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  تقرير األمني العام عن عملية األمم املتحدة يف قربص    
  مقدمة  -أوال   

يغطي هذا التقريـر املتعلـق بعمليـة األمـم املتحـدة يف قـربص التطـورات الـيت اسـتجدت                       - ١
 ويـستكمل،   ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٠ إىل   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١خالل الفترة من    

نــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠املــؤرخ ) S/2011/746(ابق اعتبــارا مــن تــاريخ صــدور تقريــري الــس 
قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قـربص عمـال بقـرار            قامت هبا   ، سجل األنشطة اليت     ٢٠١١

  ).٢٠١١ (٢٠٢٦وقرارات اجمللس الالحقة، وآخرها القرار ) ١٩٦٤ (١٨٦جملس األمن 
دا من مجيـع الرتـب وبلـغ       فر ٨٥٦يونيه، بلغ قوام العنصر العسكري      / حزيران ١٥ويف    - ٢

  ).انظر املرفق( فردا ٦٨قوام عنصر الشرطة 
  

  بعثة املساعي احلميدة  - ثانيا  
أخـرى مـن احملادثـات      عندما عقدت جولة    ،  ٢٠١٢عام  يناير  /أواخر كانون الثاين  منذ    - ٣

بنيويـورك، ُعقـدت اجتماعـات ثنائيـة        إيـستات للمـؤمترات     غرينتـري   مركـز   الرفيعة املستوى يف    
 مــع كــل جانــب تركــزت علــى املــسائل املتعلقــة بامللكيــة واألراضــي واحلكــم وتقاســم    مكثفــة
ــسلطة ــشتركة الواضــحة يف املواقــف     . ال ــرغم مــن القواســم امل ــى ال ــشأن وعل ــتم  ب ــة، مل ي امللكي

هنــاك  ويف جمــال احلكــم وتقاســم الــسلطة، ظلــت     . ىل تقــارب يف وجهــات النظــر  إالتوصــل 
مـارس،  /ويف هنايـة آذار   . ة انتخـاب الـسلطة التنفيذيـة      كـبرية بـني اجلـانبني حـول مـسأل         خالفات  

أبريـل  /للتقدم احملرز يف احملادثات واجتمعُت به يف منتصف نيـسان      تقييما  مسشاري اخلاص   قدم  
وخلُــصُت إىل أنــه مل ُيحــرز مــن التقــدم بــشأن القــضايا اجلوهريــة   . ملناقــشة ســبل املــضي قــدما 

وقـد  . وأبلغـُت الـزعيمني مبـا خلُـصُت إليـه          ،يكفي للدعوة إىل عقـد مـؤمتر متعـدد األطـراف           ما
. إروغلو عن استعدادمها ملواصلة السعي إىل إجيـاد حـل         درويش  كريستوفياس و دميتريس  أعرب  

اجلانـب  أوضـح  أبريل، وخـالل الزيـارة الـيت قـام هبـا مستـشاري اخلـاص،         / نيسان ٢٦إال أنه يف    
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اجلوهريـة مـا مل يوجـد إطـار زمـين           القربصي التركي أنه لن يواصل املناقشات املتعلقـة باملـسائل           
ويف الوقـت نفـسه، أعـرب اجلانـب القربصـي اليونـاين             . ملزم ُيتّوج بعقد مؤمتر متعدد األطـراف      

أنـه لـن يوافـق    ذكر عن استعداده ملواصلة املناقشات لكنه رفض فكرة أي جدول زمين ملزم، و           
ــراف مـــا مل تتـــسم تـــسوية مجيـــع املـــسائل الدا          ويف . خليـــةعلـــى عقـــد مـــؤمتر متعـــدد األطـ

مايو، أعلن السيد كريستوفياس رمسيا أنه لن يترشح إلعادة انتخابه لرئاسـة قـربص يف               /أيار ١٤
  .، متذرعا بعدم إحراز تقدم يف املفاوضات كعامل أساسي يف قراره٢٠١٣ عام
إجـراء املفاوضـات اجلوهريـة، سـيظل        كيفيـة   وإىل أن يتوصل اجلانبان إىل اتفاق بـشأن           - ٤

فقـد التـزم اجلانبـان بتنـشيط اللجـان، الـيت            . على مواصـلة أعمـال اللجـان التقنيـة        التركيز منصبا   
حتـسني احليـاة اليوميـة      ” خـالل املرحلـة التحـضريية للمحادثـات هبـدف            ٢٠٠٨نشئت يف عام    أ

وتتنـاول تلـك اللجـان جمـاالت شـىت مـن قبيـل اجلرميـة واملـسائل اجلنائيـة واملـسائل                      . “للقبارصة
. التــراث الثقــايف وإدارة األزمــات واملــسائل اإلنــسانية والــصحة والبيئــة االقتــصادية والتجاريــة و

ــث اإلذاعــي ووضــع          ــدة والب ــابر جدي ــتح مع ــة بف ــاء اللجــان املعني ــضا يف إحي وجيــري النظــر أي
  .مقترحات بشأن إنشاء جلان تقنية إضافية وغري ذلك من التدابري املمكنة لبناء الثقة

  
  فظ السالم يف قربصأنشطة قوة األمم املتحدة حل  -ثالثا   

هتدف قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قـربص أوال وقبـل كـل شـيء إىل منـع جتـّدد                    - ٥
وتتطلــب . القتــال، واملــسامهة يف احلفــاظ علــى القــانون والنظــام وإعــادة األوضــاع إىل طبيعتــها 
ري القـائم،  واليتها التوفيق، قدر اإلمكان، بني االعتبارات األمنية واحلفاظ على الوضع العـسك  

مع متكني القبارصة الذين يعيشون ويعملـون يف املنطقـة العازلـة مـن متابعـة ممارسـتهم األنـشطة                    
ويـؤدي هـذا النـهج، مـىت كـان موفّقـا، إىل بنـاء الثقـة بـني                   . املدنية والتمتع حبياة كاملة ومنتجة    

  . ية السالمعملدعما ليسهم يف اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة بصفة عامة والطائفتني، 
  

  منع جتدُّد القتال واحلفاظ على الوضع العسكري القائم  -ألف   
التقريــر، واصــلت قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف   ذا خــالل الفتــرة املــشمولة هبــ   - ٦

لالنتـــهاكات اهلبـــوطي االجتـــاه واســـتمر . قـــربص صـــون ســـالمة املنطقـــة العازلـــة واســـتقرارها
وال يــزال التعــاون بــني قــوة األمــم املتحــدة  . ني املتــواجهتنيالعــسكرية املرتكبــة علــى يــد القــوت 

حبسن النية واالحتـرام املتبـادل الـذي ميكّـن مـن إقامـة عالقـة إجيابيـة            يتسم  والقوتني املتواجهتني   
  .مع التسلسل القيادي لكل منهما

ومل تنفّــذ القوتــان املتواجهتــان أي تــدريبات عــسكرية كــربى خــالل الفتــرة املــشمولة     - ٧
ــال ــشط      . تقريرب ــومي الن ــم املتحــدة الي ــوة األم ــدخل ق ــسه، يظــل ت ــت نف ــن خــالل  ،ويف الوق  م
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اضــطالعها مبهــام املراقبــة واإلبــالغ واالتــصال، مهمــا يف منــع اختــاذ أي تــدابري بــسيطة قــد تــثري 
يف منـاطق حميطـة بنيقوسـيا،    األنـشطة يقـع   معظم هـذه  و. أي جانب من اجلانبني   ردود فعل من    

تعلـق أساسـا بعـدم      وي،  األخـرى  علـى مقربـة مـن        ني املتـواجهت  نيالقـوت  كل قوة من  حيث تنتشر   
وتواصل البعثة إشراك القوتني املتواجهتني فيما يتعلـق بتـدابري بنـاء الثقـة العـسكرية،                . االنضباط
  .أو إغالقها/إخالء مراكز املراقبة يف هذه املناطق ومن قبيل 

ألمـم املتحـدة الـيت تطرحهـا أنـشطة      سلطة قـوة ا لتحديات ال، ال تزال   هنفس ويف الوقت   - ٨
احلــوادث الــيت تقــع يف مجيــع أحنــاء املنطقــة غالبيــة يــث باتــت اآلن تــشكّل حباملــدنيني مــستمرة، 

يف أراض متنـازع    بـدون تـرخيص     ممارسـة األنـشطة الزراعيـة       وال تـزال    وبوجه خـاص،    . العازلة
للقـوتني املتـواجهتني    خطَّّـي وقـف إطـالق النـار         مقربـة مـن     عليها والصيد يف منـاطق تقـع علـى          

قـوة األمـم املتحـدة      عملـت   وقـد   . يف املنطقة العازلة  توترات  إىل  تؤدي  ودوريات األمم املتحدة    
  .مع سلطات اجلانبني حلل هذه املسائلعن كثب 

ويستمر وجود املواقع العسكرية املبلّغ عنها سابقا اليت أنـشأهتا القوتـان املتواجهتـان يف                 - ٩
واحتفظـت القـوات التركيـة بنقطـة        .  انتهاك للوضـع القـائم يف املنطقـة        يفوذلك  منطقة ديرينيا،   

روجينــا؛ وقامــت أيــضا بعمليــات تفتــيش منتظمــة ملركــز االتــصال يف        والتفتــيش يف جيــب ل 
يف انتـهاك للوضـع     وذلـك   قواهتا يف هذا املركز العدد املقرر،       مرارا عدد أفراد    ستروفيليا وجتاوز   
ــل األمــم  . العــسكري القــائم  ــائم يف     وُتحّم ــا املــسؤولية عــن الوضــع الق ــة تركي املتحــدة حكوم

