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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

ــالل ــن  خــ ــرة مــ ــران٢١ الفتــ ــه / حزيــ ــانون األول١٥ إىل ٢٠١٢يونيــ ــسمرب / كــ  ٢٠١٢ديــ
يونيـه  / حزيران ٢٩املؤرخ  ) S/2012/507(سابق  ويستكمل، اعتبارا من تاريخ صدور تقريري ال      

، سجل األنشطة اليت قامت هبا قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قـربص عمـال بقـرار                  ٢٠١٢
). ٢٠١٢ (٢٠٥٨وقــرارات اجمللــس الالحقــة، وآخرهــا القــرار  ) ١٩٦٤ (١٨٦جملــس األمــن 

ــارس /ويف آذار ــثيت     ٢٠١٣م ــر منفــصل عــن بع ــى جملــس األمــن تقري  للمــساعي ، ســيعرض عل
  .احلميدة يف قربص

 فــردا ٨٦٠، بلــغ قــوام العنــصر العــسكري  ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول١٥وحــىت   - ٢
  ).انظر املرفق( فردا ٦٥مجيع الرتب وبلغ قوام عنصر الشرطة  من
  

  أنشطة قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص  -ثانيا   
أوال وقبـل كـل شـيء إىل منـع جتـّدد            هتدف قوة األمم املتحدة حلفظ الـسالم يف قـربص             - ٣

وتتطلب واليـة   . القتال، واملسامهة يف احلفاظ على القانون والنظام وإعادة األوضاع إىل طبيعتها          
القوة التوفيق، قدر اإلمكان، بني االعتبـارات األمنيـة واحلفـاظ علـى الوضـع العـسكري القـائم،                    

لعازلـة مـن متابعـة ممارسـتهم األنـشطة      مع متكني القبارصة الـذين يعيـشون ويعملـون يف املنطقـة ا         
ويـؤدي هـذا النـهج، مـىت كـان موفّقـا، إىل بنـاء الثقـة بـني                   . املدنية والتمتع حبياة كاملـة ومنتجـة      

  .الطائفتني، ويسهم يف اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة بصفة عامة دعما لعملية السالم
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   القائممنع جتدُّد القتال واحلفاظ على الوضع العسكري  -ألف   
خــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر، واصــلت قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم             - ٤
واتسمت الفترة باستمرار اخنفاض مـستوى      . قربص صون سالمة املنطقة العازلة واستقرارها      يف

وال يــزال التعــاون بــني قــوة األمــم  . االنتــهاكات العــسكرية الــيت ترتكبــها القوتــان املتواجهتــان 
وأقيمـت  . ة والقوتني املتواجهتني يتسم بعالقة إجيابية مـع التسلـسل القيـادي لكـل منـهما        املتحد

عالقات عمل جيدة مع القائدين اجلديدين للقوات التركية والقوات األمنية للقبارصة األتـراك،             
  .واستمرت عالقات العمل اجليدة مع قائد احلرس الوطين

.  يظــل ميثــل مــشكلة ١٩٨٩ مبــذكرة عــام بيــد أن عــدم اعتــراف القــوتني املتــواجهتني   - ٥
ــان       ويــستمر وجــود املواقــع العــسكرية الــيت أُبلــغ عنــها ســابقا والــيت أنــشأهتا القوتــان املتواجهت

ــة    يف ــائم يف املنطق ــهاك للوضــع الق ــة يف انت ــة العازل ــة بنقطــة   . املنطق ــوات التركي واحتفظــت الق
 بعمليات تفتيش منتظمـة ملركـز       وقامت تلك القوات أيضا   . التفتيش املنشأة يف جيب لوروجينا    

االتــصال يف ســتروفيليا وجتــاوز مــرارا عــدد أفــراد قواهتــا يف هــذا املركــز العــدد املقــرر، وذلــك    
ــائم  يف ــا املـــسؤولية   . انتـــهاك للوضـــع العـــسكري القـ ــة تركيـ ــدة حكومـ وُتحّمـــل األمـــم املتحـ
  .الوضع القائم يف فاروشا عن
ذ القوتـــان املتواجهتـــان أي تـــدريبات ومثلمـــا حـــدث يف الـــسنوات األخـــرية، مل تنفّـــ   - ٦

، ٢٠٠٨ومتشيا مـع املمارسـة املتبعـة منـذ عـام            . عسكرية كربى خالل الفترة املشمولة بالتقرير     
ــا         ــسماة رمزي ــسنوية، امل ــدريباهتما ال ــاء ت ــة إلغ ــوات التركي ــوطين والق ــن كــل مــن احلــرس ال أعل

بعثـة األمـم املتحـدة      وعلـى نفـس املنـوال، تظـل         . ، علـى التـوايل    “طوروس”و  “ نيكيفوروس”
. تسعى إىل مواصلة خفض التوتر يف املنطقة العازلة عن طريق تنفيذ تدابري عـسكرية لبنـاء الثقـة             

ورغـم  . وهلذه الغاية، شرع قائـد قـوة األمـم املتحـدة يف حـوار مـع قائـدي القـوتني املتـواجهتني           
فرصـة بالفعـل إلجـراء      عدم حتقق نتائج ملموسة يف هذا اجملال اهلام، فـإن هـذه املـساعي تتـيح ال                

  .مناقشة ذات مغزى بشأن األنشطة اليت ستتخذ مستقبال
وبغيـــة احليلولـــة دون تـــصاعد التـــوترات، واصـــلت قـــوة األمـــم املتحـــدة التـــصدي           - ٧

علـى الوضـع     للمحاوالت املـستمرة الـيت تقـوم هبـا القوتـان املتواجهتـان إلجـراء تغـيريات طفيفـة                  
ونظـــرا لوجــود بنيــة حتتيــة قويــة للمراقبــة واإلبـــالغ      . العــسكري القــائم عــرب املنطقــة العازلــة     

واالتصال، مدعومة بدوريات منتظمة، مت التمكن من تـسوية املـسائل يف أدىن مـستوى مقبـول،                 
وتظل قوة األمم املتحـدة تـضطلع،       . ويشكل ذلك عنصرا هاما يف احلفاظ على الثقة واالستقرار        

  .يف بناء الثقة بني القوتني املتواجهتنيمن خالل دورها كجهة اتصال، بدور حاسم األمهية 
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نــوفمرب، أقامــت القــوات التركيــة ســياجا، دون التــشاور / تــشرين الثــاين١٢إال أنــه يف   - ٨
املسبق مع قوة األمم املتحدة، يف املنطقة العازلة جوار بلـدة أفلونـا هبـدف منـع األنـشطة املدنيـة             

نـوفمرب، قامـت   / تـشرين الثـاين  ٣٠ويف . اغري املأذون هبا قرب خط وقف إطالق النار احملدد هلـ     
ــة الــسياج   جنــدي مــسلح مــن القــوات التركيــة   ١٠٠وردا علــى ذلــك، قــام حنــو  . البعثــة بإزال

بدخول املنطقة العازلة حيث أعادوا إقامة الـسياج، حيـث تـصدوا خـالل ذلـك ألفـراد املفـرزة                     
هـذا االنتـهاك اخلطـري      واحتجت قوة األمـم املتحـدة بـشدة علـى           . العسكرية لقوة األمم املتحدة   
وعقب ذلك، مت التفاوض بشأن حـل مت مبوجبـه تفكيـك الـسياج             . مث انسحبت القوات التركية   

  .ووضعت قوة األمم املتحدة ترتيبات بديلة ملعاجلة الشواغل التركية
سبتمرب، ازدادت التـوترات بقـدر كـبري بـني اجلـانبني، وذلـك حينمـا                /ويف أواخر أيلول    - ٩

اد شرطة قربص باملرور عرب املنطقة العازلة قـرب قريـة لوروجينـا أثنـاء مطـاردة            قام ثالثة من أفر   
مركبة تابعة للقبارصـة األتـراك بـدعوى ارتكاهبـا ملخالفـات مروريـة وقامـت الـشرطة القربصـية              

واطلعت قـوة األمـم املتحـدة علـى أوضـاع أفـراد الـشرطة وصـحتهم خـالل                   . التركية باعتقاهلم 
صاهلا الشرطية واملدنيـة والعـسكرية، وحـضرت جلـسيت االسـتماع      ساعات باستخدام قنوات ات  

العسكرية واملدنية بعد ذلك بيومني، وقامت بتيسري تـسليم أفـراد الـشرطة يف نيقوسـيا يف ذلـك                   
ورغـم عـدم    . وقد أُطلق سراح أفراد الـشرطة بعـد توجيـه هتـم إلـيهم مبخالفـات بـسيطة                 . املساء

ملـسألة يف ذلـك الوقـت، تـستمر املفاوضـات حتـت             متكن غرفة االتـصاالت املـشتركة مـن حـل ا          
  .رعايتها من أجل عودة مركبات شرطة قربص

واستمرت التوترات املرتبطة بالتنقيب عن املـوارد الطبيعيـة قبالـة سـاحل قـربص خـالل             - ١٠
نــوفمرب، شــرعت قـربص يف مفاوضــات مــع عــدد  /ويف تـشرين الثــاين . الفتـرة املــشمولة بــالتقرير 

