النظــر يف إمكانيــة إ
  يتقدم بأي مالحظات جديدة قد تعن له يف هذا الصدد؛

كـانون   ١٠إىل األمني العام أن يقـدم حبلـول    يطلب  - ١٦  
  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ ١٩٩٧األول/ديسمرب 

  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٧  
  

 ١٩٩٧كـانون األول/ديسـمرب    ٢٣املقـرر املـؤرخ     
  )١٩٩٧( ١١٤٦القرار ): ٣٨٤٦(اجللسة 

ــمرب   ٨يف    ــانون األول/ديسـ ــني  ١٩٩٧كـ ــدم األمـ ، قـ
العــام إىل اجمللــس تقريــرا عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف قــربص   

 ١٩٩٧حزيران/يونيــه  ٦يتنــاول التطــورات الــيت حــدثت منــذ 
ويســتكمل ســجل األنشــطة الــيت اضــطلعت هبــا قــوة األمــم        

العــام يف . وقــال األمــني )١٠(املتحــدة حلفــظ الســالم يف قــربص 
تقريره إن احلالـة يف قـربص كانـت أهـدأ بيـد أهنـا ظلـت تتسـم         
بالتوتر وبازدياد عدد القيود على حركة القـوة. وعـالوة علـى    
ــا الطــائفتني      ــدى كلت ــاط ل ــد باإلحب ــاك شــعور متزاي ــك، هن ذل
نتيجة الستمرار عدم إحراز تقدم يف سبيل التوصل إىل تسـوية  

الطنانـة املعاديـة وقـال إنـه     شاملة بـاالقتران مـع زيـادة البيانـات     
حث أيضا السلطات العسكرية لكـال اجلـانبني علـى أن تكـون     
أكثــر اســتجابة ملــا متليــه قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف   
قربص من مالحظات وما تقدمه مـن احتجاجـات فيمـا يتعلـق     
مبسؤوليات تلك السلطات على امتداد خطـوط وقـف إطـالق    

داءات اجمللـس املتكـررة، اسـتمر    النار. وذكر أيضـا أنـه رغـم نـ    
توسيع نطاق القـوات املسـلحة واألسـلحة يف قـربص، ومل جيـر      
حىت اآلن تنفيذ جمموعة التـدابري املتبادلـة الـيت اقترحتـها القـوة.      
وأعرب عن اعتقاده بأن استمرار وجود القـوة يف اجلزيـرة أمـر    

__________ 

  )١٠(  S/1997/962  وAdd.1.  
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ال غــىن عنــه وأوصــى، لــذلك، بــأن ميــدد اجمللــس واليــة القــوة   
  .١٩٩٨حزيران يونيه   ٣٠ستة أشهر أخرى لغاية لفترة 

، وعمـــــال ١٩٩٧كـــــانون األول/ديســـــمرب  ١٢ويف   
)، قدم األمني العام إىل اجمللـس تقريـرا   ١٩٩٧( ١١١٧بالقرار 

. وأبلـغ  )١١(عن مهمة املساعي احلميدة اليت يقوم هبا يف قـربص 
يف تقريره اجمللس بأن اجلولة األوىل مـن احملادثـات بـني زعيمـي     

فتني القربصــــيتني ُعقــــدت يف نيويــــورك ونــــاقش فيهــــا الطــــائ
الزعيمـــان مشـــروع بيـــان يرمـــي إىل بـــدء عمليـــة املفاوضـــات 
وحيدد مبـادئ التسـوية والطرائـق اخلاصـة باملفاوضـات املقبلـة.       
وُعقدت اجلولة الثانية من احملادثـات يف سويسـرا، وأعلـن فيهـا     

نـات  الزعيم القربصي التركـي أنـه، بانتظـار توضـيح بعـض البيا     
ــة     ــة نشــرها االحتــاد األورويب معنون ــواردة يف وثيق جــدول ”ال

ــنة   ــال سـ ــات   “٢٠٠٠أعمـ ــاد أي تفامهـ ــتطيع اعتمـ ــن يسـ ، لـ
اتفاقات رمسية. وبذلك انتهت احملادثات دومنـا نتيجـة. ويف    أو

ــة مــن      ــة ثالث ــام أن عقــد جول تلــك الظــروف، رأى األمــني الع
  احملادثات لن يكون جمديا.

كـــــــانون  ٢٣قـــــــودة يف ، املع٣٨٤٦ويف اجللســـــــة   
وفقا للتفاهم الذي كان قد مت التوصـل   ١٩٩٧األول/ديسمرب 

ــابق، أدرج اجمللـــس تقريـــري    ــاورات اجمللـــس السـ ــه يف مشـ إليـ
األمني العام يف جدول أعمالـه. وبعـد إقـرار جـدول األعمـال،      
ــص       ــس إىل ن ــاه أعضــاء اجملل ــتاريكا) انتب ــرئيس (كوس ــه ال وج

ــاء م   ــد يف أثنـ ــد أعـ ــان قـ ــرار كـ ــاورات اجمللـــس مشـــروع قـ شـ
. وبعــد ذلــك طُــرح مشــروع القــرار للتصــويت      )١٢(الســابقة

ــرار    ــفه القــــ ــاع بوصــــ ــد باإلمجــــ )، ١٩٩٧( ١١٤٦واعُتمــــ
  يلي نصه:  ما  ويف

__________ 

  )١١(  S/1997/973.  
  )١٢(  S/1997/997.  

  ،إن جملس األمن  
بتقريــر األمــني العــام عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف  إذ يرحــب  

  ،١٩٩٧ كانون األول/ديسمرب ٨قربص املؤرخ 
ني العــام عــن بعثــة املســاعي    بتقريــر األمــ  أيضــا وإذ يرحــب  

  كــــانون األول/ ١٢احلميــــدة الــــيت يضــــطلع هبــــا يف قــــربص املــــؤرخ  
  ،١٩٩٧ديسمرب 

ــرا    وإذ يالحـــظ   ــه، نظـ ــة قـــربص وافقـــت علـــى أنـ أن حكومـ
للظــروف الســائدة يف اجلزيــرة، يــتعني اإلبقــاء علــى قــوة األمــم املتحــدة  

  ،١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ٣١حلفظ السالم يف قربص إىل ما بعد 
مجيع قراراته السابقة ذات الصـلة بشـأن    وإذ يؤكد من جديد  

ــه    ــيما قراراتـــــ ــربص، وال ســـــ ــؤرخ ١٩٦٤( ١٨٦قـــــ آذار/  ٤) املـــــ
، ١٩٧٥آذار/مـــارس  ١٢) املـــؤرخ ١٩٧٥( ٣٦٧، و ١٩٦٤ مـــارس

 ١١١٧، و ١٩٩٤متوز/يوليـــــــــــه  ٢٩) املـــــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٣٩ و
  ،١٩٩٧حزيران/يونيه  ٢٧) املؤرخ ١٩٩٧(

أن التـوتر ال يـزال قائمـا بدرجـة عاليـة       لقوإذ يالحظ مع الق  
على طول خطوط وقف إطالق النار على الرغم مـن اسـتمرار اخنفـاض    
عدد احلوادث اخلطرية يف األشهر الستة األخـرية، وأن القيـود املفروضـة    
ــد        ــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف قــربص ق ــوة األم ــة حركــة ق ــى حري عل

  ازدادت،
 يــتم حــىت اآلن إحــراز عــن قلقــه ألنــه مل وإذ يكــرر اإلعــراب  

تقدم يف املفاوضات بشأن إجياد حل سياسي شـامل، رغـم اجلهـود الـيت     
بــــذلت يف جــــوليت املفاوضــــات املباشــــرة، املعقــــودتني يف متوز/يوليــــه  

بـــني زعمـــاء الطـــائفتني بنـــاء علـــى مبـــادرة       ١٩٩٧وآب/أغســـطس 
  العام،  األمني

 متديد والية قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم      يقرر  - ١  
  ؛١٩٩٨حزيران/يونيه  ٣٠يف قربص لفترة أخرى تنتهي يف 

كال اجلـانبني بالتزاماهتمـا مبنـع العنـف املوجـه       ريذكِّ  - ٢  
ضــد أفــراد القــوة، وبالتعــاون تعاونــا كــامال مــع القــوة وكفالــة حريتــها  

  التامة يف احلركة؛
أمهيــة املوافقــة املبكــرة علــى التــدابري املتبادلــة    يؤكــد  - ٣  

فيض حدة التـوتر علـى طـول خطـوط وقـف إطـالق النـار        الرامية إىل خت
اليت اقترحتها القوة وعدلتها فيما بعد، ويالحـظ أنـه مل يقبـل حـىت اآلن     
هبذه التدابري كمجموعة شاملة إال جانب واحـد، ويـدعو كـال اجلـانبني     
إىل املوافقــة املبكــرة علــى هــذه اجملموعــة الشــاملة وتنفيــذها علــى وجــه    

  على مواصلة جهودها لتحقيق هذه الغاية؛السرعة، ويشجع القوة 
إىل زعماء الطـائفتني أن يواصـلوا املناقشـات     يطلب  - ٤  

  ؛١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٢٦بشأن املسائل األمنية اليت بدأت يف 
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إىل السلطات العسكرية لكـال اجلـانبني    يطلب أيضا  - ٥  
أن متتنع عن أي عمل من شأنه أن يزيد حـدة التـوتر، وخباصـة بـالقرب     

