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  )٢٠١١ (٢٠٢٦القرار     
/  كــانون األول١٤ املعقــودة يف ٦٦٨٥الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

  ٢٠١١ديسمرب 
  

  ،إن جملس األمن  
 ٢٠١١نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين ٣٠ بتقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ    إذ يرحــــب  

)S/2011/746 (،عن عملية األمم املتحدة يف قربص  
ربص علـى ضـرورة اإلبقـاء علـى قـوة األمـم املتحـدة                مبوافقة حكومة ق   وإذ حييط علما    

 نظرا لألوضـاع الـسائدة      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٥حلفظ السالم يف قربص إىل ما بعد        
  يف اجلزيرة،

 األمني العام اعتقاده الراسـخ بـأن املـسؤولية عـن إجيـاد حـل تقـع أوال وقبـل                     وإذ يشاطر   
ــسهم،      ــاتق القبارصــة أنف ــى ع ــد كــل شــيء عل ــدوإذ يعي ــم املتحــدة   تأكي ــسي لألم ــدور الرئي  ال

  مساعدة الطرفني على التوصل إىل تسوية شاملة ودائمة للرتاع يف قربص والنقسام اجلزيرة، يف
وبالبيانـات املـشتركة      مبا أُحرز حىت اآلن من تقدم يف املفاوضـات الكاملـة           وإذ يرحب   

  ،٢٠٠٨يوليه / متوز١ و وماي/ أيار٢٣الصادرة عن الزعيمني، مبا فيها البيانان املؤرخان 
 علـى   وإذ يـشدد   باالنتقال حنو مرحلة مكثفة بقدر أكرب من املفاوضـات،           وإذ يرحب   

ني علــى زيــادة زخــم املفاوضــات،  الــزعيموإذ حيــث بقــوة ،أنــه ال ميكــن حتمــل الوضــع الــراهن
 سيما فيما يتعلق بالقضايا اجلوهريـة، مـن أجـل التوصـل إىل تـسوية دائمـة وشـاملة وعادلـة                     وال

ة الــسياسية وفقــاً ملــا هــو مــبني علــى أســاس إقامــة احتــاد ذي طــائفتني ومنطقــتني تــسوده املــساوا
  قرارات جملس األمن ذات الصلة باملوضوع، يف
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 على األمهية اليت يوليهـا اجملتمـع الـدويل ملـشاركة مجيـع األطـراف مـشاركة                  وإذ يشدد   
م رأيه بـأن التوصـل إىل حـل هـو أمـر              األمني العا  وإذ يشاطر تامة ومرنة وبّناءة يف املفاوضات،      

 إىل إحــراز تقــدم حاســم يف املــستقبل القريــب، مبــا يف ذلــك  وإذ يتطلــعيف متنــاول اليــد حقــا، 
ــانون           ــزعيمني يف ك ــع ال ــام م ــني الع ــيعقده األم ــذي س ــاع ال ــسبق االجتم ــيت ت ــرة ال خــالل الفت

ــاين ــاير /الث ــتم حــل كــل اجلوا ” توقــع األمــني العــام  وإذ يــشاطر، ٢٠١٢ين ــة  أن ي نــب الداخلي
للتسوية حبلول ذلك التاريخ وأن نتمكن بذلك من املضي إىل عقد مؤمتر متعدد األطـراف بعـد                 

   مبوافقة الطرفني،“ذلك بفترة وجيزة
لتقــدم خـالل لقائـه مـع الــزعيمني     بـاجلهود الـيت بــذهلا األمـني العـام حلفـز ا     وإذ يرحِّـب   

، ٢٠١٢ينـاير   /عيمني يف كانون الثـاين    ، وباعتزامه لقاء الز   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ يف
 باعتزام األمني العام تقدمي تقييم مـستكمل عـن حالـة العمليـة إىل جملـس األمـن                   وإذ حييط علماً  
  ،٢٠١٢يناير /يف كانون الثاين

