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 (7192) 7912القرار   
 كــونةا الينــو   71، املعقــة ة   2721الــ ا اهــ س جملــس األمــن    ل ــت     

 7192 ينوير
 

 ،إن جملس األمن 
( املؤرخ S/2015/17بتقرير األمني العوم عن عملية األمم املتحدة   قربص ) إذ يرحب 

 ،  7192لينو  ينوير كونةا ا 1

أا حكةمة قربص وافقت علـ  رـرورة اقبقـول علـ  قـةة األمـم املتحـدة         وإذ يالحظ 
ــد     ــو بع ــربص بع م ــا ال ــ م   ق ــوير   79حلف ــولن ر بع األورــو   7192كــونةا الينو  ين ، ب

 ال وئدة   اجلزيرة،  

املشـمةلة   عـزم األمـني العـوم ميقـدر ميقريـر عـن م ـوعي  احلميـدة   الفتـرة          وإذ يالحظ 
األمني العوم بميون  الراسخ بأا م ـؤولية باـو  حـل ميقـال أوب وقبـل       وإذ يشاطربولتقرير املقبل، 

 ور األمــم املتحــدة الرئي ــل    يعيددت كيديددت وإذ كــل ءــلل علــ  عــوميص القبورمــة أنف ــ م،      
ــربص          ــ ا    ق ــة لل ــ  التةمــل بع مي ــةية ءــوملة و ائم ول نق ــوم م ــوعدة الفــرفني عل

 ،  ش دس اجلزيرةمي ال ا

ب هلو امل تشور اخلوص لألمني العـوم بسـب بـور     يعن  عم  للم وعل اليت  وإذ يعرب 
 وا  ةن مــاملاملفوورــو   بع اســت نو  وإذ يددت  أمهيــة ئي ــة بي ــة مةامييــة،   يالحددظ وإذبيــد، 

ببفــول وبفريقــة ميركــز علــ  النتــوئا علــ  لــة مــو اميفــص عليــ    اقعــ ا املشــتر  ال ــو ر عــن 
احلو ـة   وإذ يؤدت، 7192ءبوط فرباير  99عيمل القبورمة اليةنونيني والقبورمة األميرا    ز

الزعيمني واملفوورني مل وعل متجد ة مـن أ ـل التةمـل بع مي ـةية ءـوملة   أقـر         بذل إىل
 ممكن،   وقت
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بع األمهية اليت يةلي و اجملتمال الدويل ملشوركة مجيال األطرا  مشـوركة ميومـة    وإذ يشري 
ــولة   املفوورــو ،   ــة وبن ــد عــن مي ــةية  ائمــة     وإذ يالحددظومرن أا املفوورــو  ت مي ــفر بع

وءوملة وعو لة عل  أسوس بقومة احتو  ذا طـوئفتني وذا منفقـتني مي ـة س امل ـوواة ال يوسـية،      
اجلــونبني علــ  ميكينيــ   وإذ يشدد  هــة مــبني   قــرارا  جملــس األمــن ذا  ال ــلة،   وفقــو ملــو

أا الةرـال   وإذ يؤددت عل  لة مترابط بشأا القضويو اجلةهرية العولقـة،   املفوورو  املةرةعية
 ميكن أا ي ل عل  مو هة علي ،   الراهن ب

ررورة املضل قدمو   الن ر   التدابري الع كرية لبنول الينقة وفيمو يت ل هبو  وإذ يالحظ 
ــن منوقشــو ،   ــول        وإذ يددت  م ــ  مجيــال ميــدابري بن ــن أ ــل مينفي الينقــة املتبقيــة  بع جتــد  اجل ــة  م

 ابميفوق عل  مزيد من اخلفةا  لبنول الينقة بني الفوئفتني ومينفي هو،  وبع

 يشد    وإذأمهية استمرار عمليو  عبةر القبورمـة للطـط األرضـر،     وإذ يعيت كيديت 
 عل  فتح معوبر أررى بوميفوق بني اجلونبني،  

القبورمــة كوفــة مــن باــو   بولفةائــد الكــينرية امل مــة الــيت ميكــن أا اني ــو واقتنا ددا مندد  
اجلـونبني وزعيمي مـو    وإذ حيثمي ةية ءوملة و ائمة   قربص، مبو   ذلك الفةائد ابقت و ية، 

