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  )٢٠١٢ (٢٠٥٨القرار     
      ٢٠١٢يوليه / متوز١٩ املعقودة يف ٦٨٠٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  ،إن جملس األمن  
بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن عمليـــة األمـــم املتحـــدة يف قـــربص املـــؤرخ         إذ يرحـــب   

  ،)S/2012/507 (٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٩
قــاء علــى قــوة األمــم املتحــدة   موافقــة حكومــة قبـــرص علــى ضــرورة اإلب وإذ يالحــظ  

 بـــسبب األوضـــاع الـــسائدة ٢٠١٢يوليـــه / متـــوز١٩حلفـــظ الـــسالم يف قبــــرص إىل مـــا بعـــد 
  اجلزيرة، يف

األمني العام اعتقاده الراسخ بأن املسؤولية عـن إجيـاد حـل تقـع أوال وقبـل                 وإذ يشاطر     
 املتحـدة يف    الـدور الرئيـسي لألمـم     وإذ يعيـد تأكيـد      كل شيء علـى عـاتق القبارصـة أنفـسهم،           

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

  ،٢٠٠٨يوليه / متوز١مايو و / أيار٢٣الصادرة عن الزعيمني، مبا فيها البيانان املؤرخان 
إىل األمهية اليت يوليها اجملتمع الدويل ملشاركة مجيع األطراف مـشاركة تامـة             ذ يشري   وإ  

ــاءة يف املفاوضــات،    ــة وبن ــن     وإذ يالحــظ ومرن ــدر أكــرب م ــة بق ــة مكثف ــال إىل مرحل أن االنتق
املفاوضات مل تنشأ عنه بعد تسوية دائمة وشاملة وعادلة على أسـاس إقامـة احتـاد ذي طـائفتني                   

املـساواة الـسياسية وفقـا ملـا هـو مـبني يف قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة،           ومنطقتني تـسوده   
وإذ يـشدد  األطراف على مباشرة املفاوضات املوضوعية بشأن القضايا اجلوهريـة،       يشجع   وإذ

  على أنه ال ميكن حتمل الوضع الراهن على الدوام،



S/RES/2058 (2012)
 

2 12-43014 
 

ه مـع الـزعيمني يف      باجلهود اليت بذهلا األمني العام حلفز التقـدم خـالل لقائـ           وإذ يرحب     
عــن دعمــه وإذ يعــرب ، ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين٢٣ و٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٣١

  املستمر ملا يبذله من جهود،
ضــرورة املــضي قــدما يف النظــر يف التــدابري العــسكرية لبنــاء الثقــة ويف        وإذ يالحــظ   

ري بنـاء الثقـة املتبقيـة        إىل جتـدد اجلهـود مـن أجـل تنفيـذ مجيـع تـداب               وإذ يدعو املناقشات بشأهنا،   
  وإىل االتفاق على مزيد من اخلطوات لبناء الثقة بني الطائفتني وتنفيذها،

 وإذ يـشجع أمهية استمرار عمليات عبور القبارصـة للخـط األخـضر،         وإذ يعيد تأكيد      
  على فتح معابر أخرى باالتفاق بني اجلانبني،

جينيها القبارصة كافة من إجياد تـسوية       بالفوائد املهمة اجلمة اليت ميكن أن       واقتناعا منه     
 اجلـانبني وزعيميهمـا علـى    وإذ حيـث شاملة ودائمة يف قربص، مبا يف ذلك الفوائـد االقتـصادية،       

 على أن يشرحا بوضوح للطائفتني فوائد التـسوية         وإذ يشجعهما تعزيز اخلطاب العام اإلجيايب،     
قيقها قبل وقت كاف مـن إجـراء أي         وضرورة إبداء املزيد من املرونة وروح التوافق لضمان حت        

  استفتاءات حمتملة،
  أن تقويض مصداقية األمم املتحدة إمنا يقوض عملية السالم نفسها،وإذ يرى   
الــدور الــداعم الــذي يؤديــه اجملتمــع الــدويل، وال ســيما الــدور الــذي تؤديــه   وإذ يــربز   

ــزعيمني القربصــ     ــة ملــساعدة ال ــة يف اختــاذ إجــراءات عملي ــاين والقربصــي  األطــراف املعني ي اليون
  التركي على أن يغتنما متاما الفرصة الساحنة حاليا،

بتقيـيم األمـني العـام الـذي يفيـد بـأن احلالـة األمنيـة يف اجلزيـرة وعلـى                     وإذ حييط علما      
 كال اجلانبني على جتنب اختـاذ أي إجـراء مـن            وإذ حيث امتداد اخلط األخضر ال تزال مستقرة،       