ــشري   ــة ويف      وإذ ي ــاء الثق ــدابري العــسكرية لبن ــدماً يف النظــر يف الت  إىل ضــرورة املــضي ق
 اجلهود الرامية إىل تنفيـذ مجيـع التـدابري املتبقيـة وإىل االتفـاق                إىل استئناف  وإذ يدعو مناقشتها،  

  على مزيد من اخلطوات لبناء الثقة بني الطائفتني وتنفيذها،
 وإذ يـشجع  أمهية استمرار عمليـات عبـور القبارصـة اخلـط األخـضر،             تأكيد وإذ يعيد   

  على فتح معابر أخرى باالتفاق بني اجلانبني،
 املهمة اجلمة اليت ميكن أن جينيها القبارصة كافة مـن إجيـاد تـسوية           بالفوائد واقتناعاً منه   

 اجلــانبني وزعيميهمــا علــى تعزيــز اخلطــاب العــام اإلجيــايب، وإذ حيــثشــاملة ودائمــة يف قــربص، 
 على أن يشرحا بوضوح للطائفتني فوائد التسوية، وكذلك ضرورة إبـداء املزيـد              يشجعهما وإذ

  حتقيقها قبل وقت كاف من إجراء أي استفتاءات حمتملة،من املرونة وروح التوافق لضمان 
   أن تقويض مصداقية األمم املتحدة إمنا يقوِّض عملية السالم نفسها،وإذ يرى  
 على الـدور الـداعم الـذي يؤديـه اجملتمـع الـدويل، وال سـيما الـدور           وإذ يسلط الضوء    

لــزعيمني القربصــي اليونــاين الــذي تؤديــه األطــراف املعنيــة يف اختــاذ إجــراءات عمليــة ملــساعدة ا 
  والقربصي التركي على أن يغتنما متاماً الفرصة الساحنة حالياً،

 بتقيـيم األمـني العـام الـذي يفيـد بـأن احلالـة األمنيـة يف اجلزيـرة وعلـى                      وإذ حييط علماً    
نبني علـى جتنـب اختـاذ أي إجـراء           كـال اجلـا    وإذ حيـث  امتداد اخلـط األخـضر ال تـزال مـستقرة،           

 يــؤدي إىل زيــادة التــوتر أو يقــّوض التقــدم احملــرز حــىت اآلن أو يــضر ُحبــسن النيــة  شــأنه أن مــن
  السائد يف اجلزيرة،
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ع يف املنطقــة العازلــة سيتحــسن  إىل اعتقــاد األمــني العــام الراســخ بــأن الوضــ وإذ يــشري  
   اليت تستخدمها األمم املتحدة،١٩٨٩قبل اجلانبان مذكرة عام  إذا

ول إىل حقـــول األلغـــام املتبقيـــة انبني مينعـــان الوصـــ مـــع األســـف أن اجلـــوإذ يالحـــظ  
املنطقة العازلة، وأن أعمال إزالة األلغام يف قـربص قـد توقفـت نتيجـة لـذلك، وإذ يـشري إىل                       يف

 على التعجيل بالتوصـل إىل اتفـاق بـشأن          ، وإذ حيث  اخلطر املستمر الذي متثله األلغام يف قربص      
  لغام وتطهري حقول األلغام املتبقية،تيسري البدء من جديد يف عمليات إزالة األ

 علـى إتاحـة     حيـث  وإذ أمهية األنشطة اليت تقوم هبا اللجنة املعنيـة بـاملفقودين،            وإذ يربز   
 يف أن هـذه     ثقتـه  ، وإذ يعـرب عـن     الوصول إىل مجيع املناطق لتمكني اللجنة من القيـام بعملـها          

  العملية ستعزز املصاحلة بني الطائفتني،
 ، مبـا يف ذلـك اجلماعـات النـسائية،    شاركة الفعالة هليئات اجملتمـع املـدين    بأن امل  وإذ يقر   

