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  )٢٠١٠ (١٩٥٣القرار     
/  كــانون األول١٤، املعقــودة يف ٦٤٤٥الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته      

  ٢٠١٠ديسمرب 
  

  ،إن جملس األمن  
 تـشرين   ٢٩ بتقرير األمني العام عن عملية األمم املتحـدة يف قـربص املـؤرخ               إذ يرحِّب   
ميـدة يف قـربص املـؤرخ       وتقريـره عـن بعثتـه للمـساعي احل         )S/2010/605 (٢٠١٠نـوفمرب   /الثاين
  ،)S/2010/603 (٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤

 اإلبقــاء علــى قــوة األمــم املتحــدة  ضــرورة موافقــة حكومــة قبـــرص علــى  وإذ يالحــظ  
ــد     ــا بع ـــرص إىل م ــسالم يف قب ــسمرب /كــانون األول ١٥حلفــظ ال ــسبب األوضــاع  ٢٠١٠دي  ب

  السائدة يف اجلزيرة،
الراسخ بأن املسؤولية عـن إجيـاد حـل تقـع أوالً وقبـل               األمني العام اعتقاده     وإذ يشاطر   

 الـدور الرئيـسي لألمـم املتحـدة يف     وإذ يعيـد تأكيـد  كل شـيء علـى عـاتق القبارصـة أنفـسهم،       
  مساعدة الطرفني على التوصل إىل تسوية شاملة ودائمة للرتاع يف قربص والنقسام اجلزيرة،

 املـشتركة ات الكاملـة وبالبيانـات       مبا أُحرز حىت اآلن من تقدم يف املفاوضـ         يرحب وإذ  
  ،٢٠٠٨يوليه / متوز١ مايو و/ أيار٢٣ مبا فيها البيانان املؤرخان الصادرة عن الزعيمني،

 يـشدِّد وإذ  إزاء الـبطء يف إحـراز تقـدم خـالل األشـهر األخـرية،       وإذ يعرب عن قلقـه      
قـدم حاسـم يف    أنه ال ميكن حتمل الوضع الـراهن وأنـه توجـد اآلن فرصـة فريـدة إلحـراز ت                على

 الـزعيمني علـى زيـادة زخـم املفاوضـات لـضمان اغتنـام هـذه                 بقـوة  وإذ حيث الوقت املناسب،   
 على أساس إقامة احتـاد ذي        وعادلة شاملةو  دائمة الفرصة بالكامل من أجل التوصل إىل تسوية      

ــا      ــا مل ــسياسية وفق ــساواة ال ــسوده امل ــتني ت ــبني يف طــائفتني ومنطق ــن   هــو م ــرارات جملــس األم  ق
  ،الصلة ذات
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 علــى األمهيــة الــيت يعلقهــا اجملتمــع الــدويل علــى مــشاركة مجيــع األطــراف    وإذ يــشدد  
ويشاطر رأي األمني العام بأن التوصل إىل حل هـو          مشاركة تامة ومرنة وبنَّاءة يف املفاوضات،       

املـستقبل القريـب اسـتناداً إىل        إىل إحـراز تقـدم حاسـم يف          وإذ يتطلـع  أمر يف متناول اليد حقا،      
  دم احملرز حىت اآلن،التق

 باجلهود اليت بذهلا األمني العام حلفز التقـدم خـالل لقائـه مـع الـزعيمني يف                  وإذ يرحِّب   
، ٢٠١١ينــاير /اعتزامــه لقــاء الــزعيمني يف كــانون الثــاينب، و٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨

 جملـس األمـن يف       عن حالة العمليـة إىل     ستوىف باعتزام األمني العام تقدمي تقييم م      وإذ حييط علماً  
  ،٢٠١١فرباير /شباط

 يـدعو  وإذتدابري بناء الثقة الـيت أعلـن عنـها الزعيمـان،             بتنفيذ بعض ً  أيضا وإذ يرحب   
 اجلهـود الراميـة إىل تنفيـذ التـدابري املتبقيـة وإىل االتفـاق علـى مزيـد مـن اخلطـوات                       استئنافإىل  

  لبناء الثقة بني الطائفتني وتنفيذها،
 وإذ يرحـب  ية استمرار عمليات عبـور القبارصـة اخلـط األخـضر،             أمه تأكيد وإذ يعيد   

 علـى فـتح معـابر       وإذ يـشجع  ،  ٢٠١٠أكتوبر  / يف تشرين األول   يسيلرماك/بفتح معرب ليمنيتيس  
  ،أخرى باالتفاق بني اجلانبني

 تـسوية   إجياد بالفوائد املهمة اجلمة اليت ميكن أن جينيها القبارصة كافة من            منهاقتناعا  و  
ا علـى تعزيـز اخلطـاب العـام اإلجيـايب،        مـ  وزعيميه اجلـانبني ث  وإذ حيـ  مـة يف قـربص،      شاملة ودائ 