  ن املنطقة العازلة؛م
عــن شـــديد القلــق إزاء اســـتمرار    يكــرر اإلعـــراب   - ٦  

مســتويات التعزيــز املفرطــة واملتزايــدة للقــوات العســكرية واألســلحة يف  
مجهورية قربص وإزاء معـدل توسـيع نطاقهـا ورفـع مسـتواها وحتـديثها،       
مبــا يف ذلــك إدخــال األســلحة املتطــورة، فضــال عــن عــدم إحــراز تقــدم   

فـــيض ملمـــوس يف عـــدد أفـــراد القـــوات األجنبيـــة يف صـــوب إجـــراء خت
مجهوريــة قــربص، ممــا يهــدد بزيــادة حــدة التــوتر يف اجلزيــرة ويف املنطقــة 
على السواء، ويعقِّد اجلهود اليت تبذل من أجل التفاوض بشأن التوصـل  

  إىل تسوية سياسية شاملة؛
ــيض    يطلــب أيضــا   - ٧   ــزام بتخف ــيني االلت ــع املعن إىل مجي

ــدف  ــة    اإلنفــاق ال ــة يف مجهوري ــراد القــوات األجنبي اعي وختفــيض عــدد أف
قـربص للمســاعدة علــى إعـادة الثقــة بــني الطـرفني، وكخطــوة أوىل حنــو    
انســـحاب القـــوات غـــري القربصـــية، وعلـــى النحـــو الـــوارد يف جمموعـــة 
األفكار. ويؤكد على أمهية جتريد مجهورية قربص من السـالح يف هنايـة   

لة كليـة، ويشـجع األمـني العــام    املطـاف، كهـدف يف إطـار تسـوية شــام    
  على مواصلة تعزيز اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه؛

علــى أن الوضــع القــائم غــري مقبــول   يكــرر التأكيــد  - ٨  
ويؤكــد تأييــده لبعثــة املســاعي احلميــدة الــيت يضــطلع هبــا األمــني العــام،   
وأمهية تضافر اجلهود يف العمل مع األمني العـام يف سـبيل حتقيـق تسـوية     

  ملة كلية؛شا
عــن تأييــده الكامــل العتــزام األمــني العــام       يعــرب  - ٩  

، الـيت كـان   ١٩٩٨استئناف عملية املفاوضات املفتوحة يف آذار/مارس 
هبـدف التوصـل إىل تسـوية     ١٩٩٧قد بدأها األمني العام يف متوز/يوليـه  

  شاملة؛
ــب  - ١٠   ــة    يطلـ ــوا بعمليـ ــائفتني أن يلتزمـ ــاء الطـ إىل زعمـ

يتعــاونوا بنشـاط وبشــكل بّنـاء مــع األمـني العــام     املفاوضـات هـذه، وأن  
ومستشاره اخلاص، وحيث مجيع الدول على تقدمي دعمها الكامـل هلـذه   

  اجلهود؛
، يف هذا الصدد، إىل مجيـع األطـراف   يطلب كذلك  - ١١  

ــدى اجلــانبني،       ــة ل ــة احلقيقي ــة املتبادل ــاخ للمصــاحلة والثق ــة من ــة هتيئ املعني
 زيادة حدة التوتر، مبا يف ذلك جتنـب  وجتنب أية إجراءات قد تؤدي إىل

  زيادة توسيع نطاق القوات العسكرية واألسلحة؛
موقفه الذي مؤداه أن أي تسوية ملسـألة   يعيد تأكيد  - ١٢  

ــث         ــن حي ــدة م ــة قربصــية وحي ــربص جيــب أن تســتند إىل وجــود دول ق
ــة اســتقالهلا وســالمة      ــة واجلنســية، مــع محاي الســيادة والشخصــية الدولي

تــألف مــن طــائفتني متسـاويتني مــن الناحيــة السياســية علــى  أراضـيها، وت 

النحو الـوارد يف قـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة، وتكـون يف صـورة        
احتاد يتألف من طائفتني ومنطقتني، كما جيب أن تستبعد هذه التسـوية  
قيام احتاد كلـي أو جزئـي مـع أي بلـد آخـر أو حـدوث أي شـكل مـن         

  أشكال التجزئة أو االنفصال؛
ــم      يرحــب  - ١٣   ــوة األم ــذهلا ق ــيت تب ــاجلهود املســتمرة ال ب

ــانية        ــها اإلنس ــذ واليت ــن أجــل تنفي ــربص م ــظ الســالم يف ق املتحــدة حلف
يتعلــق بالقبارصــة اليونــانيني واملوارنــة الــذين يعيشــون يف اجلــزء        فيمــا

الشمايل من اجلزيرة، والقبارصة األتراك الذي يعيشون يف اجلزء اجلنويب 
التقــدم احملــرز يف تنفيــذ التوصــيات املترتبــة علــى  منــها، ويرحــب أيضــا ب

علــى  ١٩٩٥اســتعراض الشــؤون اإلنســانية الــذي أجرتــه القــوة يف عــام 
  النحو الوارد يف تقرير األمني العام؛

ــه زعمــاء    يرحــب أيضــا   - ١٤   ــذي توصــل إلي باالتفــاق ال
  بشأن مسألة املفقودين يف قربص؛ ١٩٩٧متوز/يوليه  ٣١الطائفتني يف 

بــاجلهود الــيت تبــذهلا األمــم املتحــدة  ب كــذلكيرحــ  - ١٥  
وغريها من املعنيني لتشجيع تنظيم أنشطة جتمع بني الطائفتني مـن أجـل   
بناء التعاون والثقة واالحترام املتبادل بـني الطـائفتني، ويـثين علـى زيـادة      
هــذه األنشــطة الــيت مجعــت بــني الطــائفتني يف األشــهر الســتة األخــرية،    

 مــن جانــب مجيــع املعنــيني مــن اجلــانبني يف هــذا وينــوه بالتعــاون األخــري
الصــدد، ويشــجعهم بقــوة علــى اختــاذ خطــوات أخــرى لتســهيل هــذه     
األنشطة اليت جتمع بني الطائفتني، وعلـى كفالـة االضـطالع هبـا يف ظـل      

  ظروف تسودها السالمة واألمن؛
ــلم  - ١٦   ــدء     يسـ ــق ببـ ــاد األورويب املتعلـ ــرار االحتـ ــأن قـ بـ

  قربص هو تطور هام؛مفاوضات االنضمام مع 
ــول   يطلــــــب  - ١٧   ــدم حبلــــ ــام أن يقــــ إىل األمــــــني العــــ

  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ ١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٠
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٨  

  
 ١٩٩٨حزيران/يونيـــــــه  ٢٩رخ املقـــــــرر املـــــــؤ   

) ١٩٩٨( ١١٧٨): القــــراران ٣٨٩٨ (اجللســــة
  )١٩٩٨( ١١٧٩ و
موجهـة إىل   ١٩٩٨يسـان/أبريل  ن ٢٠برسالة مؤرخة   

أبلغ األمني العام اجمللس بأن مستشـاره   )١٣(رئيس جملس األمـن
ــن     ــرة مـ ــيا يف الفتـ ــد زار نيقوسـ ــاص قـ آذار/  ٢٢إىل  ١٧اخلـ

للتشـــاور مـــع زعيمـــي الطـــائفتني القربصـــيتني  ١٩٩٨مـــارس 
__________ 

  )١٣(  S/1998/410.  
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بشأن استئنافه عملية املفاوضـات. وقـال إن الـزعيمني كليهمـا     
ال يوقنــان أنــه ال بــد مــن حتقيــق احلــل  شــددا علــى أهنمــا مــا زا 

الســلمي ملشــكلة قــربص مــن خــالل األمــم املتحــدة، إال أهنمــا   
ــذه       ــد أن حتكــم ه ــيت ال ب ــارامترات ال ــا بشــدة حــول الب اختلف
العمليــة. ونتيجــة لــذلك مل يتســن العثــور علــى أســاس مشــترك 

  الستئناف املفاوضات.
ــة    ــالة مؤرخــ ــايو  ١٩وبرســ ــاد  )١٤(١٩٩٨أيار/مــ أفــ
ــأن أعضــاء جملــس األمــن     رئــيس جم لــس األمــن األمــني العــام ب

أحــاطوا علمــا برســالته وأهنــم يؤكــدون جمــددا دعمهــم القــوي 
  ملهمة املساعي احلميدة اليت يقوم هبا يف قربص.

