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  )٢٠١٧( ٢٣٣٨القرار     

  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ٢٦املعقودة يف  ٧٨٦٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
  

  ،إن جملس األمن  

ــم املتحــدة يف قــربص       إذ يرحــب   ــة األم ــام عــن عملي ــني الع ــر األم ) S/2017/20( بتقري
 ،٢٠١٧ كانون الثاين/يناير ٩املؤرخ 

أن حكومة قربص وافقت علـى ضـرورة اإلبقـاء علـى قـوة األمـم املتحـدة         وإذ يالحظ  
ــد     ــا بع ــربص إىل م ــاير   ٣١حلفــظ الســالم يف ق ــالنظر إىل األوضــاع  ٢٠١٧كــانون الثاين/ين ، ب

  ة،السائدة يف اجلزير

م األمني العام تقدمي تقريـر عـن مسـاعيه احلميـدة يف الفتـرة املشـمولة       ازتعا ظوإذ يالح  
األمني العام إميانه الراسخ بأن مسـؤولية إجيـاد حـل تقـع أوال وقبـل       يشاطر وإذبالتقرير املقبل، 

دور األمــم املتحــدة الرئيســي    تأكيــد يعيــدوإذ كــل شــيء علــى عــاتق القبارصــة أنفســهم،      
ــربص        يف ــرتاع يف ق ــة لل ــى التوصــل إىل تســوية شــاملة ودائم ولالنقســام مســاعدة الطــرفني عل

 ،تشهده اجلزيرة  الذي

ــي     وإذ يرحـــب   ــي التركـ ــزعيمني القربصـ ــترك للـ ــان املشـ ــددة يف البيـ ــات احملـ بااللتزامـ
أســاس اإلعــالن املشــترك املعتمــد  علــى  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٤والقربصــي اليونــاين املــؤرخ 

م اجليــــد احملــــرز يف املفاوضــــات بالتقــــد وإذ يرحــــب كــــذلك، ٢٠١٤فرباير شــــباط/ ١١ يف
ذلك الوقت، مبا يف ذلك عقد مؤمتر من أجل قربص حتت رعاية األمـم املتحـدة يف كـانون     منذ

والتـزام املشـاركني فيـه بـدعم العمليـة املؤديـة إىل تسـوية شـاملة يف قـربص،           ٢٠١٧الثاين/يناير 
  إسنب بارث إيد، املعين بقربص خلاص لألمني العاموبالدعم املقدم من املستشار ا

إىل األمهية اليت يوليها اتمع الدويل ملشاركة مجيع األطراف مشـاركة تامـة    وإذ يشري  
ــة وبنــ  أن املفاوضــات مل تســفر بعــد عــن تســوية دائمــة     وإذ يالحــظاملفاوضــات،  اءة يفومرن
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منطقـتني تسـوده املسـاواة السياسـية،     وشاملة وعادلة على أساس إقامة احتاد ذي طائفتني وذي 
اجلــانبني علــى تكثيــف  يشــجع وإذهــو مــبني يف قــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة،   وفقــا ملــا

أن الوضـع   يؤكـد  وإذاملفاوضات املوضوعية على حنو مترابط بشأن القضايا اجلوهرية العالقـة،  
 ميكن أن يظل على ما هو عليه،  الراهن ال

ــاء الثقــة وفيمــا    وإذ يالحــظ    ضــرورة املضــي قــدما يف النظــر يف التــدابري العســكرية لبن
إىل جتـدد اجلهـود مـن أجـل تنفيـذ مجيـع تـدابري بنـاء الثقـة           وإذ يـدعو يتصل ا مـن مناقشـات،   

 ء الثقة بني الطائفتني وتنفيذها،االتفاق على مزيد من اخلطوات لبنا  املتبقية وإىل

 يشـجع  وإذعمليات عبـور القبارصـة للخـط األخضـر،     أمهية استمرار  وإذ يعيد تأكيد  
 معابر أخرى باتفاق بني اجلانبني،على فتح 

بالفوائــد الكــثرية املهمــة الــيت ميكــن أن جينيهــا القبارصــة كافــة مــن إجيــاد  واقتناعــا منــه  
اجلـانبني وزعيميهمـا    وإذ حيثتسوية شاملة ودائمة يف قربص، مبا يف ذلك الفوائد االقتصادية، 

علـــى أن يشـــرحا بوضـــوح  وإذ يشـــجعهمازيـــز النـــربة اإلجيابيـــة يف اخلطـــاب العـــام، علـــى تع
ضــرورة إبــداء كــذلك للطــائفتني، قبــل إجــراء أي اســتفتاءات بوقــت كــاف، فوائــد التســوية و 