 وضـرورة إبـداء املزيـد مـن          التـسوية  فوائـد   علـى أن يـشرحا بوضـوح للطـائفتني         وإذ يشجعهما 
  ،حتقيقها قبل إجراء أي استفتاءات يف آخر املطافاملرونة وروح التوافق لضمان 

  ملتحدة إمنا يقوِّض عملية السالم نفسها، تقويض مصداقية األمم ا أنوإذ يرى  
 على الـدور الـداعم الـذي سيواصـل اجملتمـع الـدويل أداءه ملـساعدة                 الضوء وإذ يسلط   

  ،الفرصة الساحنة حالياًأن يغتنما متاماً الزعيمني القربصي التركي والقربصي اليوناين على 
 اجلزيـرة وعلـى امتـداد اخلـط         حلالـة األمنيـة يف    بـأن ا   بتقييم األمني العام     ًوإذ حييط علما    
 كـال اجلـانبني علـى جتنـب اختـاذ أي إجـراء مـن شـأنه أن                   حيـث  وإذال تـزال مـستقرة،       األخضر

 ةسن النيـة الـسائد     حُـ  يـضر مبـشاعر   زيادة التوتر أو يقوض التقدم احملرز حـىت اآلن أو            يؤدي إىل 
  اجلزيرة،  يف

  املنطقـة العازلـة سيتحـسن إذا       عتقاد األمني العام الراسخ بأن الوضـع يف       ا إىلشري  وإذ ي   
   اليت تستخدمها األمم املتحدة،١٩٨٩قبل اجلانبان مذكرة عام 
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 إىل تطهـري حقـول   يتطلـع  وإذ بالتقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة إزالة األلغام، وإذ يرحب   
 علـى التوصـل إىل اتفـاق بـشأن توسـيع نطـاق عمليـات إزالـة األلغـام          وإذ حيـث  األلغام املتبقية،   

  ل املناطق املتبقية األخرى،كي تشم
تـضطلع بـه مـن       بالتقدم الذي أحرزته اللجنة املعنية بـاملفقودين فيمـا        أيضا  يرحب  وإذ    

 يف أن هذه العمليـة سـتعزز املـصاحلة    يعرب عن ثقته وإذأنشطة هامة ومبواصلة تلك األنشطة،    
  الطائفتني، بني

اسـية للعمليـة الـسياسية وميكـن         اجملتمع املـدين أس    النشطة هليئات  بأن املشاركة    وإذ يقر   
 جبميـع   يرحـب وإذ  أن تسهم يف جعل أي تسوية يتم التوصل إليها مـستقبال قابلـة لالسـتمرار،                

 اجلهـود   يشمل يف مجلـة أمـور     اجلهود الرامية إىل تعزيز االتصاالت واللقاءات بني الطائفتني، مبا          
 اجلــانبني علــى تعزيــز حيــث وإذيـرة،  التـــي تبذهلــــا مجيــع اهليئـات التابعــة لألمــم املتحــدة يف اجلز  

وتشجيع التعاون بني اهليئـات االقتـصادية والتجاريـة وإزالـة كـل      نشطة مشاركة اجملتمع املدين ال 
  العقبات اليت حتول دون إقامة هذه االتصاالت،

يتصل بنشر قـوات      على ضرورة أن يتبع اجمللس هنجاً استراتيجياً دقيقاً فيما         وإذ يشدد   
  حفظ السالم،

 باعتزام األمني العـام اإلبقـاء علـى مجيـع عمليـات حفـظ الـسالم، مبـا فيهـا                     وإذ يرحب   
ــدقيق،     ــة وإذ يــشريقــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف قــربص، قيــد االســتعراض ال  إىل أمهي

التخطــيط حلــاالت الطــوارئ فيمــا يتعلــق بالتــسوية، مبــا يف ذلــك تقــدمي توصــيات، حــسب          
عديالت على والية القوة وقوامها ومفهوم العمليـات الـيت تقـوم            االقتضاء، إلدخال مزيد من الت    

  هبا، مع مراعاة التطورات يف امليدان وآراء الطرفني،
ــضاوإذ يرحــب   ــشار      أي ــر بــصفته املست ــذهلا ألكــسندر داون ــاجلهود املتواصــلة الــيت يب  ب

ل إىل  اخلاص لألمني العام املكلف مبساعدة الطرفني يف إجـراء مفاوضـات كاملـة هبـدف التوصـ                
  امي، بصفتها املمثلة اخلاصة لألمني العام،ه وجبهود ليزا بوتنشاملة، تسوية

ما أعرب عنه األمـني العـام مـن امتنـان حلكومـة قـربص وحكومـة اليونـان                   وإذ يشاطر     
على ما تقدمانه من تربعات لتمويل قوة األمم املتحدة حلفـظ الـسالم يف قـربص، وطلبـه مزيـداً                    