علـــ  أا يشـــرحو بةرـــة   وإذ يشددد ع  اعلـــ  ميعزيـــز النـــربة اقاوبيـــة   اخلفـــو  العـــوم،  
ببـدال املزيـد    للفوئفتني، قبل ب رال أا استفتولا  حمتملة بةقت كو ، فةائد الت ةية ورـرورة 

 من املرونة ورو  التةافص لضموا حتقيق و،  

سـيمو  ور األطـرا     أمهية الدور الداعم ال ا يقـةم بـ  اجملتمـال الـدويل، وب     وإذ يربز 
املعنية   اهوذ ب ـرالا  عمليـة مل ـوعدة الـزعيمني القربمـل اليةنـو  والقربمـل التركـل علـ           

 ابستفو ة الكوملة من الفرمة احلولية،  

بتقييم األمـني العـوم الـ ا يفيـد بـأا الةرـال األمـي   اجلزيـرة وعلـ            وإذ حييط  ل ا 
مجيال األطرا  عل  جتنب أا عمـل مـن ءـأن      وإذ حيثيزال م تقرًا،  طةل اخلط األرضر ب

أا يفضل بع زيو ة التـةمير أو أا يقـةا التقـدم ا ـرز حـ  ا ا أو يضـر بـأ ةال ح ـن النيـة          
  ذلك انت وكو  الةرال الع كرا الراهن،  اجلزيرة، مبو    

ــة ستتح ــن     وإذ يشددري  ــة   املنفقــة العوزل بع اعتقــو  األمــني العــوم الراســخ بــأا احلول
 اليت مي تطدم و األمم املتحدة،   9191قبل اجلونبوا م كرة عوم  بذا

أا اجلـــونبني مينعـــوا مـــال األســـ  الـــدرةل بع حقـــةل األل ـــوم املتبقيـــة    وإذ يالحدددظ 
أا األل ـوم   وإذ يالحدظ نفقة العوزلة وأا عملية بزالـة األل ـوم   قـربص اـب أا مي ـتمر،      امل  
املقترحـو  املقدمـة واملنوقشـو  املعقـة ة      وإذ يالحدظ ييادا  ميزال ميشـكل رفـرا   قـربص،     ب
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عل  التعجيل بولتةمل بع اميفوق يي ر است نو  عمليـو    وإذ حيثزالة األل وم، بمؤررا بشأا 
 م وميف ري حقةل األل وم املتبقية،  بزالة األل و

ــوملفقة ين،    وإذ يدد ي  ــة ب ــة املعني ــ  عمــل اللجن ــ  أنشــفت و،   وإذ يددربزعل ــة ميكيني أمهي
ــة ين ب    يالحددظ وإذ ــال األءــطوص املفق ــن أموكنــ م      أا ن ــ  مجي ــتعني الكشــ  ع ــزال ي ي
ةمـةل  علـ  بف ـو  اجملـول لل    وإذ حيدث   املوئة من م ت حتد  بعد هةيت م،  21أكينر من  وأا

عـن ققتـ    أا    وإذ يعدرب بع مجيال املنوطص عل  و ـ  ال ـرعة كيمـو ميـؤ ا اللجنـة م وم ـو،       
 ه س العملية ستعزز امل وحلة بني الفوئفتني،  

بـأا املشـوركة النشـفة هلي ـو  اجملتمـال املـد ، مبـو   ذلـك اهلي ـو  الن ـوئية،            وإذ يقر 
ــة ال يوســية وميكــن أا مي ــ م   اســتدام    ة أا مي ــةية يتةمــل بلي ــو م ــتقب ،   أسوســية للعملي

جبميــال  وإذ يرحددببع أا املــرأة ميضــفلال بــدور بــوليف األمهيــة   عمليــو  ال ــ م،    يشددري وإذ
اجل ــة  الراميــة بع ميعزيــز ابمي ــوب  بــني الفــوئفتني واملنوســبو  الــيت جتمــال بينــ مو، مبــو في ــو    

اجلـونبني علـ     وإذ حيدث   اجلزيـرة،   اجل ة  التــل ميب هلــو مجيـال اهلي ـو  التوبعـة لألمـم املتحـدة     
ميعزيز املشـوركة الفعولـة للمجتمـال املـد  وميشـجيال التعـووا بـني اهلي ـو  ابقت ـو ية والتجوريـة           

