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  تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص    
    

  مقدمة  -أوال   
يغطي هذا التقريـر املتعلـق بعمليـة األمـم املتحـدة يف قـربص التطـورات الـيت اسـتجدت                       - ١

، ويـستكمل اعتبـارا مـن       ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٠مايو إىل   / أيار ٢١خالل الفترة من    
 سـجل األنـشطة   ٢٠١١مـايو  / أيـار ٣١ املـؤرخ  )S/2011/332 (تـاريخ صـدور تقريـري الـسابق    

ــن           ــس األم ــرار جمل ــربص عمــال بق ــسالم يف ق ــظ ال ــم املتحــدة حلف ــوة األم ــا ق ــيت أجنزهت  ١٨٦ال
وعقب تقـدمي تقريـري     . )٢٠١١ (١٩٨٦وقرارات اجمللس الالحقة، وآخرها القرار      ) ١٩٦٤(

قـدم  ،  )S/2011/498 (٢٠١١أغـسطس   /آب ٨املؤرخ  بشأن تقييم حالة املفاوضات يف قرب ص        
 تــشرين ٤ســبتمرب و / أيلــول٧ إحاطــة جمللــس األمــن يف ، ألكــسندر داونــر،مستــشاري اخلــاص

  .نوفمرب بشأن احلالة الراهنة ملفاوضات التسوية/الثاين
ــوبر/ تــشرين األول٣١ويف   - ٢  فــردا مــن مجيــع  ٨٥٦، بلــغ قــوام العنــصر العــسكري  أكت

  ).انظر املرفق( فردا ٦٦الرتب وبلغ قوام عنصر الشرطة 
  

  بعثة املساعي احلميدة  -ثانيا   
، أحـرز بعـض التقـدم يف تقريـب وجهـات النظـر بـشأن القـضايا                  ٢٠١١يوليـه   /منذ متوز   - ٣

ــة ــسيد  . اجلوهري ــا التقيــت بال ــريس ومل ــسيد    دمييت ــانيني، وال ــستوفياس، زعــيم القبارصــة اليون كري
يـه يف جنيـف، وافقـا علـى مرحلـة مـن            يول/ متوز ٧إيروغلو، زعيم القبارصة األتراك، يوم      درويش  

يوليه، كثـف الزعيمـان جهودمهـا       /ومنذ متوز . االتصاالت املكثفة وعلى تعزيز دور األمم املتحدة      
وخـالل  .  مرة يف اجملموع، وركزا علـى القـضايا اجلوهريـة   ١٩يف جمال تبادل اآلراء، حيث التقيا      

ل املتعلقـة باالحتـاد األورويب واجلوانـب        تلك الفترة، أحرز تقدم كبري يف جماالت االقتصاد واملسائ        
الداخلية لألمـن، بينمـا أحـرز تقـدم أقـل مـن ذلـك بكـثري يف املـسائل املتعلقـة بامللكيـة واألراضـي                

  .واملواطنة
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 تـشرين  ٣١ و ٣٠يـومي  غرينتـري، نيويـورك،      يف ودعوت الزعيمني إىل االلتحـاق يب       - ٤
يوليه ولتحديد مدى اقتراب اجلـانبني      /اع متوز لتقييم نتائج املفاوضات منذ اجتم    أكتوبر،  /األول

 االجتماع، ركز اجلانبان مناقشاهتما على القضايا اجلوهريـة         ذلكوخالل  . من التوصل إىل حل   
ــة يف املفاوضــات، وال ســيما يف جمــاالت احلكــم وتقاســم الــسلطة وامللكيــة واألراضــي         املتبقي

كـن مـا زال هنـاك الكـثري ممـا يـتعني         وقد أحرز بعض التقـدم املـشجع يف غرينتـري، ل          . واملواطنة
ــضايا        ــك الق ــشأن تل ــر ب ــات النظ ــل يف وجه ــارب كام ــه للتوصــل إىل تق كــال  وأكــد يل. عمل

صـرح بـه     وقـد محلـين مـا     . الزعيمني اعتقادمها بـأن التوصـل إىل تـسوية أمـر ممكـن ويف املتنـاول               
ينتـري يف كـانون     الزعيمان من اقتناع على أن أطلب إليهما اللقـاء جمـددا بـصيغة مـشاهبة يف غر                

وأنا أتوقع أن يتم حل كل اجلوانب الداخلية للتسوية حبلول ذلـك التـاريخ           . ٢٠١٢يناير  /الثاين
وسـأقدم  . وأن نتمكن بذلك من املضي إىل عقد مؤمتر متعدد األطراف بعد ذلك بفترة وجيـزة              

عيمــي تقريـرا منفـصال إىل جملـس األمـن عـن بعـثيت للمـساعي احلميـدة بعـد لقـائي القـادم مـع ز            
  .٢٠١٢يناير /القبارصة اليونانيني والقبارصة األتراك يف كانون الثاين

  
  أنشطة قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص  -ثالثا   

هتدف قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قـربص أوال وقبـل كـل شـيء إىل منـع جتـدد                    - ٥
وتتطلــب .  األوضــاع إىل طبيعتــهاالقتــال، واملــسامهة يف احلفــاظ علــى القــانون والنظــام وإعــادة 

واليتها التوفيق، قدر اإلمكان، بني االعتبارات األمنية واحلفاظ على الوضع العـسكري القـائم،    
مــع متكــني القبارصــة الــذين يعيــشون ويعملــون يف املنطقــة العازلــة مــن متابعــة األنــشطة املدنيــة   

 بنـاء الثقـة بــني   إىل موفّقـا،   مثـل هـذا النـهج، مـىت كــان    ويــؤدي. والتمتـع حبيـاة كاملـة ومنتجـة    
  .اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة بصفة عامة لدعم عملية السالمكما يسهم يف ، الطائفتني

  
  منع جتدد القتال واحلفاظ على الوضع العسكري القائم  -ألف   

واصلت قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                        - ٦
النتــهاكات العــدد اإلمجــايل لوُســجل اخنفــاض يف . ة املنطقــة العازلــة واســتقرارها صــون ســالم

ويظـل التعـاون بـني    . اليت ارتكبت يف املنطقة العازلة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير     العسكرية  
التسلـسل   قوة األمم املتحدة والقوتني املتواجهتني جيدا، وهو ما يعكس عالقة عمل إجيابية مـع       

  . القوتنيالقيادي يف
وقد امتنعت القوتـان املتواجهتـان عـن إجـراء تـدريبات عـسكرية كـربى خـالل الفتـرة              - ٧

، أعلـن كـل مـن احلـرس الـوطين           ٢٠٠٨ومتشيا مع املمارسة املتبعة منذ عـام        . املشمولة بالتقرير 
ــة إلغــاء تــدريباهتما الــسنوية،    . ، علــى التــوايل“طــوروس” و “نيكيفــوروس”والقــوات التركي
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 القوتان املتواجهتان مـن حـني       تقوم هبا  البسيطة اليت    األنشطةالوقت، استمرت بعض    نفس   ويف
حــول جيــب آلخــر، مــن قبيــل اإلنــارة املتواصــلة مــن جانــب القــوات التركيــة للمنطقــة العازلــة  

 حــاالت ســوء االنــضباط حيــث تنــشر القــوات  عــن أيــضا ينــتجإيرينكــوي، وهــو مــا /كوكينــا
  .البعضاملتواجهة على مقربة من بعضهما 

وال تــزال البعثــة تــسعى إىل مواصــلة خفــض مــستوى التــوتر واالنتــهاكات يف املنطقــة      - ٨
العازلة عن طريق تنفيذ تدابري عسكرية لبناء الثقة، مـن قبيـل إخـالء مراكـز املراقبـة مـن األفـراد                

 حيـرز   بيـد أنـه مل    . أو إغالقها يف املناطق اليت تكون فيها القوتـان املتواجهتـان متقـاربتني جـدا              /و
ويف حــني تعــاون احلــرس . أي تقــدم فيمــا يتعلــق هبــذه التــدابري خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير

الــوطين يف الــسابق مــع قــوة األمــم املتحــدة لتقيــيم املقترحــات، ال يــزال مــن املتوقــع أن تتخــذ     
  .قوات األمن القربصية التركية تدابري ملموسة يف هذا الصدد/القوات التركية

 حتديات السكان املدنيني لسلطة قـوة األمـم املتحـدة يف املنطقـة العازلـة مبعثـا                  وال تزال   - ٩
وُتعــرِّض أنــشطة الزراعــة والــصيد غــري املــرخص هلــا، بوجــه خــاص، . لقلــق متزايــد لــدى البعثــة

ذلـك اسـتخدام األسـلحة علـى مقربـة مـن القـوات املتواجهـة ودوريـات األمـم املتحـدة،             يف مبـا 
وقـد أدت االسـتجابة هلـذا األنـشطة ومنعهـا يف املنطقـة العازلـة                .  للخطر استقرار املنطقة العازلة  