 عـن تقـديره للـدول األعـضاء الـيت         وإذ يعـرب   واملنظمـات األخـرى،      من التربعات مـن البلـدان     
  تساهم بأفراد يف القوة املذكورة،
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 مبا تبذله األمم املتحـدة مـن جهـود لتوعيـة أفـراد حفـظ الـسالم، يف مجيـع                     وإذ يرحب   
ــشرية       ــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة الب ــشأن الوقاي ــسالم، ب ــدز /عملياهتــا حلفــظ ال اإلي

   تلك اجلهود، وإذ يشجععدية األخرى ومكافحتها، واألمراض امل
 مبا أُحرز مـن تقـدم حـىت اآلن يف املفاوضـات الكاملـة ومبـا ولَّـد ذلـك                     يرحب  - ١  

  من إمكانية إلحراز مزيد من التقدم يف املستقبل القريب حنو تسوية شاملة ودائمة؛
، ويـدعو   )S/2010/603( بالتوصيات الواردة يف تقرير األمني العـام         حييط علما   - ٢  

  :الزعيمني إىل
طـرق   واالخنراط يف العملية بطريقة بناءة ومنفتحـة، ب        تكثيف زخم املفاوضات    )أ(  

شمل وضع خطة عملية لتجاوز نقاط اخلالف الرئيسية املتبقيـة اسـتعداداً للقائهمـا مـع األمـني                  ت
  ؛٢٠١١يناير /العام يف كانون الثاين

شمل تركيـز الرسـائل     تـ  طـرق ملفاوضـات، ب  حتسني اجلو العام الذي جتري فيه ا        )ب(  
ــهاملـــضي قـــدماً، وســـبل علـــى أوجـــه التقـــارب و وجهـــة إىل اجلمهـــور امل ــاءة توجيـ  رســـائل بنـ

  أكثر؛ ومنسقة
  زيادة مشاركة اجملتمع املدين يف العملية حسب االقتضاء؛  )ج(  
 إىل االتفـاق علـى اختـاذ املزيـد مـن            ويتطلـع على تنفيذ تدابري بناء الثقـة،       حيث    - ٣  

  هذه اخلطوات وتنفيذها، مبا فيها فتح معابر أخرى؛
) ١٩٩٩ (١٢٥١ مجيـع قراراتـه املتعلقـة بقـربص، وخباصـة القـرار         يعيد تأكيد   - ٤  
   وما تاله من قرارات؛١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩املؤرخ 

 ويقـرر  عن تأييده التـام لقـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص،                   يعرب  - ٥  
  ؛٢٠١١يونيه / حزيران١٥ة أخرى تنتهي يف متديد واليتها لفتر

 باجلانبني مواصلة االخنراط، على وجـه االسـتعجال ومـع احتـرام واليـة               يهيب  - ٦  
قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، يف مشاورات مع القوة بشأن تعـيني حـدود املنطقـة                  

تفـاق يف وقـت مبكِّـر       ، هبـدف التوصـل إىل ا      ١٩٨٩العازلة، وبشأن مذكرة األمم املتحدة لعام       
  بشأن املسائل اليت مل يبت فيها؛

 باجلانب القربصي التركي والقوات التركية أن يعيدا الوضع العـسكري           يهيب  - ٧  
  ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠الذي كان قائما يف ستروفيليا قبل 
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 إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلـك عـن                 يطلب  - ٨  
أن ، و ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١خطيط حلاالت الطوارئ فيما يتعلق بالتسوية، وذلك حبلـول          الت

   إطالع جملس األمن على املستجدات حسب االقتضاء؛يواصل
 بـاجلهود الـيت تبـذهلا قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص مـن                      يرحب  - ٩  

قــا إزاء االســتغالل اجلنــسي أجــل تنفيــذ سياســة األمــني العــام القائمــة علــى عــدم التــسامح إطال 
ـــة امتثــال أفرادهــا التــام ملدونــة األمــم املتحــدة لقواعــد الــسلوك،      واالنتــهاكات اجلنــسية وكفال

 إىل األمني العام أن يواصل اختـاذ مجيـع اإلجـراءات الالزمـة يف هـذا الـصدد وأن ُيبقـي                      ويطلب
 اإلجـراءات الوقائيـة      البلـدان املـسامهة بقـوات علـى اختـاذ          وحيـث جملس األمن على علم بذلك،      

يف ذلك تـوفري دورات تدريبيـة للتوعيـة قبـل االنتـشار، واختـاذ اإلجـراءات التأديبيـة              املناسبة، مبا 
وغريها من اإلجراءات لكفالة املساءلة الكاملة يف حاالت إتيان األفـراد التـابعني هلـا أي سـلوك                  

  القبيل؛ من هذا
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٠  

  