ة الراغبــة يف اســتغالل املــوارد احملتملــة داخــل أربعــة قطاعــات حمــددة إىل  الــشركات الدوليــ مــن
واحتجت تركيا علـى ذلـك التطـور ودعـت الـشركات      . اجلنوب واجلنوب الشرقي من اجلزيرة  

وأكـد  . إىل االنسحاب من العطاء أو مواجهـة اإلقـصاء مـن مـشاريع الطاقـة اجلديـدة يف تركيـا                   
ــا املؤيــد العتراضــات    القبارصــة األتــراك بــأن تلــك األعمــال متــس حبقــوق    البيــان موقــف تركي

وردا علـى ذلـك، أصـدرت قـربص بيانـا تـدافع فيـه عـن حقهـا غـري القابـل للتـصرف                 . طائفتهم
الــصة، إال أهنــا أكــدت   والــسيادي يف اســتغالل اهليــدروكربونات يف منطقتــها االقتــصادية اخل    

واد بعــد التوصــل إىل  ل تلــك املــ جديــد أن القبارصــة األتــراك سيــستفيدون مــن اســتغال      مــن
  .للمشكلة القربصية حل
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  إزالة األلغام  -باء   

يستمر اجلانبان يف منع الوصـول إىل املنـاطق امللغومـة األربـع املتبقيـة يف املنطقـة العازلـة                 - ١١
وهــي منـاطق توجــد إحــداها إىل اجلنـوب مــن فاروشـا وتــسيطر عليهــا    . ألغـراض إزالــة األلغـام  

.  منــها يف جيــب لوروجينــا وختــضع لــسيطرة احلــرس الــوطين  القــوات التركيــة، وتوجــد ثــالث 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أكمل احلرس الوطين إزالة األلغام املضادة لألفراد مـن إحـدى               
تلك املناطق امللغومة يف املنطقة العازلة، وذلك بغية االمتثال التفاقية حظـر اسـتعمال وتكـديس                

ويف الوقـت نفـسه، مل يقـم احلـرس          . فـراد وتـدمري تلـك األلغـام       وإنتاج ونقل األلغام املـضادة لأل     
  .الوطين بإزالة ألغامه املضادة للدبابات

ومل يتم التوصل إىل أي اتفاق بشأن توسيع نطاق عمليات إزالـة األلغـام لتـشمل منـاطق               - ١٢
 تظــل هنــاك شــواغل، ،ومــع ذلــك. خــارج املنطقــة العازلــة علــى حنــو مــا دعــا إليــه جملــس األمــن 

سيما فيما يتعلق باملناطق املزروعة باأللغام قرب املنطقة العازلة على طول خـط وقـف إطـالق                  ال
أكتـوبر، أدى حـدوث فيـضانات شـديدة إىل زيـادة القلـق              /ويف تـشرين األول   . النار لكل جانـب   

إزاء احتمال تزحزح االلغام مـن أحـد حقـول األلغـام التابعـة للقـوات التركيـة إىل داخـل املنطقـة                       
ورغــم أن قــوة األمــم املتحــدة اختــذت خطــوات الحتــواء اخلطــر، مبــساعدة دائــرة األمــم . العازلــة

ويوصى بـشدة بإزالـة حقـول    . املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام، فإن تلك املشكلة مل حتل بعد   
  .األلغام املتامخة للمنطقة العازلة بوصف ذلك تدبريا من تدابري السالمة وبناء الثقة يف آن واحد

  
  إعادة األوضاع إىل طبيعتها واملهام اإلنسانية  -جيم   

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أقــرت قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف قــربص     - ١٣
 مــشروعا مــدنيا يف املنطقــة العازلــة للطــائفتني، حيــث تعلــق ذلــك  ٤٠مــشروعا مــن مجلــة  ٣٥

. قبيــل حــدائق توليــد الطاقــة الشمــسية بــصفة رئيــسية ببنــاء املنــازل، واملــشاريع التجاريــة، مــن  
ولــدعم تلــك األنــشطة، تقــوم قــوة األمــم املتحــدة بانتظــام بتيــسري تقــدمي اخلــدمات األساســية      
ــة        ــة يف املنطق ــة وتعهــدها للمرافــق واخلــدمات العام ــة التحتي للطــائفتني فــضال عــن حتــسني البني

حاالت التعـاون املـشترك علـى       وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير احلايل عددا قليال من         . العازلة
  .صعيد العمل التقين ذلك الذي سجل يف تقريري السابق

ومع تأييد قوة األمـم املتحـدة للتعـاون وغـريه مـن املـشاريع املدنيـة يف املنطقـة العازلـة،                        - ١٤
فهي تعارض بـشدة األنـشطة املدنيـة غـري املـأذون هبـا، خاصـة عنـد وجـود احتمـال ألن تـؤدي                         

ــأثري ســلبا بالتــايل علــى الوضــع     تلــك األنــشطة إىل  ــوتر يف املنطقــة العازلــة، والت ــادة حــدة الت زي
وينبغي أيـضا أن ميتـد التعـاون مـع قـوة األمـم املتحـدة ليـشمل اختـاذ احملـاكم                      . العسكري القائم 
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إجــراءات عاجلــة يف القــضايا املعلقّــة املتــصلة باالعتــداء علــى أفــراد قــوة األمــم املتحــدة وإحلــاق 
وهنــاك ثــالث دعــاوى قــضائية نامجــة عــن تلــك األحــداث   . األمــم املتحــدةأضــرار مبمتلكــات 

وتــستمر القيــود املفروضــة مــن حــني آلخــر علــى . وتتعلـق بقبارصــة يونــانيني مل يبــت فيهــا بعــد 
موظفي األمم املتحدة املنحدرين من أصول قربصية يونانيـة والـساعني إىل االضـطالع مبهـامهم                

  .يف الشمال
كتـــوبر، افتتحـــت جامعـــة جديـــدة يف قريـــة بـــيال املـــشتركة بـــني  أ/ويف تـــشرين األول  - ١٥

ويف حـــني أن عـــدد اجملموعـــة األوليـــة مـــن الطـــالب  . الطـــائفتني والواقعـــة يف املنطقـــة العازلـــة
 طالبــا، ينحــدر معظمهــم مــن القبارصــة اليونــانيني، ميكــن أن يــزداد عــدد         ١٤٥يتجــاوز  مل

ذه األعـداد أن تـضاعف عـدد الـسكان          وميكـن هلـ   .  طالـب  ٢ ٥٠٠امللتحقني باجلامعة ليتجـاوز     
وال يـسمح ألي جانـب أن حيـتفظ بوجـود     . احملليني وهتدد التـوازن الـدميغرايف الـدقيق يف القريـة      

ويظل القلـق ينتـاب قـوة األمـم املتحـدة، بوصـفها نقطـة         . شرطة متفرغة تابعة له يف تلك القرية      
ثر اجلامعة على احلالة األمنيـة يف هـذه        االتصال األوىل فيما يتعلق مبسائل القانون والنظام، إزاء أ        

وتعترب قوة األمم املتحدة املشروع غري مأذون بـه إىل حـني           . املنطقة احلساسة من املنطقة العازلة    
  .معاجلة مجيع الشواغل املتعلقة باألمن والقانون والنظام والشواغل املدنية

انية واملتعلقــة بالرفــاه الــيت وواصــلت قــوة األمــم املتحــدة معاجلــة املــسائل اليوميــة اإلنــس  - ١٦
تواجه القبارصة اليونانيني واملوارنة املقيمني يف الشمال واليت تواجـه القبارصـة األتـراك املقـيمني        

وكثريا مـا مت اإلعـراب      .  زيارة منـزلية خالل الفترة املشمولة بالتقرير      ١٩وأُجريت  . يف اجلنوب 
ن مـن القبارصـة اليونـانيني واملوارنـة وعـدم           عن القلق إزاء احلالة الـصحية املتـدهورة لكبـار الـس           
وبالنسبة للقبارصـة األتـراك يف اجلنـوب،        . وجود أطباء يتحدثون اليونانية لعالج هؤالء املرضى      

ومل تطــرأ . شــكلت مــسائل الرفــاه والعقبــات أمــام أداء العبــادات الدينيــة املــسائل املــثرية للقلــق  
ويــّسرت قــوة . لغــة التركيــة يف ليماســولمــستجدات فيمــا يتعلــق بإنــشاء مدرســة لتعلــيم ال  أي

شـخص، ُعقـدت    ٥ ٠٠٠ مناسـبة دينيـة واحتفاليـة شـارك فيهـا حنـو         ٢٥األمم املتحـدة تنظـيم      
  .املنطقة العازلة أو استلزمت عبورها إىل أي من اجلانبني يف
 من القبارصـة    ٣٤٧وواصلت قوة األمم املتحدة تقدمي املساعدة اإلنسانية أسبوعيا إىل            - ١٧
وواصلت قـوة األمـم املتحـدة مراقبـة عمـل املـدارس             .  من املوارنة يف الشمال    ١٢٦نانيني و   اليو

وقامـت قـوة األمـم املتحـدة بتيـسري إمـداد املـدارس             . القربصية اليونانية يف شبه جزيـرة كاربـاس       
بالكتب املدرسية واملواد التعليمية رغم أن ذلك اكتمل بعد بداية السنة الدراسية نتيجـة لـبعض                