إىل استنفاد جهد العنصر العسكري يف قوة األمم املتحدة بشكل متزايد خالل الفترة املـشمولة               
  .وتتعاون قوة األمم املتحدة بشكل وثيق مع سلطات اجلانبني حلل هذه املسائل. بالتقرير

غ عنـها سـابقا والـيت أنـشأهتا القوتـان املتواجهتـان             العسكرية املبلّ ويستمر وجود املواقع      - ١٠
بنقطـة التفتـيش   حتـتفظ  القوات التركيـة  فـ . يف منطقة ديرينيا يف انتهاك للوضع القـائم يف املنطقـة          

ــة ملركـــز االتـــصال   وال تـــزال تـــضطلع؛ لوروجينـــايف جيـــب   أيـــضا بعمليـــات تفتـــيش منتظمـ
يف هذا املركز العدد املقرر انتهاكا للوضـع العـسكري          را  مراستروفيليا حيث جتاوزت قواهتا      يف

  .وحتّمل األمم املتحدة حكومة تركيا املسؤولية عن الوضع القائم يف فاروشا. القائم
يوليـه، وقــع انفجـار يف قاعــدة إفـاجنيلوس فلــوراكيس البحريـة يف زيغــي     / متـوز ١١ويف   - ١١

ك قائـد القاعـدة البحريـة، وإىل عـدة           شخـصا، مبـا يف ذلـ       ١٣جبنوب قربص، ممـا أدى إىل وفـاة         
وقد أحلق االنفجـار ضـررا بالغـا بـأكرب حمطـة لتوليـد الطاقـة يف اجلزيـرة، ممـا أدى إىل                       . إصابات

ويف أعقــاب هــذه املأســاة، عرضــت الــسلطات  . انقطــاع التيــار الكهربــائي علــى نطــاق واســع 
ــة للمــساعدة ع    ــاء عــرب املنطقــة العازل ــة تــوفري الكهرب ــاتج  القربصــية التركي ــة العجــز الن لــى تغطي

وقـد حظـي هـذا العـرض بـالقبول، وهـو مـا أفـضى                . الضرر الذي حلق مبحطة توليد الطاقة      عن
اتفــاق بــني غرفــة التجــارة القربصــية اليونانيــة وغرفــة التجــارة القربصــية التركيــة وإىل نقــل      إىل

  .يوليه/الكهرباء إىل اجلنوب ابتداء من منتصف متوز
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ولة بالتقرير، كانت هناك زيادة يف التـوتر فيمـا يتـصل بـالتطورات              وخالل الفترة املشم    - ١٢
سـبتمرب، شـرع اجلانـب القربصـي اليونـاين يف أعمـال حفـر              /ويف أيلـول  . احلاصلة حـول اجلزيـرة    

الستكشاف اهليدروكاربونات قبالة الـساحل اجلنـويب للجزيـرة يف املنطقـة االقتـصادية اخلالـصة                
 اجلانــب القربصــي التركــي وتركيــا، اللــذان اعتــربا   وقــد عــارض ذلــك بــشدة . التابعــة لقــربص

هذه األعمال تشكل حكما مسبقا ميس حبقوق طائفة القبارصة األتراك يف اسـتغالل املـوارد      أن
  .الطبيعية على اجلزيرة وحوهلا

  
  إزالة األلغام  -باء   

امللغومـة  اسـتمر اجلانبـان يف منـع الوصـول إىل املنـاطق             خالل الفترة املشمولة بـالتقرير،        - ١٣
إحداها يف جنوب فاروشا حتـت سـيطرة القـوات    ، حيث توجد األربع املتبقية يف املنطقة العازلة  

ويف الوقــت نفــسه، .  حتــت ســيطرة احلــرس الــوطينلوروجينــاالتركيــة، وثــالث منــها يف جيــب 
ــشأن توســيع نطــاق         مل ــوطين ب ــة أو احلــرس ال ــوات التركي ــع الق ــاق م ــتم التوصــل إىل أي اتف ي

 وإىل أن يـتم التوصـل إىل اتفـاق          .لـة األلغـام لتـشمل منـاطق خـارج املنطقـة العازلـة             عمليات إزا 
بشأن إمكانية الوصول إىل حقول األلغـام املتبقيـة يف املنطقـة العازلـة أو توسـيع نطـاق عمليـات              

  .إزالة األلغام لتشمل مناطق خارج املنطقة العازلة، يتعني أن تظل عملية إزالة األلغام معلقة
  

  إعادة األوضاع إىل طبيعتها واملهام اإلنسانية  -جيم   
يف املنطقــة بــشكل مطــرد األنــشطة املدنيــة اســتمرار شــهدت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   - ١٤

 الــيت تعــود بالفائــدة علــى  املــشاريع التجاريــةوتــشييد املــساكن الزراعــة والعازلــة، مبــا يف ذلــك 
تـوفري اخلـدمات األساسـية وصـيانة        تيـسري   علـى   أيـضا   وتعمل القوة بـصورة اعتياديـة       . الطائفتني

البنية التحتية األساسية يف املنطقة العازلة، من قبيـل الطـرق واجملـاري املائيـة وخطـوط إمـدادات                   
 مـشروعا مـدنيا     ٢٨بالتقرير، أصدرت القوة أذونات بتنفيـذ        وخالل الفترة املشمولة  . الكهرباء

  .طلبا مقدما ٣٢من أصل 
ة ووجود املدنيني يف املنطقة العازلة شعورا بزيادة األمـن حيـث            وتعكس األنشطة املدني    - ١٥

ويف الوقـت نفـسه، كـثريا مـا يتـسببون يف حـوادث،        . حياول القبارصة املضي يف حياهتم العاديـة      
األمـم  قـوة  واالعتـراض علـى إجـراءات     ،أعمال املقاومة السلبية والرتعات العدوانيةمبا يف ذلك   

ويف تلـك احلـاالت، يكتـسب دعـم الـسلطات احملليـة لقـوة        . ريةوجتاهلـها يف أحيـان كـث   املتحدة  
األمم املتحـدة وتعاوهنـا معهـا طابعـا حامسـا، وقـد حثـت البعثـة الـسلطات املختـصة يف اجلـانبني               
علــى تقــدمي دعمهمــا الكامــل، يف جمــاالت منــها معاجلــة احملــاكم علــى وجــه الــسرعة للقــضايا     

  .فراد القوة وإحلاق أضرار مبمتلكات األمم املتحدةاجلديدة واملزمنة املتعلقة باالعتداء على أ
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القبارصـة اليونـانيني    املتـصلة ب  معاجلة املسائل اليوميـة     وواصلت قوة األمم املتحدة أيضا        - ١٦
وواصـلت القـوة تقـدمي    . واملوارنة املقـيمني يف الـشمال والقبارصـة األتـراك املقـيمني يف اجلنـوب          

 من املوارنـة يف الـشمال،       ١٢٦ من القبارصة اليونانيني و    ٣٥١املساعدة اإلنسانية أسبوعيا إىل     
وتشجع البعثة كلتا الطائفتني على وضـع       . تلبية احتياجاهتم من الرعاية الصحية    واملساعدة على   

خطة طويلة األجل للرعاية من أجـل الـسكان الـشائخني، تتـضمن تـوفري أطبـاء يتكلمـون اللغـة           
ضا تيـسري تقـدمي الكتـب املدرسـية للمـدارس القربصـية             وواصلت قوة األمم املتحدة أي    . اليونانية

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  . اليونانيــة يف شــبه جزيــرة كاربــاس وتعــيني املدرســني فيهــا 
واصــلت الــسلطات القربصــية التركيــة اســتعراض الطلبــات املقدمــة مــن تــسع أســر مــن املوارنــة  

  .ة الدائمة، عن طريق قوة األمم املتحدةواثنني من القبارصة اليونانيني للحصول على اإلقام
وممثلـي الطـائفتني    الـسلطات احملليـة     قوة األمم املتحـدة مـساعدة       واصلت  ويف اجلنوب،     - ١٧

ــوفري خــدمات    ــة إىل ت ــودهم الرامي ــة يف جه ــا الرعاي ــة، مب ــك  االجتماعي ــدعم  يف ذل ــسكن وال ال
امــت البعثــة أيــضا بأعمــال وق. االجتمــاعي والرعايــة الطبيــة للمحتــاجني مــن القبارصــة األتــراك

ــراك       ــة احتياجــات القبارصــة األت ــة بغــرض تلبي ــة احمللي ــسلطات التعليمي ــسيق مــع ال الرصــد والتن
ومل يكن هناك أي تطورات جديدة فيما يتعلـق بإنـشاء           .  بافوس -املقيمني يف منطقة ليماسول     

