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 )٢٠٠٦ (١٧٢٨القرار   
/  كــانون األول١٥ املعقــودة يف ٥٥٩٣الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته     

 ٢٠٠٦ديسمرب 
 

 ،إن جملس األمن 
 عــن عمليــة ٢٠٠٦ديــسمرب / األولكــانون ١ بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ إذ يرحــب 

 ،)S/2006/931(األمم املتحدة يف قربص 
ت على أنـه مـن الـضروري يف ضـوء الظـروف              أن حكومة قربص قد وافق     وإذ يالحظ  

ديـسمرب  / األول كـانون  ١٥السائدة يف اجلزيرة اإلبقاء على عملية األمم املتحدة يف قربص بعـد             
٢٠٠٦، 

 مبا يراه األمني العام من أن احلالـة األمنيـة يف اجلزيـرة ال تـزال مـستقرة                   وإذ حييط علما   
زال هادئـة، وإذ يرحـب مبـا سـجل مـن      بصورة عامة وأن احلالة على طـول اخلـط األخـضر ال تـ           
 اخنفاض عام يف احلوادث اليت يكون اجلانبان طرفا فيها،

 اجلـــانبني علـــى جتنـــب أي عمـــل ميكـــن أن يـــؤدي إىل زيـــادة التـــوتر مثـــل  وإذ حيـــث 
التدريبات العسكرية، ويالحظ، يف هذا السياق مع القلق نشوء خالف بـشأن األنـشطة املدنيـة        

 يف ذلك أنشطة الزراعة والتـشييد، ويـشجع كـال اجلـانبني علـى الـدخول                 يف املنطقة العازلة، مبا   
يف مشاورات مع عملية األمم املتحدة يف قربص بشأن ترسيم حـدود املنطقـة العازلـة، واحتـرام                  
ــة األمــم       ــه لعمليــات عملي ــة األمــم املتحــدة يف قــربص والتوصــل إىل ــج يتفــق علي واليــة عملي

 ،١٩٨٩ازلة على أساس مذكرة األمم املتحدة لعام املتحدة يف قربص يف املنطقة الع
 عن عظيم تقديره للعمل الذي اضطلع بـه وكيـل األمـني العـام، غامبـاري،                 وإذ يعرب  

ويرحـب مبـا جـاء فيـه مـن مبـادئ وقـرارات، تـضمنت اعترافهمـا          يوليه /متوز ٨يف حتقيق اتفاق   
احتــاد يــضم الطــائفتني بــأن الوضــع الــراهن غــري مقبــول وأن حتقيــق تــسوية شــاملة علــى أســاس  
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ومنطقتني وعلى أساس املساواة السياسية، بالصيغة املبينة يف قرارات جملس األمـن ذات الـصلة،          
أمر مرغوب فيه وممكن علـى حـد سـواء، وينبغـي أال يعتريـه أي مزيـد مـن التـأخري، وإن كـان                         

 حـال حـىت اآلن   يالحظ، مع األسف تقييم األمني العام بأن استمرار انعـدام الثقـة بـني الطـرفني           
دون مزيـد   يوليـه   /متـوز  ٨دون تنفيذ أي من هذه القرارات ممـا يؤكـد احلاجـة إىل تنفيـذ اتفـاق                  

مــن التــأخري، ويعــرب عــن أملــه يف أن يــسفر الــرد اإلجيــايب الــذي أبــداه زعيمــا الطــائفتني حنــو    
التمهيـد  اقتراحات األمم املتحدة عن االنتهاء من املرحلة التمهيدية بأسـرع مـا ميكـن مـن أجـل                 

 ملفاوضات شاملة تفضي إىل حل شامل ودائم،
 بالتقدم املطرد يف إزالة األلغام، ويعرب عـن دعمـه القـوي جلهـود العمليـة                 وإذ يرحب  

الرامية إىل توسيع نطاق عمليات إزالة األلغام لتشمل حقول ألغام القوات التركيـة يف مـا تبقـي                  
 قة خالية من األلغام خالل سنتني،من املنطقة العازلة، ويرحب بإمكانية إعالنه منط

 طلبه إىل الطـرفني تقيـيم املـسألة اإلنـسانية لألشـخاص املفقـودين               وإذ يكرر من جديد    
وعالجها مبا تستحقه من إحلاح وخطـورة، ويرحـب يف هـذا الـصدد باسـتئناف أنـشطة اللجنـة               

ــذ     ــربص من ــاملفقودين يف ق ــة ب ــدم حــىت اآل   ٢٠٠٤أغــسطس /آباملعني ــن تق ــا أحــرز م ن، ، ومب
 وكذلك بتعيني األمني العام عضوا ثالثا يف اللجنة،

 باســتمرار عبــور القبارصــة اليونــانيني إىل الــشمال والقبارصــة األتــراك إىل  وإذ يرحــب 
اجلنوب والذي مت بصورة آمنة ويشجع علـى إحـراز تقـدم مبكـر بـشأن التـدابري األخـرى لبنـاء                      

  شارع ليدرا،الثقة، مثل فتح نقاط عبور إضافية، مبا يف ذلك معرب
 بكافة اجلهود الرامية إىل تشجيع االتصاالت واللقاءات بني الطائفتني، مبـا            وإذ يرحب  

يف ذلك اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة، وحيث اجلـانبني علـى العمـل علـى زيـادة االتـصاالت                     
 بني الطائفتني وتذليل أي عوائق أمام  قيام هذه االتصاالت،