  .فاروشا
ــصادية         - ١٠ ــة االقت ــة يف املنطق ــوارد الطبيعي ــوترات املرتبطــة بالتنقيــب عــن امل واســتمرت الت

فربايــر، وعقــب تأكيــد /ففــي شــباط. اخلالــصة التابعــة لقــربص خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 
قـربص  طرحـت  ية قبالة الساحل اجلنـويب مـن اجلزيـرة،    وجود احتياطيات كبرية من الغاز الطبيع    

مناقــصة دوليــة للتنقيــب عــن اهليــدروكربون قبالــة الــساحل أبــدى عــدد مــن الــشركات العامليــة  
وردا على ذلك، أصدرت وزارة خارجية تركيا بيانني، اعتربت فيهما هـذه            . منذئذ اهتماما هبا  

 األتراك، وادعت أن أجزاًء من املنـاطق        األعمال مبثابة حكم مسبق ميس حبقوق طائفة القبارصة       
واحـتج اجلانـب القربصـي التركـي     . اليت ستشملها أعمال التنقيـب تتـداخل مـع جرفهـا القـاري       

  .أيضا علنا على هذه املسألة
  

  إزالة األلغام   - باء  
خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، اسـتمر اجلانبـان يف منـع الوصـول إىل املنـاطق امللغومـة                     - ١١
توجـد إحـداها يف جنـوب     وهـي منـاطق     بع املتبقية يف املنطقة العازلة ألغراض إزالة األلغام،         األر

روجينا الواقـع حتـت     وثالث منها يف جيب ل    توجد  فاروشا اليت تسيطر عليها القوات التركية، و      
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ومل يــتم التوصــل إىل أي اتفــاق بــشأن توســيع نطــاق عمليــات إزالــة    . ســيطرة احلــرس الــوطين 
ونتيجـة لـذلك،   .  مناطق خارج املنطقة العازلة على حنو ما دعا إليه جملس األمـن   األلغام لتشمل 

  .ظلت عملية إزالة األلغام معلقة
أبريــل، واحتفــاال بــاليوم الــدويل للتوعيــة باأللغــام، افتتحــت قــوة األمــم  / نيــسان٤ويف   - ١٢

ئرة األمـم املتحـدة     املتحدة حلفظ السالم يف قربص وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بدعم من دا           
وسـط  بلإلجراءات املتعلقة باأللغام، واملفوضية األوروبيـة، معرضـا فنيـا يف دار التعـاون الواقعـة                 

ــة  ــة أنتجهمــا     . نيقوســيا يف املنطقــة العازل ــديو ونــشرة إعالمي ومشلــت املناســبة عــرض مقطــع في
 قـربص، وحظيـت   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يلقيـان الـضوء علـى اسـتمرار خطـر األلغـام يف           

  . بتغطية واسعة من وسائط اإلعالم على جانيب اجلزيرة
مايو، شرع احلرس الوطين، حتت مراقبـة قـوة األمـم املتحـدة، يف إزالـة                /يف أواخر أيار  و  - ١٣

االمتثـال  وذلـك هبـدف     مناطقـه امللغومـة يف املنطقـة العازلـة،          إحـدى   األلغام املضادة لألفراد من     
. كديس وإنتـاج ونقـل األلغـام املـضادة لألفـراد وتـدمري تلـك األلغـام                التفاقية حظر استعمال وت   

  . ويف الوقت نفسه، قرر احلرس الوطين عدم إزالة ألغامه املضادة للدبابات
  

  إعادة األوضاع إىل طبيعتها واملهام اإلنسانية  -جيم   
 يقترحهـا أفـراد     املدنية اليت املشاريع  ال تزال املنطقة العازلة تشهد تزايدا مطردا يف عدد            - ١٤

ومــن بينــها مــشاريع يف  مــن الطــائفتني وتقّرهــا قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف قــربص،    
الزراعــة مــن قبيــل ‘ خــضراء’مبــادرات والتجــارة فــضال عــن  الزراعــة وبنــاء املــساكن  جمــاالت 

يـشمل الـتمكني    ودعما هلذه األنشطة، مبـا      . ومشاريع الطاقة الشمسية  عضوية  باستخدام أمسدة   
األراضي الزراعية، تعمل قوة األمم املتحدة على تيسري توفري اخلـدمات األساسـية             من استخدام   

اإلمـدادات  ووصيانة البنية التحتية األساسية يف املنطقة العازلة، من قبيل الطرق واجملـاري املائيـة               
 علــى ذه القــضايافيمــا يتعلــق هبــوقــد برهنــت الطائفتــان علــى اســتعدادمها للتعــاون . الكهربائيــة

  .الصعيد التقين
وتــدعم قــوة األمــم املتحــدة مــن حيــث املبــدأ إقامــة مــشاريع مدنيــة يف املنطقــة العازلــة     - ١٥
فخـالل الفتـرة املـشمولة      . ملسامهة يف إعادة األوضـاع إىل طبيعتـها       املتمثلة يف ا  شيا مع واليتها    امت

إال أن البعثـة تعـارض      . ا طلبا ورد إليهـ    ٤١ مشروعا مدنيا من     ٣٤بالتقرير، أذنت البعثة بتنفيذ     
بشدة األنشطة املدنية غري املـأذون هبـا، مبـا يف ذلـك أعمـال التـشييد، الـيت قـد تـؤدي إىل زيـادة                     

اجلـانبني علـى تقـدمي     مـن   وقـد حثـت البعثـة الـسلطات املختـصة           . حدة التوتر يف املنطقة العازلـة     
حثـت  ق بإصـدار التـصاريح و     دعمها الكامل لضمان تقّيد األفراد واملنظمات بنظام البعثـة املتعلـ          
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أن تتخــذ احملــاكم إجــراءات عاجلــة يف القــضايا املعلقّــة املتــصلة باالعتــداء علــى أفــراد قــوة علـى  
  .األمم املتحدة وإحلاق أضرار مبمتلكات األمم املتحدة

تـشييد حـرم جـامعي جمـاور لبلـدة بـيال بـدون تـرخيص مثـار قلـق بوجـه خـاص               وكان    - ١٦
نظرا لكون بـيال البلـدة الوحيـدة املختلطـة يف املنطقـة العازلـة،               ف. تقريرخالل الفترة املشمولة بال   

يـشمل  بناء الثقـة بـني الطـائفتني، مبـا     لدأبت قوة األمم املتحدة منذ فترة طويلة على بذل جهود    
 إال أن التدفق املتوقع ملَـن قـد يـصل عـددهم إىل            . اإلشراف على ترتيبات أمنية فريدة من نوعها      

ة والطـالب األجانـب الوافـدين، والـذي قـد يـضاعف تعـداد سـكان بـيال                    من القبارص  ٢ ٠٠٠
بوجـود  مـن اجلـانبني     إذ ال حيـتفظ أي      . احلايل، قد أثار خماوف تتعلق بـاألمن والقـانون والنظـام          

يف بــيال، حيــث متثــل قــوة األمــم املتحــدة، بالنــسبة للطــائفتني، نقطــة    تابعــة لــه شــرطة متفرغــة 
وتتواصل املناقشات بني قوة األمم املتحـدة       . ائل القانون والنظام  االتصال األوىل فيما يتعلق مبس    

  .حتديد الترتيبات الالزمة للسماح بفتح احلرم اجلامعيمن أجل واألطراف املهتمة باألمر 
وإضافة إىل إدارة املنطقة العازلة، واصلت قوة األمم املتحدة تقدمي املـساعدة اإلنـسانية                - ١٧

ــانيني و   مــن القبار٣٤٧أســبوعيا إىل  ــسري إجيــاد    ١٢٦صــة اليون ــشمال، وتي ــة يف ال  مــن املوارن
حلول  الحتياجاهتم من الرعاية الطبية والصحية الطويلـة األجـل، الـيت مـا زالـت تـشكل حتـديا                     

وواصلت قوة األمم املتحدة رصد حالة رفـاه القبارصـة          . رغم استمرار التزام البعثة هبذه املسألة     
هالــة  مــا يتعلــق بوصــوهلم إىل أمــاكن العبــادة، مثــل مــسجد   األتــراك يف اجلنــوب، مبــا يف ذلــك 

أي مــستجدات فيمــا يتعلــق بإنــشاء مدرســة ابتدائيــة   تطــرأ ومل . كــااســلطان التقــي قــرب الرن
ومل تتلق قوة األمم املتحـدة  أي رد مـن الـسلطات القربصـية               . لتعليم اللغة التركية يف ليماسول    

مـن أجـل    وأسرتني من القبارصة اليونانيني     رونية  ماتسع أسر   الذي قدمته    بالتركية بشأن الطل  
  . التقليدية يف الشمالقراهمإلقامة الدائمة يف ا

وســاعدت قــوة األمــم املتحــدة يف معاجلــة املــسائل القانونيــة واإلنــسانية املتــصلة حبــبس    - ١٨
تسعة قبارصة أتـراك يف اجلنـوب ومـاروين واحـد يف الـشمال، واالحتجـازات املؤقتـة ألفـراد يف                 

وقامــت البعثــة بزيــارات إىل مرافــق االحتجــاز للتحقــق مــن أحــوال احملتجــزين الــذين   . انبنياجلــ
ويـسرت القـوة    . يقضون أحكاما بالسجن لدى الطائفـة األخـرى ومـا يتلقونـه مـن رعايـة فيهـا                 

ــراد أســرهم    ــارات أف ــشفوية    هلــم وأيــضا زي ــانوين وخــدمات الترمجــة ال حــصوهلم علــى متثيــل ق
لضمان الثقة يف اإلجراءات القـضائية املتبعـة   وذلك  جلسات احملاكم أيضا أثناءوكانت حاضرة  