  .مدرسة ابتدائية للتدريس باللغة التركية يف ليماسول
م املتحــدة أيــضا يف معاجلــة املــسائل القانونيــة واإلنــسانية املتــصلة   وســاعدت قــوة األمــ   - ١٨

حببس تسعة قبارصة أتراك يف اجلنوب وستة قبارصة يونـانيني يف الـشمال، واالعتقـاالت املؤقتـة         
وقــادت البعثــة زيــارات إىل مرافــق االحتجــاز للتحقــق مــن ظــروف األفــراد . ألفـراد يف اجلــانبني 

وقـد يـسرت   . دى الطائفـة األخـرى والرعايـة املخصـصة هلـم          الذين يقضون أحكاما بالـسجن لـ      
. أيضا زيارات أقارهبم وفـرص حـصوهلم علـى التمثيـل القـانوين وعلـى خدمـة الترمجـة الـشفوية                    

وكانت القوة حاضرة أيضا أثنـاء جلـسات االسـتماع يف احملكمـة لـضمان الثقـة يف اإلجـراءات                    
  .القضائية املتبعة يف الطائفة األخرى

ــالتقرير، تولــت القــوة تيــسري   خــالل و  - ١٩ ــة  ٢٠الفتــرة املــشمولة ب ــة وتذكاري  مناســبة ديني
تطلبــت املنطقــة العازلــة أو ُنظمــت داخــل  فــرد، وهــي مناســبات إمــا ٦ ٠٠٠شــارك فيهــا حنــو 

 وساعدت القوة على نزع فتيل التـوترات الـيت نـشأت أثنـاء الزيـارة الـسنوية الـيت يـؤم                    .عبورها
ونظــرا لغيــاب اتفــاق . أغـسطس /ســلطان هالــة يف الرنكــا يف آبفيهـا القبارصــة األتــراك تكيـة   

مسبق واضح بشأن اإلجراءات، مل يتمكن من عبور املنطقة العازلة سوى بـضعة مـن القبارصـة            
. واحتجاجا على ذلـك، ألغـى القبارصـة األتـراك زيـارة الحقـة هلـم إىل نفـس املـسجد               . األتراك
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يــاب الوضــوح وعــدم اســتجابة الــسلطات     ويف املقابــل، احــتج القبارصــة اليونــانيون علــى غ    
  .القربصية التركية لطلباهتم املقدمة للسماح هلم بإقامة شعائر دينية يف الشمال

وواصــلت قــوة األمــم املتحــدة دعــم مبــادرات الطــائفتني الــيت تعــزز التعــاون واملــصاحلة   - ٢٠
ــهما ــد مــن   . بين ــة أزي ــسرت البعث ــد ي ــد  مناســبة مــشتركة بــني الطــائفتني، مبــشار  ٨٠وق كة أزي

وقـد نظمـت املناسـبات يف فنـدق     .  شخص، وبالتعاون مع شركاء دوليني وحملـيني  ٣ ٠٠٠ من
ومشلت اجتماعات منتظمة بني قـادة وممثلـي   ليدرا باالس ويف مواقع  أخرى يف املنطقة العازلة،          

ــلوفاكيا،          األحــزاب الــسياسية القربصــية اليونانيــة والقربصــية التركيــة حتــت رعايــة ســفارة س
ات رياضــية للــشباب مــن الطــائفتني، ومــشاريع مــشتركة إلصــالح وحتــديث اهلياكــل     ومناســب

  .األساسية الضرورية يف املنطقة العازلة
القوة جمموعة متنوعة من املشاريع املشتركة بني الطـائفتني         يسرت  وباإلضافة إىل ذلك،      - ٢١

الل إتاحـة ولـوج بعـض     اليت يضطلع هبا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشركاؤه احملليون مـن خـ            
وتتـوىل تنفيـذه   ميولـه االحتـاد األورويب   وتواصل القوة دعمها ملـشروع  . املناطق يف املنطقة العازلة   

ومبناسـبة اليـوم الـدويل      . لوكماسـي / نيقوسيا من أجل تثبيت املبـاين يف معـرب شـارع ليـدرا             ابلديت
للسالم، نظم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عرضا يف املنطقة العازلة لفـيلم قـصري علـى اجلمهـور            

). The 9 o’clock News in 2030 (“٢٠٣٠أخبــار الــساعة التاســعة يف عــام  ”حتــت عنــوان 
ــة التجــا       ــصناعة القربصــية وغرف ــة التجــارة وال ــه غرف ــذي أنتجت ــيلم، ال ــضمن الف رة القربصــية وت

التركية، بتمويـل مـن وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة، عرضـا لدراسـة جـدوى                
  .تسوية املشكلة القربصية

الثقـة بـني الطـائفتني يف بـيال، وهـي البلـدة       تعزيـز  وواصلت القـوة جهودهـا الراميـة إىل       - ٢٢
ت منتظمــة بــني املمــثلني احمللــيني  كمــا يــسرت اجتماعــا. الوحيــدة املختلطــة يف املنطقــة العازلــة 

وباالعتمــاد علــى التعــاون الــسابق، شــرعت طائفــة . للطــائفتني بــشأن املــسائل الــيت تــثري قلقهــم
القبارصة األتراك يف بلدة لوروجينا وطائفة القبارصة اليونانيني يف أثينو يف تنفيذ مبـادرة لتـرميم             

وستواصـل القـوة دعـم مثـل هـذه      . زلـة كنيسة صغرية تعود إىل العصور الوسطى يف املنطقـة العا    
  .املبادرات الرامية إىل الترويج لتراث ثقايف قربصي مشترك

ــا            - ٢٣ وواصــلت شــرطة قــوة األمــم املتحــدة صــون وتعزيــز عالقــات العمــل مــع نظرياهت
اجلانبني، مبا يف ذلك مساعدة وتيسري عدد مـن التحقيقـات الـيت جتريهـا دوائـر الـشرطة                    كال يف

الل الفترة املشمولة بالتقرير، ُسجلت إحدى عـشرة حالـة سـرقة يف املنطقـة               وخ. يف كل منهما  
العازلة، وحالة واحدة تتعلق بسلوك ينطـوي علـى التهديـد جتـاه أفـراد القـوة، وثـالث حـاالت                     

  .تتعلق بإحلاق ضرر جنائي أو ارتكاب أعمال ختريبية
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ة الــصعوبات العملياتيــة وتــساعد االتــصاالت اليوميــة علــى زيــادة تعزيــز التعــاون ومعاجلــ  - ٢٤
وواصـلت غرفـة االتــصاالت املـشتركة، حيـث حتــتفظ شـرطة قـوة األمــم       . داخـل املنطقـة العازلــة  

وقـد أبـدى   . املتحدة بوجود دائم، عملها، مكمِّلة بذلك نظام اتصال الشرطة القائم بني اجلـانبني       
لومات بشأن حاالت   اجلانبان استعدادمها للتعاون ومساعدة بعضهما البعض من خالل تبادل املع         

  .االختطاف واألشخاص املقبوض عليهم واملخدرات غري املشروعة واملمتلكات املسروقة
وقد التقـت اللجنـة التقنيـة املـشتركة بـني الطـائفتني واملعنيـة باجلرميـة واملـسائل اجلنائيـة                       - ٢٥

ان علـى خطـة     واتفـق اجلانبـ   . أربع مرات خالل الفترة املشمولة بالتقرير بتيسري من شرطة القوة         
، تــشتمل علــى حلقــات دراســية بــشأن العنــف العــائلي وتعــاطي    ٢٠١٢عمــل مــشتركة لعــام  

املخــدرات وســالمة املــرور، فــضال عــن حفــل موســيقي مــشترك بــني الطــائفتني لزيــادة الــوعي، 
  .سيما يف أوساط الشباب، باألخطار اليت يشكلها تعاطي املخدرات والكحول ال
 حمدودية عـدد أفرادهـا، كفالـة احلراسـة للقوافـل املنتظمـة              وواصلت شرطة القوة، على     - ٢٦

ــة إىل         ــة العازل ــسانية عــرب املنطق ــدادات إن ــراك وحتمــل إم ــدنيني مــن القبارصــة األت ــيت تنقــل م ال
ــا ــني زعيمــي القبارصــة        /كوكين ــه ب ــذي مت التوصــل إلي ــاق ال ــار االتف ــك يف إط إيرنكــوي، وذل

  .٢٠١٠أكتوبر /اليونانيني والقبارصة األتراك يف تشرين األول
وقامت قوة األمم املتحدة أيضا بتيسري ثالثـة اجتماعـات عقـدهتا جلنـة املعـابر علـى مـدى                      - ٢٧

ــالتقرير   ــشمولة ب ــرة امل ــى       . الفت ــان عل ــا عقــدت هــذه االجتماعــات يف جــو إجيــايب، ظــل الطرف ومل
ــا مــن التوصــل إىل اتفــاق بــشأن نقــاط عبــور جديــدة    وقــد يــسرت البعثــة  . مواقفهمــا، ومل يتمكن