أساسيةٌ للعملية السياسية وميكن أن تسهم يف جعل أي تسوية يتم التوصل إليها مـستقبال قابلـة                 
 جبميـع   وإذ يرحـب    إىل أن املرأة تضطلع بدور مهم يف عمليات السالم،         وإذ يشري  لالستمرار،

زيز االتصاالت واللقاءات بني الطائفتني، مبا يشمل يف مجلـة أمـور اجلهـود              اجلهود الرامية إىل تع   
ــرة،     ــز  وإذ حيــثالــيت تبــذهلا مجيــع اهليئــات التابعــة لألمــم املتحــدة يف اجلزي  اجلــانبني علــى تعزي

ــة وتــشجيع التعــاون بــني اهليئــات    ــة  مــشاركة اجملتمــع املــدين الفعال  االقتــصادية والتجاريــة وإزال
  ول دون إقامة هذه االتصاالت،العقبات اليت حت كل

يتبع اجمللـس هنجـا صـارما واسـتراتيجيا إزاء عمليـات نـشر         على ضرورة أن     وإذ يشدد   
  قوات 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

ــدمي توصــيات، حــسب         ــك تق ــا يف ذل ــسوية، مب ــق بالت ــا يتعل التخطــيط حلــاالت الطــوارئ يف م
على والية القوة وقوامهـا ومواردهـا األخـرى ومفهـوم           االقتضاء، إلدخال مزيد من التعديالت      

  العمليات اليت تقوم هبا، مع مراعاة التطورات يف امليدان وآراء الطرفني،
ــضا    ــشار     وإذ يرحــب أي ــر بــصفته املست ــذهلا ألكــسندر داون ــاجلهود املتواصــلة الــيت يب  ب

دف التوصـل إىل    اخلاص لألمني العام املكلف مبساعدة الطرفني يف إجـراء مفاوضـات كاملـة هبـ              
  تسوية شاملة، وجبهود ليزا بوتنهامي، بصفتها املمثلة اخلاصة لألمني العام،

 األمني العام ما أعـرب عنـه مـن امتنـان حلكومـة قـربص وحكومـة اليونـان                    وإذ يشاطر   
على ما تقدمانه من تربعات لتمويل قوة األمم املتحدة حلفـظ الـسالم يف قـربص، وطلبـه مزيـداً                    
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 عـن تقـديره للـدول األعـضاء الـيت         وإذ يعـرب  ن البلـدان واملنظمـات األخـرى،        من التربعات مـ   
  تساهم بأفراد يف القوة،

 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 من تقدم مشجع حىت اآلن يف املفاوضـات الكاملـة ومبـا ولَّـد         يرحب  - ١  

  ذلك من إمكانية إلحراز مزيد من التقدم احلاسم يف األشهر املقبلة حنو تسوية شاملة ودائمة؛
  ؛)S/2011/498( بتقرير األمني العام حييط علما  - ٢  
 الــزعيمني إىل القيــام ويــدعو، )٢٠١١ (١٩٨٦ إىل قــرار جملــس األمــن يــشري  - ٣  

  :يلي مبا
تكثيف زخم املفاوضات واالخنراط يف العملية بطريقة بّناءة ومنفتحـة، والعمـل               )أ(  

على الوصـول إىل أوجـه تقـارب بـشأن القـضايا اجلوهريـة املتبقيـة اسـتعداداً للقائهمـا مـع األمـني                        
   تسوية؛ ، وملزيد من العمل يف األشهر املقبلة حنو التوصل إىل٢٠١٢يناير /ينالعام يف كانون الثا

فاوضـــات، بطـــرق تـــشمل تركيـــز  حتـــسني اجلـــو العـــام الـــذي جتـــري فيـــه امل   )ب(  
املوجهة إىل اجلمهور على أوجـه التقـارب وسـبل املـضي قـدماً، وتوجيـه رسـائل بّنـاءة                    الرسائل