  .ت التأخري يف احلصول على املوافقة من القبارصة األتراكحاال
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وســاعدت قــوة األمــم املتحــدة يف معاجلــة املــسائل القانونيــة واإلنــسانية املتــصلة حبــبس    - ١٨
ــوب و     ١٣ ــراك يف اجلن ــن القبارصــة األت ــشمال،    ٧م ــانيني يف ال ــة والقبارصــة اليون ــن املوارن  م

امـت قـوة األمـم املتحـدة بزيـارات أسـبوعية ويـسرت        وق. واالحتجاز املؤقت ألفراد يف اجلانبني   
زيــارات لألســر للــسجناء يف مرافــق االحتجــاز للتحقــق مــن أحــوال احملتجــزين الــذين يقــضون    

وحــضرت قــوة األمــم . أحكامــا بالــسجن لــدى الطائفــة األخــرى ومــا يتلقونــه مــن رعايــة فيهــا
  .لقضائيةاملتحدة جلسات استماع يف احملاكم لتعزيز الثقة يف اإلجراءات ا

وواصلت قوة األمم املتحدة دعم مبادرات اجملتمع املدين الرامية إىل تعزيز التعـاون بـني                 - ١٩
مناســبة مــشتركة بــني الطــائفتني، شــارك فيهــا  ٨٣ويــّسرت القــوة تنظــيم أكثــر مــن . الطــائفتني

ومشلــت تلــك  .  شخــصا، وذلــك بالتعــاون مــع شــركاء دولــيني وحملــيني      ٢ ٧٧٨أكثــر مــن  
جتماعات منتظمة بني قادة وممثلي األحزاب السياسية القربصـية اليونانيـة والقربصـية           املناسبات ا 

كمـا يـسر   . التركية حتت رعاية سفارة سلوفاكيا، فضال عن مناسبات رياضية وثقافية وتعليمية 
كل من قوة األمم املتحدة وفريـق املـساعي احلميـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـشاركة                    

  .مع املدين يف مناقشات بشأن املرأة والسالم واألمنمنظمات اجملت
ودعمت قوة األمم املتحدة أيضا جمموعة متنوعة من املشاريع املـشتركة بـني الطـائفتني         - ٢٠

. الــيت اضــطلع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وشــركاؤه احملليــون بتنفيــذها يف املنطقــة العازلــة   
م املتحــدة عقــد مــؤمتر مــشترك بــني األقــاليم      أكتــوبر، دعمــت قــوة األمــ   /تــشرين االول ويف

جلمعيــات اجملتمــع املــدين دام أكثــر مــن أربعــة أيــام يف املنطقــة العازلــة بــني معــربي فنــدق ليــدرا  
وتولت تنظيم املناسبة شبكة جمتمع مدين قربصية ومولتـه وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة                 . باالس

 بلـدا،  ٢٨ثلـي منظمـات اجملتمـع املـدين مـن            منـدوبا، مـن مم     ٢٠٠للواليات املتحدة، ومجع بني     
  .من العاملني يف املصاحلة يف وسط وشرق أوروبا، والشرق األوسط ومشال أفريقيا، وقربص

ودعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أيضا اللجنة التقنية املعنية بالتراث الثقـايف، بتمويـل                - ٢١
ــراث الثقــ    ــع الت ــرميم مواق ــرة مــن االحتــاد األورويب، لت ــى جــانيب اجلزي ــامج  . ايف عل وأكمــل الربن

. لوكماسـي /اإلمنائي، بالتعاون مع قوة األمم املتحدة، حتقيق استقرار املباين يف معرب شارع ليدرا           
ن برنــامج مــساعدة ســنوي بقيمــة    نــوفمرب، أعلــن االحتــاد األورويب عــ   / تــشرين الثــاين ٢٢يف 

صادية للطائفــة القربصــية التركيــة،   مليــون يــورو يرمــي إىل التنميــة االجتماعيــة واالقتــ      ٢٧,٢
وسريكز الربنامج على تعزيز التكامـل      . ٢٠٠٦باالستفادة من املساعدة الكبرية املقدمة منذ عام        

  .االقتصادي للجزيرة، مع اهلدف العام املتمثل يف املساعدة على التحضري إلعادة توحيدها
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 حتقيقـات دوائـر الـشرطة       وواصلت شرطة قوة األمم املتحدة مساعدة وتيسري عدد من          - ٢٢
وقـد قامـت بـذلك بتـسيري        . لدى كل من الطائفتني يف اجلرائم اليت وقعت داخل املنطقة العازلة          

ــسرقات      ــصيد وال ــهريب وال ــشطة الت ــة للتــصدي ألن ــسلطات احمللي ــدوريات املــشتركة مــع ال . ال
 عمليـة حتقيـق؛   ٢١ عملية سرقة وأُجريـت  ١٤وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مت اإلبالغ عن      

مبا يف ذلك تنفيذ أمر تفتيش فيما يتعلـق مبـسألة تتـصل باملخـدرات يف قريـة بـيال املـشتركة بـني                        
ــة بــصفة خاصــة تيــسري نقــل أرب  . الطــائفتني ــة   واتــسم باألمهي عــة أشــخاص معــتقلني لتــهم جنائي

  .مر قبض أوروبيةالشمال إىل اجلنوب، منهم ثالثة أشخاص مطلوبون مبوجب أوا من
وتقوم شرطة قوة األمم املتحدة بتيسري كل من اللجنة التقنيـة املعنيـة باجلرميـة واملـسائل         - ٢٣

ــشتركة   ــصاالت امل ــة االت ــة وغرف ــصورة    . اجلنائي ــد االجتماعــات ب ــة عق ــة التقني وواصــلت اللجن
شات ومشلـت املناقـ   . منتظمة، حيث عقدت مخسة اجتماعـات خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير             

تدابري بناء الثقة بـني الطـائفتني، مثـل مـشروع توعيـة مقـرر لقطـاع التعلـيم العـايل يف الطـائفتني            
يتعلـــق بالقبارصــة املعـــتقلني  للتوعيــة مبــسائل القـــانون والنظــام داخــل املنطقـــة العازلــة وفيمــا       

 وواصلت غرفة االتصاالت املـشتركة العمـل مبثابـة حمفـل          . طائفة لدى الطائفة األخرى    كل من
ــة     ــسائل اجلنائي ــشأن امل ــات ب ــادل املعلوم ــاون وتب ــدا  ٣٥ومت اســتالم . للجــانبني للتع ــا جدي  طلب

  . ردا٧٤للمعلومات وأعطي 
ــوة األمـــم املتحـــدة تـــوفري احلر    - ٢٤ ــة للقوافـــل الـــيت تنقـــل مـــدنيني  وتواصـــل شـــرطة قـ اسـ
 زعيمـي   القبارصـة األتـراك وإمـدادات إنـسانية يف إطـار االتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه بـني                      من

ــشرين األول  ــائفتني يف تــ ــوبر /الطــ ــاح ٢٠١٠أكتــ ــد افتتــ ــيس  عنــ ــرب ليمنيتــ ــشيلرماك/ معــ . يــ
حركة املـرور خـالل املعـابر تظـل جتـري بـدون عوائـق علـى حنـو معقـول، زاد اجلانـب              أن ومع

القربصي التركي التقدم بطلبات احلـصول علـى حراسـة رمسيـة بـوترية أعلـى مـن الـوترية املتفـق                      
ــوفري    ســبوع، إىل مــا يبلــغ ســت حراســات     فريــق حراســة ثــالث مــرات يف األ   عليهــا، مــن ت

ــا  يف ورغــم أنــه يــتم تيــسري غالبيــة تلــك الطلبــات، فقــد    . أســبوع واحــد، وأحيانــا مــرتني يومي
  .رفضت قوة األمم املتحدة تلبية بعضها نظرا ملخالفتها االتفاق األصلي ولنقص املوارد

 الـيت كلّفهـا زعـيم القبارصـة اليونـانيني وزعـيم             وعقدت اللجنة اللجنـة املعنيـة باملعـابر،         - ٢٥
 بالتوصـل إىل اتفـاق بـشأن املعـابر اجلديـدة،      ٢٠١٠ديسمرب /القبارصة األتراك يف كانون األول   

وتظـل أعمـال اللجنـة جممـدة نظـرا لعـدم متكـن         .اجتماعا واحدا خالل الفترة املشمولة بالتقرير 
  .ملقبلاجلانبني من االتفاق على موقع املعرب اجلديد ا
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، سـجلت  ٢٠١٢نـوفمرب  /يونيـه إىل تـشرين الثـاين   /وخالل الفتـرة املمتـدة مـن حزيـران       - ٢٦
 عملية عبور رمسيـة مـن خـالل املنطقـة العازلـة، وتلـك               ٦٦٠ ٠٠٠قوة األمم املتحدة أكثر من      
، ٢٠١٢أكتـوبر   /مـايو إىل تـشرين األول     /وخالل الفترة مـن أيـار     . وترية مماثلة للفترات السابقة   

 مليـون يـورو، وهـو مـا ميثـل           ٠,٥يمة البضائع اليت عربت من اجلنوب إىل الشمال حنـو           بلغت ق 
وبلغـت قيمـة البـضائع    .  يف املائة تقريبا عن الفترة اليت مشلـها التقريـر الـسابق           ٦٠اخنفاضا بنسبة   