  .زيارات موقعية وأجرت اتصاالت مع اجلانبني بغرض تشجيع البحث عن حلول مقبولة للطرفني
، سـجلت  ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢مايو إىل   / أيار ٧وخالل الفترة املمتدة من       - ٢٨

وخـالل  .  عملية عبور رمسية من خـالل املنطقـة العازلـة          ٧٩٥ ٠٠٠قوة األمم املتحدة ما يناهز      
، عـربت مـن الـشمال إىل اجلنـوب بـضائع       ٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثاين إىل  مايو  / أيار منالفترة  

وارتفعـت قيمـة البـضائع الـيت عـربت يف االجتـاه املعـاكس           .  يورو ٨٧١ ٥٧٩,٠٠تناهز قيمتها   
 يــورو، بفــضل تــوفري الكهربــاء للمــساعدة ٢٠ ٨٧٤ ٨٧٥,٤٤بــصورة حــادة حيــث نــاهزت 

  .على تغطية أوجه العجز يف اجلنوب
تستمر القيود املفروضـة علـى مـوظفي األمـم املتحـدة املنحـدرين مـن أصـول قربصـية                    و  - ٢٩

  .يونانية والراغبني يف االضطالع مبهامهم يف الشمال
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  اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين  - رابعا  
واصلت اللجنة املعنية باألشـخاص املفقـودين، خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، تنفيـذ                   - ٣٠

ملشترك بني الطائفتني املتعلق باستخراج رفات املفقودين وحتديـد هويتـهم وإعـادهتم             مشروعها ا 
، كانــت أفرقــة علمــاء اآلثــار املــشتركة بــني ٢٠١١نــوفمرب /تــشرين الثــاينوحبلــول . إىل ذويهــم

 علــى جــانيب فــرد ٨٠٠ أزيــد مــنالطــائفتني والتابعــة للّجنــة قــد متكنــت مــن اســتخراج رفــات  
حــوايل وخــضع رفــات .  فــردا خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير ٢٠و ، مبــا يف ذلــك حنــاجلزيــرة
شخص للفحص يف خمترب األنثروبولوجيا التابع للّجنـة يف املنطقـة املـشمولة حبمايـة األمـم                  ٥٠٠

وعقب حتلـيالت جينيـة أجراهـا فريـق علمـاء مـشترك بـني الطـائفتني علـى                   . املتحدة يف نيقوسيا  
 فـرد   ٣٠٠أزيـد مـن     صاب وعلم الوراثة، أعيـد رفـات         عينة يف معهد قربص لعلم األع      ١ ٤٥٠

ظلـت قـدرة اللجنـة      و. خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير      فردا   ١٨إىل أسرهم، مبا يف ذلك رفات       
  .على الوصول إىل املناطق العسكرية يف الشمال مقيدة

  
  اجلوانب املالية واإلدارية  - خامسا 

 مليـــون دوالر ٥٦,٥، مبلـــغ ٦٥/٢٩٥اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة، مبوجـــب قرارهـــا   - ٣١
 ٢٠١١يوليـه  / متـوز ١لإلنفاق على قوة األمم املتحدة حلفـظ الـسالم يف قـربص، يف الفتـرة مـن          

، ويشمل املبلغ تربع حكومـة قـربص، الـذي يعـادل ثلـث صـايف                ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠إىل  
ــغ   ــوة، أي مبل ــغ    ١٨,٠تكــاليف الق ــان مببل ــة اليون ــربع حكوم ــون دوالر، وت ــني  م٦,٥ ملي الي

 هبدف خفض اجلزء الـذي تغطيـه   تتربعإىل أن  أيضا  واملنظمات   وأدعو البلدان األخرى  . دوالر
  .األنصبة املقررة من تكاليف القوة

علـى النحـو املوصـى      وإذا قرر جملس األمن متديد والية القوة لفترة ستة أشهر أخـرى،               - ٣٢
تــصر علــى املبلــغ الــذي اعتمدتــه فــإن تكلفــة اإلنفــاق علــى القــوة ستق أدنــاه، ٤٢بــه يف الفقــرة 
  .اجلمعية العامة

ــاين ١٠ويف   - ٣٣ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــسددة     ٢٠١١ن ــررة غــري امل ــصبة املق ــغ جممــوع األن ، بل
نـوفمرب  / تشرين الثـاين ١٠ إىل ١٩٩٣يونيه / حزيران١٦للحساب اخلاص للقوة عن الفترة من     

ــدره  ٢٠١١ ــا ق ــون دوالر٢٢,١ م ــرر   . ملي ــصبة املق ــغ جممــوع األن ــع  وبل ــسددة جلمي ة غــري امل
  .مليون دوالر ٣ ٧٨٧,٧ عمليات حفظ السالم يف التاريخ نفسه

ــة للوحــدات         - ٣٤ ــاليف القــوات واملعــدات اململوك ــد ســددت تك ــط وق عــن الفتــرتني  فق
نظـرا لتـأخري    علـى التـوايل،    ،٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠  و ٢٠١١مارس  / آذار ٣١املنتهيتني يف   

    .استالم األنصبة املقررة
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  مالحظات   - سادسا
 وإلغــاء التــدريبات العــسكرية اخنفــاض العــدد اإلمجــايل لالنتــهاكات العــسكريةيــشكل   - ٣٥

ــوايل، تطــورات جــديرة بالترحيــب     ــسنوية يف اجلــانبني، للمــرة الرابعــة علــى الت ــالنظر إىل . ال وب
التوترات األخرية يف املنطقة البحريـة حـول قـربص، مـن املهـم احلفـاظ علـى الوضـع العـسكري             

ويف الوقــت نفــسه، ينبغــي للقــوتني املتــواجهتني أن تــستجيبا بــشكل . ائم يف املنطقــة العازلــةالقــ
ومـن الـضروري أيـضا      . إجيايب ملقترحات قوة األمم املتحدة بشأن التدابري العسكرية لبنـاء الثقـة           

أن ُتحتــرم ســلطة قــوة األمــم املتحــدة يف املنطقــة العازلــة مــن قبــل الــسكان احمللــيني والــسلطات  
وميكن لألنشطة املدنية يف املنطقة العازلة أن تساهم يف عملية املـصاحلة، إن هـي أديـرت                 . ليةاحمل

ومن مث فأنا أدعو سلطات اجلـانبني إىل أن تقـدم دعمهـا الكامـل     . على حنو يعزز الثقة والتعاون    
  .لقوة األمم املتحدة يف تنفيذ واليتها

األمـم املتحـدة احمللـيني ال تـزال         ظفي  مـو ومن املؤسف أن القيود املفروضة على حركة          - ٣٦
فاملنظمة تعترب حرية حركة مجيع موظفي األمم املتحدة مسألة مبدئية وضرورة تقتـضيها             . قائمة

 وإنين أدعـو الـسلطات القربصـية التركيـة إىل احتـرام             .االحتياجات التنفيذية لقوة األمم املتحدة    
  . املبدأذلك
معاجلـة   املساعدة الـيت تقـدمها قـوة األمـم املتحـدة يف           ن تعتمدان على    اوال تزال الطائفت    - ٣٧

وتـضطلع مبـادرات اجملتمـع املـدين بـدور          . خمتلف القـضايا الـيت تـؤثر علـى احليـاة اليوميـة فيهمـا              
حاسم يف املصاحلة واالنسجام بني الطائفتني يف األجل الطويـل، وهـي تـستحق الـدعم الكامـل                   

مـم املتحـدة بـدور أساسـي يف تيـسري التعـاون             كمـا تـضطلع قـوة األ      . من جانب قيادة الطائفتني   
هـذا   بني اجلانبني فيما يتعلـق باملـسائل اجلنائيـة، وأنـا أرحـب بالتعـاون املـستمر بـني اجلـانبني يف                  

  .اجملال
وال أزال أعتقــد أن إقامــة روابــط واتــصاالت اقتــصادية واجتماعيــة وثقافيــة ورياضــية،    - ٣٨
فمـن شـأن هـذه      .  إجيابيـا علـى املفاوضـات اجلاريـة        يف جماالت أخرى مـشاهبة، سـتؤثر تـأثريا         أو

ــى        ــساعد عل ــائفتني وت ــني الط ــة ب ــشاعر الثق ــزز م ــصاالت أن تع ــة   االت ــشواغل املتعلق معاجلــة ال
وعــالوة علـــى ذلــك، فــإن تعزيــز التكـــافؤ     .  القبارصــة األتــراك  اأعــرب عنـــه بــاالنعزال الــيت   

عادة التوحيـد يف هنايـة املطـاف،    االقتصادي واالجتماعي بني اجلانبني لن يسهم فقط يف تيسري إ    
ويف سـياق عمليـة سـالم حتظـى بتأييـد دويل، لـن تـؤدي                . وإمنا سيعزز أيـضا احتمـاالت حتقيقـه       