، قدم األمـني العـام إىل   ١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٠ويف   
ــاول      ــة األمــم املتحــدة يف قــربص، يتن ــرا عــن عملي اجمللــس تقري

كـانون األول/ديسـمرب    ٨ثت يف الفترة من التطورات اليت حد
ويســــــتكمل ســــــجل  ١٩٩٨حزيران/يونيــــــه  ٨إىل  ١٩٩٧

األنشطة اليت اضطلعت هبا قوة األمم املتحدة حلفظ السـالم يف  
. وقال األمني العـام يف تقريـره إن احلالـة علـى طـول      )١٥(قربص

خطـــوط وقـــف إطـــالق النـــار ظلـــت هادئـــة، رغـــم حـــدوث  
ان خمـتلفني بشـأن رسـم خطـوط     انتهاكات طفيفة وظـل اجلانبـ  

وقــف إطــالق النــار اخلاصــة بكــل منــهما يف عــدد مــن املنــاطق 
الواقعة داخل منطقة األمم املتحدة العازلة، ممـا شـكل يف كـثري    
مـــن احلـــاالت حتـــديا لســـلطة القـــوة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة،  
ــى     ــوة علــ ــات القــ ــراث باحتجاجــ ــدم االكتــ ــتمرا يف عــ واســ

ع العسـكري الـراهن مبواصـلة    االنتهاكات األشـد خطـرا للوضـ   
إقامــة املنشــآت العســكرية علــى طــول خطــوط وقــف إطــالق   
ــرث       ــن اجلــانبني مل يكت ــا م ــال إن أي ــها. وق ــالقرب من ــار وب الن
للنداءات املتكررة اليت أطلقها جملس األمن للحـد مـن اإلنفـاق    
العســــكري وختفــــيض عــــدد القــــوات العســــكرية األجنبيــــة، 

__________ 

  )١٤(  S/1998/411.  
  )١٥(  S/1998/488  وAdd.1.  

ــا يت   ومل ــا فيمـ ــدم أيضـ ــرز أي تقـ ــدابري  ُيحـ ــة التـ ــق مبجموعـ علـ
املتبادلة. وأعرب عن أسفه الختاذ السلطات القربصـية التركيـة   
ــائفتني يف      ــني الطـ ــتركة بـ ــطة املشـ ــع األنشـ ــق مجيـ ــرارا بتعليـ قـ
اجلزيــرة، وحــث اجلــانبني كليهمــا، وال ســيما قيــادة القبارصــة  
األتراك، على السـماح باسـتئناف تلـك اللقـاءات. ولـذا، فقـد       

األمـم املتحـدة يف قـربص يف اجلزيـرة      خلص إىل أن وجود قـوة 
أمر ال غىن عنه وأوصى بتمديد وجودهـا لفتـرة أخـرى تنتـهي     

  .١٩٩٨كانون األول/ديسمرب   ٣١يف 
ــه  ١٦ويف    ــالقرار  ١٩٩٨حزيران/يونيـــ ــال بـــ ، وعمـــ
)، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقريــرا آخــر  ١٩٩٧( ١١٤٦

. وأبلـغ  )١٦(عن مهمة املساعي احلميدة اليت يقوم هبا يف قـربص 
األمني العام يف تقريره اجمللس بأنه يف أثناء الزيـارة الـيت قـام هبـا     

ــرة مــن     ــرة يف الفت آذار/  ٢٢إىل  ١٧مستشــاره اخلــاص للجزي
، كــرر رئــيس قــربص اإلعــراب عــن اســتعداده   ١٩٩٨مــارس 

الستئناف احملادثات املباشرة على أساس قـرارات اجمللـس ذات   
ــة   الصــلة. ودعــا زعــيم الطائفــة القرب   ــة، مــن الناحي صــية التركي

االعتـراف بوجـود   ”األخرى، إىل اتباع هنج جديد يقوم علـى  
غـري أن  “. دولتني دميقراطيتني تعمـالن بشـكل تـام يف اجلزيـرة    

ــتئناف       ــن اسـ ــه مل يتسـ ــفه ألنـ ــن أسـ ــرب عـ ــام أعـ ــني العـ األمـ
املفاوضات، على الرغم من كل اجلهود املبذولة. وأعرب عـن  

طــراف املعنيــة عــن اختــاذ أي إجــراء  أملــه يف أن ميتنــع مجيــع األ
ــن ــك      مــ ــب تلــ ــوتر، وطالــ ــادة التــ ــؤدي إىل زيــ ــأنه أن يــ شــ

ــراف ــتئناف     األطـ ــدة السـ ــم املتحـ ــود األمـ ــع جهـ ــاون مـ بالتعـ
  احملادثات املباشرة.

ــودة يف ٣٨٩٨ويف اجللســة    ــه  ٢٩، املعق حزيران/يوني
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

بقة، أدرج اجمللس تقريـري األمـني العـام    مشاورات اجمللس السا
يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمـال، وجـه الـرئيس    

__________ 

  )١٦(  S/1998/518.  
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(الربتغال) انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروعي قرارين كانـا  
. وبعـد ذلـك   )١٧(قد أعـدا يف أثنـاء مشـاورات اجمللـس السـابقة     

طُـــرح مشـــروع القـــرار األول للتصـــويت واعُتمـــد باإلمجـــاع  
  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٨( ١١٧٨قرار بوصفه ال
  ،إن جملس األمن  
بتقريــر األمــني العــام عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف  إذ يرحــب  

  ،١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٠قربص املؤرخ 
ىل إأن حكومة قربص قد وافقت على أنه بـالنظر   وإذ يالحظ  

الظــروف الســائدة يف اجلزيــرة، مــن الضــروري اإلبقــاء علــى قــوة األمــم  
  ،١٩٩٨حزيران/يونيه  ٣٠بعد   حدة حلفظ السالم يف قربص إىل مااملت

  مجيع قراراته السابقة بشأن قربص، وإذ يؤكد من جديد  
استمرار التوترات علـى طـول خطـوط     وإذ يالحظ مع القلق  

  وقف إطالق النار والقيود املفروضة على حرية حركة القوة،
السـالم  قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ     متديد والية  يقرر  - ١  
  ؛١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٣١لفترة أخرى تنتهي يف  يف قربص
ــع أي عمــل مــن       - ٢   ــه مبن ــذكّر كــال اجلــانبني بالتزامات ي

أعمال العنف املوجه ضد أفـراد القـوة، وبالتعـاون علـى حنـو كامـل مـع        
  القوة، وكفالة حريتها التامة يف احلركة؛

بني أن إىل السلطات العسكرية يف كـال اجلـان   يطلب  - ٣  
متتنع عن أي عمل من شأنه أن يزيد حدة التوتر، وخباصـة بـالقرب مـن    

  املنطقة العازلة؛
ــة     يؤكــد  - ٤   ــدابري املتبادل ــة االتفــاق املبكــر علــى الت أمهي

الرامية إىل ختفيف حـدة التـوتر علـى طـول خطـوط وقـف إطـالق النـار         
ــها فيمــا بعــد، ويالحــظ أن جانبــ     ــها القــوة وقامــت بتعديل ا الــيت اقترحت

واحــدا هــو الــذي قبــل حــىت اآلن مبجموعــة هــذه التــدابري، ويــدعو إىل    
ــة والتنفيــذ الســريع هلــا،      ــدابري املتبادل التوصــل إىل اتفــاق مبكــر علــى الت

  ويشجع القوة على مواصلة جهودها من أجل حتقيق هذه الغاية؛
اإلعراب عن بالغ قلقه إزاء استمرار املستويات  يكرر  - ٥  

لقـوات العسـكرية واألسـلحة يف مجهوريـة قـربص وإزاء      املفرطة واملتزايدة ل
معــدل توســيع نطاقهــا ورفــع مســتواها وحتــديثها، مبــا يف ذلــك عــن طريــق  
إدخــال األســلحة املتطــورة، فضــال عــن عــدم إحــراز تقــدم حنــو إجــراء أي  
ختفيض ملمـوس يف عـدد أفـراد القـوات األجنبيـة يف مجهوريـة قـربص، ممـا         

ى اجلزيرة أو يف املنطقة ويعقِّد اجلهـود الـيت   يهدد بزيادة التوترات سواء عل
  تبذل من أجل التفاوض بشأن التوصل إىل تسوية سياسية شاملة؛

__________ 

  )١٧(  S/1998/575.  

إىل مجيــع اجلهــات املعنيــة االلتــزام بتخفــيض   يطلــب  - ٦  
ــة      ــة يف مجهوري ــراد القــوات األجنبي ــدفاعي وختفــيض عــدد أف اإلنفــاق ال

طــوة أوىل حنــو قـربص للمســاعدة علــى إعـادة الثقــة بــني الطـرفني، وكخ   
انسحاب القوات غري القربصية، على النحو الوارد يف جمموعة األفكار، 
ويؤكد على أمهية جتريد مجهورية قـربص مـن السـالح يف هنايـة املطـاف      
كهدف يف إطار تسوية كلية شاملة، ويشجع األمني العام على مواصلة 

  تعزيز اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه؛
الطائفتني استئناف احملادثـات الـيت    إىل زعماء يطلب  - ٧  
  بشأن القضايا األمنية؛ ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٢٦بدأت يف 
ــذهلا     يرحــب  - ٨   ــيت تب ــاجلهود املســتمرة ال ــم  ب ــوة األم ق

ــربص    ــظ الســالم يف ق ــانية     املتحــدة حلف ــها اإلنس ــذ واليت ــن أجــل تنفي م
 يتعلــق بالقبارصــة اليونــانيني واملوارنــة الــذين يعيشــون يف اجلــزء       فيمــا

الشــمايل مــن اجلزيــرة، والقبارصــة األتــراك الــذين يعيشــون يف اجلــزء        
اجلنويب منها، كما يرحب بالتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات النامجة عن 

، علـى  ١٩٩٥استعراض الشؤون اإلنسـانية الـذي أجرتـه القـوة يف عـام      
  النحو املذكور يف تقرير األمني العام؛

لــث اجلديــد للجنــة بتعــيني العضــو الثا يرحــب أيضــا  - ٩  
املعنية باألشخاص املفقودين، ويطلب تنفيذ االتفاق املتعلق باألشـخاص  

