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  تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص    
    

  مقدمة  -أوال   
يف قـربص التطـورات الـيت       حلفـظ الـسالم      األمم املتحـدة     بقوةيغطي هذا التقرير املتعلق       - ١

 ٢٠١٣ يونيـه /حزيـران  ٢٠ إىل   ٢٠١٢ ديـسمرب /كانون األول  ١٦ الفترة من    خاللاستجدت  
ــدور    ــاريخ صـ ــن تـ ــارا مـ ــستكمل، اعتبـ ــسابق  ويـ ــري الـ ــؤرخ ) S/2013/7( تقريـ ــانون  ٧املـ كـ

، سجل األنشطة اليت قامت هبا قوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص                  ٢٠١٣ يناير/الثاين
 ٢٠٨٩وقـرارات اجمللـس الالحقـة، وآخرهـا القـرار           ) ١٩٦٤ (١٨٦عمال بقرار جملـس األمـن       

)٢٠١٣ .(  
مجيـع    فـردا مـن  ٨٥٩العـسكري  ، بلـغ قـوام العنـصر    ٢٠١٣ يونيـه /حزيران ٢٠وحىت   - ٢

  ).انظر املرفق( فردا ٦٨الرتب وبلغ قوام عنصر الشرطة 
    

  بعثة املساعي احلميدة  -ثانيا   
أبريــل /ومــن نيــسان. ٢٠١٢مــارس /مل ُتعقــد أي مفاوضــات بــني القائــدين منــذ آذار   - ٣

قــربص يف  وحــىت هنايــة الفتــرة املفــضية إىل االنتخابــات الرئاســية املعقــودة يف مجهوريــة   ٢٠١٢
، اجتمع اجلانبان عوضا عن ذلك على مستوى املمـثلني يف عمليـة توّخـت         ٢٠١٣فرباير  /شباط

 لتحـسني احليـاة اليوميـة للقبارصـة مـن           ٢٠٠٨إعادة تنشيط اللجان التقنية اليت أنشئت يف عـام          
نفيـذ  وأحـرزت اللجنـة التقنيـة املعنيـة بـالتراث الثقـايف تقـدما هامـا يف ت        . خالل تدابري بنـاء الثقـة    

ومشــل ذلــك إنــشاء شــراكة . تــدابري طارئــة حلمايــة مواقــع التــراث الثقــايف علــى جــانيب اجلزيــرة  
فرباير من أجل ترميم دير أبوستولوس أندرياس برعايـة برنـامج األمـم             /متعددة املاحنني يف شباط   

ومت توقيـع بروتوكـولني باسـم الطـائفتني مـع كنيـسة قـربص وإدارة األوقـاف،          . املتحدة اإلمنائي 
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يشكل معلما هامـا يف تـاريخ التعـاون بـني القبارصـة اليونـانيني والقبارصـة األتـراك للحفـاظ                  مما
  .على تراثهم الثقايف املشترك

ومن اخلطوات اإلجيابية األخرى تنفيذ محلة للوقاية من احلرائـق نظمتـها اللجنـة التقنيـة                  - ٤
صحية ببدء تشغيل آلية لالتصاالت يف حـال        املعنية بالبيئة، وقيام اللجنة التقنية املعنية باملسائل ال       

وخالل نفس الفترة، اضطلعت جلنـة إدارة األزمـات بعمليـة         . تفشي مرض من األمراض املعدية    
ولـئن كانـت إعـادة      . مشتركة ملكافحـة احلرائـق داخـل املنطقـة املـشمولة حبمايـة األمـم املتحـدة                

جديرا بالترحيـب، فـإن أعمـال       تطورا   ٢٠١٢تنشيط اللجان التقنية يف النصف األخري من عام         
  .هذه اللجان ليست بديال عن إجراء مفاوضات موضوعية

فربايـر  / شـباط ٢٤وقد جلـب انتخـاب نيكـوس أناستاسـياديس يف مجهوريـة قـربص يف          - ٥
وأكـد الـسيد    .  أمال جديدا وتفـاؤال حـذرا بـشأن إجـراء حمادثـات بنـاءة بـني الطـائفتني                  ٢٠١٣

ص ئـد اجلديـد للقبارصـة اليونـانيني، التزامـه حبـل مـشكلة قـرب                القا بـصفته أناستاسياديس جمـددا،    
. اجلهد الالزمني للتحضري الكامـل السـتئناف عمليـة التفـاوض          وأشار إىل أنه سيكرس الوقت و     

، كرر القائد القربصـي التركـي، درويـش إيروغلـو،           ٢٠١٣فرباير  /ويف أعقاب انتخابات شباط   
وقـت ممكـن، وذكـر أن فريقـه قـد شـرع يف           بدوره اسـتعداده السـتئناف املفاوضـات يف أقـرب           

مـايو  / أيـار  ٣٠ويف  . إجراء حتضريات دقيقة للتحـاور مـع نظـريه مـن اجلانـب القربصـي اليونـاين                
، اجتمع السيد أناستاسياديس والسيد إيروغلو ألول مرة كـل بـصفته قائـدا لطائفتـه يف                 ٢٠١٣

قــربص، ألكــسندر مأدبــة عــشاء ســادهتا أجــواء وديــة واستــضافها مستــشاري اخلــاص لــشؤون   
  .بوتنهامي. داونر، وممثليت اخلاصة ورئيسة البعثة، ليزا م

    
  أنشطة قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص  - ثالثا  

هتدف قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قـربص أوال وقبـل كـل شـيء إىل منـع جتـّدد                    - ٦
وتتطلــب .  األوضــاع إىل طبيعتــهاالقتــال، واملــسامهة يف احلفــاظ علــى القــانون والنظــام وإعــادة 

والية القوة التوفيق، قـدر اإلمكـان، بـني االعتبـارات األمنيـة واحلفـاظ علـى الوضـع العـسكري                  
القائم، مع متكـني القبارصـة الـذين يعيـشون ويعملـون يف املنطقـة العازلـة مـن متابعـة ممارسـتهم                       

، مـىت كـان موفّقـا، إىل بنـاء          ويـؤدي هـذا النـهج     . األنشطة املدنية والتمتع حبيـاة كاملـة ومنتجـة        
ــائفتني، ويـــسهم يف اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا األمـــ   ــا  الثقـــة بـــني الطـ ــة دعمـ م املتحـــدة بـــصفة عامـ