لتوتر أو يقوض التقدم احملرز حـىت اآلن أو يـضر مبـشاعر حـسن النيـة                 شأنه أن يؤدي إىل زيادة ا     
  السائدة يف اجلزيرة،

إىل اعتقاد األمني العام الراسخ بأن الوضـع يف املنطقـة العازلـة سيتحـسن إذا                وإذ يشري     
   اليت تستخدمها األمم املتحدة،١٩٨٩قبل اجلانبان مذكرة عام 

ن الوصــول إىل حقــول األلغــام املتبقيــة يف   أن اجلــانبني مينعــاوإذ يالحــظ مــع األســف   
ــزال        ــام ال ت ــستمر، وأن األلغ ــام جيــب أن ت ــة األلغ ــة إزال ــة، وإذ يالحــظ أن عملي ــة العازل املنطق

علـى التعجيـل بالتوصـل إىل اتفـاق بـشأن تيـسري اسـتئناف             وإذ حيـث     تشكل خطـرا يف قـربص،     
  عمليات إزالة األلغام وتطهري حقول األلغام املتبقية، 
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 علــى وإذ حيــثأمهيــة األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا اللجنــة املعنيــة بــاملفقودين،  ربز وإذ يــ  
يف أن عـن ثقتـه      وإذ يعـرب  إتاحة الوصول إىل مجيع املناطق لتمكني اللجنة من القيام بعملـها،            

  هذه العملية ستعزز املصاحلة بني الطائفتني،
 النـسائية،   اهليئـات  ذلـك    بـأن املـشاركة النـشطة هليئـات اجملتمـع املـدين، مبـا يف              وإذ يقر     

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

جتمـع بينـهما، مبـا يـشمل يف         اجلهود الرامية إىل تعزيز االتصاالت بني الطائفتني واملناسبات اليت          
وإذ حيــث مجلــة أمــور اجلهــود التــــي تبذهلــــا مجيــع اهليئــات التابعــة لألمــم املتحــدة يف اجلزيــرة،   

اجلانبني على تعزيـز مـشاركة اجملتمـع املـدين الفعالـة وتـشجيع التعـاون بـني اهليئـات االقتـصادية                      
  صاالت،والتجارية وإزالة كل العقبات اليت حتول دون إقامة هذه االت

على ضـرورة أن يتبـع اجمللـس هنجـاً صـارما اسـتراتيجياً إزاء عمليـات نـشر                   وإذ يشدد     
  قوات حفظ السالم،

ــام  إذ يرحــبو   ــاعتزام األمــني الع ــد        ب ــسالم قي ــات حفــظ ال ــع عملي ــى مجي ــاء عل اإلبق
 مـىت   إجـراء اسـتعراض للقـوة     مبا يف ذلـك     االستعراض الدقيق من أجل كفالة الكفاءة والفعالية،        

إىل أمهيــة التخطــيط حلــاالت الطــوارئ يف مــا يتعلــق بالتــسوية،  إذ يــشري ، و ذلــك مالئمــاكــان
يف ذلك تقدمي توصيات، حسب االقتضاء، إلدخال مزيد مـن التعـديالت علـى واليـة القـوة                   مبا

طـورات يف امليـدان   وقوامها ومواردها األخرى ومفهوم العمليات اليت تقـوم هبـا، مـع مراعـاة الت            
  وآراء الطرفني،

 بــصفته املستــشار ،أيــضاً بــاجلهود املتواصــلة الــيت يبــذهلا ألكــسندر داونــر  وإذ يرحــب   
اخلاص لألمني العام املكلف مبساعدة الطرفني يف إجـراء مفاوضـات كاملـة هبـدف التوصـل إىل                  

  تسوية شاملة، وجبهود ليزا بوتنهامي، بصفتها املمثلة اخلاصة لألمني العام،
أعـرب عنـه مـن امتنـان حلكومـة قـربص وحكومـة اليونـان                 األمني العام ما     وإذ يشاطر   

على ما تقدمانه من تربعات لتمويل قوة األمم املتحدة حلفـظ الـسالم يف قـربص، وطلبـه مزيـداً                    
ضاء الـيت   عـن تقـديره للـدول األعـ       وإذ يعـرب  من التربعات مـن البلـدان واملنظمـات األخـرى،           

  تساهم بأفراد يف القوة،
م املتحـدة مـن جهـود لتوعيـة أفـراد حفـظ الـسالم، يف مجيـع                   مبا تبذله األم   وإذ يرحب   