  ، دومنا إبطاء؛١٩٩٧متوز/يوليه  ٣١املفقودين املؤرخ 
عــن تأييــده جلهــود األمــم املتحــدة   اإلعــراب يكــرر  - ١٠  

وغريها من اجلهات املعنية لتشـجيع تنظـيم أنشـطة جتمـع بـني الطـائفتني       
لتعاون والثقـة واالحتـرام املتبـادل بينـهما، ويأسـف لقيـام       من أجل بناء ا

الزعامــة القربصــية التركيــة بوقــف هــذا النشــاط، وحيــث كــال اجلــانبني،  
سيما اجلانب القربصي التركي، على تسهيل وضع ترتيبـات تـتم يف    وال

  إطارها االتصاالت بني الطائفتني بال توقف ودون شكليات؛
كـانون   ١٠أن يقـدم حبلـول   إىل األمني العام  يطلب  - ١١  

  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ ١٩٩٨األول/ديسمرب 
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٢  
للتصـويت   )١٨(وبعد ذلك طرح مشروع القـرار الثـاين    

ــرار   )، ويف ١٩٩٨( ١١٧٩واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  ،إن جملس األمن  
مهمــة املســاعي احلميــدة ام عــن بتقريــر األمــني العــ إذ يرحــب  

  ،١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٦اليت يقوم هبا يف قربص املؤرخ 
__________ 

  )١٨(  S/1998/576.  
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  مجيع قراراته السابقة بشأن قربص، وإذ يؤكد من جديد  
إىل مجيــع الــدول أن حتتــرم ســيادة     وإذ يطلــب مــرة أخــرى    

مجهورية قربص واستقالهلا وسالمتها اإلقليميـة، وإذ يطلـب إليهـا، وإىل    
ة، أن متتنـع عـن اختـاذ أي إجـراء ميكـن أن يضـر بسـيادة        األطراف املعنيـ 

قربص واستقالهلا وسالمتها اإلقليميـة، وعـن القيـام بأيـة حماولـة لتقسـيم       
  اجلزيرة أو دجمها يف أي بلد آخر،

عن قلقه املتزايـد ألنـه مل يـتم بعـد إحـراز       وإذ يكرر اإلعراب  
ود الـيت  تقدم يف املفاوضات بشأن إجياد حل سياسي شـامل، رغـم اجلهـ   

بذهلا األمني العام ومستشاره اخلاص وغريمها دعما للجهـود الـيت تبـذهلا    
  األمم املتحدة للتوصل إىل تسوية شاملة،

أن الوضـع القـائم غـري مقبـول وأن      يؤكد من جديد  - ١  
املفاوضات املتعلقة بالتوصل إىل حل سياسي هنـائي للمشـكلة القربصـية    

  لت إليه منذ وقت طويل جدا؛مل خترج من الطريق املسدود الذي وص
موقفـــه املتمثـــل يف أن التســـوية  يؤكـــد مـــن جديـــد  - ٢  

القربصية جيب أن تستند إىل إجيـاد دولـة لقـربص تتمتـع بسـيادة وحيـدة       
وذات شخصية دولية وجنسية واحـدة، مـع صـون اسـتقالهلا وسـالمتها      
اإلقليمية، على أن تتألف مـن طـائفتني تتمتعـان باملسـاواة علـى الصـعيد       

ــن ذات الصــلة،       ا ــس األم ــرارات جمل ــبني يف ق ــى النحــو امل لسياســي، عل
وذلــك يف احتــاد ذي طــائفتني وذي منطقــتني، علــى أن تســتبعد هــذه       
التســوية أي احتــاد كلــي أو جزئــي مــع أي بلــد آخــر أو أي شــكل مــن  

  أشكال التجزئة أو االنفصال؛
ملهمـة املســاعي احلميــدة الــيت   يؤكـد تأييــده الكامــل   - ٣  
األمني العام واجلهود اليت يبذهلا مستشاره اخلاص املعين بقربص يقوم هبا 

من أجل اسـتئناف عمليـة مسـتمرة مـن املفاوضـات املباشـرة الراميـة إىل        
ــن ذات        ــس األم ــرارات جمل ــى أســاس ق ــوم عل إحــراز تســوية شــاملة تق
الصلة، ويؤكد أيضا أمهيـة تضـافر اجلهـود للعمـل مـع األمـني العـام مـن         

  ية؛أجل حتقيق تلك الغا
ــاعتزام األمــني العــام مواصــلة استكشــاف    يرحــب  - ٤   ب

اإلمكانيات اليت ميكـن أن تـؤدي إىل اكتسـاب عمليـة املفاوضـات هـذه       
  زمخا جديدا؛

إىل زعماء الطـائفتني، وال سـيما    يطلب مرة أخرى  - ٥  
ــة املفاوضــات هــذه، وأن     الطــرف القربصــي التركــي، أن يلتزمــوا بعملي

مع األمـني العـام ومستشـاره اخلـاص، وأن     يتعاونوا بنشاط وبشكل بناء 
يستأنفوا احلوار املباشر دون مزيد من اإلبطاء، وحيث مجيع الدول علـى  

  تقدمي دعمها الكامل هلذه اجلهود؛
، يف هذا الصدد، إىل مجيـع األطـراف   يطلب كذلك  - ٦  

ــدى اجلــانبني،       ــة ل ــة احلقيقي ــة املتبادل ــاخ للمصــاحلة والثق ــة من ــة هتيئ املعني

ختــاذ أي إجــراءات قــد تــؤدي إىل زيــادة حــدة التــوتر، مبــا يف   وتفــادي ا
  ذلك الزيادة اإلضافية للقوات العسكرية واألسلحة؛

كـانون   ١٠إىل األمني العام أن يقـدم حبلـول    يطلب  - ٧  
  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ ١٩٩٨األول/ديسمرب 

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٨  
  

 ١٩٩٨يسـمرب  كـانون األول/د  ٢٢املقـرر املـؤرخ     
) ١٩٩٨( ١٢١٧: القــــراران )٣٩٥٩ (اجللســــة

  )١٩٩٨( ١٢١٨ و
، قدم األمـني العـام   ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٧يف   

إىل اجمللس تقريـرا عـن عمليـة األمـم املتحـدة يف قـربص، يتنـاول        
حزيـران/ يونيـه إىل    ٩التطورات اليت حدثت خـالل الفتـرة مـن    

ويســتكمل ســجل األنشــطة   ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب   ٨
. )١٩(اليت تضطلع هبا قوة األمم املتحدة حلفظ السـالم يف قـربص  

وقال األمني العام يف تقريره إنه مل حيـدث أي تغـيري فيمـا يتعلـق     
باحلـــد مــــن التــــوتر، وتزايـــد مســــتويات القــــوات العســــكرية   
واألســلحة، ونـــزع الســالح، واملناقشــة بشــأن القضــايا األمنيــة. 

لك، نتيجة لوقف السلطات القربصية التركية يف وعالوة على ذ
ــمرب   ــانون األول/ديسـ ــائفتني،    ١٩٩٧كـ ــني الطـ ــاالت بـ االتصـ

توقفت مشاركة اجلانب القربصي التركي يف تلك االجتماعات 
األمـم املتحـدة    املشتركة بـني الطـائفتني. وذكـر كـذلك أن قـوة     

حلفظ السالم يف قربص واصلت احلفاظ على وقف إطالق النار 
ك بالسيطرة على املنطقة العازلة وباالستجابة السـريعة أليـة   وذل

حوادث. وخلص إىل أن وجود القـوة يف اجلزيـرة ال يـزال أمـرا     
ال غىن عنه وأوصى، لذلك، بتمديـد واليـة القـوة لفتـرة أخـرى      

  .١٩٩٩حزيران/يونيه  ٣٠تنتهي يف 
 ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب  ١٤وبرســالة مؤرخــة   

، قــدم األمــني العــام إفــادة )٢٠(األمــن موجهــة إىل رئــيس جملــس
__________ 

  )١٩(  S/1998/1149  وAdd.1.  
  )٢٠(  S/1998/1166.  
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عن مهمة املساعي احلميدة اليت يضـطلع هبـا يف قـربص منـذ أن     
). وذكـر األمـني العـام يف    ١٩٩٨( ١١٧٩اختذ اجمللس القـرار  

ــدأت      ــه اخلــاص ب ــة ممثل ــره أن نائب ــات مكوكيــة ”تقري “ حمادث
هبدف ختفيف حـدة التـوتر والعمـل علـى إجيـاد تسـوية دائمـة.        

عيمني عـن تأييـدمها للعمليـة ووعـدا بالتعـاون      وأعرب كـال الـز  
بطريقة بناءة ومرنة. وكانـت املسـائل الـيت تناولتـها املناقشـات      
تشـــمل عـــدة أمـــور منـــها االلتـــزام بـــرفض اســـتخدام القـــوة،   
ــلة التوســـع يف القـــوات العســـكرية؛    وااللتـــزام بتجنـــب مواصـ
 واملوافقة على جمموعة التدابري اليت وضعتها قوة األمـم املتحـدة  
حلفظ السالم يف قربص اليت ترمي إىل ختفيف حدة التوتر على 
طول خطوط وقـف إطـالق النـار، مبـا يف ذلـك إزالـة األلغـام.        
وُعقدت أيضا عدة اجتماعات ومشـاورات مـع ممثلـي اليونـان     
ــام الـــزعيمني علـــى هتيئـــة منـــاخ    وتركيـــا. وحـــث األمـــني العـ

أعمـال   املصاحلة والثقـة املتبادلـة، وبصـفة خاصـة بتحاشـي أيـة      
ــك مواصــلة التوســع يف       ــا يف ذل ــوتر، مب ــد مــن الت ميكــن أن تزي

  القوات العسكرية والتسلح.
كــانون األول/  ٢٢، املعقــودة يف ٣٩٥٩ويف اجللســة   
وفقا للتفـاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل إليـه        ١٩٩٨ديسمرب 

يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام  
أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، وجـه  ورسالته يف جدول 

ــاه أعضــاء اجمللــس إىل نــص مشــروعي     ــرئيس (البحــرين) انتب ال
  قرارين كانا قد أعدا يف أثناء مشاورات اجمللس السابقة.