  . يف الطائفة األخرى
وواصلت قوة األمم املتحدة دعم مبادرات اجملتمع املدين الرامية إىل تعزيز التعـاون بـني                 - ١٩

 مناسـبة مـشتركة     ٩٣فخالل الفترة املشمولة بالتقرير، يّسرت البعثة تنظيم أكثر من          . الطائفتني



S/2012/507
 

6 12-38599 
 

بالتعــاون مـع شــركاء دولــيني  وذلـك   شــخص، ٣ ٠٠٠بـني الطــائفتني، شـارك فيهــا أكثـر مــن    
ــيني ــادة وممثلــي األحــزاب      .  وحمل ــاالس اجتماعــات منتظمــة بــني ق ــدرا ب ــدق لي وُعقــدت يف فن

وُنظمـــت . الـــسياسية القربصـــية اليونانيـــة والقربصـــية التركيـــة حتـــت رعايـــة ســـفارة ســـلوفاكيا
رياضية ومهرجانـات ثقافيـة ومناسـبات تثقيفيـة عـن االقتـصاد             مناسبات أخرى مشلت ملتقيات     

يف استهالك املياه والتوعية البيئية واجتماعات بـشأن مـسائل حمـددة تـثري قلـق زعمـاء الطـائفتني             
ــصعيد احمللــي  ــوة األمــم املتحــدة تنظــيم      . علــى ال ــّسرت ق ــالتقرير، ي ــرة املــشمولة ب وخــالل الفت

ــا    ١١ ــة شــارك فيه ــة واحتفالي ــة   ١ ٨٥٠ حنــو مناســبة ديني ــة العازل  شخــصا، ُعقــدت يف املنطق
  .استلزمت عبورها أو
ودعمت قوة األمم املتحدة جمموعة متنوعة من املـشاريع املـشتركة بـني الطـائفتني الـيت                   - ٢٠
ضطلع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وشـركاؤه احملليـون بتنفيـذها، بتمويـل مقـدم مـن وكالـة                     ا

نـشرت مجعيـة   مـارس،   /ويف آذار . يـات املتحـدة، واالحتـاد األورويب      التنمية الدوليـة التابعـة للوال     
منظمـات اجملتمـع املـدين تـضم أعـضاًء مـن            منظمـة مـن     ، وهي   واألحباث يف جمال التاريخ   احلوار  

الطائفتني ومقرها يف املنطقة العازلـة بـني معـَربي فنـدق ليـدرا بـاالس، مـواد تعليميـة هتـدف إىل                 
ودعـم  . تاريخ اجلزيرة يف مدارس الطائفتني    املنظورات لتدريس   هنج متعدد   التشجيع على اتباع    

الربنامج اإلمنائي أيضا اللجنة التقنيـة املعنيـة بـالتراث الثقـايف لتـرميم مواقـع التـراث الثقـايف علـى           
وتواصل أيضا التعاون بني قوة األمم املتحدة حلفـظ الـسالم يف قـربص وبرنـامج       . جانيب اجلزيرة 

  . لوكماسي/املباين يف معرب شارع ليدراحتقيق استقرار ي بشأن األمم املتحدة اإلمنائ
وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، أّدت قـوة األمـم املتحـدة دورا فعـاال يف تيـسري عـدد                 - ٢١

مــن حتقيقــات دوائــر الــشرطة لــدى كــل مــن الطــائفتني يف اجلــرائم الــيت وقعــت داخــل املنطقــة    
تركة تيـسري تبـادل املعلومـات والتعـاون بـني اجلـانبني        وواصـلت غرفـة االتـصاالت املـش       . العازلة

ــه       ــغ جمموع ــا بل ــادل م ــة، بتب ــسائل اجلنائي ــشأن امل ــات و  ٤٣ب ــب معلوم ــاقش .  ردا٢٧ طل وين
يف غرفـة االتـصاالت     سـيجري تعهـدها     اجلانبان أيضا إنشاء قاعدة بيانات مشتركة عن اجلرميـة          

  . املشتركة
رمية واملسائل اجلنائية مخسة اجتماعات خـالل الفتـرة         وعقدت اللجنة التقنية املعنية باجل      - ٢٢

ووافقت اللجنة على سلـسلة مـن املبـادرات    . املشمولة بالتقرير يّسرهتا شرطة قوة األمم املتحدة      
تنظـيم مهرجــان مـشترك بـني الطـائفتني يهــدف إىل     مـن بينـها   ، ٢٠١٢للفتـرة املتبقيـة مـن عــام    

  .اليت يشكلها تعاطي املخدرات والكحولتوعية الشباب على جانيب اجلزيرة باألخطار 
مـــايو / أيـــار١٤ إىل ٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٢وخـــالل الفتـــرة املمتـــدة مـــن   - ٢٣

مــن خــالل  عمليــة عبــور رمسيــة  ٧٤٠ ٠٠٠، ســجلت قــوة األمــم املتحــدة أكثــر مــن   ٢٠١٢
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ــة  ــسابقة   املنطق ــالفترات ال ــة ب ــة، مقارن ــانون األول   . العازل ــن ك ــرة م ــسمرب /وخــالل الفت إىل دي
 ١ ٢٥٥ ٥٧٦من الشمال إىل اجلنوب حنـو       عربت  ، بلغت قيمة البضائع اليت      ٢٠١٢مايو  /أيار

. الــيت مشلــها التقريــر الــسابق يف املائــة عــن الفتــرة ٥٧زيــادة نــسبتها حنــو وهــو مــا ميثــل يــورو، 
 يـورو، وهـو مبلـغ ظـل         ٨ ٨٥٧ ٤٤٨وارتفعت قيمة البضائع الـيت ُنقلـت يف االجتـاه املعـاكس             

الـنقص يف الكهربـاء     تغطيـة أوجـه     علـى   إلمـداد بالكهربـاء للمـساعدة       نتيجـة ل  ملعتـاد   أعلى مـن ا   
  . اجلنوب يف
ومـع ذلـك، ُسـّجل، خـالل الفتـرة          . وال يزال التقييم العام لسري عمليات العبور إجيابيـا          - ٢٤

املــشمولة بــالتقرير، عــدد مــن حــاالت فــرض قيــود علــى عبــور القبارصــة األتــراك والــسائحني    
 اجلانـب التركـي القربصـي أنـه يـضر           يدعيـ قادمني من الشمال إىل اجلنوب، والذي       األجانب ال 

غــري أن تلـك حـاالت قليلــة،   . علـى عبــور األشـخاص يف االجتـاه املعـاكس    كـذلك  باقتـصاده، و 
  .يبدو أهنا جتسد سياسة متعمدة وال
وزعـيم القبارصـة    ومل تعقد اللجنة املعنية باملعابر، اليت كلّفها زعيم القبارصة اليونـانيني              - ٢٥

 بالتوصـــل إىل اتفـــاق بـــشأن املعـــابر اجلديـــدة، أي ٢٠١٠ديـــسمرب /األتـــراك يف كـــانون األول
ورغــم تعامــل قــوة األمــم املتحــدة مــع اجلــانبني،  . اجتماعــات خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 

  .يتسّن التوفيق بني موقفيهما إزاء مواقع املعابر اجلديدة مل
مــم املتحــدة تــوفري احلراســة للقوافــل الــيت تنقــل مــدنيني مــن    وواصــلت شــرطة قــوة األ   - ٢٦

إيرنكـوي، وذلـك يف إطـار       /القبارصة األتراك وإمدادات إنسانية عرب املنطقة العازلة إىل كوكينا        
ويف . ٢٠١٠أكتــوبر /االتفــاق الــذي مت التوصــل إليــه بــني زعيمــي الطــائفتني يف تــشرين األول  

رب غري متأثرة، قّدم اجلانب القربصـي التركـي عـددا مـن             حني تظل حركة مرور املدنيني عرب املع      
سـت  حبيث تبلـغ    ،  ااملتفق عليه الوترية  تتجاوز بكثري   بوترية  طلبات احلصول على حراسة رمسية      

  . حراسات يف أسبوع واحد، وتكون أحيانا مرتني يوميا
ــام     - ٢٧ ، احتلــــت جمموعــــة مــــن املتظــــاهرين معــــرب شــــارع      ٢٠١١ومنــــذ أواخــــر عــ
تلــك ويف حــني أن االحتجــاج قــد تــضاءل خــالل . اســي يف وســط مدينــة نيقوســيالوكم/ليــدرا

ورصـدت قـوة    . الفترة، فإن ذلك التجمع شكّل خطـرا علـى األمـن والـصحة والـسالمة العامـة                
وجـود  عـدم تقـويض   األمم املتحدة احلالـة عـن كثـب وأجـرت اتـصاالت مـع اجلـانبني لـضمان              

يونيـه  /ويف حزيـران  . السـة عمليـات املـرور مـن خاللـه         سلحالة األمنيـة يف املعـرب أو        لاملتظاهرين  
  .مغادرة آخر املتظاهرين املنطقة عودة األوضاع إىل طبيعتهاأتاحت 

وتستمر القيود املفروضة من حـني آلخـر علـى مـوظفي األمـم املتحـدة املنحـدرين مـن                      - ٢٨
  .هامهم يف الشمالاالضطالع مبأصول قربصية يونانية والساعني إىل 
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  املفقودين األشخاص اللجنة املعنية ب  - رابعا  

واصلت اللجنة املعنية باألشـخاص املفقـودين، خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، تنفيـذ                   - ٢٩
مشروعها املشترك بني الطائفتني املتعلق باستخراج رفات املفقودين وحتديـد هويـاهتم وإعـادهتم              