  .السالم لعملية
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  منع جتدُّد القتال واحلفاظ على الوضع العسكري القائم  -ألف   
خــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر، واصــلت قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم             - ٧
استمرار اخنفـاض مـستوى     على الرغم من    و. قربص صون سالمة املنطقة العازلة واستقرارها      يف

، والـيت أدت إىل وقـوع مـشاحنات مـن     االنتهاكات العسكرية اليت ترتكبها القوتان املتواجهتان     
 بطـابع   عموما ال يزال التعاون بني قوة األمم املتحدة والقوتني املتواجهتني يتسم         حني إىل آخر،    

ــى . يبإجيــا ــة عل ــدة مــع   وحافظــت البعث ــة   ا عالقــات عمــل جي ــة والقــوات األمني لقــوات التركي
بيـد أن عـدم اعتـراف القـوتني       . واحلرس الوطين، على مجيع مستويات القيادة     للقبارصة األتراك   

 يظــل ميثــل مــشكلة، وكــذلك األمــر بالنــسبة للحــوادث الــيت  ١٩٨٩املتــواجهتني مبــذكرة عــام 
  .تحدة حلفظ السالم يف قربص داخل املنطقة العازلةتتحدى سلطة قوة األمم امل

وغــري مــا مــرة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قامــت القوتــان املتواجهتــان، وبوجــه      - ٨
خاص القوات التركية، بالتشكيك يف ترسيم األمم املتحدة خلطّي وقف إطـالق النـار، ومـن مث                 

ر ذلـك عـن أعمـال تـشييد غـري مـأذون هبـا           وقد أسف . يف حدود املنطقة العازلة يف بعض املناطق      
مشلت الطرق والبىن التحتية، من قبيل تلك اليت اضطلع هبا اجلانـب القربصـي التركـي يف أفلونـا                

ولـئن أجريـت هـذه األعمـال بقيـادة مدنيـة، فقـد        . وهضبة بيال، ومجيعها داخل املنطقـة العازلـة    
  .حظيت بدعم القوات التركية

ــوات    - ٩ ــشرين     ويف أعقــاب تقــدم الق ــا يف ت ــة أفلون ــة قــرب قري ــة العازل ــة يف املنطق التركي
نوفمرب املاضي، وذلك هبدف منع نشاط مدين غري مأذون به على مقربة مـن خـط وقـف         /الثاين

ويبـدو أن  . ، ظلـت املنطقـة مـستقرة عمومـا    )٧، الفقـرة  S/2013/7انظـر  (إطالق النار التابع هلا     
مليات رصد يف املنطقة، باالقتران مع إعـادة إقـرار          قيام قوة األمم املتحدة بدوريات منتظمة وع      

وجود دائم للقوة واتصاالهتا املستمرة مع القـوات التركيـة، قـد سـاهم يف هتدئـة املخـاوف، إىل              
يونيـه مـن إعـادة الوضـع إىل مـا كـان       /درجة أن قوة األمم املتحدة متكنت يف منتـصف حزيـران       
ومــن . ٢٠١٢نــوفمرب /يف تــشرين الثــاينعليــه بإزالــة خــط مــن الرباميــل كانــت وضــعتها هنــاك 

املخيب لآلمال أنـه بـالرغم مـن جنـاح قـوة األمـم املتحـدة يف حتـسني احلالـة األمنيـة يف املنطقـة،                          
. تقــدمت القــوات التركيــة علــى الفــور إىل داخــل املنطقــة العازلــة وأعــادت إقامــة ســياج هنــاك 

الوضــع يف املنطقـة إىل مــا كــان  واجتمـع قائــد قـوة األمــم املتحـدة مــع نظـريه يف حماولــة إلعـادة      
  .عليه، وما زالت هذه اجلهود متواصلة

واصلت القوتان املتواجهتان حماوالهتمـا إلجـراء       ،  باإلضافة إىل هذه التحديات احملددة    و  - ١٠
 وقــد تــصدت قــوة األمــم .علــى الوضــع العــسكري القــائم عــرب املنطقــة العازلــة تغــيريات طفيفــة

ل دورهــا كجهــة اتــصال، وواصــلت يف ســياق إعــادة تأكيــد املتحــدة هلــذه احملــاوالت مــن خــال
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املتاحـة  تحتيـة  ال وسامهت البنيـة . سلطتها، أداء دور حيوي يف بناء الثقة بني القوتني املتواجهتني  
 أدىن علـى  تـسوية املـسائل   يفللمراقبة واإلبالغ واالتـصال، مدعومـة بـدوريات منتظمـة،        للبعثة  

  .يف احلفاظ على الثقة واالستقرارعنصرا هاما  وظلت تشكل ،مالئممستوى 
ويـــستمر وجـــود املواقـــع العـــسكرية الـــيت أُبلـــغ عنـــها ســـابقا والـــيت أنـــشأهتا القوتـــان    - ١١

وجتـاوز مـرارا عـدد أفـراد        . املتواجهتان داخل املنطقة العازلة يف انتهاك للوضع القائم يف املنطقة         
ر، وذلــك يف انتــهاك للوضــع   القــوات التركيــة يف مركــز االتــصال يف ســتروفيليا العــدد املقــر      

ركيـا مـسؤولية عـن الوضـع القـائم      وما زالت األمـم املتحـدة تعتـرب حكومـة ت          .العسكري القائم 
  .فاروشا يف
 جرى خفض عدد الـدوريات الـيت تقـوم هبـا القـوات              ،خالل الفترة املشمولة بالتقرير   و  - ١٢

ــى طــول اخلــط األخــضر يف بلــ      ــوة األمــم املتحــدة عل ــة لق ــة  العــسكرية التابع دة نيقوســيا القدمي
وقـد سـاهم اإلمهـال وأحـوال املنـاخ الـسيئة علـى مـدى عـدة                  . احلساسة، وذلك لـدواعي أمنيـة     

وسعيا إلجيـاد أكثـر الوسـائل فعاليـة         . سنوات يف تقويض سالمة عدد من املباين يف تلك املنطقة         
ــادرة مــشتركة بــني العنــصر العــسكري وعنــصر       للتخفيــف مــن حــدة هــذا اخلطــر، أُنــشئت مب

 وهـي آليـة مـشتركة     - شؤون املدنية يف البعثة، بالتعاون مع مشروع اخلطة الرئيسية لنيقوسـيا          ال
  . ملعاجلة القضايا احلضرية يف بلدة نيقوسيا القدمية١٩٧٩بني الطائفتني أنشئت يف عام 