للتصـويت   )٢١(وبعد ذلك طُرح مشروع القرار األول  
ــرار   )، ويف ١٩٩٨( ١٢١٧واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  ،منإن جملس األ  
بتقريــر األمــني العــام عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف  إذ يرحــب  

  ،١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٠قربص املؤرخ 
__________ 

  )٢١(  S/1998/1207.  

برسالة األمني العام إىل رئيس جملـس األمـن    وإذ يرحب أيضا  
كـانون   ١٤ ةعن مهمة املساعي احلميدة اليت يقوم هبا يف قربص املؤرخـ 

  ،١٩٩٨األول/ديسمرب 
قـربص قـد وافقـت علـى أنـه بـالنظر إىل        أن حكومـة  وإذ يالحظ  

الظروف السائدة يف اجلزيرة، من الضروري اإلبقاء على قوة األمم املتحدة 
  ،١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٣١حلفظ السالم يف قربص إىل ما بعد 

  مجيع قراراته السابقة بشأن قربص، وإذ يؤكد من جديد  
ادة إىل مجيــع الــدول أن حتتــرم ســي    وإذ يطلــب مــرة أخــرى    

مجهورية قربص واستقالهلا وسالمتها اإلقليميـة، وإذ يطلـب إليهـا، وإىل    
األطراف املعنيـة، أن متتنـع عـن اختـاذ أي إجـراء ميكـن أن يضـر بسـيادة         
قربص واستقالهلا وسالمتها اإلقليميـة، وعـن القيـام بأيـة حماولـة لتقسـيم       

  اجلزيرة أو دجمها يف أي بلد آخر، 
ار القيـود املفروضـة علـى حريـة     اسـتمر  وإذ يالحظ مع القلـق   

  حركة قوة حفظ السالم،
ــة علـــى طـــول   مـــع االرتيـــاح وإذ يالحـــظ كـــذلك   أن احلالـ

خطوط وقف إطالق النار قد ظلت هادئة بصورة عامة، رغـم حـدوث   
  العديد من االنتهاكات الطفيفة،

ضرورة إحـراز تقـدم يف التوصـل إىل حـل سياسـي       وإذ يؤكد  
  شامل،

قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم      ة متديد والي يقرر  - ١  
  ،١٩٩٩حزيران/يونيه  ٣٠لفترة أخرى تنتهي يف  يف قربص
ــذكِّر  - ٢   ــع أي عمــل مــن     ي ــه مبن كــال اجلــانبني بالتزامات

أعمال العنف املوجه ضد أفـراد القـوة، وبالتعـاون علـى حنـو كامـل مـع        
  القوة، وكفالة حريتها التامة يف احلركة؛

لعسكرية يف كـال اجلـانبني أن   إىل السلطات ا يطلب  - ٣  
متتنع عن أي عمل من شأنه أن يزيد من حدة التـوتر، وخباصـة بـالقرب    

  من املنطقة العازلة؛
ــتمرار   يكــــرر اإلعــــراب  - ٤   ــالغ قلقــــه إزاء اســ عــــن بــ

املستويات املفرطة للقوات العسكرية واألسلحة يف مجهورية قـربص وإزاء  
، مبـا يف ذلـك عـن طريـق     معدل توسـيع نطاقهـا ورفـع مسـتواها وحتـديثها     

إدخال األسـلحة املتطـورة، فضـال عـن عـدم إحـراز تقـدم حنـو إجـراء أي          
ختفيض ملموس يف عدد أفـراد القـوات األجنبيـة يف مجهوريـة قـربص، ممـا       
يهــدد بزيــادة التــوترات ســواء علــى اجلزيــرة أو يف املنطقــة ويعقِّــد اجلهــود 

  شاملة؛  سياسية اليت تبذل من أجل التفاوض بشأن التوصل إىل تسوية
إىل مجيــع اجلهــات املعنيــة االلتــزام بتخفــيض   يطلــب  - ٥  

ــة      ــة يف مجهوري ــراد القــوات األجنبي ــدفاعي وختفــيض عــدد أف اإلنفــاق ال
قـربص للمســاعدة علــى إعـادة الثقــة بــني الطـرفني، وكخطــوة أوىل حنــو    
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انسحاب القوات غري القربصية، على النحو الوارد يف جمموعة األفكار، 
ى أمهية جتريد مجهورية قـربص مـن السـالح يف هنايـة املطـاف      ويشدد عل

يف إطار تسوية كلية شاملة، ويشجع األمـني العـام علـى مواصـلة تعزيـز      
  اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه؛

أن الوضـع القـائم غـري مقبـول وأن      يؤكد من جديد  - ٦  
ة املفاوضات املتعلقة بالتوصل إىل حل سياسي هنـائي للمشـكلة القربصـي   
  مل خترج من الطريق املسدود الذي وصلت إليه منذ وقت طويل جدا؛

موقفـــه املتمثـــل يف أن التســـوية  يؤكـــد مـــن جديـــد  - ٧  
القربصية جيب أن تستند إىل إجيـاد دولـة لقـربص تتمتـع بسـيادة وحيـدة       
وذات شخصية دولية وجنسية واحـدة، مـع صـون اسـتقالهلا وسـالمتها      

فتني تتمتعـان باملسـاواة علـى الصـعيد     اإلقليمية، على أن تتألف مـن طـائ  
ــن ذات الصــلة،        ــس األم ــرارات جمل ــبني يف ق ــى النحــو امل السياســي، عل
وذلــك يف احتــاد ذي طــائفتني وذي منطقــتني، علــى أن تســتبعد هــذه       
ــد آخــر وأي شــكل مــن       ــي مــع أي بل التســوية أي احتــاد كلــي أو جزئ

  أشكال التجزئة أو االنفصال؛
مـة املســاعي احلميــدة الــيت  مله تأييــده الكامــل يؤكـد   - ٨  

يقوم هبا األمني العام واجلهود اليت يبذهلا مستشاره اخلـاص ونائـب ممثلـه    
اخلاص لقربص لكي جيري، عند االقتضاء، استئناف عملية مستمرة من 
املفاوضات املباشرة الراميـة إىل إحـراز تسـوية شـاملة تقـوم علـى أسـاس        

ــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة، ويشــدد أيضــا ع    ــة تضــافر  ق ــى أمهي ل
  اجلهود للعمل مع األمني العام من أجل حتقيق تلك الغاية؛

إىل زعمـاء الطـائفتني أن يلتزمـوا     يطلب مرة أخرى  - ٩  
بعملية املفاوضات هذه، وأن يتعاونوا بنشـاط وبشـكل بنـاء مـع األمـني      
العــام ومستشــاره اخلــاص، ونائــب ممثلــه اخلــاص، وأن يســتأنفوا احلــوار  

قتضاء، وحيـث مجيـع الـدول علـى تقـدمي دعمهـا الكامـل        املباشر عند اال
  هلذه اجلهود؛

ــذهلا     يرحــب  - ١٠   ــيت تب ــاجلهود املســتمرة ال ــم  ب ــوة األم ق
مـن أجـل تنفيـذ واليتـها اإلنسـانية فيمـا        املتحدة حلفظ السالم يف قربص

يتعلق بالقبارصـة اليونـانيني واملوارنـة الـذين يعيشـون يف اجلـزء الشـمايل        
قبارصة األتراك الـذين يعيشـون يف اجلـزء اجلنـويب منـها،      من اجلزيرة، وال

  على النحو املذكور يف تقرير األمني العام؛
ــا   - ١١   ــب أيضـ ــة     يرحـ ــة املعنيـ ــال اللجنـ ــتئناف أعمـ باسـ

باألشخاص املفقـودين ويـدعو إىل أن جيـري دون تـأخري تنفيـذ االتفـاق       
  ؛١٩٩٧متوز/يوليه  ٣١املتعلق باألشخاص املفقودين املؤرخ 

جلهــود األمــم املتحــدة  عــن تأييــده يكــرر اإلعــراب  - ١٢  
وغريها من اجلهات املعنية لتشـجيع تنظـيم أنشـطة جتمـع بـني الطـائفتني       

  من أجل بناء التعاون والثقة واالحترام املتبادل بينهما؛

يف  باجلهد املبذولة لتحسني كفاءة القوة، مبا يرحب  - ١٣  
  ديد؛ذلك عن طريق إنشاء فرع الشؤون املدنية اجل

ــول   يطلــــــب  - ١٤   ــدم حبلــــ ــام أن يقــــ إىل األمــــــني العــــ
  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ ١٩٩٩حزيران/يونيه  ١٠