  أكثر؛ ومنسجمة
  ع املدين يف العملية حسب االقتضاء؛زيادة مشاركة اجملتم  )ج(  
 إىل االتفـاق علـى اختـاذ املزيـد مـن            ويتطلـع  على تنفيذ تدابري بناء الثقـة،        حيث  - ٤  

  هذه اخلطوات وتنفيذها، مبا فيها التدابري العسكرية لبناء الثقة وفتح معابر أخرى؛
  مجيــع األطــراف علــى إبــداء مزيــد مــن التعــاون يف االســتجابة لطلبــات   حيــث  - ٥  

اللجنــة املعنيــة بــاملفقودين الســتخراج الرفــات يف مجيــع أحنــاء اجلزيــرة، مبــا يف ذلــك يف املنــاطق   
  العسكرية الواقعة يف الشمال؛

) ١٩٩٩ (١٢٥١ مجيـع قراراتـه املتعلقـة بقـربص، وخباصـة القـرار         يعيد تأكيد   - ٦  
    وما تاله من قرارات؛١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩املؤرخ 

 ويقـرر التـام لقـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص،                 عن تأييده    يعرب  - ٧  
  ؛٢٠١٢يوليه / متوز١٩متديد واليتها لفترة أخرى تنتهي يف 
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 باجلــانبني مواصــلة مــشاركتهما، علــى وجــه االســتعجال ومــع احتــرام  يهيــب  - ٨  
 والية قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، يف املشاورات اجلاريـة مـع القـوة حـول تعـيني        

، هبـدف التعجيـل بالتوصـل       ١٩٨٩حدود املنطقة العازلة، وحـول مـذكرة األمـم املتحـدة لعـام              
   إىل اتفاق بشأن املسائل اليت مل يبت فيها بعد؛

 باجلانب القربصـي التركـي والقـوات التركيـة إعـادة الوضـع العـسكري                يهيب  - ٩  
   ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠الذي كان قائما يف ستروفيليا قبل 

 بكــال اجلــانبني الــسماح بــدخول األفــراد املتخصــصني يف إزالــة األلغــام  يهيــب  - ١٠  
 اجلانبني على توسيع نطـاق      ، وحيث وتسهيل إزالة األلغام املتبقية يف قربص داخل املنطقة العازلة        

  عمليات إزالة األلغام لتمتد إىل خارج املنطقة العازلة؛
يـذ هـذا القـرار، مبـا يف ذلــك     تنف إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عــن     يطلـب   - ١١  

، ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ١التخطيط حلـاالت الطـوارئ يف مـا يتعلـق بالتـسوية، وذلـك حبلـول                  عن
   وأن يواصل إطالع جملس األمن على املستجدات حسب االقتضاء؛

ــم    يرحــب  - ١٢   ــوة األم ــذهلا ق ــيت تب ــاجلهود ال ــربص     ب ــسالم يف ق ــظ ال  املتحــدة حلف
 العام القائمة على عـدم التـسامح إطالقـا إزاء االسـتغالل اجلنـسي               أجل تنفيذ سياسة األمني    من

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 ُيبِقـي                      ويطلب

 البلـدان املـسامهة بقـوات علـى اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة               وحيـث جملس األمن على علم بذلك،      
املناسبة، مبا يف ذلك تـوفري دورات تدريبيـة للتوعيـة قبـل االنتـشار، واختـاذ اإلجـراءات التأديبيـة              
وغريها من اإلجراءات لكفالة املـساءلة التامـة يف حـاالت إتيـان األفـراد التـابعني هلـا أي سـلوك                      

   من هذا القبيل؛
  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٣  

  