داخـل املنطقـة االقتـصادية    واستمرت التوترات املرتبطـة بالتنقيـب عـن املـوارد الطبيعيـة              - ١٣
تواصـلت أعمـال احلفـر للتحقـق مـن وجـود            و. قربص خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير       ل اخلالصة

املــوارد اهليدروكربونيــة وكميتــها يف القطاعــات املعّينــة إىل اجلنــوب واجلنــوب الــشرقي مــن         
وعقـب بـدء مرحلـة ثانيـة مـن أعمـال       . على ذلـك التطـور  احتجاجها   تركيا   وواصلت. اجلزيرة

ــا يف   ــران ١٤احلفــر، أصــدرت تركي ــه موقفهــا دعمــا العتراضــات    /حزي ــا أكــدت في ــه بيان يوني
وأشــار . اجلانــب القربصــي التركــي بــأن تلــك األعمــال متــس حبقــوق الطائفــة القربصــية التركيــة

البيان إىل اعتزام تركيا تقدمي املساعدة للقبارصة األتراك من أجل التنقيـب عـن املـوارد الطبيعيـة      
يونيه بيانا تدافع فيـه عـن       / حزيران ١٧ت قربص يف    وردا على ذلك، أصدر   . يف جنوب اجلزيرة  

. حقهـا الــسيادي يف التنقيـب عــن املـوارد الطبيعيــة واسـتغالهلا يف منطقتــها االقتـصادية اخلالــصة     
وأدان البيــان اعتــزام تركيــا تقــدمي الــدعم للقبارصــة األتــراك يف التنقيــب عــن املــوارد الطبيعيــة،    

  .حدة التوتر يف املنطقةموضحا أن تطورا من هذا القبيل سيزيد من 
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  إزالة األلغام  -باء   
يستمر اجلانبان يف منع الوصـول إىل املنـاطق امللغومـة األربـع املتبقيـة يف املنطقـة العازلـة                 - ١٤

إىل اجلنـوب مـن فاروشـا وتـسيطر عليهـا       توجـد إحـدى هـذه املنـاطق         و. ألغراض إزالـة األلغـام    
  . وجينا وختضع لسيطرة احلرس الوطينالقوات التركية، وتوجد ثالث منها يف جيب لور

بــشأن توســيع نطــاق عمليــات إزالــة األلغــام لتــشمل منــاطق   إحــراز أي تقــدم ومل يــتم  - ١٥
ســيما  وتظــل هنــاك شــواغل، ال. خــارج املنطقــة العازلــة علــى حنــو مــا دعــا إليــه جملــس األمــن  

األمطـار   ء احتمال أن تكـون    ، إزا لمنطقة العازلة ل واملتامخةيتعلق باملناطق املزروعة باأللغام      فيما
 قـوة األمـم املتحـدة،    تـسعى و.  إىل داخـل املنطقـة العازلـة      األلغـام  تزحـزح    قد أدت إىل   الشديدة

 إىل احتـواء هـذا اخلطـر يف أقـرب      دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغـام،     بالتعاون مع 
منطقـة العازلـة بوصـف ذلـك        وصى بـشدة بإزالـة حقـول األلغـام املتامخـة لل           وإنين أ . وقت ممكن 

  .تدبريا من تدابري السالمة وبناء الثقة يف آن واحد
  

  إعادة األوضاع إىل طبيعتها واملهام اإلنسانية  -جيم   
علــى مجيــع مقترحــات املــشاريع  قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف قــربص  وافقــت  - ١٦

 مـشروعا، وهـو نـصف العـدد     ١٧ وعـددها الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،     املدنية اليت تلقتها خالل     
وواصـلت القـوة، يف إطـار دعمهـا     . املعتاد، تضمنت مقترحات قليلة جدا ملشاريع بنـاء جديـدة      

 البنيـة التحتيـة     وتيسري صـيانة  تقدمي اخلدمات األساسية للطائفتني     املتواصل هلذه األنشطة، رصد     
 الفتــرة املــشمولة بــالتقرير مل تــشهدو. للمرافــق واخلــدمات العامــة يف املنطقــة العازلــة األساســية 

  . العمل التقين هذاعلى صعيدأي تعاون بني اجلانبني احلايل 
ومتشيا مع واليتها املتمثلـة يف املـسامهة يف إعـادة األوضـاع إىل طبيعتـها، واصـلت قـوة                      - ١٧

األمم املتحدة تشجيع السلطات وقادة اجملتمعـات احملليـة واملـدنيني علـى التعـاون مـع البعثـة مـن                   
ل توفري املعلومات بشأن املشاريع املدنية يف املنطقـة العازلـة، متـشيا مـع نظـام البعثـة املتعلـق                     خال

ويف هذا الـصدد، وسـعيا إىل تـشجيع التعـاون مـع البعثـة، وكـذلك احلـوار                   . بإصدار التراخيص 
 الطائفي فيما بـني قـادة اجملتمعـات احملليـة يف املنطقـة العازلـة، استـضافت قـوة األمـم املتحـدة يف                       

وعلى الرغم من هذه اجلهود، ظلـت قـوة        . مارس اجتماعا حضره عمد وشيوخ الطائفتني     /آذار
األمم املتحـدة تواجـه حتـديات لـسلطتها مـن جانـب متعاقـدين وأفـراد يـضطلعون بأنـشطة غـري                       
مأذون هبا، وأحيانا بطريقـة تفـاقم األجـواء املتـوترة يف املنطقـة العازلـة، وتـؤثر سـلبا يف الوضـع                       

ومــن األمثلــة يف هــذا الــصدد قيــام  . لقــائم وتتطلــب تكثيــف االتــصاالت لتــسويتها العــسكري ا
ــد أنابيــب      ــسبق، مب ــؤخرا، دون إذن م ــة يف   اجلانــب القربصــي التركــي م ــيال الواقع يف هــضبة ب

  .العازلة املنطقة



S/2013/392
 

6 13-37809 
 

خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، واصـــلت اجلامعـــة الـــيت افُتتحـــت يف تـــشرين         و  - ١٨
 وهي القرية الوحيـدة املـشتركة بـني الطـائفتني يف املنطقـة              - قرية بيال     يف ٢٠١٢أكتوبر  /األول

ويظــل القلــق ينتــاب قــوة . ، عملــها دون إذن مــن القــوة)١٥، الفقــرة S/2013/7انظــر (العازلــة 
. األمم املتحدة بشأن األثر احملتمل ألي تدفق للطالب يف التوازن اجلغرايف الـدقيق داخـل القريـة     