 ونة وروح التوافق لضمان حتقيقها،املزيد من املر

ــربز   ــةاأل وإذ ي ــة  مهي ــه ا   ل السياســية واملالي ــوم ب ــذي يق ــداعم ال ــدور ال ــدويل،  ل ــع ال تم
األطــراف املعنيــة يف اختــاذ إجــراءات عمليــة ملســاعدة الــزعيمني القربصــي  مجيــع ســيما دور  وال

 فادة الكاملة من الفرصة احلالية،اليوناين والقربصي التركي على االست

بتقييم األمـني العـام الـذي يفيـد بـأن الوضـع األمـين يف اجلزيـرة وعلـى           وإذ حييط علما  
مجيع األطراف على جتنب أي عمـل مـن شـأنه     وإذ حيثيزال مستقراً،  طول اخلط األخضر ال

أن يفضي إىل زيادة التـوتر أو أن يقـوض التقـدم احملـرز حـىت اآلن أو يضـر بـأجواء حسـن النيـة          
 انتهاكات الوضع العسكري الراهن، اجلزيرة، مبا يف ذلك  يف

ــة ستتحســن     وإذ يشــري   ــة يف املنطقــة العازل إىل اعتقــاد األمــني العــام الراســخ بــأن احلال
 اليت تستخدمها األمم املتحدة، ١٩٨٩قبل اجلانبان مذكرة عام   إذا

إىل حقـــول األلغـــام املتبقيـــة  وصـــولأن اجلـــانبني مينعـــان ال مـــع األســـف وإذ يالحـــظ  
وإذ يالحـظ أن األلغـام   أن تسـتمر،   املنطقة العازلة وأن عمليـة إزالـة األلغـام يف قـربص جيـب      يف
 ،املقترحـات املقدمـة واملناقشـات املعقـودة     وإذ يالحـظ أيضـا  تزال تشكل خطرا يف قـربص،   ال

علــى التعجيــل بالتوصــل  وإذ حيــثزالــة األلغــام، إبشــأن وكــذلك املبــادرات اإلجيابيــة املتخــذة 
  ام املتبقية،م وتطهري حقول األلغاتفاق ييسر استئناف عمليات إزالة األلغا  إىل
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ــثين   ــاملفقودين،    وإذ ي ــة ب ــة املعني ــى عمــل اللجن ــربزعل ــة تكثيــف أنشــطتها،   وإذ ي أمهي
علـى حنـو مـا أعـرِب عنـه يف النشـرة الصـحفية         مث ضرورة إتاحة مجيع املعلومات املطلوبة، ومن

بشـــأن اســـتعراض مـــواد  ٢٠١٦متوز/يوليـــه  ٢٨الصـــادرة عـــن اللجنـــة املعنيـــة بـــاملفقودين يف 
يـزال يـتعني الكشـف     نصف مجيع األشـخاص املفقـودين ال  حوايل أن  يالحظ وإذت، احملفوظا

علـى إفسـاح اـال     وإذ حيـث املائة منهم مل حتـدد بعـد هويتـهم،     يف ٦٣حنو  عن أماكنهم وأن
 وإذ يعـرب عـن ثقتـه   للوصول إىل مجيع املناطق على وجه السرعة كيما تؤدي اللجنة مهامها، 

 ،يف أن هذه العملية ستعزز املصاحلة بني الطائفتني

ــأن املشــاركة النشــطة   وإذ يقــر   ــك    موعــاتب ــا يف ذل ــدين، مب  اموعــاتاتمــع امل
    ــة السياســية وميكــن أن تســهم يف اســتدامة أي تســوية ي توصــل إليهــا  النســائية، أساســية للعملي

 وإذ يرحـب مهيـة يف عمليـات السـالم،    إىل أن املرأة تضطلع بـدور بـالغ األ   يشري وإذمستقبال، 
جبميع اجلهود الرامية إىل تعزيز االتصاالت بني الطائفتني واملناسبات اليت جتمع بينهما، مبا فيهـا  

ــرة،        ــم املتحــدة يف اجلزي ــة لألم ــات التابع ــع اهليئ ـــا مجي ـــي تبذهلـ ــود التـ ــانبني  وإذ حيــثاجله اجل
شــجيع التعــاون بــني اهليئــات االقتصــادية     تعزيــز املشــاركة الفعالــة للمجتمــع املــدين وت     علــى