 وبزالة مجيال العقبو  اليت حتةل  وا ه س ابمي وب ،  

ــر قـــةا         وإذ يؤددددت  ــترامييجيو   نشـ ــورمو واسـ ــو مـ ــس  جـ ــال اجمللـ ــرورة أا يتبـ رـ
 ال  م،   حفا

ــال عمليــو  حفــا ال ــ م بوســتمرار      حددبوإذ ير  ــوعتزام األمــني العــوم برضــو  مجي ب
بستعراا  قيص من أ ل كفولة كفولئو وفعوليت و، مبـو   ذلـك اسـتعراا قـةة األمـم املتحـدة       

بع أمهية التطفيط حلوب  الفـةار    وإذ يشريحلفا ال  م   قربص م  كوا ذلك م ئمو، 
ــد مــن         ــك ميقــدر ميةمــيو ، ح ــب ابقتضــول، ق رــول مزي ــو   ذل ــص بولت ــةية، مب فيمــو يتعل
التعدي   عل  وبية القةة وم تةيو  قةائو ومةار هو األررى ومف ةم عمليوئو، مال مراعـوة  

 التفةرا  امليدانية وآرال الفرفني،  

  الــيت يبــ هلو كــل مــن ليــزا بةمينــ ور ب ــفت و املمينلــة   اجل ــة وإذ يالحددظ مدد  ايتقددتير  
بتعــيني األمــني العــوم  وإذ يرحددباخلومــة لألمــني العــوم، وقوئــد القــةة اللــةال كري ــتني لةنــد،   

 للم تشور اخلوص بسب بور  بيد،

األمــني العــوم امتنونــ  حلكةمــة قــربص وحكةمــة اليةنــوا ملــو ميقدمونــ  مــن     وإذ يشدداطر 
 يعدرب  وإذوطلَب  مزيدًا من التربعو  من البلداا واملن مو  األرـرى،   ميربعو  لتمةيل القةة،

 عن ميقديرس للدول األعضول اليت مي وهم بأفرا    القةة،  
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مبـو ميب لـ  األمـم املتحـدة مـن   ـة  لتةعيـة أفـرا  حفـا ال ـ م   مجيـال             وإذ يرحب 
ــريو         ــن اقمــوبة بف ــة م ــا ال ــ م بشــأا الةقوي ــو حلف ــةم هب ــيت ميق ــو  ال ــة  العملي ــا املنوع س نق

ــ و،      ــة األرــرى ومكوفحت ــدز( واألمــراا املعدي البشــرية مت زمة نقــا املنوعــة املكت ــب )اقي
 ميلك اجل ة ،   يش   وإذ

بولتقدم ا رز ح  ا ا   املفوورو  الكوملة، لكن  ي حـا أا هـ ا    يعترف - 9 
بسـت نو  العو ـل   بع ا ويدت   التقدم غري كو  وأن  ت ي فر بعـد عـن مي ـةية ءـوملة  ائمـة،      

 من أ ل بحراز ميقدم حوسم بشأا القضويو اجلةهرية؛   ةملفوورو  من م

 (؛ S/2015/17بتقرير األمني العوم ) حييط  ل ًا - 7 

ــن   يشددري  - 7  ــس األم ــرار جمل ــوم   7199) 7172بع ق ــولزعيمني القي ــب ب (، وي ي
 يلل:   مبو

اقس وم جب ة مهو   مزيد من العمل من أ ل ميقريـب و  ـو  الن ـر بشـأا      )أ( 
 القضويو اجلةهرية؛

 مةاملة العمل مال اللجوا التقنية هبد  حت ني احليوة اليةمية للقبورمة؛ ) ( 

حت ــني اجلـــة العــوم للمفوورـــو ، بفــرق ميشـــمل ميركيــز الرســـوئل املة  ـــة      )ج( 
ــور  وســبل امل     بع ــةر علــ  أو ــ  التق ــوئل بنــولة ومن ــجمة      اجلم  ضــل قــدمو، ومية يــ  رس
 أكرب؛ بقدر