	القرار 2026 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6685 المعقودة في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2011
	إن مجلس الأمن،
	إذ يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (S/2011/746) عن عملية الأمم المتحدة في قبرص،
	وإذ يحيط علما بموافقة حكومة قبرص على ضرورة الإبقاء على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص إلى ما بعد 15 كانون الأول/ديسمبر 2011 نظرا للأوضاع السائدة في الجزيرة،
	وإذ يشاطر الأمين العام اعتقاده الراسخ بأن المسؤولية عن إيجاد حل تقع أولا وقبل كل شيء على عاتق القبارصة أنفسهم، وإذ يعيد تأكيد الدور الرئيسي للأمم المتحدة في مساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع في قبرص ولانقسام الجزيرة،
	وإذ يرحب بما أُحرز حتى الآن من تقدم في المفاوضات الكاملة وبالبيانات المشتركة الصادرة عن الزعيمين، بما فيها البيانان المؤرخان 23 أيار/مايو و 1 تموز/يوليه 2008،
	وإذ يرحب بالانتقال نحو مرحلة مكثفة بقدر أكبر من المفاوضات، وإذ يشدد على أنه لا يمكن تحمل الوضع الراهن، وإذ يحث بقوة الزعيمين على زيادة زخم المفاوضات، ولا سيما فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، من أجل التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة على أساس إقامة اتحاد ذي طائفتين ومنطقتين تسوده المساواة السياسية وفقاً لما هو مبين في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ يشدد على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمشاركة جميع الأطراف مشاركة تامة ومرنة وبنّاءة في المفاوضات، وإذ يشاطر الأمين العام رأيه بأن التوصل إلى حل هو أمر في متناول اليد حقا، وإذ يتطلع إلى إحراز تقدم حاسم في المستقبل القريب، بما في ذلك خلال الفترة التي تسبق الاجتماع الذي سيعقده الأمين العام مع الزعيمين في كانون الثاني/يناير 2012، وإذ يشاطر توقع الأمين العام ”أن يتم حل كل الجوانب الداخلية للتسوية بحلول ذلك التاريخ وأن نتمكن بذلك من المضي إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف بعد ذلك بفترة وجيزة“ بموافقة الطرفين،
	وإذ يرحِّب بالجهود التي بذلها الأمين العام لحفز التقدم خلال لقائه مع الزعيمين في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وباعتزامه لقاء الزعيمين في كانون الثاني/يناير 2012، وإذ يحيط علماً باعتزام الأمين العام تقديم تقييم مستكمل عن حالة العملية إلى مجلس الأمن في كانون الثاني/يناير 2012،
	وإذ يشير إلى ضرورة المضي قدماً في النظر في التدابير العسكرية لبناء الثقة وفي مناقشتها، وإذ يدعو إلى استئناف الجهود الرامية إلى تنفيذ جميع التدابير المتبقية وإلى الاتفاق على مزيد من الخطوات لبناء الثقة بين الطائفتين وتنفيذها،
	وإذ يعيد تأكيد أهمية استمرار عمليات عبور القبارصة الخط الأخضر، وإذ يشجع على فتح معابر أخرى بالاتفاق بين الجانبين،
	واقتناعاً منه بالفوائد المهمة الجمة التي يمكن أن يجنيها القبارصة كافة من إيجاد تسوية شاملة ودائمة في قبرص، وإذ يحث الجانبين وزعيميهما على تعزيز الخطاب العام الإيجابي، وإذ يشجعهما على أن يشرحا بوضوح للطائفتين فوائد التسوية، وكذلك ضرورة إبداء المزيد من المرونة وروح التوافق لضمان تحقيقها قبل وقت كاف من إجراء أي استفتاءات محتملة،
	وإذ يرى أن تقويض مصداقية الأمم المتحدة إنما يقوِّض عملية السلام نفسها،