ء اآلثـار املـشتركة بـني الطـائفتني     ، كانت أفرقة علمـا ٢٠١٢يونيه /وحبلول حزيران. إىل ذويهم 
وخـضع رفـات    .  فردا على جـانيب اجلزيـرة      ٨٥٠لجنة قد استخرجت رفات أكثر من       لوالتابعة  
املشترك بـني الطـائفتني والتـابع       األنثروبولوجي  خترب  امل شخص مفقود للفحص يف      ٧٠٠حوايل  

لــيالت جينيــة لنحــو وعقــب حت. جنــة يف املنطقــة املــشمولة حبمايــة األمــم املتحــدة يف نيقوســيا لل
 فــردا إىل أســرهم حــىت اآلن، مبــا يف ذلــك رفــات  ٣٢٠ عينــة، أعيــد رفــات أكثــر مــن ١ ٥٠٠
التحليالت اجلينية الـيت تقـوم   واللجنة ملتزمة بأن تظل     . فردا خالل الفترة املشمولة بالتقرير     ٢١
جنـة  وحتقيقـا لـذلك الغـرض، تعكـف الل        . مستوى من أفضل املمارسـات الدوليـة      على أعلى   هبا  

حاليا على وضع الصيغة النهائية لعقد إلجراء حتليل احلمـض النـووي يـربم مـع املختـرب الـوراثي                    
وخــالل الفتــرة  . املفقــودين يف البوســنة واهلرســك  األشــخاص  لجنــة الدوليــة املعنيــة ب  لالتــابع 

  .املشمولة بالتقرير، ظلت قدرة اللجنة على الوصول إىل املناطق العسكرية يف الشمال مقيدة
  

  اجلوانب املالية واإلدارية  -خامسا  
ــة،    - ٣٠ ــة العامـ ــا باعتمـــدت اجلمعيـ ــ٦٥/٢٩٥قرارهـ ــدره، مبلغـ ــون دوالر ٥٦,٥ ا قـ  مليـ

 إىل  ٢٠١١يوليـه   / متوز ١لإلنفاق على قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص يف الفترة من             
 ثلـث صـايف   ميثـل  املبلغ تـربع حكومـة قـربص، الـذي      ذلك، ويشمل٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠

 ماليـني   ٦,٥البـالغ    مليون دوالر، وتربع حكومـة اليونـان         ١٨,٠ ما يعادل تكاليف القوة، أي    
 اجلـزء مـن    ذلـك ، هبـدف خفـض  باملثلأدعو البلدان واملنظمات األخرى أن تتربع إين  و. دوالر

  . تكاليف القوة الذي تغطيه األنصبة املقررة
ــد و  - ٣١ ــسة، خــالل اجلــزء   ق ــة اخلام ــن  وافقــت اللجن ــاين م ــ الث ــستني  ةدورال ــسادسة وال  ال

 مليــون دوالر لإلنفــاق  ٥٤,٦، علــى امليزانيــة مببلــغ إمجــايل قــدره      للجمعيــة العامــة املــستأنفة
 وهـي ميزانيـة   ،  ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٣٠ حـىت    ٢٠١٢يوليـه   / متوز ١لفترة من    يف ا  القوة على

  . اجلمعية بعدامل تبّت فيه
يف لقوة لفترة ستة أشهر أخرى، علـى النحـو املوصـى بـه              لس متديد والية ا   اجملوإذا قرر     - ٣٢

 تعتمـــدهأدنـــاه، فـــإن تكلفـــة اإلنفـــاق علـــى القـــوة ستقتـــصر علـــى املبلـــغ الـــذي     ٤٢الفقـــرة 
  .العامة اجلمعية
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، بلـغ جممـوع األنـصبة املقـررة غـري املـسددة للحـساب          ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ١٢ويف    - ٣٣
 مـا قـدره     ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٨ إىل   ١٩٩٣ يونيـه / حزيران ١٦اخلاص للقوة عن الفترة من      

وبلغ جمموع األنصبة املقررة غري املسددة جلميـع عمليـات حفـظ الـسالم              . مليون دوالر  ١٥,٨
  .دوالربليون  ١,٣٦يف التاريخ نفسه 

وقد ُسددت تكاليف القوات واملعدات اململوكة للوحـدات عـن الفتـرتني املنتـهيتني يف                 - ٣٤
فقـط، علـى التـوايل، نظـرا لتـأّخر اسـتالم             ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١ و   ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٩

  .األنصبة املقررة
  

  مالحظات  -سادسا  
وينبغـي  .  اخنفاض العدد اإلمجايل لالنتهاكات العـسكرية جـدير بالترحيـب          استمرارإن    - ٣٥

حلفـظ   مع قـوة األمـم املتحـدة    وتنخرطاللقوتني املتواجهتني أن تستفيدا من هذا االجتاه اإلجيايب   
حيتـرم الـسكان    ومـن الـضروري أيـضا أن        . السالم يف قربص بشأن التدابري العسكرية لبناء الثقة       

وتـشكّل األنـشطة املدنيـة يف    . القـوة يف املنطقـة العازلـة   احملليون وحتتـرم الـسلطات احملليـة سـلطة      
 تـسهم يف    بيـد أن هـذه األنـشطة لـن        . املنطقة العازلة نتيجة طبيعية لتزايد الشعور باألمن عموما       

ولـذلك أدعـو سـلطات اجلـانبني        .  أديرت على حنو يعزز الثقـة والتعـاون        إال إذا عملية املصاحلة،   
  .إىل أن تقدم دعمها الكامل لقوة األمم املتحدة يف تنفيذ الوالية املنوطة هبا

 اسـتغالل املـوارد     خبـصوص  حـول قـربص      التوترات والكـالم اخلطـايب    ويشكّل استمرار     - ٣٦
ويف هــذا الــسياق، أدعــو مجيــع األطــراف أن تبــذل قــصارى جهــدها   . را للقلــقالطبيعيــة مــصد

لتجنب زيادة حدة التوترات، اليت قد تـنعكس سـلبا علـى احلالـة األمنيـة يف اجلزيـرة أو حوهلـا،                      
مــن املهــم ضــمان أن تعــود كــل ثــروة مــن املــوارد الطبيعيــة    و. يف ذلــك يف املنطقــة العازلــة  مبــا

ويــشكل هـذا التطــور  .  الطـائفتني  كلتــاصـة كافــة، بـالنفع علـى   ُتكتـشف حـديثا، وختــص القبار  
حافزا قويا آخر إلجياد حل دائم ملشكلة قربص، وحيدوين األمل أن ذلك قد يولّد تعاونا أعمـق                 

  . ميع أصحاب املصلحة يف املنطقةجل اخلريملا فيه 
 ال تـزال    ومن املؤسف أن القيود املفروضة على حركة مـوظفي األمـم املتحـدة احمللـيني                - ٣٧
 وضـرورة تقتـضيها     أ حركة مجيع موظفي األمـم املتحـدة مـسألة مبـد           تنقلفاملنظمة تعترب   . قائمة

وإنين أدعـو الـسلطات القربصـية التركيـة إىل احتـرام            . االحتياجات التنفيذية لقوة األمم املتحدة    
  .ذلك املبدأ

وثقافيـة ورياضـية، أو   وال أزال أعتقد أن إقامة روابط واتصاالت اقتصادية واجتماعيـة     - ٣٨
فمـن شـأن هـذه االتـصاالت أن         . يف جماالت أخرى مشاهبة، ستؤثر تأثريا إجيابيا يف املفاوضـات         
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 معاجلة الشواغل املتعلقة بالعزلة اليت أعرب عنـها         علىتعزز مشاعر الثقة بني الطائفتني وتساعد       
الجتماعي بـني اجلـانبني     وعالوة على ذلك، فإن تعزيز التكافؤ االقتصادي وا       . القبارصة األتراك 

لــن يــسهم يف تيــسري إعــادة التوحيــد يف هنايــة املطــاف فحــسب، بــل ســيعزز أيــضا احتمــاالت    
 ســوى إىل العكــسيةويف ســياق عمليــة ســالم حتظــى بتأييــد دويل، لــن تــؤدي اجلهــود  . احتقيقهــ

  .نتائج عكسية
 لـصاحل املُـضطلع بـه     ويسّر األمم املتحدة أن تواصل تقدمي الـدعم للعمـل البـالغ األمهيـة                 - ٣٩

ويف ظــل . هــا للجنــة املعنيــة باألشــخاص املفقــودين    مأســر الــضحايا، وذلــك مــن خــالل دع    
التحــديات الراهنــة الــيت تواجــه اللجنــة، فــإين أعتمــد علــى دعــم مجيــع األطــراف للحفــاظ علــى 

تمكينـها مـن االضـطالع بالواليـة        لالطابع غري السياسي واملشترك بني الطائفتني لعمل اللجنة، و        
وعـالوة علـى ذلـك، أحـث مجيـع األطـراف، مـرة أخـرى،               . املنوطة هبا امتثاال للمعـايري الدوليـة      

ــدرةعلــى ضــمان   ــع أحنــاء      ق ــة باســتخراج اجلثــث يف مجي ــة احتياجاهتــا املتعلق ــة علــى تلبي  اللجن
ــد    ــيح إليهــا ســبل الوصــول دون قي ــأن تت ــرة، وذلــك ب ــاطق اخلاضــعة  ، مبــا يف ذلــك يف اجلزي  املن

  . ية يف الشمالللمراقبة العسكر
أللغـام يف منطقـة ملغومـة       ل جزئيـة     إزالـة  ويف حني ُيجـري احلـرس الـوطين حاليـا عمليـة             - ٤٠