 ات اليت حتول دون هذه االتصاالت،والتجارية وإزالة مجيع العقب

 ،السالم ضرورة أن يتبع الس جا صارما واستراتيجيا يف نشر قوات حفظ وإذ يؤكد  

ــاعتزام األمــني العــام إخضــاع مجيــع عمليــات حفــظ الســالم باســتمرار      وإذ يرحــب   ب
من أجل كفالة كفاءا وفعاليتها، مبـا يف ذلـك اسـتعراض قـوة األمـم املتحـدة       الستعراض دقيق 

ــا،       ــك مالئم ــىت كــان ذل ــربص م ــظ الســالم يف ق ــة التخطــيط   وإذ يشــريحلف ــة إىل أمهي للمرحل
فيما يتعلق بالتسوية، مبا يف ذلـك تقـدمي توصـيات، حسـب االقتضـاء، إلدخـال مزيـد         االنتقالية

ــة القــوة ومســتويات قواــا وموا    ردهــا األخــرى ومفهــوم عملياــا،  مــن التعــديالت علــى والي
 تطورات امليدانية وآراء الطرفني،مراعاة ال  مع

إليزابيـث سـبيهار    املمثلـة اخلاصـة   اجلهود الـيت يبـذهلا كـل مـن     وإذ يالحظ مع التقدير  
لقائـد القـوة اللـواء حممـد     بتعيني األمني العـام   وإذ يرحب، واملستشار اخلاص إسنب بارث إيدي

 ،كبري مهايون

ص وحكومـــة اليونـــان ملـــا تقدمانـــه  األمـــني العـــام امتنانـــه حلكومـــة قـــرب  وإذ يشـــاطر  
ــدان واملنظمــات      مــن ــداً مــن التربعــات مــن البل ــه مزي ــل القــوة، وطلب األخــرى،  تربعــات لتموي
 ضاء اليت تساهم بأفراد يف القوة،عن تقديره للدول األع يعرب  وإذ
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مبـا تبذلـه األمـم املتحـدة مـن جهـود لتوعيـة أفـراد حفـظ السـالم يف مجيـع             وإذ يرحب  
ــة           ــص املناع ــريوس نق ــن اإلصــابة بف ــة م ــظ الســالم بشــأن الوقاي ــا حلف  ــوم ــيت تق ــات ال العملي

ب (اإليــدز) واألمــراض املعديــة األخــرى ومكافحتــها،   البشــرية/متالزمة نقــص املناعــة املكتســ 
 تلك اجلهود، يشجع  وإذ

ــان     يرحـــب  - ١   ــا الزعيمـ ــيت يقودهـ ــات الـ ــىت اآلن يف املفاوضـ ــرز حـ ــدم احملـ بالتقـ
وباجلهود املتواصلة اليت يبذهلا الزعيمـان واملفاوضـون التـابعون هلمـا للتوصـل إىل تسـوية شـاملة        

 م الفرصة املتاحة حالياً بعزم لتحقيق تسوية شاملة؛اجلانبني على اغتنا ويشجعمستدامة، 

 ؛)S/2017/20( بتقرير األمني العامعلما حييط   - ٢  

ــن   يشــري   - ٣   ــس األم ــرار جمل ــب ،)٢٠١٦( ٢٢٦٣إىل ق ــام   ويهي ــالزعيمني القي ب
 يلي:  مبا

اإلسهام جبهودمها يف مزيد من العمل من أجل تقريـب وجهـات النظـر بشـأن       (أ)  
 القضايا اجلوهرية؛

 مواصلة العمل مع اللجان التقنية دف حتسني احلياة اليومية للقبارصة؛  (ب)  

 حتســني اجلــو العــام للمفاوضــات، بطــرق تشــمل تركيــز الرســائل املوجهــة إىل   (ج)  
 أكرب؛ جلمهور على أوجه التقارب وسبل املضي قدما، وتوجيه رسائل بناءة ومنسجمة بقدرا

  زيادة مشاركة اتمع املدين يف العملية حسب االقتضاء؛  (د)  

 إىل األمــني العــام تكثيــف التخطــيط اإلضــايف للمرحلــة االنتقاليــة فيمــا  يطلــب  - ٤  
املفاوضات، ويشـجع الطـرفني علـى العمـل     يتعلق بالتسوية، مسترشدا بالتطورات املستجدة يف 

السـالم يف قـربص وبعثـة األمـم املتحـدة للمسـاعي احلميـدة         حلفـظ األمم املتحدة  قوةمعاً، ومع 
 بشأن املسائل املتصلة بتنفيذ التسوية؛