	وإذ يسلط الضوء على الدور الداعم الذي يؤديه المجتمع الدولي، ولا سيما الدور الذي تؤديه الأطراف المعنية في اتخاذ إجراءات عملية لمساعدة الزعيمين القبرصي اليوناني والقبرصي التركي على أن يغتنما تماماً الفرصة السانحة حالياً،
	وإذ يحيط علماً بتقييم الأمين العام الذي يفيد بأن الحالة الأمنية في الجزيرة وعلى امتداد الخط الأخضر لا تزال مستقرة، وإذ يحث كلا الجانبين على تجنب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التوتر أو يقوّض التقدم المحرز حتى الآن أو يضر بحُسن النية السائد في الجزيرة،
	وإذ يشير إلى اعتقاد الأمين العام الراسخ بأن الوضع في المنطقة العازلة سيتحسن إذا قبل الجانبان مذكرة عام 1989 التي تستخدمها الأمم المتحدة،
	وإذ يلاحظ مع الأسف أن الجانبين يمنعان الوصول إلى حقول الألغام المتبقية في المنطقة العازلة، وأن أعمال إزالة الألغام في قبرص قد توقفت نتيجة لذلك، وإذ يشير إلى الخطر المستمر الذي تمثله الألغام في قبرص، وإذ يحث على التعجيل بالتوصل إلى اتفاق بشأن تيسير البدء من جديد في عمليات إزالة الألغام وتطهير حقول الألغام المتبقية،
	وإذ يبرز أهمية الأنشطة التي تقوم بها اللجنة المعنية بالمفقودين، وإذ يحث على إتاحة الوصول إلى جميع المناطق لتمكين اللجنة من القيام بعملها، وإذ يعرب عن ثقته في أن هذه العملية ستعزز المصالحة بين الطائفتين،
	وإذ يقر بأن المشاركة الفعالة لهيئات المجتمع المدني، بما في ذلك الجماعات النسائية، أساسيةٌ للعملية السياسية ويمكن أن تسهم في جعل أي تسوية يتم التوصل إليها مستقبلا قابلة للاستمرار، وإذ يشير إلى أن المرأة تضطلع بدور مهم في عمليات السلام، وإذ يرحب بجميع الجهود الرامية إلى تعزيز الاتصالات واللقاءات بين الطائفتين، بما يشمل في جملة أمور الجهود التي تبذلها جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة في الجزيرة، وإذ يحث الجانبين على تعزيز مشاركة المجتمع المدني الفعالة وتشجيع التعاون بين الهيئات الاقتصادية والتجارية وإزالة كل العقبات التي تحول دون إقامة هذه الاتصالات،
	وإذ يشدد على ضرورة أن يتبع المجلس نهجا صارما واستراتيجيا إزاء عمليات نشر قوات حفظ السلام،
	وإذ يرحب باعتزام الأمين العام الإبقاء على جميع عمليات حفظ السلام، بما فيها قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، قيد الاستعراض الدقيق، وإذ يشير إلى أهمية التخطيط لحالات الطوارئ في ما يتعلق بالتسوية، بما في ذلك تقديم توصيات، حسب الاقتضاء، لإدخال مزيد من التعديلات على ولاية القوة وقوامها ومواردها الأخرى ومفهوم العمليات التي تقوم بها، مع مراعاة التطورات في الميدان وآراء الطرفين،
	وإذ يرحب أيضا بالجهود المتواصلة التي يبذلها ألكسندر داونر بصفته المستشار الخاص للأمين العام المكلف بمساعدة الطرفين في إجراء مفاوضات كاملة بهدف التوصل إلى تسوية شاملة، وبجهود ليزا بوتنهايم، بصفتها الممثلة الخاصة للأمين العام،
	وإذ يشاطر الأمين العام ما أعرب عنه من امتنان لحكومة قبرص وحكومة اليونان على ما تقدمانه من تبرعات لتمويل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وطلبه مزيداً من التبرعات من البلدان والمنظمات الأخرى، وإذ يعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي تساهم بأفراد في القوة،
	وإذ يرحب بما تبذله الأمم المتحدة من جهود لتوعية أفراد حفظ السلام، في جميع عملياتها لحفظ السلام، بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المعدية الأخرى ومكافحتها، وإذ يشجع تلك الجهود،