.  ألغـام سـواء يف املنطقـة العازلـة أو خارجهـا         لواحدة باملنطقة العازلة، ال تزال يف اجلزيرة حقو       
ملتبقيــة داخــل وأهيــب بــالطرفني أن يقومــا، دون تــأخري، بتيــسري الوصــول إىل املنــاطق امللغومــة ا

واألمم املتحدة علـى    ). ٢٠١١ (٢٠٢٦شيا مع قرار جملس األمن      ااملنطقة العازلة وخارجها، مت   
  .استعداد ملساعدة الطرفني يف حتقيق تطلعهما إىل جعل قربص خالية من األلغام

 كـان موقـف الطـرفني مـن مـسألة          قبل عام فيما يتعلق باملعـابر اجلديـدة،          وكما ذكرت   - ٤١
ــاليفكــي/أبليــتش يف منطقــة ليفكــا / جنــوب أبليكــيإنــشاء معــرب وقــد دعــوت يف ذلــك  .  إجيابي
زيـادة  تمكني مـن    الـ  هبـدف ني إىل األخذ بنهج عملي املنحـى قـائم علـى النتـائج،              فالوقت، الطر 

نـه علـى الـرغم مـن إبـداء      ألوأشـعر خبيبـة أمـل       . التفاعل االجتماعي واالقتصادي بني الطـائفتني     
  .معابر أخرى، مل حيرز أي تقدم منذ ذلك احلني استعدادمها لفتح نيالطرف
وال تزال قوة األمم املتحدة تؤدي دورا مهماً يف اجلزيرة باحملافظة علـى املنطقـة العازلـة         - ٤٢

. واملسامهة يف استتباب اهلدوء وحل خمتلف املسائل اليت تؤثر يف احليـاة اليوميـة لكلتـا الطـائفتني                 
عثـة املـساعي احلميـدة الـيت أوفـدهتا، بقيـادة مستـشاري              فهي تؤدي أنشطتها بتعاون وثيـق مـع ب        

ولـذا أوصـي بـأن ُتمـدد واليـة          . اخلاص، وجهات فاعلة أخرى تابعة لألمم املتحـدة يف اجلزيـرة          
  .٢٠١٣يناير / كانون الثاين١٩القوة لفترة ستة أشهر، تنتهي يف 
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 علـى   فيهـا املفاوضـات يـتعني  عمليـة   مرحلة مـن    مرة أخرى بلغنا  أعاله،   وكما ذكرت   - ٤٣
ويف هـذا الـصدد، أود    .  فيهـا   قـدما  املـضي اجلانبني أن يتوصال إىل اتفاق بشأن احملادثات وسـبل          

 اللـذين يظـالن    مـع مستـشاري اخلـاص وفريقـه،           كال اجلانبني على العمل عـن كثـب        أن أشجع 
وعـالوة علـى ذلـك، مــا زلـت أشـجع الزعمـاء الـسياسيني يف قـربص علــى أن         . رهـن إشـارهتما  

اجملتمـع املـدين الفاعلـة       أييدا كامال مفهوم وممارسة حوار أمشل يكفل أن تؤدي جهات         يؤّيدوا ت 
  .دورا جمديا يف عملية السالم

ــرارات جملــس األمــن  اومت  - ٤٤ ــصلةشــيا مــع ق ــرار   ذات ال ، )٢٠١١ (٢٠٢٦، وآخرهــا الق
يـة  وسـتظل عمل  . ستواصل األمانة العامة مشاركتها يف التخطيط للطوارئ فيما يتصل بالتـسوية          

التخطيط مسترشدة مبا يستجد من تطورات يف املفاوضات وبآراء الطرفني فيمـا يتعلـق بالـدور               
  . الذي ميكن أن تؤديه األمم املتحدة يف هذا الصدد

بقي عمليـات قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص قيـد                  ويف الوقت نفـسه، سـأُ       - ٤٥
يف امليــدان وآراء الطــرفني، وســأعود إىل يــق، مــع مراعــاة التطــورات املــستجدة وثاالســتعراض ال

بتوصـيات، حـسب االقتـضاء، مـن أجـل إجـراء مزيـد مـن التعـديالت علـى واليـة                   جملس األمن 
 كمــا أبلغــتو.  الــضرورة ذلــكحاملــا تــستدعيالقــوة ومــستويات قوامهــا ومفهــوم عملياهتــا،  

ا يتعلـق بـالتقييم     فيم) S/2011/746 (٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠اجمللس يف تقريري املؤرخ     
 النطـاق   بـشأن املوسع لوجـود األمـم املتحـدة يف قـربص، ال تـزال املناقـشات الداخليـة مـستمرة                    

  .احملتمل هلذه العملية وتوقيتها
. وختامــا، أود أن أعــرب عــن امتنــاين لكــل مــن ممــثليت اخلاصــة ورئيــسة البعثــة، ليــزا م   - ٤٦

ني يف قوة األمم املتحدة حلفظ الـسالم يف قـربص   بوتنهامي، وقائد القوة، اللواء تشاو يل، وللعامل 
املسؤوليات اليت أوكلها إليهم جملـس      ب االضطالعكفاءة والتزام يف    ملا أبدوه من    رجاال ونساًء،   

وأود أيضا أن أعرب عن امتناين ملسـشاري اخلـاص، ألكـسندر داونـر، وفريـق املـساعي                  . األمن
  .احلميدة
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  املرفق 
فراد عــسكريني وأفــراد شــرطة يف قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ البلــدان املــسامهة بــأ    

  )٢٠١٢يونيه / حزيران١٥ يف(السالم يف قربص 
    
  األفراد العسكريون  البلد

 ٢٩٥ )أ(األرجنتني
 ٤ النمسا
  ١ كندا
 ٢  )ب(الصني
 ٨٤ هنغاريا

 ٢٠٠ )ج(سلوفاكيا
 ٢٧٢ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ٨٥٨ اجملموع  
      
  شرطة األمم املتحدة  البلد

 ١٥ أستراليا
 ٩ البوسنة واهلرسك

 ٤ كرواتيا
  ١ السلفادور

 ٦ اهلند
 ١٧ أيرلندا
 ٤ إيطاليا

 ٤ اجلبل األسود
  ٦ أوكرانيا
  ٢ صربيا

 ٦٨ اجملموع  
    

  ).١٤ (وباراغواي) ١٥(وشيلي ) ١(تشمل الوحدة األرجنتينية جنودا من الربازيل   )أ(  
  . تستخدم الصني وظيفة كندية شاغرة ووظيفة بريطانية شاغرة يف مقر القوة  )ب(  
  ).٤٦(وصربيا ) ٢(تشمل الوحدة السلوفاكية جنودا من كرواتيا   )ج(  
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  خريطة    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


