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            املرفق األول
  

                                بيان أدىل به األمني العام للصحافة    
  

      ٢٠٠٤      فرباير  /      شباط  ١٣    
  

ــورك بــني     /        شــباط  ١٠               املفاوضــات يف  ت        اســتأنف   ــر يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيوي                                                     فرباي
                      الطرفني يف قربص، حبضوري،

                                                                            من االجتماعات واملشاورات، يـسرين أن أعلـن أن الطـرفني قـد التزمـا                             وبعد ثالثة أيام    
                                                                                      بالتفاوض حبسن نية على أساس خطيت لتحقيق تسوية شاملة ملـشكلة قـربص عـن طريـق إجـراء         

   .    ٢٠٠٤     مايو  /      أيار ١                              استفتاءين منفصلني ومتزامنني قبل 
              مال اخلطة مـن                                                                      وحتقيقا هلذه الغاية، سيسعى الطرفان إىل االتفاق على التغيريات واستك         

                                                               ، يف إطـار بعثـة املـساعي احلميـدة الـيت أقـوم هبـا،                    ٢٠٠٤        مـارس    /       آذار   ٢٢                    مجيع جوانبها حبلول    
   .                  كي تفضي إىل نص هنائي

           مبــشاركة -                                                                            ويف حالــة عــدم التوصــل إىل هــذا االتفــاق، ســأعقد اجتماعــا مــع اجلــانبني   
                           ق علـى نـص هنـائي حبلـول                             يف جهـد مركـز لالتفـا   -                                                   تركيـــا واليونــــان كـي يقدمــــــا تعاوهنمـا     

   .    مارس /      آذار  ٢٩
                                                                                         وكمالذ أخري، ويف حالة ظهور عقبة كـأداء ومـستمرة، دعـاين الطرفـان إىل اسـتخدام                   

   .                                           ُ                            حسن تقديري لوضع الصيغة النهائية للنص الذي سُيطرح لالستفتاءين على أساس خطيت
ــان علــى املقترحــات األخــرى الــواردة يف دعــويت                                                                                                    وباإلضــافة إىل ذلــك، وافــق الطرف
                                                                  وقـررا أيــضا تــشكيل جلنــة فنيـة معنيــة باجلوانــب االقتــصادية     .     ٢٠٠٤        فربايــر  /        شــباط ٤         املؤرخـة  

   .                                   واملالية للتنفيذ، ترأسها األمم املتحدة
   .                                                                      وقد أبدت الدول الضامنة التزامها هبذه العملية وبالوفاء بالتزاماهتا مبوجبها  
                     يب للمـساعدة علـى                                                                            وأرحب هبـذه االلتزامـات وبالـضمانات الـيت قـدمها االحتـاد األورو               

                         وأتطلـع إىل االسـتفادة       .                                                                             التوصل إىل تسوية وبعرض املفوضـية األوروبيـة تقـدمي املـساعدة الفنيـة             
   .                                               من هذه املساعدة ومساعدة جهات أخرى أثناء املفاوضات

                فربايــر، بعقــد  /        شــباط  ١٩  ُ                                                       وســُتعقد احملادثــات مــن جديــد يف قــربص يف يــوم اخلمــيس،    
          وسـتنعقد     .                                             ضور مستـشاري اخلـاص، الفـارو دي سـوتو                                               اجتماعات مباشرة بني الطـرفني يف حـ       

   .                                                                   اللجنتان الفنيتان املعنيتان بالقوانني واملعاهدات مرة أخرى يف اليوم نفسه
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ــداها الطرفــان، فــضال عــن تركيــا            ــيد بــالروح البنــاءة واإلرادة الــسياسية الــيت أب                                                                                                    وأش
   .                                     واليونان، من أجل التوصل إىل هذا االتفاق

                                                            ف املعنية مسؤوليات تارخيية عن إحالل سالم عـادل ودائـم                                  واآلن تتحمل مجيع األطرا     
   .                 ّ                                       وأنا أعرب عن أماينّ الطيبة هلم، وأتطلع إىل العمل عن كثب معهم  .      يف قربص