ــث  - ٥   ــة،      حيـ إىل االتفـــاق علـــى املزيـــد    ويتطلـــععلـــى تنفيـــذ تـــدابري بنـــاء الثقـ
اخلطـوات املقبولـة لـدى الطـرفني وتنفيـذها، مبـا يف ذلـك التـدابري العسـكرية لبنـاء الثقـة             هـذه  من

 ؛بيئة مواتية للتسوية يئمن شأنه أن يه وهو ماومعابر أخرى، بالفعل املتفق عليها  عابراملوفتح 

جبميع اجلهود الرامية إىل االستجابة ملتطلبات اللجنة املعنية بـاملفقودين   يرحب  - ٦  
 مـايو أيار/ ٢٨الـذي أصـدره الزعيمـان يف    سـتخراج الرفـات، وكـذلك بالنـداء املشـترك      بشأن ا
جبميـع األطـراف أن تتـيح إمكانيـة      ويهيـب  للحصول علـى معلومـات يف هـذا الصـدد،     ٢٠١٥

 اللجنة؛  الوصول الكامل إىل مجيع املناطق بسرعة أكرب، نظرا للحاجة إىل تكثيف عمل
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مجيع قراراته ذات الصلة اليت اختذها بشأن قربص، وخباصة القـرار   يعيد تأكيد  - ٧  
 وما تاله من قرارات؛ ١٩٩٩/يونيه حزيران ٢٩املؤرخ  )١٩٩٩( ١٢٥١

 ويقـرر لقـوة األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم يف قـربص،        عن دعمـه التـام   يعرب  - ٨  
 ؛٢٠١٧متوز/يوليه  ٣١متديد واليتها لفترة أخرى تنتهي يف 

ــال م  يهيـــب  - ٩   ــانبني أن يواصـ ــال اجلـ ــتعجال   بكـ ــه االسـ ــى وجـ ــاركتهما، علـ شـ
بشـأن  احترام والية القوة، يف املشاورات اجلارية معها بشأن تعيني حدود املنطقة العازلة و ومع

 ق عاجل بشأن املسائل العالقة؛تفادف التوصل إىل ا ١٩٨٩مذكرة األمم املتحدة لعام 

باجلانب القربصـي التركـي والقـوات التركيـة إعـادة الوضـع العسـكري         يهيب  - ١٠  
 ؛٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٣٠كان عليه قبل   ستروفيليا إىل ما  يف

بكــال اجلــانبني الســماح بوصــول األفــراد املتخصصــني يف إزالــة األلغــام  يهيــب  - ١١  
يف قربص داخل املنطقة العازلة، وحيث كـال اجلـانبني علـى توسـيع      وتسهيل إزالة األلغام املتبقية
 خارج املنطقة العازلة؛لتمتد إىل نطاق عمليات إزالة األلغام 

ــب  - ١٢   ــرار، يتضــمن         يطل ــذا الق ــذ ه ــن تنفي ــدم تقريــرا ع ــام أن يق ــني الع إىل األم
 متوز/يوليـه  ١٠ فيما يتعلق بالتسـوية، وذلـك حبلـول   التخطيط للمرحلة االنتقالية معلومات عن 

 على املستجدات حسب االقتضاء؛األمن ، وأن يواصل إطالع جملس ٢٠١٧

باجلهود اليت تبذهلا القوة من أجـل تنفيـذ سياسـة األمـني العـام القائمـة        يرحب  - ١٣  
على عدم التسامح إطالقا يف قضايا االسـتغالل اجلنسـي واالنتـهاكات اجلنسـية وكفالــة امتثـال       

إىل األمـني العـام أن يواصـل اختـاذ      ويطلـب ة األمم املتحدة لقواعد السـلوك،  أفرادها التام ملدون
علـى املسـتجدات،    األمـن  مجيع اإلجراءات الالزمة يف هـذا الصـدد وأن يواصـل إطـالع جملـس     

البلــدان املســامهة بقــوات علــى اختــاذ اإلجــراءات الوقائيــة املناســبة، مبــا يف ذلــك تنظــيم     وحيــث
النشـر، وعلـى اختـاذ اإلجـراءات التأديبيـة وغريهـا مـن اإلجـراءات          دورات تدريبية للتوعية قبـل 

 بعني هلا أي سلوك من هذا القبيل؛لكفالة املساءلة التامة يف حاالت إتيان األفراد التا

  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٤  
 