  .اجلهود املعاكسة سوى إىل نتائج عكسية
للجنــة املعنيــة باألشــخاص املفقــودين  اويــسرين أن العمــل اإلنــساين الــذي تــضطلع بــه     - ٣٩
 وإنـين أناشـد الطـرفني مواصـلة اجلهـود املبذولـة للحيلولـة               .يزال مـستمرا دون عوائـق ُتـذكر        ال
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علــى إبــداء مزيــد   خــرى أأحثهمــا مــرة  و. دون إضــفاء طــابع سياســي علــى أعمــال اللجنــة     
التجاوب يف تلبية ما حتتاجه اللجنة الستخراج اجلثث يف مجيـع أحنـاء اجلزيـرة، مبـا يف ذلـك                     من

  .العسكرية يف الشمالاخلاضعة للمراقبة يف املناطق 
وبينما مل يقع أي نشاط إلزالـة األلغـام خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، فإنـه ال تـزال                        - ٤٠

وأهيــب . هنــاك يف اجلزيــرة منــاطق ملغومــة، داخــل املنطقــة العازلــة وخارجهــا علــى حــد ســواء
بــالطرفني أن يقومــا، دون إبطــاء، بتيــسري الوصــول إىل املنــاطق امللغومــة املتبقيــة داخــل املنطقــة    

ــن      الع ــس األم ــرار جمل ــع ق ــشيا م ــا، مت ــة وخارجه ــى   ). ٢٠١١ (١٩٨٦ازل ــم املتحــدة عل واألم
  .استعداد ملساعدة الطرفني يف حتقيق تطلعهما إىل جعل قربص خالية من األلغام

ــدم          - ٤١ ــن التق ــد م ــة إىل إحــراز مزي ــود الرامي ــى مواصــلة اجله ــضا عل وأشــجع الطــرفني أي
بعة اليت أنشئت حىت اآلن إىل حد كـبري تنقـل النـاس بـني          وتسهل املعابر الس  . يتعلق باملعابر  فيما

. اجلانبني، حمدثة بذلك تغيريا ملموسا يف احليـاة اليوميـة للعديـد مـن القبارصـة يف أحنـاء اجلزيـرة                    
وأنـا أحــث  . وسيـساعد التقـدم احملــرز يف هـذا املــضمار علـى تعزيــز الثقـة إمجــاال بـني الطــائفتني      

شات عملية وتركـز علـى حتقيـق النتـائج، إىل التوصـل إىل              الطرفني على السعي، من خالل مناق     
  .اتفاقات مفيدة للجانبني وزيادة التفاعل بني الطائفتني يف اجملالني االجتماعي واالقتصادي

يتعلق باحلفاظ على اهلدوء   يف اجلزيرة فيماتؤدي دورا مهماًقوة األمم املتحدة تزال   الو  - ٤٢
بعــثيت للمــساعي مــع عالقــة تعــاون وثيقــة البعثــة وتقــيم . ئفتنيوالثقــة بــني الطــاالعالقــات وتعزيــز 

ولـذا  . وجهات أخرى فاعلة تابعة لألمم املتحـدة يف اجلزيـرة          ،مستشاري اخلاص احلميدة، بقيادة   
  .٢٠١٢يونيه / حزيران١٥تنتهي يف  ،مدد والية القوة لفترة ستة أشهرُتأوصي بأن 

، ستواصـل األمانـة     )٢٠١١( ١٩٨٦لقـرار   ا جملس األمن، وآخرها     قراراتومتشيا مع     - ٤٣
ــة  ــشاركتها العام ــسوية   م ــصل بالت ــا يت ــة التخطــيط  وســتظل . يف التخطــيط للطــوارئ فيم عملي

املفاوضـات وبـآراء الطـرفني فيمـا يتعلـق بالـدور الـذي               جمـال    تسترشد بالتطورات املستجدة يف   
  .ميكن أن تؤديه األمم املتحدة يف هذا الصدد

قيــد عمليــات قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف قــربص  بقي ســأويف الوقــت نفــسه،   - ٤٤
استعراض دقيق، مع مراعاة التطـورات املـستجدة يف امليـدان وآراء الطـرفني، وسـأعود إىل جملـس            
األمــن، حــسب االقتــضاء، بتوصــيات مــن أجــل إجــراء مزيــد مــن التعــديالت علــى واليــة القــوة   

لـس يف  اجملوكمـا أبلغـت    . لـضرورة إىل ذلـك    ومستويات قوامها ومفهوم عملياهتا، كلمـا دعـت ا        
بالتقييم املوسع لوجود األمم     فيما يتعلق    )S/2011/498 (٢٠١١أغسطس  / آب ٨تقريري املؤرخ   

  .املتحدة يف قربص، ال تزال املناقشات الداخلية مستمرة إزاء النطاق احملتمل هلذه العملية وتوقيتها
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اخلاصـة ورئيـسة    ممـثليت   بوتنـهامي،   . ليـزا م  كـل مـن     وختاما، أود أن أعرب عن امتناين ل        - ٤٥
وللرجـال والنـساء العـاملني يف قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ           واللواء تشاو يل، قائـد القـوة،        البعثة،  

ذين حتلـوا هبمـا يف تـصريف املـسؤوليات املوكولـة            لـ السالم يف قربص، على الكفاءة وااللتـزام ال       
  .إليهم من قبل جملس األمن
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  املرفق  

يف قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم            ن املسامهة بأفراد عسكريني وأفـراد الـشرطة       البلدا    
  )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣١حىت (قربص   يف
  

  األفراد العسكريون  البلد 

  ٢٦٥ )أ(األرجنتني
  ١٥٩ )ج(سلوفاكيا
  ٢ )ب(الصني
  ١ كندا

  ٢٧١ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  ٤ لنمساا

  ٧٧ هنغاريا
  ٨٥٦  اجملموع  
      
  شرطة األمم املتحدة  البلد

  ١٤ أستراليا
  ٦ أوكرانيا
  ١٨ أيرلندا
  ٤ إيطاليا

  ٨ البوسنة واهلرسك
  ٣ اجلبل األسود
  ٣ السلفادور
  ٤ كرواتيا
  ٦ اهلند
  ٦٦  اجملموع  
  