يتجـاوز    مل، ومعظمهم من القبارصة اليونانيني، منخفـضا حيـث        لطالب ا وحىت اآلن، ظل عدد   
ومن دون التوصل إىل اتفـاق بـني القـوة ومجيـع األطـراف املعنيـة بـشأن الترتيبـات                 . طالبا ١٤٥

األمنية والـشرطية وغريهـا، فـإن أي توسـع إضـايف ميكـن أن يكـون لـه أثـر سـليب علـى القـانون                           
  .والنظام يف املنطقة

علـق بالقـضايا املعلقـة املتـصلة باعتـداء قبارصـة يونـانيني علـى أفـراد قـوة األمـم            وفيما يت   - ١٩
ثــت البعثــة الــسلطات م املتحــدة يف املنطقــة العازلــة، حاملتحــدة وإحلــاق أضــرار مبمتلكــات األمــ

وتتواصل أيضا القيود املفروضة من حني آلخـر        . املختصة على اختاذ إجراءات فورية للبت فيها      
املتحــدة املنحــدرين مــن أصــول قربصــية يونانيــة والــساعني إىل االضــطالع علــى مــوظفي األمــم 
  .مبهامهم يف الشمال

واصلت قوة األمـم املتحـدة معاجلـة املـسائل اليوميـة اإلنـسانية              خارج املنطقة العازلة،    و  - ٢٠
 واملتعلقــة بالرفــاه الــيت تواجــه القبارصــة اليونــانيني واملوارنــة املقــيمني يف الــشمال والــيت تواجــه    

 زيــارة منـــزلية خــالل الفتــرة املــشمولة   ٢٠وأُجريــت . القبارصــة األتــراك املقــيمني يف اجلنــوب 
اإلعـراب عـن القلـق إزاء احلالـة الـصحية املتـدهورة لكبـار               على الـرغم مـن اسـتمرار        و. بالتقرير

 أطبـاء يتحـدثون    يف الشمال، تواصل رفض طلبات توفري   السن من القبارصة اليونانيني واملوارنة    
وقوبـل بـالرفض أيـضا طلـب نقـل جهـاز وقـف الرجفـان                . اليونانية لعالج هـؤالء املرضـى     غة  الل

 واصلت قوة األمـم     وبالنسبة للقبارصة األتراك يف اجلنوب،    . القليب ملساعدة أحد هؤالء املرضى    
  .املتحدة رصد فرص حصوهلم على اخلدمات الصحية والرعاية االجتماعية

أبريـل الـسماح   /رار اجلانـب القربصـي اليونـاين يف نيـسان         ورحبت قوة األمم املتحدة بق      - ٢١
بنقل سجاد جديد من الـشمال إىل مـسجد هالـة سـلطان التقـي يف الرناكـا، وإن ظلـت بعـض               

ــة       ــسجد قائم ــة يف امل ــادة الديني ــق بالعب ــا يتعل ــود املفروضــة فيم ــرأ أي . القي ــستجدات ومل تط م
وقامت قـوة األمـم املتحـدة    . كية يف ليماسوليتعلق بإنشاء مدرسة ابتدائية لتعليم اللغة التر    فيما

 شـخص، ُعقـدت يف املنطقـة       ١ ١٠٠ مناسبة دينية واحتفالية شارك فيها حنو        ١١بتيسري تنظيم   
ــن اجلــانبني     ــا إىل أي م ــتلزمت عبوره ــة أو اس ــانيني    . العازل ــف القبارصــة اليون وواصــلت طوائ

ا جــرت عليــه العــادة يف الــسنوات  واملوارنــة واألرمــن أداء الــشعائر الدينيــة يف الــشمال وفقــا ملــ 
  . املاضية، لكن دون فتح أي مواقع جديدة للعبادة
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 من القبارصـة    ٣٤٧وواصلت قوة األمم املتحدة تقدمي املساعدة اإلنسانية أسبوعيا إىل            - ٢٢
مراقبــة عمــل املــدارس القربصــية  أيــضا وواصــلت .  مــن املوارنــة يف الــشمال ١٢٤اليونــانيني و 

ومل ُيحسم بعد يف طلبني تقـدمت هبمـا أسـرة قربصـية يونانيـة          . زيرة كارباس اليونانية يف شبه ج   
وســاعدت قــوة األمــم املتحــدة يف معاجلــة . وامــرأة قربصــية يونانيــة للعــودة إىل منطقــة كاربــاس

 مـن  مخـسة مـن القبارصـة األتـراك يف اجلنـوب و     أربعةاملسائل القانونية واإلنسانية املتصلة حببس 
ــة والقبارصــة ا  ــشمال املوارن ــانيني يف ال ــت ليون ــارات  .  وباحتجــازهم املؤق ــة وقامــت بزي منتظم

 الطائفـة األخـرى للتحقـق    املوجـودة لـدى  االحتجـاز   لسجناء يف مرافقاويسرت زيارات ألسر 
  جلــسة١٤ البعثــةوحــضرت .  احملتجــزين الــذين يقــضون أحكامــا بالــسجن  ورفــاهمــن أحــوال

  .القضائية استماع يف احملاكم لتعزيز الثقة يف اإلجراءات
 وواصلت قـوة األمـم املتحـدة دعـم مبـادرات اجملتمـع املـدين الراميـة إىل تعزيـز التعـاون                       - ٢٣

مناسبة مشتركة بني الطائفتني، شـارك فيهـا      ٨٦ويّسرت القوة تنظيم    . بني الطائفتني واملصاحلة  
ومشلـت تلـك املناسـبات      . شخص، وذلك بالتعاون مـع شـركاء دولـيني وحملـيني           ٣ ٠٠٠زهاء  
تماعات منتظمة بني قـادة وممثلـي األحـزاب الـسياسية القربصـية اليونانيـة والقربصـية التركيـة           اج

  .حتت رعاية سفارة سلوفاكيا، فضال عن مناسبات رياضية وثقافية وتعليمية
ودعمت قوة األمم املتحدة جمموعة متنوعة من املـشاريع املـشتركة بـني الطـائفتني الـيت                   - ٢٤

 ،مــايو/أيــار ويف. تحــدة اإلمنــائي وشــركاؤه احملليــون يف املنطقــة العازلــة  برنــامج األمــم املنفــذها
أطلق املركز اإلعالمي للطوائف القربصية، ومقره يف املنطقـة العازلـة قـرب فنـدق ليـدرا بـاالس                   