	تقرير الأمين العام عن عملية الأمم المتحدة في قبرص
	أولا - مقدمة
	1 - يغطي هذا التقرير المتعلق بعملية الأمم المتحدة في قبرص التطورات التي استجدت خلال الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى 20 حزيران/يونيه 2012 ويستكمل، اعتبارا من تاريخ صدور تقريري السابق (S/2011/746) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، سجل الأنشطة التي قامت بها قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص عملا بقرار مجلس الأمن 186 (1964) وقرارات المجلس اللاحقة، وآخرها القرار 2026 (2011).
	2 - وفي 15 حزيران/يونيه، بلغ قوام العنصر العسكري 856 فردا من جميع الرتب وبلغ قوام عنصر الشرطة 68 فردا (انظر المرفق).
	ثانيا - بعثة المساعي الحميدة
	3 - منذ أواخر كانون الثاني/يناير عام 2012، عندما عقدت جولة أخرى من المحادثات الرفيعة المستوى في مركز غرينتري إيستات للمؤتمرات بنيويورك، عُقدت اجتماعات ثنائية مكثفة مع كل جانب تركزت على المسائل المتعلقة بالملكية والأراضي والحكم وتقاسم السلطة. وعلى الرغم من القواسم المشتركة الواضحة في المواقف بشأن الملكية، لم يتم التوصل إلى تقارب في وجهات النظر. وفي مجال الحكم وتقاسم السلطة، ظلت هناك خلافات كبيرة بين الجانبين حول مسألة انتخاب السلطة التنفيذية. وفي نهاية آذار/مارس، قدم مسشاري الخاص تقييما للتقدم المحرز في المحادثات واجتمعتُ به في منتصف نيسان/أبريل لمناقشة سبل المضي قدما. وخلُصتُ إلى أنه لم يُحرز من التقدم بشأن القضايا الجوهرية ما يكفي للدعوة إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف، وأبلغتُ الزعيمين بما خلُصتُ إليه. وقد أعرب ديمتريس كريستوفياس ودرويش إروغلو عن استعدادهما لمواصلة السعي إلى إيجاد حل. إلا أنه في 26 نيسان/أبريل، وخلال الزيارة التي قام بها مستشاري الخاص، أوضح الجانب القبرصي التركي أنه لن يواصل المناقشات المتعلقة بالمسائل الجوهرية ما لم يوجد إطار زمني ملزم يُتوّج بعقد مؤتمر متعدد الأطراف. وفي الوقت نفسه، أعرب الجانب القبرصي اليوناني عن استعداده لمواصلة المناقشات لكنه رفض فكرة أي جدول زمني ملزم، وذكر أنه لن يوافق على عقد مؤتمر متعدد الأطراف ما لم تتسم تسوية جميع المسائل الداخلية. وفي 14 أيار/مايو، أعلن السيد كريستوفياس رسميا أنه لن يترشح لإعادة انتخابه لرئاسة قبرص في عام 2013، متذرعا بعدم إحراز تقدم في المفاوضات كعامل أساسي في قراره.
	4 - وإلى أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء المفاوضات الجوهرية، سيظل التركيز منصبا على مواصلة أعمال اللجان التقنية. فقد التزم الجانبان بتنشيط اللجان، التي أنشئت في عام 2008 خلال المرحلة التحضيرية للمحادثات بهدف ”تحسين الحياة اليومية للقبارصة“. وتتناول تلك اللجان مجالات شتى من قبيل الجريمة والمسائل الجنائية والمسائل الاقتصادية والتجارية والتراث الثقافي وإدارة الأزمات والمسائل الإنسانية والصحة والبيئة. ويجري النظر أيضا في إحياء اللجان المعنية بفتح معابر جديدة والبث الإذاعي ووضع مقترحات بشأن إنشاء لجان تقنية إضافية وغير ذلك من التدابير الممكنة لبناء الثقة.
	ثالثا - أنشطة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص
	5 - تهدف قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص أولا وقبل كل شيء إلى منع تجدّد القتال، والمساهمة في الحفاظ على القانون والنظام وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. وتتطلب ولايتها التوفيق، قدر الإمكان، بين الاعتبارات الأمنية والحفاظ على الوضع العسكري القائم، مع تمكين القبارصة الذين يعيشون ويعملون في المنطقة العازلة من متابعة ممارستهم الأنشطة المدنية والتمتع بحياة كاملة ومنتجة. ويؤدي هذا النهج، متى كان موفّقا، إلى بناء الثقة بين الطائفتين، ويسهم في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بصفة عامة دعما لعملية السلام. 
	ألف - منع تجدُّد القتال والحفاظ على الوضع العسكري القائم
	6 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، واصلت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص صون سلامة المنطقة العازلة واستقرارها. واستمر الاتجاه الهبوطي للانتهاكات العسكرية المرتكبة على يد القوتين المتواجهتين. ولا يزال التعاون بين قوة الأمم المتحدة والقوتين المتواجهتين يتسم بحسن النية والاحترام المتبادل الذي يمكّن من إقامة علاقة إيجابية مع التسلسل القيادي لكل منهما.
	7 - ولم تنفّذ القوتان المتواجهتان أي تدريبات عسكرية كبرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي الوقت نفسه، يظل تدخل قوة الأمم المتحدة اليومي النشط، من خلال اضطلاعها بمهام المراقبة والإبلاغ والاتصال، مهما في منع اتخاذ أي تدابير بسيطة قد تثير ردود فعل من أي جانب من الجانبين. ومعظم هذه الأنشطة يقع في مناطق محيطة بنيقوسيا، حيث تنتشر كل قوة من القوتين المتواجهتين على مقربة من الأخرى، ويتعلق أساسا بعدم الانضباط. وتواصل البعثة إشراك القوتين المتواجهتين فيما يتعلق بتدابير بناء الثقة العسكرية، من قبيل إخلاء مراكز المراقبة في هذه المناطق و/أو إغلاقها.
	8 - وفي الوقت نفسه، لا تزال التحديات لسلطة قوة الأمم المتحدة التي تطرحها أنشطة المدنيين مستمرة، بحيث باتت الآن تشكّل غالبية الحوادث التي تقع في جميع أنحاء المنطقة العازلة. وبوجه خاص، ولا تزال ممارسة الأنشطة الزراعية بدون ترخيص في أراض متنازع عليها والصيد في مناطق تقع على مقربة من خطَّّي وقف إطلاق النار للقوتين المتواجهتين ودوريات الأمم المتحدة تؤدي إلى توترات في المنطقة العازلة. وقد عملت قوة الأمم المتحدة عن كثب مع سلطات الجانبين لحل هذه المسائل.
	9 - ويستمر وجود المواقع العسكرية المبلّغ عنها سابقا التي أنشأتها القوتان المتواجهتان في منطقة ديرينيا، وذلك في انتهاك للوضع القائم في المنطقة. واحتفظت القوات التركية بنقطة التفتيش في جيب لوروجينا؛ وقامت أيضا بعمليات تفتيش منتظمة لمركز الاتصال في ستروفيليا وتجاوز مرارا عدد أفراد قواتها في هذا المركز العدد المقرر، وذلك في انتهاك للوضع العسكري القائم. وتُحمّل الأمم المتحدة حكومة تركيا المسؤولية عن الوضع القائم في فاروشا.
	10 - واستمرت التوترات المرتبطة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي شباط/فبراير، وعقب تأكيد وجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعية قبالة الساحل الجنوبي من الجزيرة، طرحت قبرص مناقصة دولية للتنقيب عن الهيدروكربون قبالة الساحل أبدى عدد من الشركات العالمية منذئذ اهتماما بها. وردا على ذلك، أصدرت وزارة خارجية تركيا بيانين، اعتبرت فيهما هذه الأعمال بمثابة حكم مسبق يمس بحقوق طائفة القبارصة الأتراك، وادعت أن أجزاءً من المناطق التي ستشملها أعمال التنقيب تتداخل مع جرفها القاري. واحتج الجانب القبرصي التركي أيضا علنا على هذه المسألة.
	باء - إزالة الألغام 
	11 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر الجانبان في منع الوصول إلى المناطق الملغومة الأربع المتبقية في المنطقة العازلة لأغراض إزالة الألغام، وهي مناطق توجد إحداها في جنوب فاروشا التي تسيطر عليها القوات التركية، وتوجد ثلاث منها في جيب لوروجينا الواقع تحت سيطرة الحرس الوطني. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن توسيع نطاق عمليات إزالة الألغام لتشمل مناطق خارج المنطقة العازلة على نحو ما دعا إليه مجلس الأمن. ونتيجة لذلك، ظلت عملية إزالة الألغام معلقة.
	12 - وفي 4 نيسان/أبريل، واحتفالا باليوم الدولي للتوعية بالألغام، افتتحت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم من دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، والمفوضية الأوروبية، معرضا فنيا في دار التعاون الواقعة بوسط نيقوسيا في المنطقة العازلة. وشملت المناسبة عرض مقطع فيديو ونشرة إعلامية أنتجهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلقيان الضوء على استمرار خطر الألغام في قبرص، وحظيت بتغطية واسعة من وسائط الإعلام على جانبي الجزيرة. 
	13 - وفي أواخر أيار/مايو، شرع الحرس الوطني، تحت مراقبة قوة الأمم المتحدة، في إزالة الألغام المضادة للأفراد من إحدى مناطقه الملغومة في المنطقة العازلة، وذلك بهدف الامتثال لاتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام. وفي الوقت نفسه، قرر الحرس الوطني عدم إزالة ألغامه المضادة للدبابات. 
	جيم - إعادة الأوضاع إلى طبيعتها والمهام الإنسانية
	14 - لا تزال المنطقة العازلة تشهد تزايدا مطردا في عدد المشاريع المدنية التي يقترحها أفراد من الطائفتين وتقرّها قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، ومن بينها مشاريع في مجالات الزراعة وبناء المساكن والتجارة فضلا عن مبادرات ’خضراء‘ من قبيل الزراعة باستخدام أسمدة عضوية ومشاريع الطاقة الشمسية. ودعما لهذه الأنشطة، بما يشمل التمكين من استخدام الأراضي الزراعية، تعمل قوة الأمم المتحدة على تيسير توفير الخدمات الأساسية وصيانة البنية التحتية الأساسية في المنطقة العازلة، من قبيل الطرق والمجاري المائية والإمدادات الكهربائية. وقد برهنت الطائفتان على استعدادهما للتعاون فيما يتعلق بهذه القضايا على الصعيد التقني.