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٥  
  

للتصـويت   )٢٢(وبعد ذلك طُرح مشروع القـرار الثـاين    
ــرار   )، ويف ١٩٩٨( ١٢١٨واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  ،منإن جملس األ  
  مجيع قراراته السابقة بشأن قربص، يؤكد من جديدإذ   
لعـدم إحـراز تقـدم حنـو      اإلعراب عن شـديد قلقـه   وإذ يكرر  

  تسوية سياسية شاملة بشأن قربص،
عن تقديره للرسالة املوجهة إىل رئيس جملـس   يعرب  - ١  

األمن من األمني العام بشأن مهمة مساعيه احلميدة يف قربص، وبصورة 
كــانون األول/  ١٤ن عمــل نائــب ممثلــه اخلــاص، املؤرخــة  خاصــة بشــأ

  ؛١٩٩٨ديسمرب 
أيلــول/   ٣٠مبــادرة األمــني العــام املعلنــة يف      يؤيــد  - ٢  
ــيض      ١٩٩٨ســبتمرب  ــة إىل ختف ــدة الرامي ــة مســاعيه احلمي ــار مهم يف إط

  التوتر وتعزيز التقدم حنو تسوية عادلة ودائمة يف قربص؛
ــرب  - ٣   ــاون     يع ــروح التع ــديره ل ــن تق ــاء  ع ــهج البن والن

اللــذين أبــدامها اجلانبــان حــىت اآلن يف العمــل مــع نائــب املمثــل اخلــاص   
  لألمني العام؛

إىل األمــني العــام أن يقــوم، بــالنظر إىل هــديف   يطلــب  - ٤  
تعزيز التقـدم حنـو تسـوية عادلـة ودائمـة وختفـيض التـوتر اللـذين حـددمها          

ــه يف   ــام يف مبادرتـــ ــبتمرب  ٣٠األمـــــني العـــ ــزا ، ١٩٩٨أيلول/ســـ وتعزيـــ
للمشاركة اجلادة اليت أبداها الطرفان بالفعل، باالستمرار يف إحـراز تقـدم   

  الصلة؛  حنو بلوغ هذين اهلدفني، على أساس قرارات جملس األمن ذات
إىل األمــني العــام، بصــفة خاصــة، أن    يطلــب أيضــا   - ٥  

يعمل بشكل مكثف، مع الطرفني يف اجملاالت التالية، آخذا يف االعتبـار  
  :١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٩) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٨ القرار

التعهــد باالمتنـــاع عـــن اســـتخدام القـــوة أو العنـــف    (أ)  
  التهديد استخدامهما كوسيلة حلل مشكلة قربص؛  أو

__________ 

  )٢٢(  S/1998/1208.  



نممارسات جملس األم مرجع 
 

852  
 

وضــع عمليــة تدرجييــة تســتهدف احلــد مــن مســتوى   (ب)  
  مجيع القوات واألسلحة يف قربص مث ختفيضه بعد ذلك إىل حد كبري؛

التــدابري املتعلقــة بقــوة األمــم املتحــدة  تنفيــذ جمموعــة  (ج)  
حلفظ السالم يف قربص، الراميـة إىل ختفـيض التـوتر علـى طـول خطـوط       
وقــف إطــالق النــار، وااللتــزام بالــدخول يف مناقشــات مــع قــوة األمــم    
املتحــدة حلفــظ الســالم يف قــربص بغيــة التوصــل إىل اتفــاق مبكــر بشــأن  

مبـا يف ذلـك إزالـة األلغـام      مزيد من اإلجراءات احملددة لتخفيض التـوتر، 
  على طول املنطقة العازلة؛

  إحراز املزيد من التقدم يف جمال ختفيض التوتر؛  (د)  
بــــذل جهــــود لتحقيــــق تقــــدم كــــبري يف اجلوانــــب   (هـ)  

  األساسية لتسوية شاملة لقربص؛
  اختاذ تدابري أخرى لبناء الثقة والتعاون بني الطرفني؛  (و)  
ر امتثاهلما لألهداف الـواردة  الطرفني إىل إظها يدعو  - ٦  

  أعاله بالتعاون الكامل مع األمني العام؛ ٥و  ٤يف الفقرتني 
إىل األمــني العــام إبقــاء جملــس األمــن    يطلــب أيضــا   - ٧  

  على اطالع بالتقدم احملرز يف هذه املبادرة؛
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٨  

  
جللسـة  (ا ١٩٩٩حزيران/يونيـه   ٢٩املقرر املؤرخ   

 ١٢٥١) و ١٩٩٩( ١٢٥٠): القــراران ٤٠١٨
)١٩٩٩(  
، قـــدم األمـــني العـــام إىل ١٩٩٩حزيران/يونيـــه  ٨يف   

ــاول      ــة األمــم املتحــدة يف قــربص، يتن ــرا عــن عملي اجمللــس تقري
كـانون األول/ديسـمرب    ٩التطورات اليت حدثت يف الفترة من 

ويستكمل سجل أنشـطة   ١٩٩٩حزيران/يونيه  ٩إىل  ١٩٩٨
. وذكـر األمـني   )٢٣(املتحدة حلفظ السـالم يف قـربص   قوة األمم

العــام يف تقريــره أن احلالــة علــى طــول خطــوط وقــف إطــالق   
النــار ظلــت هادئــة وأن قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف   
قــربص واصــلت اســتجابتها الســريعة للحــوادث الــيت تقــع بــني  
اجلانبني. وقد كانت هـذه احلـوادث بسـيطة يف معظمهـا، غـري      

د ممارسـة السـلوك االسـتفزازي مـن قبـل أفـراد القـوات        أن تزاي
__________ 

  )٢٣(  S/1999/657  وAdd.1.  

املتقابلة على طول خطوط املواجهـة يزيـد مـن احتمـال وقـوع      
حوادث أخطر. وشدد على أن أفضل سبيل ملنع احلوادث هـو  
مــن خــالل إنفــاذ انضــباط صــارم علــى طــول خطــوط وقــف     
إطــالق النــار والتعــاون بفعاليــة مــع القــوة علــى أســاس املبــادئ 

ت الراســخة. ومــن شــأن اختــاذ القــوة جمموعــة مــن   واملمارســا
التدابري اليت ترمي إىل ختفيف حـدة التـوتر علـى طـول خطـوط      
وقــف إطــالق النــار أن يســاهم يف اســتتباب الوضــع. كمــا أن  
ــانيني       ــة اليونـ ــني القبارصـ ــر بـ ــال مباشـ ــة اتصـ ــأن إقامـ ــن شـ مـ
والقبارصة األتراك يف اجلزيرة أن يؤثر إجيابيا يف املناخ السـائد.  
وخلــص األمــني العــام إىل أنــه يف ظــل الظــروف احلاليــة، يظــل  
وجود القوة أمرا ال غىن عنه للحفاظ على وقف إطـالق النـار   
بني اجلانبني. ولذلك أوصي جملس األمـن بتمديـد واليـة القـوة     

  .١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ٣١لفترة أخرى، حىت 
ــه  ٢٢ويف    ــالقرار  ١٩٩٩حزيران/يونيـــ ــال بـــ ، وعمـــ
ــرا عــن    ١٩٩٨( ١٢١٨ )، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقري

. وقـال  )٢٤(مهمة املساعي احلميـدة الـيت يضـطلع هبـا يف قـربص     
األمــــني العــــام يف تقريــــره إن نائبــــة ممثلــــه اخلــــاص واصــــلت 
اجتماعاهتا مع كال الزعيمني القربصيني. ومع أن فحوى تلـك  

ظلـــت ســـرية، فـــإن تلـــك احملادثـــات “ احملادثـــات املكوكيـــة”
يد أمهية مسألة املساواة السياسـية. بيـد أن اجلانـب    أعادت تأك

القربصـــي التركـــي يـــدعي أن جوانـــب أخـــرى للحالـــة جتعـــل 
ــزام     ــوِّض االلتـ ــؤات وتقـ ــع غـــري مـ ــراك يف وضـ ــة األتـ القبارصـ
باملساواة السياسية. وقال األمني العام إن القتال مل يتجدد بـني  

ال عامــا املاضــية رغــم الــرتاع الــذي طــ ٢٥اجلــانبني طــوال الـــ 
أمده ورغـم التـوتر املسـتمر، غـري أن عـدم التوصـل إىل تسـوية        
يظل مصدرا لعدم االستقرار وللتوتر، وال كسب يتحقـق ألي  
من اجلانبني من االنتظار أكثـر مـن ذلـك. ومـن شـأن التوصـل       
إىل حل وسـط بشـأن املسـائل األساسـية املتبقيـة وهـي األمـن؛        

__________ 

  )٢٤(  S/1999/707.  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

 853 
 

ح العقبــات وتوزيــع الســلطات؛ وامللكيــة؛ واألراضــي، أن يــزي  
املتبقيــة أمــام تســوية ســلمية. غــري أنــه مــن الضــروري أن تعــاجل 
هــذه املســائل األساســية دون شــروط مســبقة وبطريقــة عمليــة   
واقعيــة مباشــرة يف مفاوضــات شــاملة. وعلــى ضــوء مــا تقــدم، 
ورهنا بإرشادات اجمللس، أبدى األمني العـام اسـتعداده لـدعوة    

ر بـــدون مزيــد مـــن  كــال الـــزعيمني الســتئناف احلـــوار املباشــ   
  التأخري وبدون شروط مسبقة وبروح من التوافق والتعاون.