ويهـدف  . يف نيقوسيا، أول مرفق مشترك بني الطائفتني للبث عـرب شـبكة اإلنترنـت يف اجلزيـرة                
دة إىل تزويد القبارصة مبصدر حمايد لألنباء واملعلومـات املتعلقـة بقـضايا    استوديو الوسائط املتعد  

  .السالم واملصاحلة والتطورات املستجدة يف الطائفتني
  الـيت جتريهـا    تحقيقـات الوواصلت شرطة قوة األمم املتحدة مساعدة وتيسري عـدد مـن              - ٢٥

وقـد قامـت    . املنطقة العازلة دوائر الشرطة لدى كل من الطائفتني يف اجلرائم اليت وقعت داخل            
الصيد غـري املـشروع والتـهريب،        الدوريات املشتركة للتصدي ألنشطة      من خالل تنظيم  بذلك  

واتـسم  . وملكافحة تزايد حوادث السرقة والقضايا البيئية املتمثلة يف قطع األشجار غري القـانوين            
يني يف مزرعـة للخنـازير      تدخل قـوة األمـم املتحـدة إىل جانـب مـوظفي البيئـة احمللـ                خاصة   أمهيةب

ــاه عـــرب       ــدد بتلويـــث مـــصادر امليـ ــنظم يهـ ــسائلة غـــري املـ ــان تـــصريف الفـــضالت الـ حيـــث كـ
العازلة إىل الشمال، مما قد يؤدي إىل زيادة تدهور العالقات بني الطـائفتني ورمبـا احلالـة                املنطقة

  .األمنية ككل



S/2013/392
 

8 13-37809 
 

عنيـة باجلرميـة واملـسائل اجلنائيـة        وتقوم شرطة قوة األمم املتحدة بتيسري اللجنة التقنيـة امل           - ٢٦
خططـا لتنظـيم    ومشلـت املناقـشات     . خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير       اليت اجتمعت أربع مـرات      

ــى اجلزيــرة يف            ــنظَّم عل ــة ت ــسائل اجلنائيــة احمللي ــن امل ــائفتني ع ــشتركة بــني الط ــية م ــة دراس حلق
ملكــة املتحــدة ، وحــضور حلقــة عمــل مــشتركة معقــودة يف إحــدى اجلامعــات بامل ٢٠١٣ عــام

لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وسبل حتسني التحقيقات اليت يقوم هبا اجلانبـان مـن خـالل         
وواصلت غرفة االتصاالت املشتركة العمل مبثابة حمفل لتعزيـز         . إمكانية تبادل األدلة واملطلوبني   

وخــالل الفتــرة . ائيــةالتعــاون بــني اجلــانبني مــن خــالل تبــادل املعلومــات املتــصلة باملــسائل اجلن  
ــالتقرير، ورد   ــشمولة ب ــجلت   ١٩امل ــدا للمعلومــات وُس ــا جدي ــادل   ٤٩ طلب ــة إضــافية لتب  عملي

املعلومات، بالتساوي بـني الطـرفني، إمـا اسـتجابة لطلبـات مقدمـة أو عرضـا ملعلومـات مقدمـة                   
ن ونتيجة هلـذا التعـاون وحـسن النيـة، مبـا يف ذلـك تقـصري زمـن االسـتجابة، فُتحـت مثـا                       . طوعا

قــضايا جنائيــة، أربــع منــها معروضــة حاليــا علــى احملــاكم، منــها مــا يتعلــق باجلرميــة املنظمــة عــرب 
ينــاير، ســاعدت غرفــة االتــصاالت املــشتركة أيــضا يف نــزع /ويف كــانون الثــاين. املنطقــة العازلــة

فتيل التوترات على إثر عملية ختريب استهدفت مسجد يف دهينيـا كـان برنـامج األمـم املتحـدة                  
   .ائي يف املراحل املبكرة جدا من ترميمهاإلمن
ــة للقوافـــل الـــيت تنقـــل مـــدنيني       - ٢٧ وتواصـــل شـــرطة قـــوة األمـــم املتحـــدة تـــوفري احلراسـ
القبارصـة األتـراك وإمـدادات إنـسانية يف إطـار االتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه بـني زعيمـي                         من

ــشرين األول  ــائفتني يف ت ــوبر /الط ــرب ليمنيتــ   ٢٠١٠أكت ــاح مع ــد افتت ــشيلرماك/يس عن ــم و. ي رغ
 اجلانب القربصـي التركـي   واصل، ُتذكر املعابر بدون عوائق املدنيني علىحركة مرور   استمرار

 ورفـض   لحصول على حراسة رمسية بوترية أعلى من الوترية املتفق عليها،         ل زيادة طلباته املقدمة  
وحرصـا  . يونيـه /ان حزيـر ٣اجلانب القربصي اليوناين السماح لقافلة قربصـية تركيـة بـالعبور يف         

على كفالة سالسة عمليـة العبـور، ذكّـرت قـوة األمـم املتحـدة الطـرفني بالتزاماهتمـا املنـصوص                     
  . ٢٠١٠أكتوبر / وتشرين األول٢٠٠٩يونيه /عليها يف اتفاقيهما املؤرخني حزيران

قبارصـة   اللجنة املعنية باملعابر، اليت كلّفها زعيم القبارصة اليونـانيني وزعـيم ال            ومل تعقد   - ٢٨
 بالتوصــــل إىل اتفــــاق بــــشأن املعــــابر اجلديــــدة، ٢٠١٠ديــــسمرب /األتــــراك يف كــــانون األول

على الـرغم مـن تـدخل قـوة األمـم املتحـدة لـدى         و.  خالل الفترة املشمولة بالتقرير    اجتماع أي
  .اجلانبني، ظلت مواقفهما بشأن مواقع املعابر اجلديدة متباينة

يونيــه / حزيــران١٢ إىل ٢٠١٢ديــسمرب /نون األول كــا٧وخــالل الفتــرة املمتــدة مــن    - ٢٩
وخالل الفتـرة   .  عملية عبور رمسية من خالل املنطقة العازلة       ٦١٠ ٠٠٠  حنو جلت، سُ ٢٠١٣