	1 - يرحب بما أُحرز من تقدم مشجع حتى الآن في المفاوضات الكاملة وبما ولَّد ذلك من إمكانية لإحراز مزيد من التقدم الحاسم في الأشهر المقبلة نحو تسوية شاملة ودائمة؛
	2 - يحيط علما بتقرير الأمين العام (S/2011/498)؛
	3 - يشير إلى قرار مجلس الأمن 1986 (2011)، ويدعو الزعيمين إلى القيام بما يلي:
	(أ) تكثيف زخم المفاوضات والانخراط في العملية بطريقة بنّاءة ومنفتحة، والعمل على الوصول إلى أوجه تقارب بشأن القضايا الجوهرية المتبقية استعداداً للقائهما مع الأمين العام في كانون الثاني/يناير 2012، ولمزيد من العمل في الأشهر المقبلة نحو التوصل إلى تسوية؛
	(ب) تحسين الجو العام الذي تجري فيه المفاوضات، بطرق تشمل تركيز الرسائل الموجهة إلى الجمهور على أوجه التقارب وسبل المضي قدماً، وتوجيه رسائل بنّاءة ومنسجمة أكثر؛
	(ج) زيادة مشاركة المجتمع المدني في العملية حسب الاقتضاء؛
	4 - يحث على تنفيذ تدابير بناء الثقة، ويتطلع إلى الاتفاق على اتخاذ المزيد من هذه الخطوات وتنفيذها، بما فيها التدابير العسكرية لبناء الثقة وفتح معابر أخرى؛
	5 - يحث جميع الأطراف على إبداء مزيد من التعاون في الاستجابة لطلبات اللجنة المعنية بالمفقودين لاستخراج الرفات في جميع أنحاء الجزيرة، بما في ذلك في المناطق العسكرية الواقعة في الشمال؛
	6 - يعيد تأكيد جميع قراراته المتعلقة بقبرص، وبخاصة القرار 1251 (1999) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1999 وما تلاه من قرارات؛
	7 - يعرب عن تأييده التام لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، ويقرر تمديد ولايتها لفترة أخرى تنتهي في 19 تموز/يوليه 2012؛
	8 - يهيب بالجانبين مواصلة مشاركتهما، على وجه الاستعجال ومع احترام ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، في المشاورات الجارية مع القوة حول تعيين حدود المنطقة العازلة، وحول مذكرة الأمم المتحدة لعام 1989، بهدف التعجيل بالتوصل إلى اتفاق بشأن المسائل التي لم يبت فيها بعد؛
	9 - يهيب بالجانب القبرصي التركي والقوات التركية إعادة الوضع العسكري الذي كان قائما في ستروفيليا قبل 30 حزيران/يونيه 2000؛
	10 - يهيب بكلا الجانبين السماح بدخول الأفراد المتخصصين في إزالة الألغام وتسهيل إزالة الألغام المتبقية في قبرص داخل المنطقة العازلة، ويحث الجانبين على توسيع نطاق عمليات إزالة الألغام لتمتد إلى خارج المنطقة العازلة؛
	11 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك عن التخطيط لحالات الطوارئ في ما يتعلق بالتسوية، وذلك بحلول 1 تموز/يوليه 2012، وأن يواصل إطلاع مجلس الأمن على المستجدات حسب الاقتضاء؛
	12 - يرحب بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من أجل تنفيذ سياسة الأمين العام القائمة على عدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال الجنسي والانتهاكات الجنسية وكفالـة امتثال أفرادها التام لمدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وأن يُبقِي مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما في ذلك توفير دورات تدريبية للتوعية قبل الانتشار، واتخاذ الإجراءات التأديبية وغيرها من الإجراءات لكفالة المساءلة التامة في حالات إتيان الأفراد التابعين لها أي سلوك من هذا القبيل؛
	13 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