	15 - وتدعم قوة الأمم المتحدة من حيث المبدأ إقامة مشاريع مدنية في المنطقة العازلة تماشيا مع ولايتها المتمثلة في المساهمة في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أذنت البعثة بتنفيذ 34 مشروعا مدنيا من 41 طلبا ورد إليها. إلا أن البعثة تعارض بشدة الأنشطة المدنية غير المأذون بها، بما في ذلك أعمال التشييد، التي قد تؤدي إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة العازلة. وقد حثت البعثة السلطات المختصة من الجانبين على تقديم دعمها الكامل لضمان تقيّد الأفراد والمنظمات بنظام البعثة المتعلق بإصدار التصاريح وحثت على أن تتخذ المحاكم إجراءات عاجلة في القضايا المعلقّة المتصلة بالاعتداء على أفراد قوة الأمم المتحدة وإلحاق أضرار بممتلكات الأمم المتحدة.
	16 - وكان تشييد حرم جامعي مجاور لبلدة بيلا بدون ترخيص مثار قلق بوجه خاص خلال الفترة المشمولة بالتقرير. فنظرا لكون بيلا البلدة الوحيدة المختلطة في المنطقة العازلة، دأبت قوة الأمم المتحدة منذ فترة طويلة على بذل جهود لبناء الثقة بين الطائفتين، بما يشمل الإشراف على ترتيبات أمنية فريدة من نوعها. إلا أن التدفق المتوقع لمَن قد يصل عددهم إلى 000 2 من القبارصة والطلاب الأجانب الوافدين، والذي قد يضاعف تعداد سكان بيلا الحالي، قد أثار مخاوف تتعلق بالأمن والقانون والنظام. إذ لا يحتفظ أي من الجانبين بوجود شرطة متفرغة تابعة له في بيلا، حيث تمثل قوة الأمم المتحدة، بالنسبة للطائفتين، نقطة الاتصال الأولى فيما يتعلق بمسائل القانون والنظام. وتتواصل المناقشات بين قوة الأمم المتحدة والأطراف المهتمة بالأمر من أجل تحديد الترتيبات اللازمة للسماح بفتح الحرم الجامعي.
	17 - وإضافة إلى إدارة المنطقة العازلة، واصلت قوة الأمم المتحدة تقديم المساعدة الإنسانية أسبوعيا إلى 347 من القبارصة اليونانيين و 126 من الموارنة في الشمال، وتيسير إيجاد حلول  لاحتياجاتهم من الرعاية الطبية والصحية الطويلة الأجل، التي ما زالت تشكل تحديا رغم استمرار التزام البعثة بهذه المسألة. وواصلت قوة الأمم المتحدة رصد حالة رفاه القبارصة الأتراك في الجنوب، بما في ذلك ما يتعلق بوصولهم إلى أماكن العبادة، مثل مسجد هالة سلطان التقي قرب لارناكا. ولم تطرأ أي مستجدات فيما يتعلق بإنشاء مدرسة ابتدائية لتعليم اللغة التركية في ليماسول. ولم تتلق قوة الأمم المتحدة  أي رد من السلطات القبرصية التركية بشأن الطلب الذي قدمته تسع أسر مارونية وأسرتين من القبارصة اليونانيين من أجل الإقامة الدائمة في قراهم التقليدية في الشمال.
	18 - وساعدت قوة الأمم المتحدة في معالجة المسائل القانونية والإنسانية المتصلة بحبس تسعة قبارصة أتراك في الجنوب وماروني واحد في الشمال، والاحتجازات المؤقتة لأفراد في الجانبين. وقامت البعثة بزيارات إلى مرافق الاحتجاز للتحقق من أحوال المحتجزين الذين يقضون أحكاما بالسجن لدى الطائفة الأخرى وما يتلقونه من رعاية فيها. ويسرت القوة أيضا زيارات أفراد أسرهم لهم وحصولهم على تمثيل قانوني وخدمات الترجمة الشفوية وكانت حاضرة أيضا أثناء جلسات المحاكم وذلك لضمان الثقة في الإجراءات القضائية المتبعة في الطائفة الأخرى. 
	19 - وواصلت قوة الأمم المتحدة دعم مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تعزيز التعاون بين الطائفتين. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، يسّرت البعثة تنظيم أكثر من 93 مناسبة مشتركة بين الطائفتين، شارك فيها أكثر من 000 3 شخص، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين.  وعُقدت في فندق ليدرا بالاس اجتماعات منتظمة بين قادة وممثلي الأحزاب السياسية القبرصية اليونانية والقبرصية التركية تحت رعاية سفارة سلوفاكيا. ونُظمت مناسبات أخرى شملت ملتقيات رياضية ومهرجانات ثقافية ومناسبات تثقيفية عن الاقتصاد في استهلاك المياه والتوعية البيئية واجتماعات بشأن مسائل محددة تثير قلق زعماء الطائفتين على الصعيد المحلي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، يسّرت قوة الأمم المتحدة تنظيم 11 مناسبة دينية واحتفالية شارك فيها نحو 850 1 شخصا، عُقدت في المنطقة العازلة أو استلزمت عبورها.
	20 - ودعمت قوة الأمم المتحدة مجموعة متنوعة من المشاريع المشتركة بين الطائفتين التي اضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه المحليون بتنفيذها، بتمويل مقدم من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وفي آذار/مارس، نشرت جمعية الحوار والأبحاث في مجال التاريخ، وهي منظمة من منظمات المجتمع المدني تضم أعضاءً من الطائفتين ومقرها في المنطقة العازلة بين معبرَي فندق ليدرا بالاس، مواد تعليمية تهدف إلى التشجيع على اتباع نهج متعدد المنظورات لتدريس تاريخ الجزيرة في مدارس الطائفتين. ودعم البرنامج الإنمائي أيضا اللجنة التقنية المعنية بالتراث الثقافي لترميم مواقع التراث الثقافي على جانبي الجزيرة. وتواصل أيضا التعاون بين قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تحقيق استقرار المباني في معبر شارع ليدرا/لوكماسي. 
	21 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أدّت قوة الأمم المتحدة دورا فعالا في تيسير عدد من تحقيقات دوائر الشرطة لدى كل من الطائفتين في الجرائم التي وقعت داخل المنطقة العازلة. وواصلت غرفة الاتصالات المشتركة تيسير تبادل المعلومات والتعاون بين الجانبين بشأن المسائل الجنائية، بتبادل ما بلغ مجموعه 43 طلب معلومات و 27 ردا. ويناقش الجانبان أيضا إنشاء قاعدة بيانات مشتركة عن الجريمة سيجري تعهدها في غرفة الاتصالات المشتركة. 
	22 - وعقدت اللجنة التقنية المعنية بالجريمة والمسائل الجنائية خمسة اجتماعات خلال الفترة المشمولة بالتقرير يسّرتها شرطة قوة الأمم المتحدة. ووافقت اللجنة على سلسلة من المبادرات للفترة المتبقية من عام 2012، من بينها تنظيم مهرجان مشترك بين الطائفتين يهدف إلى توعية الشباب على جانبي الجزيرة بالأخطار التي يشكلها تعاطي المخدرات والكحول.
	23 - وخلال الفترة الممتدة من 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى 14 أيار/مايو 2012، سجلت قوة الأمم المتحدة أكثر من 000 740 عملية عبور رسمية من خلال المنطقة العازلة، مقارنة بالفترات السابقة. وخلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر إلى أيار/مايو 2012، بلغت قيمة البضائع التي عبرت من الشمال إلى الجنوب نحو 576 255 1 يورو، وهو ما يمثل زيادة نسبتها نحو 57 في المائة عن الفترة التي شملها التقرير السابق. وارتفعت قيمة البضائع التي نُقلت في الاتجاه المعاكس 448 857 8 يورو، وهو مبلغ ظل أعلى من المعتاد نتيجة للإمداد بالكهرباء للمساعدة على تغطية أوجه النقص في الكهرباء في الجنوب. 
	24 - ولا يزال التقييم العام لسير عمليات العبور إيجابيا. ومع ذلك، سُجّل، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عدد من حالات فرض قيود على عبور القبارصة الأتراك والسائحين الأجانب القادمين من الشمال إلى الجنوب، والذي يدعي الجانب التركي القبرصي أنه يضر باقتصاده، وكذلك على عبور الأشخاص في الاتجاه المعاكس. غير أن تلك حالات قليلة، ولا يبدو أنها تجسد سياسة متعمدة.
	25 - ولم تعقد اللجنة المعنية بالمعابر، التي كلّفها زعيم القبارصة اليونانيين وزعيم القبارصة الأتراك في كانون الأول/ديسمبر 2010 بالتوصل إلى اتفاق بشأن المعابر الجديدة، أي اجتماعات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ورغم تعامل قوة الأمم المتحدة مع الجانبين، لم يتسنّ التوفيق بين موقفيهما إزاء مواقع المعابر الجديدة.
	26 - وواصلت شرطة قوة الأمم المتحدة توفير الحراسة للقوافل التي تنقل مدنيين من القبارصة الأتراك وإمدادات إنسانية عبر المنطقة العازلة إلى كوكينا/إيرنكوي، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين زعيمي الطائفتين في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وفي حين تظل حركة مرور المدنيين عبر المعبر غير متأثرة، قدّم الجانب القبرصي التركي عددا من طلبات الحصول على حراسة رسمية بوتيرة تتجاوز بكثير الوتيرة المتفق عليها، بحيث تبلغ ست حراسات في أسبوع واحد، وتكون أحيانا مرتين يوميا. 
	27 - ومنذ أواخر عام 2011، احتلت مجموعة من المتظاهرين معبر شارع ليدرا/لوكماسي في وسط مدينة نيقوسيا. وفي حين أن الاحتجاج قد تضاءل خلال تلك الفترة، فإن ذلك التجمع شكّل خطرا على الأمن والصحة والسلامة العامة. ورصدت قوة الأمم المتحدة الحالة عن كثب وأجرت اتصالات مع الجانبين لضمان عدم تقويض وجود المتظاهرين للحالة الأمنية في المعبر أو سلاسة عمليات المرور من خلاله. وفي حزيران/يونيه أتاحت مغادرة آخر المتظاهرين المنطقة عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
	28 - وتستمر القيود المفروضة من حين لآخر على موظفي الأمم المتحدة المنحدرين من أصول قبرصية يونانية والساعين إلى الاضطلاع بمهامهم في الشمال.
	رابعا - اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين 