، بلغت قيمة البضائع اليت عربت من اجلنـوب         ٢٠١٣ أبريل/نيسانإىل  نوفمرب  /تشرين الثاين من  
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 ُنقلـت يف االجتـاه املعـاكس حنـو      يورو، وبلغت قيمـة البـضائع الـيت       ٤٤٠ ٠٠٠إىل الشمال حنو    
وتعكس هذه األرقام اخنفاضا عاما يف عبـور األشـخاص ويف التبـادالت التجاريـة         .  يورو مليوين

  .بني الطائفتني يف السنوات األخرية
      

  اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين  - رابعا  
ولة بـالتقرير، تنفيـذ     واصلت اللجنة املعنية باألشـخاص املفقـودين، خـالل الفتـرة املـشم              - ٣٠

مشروعها املشترك بني الطائفتني املتعلق باستخراج رفات املفقودين وحتديـد هويـاهتم وإعـادهتم              
، كانـت أفرقـة علمـاء اآلثـار املـشتركة بـني الطـائفتني               ٢٠١٣يونيـه   /حزيرانوحىت  . إىل ذويهم 
ن، أعيــدت وحــىت اآل.  علــى جــانيب اجلزيــرةا فــرد٩٧٨جنــة قــد اســتخرجت رفــات والتابعــة للّ

 شخــصا خــالل الفتــرة املــشمولة  ٧١ إىل ذويهــم، مبــا يف ذلــك رفــات  أشــخاص ٤٠٧رفــات 
 وُتعزى الزيادة احلادة يف إعادة رفات املفقودين يف املقام األول إىل جنـاح االنتقـال إىل                 .بالتقرير

 ألغـراض   املخترب الوراثي التابع للجنة الدولية املعنية باألشخاص املفقودين يف البوسنة واهلرسك          
ــل  ــاتحتلي ــا        عين ــة ذاهت ــة للجن ــشأة حــديثا والتابع ــة املن ــويل الوحــدة اجليني ــووي وت  احلمــض الن

وقـد أُتـيح للجنـة يف       . اإلجراءات النهائية لتحديد اهلوية عن طريق االستعانة باخلربات الداخليـة         
السنوات األخرية فرصة الوصول إىل مواقع عسكرية غري مسّيجة يف الـشمال علـى أسـاس كـل      

ويف تطـور إجيـايب خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، طلبـت اللجنـة ألول مـرة                    . حالة على حـدة   
  .السماح هلا بدخول منطقة عسكرية مسّيجة يف الشمال وحظي طلبها بالقبول

    
  اجلوانب املالية واإلدارية  - خامسا 

مبلغـا   ٦٦/٢٦٨اعتمـدت اجلمعيـة العامـة، بقرارهـا         كما أشـرت يف تقريـري األخـري،           - ٣١
 مليون دوالر لإلنفاق على قوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص يف الفتـرة                    ٥٤,٦قدره  
، ويـشمل ذلـك املبلـغ تـربع حكومـة           ٢٠١٣يونيـه   /حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠١٢يوليـه   / متوز ١من  

 مليــون دوالر، وتــربع ١٧,٥ قــربص، الــذي ميثــل ثلــث صــايف تكــاليف القــوة، أي مــا يعــادل  
وإين أدعـو البلـدان واملنظمـات األخـرى أن تتـربع            .  ماليـني دوالر   ٦,٥لغ  حكومة اليونـان البـا    

  .تكاليف القوة الذي تغطيه األنصبة املقررة باملثل، هبدف خفض ذلك اجلزء من
تنظر اجلمعية العامة حاليا يف امليزانية اليت اقترحُتها لإلنفاق علـى القـوة يف الفتـرة مـن                  و  - ٣٢
إذا قرر اجمللس متديد واليـة القـوة لفتـرة          و. ٢٠١٤يونيه  /ان حزير ٣٠ إىل   ٢٠١٣يوليه  / متوز ١

 أدناه، فـإن تكلفـة اإلنفـاق علـى القـوة            ٤٦الفقرة   يف ستة أشهر أخرى، على النحو املوصى به      
  .ستقتصر على املبلغ الذي تعتمده اجلمعية العامة
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حـساب  ، بلغ جمموع األنصبة املقـررة غـري املـسددة لل       ٢٠١٣ يونيه/ حزيران ٢٠وحىت    - ٣٣
 ١٩٩٣يونيـه   / حزيـران  ١٦اخلاص لقوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قـربص عـن الفتـرة مـن                

األنــصبة املقــررة  وبلــغ جممــوع . مليــون دوالر١٥,٩ مــا قــدره ٢٠١٣يونيــه /حزيــران ٢٠إىل 
  .مليون دوالر ١ ٢٥٤,٢املسددة جلميع عمليات حفظ السالم يف التاريخ نفسه  غري
عن الفتـرتني املنتـهيتني     سوى  القوات واملعدات اململوكة للوحدات      تكاليف   ومل تسدد   - ٣٤
، علـى التـوايل، نظـرا لتـأّخر اسـتالم           ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٣٠ و   ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٣٠ يف

  .األنصبة املقررة
    

  مالحظات  - سادسا 
 علـى  يف معظـم األحيـان  خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، ظـل الوضـع هادئـا ومـستقرا                 - ٣٥
وينبغـي للقـوتني    . ، مع اخنفاض مـستوى االنتـهاكات العـسكرية        ل خطي وقف إطالق النار    طو

العمــل مــع قــوة األمــم املتحــدة املتــواجهتني االســتفادة مــن هــذا االجتــاه اإلجيــايب واالشــتراك يف  
ويف هـذا الـسياق، أرّحـب بـدخول قائـد قـوة األمـم               . بنـاء الثقـة   ل  العسكرية تدابرياليتعلق ب  فيما

 حوار مع قائدي القوتني املتواجهتني بشأن هذه املـسألة، وآمـل أن يفـضي ذلـك إىل       املتحدة يف 
  .مناقشات هادفة بشأن تنفيذ تدابري عسكرية لبناء الثقة

ويف املقــام األول، أشــجع اجلــانبني علــى الكــف عــن الطعــن يف ترســيم األمــم املتحــدة     - ٣٦
لعازلة، األمـر الـذي ال يـؤدي إال إىل          خلطي وقف إطالق النار ومن مث يف تعيني حدود املنطقة ا          

 سيتحسن إذا قبـل اجلانبـان رمسيـا          العام وأؤكد من جديد اعتقادي بأن الوضع     . زيادة التوترات 
 عاما املاضـية لتنظـيم األنـشطة        ٢٤ اليت تطبقها األمم املتحدة على مدى الـ         ١٩٨٩مذكرة عام   