 زيو ة مشوركة اجملتمال املد    العملية ح ب ابقتضول؛ ) ( 

بع ابميفـوق علـ  املزيـد مـن هـ س       ويتطلد  عل  مينفي  ميدابري بنـول الينقـة،    حيث - 2 
لينقة وفـتح معـوبر   اخلفةا  املقبةلة لدى الفرفني ومينفي هو، مبو   ذلك التدابري الع كرية لبنول ا

 أررى، ممو من ءأن  أا ي يئ بي ة مةاميية للت ةية؛  

جبميال اجل ة  الرامية بع ابستجوبة ملتفلبو  اللجنة املعنية بـوملفقة ين   يرحب - 2 
ــل         ــة الةمــةل الكوم ــو بمكوني ــيح هل ــال األطــرا  أا ميت ــب جبمي ــو ، وي ي بشــأا اســتطراج الرف

 للحو ة بع ميكيني  عمل اللجنة؛  مجيال املنوطص ب رعة أكرب، اعتبورا  بع

مجيال قرارامي  ذا  ال لة اليت اه هو بشأا قربص، وخبومة القـرار   يعيت كيديت - 2 
 ومو مي س من قرارا ؛   9111حزيراا يةني   71( املؤرخ 9111) 9729

عن  عمـ  التـوم لقـةة األمـم املتحـدة حلفـا ال ـ م   قـربص، ويقـرر           يعرب - 2 
 ؛  7192متةز يةلي   79أررى مينت ل    متديد وبيت و لفترة
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بكــ  اجلــونبني أا يةامــ  مشــوركت مو، علــ  و ــ  ابســتعجول ومــال   ي يددب - 9 
احترام وبية القةة،   املشـوورا  اجلوريـة مع ـو بشـأا ميعـيني حـدو  املنفقـة العوزلـة ومـ كرة          

 لقة؛  هبد  التةمل بع اميفوق عو ل بشأا امل وئل العو 9191األمم املتحدة لعوم 

بوجلونب القربمـل التركـل والقـةا  التركيـة بعـو ة الةرـال الع ـكرا         ي يب - 1 
 ؛  7111حزيراا يةني   71ستروفيليو بع مو كوا علي  قبل   

بكــ  اجلــونبني ال ــمو  بةمــةل األفــرا  املتط  ــني   بزالــة األل ــوم  ي يددب - 91 
لعوزلة، وحيث كـ  اجلـونبني علـ  ميةسـيال     ومي  يل بزالة األل وم املتبقية   قربص  ارل املنفقة ا

 رورج املنفقة العوزلة؛  لتمتد بع نفوق عمليو  بزالة األل وم 

ــرار، يتضــمن         يطلددب - 99  ــ ا الق ــ  ه ــن مينفي ــرا ع ــدم ميقري ــوم أا يق ــني الع بع األم
ــن   ــو  عـ ــوب   معلةمـ ــيط ل حتمـ ــةل   التطفـ ــك  لـ ــةية، وذلـ ــص بولت ـ ــو يتعلـ ــةز  91فيمـ  متـ

 ل بط   جملس األمن عل  امل تجدا  ح ب ابقتضول؛  ، وأا يةام7192 يةلي 

بوجل ة  اليت ميب هلو القةة من أ ـل مينفيـ  سيوسـة األمـني العـوم القوئمـة        يرحب - 97 
عل  عدم الت ومح بط قو   قضويو ابسـت  ل اجلن ـل وابنتـ وكو  اجلن ـية وكفولــة امتينـول       

بع األمـني العـوم أا يةامـل اهـوذ      ويطلدب  ، أفرا هو التوم ملدونة األمم املتحدة لقةاعد ال ـلة 
مجيال اق رالا  ال زمة   هـ ا ال ـد  وأا يةامـل بطـ   جملـس األمـن علـ  امل ـتجدا ،         

البلــداا امل ــومهة بقــةا  علــ  اهــوذ اق ــرالا  الةقوئيــة املنوســبة، مبــو   ذلــك مين ــيم     وحيددث
التأ يبيـة وغريهـو مـن اق ـرالا        ورا  ميدريبية للتةعية قبـل النشـر، وعلـ  اهـوذ اق ـرالا      

    لكفولة امل وللة التومة   حوب  بمييوا األفرا  التوبعني هلو أا سلة  من ه ا القبيل؛

 أا يبقل امل ألة قيد ن رس. يقرر - 97 
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