  ).١٤(وباراغواي ) ١٥(شيلي  و)١(الربازيل جنودا من الوحدة األرجنتينية تشمل   )أ(  
  .تستخدم الصني وظيفة كندية شاغرة ووظيفة بريطانية شاغرة يف مقرة القوة  )ب(  
  .)٤٥(وصربيا ) ٢(تشمل الوحدة السلوفاكية جنودا من كرواتيا   )ج(  
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	3 - منذ تموز/يوليه 2011، أحرز بعض التقدم في تقريب وجهات النظر بشأن القضايا الجوهرية. ولما التقيت بالسيد ديميتريس كريستوفياس، زعيم القبارصة اليونانيين، والسيد درويش إيروغلو، زعيم القبارصة الأتراك، يوم 7 تموز/يوليه في جنيف، وافقا على مرحلة من الاتصالات المكثفة وعلى تعزيز دور الأمم المتحدة. ومنذ تموز/يوليه، كثف الزعيمان جهودهما في مجال تبادل الآراء، حيث التقيا 19 مرة في المجموع، وركزا على القضايا الجوهرية. وخلال تلك الفترة، أحرز تقدم كبير في مجالات الاقتصاد والمسائل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والجوانب الداخلية للأمن، بينما أحرز تقدم أقل من ذلك بكثير في المسائل المتعلقة بالملكية والأراضي والمواطنة.
	4 - ودعوت الزعيمين إلى الالتحاق بي في غرينتري، نيويورك، يومي 30 و 31 تشرين الأول/أكتوبر، لتقييم نتائج المفاوضات منذ اجتماع تموز/يوليه ولتحديد مدى اقتراب الجانبين من التوصل إلى حل. وخلال ذلك الاجتماع، ركز الجانبان مناقشاتهما على القضايا الجوهرية المتبقية في المفاوضات، ولا سيما في مجالات الحكم وتقاسم السلطة والملكية والأراضي والمواطنة. وقد أحرز بعض التقدم المشجع في غرينتري، لكن ما زال هناك الكثير مما يتعين عمله للتوصل إلى تقارب كامل في وجهات النظر بشأن تلك القضايا. وأكد لي كلا الزعيمين اعتقادهما بأن التوصل إلى تسوية أمر ممكن وفي المتناول. وقد حملني ما صرح به الزعيمان من اقتناع على أن أطلب إليهما اللقاء مجددا بصيغة مشابهة في غرينتري في كانون الثاني/يناير 2012. وأنا أتوقع أن يتم حل كل الجوانب الداخلية للتسوية بحلول ذلك التاريخ وأن نتمكن بذلك من المضي إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف بعد ذلك بفترة وجيزة. وسأقدم تقريرا منفصلا إلى مجلس الأمن عن بعثتي للمساعي الحميدة بعد لقائي القادم مع زعيمي القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في كانون الثاني/يناير 2012.
	ثالثا - أنشطة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص
	5 - تهدف قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص أولا وقبل كل شيء إلى منع تجدد القتال، والمساهمة في الحفاظ على القانون والنظام وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. وتتطلب ولايتها التوفيق، قدر الإمكان، بين الاعتبارات الأمنية والحفاظ على الوضع العسكري القائم، مع تمكين القبارصة الذين يعيشون ويعملون في المنطقة العازلة من متابعة الأنشطة المدنية والتمتع بحياة كاملة ومنتجة. ويؤدي مثل هذا النهج، متى كان موفّقا، إلى بناء الثقة بين الطائفتين، كما يسهم في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بصفة عامة لدعم عملية السلام.
	ألف - منع تجدد القتال والحفاظ على الوضع العسكري القائم
	6 - واصلت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص خلال الفترة المشمولة بالتقرير صون سلامة المنطقة العازلة واستقرارها. وسُجل انخفاض في العدد الإجمالي للانتهاكات العسكرية التي ارتكبت في المنطقة العازلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويظل التعاون بين قوة الأمم المتحدة والقوتين المتواجهتين جيدا، وهو ما يعكس علاقة عمل إيجابية مع التسلسل القيادي في القوتين.
	7 - وقد امتنعت القوتان المتواجهتان عن إجراء تدريبات عسكرية كبرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتمشيا مع الممارسة المتبعة منذ عام 2008، أعلن كل من الحرس الوطني والقوات التركية إلغاء تدريباتهما السنوية، ”نيكيفوروس“ و ”طوروس“، على التوالي. وفي نفس الوقت، استمرت بعض الأنشطة البسيطة التي تقوم بها القوتان المتواجهتان من حين لآخر، من قبيل الإنارة المتواصلة من جانب القوات التركية للمنطقة العازلة حول جيب كوكينا/إيرينكوي، وهو ما ينتج أيضا عن حالات سوء الانضباط حيث تنشر القوات المتواجهة على مقربة من بعضهما البعض.
	8 - ولا تزال البعثة تسعى إلى مواصلة خفض مستوى التوتر والانتهاكات في المنطقة العازلة عن طريق تنفيذ تدابير عسكرية لبناء الثقة، من قبيل إخلاء مراكز المراقبة من الأفراد و/أو إغلاقها في المناطق التي تكون فيها القوتان المتواجهتان متقاربتين جدا. بيد أنه لم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بهذه التدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي حين تعاون الحرس الوطني في السابق مع قوة الأمم المتحدة لتقييم المقترحات، لا يزال من المتوقع أن تتخذ القوات التركية/قوات الأمن القبرصية التركية تدابير ملموسة في هذا الصدد.
	9 - ولا تزال تحديات السكان المدنيين لسلطة قوة الأمم المتحدة في المنطقة العازلة مبعثا لقلق متزايد لدى البعثة. وتُعرِّض أنشطة الزراعة والصيد غير المرخص لها، بوجه خاص، بما في ذلك استخدام الأسلحة على مقربة من القوات المتواجهة ودوريات الأمم المتحدة، استقرار المنطقة العازلة للخطر. وقد أدت الاستجابة لهذا الأنشطة ومنعها في المنطقة العازلة إلى استنفاد جهد العنصر العسكري في قوة الأمم المتحدة بشكل متزايد خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتتعاون قوة الأمم المتحدة بشكل وثيق مع سلطات الجانبين لحل هذه المسائل.
	10 - ويستمر وجود المواقع العسكرية المبلّغ عنها سابقا والتي أنشأتها القوتان المتواجهتان في منطقة ديرينيا في انتهاك للوضع القائم في المنطقة. فالقوات التركية تحتفظ بنقطة التفتيش في جيب لوروجينا؛ ولا تزال تضطلع أيضا بعمليات تفتيش منتظمة لمركز الاتصال في ستروفيليا حيث تجاوزت قواتها مرارا في هذا المركز العدد المقرر انتهاكا للوضع العسكري القائم. وتحمّل الأمم المتحدة حكومة تركيا المسؤولية عن الوضع القائم في فاروشا.
	11 - وفي 11 تموز/يوليه، وقع انفجار في قاعدة إفانجيلوس فلوراكيس البحرية في زيغي بجنوب قبرص، مما أدى إلى وفاة 13 شخصا، بما في ذلك قائد القاعدة البحرية، وإلى عدة إصابات. وقد ألحق الانفجار ضررا بالغا بأكبر محطة لتوليد الطاقة في الجزيرة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وفي أعقاب هذه المأساة، عرضت السلطات القبرصية التركية توفير الكهرباء عبر المنطقة العازلة للمساعدة على تغطية العجز الناتج عن الضرر الذي لحق بمحطة توليد الطاقة. وقد حظي هذا العرض بالقبول، وهو ما أفضى إلى اتفاق بين غرفة التجارة القبرصية اليونانية وغرفة التجارة القبرصية التركية وإلى نقل الكهرباء إلى الجنوب ابتداء من منتصف تموز/يوليه.
	12 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت هناك زيادة في التوتر فيما يتصل بالتطورات الحاصلة حول الجزيرة. وفي أيلول/سبتمبر، شرع الجانب القبرصي اليوناني في أعمال حفر لاستكشاف الهيدروكاربونات قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص. وقد عارض ذلك بشدة الجانب القبرصي التركي وتركيا، اللذان اعتبرا أن هذه الأعمال تشكل حكما مسبقا يمس بحقوق طائفة القبارصة الأتراك في استغلال الموارد الطبيعية على الجزيرة وحولها.
	باء - إزالة الألغام
	13 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر الجانبان في منع الوصول إلى المناطق الملغومة الأربع المتبقية في المنطقة العازلة، حيث توجد إحداها في جنوب فاروشا تحت سيطرة القوات التركية، وثلاث منها في جيب لوروجينا تحت سيطرة الحرس الوطني. وفي الوقت نفسه، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع القوات التركية أو الحرس الوطني بشأن توسيع نطاق عمليات إزالة الألغام لتشمل مناطق خارج المنطقة العازلة. وإلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إمكانية الوصول إلى حقول الألغام المتبقية في المنطقة العازلة أو توسيع نطاق عمليات إزالة الألغام لتشمل مناطق خارج المنطقة العازلة، يتعين أن تظل عملية إزالة الألغام معلقة.
	جيم - إعادة الأوضاع إلى طبيعتها والمهام الإنسانية
	14 - شهدت الفترة المشمولة بالتقرير استمرار الأنشطة المدنية بشكل مطرد في المنطقة العازلة، بما في ذلك الزراعة وتشييد المساكن والمشاريع التجارية التي تعود بالفائدة على الطائفتين. وتعمل القوة بصورة اعتيادية أيضا على تيسير توفير الخدمات الأساسية وصيانة البنية التحتية الأساسية في المنطقة العازلة، من قبيل الطرق والمجاري المائية وخطوط إمدادات الكهرباء. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدرت القوة أذونات بتنفيذ 28 مشروعا مدنيا من أصل 32 طلبا مقدما.