	29 - واصلت اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تنفيذ مشروعها المشترك بين الطائفتين المتعلق باستخراج رفات المفقودين وتحديد هوياتهم وإعادتهم إلى ذويهم. وبحلول حزيران/يونيه 2012، كانت أفرقة علماء الآثار المشتركة بين الطائفتين والتابعة للجنة قد استخرجت رفات أكثر من 850 فردا على جانبي الجزيرة. وخضع رفات حوالي 700 شخص مفقود للفحص في المختبر الأنثروبولوجي المشترك بين الطائفتين والتابع للجنة في المنطقة المشمولة بحماية الأمم المتحدة في نيقوسيا. وعقب تحليلات جينية لنحو 500 1 عينة، أعيد رفات أكثر من 320 فردا إلى أسرهم حتى الآن، بما في ذلك رفات 21 فردا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. واللجنة ملتزمة بأن تظل التحليلات الجينية التي تقوم بها على أعلى مستوى من أفضل الممارسات الدولية. وتحقيقا لذلك الغرض، تعكف اللجنة حاليا على وضع الصيغة النهائية لعقد لإجراء تحليل الحمض النووي يبرم مع المختبر الوراثي التابع للجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت قدرة اللجنة على الوصول إلى المناطق العسكرية في الشمال مقيدة.
	خامسا - الجوانب المالية والإدارية
	30 - اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 65/295، مبلغا قدره 56.5 مليون دولار للإنفاق على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص في الفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012، ويشمل ذلك المبلغ تبرع حكومة قبرص، الذي يمثل ثلث صافي تكاليف القوة، أي ما يعادل 18.0 مليون دولار، وتبرع حكومة اليونان البالغ 6.5 ملايين دولار. وإني أدعو البلدان والمنظمات الأخرى أن تتبرع بالمثل، بهدف خفض ذلك الجزء من تكاليف القوة الذي تغطيه الأنصبة المقررة. 
	31 - وقد وافقت اللجنة الخامسة، خلال الجزء الثاني من الدورة السادسة والستين المستأنفة للجمعية العامة، على الميزانية بمبلغ إجمالي قدره 54.6 مليون دولار للإنفاق على القوة في الفترة من 1 تموز/يوليه 2012 حتى 30 حزيران/يونيه 2013، وهي ميزانية لم تبتّ فيها الجمعية بعد.
	32 - وإذا قرر المجلس تمديد ولاية القوة لفترة ستة أشهر أخرى، على النحو الموصى به في الفقرة 42 أدناه، فإن تكلفة الإنفاق على القوة ستقتصر على المبلغ الذي تعتمده الجمعية العامة.
	33 - وفي 12 حزيران/يونيه 2012، بلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسددة للحساب الخاص للقوة عن الفترة من 16 حزيران/يونيه 1993 إلى 8 حزيران/يونيه 2012 ما قدره 15.8 مليون دولار. وبلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في التاريخ نفسه 1.36 بليون دولار.
	34 - وقد سُددت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين المنتهيتين في 29 شباط/فبراير 2012 و 1 حزيران/يونيه 2010 فقط، على التوالي، نظرا لتأخّر استلام الأنصبة المقررة.
	سادسا - ملاحظات
	35 - إن استمرار انخفاض العدد الإجمالي للانتهاكات العسكرية جدير بالترحيب. وينبغي للقوتين المتواجهتين أن تستفيدا من هذا الاتجاه الإيجابي وتنخرطا مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص بشأن التدابير العسكرية لبناء الثقة. ومن الضروري أيضا أن يحترم السكان المحليون وتحترم السلطات المحلية سلطة القوة في المنطقة العازلة. وتشكّل الأنشطة المدنية في المنطقة العازلة نتيجة طبيعية لتزايد الشعور بالأمن عموما. بيد أن هذه الأنشطة لن تسهم في عملية المصالحة، إلا إذا أديرت على نحو يعزز الثقة والتعاون. ولذلك أدعو سلطات الجانبين إلى أن تقدم دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة في تنفيذ الولاية المنوطة بها.
	36 - ويشكّل استمرار التوترات والكلام الخطابي حول قبرص بخصوص استغلال الموارد الطبيعية مصدرا للقلق. وفي هذا السياق، أدعو جميع الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لتجنب زيادة حدة التوترات، التي قد تنعكس سلبا على الحالة الأمنية في الجزيرة أو حولها، بما في ذلك في المنطقة العازلة. ومن المهم ضمان أن تعود كل ثروة من الموارد الطبيعية تُكتشف حديثا، وتخص القبارصة كافة، بالنفع على كلتا الطائفتين. ويشكل هذا التطور حافزا قويا آخر لإيجاد حل دائم لمشكلة قبرص، ويحدوني الأمل أن ذلك قد يولّد تعاونا أعمق لما فيه الخير لجميع أصحاب المصلحة في المنطقة. 
	37 - ومن المؤسف أن القيود المفروضة على حركة موظفي الأمم المتحدة المحليين لا تزال قائمة. فالمنظمة تعتبر تنقل حركة جميع موظفي الأمم المتحدة مسألة مبدأ وضرورة تقتضيها الاحتياجات التنفيذية لقوة الأمم المتحدة. وإنني أدعو السلطات القبرصية التركية إلى احترام ذلك المبدأ.
	38 - ولا أزال أعتقد أن إقامة روابط واتصالات اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية، أو في مجالات أخرى مشابهة، ستؤثر تأثيرا إيجابيا في المفاوضات. فمن شأن هذه الاتصالات أن تعزز مشاعر الثقة بين الطائفتين وتساعد على معالجة الشواغل المتعلقة بالعزلة التي أعرب عنها القبارصة الأتراك. وعلاوة على ذلك، فإن تعزيز التكافؤ الاقتصادي والاجتماعي بين الجانبين لن يسهم في تيسير إعادة التوحيد في نهاية المطاف فحسب، بل سيعزز أيضا احتمالات تحقيقها. وفي سياق عملية سلام تحظى بتأييد دولي، لن تؤدي الجهود العكسية سوى إلى نتائج عكسية.
	39 - ويسرّ الأمم المتحدة أن تواصل تقديم الدعم للعمل البالغ الأهمية المُضطلع به لصالح أسر الضحايا، وذلك من خلال دعمها للجنة المعنية بالأشخاص المفقودين. وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه اللجنة، فإني أعتمد على دعم جميع الأطراف للحفاظ على الطابع غير السياسي والمشترك بين الطائفتين لعمل اللجنة، ولتمكينها من الاضطلاع بالولاية المنوطة بها امتثالا للمعايير الدولية. وعلاوة على ذلك، أحث جميع الأطراف، مرة أخرى، على ضمان قدرة اللجنة على تلبية احتياجاتها المتعلقة باستخراج الجثث في جميع أنحاء الجزيرة، وذلك بأن تتيح إليها سبل الوصول دون قيد، بما في ذلك في المناطق الخاضعة للمراقبة العسكرية في الشمال. 
	40 - وفي حين يُجري الحرس الوطني حاليا عملية إزالة جزئية للألغام في منطقة ملغومة واحدة بالمنطقة العازلة، لا تزال في الجزيرة حقول ألغام سواء في المنطقة العازلة أو خارجها. وأهيب بالطرفين أن يقوما، دون تأخير، بتيسير الوصول إلى المناطق الملغومة المتبقية داخل المنطقة العازلة وخارجها، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2026 (2011). والأمم المتحدة على استعداد لمساعدة الطرفين في تحقيق تطلعهما إلى جعل قبرص خالية من الألغام.
	41 - وكما ذكرت قبل عام فيما يتعلق بالمعابر الجديدة، كان موقف الطرفين من مسألة إنشاء معبر جنوب أبليكي/أبليتش في منطقة ليفكا/ليفكي إيجابيا. وقد دعوت في ذلك الوقت، الطرفين إلى الأخذ بنهج عملي المنحى قائم على النتائج، بهدف التمكين من زيادة التفاعل الاجتماعي والاقتصادي بين الطائفتين. وأشعر بخيبة أمل لأنه على الرغم من إبداء الطرفين استعدادهما لفتح معابر أخرى، لم يحرز أي تقدم منذ ذلك الحين.
	42 - ولا تزال قوة الأمم المتحدة تؤدي دورا مهماً في الجزيرة بالمحافظة على المنطقة العازلة والمساهمة في استتباب الهدوء وحل مختلف المسائل التي تؤثر في الحياة اليومية لكلتا الطائفتين. فهي تؤدي أنشطتها بتعاون وثيق مع بعثة المساعي الحميدة التي أوفدتها، بقيادة مستشاري الخاص، وجهات فاعلة أخرى تابعة للأمم المتحدة في الجزيرة. ولذا أوصي بأن تُمدد ولاية القوة لفترة ستة أشهر، تنتهي في 19 كانون الثاني/يناير 2013.
	43 - وكما ذكرت أعلاه، بلغنا مرة أخرى مرحلة من عملية المفاوضات يتعين فيها على الجانبين أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن المحادثات وسبل المضي قدما فيها. وفي هذا الصدد، أود أن أشجع كلا الجانبين على العمل عن كثب مع مستشاري الخاص وفريقه، اللذين يظلان رهن إشارتهما. وعلاوة على ذلك، ما زلت أشجع الزعماء السياسيين في قبرص على أن يؤيّدوا تأييدا كاملا مفهوم وممارسة حوار أشمل يكفل أن تؤدي جهات المجتمع المدني الفاعلة دورا مجديا في عملية السلام.
	44 - وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار 2026 (2011)، ستواصل الأمانة العامة مشاركتها في التخطيط للطوارئ فيما يتصل بالتسوية. وستظل عملية التخطيط مسترشدة بما يستجد من تطورات في المفاوضات وبآراء الطرفين فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تؤديه الأمم المتحدة في هذا الصدد. 
	45 - وفي الوقت نفسه، سأُبقي عمليات قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص قيد الاستعراض الوثيق، مع مراعاة التطورات المستجدة في الميدان وآراء الطرفين، وسأعود إلى مجلس الأمن بتوصيات، حسب الاقتضاء، من أجل إجراء مزيد من التعديلات على ولاية القوة ومستويات قوامها ومفهوم عملياتها، حالما تستدعي الضرورة ذلك. وكما أبلغت المجلس في تقريري المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (S/2011/746) فيما يتعلق بالتقييم الموسع لوجود الأمم المتحدة في قبرص، لا تزال المناقشات الداخلية مستمرة بشأن النطاق المحتمل لهذه العملية وتوقيتها.
	46 - وختاما، أود أن أعرب عن امتناني لكل من ممثلتي الخاصة ورئيسة البعثة، ليزا م. بوتنهايم، وقائد القوة، اللواء تشاو لي، وللعاملين في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص رجالا ونساءً، لما أبدوه من كفاءة والتزام في الاضطلاع بالمسؤوليات التي أوكلها إليهم مجلس الأمن. وأود أيضا أن أعرب عن امتناني لمسشاري الخاص، ألكسندر داونر، وفريق المساعي الحميدة.
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