 يف املائــة ٧٥ مليــون يــورو، مبــا ميثــل اخنفاضــا بنــسبة ٢,١الــيت ُنقلــت يف االجتــاه املعــاكس حنــو 
  . نتيجة لتوقف اإلمداد بالكهرباءرقم الوارد يف التقرير السابق،ال عن
  

  اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين  -ثالثا   
واصلت اللجنة املعنية باألشـخاص املفقـودين، خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، تنفيـذ                   - ٢٧

 هويـاهتم وإعـادهتم     مشروعها املشترك بني الطائفتني املتعلق باستخراج رفات املفقودين وحتديـد         
، كانــت أفرقــة علمــاء اآلثــار املــشتركة بــني  ٢٠١٢ديــسمرب /وحــىت كــانون األول. إىل ذويهــم

.  فــرد علــى جــانيب اجلزيــرة ٩٠٠الطــائفتني والتابعــة للجنــة قــد اســتخرجت رفــات أكثــر مــن   
واللجنــة ملتزمــة بــأن تظــل التحلــيالت اجلينيــة الــيت تقــوم هبــا علــى أعلــى مــستوى مــن أفــضل     

 مـع املختـرب     ٢٠١٢يوليـه   /يف متـوز   وحتقيقا لذلك الغرض، تعاقدت اللجنـة     . سات الدولية املمار
الوراثي التابع للجنة الدولية املعنيـة باألشـخاص املفقـودين يف البوسـنة واهلرسـك إلجـراء حتليـل           

 عينــة لفحــصها لــدى ٧٨٠وحــىت اآلن، أرســلت اللجنــة أكثــر مــن   .عينــات احلمــض النــووي
املـــشتركة بـــني الطـــائفتني والتابعـــة للجنـــة القيـــام   تـــوىل الوحـــدة اجلينيـــةوت .املختـــرب الـــوراثي

بــاألجراءات النهائيــة لتحديــد اهلويــة يف املختــرب األنثربولــوجي املــشترك بــني الطــائفتني والتــابع    
ــم املتحــدة يف نيقوســيا     ــة األم ــشمولة حبماي ــة امل ــة يف املنطق ــات   .للجن ــدت رف  وحــىت اآلن، أعي

  . شخصا خالل الفترة املشمولة بالتقرير١٦ا يف ذلك رفات شخصا إىل ذويهم، مب ٣٣٦
  

  اجلوانب املالية واإلدارية  - رابعا  
 مليـون دوالر لإلنفـاق      ٥٤,٦ مبلغا قدره    ٦٦/٢٦٨اعتمدت اجلمعية العامة، بقرارها       - ٢٨

ــن        ــرة م ــربص يف الفت ــسالم يف ق ــم املتحــدة حلفــظ ال ــوة األم ــى ق ــوز١عل ــه / مت   إىل٢٠١٢يولي
، ويشمل ذلك املبلغ تـربع حكومـة قـربص، الـذي ميثـل ثلـث صـايف         ٢٠١٣ونيه  ي/حزيران ٣٠

 ماليـني   ٦,٥ مليون دوالر، وتربع حكومـة اليونـان البـالغ           ١٧,٥ تكاليف القوة، أي ما يعادل    
ع باملثــل، هبــدف خفــض ذلــك اجلــزء  وإين أدعــو البلــدان واملنظمــات األخــرى أن تتــرب  .دوالر
  .بة املقررةتكاليف القوة الذي تغطيه األنص من
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هر أخــرى، علــى النحــو املوصــى  وإذا قــرر اجمللــس متديــد واليــة القــوة لفتــرة ســتة أشــ    - ٢٩
 أدنــاه، فــإن تكلفــة اإلنفــاق علــى القــوة ستقتــصر علــى املبلــغ الــذي تعتمــده   ٤٢الفقــرة  يف بــه

  .اجلمعية العامة
سددة ، بلـغ جممـوع األنـصبة املقـررة غـري املـ            ٢٠١٢ديـسمرب   / كانون األول  ٢٠وحىت    - ٣٠

يونيـه  / حزيـران  ١٦للحساب اخلاص لقوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص عن الفترة من             
  . مليـــــــون دوالر ١٣,٩ مـــــــا قـــــــدره  ٢٠١٢ديـــــــسمرب  / كـــــــانون األول٢٠ إىل ١٩٩٣

يــات حفــظ الــسالم يف التــاريخ نفــسه  األنــصبة املقــررة غــري املــسددة جلميــع عمل  وبلــغ جممــوع
  .مليون دوالر ١ ٤٥٥,٩

وحــدات عــن الفتــرتني املنتــهيتني د ُســددت تكــاليف القــوات واملعــدات اململوكــة للوقــ  - ٣١
 فقــط، علــى التــوايل، نظــرا لتــأّخر  ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٣٠ و ٢٠١٢فربايــر / شــباط٢٩ يف

  .استالم األنصبة املقررة
  

  مالحظات  -خامسا  
ى طـول خطـي   خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، ظـل الوضـع هادئـا ومـستقرا غالبـا علـ               - ٣٢

وة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم وبــذلت القوتــان املتواجهتــان التعــاون لقــ. وقــف إطــالق النــار
قربص وأحجمتـا بوجـه عـام عـن إتيـان أفعـال ميكـن أن تعطـل اجلهـود الراميـة إىل اسـتئناف                يف

ــسياسية  ــدريبات      . املفاوضــات ال ــاء الت ــسكرية وإلغ ــهاكات الع ــستوى االنت ــاض م وشــكل اخنف
وينبغي للقوتني املتواجهتني االسـتفادة مـن هـذا االجتـاه           . ن اجلانبني تطورين مشجعني   السنوية م 

  . فيما يتعلق بتدابري بناء الثقةاإلجيايب واالشتراك يف العمل مع قوة األمم املتحدة
نـوفمرب شـكلت أمـرا مؤسـفا        /بيد أن األحداث اليت وقعـت يف أفلونـا يف تـشرين الثـاين               - ٣٣

ويف الظـروف الـيت تنـشأ فيهـا شـواغل، ينبغـي             . فـادي األعمـال االنفراديـة     وتنبيها إىل ضرورة ت   
للطرفني االستفادة من آليات االتصال القائمة مع قوة األمم املتحدة، إذ سيؤدي ذلـك إىل بنـاء            

وأؤكـد مـن جديـد اعتقـادي بـأن الوضـع سيتحـسن إذا قبـل اجلانبـان رمسيـا                     . الثقة بني اجلانبني  
 عاما املاضـية لتنظـيم األنـشطة        ٢٣قها األمم املتحدة على مدى الـ        اليت تطب  ١٩٨٩مذكرة عام   

  .يف املنطقة العازلة
سـبتمرب  /يلـول أ مـن القبارصـة األتـراك يف    نظـرائهم واعتقال أفراد شرطة قربص من قبل       - ٣٤

يـضا التحـدي الـذي يواجـه     أال يظهر أن املنطقة العازلة يسهل املرور عربها وحسب، بـل يـبني           
ويــبني ذلــك أيــضا . تحــدة يف رصــد كامــل طــول املنطقــة يف ظــل املــوارد الراهنــة قــوة األمــم امل

وقــد مكنــت الطريقــة الــشفافة والــسريعة الــيت عــاجل هبــا . ضــرورة حتلــي اجلــانبني بــضبط الــنفس
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وإنــين أشــيد هبــذا النــهج،  . اجلانــب القربصــي التركــي املــسألة مــن التخفيــف مــن حــدة التــوتر   
وأحث الطرفني على زيـادة اسـتخدام       . به قوة األمم املتحدة   وكذلك بالدور البناء الذي قامت      

  .لى إدارة احلوادث من هذا القبيلغرفة االتصاالت املشتركة لتعزيز قدرهتما ع
ر سـلبا باألنـشطة املدنيـة غـري         وظلت حالة السالمة واالسـتقرار يف املنطقـة العازلـة تتـأث             - ٣٥
يــون والــسلطات احملليــة ســلطة قــوة األمــم ومــن الــضروري أن حيتــرم الــسكان احملل. ذون هبــاأاملــ

وتـأيت  . املتحدة حلفظ السالم يف قربص على املوافقة على األنشطة أو رفضها يف املنطقة العازلـة  
. اجلامعة يف قرية بيال مثاال على األنشطة اليت هتدد بإجياد أمر واقع حمليا وهي مسألة تـثري القلـق                

حامســة إزاء األفــراد أو الكيانــات الــذين يقومــون وأدعــو ســلطات اجلــانبني إىل اختــاذ إجــراءات 
 ،بأنشطة غري مأذون هبا يف املنطقـة العازلـة ويـشكلون بـذلك حتـديا لـسلطة قـوة األمـم املتحـدة                     

  .وقدرهتا بالتايل على مساعدة اجلانبني على االلتزام بترتيبات وقف إطالق النار
واجتماعيــة وثقافيــة ورياضــية، ة وال أزال أعتقــد أن إقامــة روابــط واتــصاالت اقتــصادي  - ٣٦
فمـن شـأن   . املنـاخ الـسائد علـى احلـدود       شاهبة، سـتؤثر تـأثريا إجيابيـا يف         يف جماالت أخرى مـ     أو