	15 - وتعكس الأنشطة المدنية ووجود المدنيين في المنطقة العازلة شعورا بزيادة الأمن حيث يحاول القبارصة المضي في حياتهم العادية. وفي الوقت نفسه، كثيرا ما يتسببون في حوادث، بما في ذلك أعمال المقاومة السلبية والنزعات العدوانية، والاعتراض على إجراءات قوة الأمم المتحدة وتجاهلها في أحيان كثيرة. وفي تلك الحالات، يكتسب دعم السلطات المحلية لقوة الأمم المتحدة وتعاونها معها طابعا حاسما، وقد حثت البعثة السلطات المختصة في الجانبين على تقديم دعمهما الكامل، في مجالات منها معالجة المحاكم على وجه السرعة للقضايا الجديدة والمزمنة المتعلقة بالاعتداء على أفراد القوة وإلحاق أضرار بممتلكات الأمم المتحدة.
	16 - وواصلت قوة الأمم المتحدة أيضا معالجة المسائل اليومية المتصلة بالقبارصة اليونانيين والموارنة المقيمين في الشمال والقبارصة الأتراك المقيمين في الجنوب. وواصلت القوة تقديم المساعدة الإنسانية أسبوعيا إلى 351 من القبارصة اليونانيين و 126 من الموارنة في الشمال، والمساعدة على تلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية. وتشجع البعثة كلتا الطائفتين على وضع خطة طويلة الأجل للرعاية من أجل السكان الشائخين، تتضمن توفير أطباء يتكلمون اللغة اليونانية. وواصلت قوة الأمم المتحدة أيضا تيسير تقديم الكتب المدرسية للمدارس القبرصية اليونانية في شبه جزيرة كارباس وتعيين المدرسين فيها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت السلطات القبرصية التركية استعراض الطلبات المقدمة من تسع أسر من الموارنة واثنين من القبارصة اليونانيين للحصول على الإقامة الدائمة، عن طريق قوة الأمم المتحدة.
	17 - وفي الجنوب، واصلت قوة الأمم المتحدة مساعدة السلطات المحلية وممثلي الطائفتين في جهودهم الرامية إلى توفير خدمات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك السكن والدعم الاجتماعي والرعاية الطبية للمحتاجين من القبارصة الأتراك. وقامت البعثة أيضا بأعمال الرصد والتنسيق مع السلطات التعليمية المحلية بغرض تلبية احتياجات القبارصة الأتراك المقيمين في منطقة ليماسول - بافوس. ولم يكن هناك أي تطورات جديدة فيما يتعلق بإنشاء مدرسة ابتدائية للتدريس باللغة التركية في ليماسول.
	18 - وساعدت قوة الأمم المتحدة أيضا في معالجة المسائل القانونية والإنسانية المتصلة بحبس تسعة قبارصة أتراك في الجنوب وستة قبارصة يونانيين في الشمال، والاعتقالات المؤقتة لأفراد في الجانبين. وقادت البعثة زيارات إلى مرافق الاحتجاز للتحقق من ظروف الأفراد الذين يقضون أحكاما بالسجن لدى الطائفة الأخرى والرعاية المخصصة لهم. وقد يسرت أيضا زيارات أقاربهم وفرص حصولهم على التمثيل القانوني وعلى خدمة الترجمة الشفوية. وكانت القوة حاضرة أيضا أثناء جلسات الاستماع في المحكمة لضمان الثقة في الإجراءات القضائية المتبعة في الطائفة الأخرى.
	19 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تولت القوة تيسير 20 مناسبة دينية وتذكارية شارك فيها نحو 000 6 فرد، وهي مناسبات إما نُظمت داخل المنطقة العازلة أو تطلبت عبورها. وساعدت القوة على نزع فتيل التوترات التي نشأت أثناء الزيارة السنوية التي يؤم فيها القبارصة الأتراك تكية سلطان هالة في لارنكا في آب/أغسطس. ونظرا لغياب اتفاق مسبق واضح بشأن الإجراءات، لم يتمكن من عبور المنطقة العازلة سوى بضعة من القبارصة الأتراك. واحتجاجا على ذلك، ألغى القبارصة الأتراك زيارة لاحقة لهم إلى نفس المسجد. وفي المقابل، احتج القبارصة اليونانيون على غياب الوضوح وعدم استجابة السلطات القبرصية التركية لطلباتهم المقدمة للسماح لهم بإقامة شعائر دينية في الشمال.
	20 - وواصلت قوة الأمم المتحدة دعم مبادرات الطائفتين التي تعزز التعاون والمصالحة بينهما. وقد يسرت البعثة أزيد من 80 مناسبة مشتركة بين الطائفتين، بمشاركة أزيد من 000 3 شخص، وبالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين. وقد نظمت المناسبات في فندق ليدرا بالاس وفي مواقع  أخرى في المنطقة العازلة، وشملت اجتماعات منتظمة بين قادة وممثلي الأحزاب السياسية القبرصية اليونانية والقبرصية التركية تحت رعاية سفارة سلوفاكيا، ومناسبات رياضية للشباب من الطائفتين، ومشاريع مشتركة لإصلاح وتحديث الهياكل الأساسية الضرورية في المنطقة العازلة.
	21 - وبالإضافة إلى ذلك، يسرت القوة مجموعة متنوعة من المشاريع المشتركة بين الطائفتين التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه المحليون من خلال إتاحة ولوج بعض المناطق في المنطقة العازلة. وتواصل القوة دعمها لمشروع يموله الاتحاد الأوروبي وتتولى تنفيذه بلديتا نيقوسيا من أجل تثبيت المباني في معبر شارع ليدرا/لوكماسي. وبمناسبة اليوم الدولي للسلام، نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضا في المنطقة العازلة لفيلم قصير على الجمهور تحت عنوان ”أخبار الساعة التاسعة في عام 2030“ (The 9 o’clock News in 2030). وتضمن الفيلم، الذي أنتجته غرفة التجارة والصناعة القبرصية وغرفة التجارة القبرصية التركية، بتمويل من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، عرضا لدراسة جدوى تسوية المشكلة القبرصية.
	22 - وواصلت القوة جهودها الرامية إلى تعزيز الثقة بين الطائفتين في بيلا، وهي البلدة الوحيدة المختلطة في المنطقة العازلة. كما يسرت اجتماعات منتظمة بين الممثلين المحليين للطائفتين بشأن المسائل التي تثير قلقهم. وبالاعتماد على التعاون السابق، شرعت طائفة القبارصة الأتراك في بلدة لوروجينا وطائفة القبارصة اليونانيين في أثينو في تنفيذ مبادرة لترميم كنيسة صغيرة تعود إلى العصور الوسطى في المنطقة العازلة. وستواصل القوة دعم مثل هذه المبادرات الرامية إلى الترويج لتراث ثقافي قبرصي مشترك.
	23 - وواصلت شرطة قوة الأمم المتحدة صون وتعزيز علاقات العمل مع نظيراتها في كلا الجانبين، بما في ذلك مساعدة وتيسير عدد من التحقيقات التي تجريها دوائر الشرطة في كل منهما. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، سُجلت إحدى عشرة حالة سرقة في المنطقة العازلة، وحالة واحدة تتعلق بسلوك ينطوي على التهديد تجاه أفراد القوة، وثلاث حالات تتعلق بإلحاق ضرر جنائي أو ارتكاب أعمال تخريبية.
	24 - وتساعد الاتصالات اليومية على زيادة تعزيز التعاون ومعالجة الصعوبات العملياتية داخل المنطقة العازلة. وواصلت غرفة الاتصالات المشتركة، حيث تحتفظ شرطة قوة الأمم المتحدة بوجود دائم، عملها، مكمِّلة بذلك نظام اتصال الشرطة القائم بين الجانبين. وقد أبدى الجانبان استعدادهما للتعاون ومساعدة بعضهما البعض من خلال تبادل المعلومات بشأن حالات الاختطاف والأشخاص المقبوض عليهم والمخدرات غير المشروعة والممتلكات المسروقة.
	25 - وقد التقت اللجنة التقنية المشتركة بين الطائفتين والمعنية بالجريمة والمسائل الجنائية أربع مرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير بتيسير من شرطة القوة. واتفق الجانبان على خطة عمل مشتركة لعام 2012، تشتمل على حلقات دراسية بشأن العنف العائلي وتعاطي المخدرات وسلامة المرور، فضلا عن حفل موسيقي مشترك بين الطائفتين لزيادة الوعي، لا سيما في أوساط الشباب، بالأخطار التي يشكلها تعاطي المخدرات والكحول.
	26 - وواصلت شرطة القوة، على محدودية عدد أفرادها، كفالة الحراسة للقوافل المنتظمة التي تنقل مدنيين من القبارصة الأتراك وتحمل إمدادات إنسانية عبر المنطقة العازلة إلى كوكينا/إيرنكوي، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين زعيمي القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في تشرين الأول/أكتوبر 2010.
	27 - وقامت قوة الأمم المتحدة أيضا بتيسير ثلاثة اجتماعات عقدتها لجنة المعابر على مدى الفترة المشمولة بالتقرير. ولما عقدت هذه الاجتماعات في جو إيجابي، ظل الطرفان على مواقفهما، ولم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط عبور جديدة. وقد يسرت البعثة زيارات موقعية وأجرت اتصالات مع الجانبين بغرض تشجيع البحث عن حلول مقبولة للطرفين.
	28 - وخلال الفترة الممتدة من 7 أيار/مايو إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011، سجلت قوة الأمم المتحدة ما يناهز 000 795 عملية عبور رسمية من خلال المنطقة العازلة. وخلال الفترة من أيار/مايو إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عبرت من الشمال إلى الجنوب بضائع تناهز قيمتها 579.00 871 يورو. وارتفعت قيمة البضائع التي عبرت في الاتجاه المعاكس بصورة حادة حيث ناهزت 875.44 874 20 يورو، بفضل توفير الكهرباء للمساعدة على تغطية أوجه العجز في الجنوب.