  .يف املنطقة العازلة
 يف املنطقـة العازلـة تتـأثر سـلبا باألنـشطة املدنيـة غـري                وظلت حالة السالمة واالسـتقرار      - ٣٧
تـشكل األنـشطة املدنيـة يف املنطقـة العازلـة نتيجـة طبيعيـة لتزايـد الـشعور بـاألمن                     و. ذون هبـا  أامل

 تعزيـز الثقـة بـني الطـائفتني     بيـد أن هـذه األنـشطة لـن تـسهم يف     . عموما لـدى الـسكان احمللـيني     
 ســلطات وأدعــو. راءات الــيت حتــددها قــوة األمــم املتحــدةإذا مت االضــطالع هبــا وفقــا لإلجــ إال

،  بأنـشطة غـري مـأذون هبـا        ممـن يقـوم   الكيانـات    و  إجراءات حامسة إزاء األفـراد     إىل اختاذ اجلانبني  
دعمهـا لقـدرة البعثـة       و  يف املنطقـة العازلـة،      لسلطة قوة األمم املتحـدة     سيربهن على احترامها   مما

  .على تنفيذ الوالية املنوطة هبا
ويف هـذا الــصدد، مـا فتئــت صـيانة البنيــة التحتيـة األساســية للمرافـق العامــة يف املنطقــة        - ٣٨

ــدة   ــثري خالفــات متزاي ــة ت ــذ عقــود     . العازل ــان تنتفعــان مــن هــذه املرافــق من ــا كانــت الطائفت ومل
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وستظالن تنتفعان منها، فمن املهم أال يسعى أي من اجلـانبني إىل احتكـار الـسيطرة علـى تلـك          
ملشتركة والعمل بدال من ذلك على التعاون الوثيـق مـع البعثـة وفقـا لإلجـراءات املتفـق                   املوارد ا 
وتقف قوة األمم املتحدة على أهبة االستعداد، كعهـدها دائمـا، ملـساعدة اجلـانبني علـى                . عليها

  .بدء تعاون تقين مشترك بشأن هذه املسائل
 واالقتـصادية الـيت تـشهدها قـربص         ويساورين القلق إزاء احتمال أن تؤثر األزمـة املاليـة           - ٣٩

ويف هذا السياق، من املؤسـف أن تـسجل         . تأثريا سلبيا يف االتصاالت والعالقات بني الطائفتني      
وإنين أدعو قائدي الطائفتني إىل بـذل اجلهـود، قـوال        . حركة األشخاص وجتارة البضائع تراجعا    

تـصاالت، مبـا يف ذلـك تـشجيع     وفعال، من أجل هتيئة األجواء املواتيـة لتوسـيع وتعميـق تلـك اال           
ويف هـذا الـصدد، أرحـب بالقيـام     . التجارة، حيثما أمكن، باعتبارها عامال حامسا يف بنـاء الثقـة   

مؤخرا بإنشاء حمطة إذاعية مشتركة بني الطائفتني بوصفها خطـوة هامـة صـوب التـرويج لفهـم                  
 النقـاش الـدائر بـشأن    أفضل لوجهة نظر اجلانب اآلخر وإشراك اجملتمـع املـدين بـصورة فعالـة يف        

  .عملية السالم
وال أزال أعتقــد أن إقامــة روابــط واتــصاالت اقتــصادية واجتماعيــة وثقافيــة ورياضــية،    - ٤٠
. املنـاخ الـسائد علـى احلـدود    و  املفاوضـات يف جماالت أخرى مشاهبة، ستؤثر تأثريا إجيابيا يف    أو

 وتساعد علـى معاجلـة الـشواغل        فمن شأن هذه االتصاالت أن تعزز مشاعر الثقة بني الطائفتني         
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن تعزيــز التكــافؤ . املتعلقــة بالعزلــة الــيت أعــرب عنــها القبارصــة األتــراك

يــسهم يف تيــسري إعــادة التوحيــد يف هنايــة املطــاف      ساالقتــصادي واالجتمــاعي بــني اجلــانبني    
ــة ســالم حتظــى بتأييــد دويل  . ســيعزز أيــضا احتمــاالت حتقيقهــا و ، لــن تــؤدي ويف ســياق عملي

  .اجلهود العكسية سوى إىل نتائج عكسية
أشجع الطرفني على مواصلة اجلهود فيما يتعلق بإقامة معابر جديـدة يف            بالتايل، فإنين   و  - ٤١

. ، وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن يعــزز التفاعـــل االجتمـــاعي واالقتـــصادي بـــني الطـــائفتني املــستقبل 
سيساعد التقدم يف هـذا اجملـال يف        ،  ٢٠٠٨شهدنا عند فتح معرب يف شارع ليدرا يف عام           وكما

التعجيل باتباع هنج عملـي موجـه حنـو         وأحث الطرفني على    . حتسني الثقة عموما بني الطائفتني    
  . يف تعاطيهما مع هذه املسألةحتقيق النتائج

 معاجلـة مـسألة حقـول       يفيتمثل أحد التدابري املهمة األخرى لبنـاء الثقـة بـني اجلـانبني              و  - ٤٢
، والـيت تـشكل خطـرا علـى كـل      سواء يف املنطقة العازلـة أو خارجهـا   ال تزال قائمة    األلغام اليت 

يقوما، دون تـأخري،     وأهيب بالطرفني أن  . من املدنيني واألفراد العسكريني القائمني بالدوريات     
املناطق امللغومـة املتبقيـة داخـل املنطقـة العازلـة وخارجهـا، متاشـيا مـع                 مجيع  بتيسري الوصول إىل    

وميكن إجراء هذه اخلطـوة بـشكل انفـرادي دون احلاجـة            ). ٢٠١٣ (٢٠٨٩لس األمن   قرار جم 
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واألمم املتحدة على استعداد ملساعدة الطرفني يف حتقيـق تطلعهمـا إىل جعـل              . إىل اتفاق متبادل  
  .قربص خالية من األلغام

أخـرى  وفيما يتعلـق باسـتغالل املـوارد الطبيعيـة يف املنطقـة احمليطـة بقـربص، أدعـو مـرة                       - ٤٣
مجيع األطراف أن تبذل قصارى جهدها لتجنب زيادة حدة التـوترات، الـيت قـد تـنعكس سـلبا                   