هذه االتصاالت أن تعزز مـشاعر الثقـة بـني الطـائفتني وتـساعد علـى معاجلـة الـشواغل املتعلقـة                      
عزيـز التكـافؤ االقتـصادي      وعالوة على ذلـك، فـإن ت      . بالعزلة اليت أعرب عنها القبارصة األتراك     

ــادة ا      ــسري إع ــسهم يف تي ــن ي ــني اجلــانبني ل ــاعي ب ــة املطــاف فحــسب،    واالجتم ــد يف هناي لتوحي
ويف سـياق عمليـة سـالم حتظـى بتأييـد دويل، لـن تـؤدي                . سـيعزز أيـضا احتمـاالت حتقيقهـا        بل

  .اجلهود العكسية سوى إىل نتائج عكسية
 قــربص ومــا حوهلــا فيمــا يتــصل باســتغالل   وتــستمر التــوترات والعبــارات اخلطابيــة يف   - ٣٧

ومــرة أخــرى أدعــو مجيــع األطــراف أن تبــذل . املــوارد الطبيعيــة، ويــشكل ذلــك مــصدرا للقلــق
د تــنعكس ســلبا علــى احلالــة األمنيــة، قــصارى جهــدها لتجنــب زيــادة حــدة التــوترات، الــيت قــ 

أي ثـروة تكتـشف     وعلى العكس من ذلك، من املهم ضمان أن          .ذلك يف املنطقة العازلة    يف مبا
ومل تــؤد  .حــديثا، وهــي ثــروة ملــك جلميــع القبارصــة، تــؤدي إىل حتقيــق فائــدة للطــائفتني معــا 

التطورات خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير سـوى إىل تأكيـد اعتقـادي بـأن االكتـشاف يـشكل                  
وحيـدوين األمـل يف أن حيقـق ذلـك          . حافزا قويا جلميع األطراف إلجياد حل دائم ملشكلة قربص        

  .عاونا أعمق من أجل مصلحة مجيع األطراف املعنية يف املنطقةت
وتظل األمم املتحـدة ملتزمـة بـدعم العمـل حاسـم األمهيـة الـذي يـتم بالنيابـة عـن أسـر                      - ٣٨

وإين أعتمد على دعم مجيـع األطـراف        . الضحايا من خالل اللجنة املعنية باألشخاص املفقودين      
ــسياسي واملــشت    ــة  للحفــاظ علــى الطــابع غــري ال ــع  . رك بــني الطــائفتني لعمــل اللجن وأحــث مجي

األطــراف، مــرة أخــرى، علــى ضــمان قــدرة اللجنــة علــى تلبيــة احتياجاهتــا املتعلقــة باســتخراج   



S/2013/7  
 

13-20144 11 
 

وأشيد بالدعم املايل املقدم مـن فـرادى الـدول األعـضاء واالحتـاد               .اجلثث يف مجيع أحناء اجلزيرة    
  .هبا اللجنةاألورويب للجهود املشتركة بني الطائفتني اليت تقوم 

ويف حني أكمل احلرس الـوطين عمليـة إزالـة جزئيـة لأللغـام يف منطقـة ملغومـة واحـدة                       - ٣٩
وتـذكر  . باملنطقة العازلة، ال تزال يف اجلزيرة حقول ألغام سواء يف املنطقـة العازلـة أو خارجهـا                

 لـيس   أكتـوبر بـاخلطر الـذي متثلـه تلـك األلغـام،           /الفيضانات اليت حدثت يف شهر تـشرين األول       
وأهيـب بـالطرفني    . علـى املـدنيني   على األفراد لعـسكريني القـائمني بالـدوريات وحـسب، بـل و            

ــة        أن ــة العازل ــة داخــل املنطق ــة املتبقي ــاطق امللغوم ــسري الوصــول إىل املن ــأخري، بتي ــا، دون ت يقوم
واألمــم املتحــدة علــى اســتعداد   ).٢٠١٢ (٢٠٥٨وخارجهــا، متاشــيا مــع قــرار جملــس األمــن   

  . إىل جعل قربص خالية من األلغامرفني يف حتقيق تطلعهماملساعدة الط
وأشــجع الطــرفني علــى مواصــلة اجلهــود إلحــراز املزيــد مــن التقــدم فيمــا يتعلــق بإقامــة    - ٤٠

ــستقبل   ــابر جديــدة يف امل ــة عمومــا بــني       . مع ــال يف حتــسني الثق ــدم يف هــذا اجمل وسيــساعد التق
اقــشات عمليــة وموجهــة حنــو حتقيــق  وأحــث الطــرفني علــى الــسعي، مــن خــالل من . الطــائفتني

تمـــاعي النتـــائج، إىل إبـــرام اتفاقـــات مفيـــدة للجـــانبني تـــسفر عـــن مزيـــدا مـــن التكامـــل االج   
  .واالقتصادي بني الطائفتني

ومن املؤسف أن القيود املفروضة على حركة مـوظفي األمـم املتحـدة احمللـيني ال تـزال                    - ٤١
األمـم املتحـدة مـسألة مبـدأ وضـرورة تقتـضيها            فاملنظمة تعترب حرية تنقل مجيـع مـوظفي         . قائمة

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

وال تزال قـوة األمـم املتحـدة تـؤدي دورا هامـا يف اجلزيـرة بفـرض سـلطتها يف املنطقـة                         - ٤٢
 وحـل خمتلـف املـسائل الـيت تـؤثر يف احليـاة اليوميـة لكلتـا                  العازلة واملـسامهة يف اسـتتباب اهلـدوء       

ــدور تعتمــد ع     . الطــائفتني ــذلك ال ــام ب ــى القي ــدرهتا عل ــد أن ق ــاع   بي ــزام اجلــانبني باالمتن ــى الت ل
دي القـوة أنـشطتها بتعـاون وثيـق         وتـؤ . حتدي سلطة القوة ومـشروعيتها يف املنطقـة العازلـة          عن
بقيادة مستشاري اخلاص، وجهـات فاعلـة أخـرى تابعـة           بعثة املساعي احلميدة اليت أوفدهتا،       مع

وأوصـي بتمديـد واليـة قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص           .لألمم املتحدة يف اجلزيرة   
  .٢٠١٣يوليه / متوز٣١لفترة ستة أشهر، تنتهي يف 

ــرار        - ٤٣ ــا الق ــصلة، وآخره ــن ذات ال ــرارات جملــس األم ــع ق ــشيا م ، )٢٠١٢ (٢٠٢٥ومت
وسـتظل عمليـة    . نة العامة مشاركتها يف التخطيط للطوارئ فيما يتصل بالتـسوية         ستواصل األما 

التخطيط مسترشدة مبا يستجد من تطورات يف املفاوضات وبآراء الطرفني فيمـا يتعلـق بالـدور               
  .ديه األمم املتحدة يف هذا الصددالذي ميكن أن تؤ
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 الـسالم يف قـربص قيـد        ويف الوقت نفـسه، سـأُبقي عمليـات قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ                 - ٤٤
االستعراض الوثيق، مع مراعاة التطـورات املـستجدة حمليـا وآراء الطـرفني، وسـأعود إىل جملـس                  
األمن بتوصـيات، حـسب االقتـضاء، مـن أجـل إجـراء مزيـد مـن التعـديالت علـى واليـة القـوة                         

  .ومستويات قوامها ومفهوم عملياهتا، حاملا تستدعي الضرورة ذلك
ــا، أود أ  - ٤٥ ــة،       وختامـ ــسة البعثـ ــة ورئيـ ــثليت اخلاصـ ــن ممـ ــل مـ ــاين لكـ ــن امتنـ ــرب عـ   ن أعـ

بوتنهامي، وقائد القوة، اللواء تشاو ليو، وللعاملني يف قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم                  . ليزا م 
يف قربص رجاال ونساًء، ملا أبدوه من كفـاءة والتـزام يف االضـطالع باملـسؤوليات الـيت أوكلـها                    

  .إليهم جملس األمن
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  فقمر
  

البلدان املسامهة بأفراد عسكريني وأفراد للـشرطة يف قـوة األمـم املتحـدة           
  )٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٥حىت (حلفظ السالم يف قربص 