	29 - وتستمر القيود المفروضة على موظفي الأمم المتحدة المنحدرين من أصول قبرصية يونانية والراغبين في الاضطلاع بمهامهم في الشمال.
	رابعا - اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين
	30 - واصلت اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تنفيذ مشروعها المشترك بين الطائفتين المتعلق باستخراج رفات المفقودين وتحديد هويتهم وإعادتهم إلى ذويهم. وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2011، كانت أفرقة علماء الآثار المشتركة بين الطائفتين والتابعة للّجنة قد تمكنت من استخراج رفات أزيد من 800 فرد على جانبي الجزيرة، بما في ذلك نحو 20 فردا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وخضع رفات حوالي 500 شخص للفحص في مختبر الأنثروبولوجيا التابع للّجنة في المنطقة المشمولة بحماية الأمم المتحدة في نيقوسيا. وعقب تحليلات جينية أجراها فريق علماء مشترك بين الطائفتين على 450 1 عينة في معهد قبرص لعلم الأعصاب وعلم الوراثة، أعيد رفات أزيد من 300 فرد إلى أسرهم، بما في ذلك رفات 18 فردا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وظلت قدرة اللجنة على الوصول إلى المناطق العسكرية في الشمال مقيدة.
	خامسا - الجوانب المالية والإدارية
	31 - اعتمدت الجمعية العامة، بموجب قرارها 65/295، مبلغ 56.5 مليون دولار للإنفاق على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، في الفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012، ويشمل المبلغ تبرع حكومة قبرص، الذي يعادل ثلث صافي تكاليف القوة، أي مبلغ 18.0 مليون دولار، وتبرع حكومة اليونان بمبلغ 6.5 ملايين دولار. وأدعو البلدان الأخرى والمنظمات أيضا إلى أن تتبرع بهدف خفض الجزء الذي تغطيه الأنصبة المقررة من تكاليف القوة.
	32 - وإذا قرر مجلس الأمن تمديد ولاية القوة لفترة ستة أشهر أخرى، على النحو الموصى به في الفقرة 42 أدناه، فإن تكلفة الإنفاق على القوة ستقتصر على المبلغ الذي اعتمدته الجمعية العامة.
	33 - وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسددة للحساب الخاص للقوة عن الفترة من 16 حزيران/يونيه 1993 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ما قدره 22.1 مليون دولار. وبلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في التاريخ نفسه 787.7 3 مليون دولار.
	34 - وقد سددت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات فقط عن الفترتين المنتهيتين في 31 آذار/مارس 2011 و 30 حزيران/يونيه 2010، على التوالي، نظرا لتأخير استلام الأنصبة المقررة.
	سادسا -  ملاحظات
	35 - يشكل انخفاض العدد الإجمالي للانتهاكات العسكرية وإلغاء التدريبات العسكرية السنوية في الجانبين، للمرة الرابعة على التوالي، تطورات جديرة بالترحيب. وبالنظر إلى التوترات الأخيرة في المنطقة البحرية حول قبرص، من المهم الحفاظ على الوضع العسكري القائم في المنطقة العازلة. وفي الوقت نفسه، ينبغي للقوتين المتواجهتين أن تستجيبا بشكل إيجابي لمقترحات قوة الأمم المتحدة بشأن التدابير العسكرية لبناء الثقة. ومن الضروري أيضا أن تُحترم سلطة قوة الأمم المتحدة في المنطقة العازلة من قبل السكان المحليين والسلطات المحلية. ويمكن للأنشطة المدنية في المنطقة العازلة أن تساهم في عملية المصالحة، إن هي أديرت على نحو يعزز الثقة والتعاون. ومن ثم فأنا أدعو سلطات الجانبين إلى أن تقدم دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة في تنفيذ ولايتها.
	36 - ومن المؤسف أن القيود المفروضة على حركة موظفي الأمم المتحدة المحليين لا تزال قائمة. فالمنظمة تعتبر حرية حركة جميع موظفي الأمم المتحدة مسألة مبدئية وضرورة تقتضيها الاحتياجات التنفيذية لقوة الأمم المتحدة. وإنني أدعو السلطات القبرصية التركية إلى احترام ذلك المبدأ.
	37 - ولا تزال الطائفتان تعتمدان على المساعدة التي تقدمها قوة الأمم المتحدة في معالجة مختلف القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية فيهما. وتضطلع مبادرات المجتمع المدني بدور حاسم في المصالحة والانسجام بين الطائفتين في الأجل الطويل، وهي تستحق الدعم الكامل من جانب قيادة الطائفتين. كما تضطلع قوة الأمم المتحدة بدور أساسي في تيسير التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، وأنا أرحب بالتعاون المستمر بين الجانبين في هذا المجال.
	38 - ولا أزال أعتقد أن إقامة روابط واتصالات اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية، أو في مجالات أخرى مشابهة، ستؤثر تأثيرا إيجابيا على المفاوضات الجارية. فمن شأن هذه الاتصالات أن تعزز مشاعر الثقة بين الطائفتين وتساعد على معالجة الشواغل المتعلقة بالانعزال التي أعرب عنها القبارصة الأتراك. وعلاوة على ذلك، فإن تعزيز التكافؤ الاقتصادي والاجتماعي بين الجانبين لن يسهم فقط في تيسير إعادة التوحيد في نهاية المطاف، وإنما سيعزز أيضا احتمالات تحقيقه. وفي سياق عملية سلام تحظى بتأييد دولي، لن تؤدي الجهود المعاكسة سوى إلى نتائج عكسية.
	39 - ويسرني أن العمل الإنساني الذي تضطلع به اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين لا يزال مستمرا دون عوائق تُذكر. وإنني أناشد الطرفين مواصلة الجهود المبذولة للحيلولة دون إضفاء طابع سياسي على أعمال اللجنة. وأحثهما مرة أخرى على إبداء مزيد من التجاوب في تلبية ما تحتاجه اللجنة لاستخراج الجثث في جميع أنحاء الجزيرة، بما في ذلك في المناطق الخاضعة للمراقبة العسكرية في الشمال.
	40 - وبينما لم يقع أي نشاط لإزالة الألغام خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فإنه لا تزال هناك في الجزيرة مناطق ملغومة، داخل المنطقة العازلة وخارجها على حد سواء. وأهيب بالطرفين أن يقوما، دون إبطاء، بتيسير الوصول إلى المناطق الملغومة المتبقية داخل المنطقة العازلة وخارجها، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1986 (2011). والأمم المتحدة على استعداد لمساعدة الطرفين في تحقيق تطلعهما إلى جعل قبرص خالية من الألغام.
	41 - وأشجع الطرفين أيضا على مواصلة الجهود الرامية إلى إحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بالمعابر. وتسهل المعابر السبعة التي أنشئت حتى الآن إلى حد كبير تنقل الناس بين الجانبين، محدثة بذلك تغييرا ملموسا في الحياة اليومية للعديد من القبارصة في أنحاء الجزيرة. وسيساعد التقدم المحرز في هذا المضمار على تعزيز الثقة إجمالا بين الطائفتين. وأنا أحث الطرفين على السعي، من خلال مناقشات عملية وتركز على تحقيق النتائج، إلى التوصل إلى اتفاقات مفيدة للجانبين وزيادة التفاعل بين الطائفتين في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
	42 - ولا تزال قوة الأمم المتحدة تؤدي دورا مهماً في الجزيرة فيما يتعلق بالحفاظ على الهدوء وتعزيز العلاقات والثقة بين الطائفتين. وتقيم البعثة علاقة تعاون وثيقة مع بعثتي للمساعي الحميدة، بقيادة مستشاري الخاص، وجهات أخرى فاعلة تابعة للأمم المتحدة في الجزيرة. ولذا أوصي بأن تُمدد ولاية القوة لفترة ستة أشهر، تنتهي في 15 حزيران/يونيه 2012.
	43 - وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 1986 (2011)، ستواصل الأمانة العامة مشاركتها في التخطيط للطوارئ فيما يتصل بالتسوية. وستظل عملية التخطيط تسترشد بالتطورات المستجدة في مجال المفاوضات وبآراء الطرفين فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة في هذا الصدد.
	44 - وفي الوقت نفسه، سأبقي عمليات قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص قيد استعراض دقيق، مع مراعاة التطورات المستجدة في الميدان وآراء الطرفين، وسأعود إلى مجلس الأمن، حسب الاقتضاء، بتوصيات من أجل إجراء مزيد من التعديلات على ولاية القوة ومستويات قوامها ومفهوم عملياتها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وكما أبلغت المجلس في تقريري المؤرخ 8 آب/أغسطس 2011 (S/2011/498) فيما يتعلق بالتقييم الموسع لوجود الأمم المتحدة في قبرص، لا تزال المناقشات الداخلية مستمرة إزاء النطاق المحتمل لهذه العملية وتوقيتها.
	45 - وختاما، أود أن أعرب عن امتناني لكل من ليزا م. بوتنهايم، ممثلتي الخاصة ورئيسة البعثة، واللواء تشاو لي، قائد القوة، وللرجال والنساء العاملين في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، على الكفاءة والالتزام اللذين تحلوا بهما في تصريف المسؤوليات الموكولة إليهم من قبل مجلس الأمن.
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