ــشرية       ــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة الب ــشأن الوقاي ــسالم، ب ــدز /عملياهتــا حلفــظ ال اإلي
   تلك اجلهود،وإذ يشجعواألمراض املعدية األخرى ومكافحتها، 
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ن هـذا   بالتقدم احملرز حىت اآلن يف املفاوضات الكاملة، لكنه يالحـظ أ          يعترف    - ١  
 الطـرفني علـى مواصـلة مناقـشاهتما     وحيثمل يؤدِّ بعد إىل تسوية شاملة ودائمة،    غري كاف وأنه    

  ؛اجلوهرية تقدم حاسم بشأن القضايا إحرازمن أجل 
  ؛)S/2012/507(بتقرير األمني العام ً حييط علما  - ٢  
ــ  - ٣   ــن   إىل شريي ــرار جملــس األم ــبوي، )٢٠١١ (٢٠٢٦ ق ــالزعيمني هي ــام  ب القي

  :يلي مبا
يف تقـارب  أوجـه   مـن أجـل التوصـل إىل    العمل يف مزيد من  اهودمهجب اإلسهام  )أ(  

  ؛وهرية القضايا اجلبشأنوجهات النظر 
   حتسني احلياة اليومية للقبارصة؛هبدف تقنية العمل مع اللجان المواصلة  )ب(  
حتسني اجلو العام الذي جتري فيه املفاوضـات، بطـرق تـشمل تركيـز الرسـائل                  )ج(  

ــاءة  ملوجهـــة إىل اجلمهـــور علـــى أوجـــه التقـــارب وســـبل املـــضي قـــدماً، وتو  ا جيـــه رســـائل بّنـ
  أكثر؛ ومنسجمة
  زيادة مشاركة اجملتمع املدين يف العملية حسب االقتضاء؛  )د(  
 االتفـاق علـى اختـاذ املزيـد مـن           إىلويتطلـع    تنفيذ تدابري بناء الثقـة،       علىحيث    - ٤  

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

اللجنة املعنية باملفقودين الستخراج الرفات، من خالل إتاحة سبل الوصول دون قيد إىل مجيـع               
  لشمال؛أحناء اجلزيرة، مبا يف ذلك يف املناطق العسكرية الواقعة يف ا

 ١٢٥١املتعلقة بقـربص، وخباصـة القـرار    ذات الصلة  مجيع قراراته   يعيد تأكيد   - ٦  
   وما تاله من قرارات؛١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩املؤرخ ) ١٩٩٩(

ويقـرر   تأييده التـام لقـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص،                  عنيعرب    - ٧  
  ؛٢٠١٣يناير / كانون الثاين٣١متديد واليتها لفترة أخرى تنتهي يف 

 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              
   شأن املسائل اليت مل يبت فيها بعد؛إىل اتفاق ب
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 باجلانب القربصـي التركـي والقـوات التركيـة إعـادة الوضـع العـسكري                يهيب   - ٩  
   ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠الذي كان قائماً يف ستروفيليا قبل 

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

  عمليات إزالة األلغام لتمتد إىل خارج املنطقة العازلة؛
 األمني العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلـك عـن                إىليطلب    - ١١  

ــول      ــسوية، وذلــك حبل ــا يتعلــق بالت ــاين ١٠التخطــيط حلــاالت الطــوارئ يف م ــاير / كــانون الث ين
   ، وأن يواصل إطالع جملس األمن على املستجدات حسب االقتضاء؛٢٠١٣

بـاجلهود الـيت تبـذهلا قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص مـن                      يرحب  - ١٢  
أجــل تنفيــذ سياســة األمــني العــام القائمــة علــى عــدم التــسامح إطالقــا إزاء االســتغالل اجلنــسي  

ـــة امتثــال أفرادهــا التــام ملدونــة األمــم املتحــدة لقواعــد الــسلوك،    واالنتــهاكات اجلنــسية  وكفال
 األمني العام أن يواصل اختـاذ مجيـع اإلجـراءات الالزمـة يف هـذا الـصدد وأن ُيبقـي                      إىل ويطلب

 البلـدان املـسامهة بقـوات علـى اختـاذ اإلجـراءات الوقائيـة               وحيـث جملس األمن على علم بذلك،      
ري دورات تدريبيـة للتوعيـة قبـل االنتـشار، واختـاذ اإلجـراءات التأديبيـة         املناسبة، مبا يف ذلك تـوف     

وغريها من اإلجراءات لكفالة املـساءلة التامـة يف حـاالت إتيـان األفـراد التـابعني هلـا أي سـلوك                      
   من هذا القبيل؛

  . أن ُيبقي املسألة قيد نظرهيقرِّر  - ١٣  
  