  
  األفراد العسكريون  البلد

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

  ٢٠٧  )ج(سلوفاكيا
  ٢٧٤  عظمى وأيرلندا الشمالية املتحدة لربيطانيا الاململكة

  ٨٦٠  اجملموع  
          
   املتحدةاألممشرطة   البلد

  ١٥  أستراليا
  ٨  البوسنة واهلرسك

  ٤  كرواتيا
  ١  السلفادور

  ٨  اهلند
  ١٢  أيرلندا
  ٤  إيطاليا

  ٣  اجلبل األسود
  ٢  صربيا

  ٨  أوكرانيا
  ٦٥  اجملموع  

  
  ).١٤(وباراغواي ) ١٥(وشيلي ) ١(ربازيل تشمل الوحدة األرجنتينية جنودا من ال   )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 حزيران/يونيه 2012 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2012 ويستكمل، اعتبارا من تاريخ صدور تقريري السابق (S/2012/507) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2012، سجل الأنشطة التي قامت بها قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص عملا بقرار مجلس الأمن 186 (1964) وقرارات المجلس اللاحقة، وآخرها القرار 2058 (2012). وفي آذار/مارس 2013، سيعرض على مجلس الأمن تقرير منفصل عن بعثتي للمساعي الحميدة في قبرص.
	2 - وحتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2012، بلغ قوام العنصر العسكري 860 فردا من جميع الرتب وبلغ قوام عنصر الشرطة 65 فردا (انظر المرفق).
	ثانيا - أنشطة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص
	3 - 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 ولاية القوة 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
	4 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، واصلت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص صون سلامة المنطقة العازلة واستقرارها. واتسمت الفترة باستمرار انخفاض مستوى الانتهاكات العسكرية التي ترتكبها القوتان المتواجهتان. ولا يزال التعاون بين قوة الأمم المتحدة والقوتين المتواجهتين يتسم بعلاقة إيجابية مع التسلسل القيادي لكل منهما. وأقيمت علاقات عمل جيدة مع القائدين الجديدين للقوات التركية والقوات الأمنية للقبارصة الأتراك، واستمرت علاقات العمل الجيدة مع قائد الحرس الوطني.
	5 - بيد أن عدم اعتراف القوتين المتواجهتين بمذكرة عام 1989 يظل يمثل مشكلة. ويستمر وجود المواقع العسكرية التي أُبلغ عنها سابقا والتي أنشأتها القوتان المتواجهتان في المنطقة العازلة في انتهاك للوضع القائم في المنطقة. واحتفظت القوات التركية بنقطة التفتيش المنشأة في جيب لوروجينا. وقامت تلك القوات 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.
	6 - ومثلما حدث في السنوات الأخيرة، لم تنفّذ القوتان المتواجهتان أي تدريبات عسكرية كبرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتمشيا مع الممارسة المتبعة منذ عام 2008، أعلن كل من الحرس الوطني والقوات التركية إلغاء تدريباتهما السنوية، المسماة رمزيا ”نيكيفوروس“ و ”طوروس“، على التوالي. وعلى نفس المنوال، تظل بعثة الأمم المتحدة تسعى إلى مواصلة خفض التوتر في المنطقة العازلة عن طريق تنفيذ تدابير عسكرية لبناء الثقة. ولهذه الغاية، شرع قائد قوة الأمم المتحدة في حوار مع قائدي القوتين المتواجهتين. ورغم عدم تحقق نتائج ملموسة في هذا المجال الهام، فإن هذه المساعي تتيح الفرصة بالفعل لإجراء مناقشة ذات مغزى بشأن الأنشطة التي ستتخذ مستقبلا.
	7 - وبغية الحيلولة دون تصاعد التوترات، واصلت قوة الأمم المتحدة التصدي للمحاولات المستمرة التي تقوم بها القوتان المتواجهتان لإجراء تغييرات طفيفة على الوضع العسكري القائم عبر المنطقة العازلة. ونظرا لوجود بنية تحتية قوية للمراقبة والإبلاغ والاتصال، مدعومة بدوريات منتظمة، تم التمكن من تسوية المسائل في أدنى مستوى مقبول، ويشكل ذلك عنصرا هاما في الحفاظ على الثقة والاستقرار. وتظل قوة الأمم المتحدة تضطلع، من خلال دورها كجهة اتصال، بدور حاسم الأهمية في بناء الثقة بين القوتين المتواجهتين.
	8 - إلا أنه في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أقامت القوات التركية سياجا، دون التشاور المسبق مع قوة الأمم المتحدة، في المنطقة العازلة جوار بلدة أفلونا بهدف منع الأنشطة المدنية غير المأذون بها قرب خط وقف إطلاق النار المحدد لها. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، قامت البعثة بإزالة السياج. وردا على ذلك، قام نحو 100 جندي مسلح من القوات التركية بدخول المنطقة العازلة حيث أعادوا إقامة السياج، حيث تصدوا خلال ذلك لأفراد المفرزة العسكرية لقوة الأمم المتحدة. واحتجت قوة الأمم المتحدة بشدة على هذا الانتهاك الخطير ثم انسحبت القوات التركية. وعقب ذلك، تم التفاوض بشأن حل تم بموجبه تفكيك السياج ووضعت قوة الأمم المتحدة ترتيبات بديلة لمعالجة الشواغل التركية.
	9 - وفي أواخر أيلول/سبتمبر، ازدادت التوترات بقدر كبير بين الجانبين، وذلك حينما قام ثلاثة من أفراد شرطة قبرص بالمرور عبر المنطقة العازلة قرب قرية لوروجينا أثناء مطاردة مركبة تابعة للقبارصة الأتراك بدعوى ارتكابها لمخالفات مرورية وقامت الشرطة القبرصية التركية باعتقالهم. واطلعت قوة الأمم المتحدة على أوضاع أفراد الشرطة وصحتهم خلال ساعات باستخدام قنوات اتصالها الشرطية والمدنية والعسكرية، وحضرت جلستي الاستماع العسكرية والمدنية بعد ذلك بيومين، وقامت بتيسير تسليم أفراد الشرطة في نيقوسيا في ذلك المساء. وقد أُطلق سراح أفراد الشرطة بعد توجيه تهم إليهم بمخالفات بسيطة. ورغم عدم تمكن غرفة الاتصالات المشتركة من حل المسألة في ذلك الوقت، تستمر المفاوضات تحت رعايتها من أجل عودة مركبات شرطة قبرص.
	10 - واستمرت التوترات المرتبطة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية قبالة ساحل قبرص خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، شرعت قبرص في مفاوضات مع عدد من الشركات الدولية الراغبة في استغلال الموارد المحتملة داخل أربعة قطاعات محددة إلى الجنوب والجنوب الشرقي من الجزيرة. واحتجت تركيا على ذلك التطور ودعت الشركات إلى الانسحاب من العطاء أو مواجهة الإقصاء من مشاريع الطاقة الجديدة في تركيا. وأكد البيان موقف تركيا المؤيد لاعتراضات القبارصة الأتراك بأن تلك الأعمال تمس بحقوق طائفتهم. وردا على ذلك، أصدرت قبرص بيانا تدافع فيه عن حقها غير القابل للتصرف والسيادي في استغلال الهيدروكربونات في منطقتها الاقتصادية الخالصة، إلا أنها أكدت من جديد أن القبارصة الأتراك سيستفيدون من استغلال تلك المواد بعد التوصل إلى حل للمشكلة القبرصية.
	باء - إزالة الألغام
	11 - يستمر الجانبان في منع الوصول إلى المناطق الملغومة الأربع المتبقية في المنطقة العازلة لأغراض إزالة الألغام. وهي مناطق توجد إحداها إلى الجنوب من فاروشا وتسيطر عليها القوات التركية، وتوجد ثلاث منها في جيب لوروجينا وتخضع لسيطرة الحرس الوطني. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكمل الحرس الوطني إزالة الألغام المضادة للأفراد من إحدى تلك المناطق الملغومة في المنطقة العازلة، وذلك بغية الامتثال لاتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام. وفي الوقت نفسه، لم يقم الحرس الوطني بإزالة ألغامه المضادة للدبابات.
	12 - ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن توسيع نطاق عمليات إزالة الألغام لتشمل مناطق خارج المنطقة العازلة على نحو ما دعا إليه مجلس الأمن. ومع ذلك، تظل هناك شواغل، لا سيما فيما يتعلق بالمناطق المزروعة بالألغام قرب المنطقة العازلة على طول خط وقف إطلاق النار لكل جانب. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أدى حدوث فيضانات شديدة إلى زيادة القلق إزاء احتمال تزحزح الالغام من أحد حقول الألغام التابعة للقوات التركية إلى داخل المنطقة العازلة. ورغم أن قوة الأمم المتحدة اتخذت خطوات لاحتواء الخطر، بمساعدة دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، فإن تلك المشكلة لم تحل بعد. ويوصى بشدة بإزالة حقول الألغام المتاخمة للمنطقة العازلة بوصف ذلك تدبيرا من تدابير السلامة وبناء الثقة في آن واحد.
	جيم - إعادة الأوضاع إلى طبيعتها والمهام الإنسانية
	13 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أقرت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص 35 مشروعا من جملة 40 مشروعا مدنيا في المنطقة العازلة للطائفتين، حيث تعلق ذلك بصفة رئيسية ببناء المنازل، والمشاريع التجارية، من قبيل حدائق توليد الطاقة الشمسية. ولدعم تلك الأنشطة، تقوم قوة الأمم المتحدة بانتظام بتيسير تقديم الخدمات الأساسية للطائفتين فضلا عن تحسين البنية التحتية وتعهدها للمرافق والخدمات العامة في المنطقة العازلة. وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير الحالي عددا قليلا من حالات التعاون المشترك على صعيد العمل التقني ذلك الذي سجل في تقريري السابق.