ــودة يف ٤٠١٨ويف اجللســة    ــه  ٢٩، املعق حزيران/يوني
ــه يف     ١٩٩٩ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقريـري األمـني العـام    
، وجـه الـرئيس   يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمـال 

(غامبيا) انتباه أعضاء اجمللـس إىل نـص مشـروعي قـرارين كانـا      
  قد أعدا يف أثناء مشاورات اجمللس السابقة.

للتصـويت   )٢٥(وبعد ذلك طُرح مشروع القرار األول  
ــرار   )، ويف ١٩٩٩( ١٢٥٠واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  إن جملس األمن،  
السابقة بشـأن قـربص، وال سـيما     مجيع قراراته إذ يعيد تأكيد  

  ،١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٢٢) املؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٨القرار 
إزاء عـدم إحـراز تقـدم     البـالغ  وإذ يكرر اإلعراب عـن قلقـه    

  حنو تسوية سياسة شاملة بشأن قربص،
ــدر   ــان رؤســاء دول وحكومــات االحتــاد الروســي،     وإذ يق بي

ملكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى     وأملانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وكندا، وامل
وأيرلنـــدا الشـــمالية، والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، واليابـــان املـــؤرخ 

، الــداعي إىل إجــراء مفاوضــات شــاملة يف    ١٩٩٩حزيران/يونيــه  ٢٠
  برعاية األمني العام، ١٩٩٩خريف عام 

لتقريــر األمــني العــام عــن بعثــة   عــن تقــديره يعــرب  - ١  
حزيران/يونيـه   ٢٢ضطلع هبـا يف قـربص، املـؤرخ    املساعي احلميدة اليت ي

  ؛١٩٩٩
__________ 

  )٢٥(  S/1999/724.  

لبعثـــة املســـاعي احلميـــدة الـــيت  تأييـــده التـــام يؤكـــد  - ٢  
يضطلع هبا األمـني العـام، حسـبما قـرر جملـس األمـن، ويف هـذا السـياق         

  جلهود األمني العام وممثله اخلاص؛
ــرر  - ٣   ــة يف     يكــ ــام املعلنــ ــني العــ ــادرة األمــ ــده ملبــ تأييــ

، يف إطار بعثة املساعي احلميدة الـيت يضـطلع   ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٣٠
هبــا، هبــدف احلــد مــن التــوتر والتشــجيع علــى إحــراز تقــدم حنــو تســوية  

  عادلة دائمة يف قربص؛
اســـتمرار املناقشـــات بـــني املمثـــل اخلـــاص   يالحـــظ  - ٤  

  لألمني العام واجلانبني، وحيث اجلانبني على املشاركة بطريقة بناءة؛
بأن للجانبني كليهما شـواغل مشـروعة    هعن اعتقاد يعرب  - ٥  

  ينبغي تناوهلا من خالل مفاوضات شاملة تغطي مجيع املسائل ذات الصلة؛
إىل األمني العام، وفقا للقرارات ذات الصـلة   يطلب  - ٦  

ــدعو زعيمــي        ــم املتحــدة، أن ي ــابع لألم ــن الت الصــادرة عــن جملــس األم
  ؛١٩٩٩اجلانبني إىل إجراء مفاوضات يف خريف عام 

الـزعيمني، يف هـذا السـياق، إىل تقـدمي كامـل       يدعو  - ٧  
دعمهمــا هلــذه املفاوضــات الشــاملة، الــيت ســوف جتــرى برعايــة األمــني   

  العام، وأن يلتزما باملبادئ التالية:
  عدم وضع شروط مسبقة؛  -  
  طرح مجيع املسائل على طاولة املفاوضات؛  -  
تم التوصـل  االلتزام، بنية حسنة، مبواصلة التفاوض إىل أن ي  -  

  إىل تسوية؛
إيالء االعتبار الكامل لقرارات األمـم املتحـدة واملعاهـدات      -  

  ذات الصلة؛
إىل اجلانبني يف قربص، مبا يف ذلك السلطات  يطلب  - ٨  

العســكرية يف كــال اجلــانبني، أن يعمــال بصــورة بنــاءة مــع األمــني العــام   
إلجـــراء  وممثلـــه اخلـــاص لتهيئـــة جـــو إجيـــايب يف اجلزيـــرة ميهـــد الطريـــق 

  ؛١٩٩٩مفاوضات يف خريف عام 
إىل األمني العام أن يبقـي جملـس األمـن     يطلب أيضا  - ٩  

على علم بالتقدم الذي حيرز حنو تنفيذ هذا القرار وأن يقـدم تقريـرا إىل   
  ؛١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١اجمللس حبلول 

  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٠  
للتصـويت   )٢٦(شروع القـرار الثـاين  وبعد ذلك طُرح م  

ــرار    ــفه القــــ ــاع بوصــــ ــد باإلمجــــ )، ١٩٩٩( ١٢٥١واعُتمــــ
  يلي نصه:  ما  ويف

__________ 

  )٢٦(  S/1999/725.  
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  إن جملس األمن،  
ــب   ــؤرخ    إذ يرحـ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــه  ٨بتقريـ حزيران/يونيـ
  عن عملية األمم املتحدة يف قربص، ١٩٩٩

أن حكومــة قــربص قــد وافقــت علــى أنــه مــن        وإذ يالحــظ  
وف السائدة يف اجلزيرة، إبقاء قوة األمـم املتحـدة   الضروري، نظرا للظر

  ،١٩٩٩حزيران/يونيه  ٣٠حلفظ السالم يف قربص إىل ما بعد 
مجيع قراراته السابقة بشأن قربص، وال سيما وإذ يعيد تأكيد   
، ١٩٩٨األول/ديسـمرب   كانون ٢٢) املؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٧القراران 

  ،١٩٩٨األول/ديسمرب  كانون ٢٢) املؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٨و 
ــدعو   ــرى  وإذ يـ ــرة أخـ ــيادة    مـ ــرام سـ ــدول إىل احتـ ــع الـ مجيـ

مجهورية قربص واستقالهلا وسالمتها اإلقليميـة، وإذ يطلـب إليهـا، وإىل    
األطراف املعنية أيضا، االمتناع عن القيـام بـأي عمـل قـد ميـس السـيادة       
واالستقالل والسالمة اإلقليمية املذكورة، واالمتناع كـذلك عـن القيـام    

  ة لتقسيم اجلزيرة أو لتوحيدها مع أي بلد آخر،بأي حماول
أن احلالة على طـول خطـوط وقـف إطـالق النـار       وإذ يالحظ  

ــد ســلوك         ــن تزاي ــه م ــالغ قلق ــرب عــن ب مســتقرة أساســا، وإن كــان يع
اجلانبني مسلكا استفزازيا على طول خطـوط وقـف إطـالق النـار،      كال

  األمر الذي يزيد من احتمال وقوع حوادث أخطر،
ــ   األطــراف بــأن جمموعــة التــدابري املتخــذة مــن قــوة    ذكِّروإذ ي

األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف قــربص كانــت ترمــي إىل احلــد مــن        
  احلوادث والتوترات، دون التأثري على أمن أي من اجلانبني،

عن احلاجة إىل إحراز تقدم بشأن تسـوية   اإلعراب وإذ يكرر  
  سياسية شاملة،

مـم املتحـدة حلفـظ السـالم     متديد والية قـوة األ  يقرر  - ١  
  ؛١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١٥يف قربص لفترة أخرى تنتهي يف 

كال اجلانبني بالتزاماهتما الـيت تقضـي مبنـع أي     يذكّر  - ٢  
عنــف موجــه ضــد أفــراد قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف قــربص     

  وبالتعاون الكامل مع هذه القوة وبكفالة حريتها الكاملة يف التنقل؛
الســـلطات العســـكرية يف كـــال اجلـــانبني إىل  يـــدعو  - ٣  

االمتناع عن القيام بأي عمل مـن شـأنه أن يـؤدي إىل تفـاقم التـوترات،      
  مبا يف ذلك أعمال االستفزاز يف جوار املنطقة العازلة؛

إىل األمــني العــام وممثلــه اخلــاص أن يواصــال   يطلــب  - ٤  
إىل اتفـاق مبكـر    العمل بصورة مكثفـة مـع كـال اجلـانبني بغيـة الوصـول      

بشأن مزيد من اخلطوات احملددة للتقليل من التوتر، آخذين يف االعتبـار  
ــرار اجمللـــس   ــل قـ ــؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٨الكامـ ــانون األول/  ٢٢) املـ كـ

  ؛١٩٩٨ديسمرب 

كـــال اجلـــانبني إىل اختـــاذ تـــدابري تـــبين الثقـــة   يـــدعو  - ٥  
األلغـام علـى    والتعاون، واحلد من التوتر بني اجلانبني، مبا يف ذلـك إزالـة  

  طول املنطقة العازلة؛
اجلانب القربصي اليونـاين علـى تنفيـذ جمموعـة      حيث  - ٦  

تدابري قوة األمم املتحدة حلفظ السالم ويشجع تلك القوة على مواصلة 
جهودها الراميـة إىل حتقيـق تنفيـذ كـال اجلـانبني جملموعـة التـدابري تنفيـذا         