ــة     ــة العازل ــا يف ذلــك يف املنطق ــة، مب ــة األمني ــروة  تعــودمــن املهــم ضــمان أن و. علــى احلال  أي ث
ــع القبارصــة،      ــك جلمي ــشف حــديثا، وهــي مل ــالنفعتكت ــى ال ب ــا عل ــائفتني مع وال شــك أن . ط

لغاز الطبيعـي يف عـرض البحـر يـشكل حـافزا قويـا جلميـع األطـراف مـن           اكتشاف احتياطيات ا  
وأملي أن يـسفر هـذا االكتـشاف عـن تعـاون أوثـق              . أجل التوصل إىل حل دائم ملشكلة قربص      
  .لفائدة مجيع أصحاب املصلحة يف املنطقة

وتظل األمم املتحـدة ملتزمـة بـدعم العمـل حاسـم األمهيـة الـذي يـتم بالنيابـة عـن أسـر                      - ٤٤
وإين أعتمد على دعم مجيـع األطـراف        . ضحايا من خالل اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين      ال

وعلـى الـرغم مـن أن    . للحفاظ على الطابع غري السياسي واملشترك بني الطائفتني لعمـل اللجنـة        
زيادة فرص الوصول إىل منطقـة عـسكرية مـسّيجة يف الـشمال متثـل تطـورا إجيابيـا أرّحـب بـه،                       

 اللجنــة االســتجابة بقــدر أكــرب الحتياجــات يــع األطــراف، مــرة أخــرى، علــى  أحــث مجفــإنين 
  .باستخراج اجلثث يف مجيع أحناء اجلزيرةيتعلق  فيما
ومن املؤسف أن القيود املفروضة على حركة مـوظفي األمـم املتحـدة احمللـيني ال تـزال                    - ٤٥
مبـدأ وضـرورة تقتـضيها      فاملنظمة تعترب حرية تنقل مجيـع مـوظفي األمـم املتحـدة مـسألة               . قائمة

وإنين أدعـو الـسلطات القربصـية التركيـة إىل احتـرام            . االحتياجات التنفيذية لقوة األمم املتحدة    
  .ذلك املبدأ

وال تزال قـوة األمـم املتحـدة تـؤدي دورا هامـا يف اجلزيـرة بفـرض سـلطتها يف املنطقـة                         - ٤٦
فـراد  لـيت تـؤثر يف احليـاة اليوميـة أل    العازلة واملسامهة يف اسـتتباب اهلـدوء وحـل خمتلـف املـسائل ا            

علــى التــزام إىل حــد كــبري  تتوقــفبيــد أن قــدرهتا علــى القيــام بــذلك الــدور   . كلتــا الطــائفتني
وأمـال يف أن يواصـل      . حتدي سلطة القوة ومشروعيتها يف املنطقة العازلـة        اجلانبني باالمتناع عن  

 لفتــرة ســتة البعثــةبتمديــد واليــة أوصــي اجلانبــان تعاوهنمــا مــع قــوة األمــم املتحــدة حبــسن نيــة، 
  .٢٠١٤ يناير/كانون الثاين ٣١أشهر، تنتهي يف 

ــادة           - ٤٧ ــدة، بقي ــثيت للمــساعي احلمي ــع بع ــق م ــا الوثي ــم املتحــدة تعاوهن ــوة األم وتواصــل ق
شـيا مـع   امتو. مستشاري اخلاص، واجلهـات الفاعلـة األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة يف اجلزيـرة         

ــن ذات    ــس األمـ ــرارات جملـ ــرار   قـ ــا القـ ــصلة، وآخرهـ ــل )٢٠١٣ (٢٠٨٩الـ ــة، ستواصـ  البعثـ
وسـتظل عمليـة التخطـيط مـسترشدة     . مشاركتها يف التخطـيط للطـوارئ فيمـا يتـصل بالتـسوية           
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يستجد من تطورات يف املفاوضات وبآراء الطرفني فيما يتعلق بالدور الذي ميكن أن تؤديـه                مبا
  .األمم املتحدة يف هذا الصدد

، سـأُبقي عمليـات قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص قيـد                    ويف الوقت نفـسه     - ٤٨
االستعراض الوثيق، مع مراعاة التطـورات املـستجدة حمليـا وآراء الطـرفني، وسـأعود إىل جملـس                  
األمن بتوصـيات، حـسب االقتـضاء، مـن أجـل إجـراء مزيـد مـن التعـديالت علـى واليـة القـوة                         

  .تستدعي الضرورة ذلكومستويات قوامها ومفهوم عملياهتا، حاملا 
ــة،         - ٤٩ ــسة البعثـ ــة ورئيـ ــثليت اخلاصـ ــن ممـ ــل مـ ــاين لكـ ــن امتنـ ــرب عـ ــا، أود أن أعـ   وختامـ

بوتنهامي، وقائد القوة، اللواء تشاو ليو، وللعاملني يف قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم                  . ليزا م 
الـيت أوكلـها    يف قربص رجاال ونساًء، ملا أبدوه من كفـاءة والتـزام يف االضـطالع باملـسؤوليات                 

  .إليهم جملس األمن
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  مرفق
البلدان املسامهة بأفراد عسكريني وأفراد للـشرطة يف قـوة األمـم املتحـدة           

  حلفظ السالم يف قربص
  )٢٠١٣ يونيه/حزيران ٢٠حىت (
  
  األفراد العسكريون  البلد

  ٢٩٤  )أ(األرجنتني
  ٤  النمسا
  ١  كندا
  ٢  الصني
  ٨٤  )ب(هنغاريا

  ٢٠٠  )ج(سلوفاكيا
  ٢٧٤   املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة
  ٨٥٩  اجملموع  

      
   املتحدةاألممشرطة   البلد

  ١٥  أستراليا
  ٧  البوسنة واهلرسك

  ٤  كرواتيا
  ٨  اهلند

  ١٢  أيرلندا
  ٤  إيطاليا
  ٢  ليتوانيا

  ٤  اجلبل األسود
  ٢  صربيا

  ٢  سلوفاكيا
  ٨  أوكرانيا

  ٦٨  اجملموع  
  

  ).١٤(وباراغواي ) ١٤(وشيلي ) ١(تشمل الوحدة األرجنتينية جنودا من الربازيل    )أ(  
  .)٧( تشمل الوحدة اهلنغارية جنودا من صربيا   )ب(  
  .)٣٩(وصربيا ) ٢(تشمل الوحدة السلوفاكية جنودا من كرواتيا    )ج(  



S/2013/392  
 

13-37809 15 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