	14 - ومع تأييد قوة الأمم المتحدة للتعاون وغيره من المشاريع المدنية في المنطقة العازلة، فهي تعارض بشدة الأنشطة المدنية غير المأذون بها، خاصة عند وجود احتمال لأن تؤدي تلك الأنشطة إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة العازلة، والتأثير سلبا بالتالي على الوضع العسكري القائم. وينبغي أيضا أن يمتد التعاون مع قوة الأمم المتحدة ليشمل اتخاذ المحاكم إجراءات عاجلة في القضايا المعلقّة المتصلة بالاعتداء على أفراد قوة الأمم المتحدة وإلحاق أضرار بممتلكات الأمم المتحدة. وهناك ثلاث دعاوى قضائية ناجمة عن تلك الأحداث وتتعلق بقبارصة يونانيين لم يبت فيها بعد. وتستمر القيود المفروضة من حين لآخر على موظفي الأمم المتحدة المنحدرين من أصول قبرصية يونانية والساعين إلى الاضطلاع بمهامهم في الشمال.
	15 - وفي تشرين الأول/أكتوبر، افتتحت جامعة جديدة في قرية بيلا المشتركة بين الطائفتين والواقعة في المنطقة العازلة. وفي حين أن عدد المجموعة الأولية من الطلاب لم يتجاوز 145 طالبا، ينحدر معظمهم من القبارصة اليونانيين، يمكن أن يزداد عدد الملتحقين بالجامعة ليتجاوز 500 2 طالب. ويمكن لهذه الأعداد أن تضاعف عدد السكان المحليين وتهدد التوازن الديمغرافي الدقيق في القرية. ولا يسمح لأي جانب أن يحتفظ بوجود شرطة متفرغة تابعة له في تلك القرية. ويظل القلق ينتاب قوة الأمم المتحدة، بوصفها نقطة الاتصال الأولى فيما يتعلق بمسائل القانون والنظام، إزاء أثر الجامعة على الحالة الأمنية في هذه المنطقة الحساسة من المنطقة العازلة. وتعتبر قوة الأمم المتحدة المشروع غير مأذون به إلى حين معالجة جميع الشواغل المتعلقة بالأمن والقانون والنظام والشواغل المدنية.
	16 - وواصلت قوة الأمم المتحدة معالجة المسائل اليومية الإنسانية والمتعلقة بالرفاه التي تواجه القبارصة اليونانيين والموارنة المقيمين في الشمال والتي تواجه القبارصة الأتراك المقيمين في الجنوب. وأُجريت 19 زيارة منـزلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وكثيرا ما تم الإعراب عن القلق إزاء الحالة الصحية المتدهورة لكبار السن من القبارصة اليونانيين والموارنة وعدم وجود أطباء يتحدثون اليونانية لعلاج هؤلاء المرضى. وبالنسبة للقبارصة الأتراك في الجنوب، شكلت مسائل الرفاه والعقبات أمام أداء العبادات الدينية المسائل المثيرة للقلق. ولم تطرأ أي مستجدات فيما يتعلق بإنشاء مدرسة لتعليم اللغة التركية في ليماسول. ويسّرت قوة الأمم المتحدة تنظيم 25 مناسبة دينية واحتفالية شارك فيها نحو 000 5 شخص، عُقدت في المنطقة العازلة أو استلزمت عبورها إلى أي من الجانبين.
	17 - وواصلت قوة الأمم المتحدة تقديم المساعدة الإنسانية أسبوعيا إلى 347 من القبارصة اليونانيين و 126 من الموارنة في الشمال. وواصلت قوة الأمم المتحدة مراقبة عمل المدارس القبرصية اليونانية في شبه جزيرة كارباس. وقامت قوة الأمم المتحدة بتيسير إمداد المدارس بالكتب المدرسية والمواد التعليمية رغم أن ذلك اكتمل بعد بداية السنة الدراسية نتيجة لبعض حالات التأخير في الحصول على الموافقة من القبارصة الأتراك.
	18 - وساعدت قوة الأمم المتحدة في معالجة المسائل القانونية والإنسانية المتصلة بحبس 13 من القبارصة الأتراك في الجنوب و 7 من الموارنة والقبارصة اليونانيين في الشمال، والاحتجاز المؤقت لأفراد في الجانبين. وقامت قوة الأمم المتحدة بزيارات أسبوعية ويسرت زيارات للأسر للسجناء في مرافق الاحتجاز للتحقق من أحوال المحتجزين الذين يقضون أحكاما بالسجن لدى الطائفة الأخرى وما يتلقونه من رعاية فيها. وحضرت قوة الأمم المتحدة جلسات استماع في المحاكم لتعزيز الثقة في الإجراءات القضائية.
	19 - وواصلت قوة الأمم المتحدة دعم مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تعزيز التعاون بين الطائفتين. ويسّرت القوة تنظيم أكثر من 83 مناسبة مشتركة بين الطائفتين، شارك فيها أكثر من 778 2 شخصا، وذلك بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين. وشملت تلك المناسبات اجتماعات منتظمة بين قادة وممثلي الأحزاب السياسية القبرصية اليونانية والقبرصية التركية تحت رعاية سفارة سلوفاكيا، فضلا عن مناسبات رياضية وثقافية وتعليمية. كما يسر كل من قوة الأمم المتحدة وفريق المساعي الحميدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاركة منظمات المجتمع المدني في مناقشات بشأن المرأة والسلام والأمن.
	20 - ودعمت قوة الأمم المتحدة أيضا مجموعة متنوعة من المشاريع المشتركة بين الطائفتين التي اضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه المحليون بتنفيذها في المنطقة العازلة. وفي تشرين الاول/أكتوبر، دعمت قوة الأمم المتحدة عقد مؤتمر مشترك بين الأقاليم لجمعيات المجتمع المدني دام أكثر من أربعة أيام في المنطقة العازلة بين معبري فندق ليدرا بالاس. وتولت تنظيم المناسبة شبكة مجتمع مدني قبرصية ومولته وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وجمع بين 200 مندوبا، من ممثلي منظمات المجتمع المدني من 28 بلدا، من العاملين في المصالحة في وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقبرص.
	21 - ودعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا اللجنة التقنية المعنية بالتراث الثقافي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لترميم مواقع التراث الثقافي على جانبي الجزيرة. وأكمل البرنامج الإنمائي، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة، تحقيق استقرار المباني في معبر شارع ليدرا/لوكماسي. في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن برنامج مساعدة سنوي بقيمة 27.2 مليون يورو يرمي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للطائفة القبرصية التركية، بالاستفادة من المساعدة الكبيرة المقدمة منذ عام 2006. وسيركز البرنامج على تعزيز التكامل الاقتصادي للجزيرة، مع الهدف العام المتمثل في المساعدة على التحضير لإعادة توحيدها.
	22 - وواصلت شرطة قوة الأمم المتحدة مساعدة وتيسير عدد من تحقيقات دوائر الشرطة لدى كل من الطائفتين في الجرائم التي وقعت داخل المنطقة العازلة. وقد قامت بذلك بتسيير الدوريات المشتركة مع السلطات المحلية للتصدي لأنشطة التهريب والصيد والسرقات. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الإبلاغ عن 14 عملية سرقة وأُجريت 21 عملية تحقيق؛ بما في ذلك تنفيذ أمر تفتيش فيما يتعلق بمسألة تتصل بالمخدرات في قرية بيلا المشتركة بين الطائفتين. واتسم بالأهمية بصفة خاصة تيسير نقل أربعة أشخاص معتقلين لتهم جنائية من الشمال إلى الجنوب، منهم ثلاثة أشخاص مطلوبون بموجب أوامر قبض أوروبية.
	23 - وتقوم شرطة قوة الأمم المتحدة بتيسير كل من اللجنة التقنية المعنية بالجريمة والمسائل الجنائية وغرفة الاتصالات المشتركة. وواصلت اللجنة التقنية عقد الاجتماعات بصورة منتظمة، حيث عقدت خمسة اجتماعات خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وشملت المناقشات تدابير بناء الثقة بين الطائفتين، مثل مشروع توعية مقرر لقطاع التعليم العالي في الطائفتين للتوعية بمسائل القانون والنظام داخل المنطقة العازلة وفيما يتعلق بالقبارصة المعتقلين من كل طائفة لدى الطائفة الأخرى. وواصلت غرفة الاتصالات المشتركة العمل بمثابة محفل للجانبين للتعاون وتبادل المعلومات بشأن المسائل الجنائية. وتم استلام 35 طلبا جديدا للمعلومات وأعطي 74 ردا.
	24 - وتواصل شرطة قوة الأمم المتحدة توفير الحراسة للقوافل التي تنقل مدنيين من القبارصة الأتراك وإمدادات إنسانية في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين زعيمي الطائفتين في تشرين الأول/أكتوبر 2010 عند افتتاح معبر ليمنيتيس/يشيلرماك. ومع أن حركة المرور خلال المعابر تظل تجري بدون عوائق على نحو معقول، زاد الجانب القبرصي التركي التقدم بطلبات الحصول على حراسة رسمية بوتيرة أعلى من الوتيرة المتفق عليها، من توفير فريق حراسة ثلاث مرات في الأسبوع، إلى ما يبلغ ست حراسات في أسبوع واحد، وأحيانا مرتين يوميا. ورغم أنه يتم تيسير غالبية تلك الطلبات، فقد رفضت قوة الأمم المتحدة تلبية بعضها نظرا لمخالفتها الاتفاق الأصلي ولنقص الموارد.
	25 - وعقدت اللجنة اللجنة المعنية بالمعابر، التي كلّفها زعيم القبارصة اليونانيين وزعيم القبارصة الأتراك في كانون الأول/ديسمبر 2010 بالتوصل إلى اتفاق بشأن المعابر الجديدة، اجتماعا واحدا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتظل أعمال اللجنة مجمدة نظرا لعدم تمكن الجانبين من الاتفاق على موقع المعبر الجديد المقبل.