  سريعا؛
ــرر  - ٧   ــه    يكـ ــالغ قلقـ ــن بـ ــراب عـ ــتمرار إز اإلعـ اء اسـ

املســتويات املفرطــة للقــوات العســكرية واألســلحة يف مجهوريــة قــربص، 
ووترية زيادهتا واالرتقاء مبستواها وحتديثها، مبا يف ذلك إدخـال أي مـن   
اجلانبني منظومات أسلحة متطورة، وعـدم إحـراز تقـدم حنـو إجـراء أي      
 خفض هام يف عدد القـوات األجنبيـة يف مجهوريـة قـربص، األمـر الـذي      
يهدد بزيادة التوتر يف اجلزيرة ويف املنطقة على حد سواء ويعقد اجلهود 

  املبذولة للتفاوض بشأن تسوية سياسية شاملة؛
مجيــع املعنــيني إىل االلتــزام بتخفــيض اإلنفــاق   يــدعو  - ٨  

ــربص،     ــة قـ ــة يف مجهوريـ ــوات األجنبيـ ــدد القـ ــيض عـ ــدفاعي، وبتخفـ الـ
ــة تتكــون مــن مراحــل وترمــي إ   ىل احلــد مث التقليــل  وبالشــروع يف عملي

بنسـبة كــبرية مـن مســتوى كـل القــوات واألسـلحة يف مجهوريــة قــربص     
ــا هــو        ــى حنــو م ــوات غــري القربصــية عل كخطــوة أوىل حنــو ســحب الق
مذكور يف جمموعة األفكار للمسـاعدة علـى إعـادة الثقـة بـني الطـرفني،       
ويؤكد على أمهية جتريد مجهورية قربص من الطابع العسـكري يف هنايـة   

اف باعتباره هدفا يف سياق تسوية شـاملة كاملـة، ويرحـب يف هـذا     املط
الســـياق بأيـــة خطـــوات قـــد يتخـــذها أي طـــرف للحـــد مـــن التســـلح   
والقـــوات، ويشـــجع األمـــني العـــام علـــى مواصـــلة بـــذل اجلهـــود يف       

  االجتاه؛  هذا
كال اجلانبني إىل االمتناع عن اسـتعمال القـوة    يدعو  - ٩  

  ا كوسيلة لتسوية مشكلة قربص؛أو العنف أو التهديد باستعماهلم
أن الوضــع الــراهن غــري مقبــول   يؤكــد مــرة أخــرى   - ١٠  

وأن حالة اجلمود اليت ظلـت فيهـا املفاوضـات بشـأن الوصـول إىل حـل       
  سياسي هنائي ملشكلة قربص قد طالت أكثر مما ينبغي؛

موقفــه القائــل بــأن أيــة تســوية قربصــية   يعيــد تأكيــد  - ١١  
م دولة قربصية ذات سيادة وشخصية دولية جيب أن تبىن على أساس قيا

ــة مضــمونني،     واحــدة وجنســية واحــدة وذات اســتقالل وســيادة إقليمي
وتضم طائفتني متساويتني سياسيا علـى النحـو املـبني يف قـرارات جملـس      
األمن ذات الصلة، يف احتـاد بـني الطـائفتني وبـني املنطقـتني، وبـأن تلـك        

أو جـزء منـه مـع أي بلـد آخـر       التسوية جيب أن تستبعد احتاد كل البلد
  أو أي شكل للتقسيم أو االنفصال؛
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بـــاجلهود اجلاريـــة الـــيت تبـــذهلا قـــوة األمـــم   يرحـــب  - ١٢  
ــانية      ــها اإلنسـ ــذ مهمتـ ــدف تنفيـ ــالم يف قـــربص هبـ ــظ السـ ــدة حلفـ املتحـ

يتعلــق بالقبارصــة اليونــانيني واملــارونيني الــذين يعيشــون يف اجلــزء    فيمــا
األتراك الذين يعيشون يف اجلـزء اجلنـويب    الشمايل من اجلزيرة والقبارصة

  منها، على النحو املذكور يف تقرير األمني العام؛
جلهــود األمــم املتحــدة  عــن تأييــده يكــرر اإلعــراب  - ١٣  

ــني         ــاءات ب ــد لق ــى عق ــن أجــل العمــل عل ــة م ــات األخــرى املعني واجله
تني، الطائفتني من أجل بناء التعاون والثقة واالحترام املتبادل بني الطـائف 

  ويدعو الزعامة القربصية التركية إىل اسئتناف هذه األنشطة؛
كــانون  ١إىل األمــني العــام أن يقــدم حبلــول  يطلــب  - ١٤  

  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ ١٩٩٩األول/ديسمرب 
  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٥  

  
 ١٩٩٩كـانون األول/ديسـمرب    ١٥املقـرر املـؤرخ     

  )١٩٩٩( ١٢٨٣): القرار ٤٠٨٢(اجللسة 
ــاين/نوفمرب   ٢٩يف    ــرين الثـ ــدم األمـــني  ١٩٩٩تشـ ، قـ

العــام إىل اجمللــس تقريــرا عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف قــربص   
ــن     ــرة مـــ ــالل الفتـــ ــدثت خـــ ــيت حـــ ــورات الـــ ــاول التطـــ يتنـــ

ــه  ١٠ ــاين/نوفمرب   ٢٩إىل  ١٩٩٩حزيران/يونيـــ ــرين الثـــ تشـــ
األمـم   ويستكمل سجل األنشـطة الـيت قامـت هبـا قـوة      ١٩٩٩

. وقــال األمــني العــام يف  )٢٧(املتحــدة حلفــظ الســالم يف قــربص 
ــى طــول خطــوط وقــف       ــة ظلــت مســتقرة عل ــره إن احلال تقري
إطالق النار. وتبقى احليلولة دون احلوادث متوقفة كليـة علـى   
االنضباط املفروض على جنود اجلانبني وعلى تعاوهنم املسـتمر  

ئفتني يف اجلزيـرة  مع القوة. وذكر كذلك أن االتصال بني الطا
ظـــل حمـــدودا للغايـــة بســـبب القيـــود الـــيت فرضـــتها مـــن قبـــل   
السلطات القربصة التركية. ويف الوقت نفسـه، واصـلت القـوة    
ــاة       ــع مراعـ ــة، مـ ــة العازلـ ــة يف املنطقـ ــطة املدنيـ ــجيع األنشـ تشـ
متطلبات العمليات واملتطلبات األمنية. وقال األمـني العـام، يف   

ي احلميـدة الـيت يضـطلع هبـا،     معرض اإلفادة عـن مهمـة املسـاع   
إن زعيمــي الطــائفتني القربصــيتني قــد وافقــا علــى الشــروع يف  

__________ 
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كـانون األول/ديسـمرب    ٣حمادثات عن قرب، يف نيويورك يوم 
، متهيــدا ملفاوضــات هادفــة تفضــي إىل تســوية شــاملة.  ١٩٩٩

ويف ظـــل الظـــروف الراهنـــة، خلـــص إىل أن وجـــود القـــوة يف 
، ولـذلك أوصـي اجمللـس بتمديـد     اجلزيرة يظل أمرا ال غىن عنـه 

واليــــــة القــــــوة لفتــــــرة ســــــتة أشــــــهر أخــــــرى تنتــــــهي يف  
  .٢٠٠٠حزيران/يونيه   ١٥

كـــــــانون  ١٥، املعقـــــــودة يف ٤٠٨٢ويف اجللســـــــة   
وفقا للتفاهم الذي كان قد مت التوصـل   ١٩٩٩األول/ديسمرب 

إليه يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللـس تقريـر األمـني    
الــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، وجــه العـام يف جــدول أعم 

ــاء اجمللـــس إىل نـــص    ــاه أعضـ ــة املتحـــدة) انتبـ الـــرئيس (اململكـ
مشـــروع قـــرار كـــان قـــد أُعـــد يف ســـياق مشـــاورات اجمللـــس 

ــابقة ــرار    )٢٨(الســــ ــروع القــــ ــرح مشــــ ــك طُــــ ــد ذلــــ . وبعــــ
)، ١٩٩٩( ١٢٨٣واعُتمد باإلمجاع بوصفه القـرار   للتصويت

  ويف ما يلي نصه:
  إن جملس األمن،  
تشـــــرين  ٢٩بتقريـــــر األمـــــني العـــــام املـــــؤرخ   ذ يرحـــــبإ  

عــن عمليــة األمــم املتحــدة يف قــربص، وال ســيما   ١٩٩٩الثــاين/نوفمرب 
مناشدة األطراف أن تقـيِّم وتعـاجل املسـألة اإلنسـانية املتعلقـة بـاملفقودين       

  تستحق من استعجال وجدية، مبا
أن حكومــة قــربص قــد وافقــت علــى أنــه مــن        وإذ يالحــظ  

بقاء على قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص إىل       الضروري اإل
وذلــك يف ضــوء األحــوال   ١٩٩٩كــانون األول/ديســمرب  ١٥بعــد  مــا

  السائدة يف اجلزيرة،
مجيع قراراته ذات الصلة بشأن قربص،  جمددا يؤكد  - ١  

  ؛١٩٩٩حزيران/يونيه  ٢٩) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٥١وال سيما القرار 
وة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم     متديد والية قـ  يقرر  - ٢  

  ؛٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٥يف قربص لفترة إضافية تنتهي يف 
إىل األمــني العــام أن يقــدم، حبلــول تــاريخ       يطلــب   - ٣  

  ، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٤  

__________ 
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