 هــذا الــصدد، لتنــاقص فــرص إقامــة حــوار عــام بنــاء بــشأن  ، يفوإذ يعــرب عــن قلقــه 
مــستقبل اجلزيــرة، داخــل الطــائفتني وفيمــا بينــهما، وملــا يــسببه هــذا اجلــو مــن إعاقــة، وخباصــة    
ــانيني       ــصاحل القبارصــة اليون ــشتركة بــني الطــائفتني ول ــشطة امل ــشجيع األن ــة إىل ت للجهــود الرامي

 ثقة من أجل تيسري التوصل إىل تسوية شاملة،والقبارصة األتراك، وتشجيع املصاحلة وبناء ال
 الدور الرئيسي لألمم املتحدة يف مساعدة الطـرفني يف التوصـل إىل تـسوية               وإذ يالحظ  

 شاملة ودائمة للرتاع القربصي ولتقسيم اجلزيرة،
ــة األمــم    وإذ يؤكــد مــن جديــد    أمهيــة اســتمرار األمــني العــام يف إبقــاء عمليــات عملي

املتحــدة يف قــربص قيــد االســتعراض املباشــر مــع االســتمرار يف مراعــاة التطــورات علــى األرض  
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وآراء الطرفني، والرجوع إىل جملـس األمـن بأسـرع مـا تـسمح بـه الظـروف بتوصـيات مناسـبة                      
 مستوى القوة ومفهوم العمليات،إلجراء مزيد من التعديالت يف والية العملية و

 ما أعرب عنه األمني العام من شكر حلكومة قربص وحكومـة اليونـان علـى                وإذ يردد  
ــه أن تقــدم       ــة، وطلب ــه تقــدمي تربعــات لتمويــل العملي تقــدميهما تربعــات لتمويــل العمليــة، وطلب

 البلدان واملنظمات األخرى مزيدا من التربعات،
 اضـطلعت ـا األمـم املتحـدة لزيـادة وعـي األفـراد             بـاجلهود املـشجعة الـيت      وإذ يرحب  

اإليـدز وغـريه مـن      /العاملني يف حفظ السالم يف جمال الوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                
 األمراض املعدية يف مجيع عملياا حلفظ السالم،

 باملالحظـات الـواردة يف تقريـر األمـني العـام بـشأن التقـدم احملـرز منـذ                    يرحب - ١ 
، ويعـرب عـن     يوليـه /متـوز  ٨، وخباصة فيما يتعلق بالتطورات اليت استجدت منـذ          يونيه/حزيران

تقديره للجهود اليت بذهلا موظفوه على مدى السنوات العشر املاضية، وملوظفيه الذين يعملـون              
 من أجل التوصل إىل حل شامل؛

 ١٢٥١ مجيــع قراراتــه املتــصلة بقــربص، وال ســيما القــرار   يؤكــد مــن جديــد  - ٢ 
  والقرارات الالحقة؛١٩٩٩يونيه /حزيران ٢٩املؤرخ ) ١٩٩٩(

 الكامل لعملية األمـم املتحـدة يف قـربص، مبـا يف ذلـك واليـة                  عن دعمه  يعرب - ٣ 
يونيــه /حزيــران ١٥العمليــة يف املنطقــة العازلــة، ويقــرر متديــد واليتــها لفتــرة أخــرى تنتــهي يف   

 ؛٢٠٠٧
تركية إىل إعادة الوضـع العـسكري        اجلانب القربصي التركي والقوات ال     يدعو - ٤ 

 ؛٢٠٠٠يونيه /حزيران ٣٠القائم حاليا يف ستروفيليا إىل الوضع الذي كان قائما فيها قبل 
 عــن تأييــده الكامــل للعمليــة الــيت اتفــق عليهــا الزعيمــان، ويــشجع         يعــرب - ٥ 

يـل األمـني    املشاركة الفعالة يف مناقشات تشارك فيها الطائفتان على النحو املـبني يف رسـالة وك              
، حتـت رعايـة املمثـل اخلـاص لألمـني       ٢٠٠٦نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ١٥العام غامباري املؤرخة    

العام، ويدعو إىل إكمال املرحلة التحضريية يف وقت مبكر من أجـل اسـتئناف العمليـة الكاملـة                
 للمساعي احلميدة يف أسرع وقت ممكن؛

 هـــذا القـــرار حبلـــول    إىل األمـــني العـــام تقـــدمي تقريـــر عـــن تنفيـــذ      يطلـــب - ٦ 
 ؛٢٠٠٧يونيه /حزيران ١

 بــاجلهود الــيت تبـذهلا حاليــا عمليــة األمــم املتحـدة يف قــربص مــن أجــل   يرحـب  - ٧ 
تنفيذ سياسة األمني العام بعدم التسامح ائيا إزاء االستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنـسي وكفالـة      
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دة، ويطلــب إىل األمــني العــام االمتثــال التــام مــن جانــب موظفيهــا ملدونــة الــسلوك لألمــم املتحــ
مواصلة اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة يف هذا الصدد وإحاطة جملـس األمـن علمـا مبـا يـستجد،          
ــوفري         ــا يف ذلــك ت ــة املناســبة مب ــى اختــاذ اإلجــراءات الوقائي ــسامهة بقــوات عل ــدان امل وحيــث البل

ة وغريها مـن اإلجـراءات مـن        التدريب يف جمال التوعية قبل االنتشار، واختاذ اإلجراءات التأديبي        
 أجل كفالة املساءلة الكاملة يف حاالت إتيان األفراد التابعني هلا أي سلوك من هذا القبيل؛

 . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر - ٨ 
 