	26 - وخلال الفترة الممتدة من حزيران/يونيه إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2012، سجلت قوة الأمم المتحدة أكثر من 000 660 عملية عبور رسمية من خلال المنطقة العازلة، وتلك وتيرة مماثلة للفترات السابقة. وخلال الفترة من أيار/مايو إلى تشرين الأول/أكتوبر 2012، بلغت قيمة البضائع التي عبرت من الجنوب إلى الشمال نحو 0.5 مليون يورو، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 60 في المائة تقريبا عن الفترة التي شملها التقرير السابق. وبلغت قيمة البضائع التي نُقلت في الاتجاه المعاكس نحو 2.1 مليون يورو، بما يمثل انخفاضا بنسبة 75 في المائة عن الرقم الوارد في التقرير السابق، نتيجة لتوقف الإمداد بالكهرباء.
	ثالثا - اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين
	27 - واصلت اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تنفيذ مشروعها المشترك بين الطائفتين المتعلق باستخراج رفات المفقودين وتحديد هوياتهم وإعادتهم إلى ذويهم. وحتى كانون الأول/ديسمبر 2012، كانت أفرقة علماء الآثار المشتركة بين الطائفتين والتابعة للجنة قد استخرجت رفات أكثر من 900 فرد على جانبي الجزيرة. واللجنة ملتزمة بأن تظل التحليلات الجينية التي تقوم بها على أعلى مستوى من أفضل الممارسات الدولية. وتحقيقا لذلك الغرض، تعاقدت اللجنة في تموز/يوليه 2012 مع المختبر الوراثي التابع للجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك لإجراء تحليل عينات الحمض النووي. وحتى الآن، أرسلت اللجنة أكثر من 780 عينة لفحصها لدى المختبر الوراثي. وتتولى الوحدة الجينية المشتركة بين الطائفتين والتابعة للجنة القيام بالأجراءات النهائية لتحديد الهوية في المختبر الأنثربولوجي المشترك بين الطائفتين والتابع للجنة في المنطقة المشمولة بحماية الأمم المتحدة في نيقوسيا. وحتى الآن، أعيدت رفات 336 شخصا إلى ذويهم، بما في ذلك رفات 16 شخصا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	رابعا - الجوانب المالية والإدارية
	28 - اعتمدت الجمعية العامة، بقرارها 66/268 مبلغا قدره 54.6 مليون دولار للإنفاق على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص في الفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013، ويشمل ذلك المبلغ تبرع حكومة قبرص، الذي يمثل ثلث صافي تكاليف القوة، أي ما يعادل 17.5 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.
	29 - 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.
	30 - وحتى 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، بلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسددة للحساب الخاص لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص عن الفترة من 16 حزيران/يونيه 1993 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 ما قدره 13.9 مليون دولار.وبلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في التاريخ نفسه 455.9 1 مليون دولار.
	31 - وقد سُددت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين المنتهيتين في 29 شباط/فبراير 2012 و 30 حزيران/يونيه 2010 فقط، على التوالي، نظرا لتأخّر استلام الأنصبة المقررة.
	خامسا - ملاحظات
	32 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل الوضع هادئا ومستقرا غالبا على طول خطي وقف إطلاق النار. وبذلت القوتان المتواجهتان التعاون لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص وأحجمتا بوجه عام عن إتيان أفعال يمكن أن تعطل الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات السياسية. وشكل انخفاض مستوى الانتهاكات العسكرية وإلغاء التدريبات السنوية من الجانبين تطورين مشجعين. وينبغي للقوتين المتواجهتين الاستفادة من هذا الاتجاه الإيجابي والاشتراك في العمل مع قوة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتدابير بناء الثقة.
	33 - بيد أن الأحداث التي وقعت في أفلونا في تشرين الثاني/نوفمبر شكلت أمرا مؤسفا وتنبيها إلى ضرورة تفادي الأعمال الانفرادية. وفي الظروف التي تنشأ فيها شواغل، ينبغي للطرفين الاستفادة من آليات الاتصال القائمة مع قوة الأمم المتحدة، إذ سيؤدي ذلك إلى بناء الثقة بين الجانبين. وأؤكد من جديد اعتقادي بأن الوضع سيتحسن إذا قبل الجانبان رسميا مذكرة عام 1989 التي تطبقها الأمم المتحدة على مدى الـ 23 عاما الماضية لتنظيم الأنشطة في المنطقة العازلة.
	34 - واعتقال أفراد شرطة قبرص من قبل نظرائهم من القبارصة الأتراك في أيلول/سبتمبر لا يظهر أن المنطقة العازلة يسهل المرور عبرها وحسب، بل يبين أيضا التحدي الذي يواجه قوة الأمم المتحدة في رصد كامل طول المنطقة في ظل الموارد الراهنة. ويبين ذلك أيضا ضرورة تحلي الجانبين بضبط النفس. وقد مكنت الطريقة الشفافة والسريعة التي عالج بها الجانب القبرصي التركي المسألة من التخفيف من حدة التوتر. وإنني أشيد بهذا النهج، وكذلك بالدور البناء الذي قامت به قوة الأمم المتحدة. وأحث الطرفين على زيادة استخدام غرفة الاتصالات المشتركة لتعزيز قدرتهما على إدارة الحوادث من هذا القبيل.
	35 - وظلت حالة السلامة والاستقرار في المنطقة العازلة تتأثر سلبا بالأنشطة المدنية غير المأذون بها. ومن الضروري أن يحترم السكان المحليون والسلطات المحلية سلطة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص على الموافقة على الأنشطة أو رفضها في المنطقة العازلة. وتأتي الجامعة في قرية بيلا مثالا على الأنشطة التي تهدد بإيجاد أمر واقع محليا وهي مسألة تثير القلق. وأدعو سلطات الجانبين إلى اتخاذ إجراءات حاسمة إزاء الأفراد أو الكيانات الذين يقومون بأنشطة غير مأذون بها في المنطقة العازلة ويشكلون بذلك تحديا لسلطة قوة الأمم المتحدة، وقدرتها بالتالي على مساعدة الجانبين على الالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار.
	36 - ولا أزال أعتقد أن إقامة روابط واتصالات اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية، أو في مجالات أخرى مشابهة، ستؤثر تأثيرا إيجابيا في المناخ السائد على الحدود. 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.
	37 - وتستمر التوترات والعبارات الخطابية في قبرص وما حولها فيما يتصل باستغلال الموارد الطبيعية، ويشكل ذلك مصدرا للقلق. ومرة أخرى أدعو جميع الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لتجنب زيادة حدة التوترات، التي قد تنعكس سلبا على الحالة الأمنية، بما في ذلك في المنطقة العازلة. وعلى العكس من ذلك، من المهم ضمان أن أي ثروة تكتشف حديثا، وهي ثروة ملك لجميع القبارصة، تؤدي إلى تحقيق فائدة للطائفتين معا. ولم تؤد التطورات خلال الفترة المشمولة بالتقرير سوى إلى تأكيد اعتقادي بأن الاكتشاف يشكل حافزا قويا لجميع الأطراف لإيجاد حل دائم لمشكلة قبرص. ويحدوني الأمل في أن يحقق ذلك تعاونا أعمق من أجل مصلحة جميع الأطراف المعنية في المنطقة.
	38 - وتظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العمل حاسم الأهمية الذي يتم بالنيابة عن أسر الضحايا من خلال اللجنة المعنية بالأشخاص المفقودين. وإني أعتمد على دعم جميع الأطراف للحفاظ على الطابع غير السياسي والمشترك بين الطائفتين لعمل اللجنة. وأحث جميع الأطراف، مرة أخرى، على ضمان قدرة اللجنة على تلبية احتياجاتها المتعلقة باستخراج الجثث في جميع أنحاء الجزيرة. وأشيد بالدعم المالي المقدم من فرادى الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي للجهود المشتركة بين الطائفتين التي تقوم بها اللجنة.
	39 - وفي حين أكمل الحرس الوطني عملية إزالة جزئية للألغام في منطقة ملغومة واحدة بالمنطقة العازلة، لا تزال في الجزيرة حقول ألغام سواء في المنطقة العازلة أو خارجها. وتذكر الفيضانات التي حدثت في شهر تشرين الأول/أكتوبر بالخطر الذي تمثله تلك الألغام، ليس على الأفراد لعسكريين القائمين بالدوريات وحسب، بل وعلى المدنيين. وأهيب بالطرفين أن يقوما، دون تأخير، بتيسير الوصول إلى المناطق الملغومة المتبقية داخل المنطقة العازلة وخارجها، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2058 (2012). والأمم المتحدة على استعداد لمساعدة الطرفين في تحقيق تطلعهما إلى جعل قبرص خالية من الألغام.
	40 - وأشجع الطرفين على مواصلة الجهود لإحراز المزيد من التقدم فيما يتعلق بإقامة معابر جديدة في المستقبل. وسيساعد التقدم في هذا المجال في تحسين الثقة عموما بين الطائفتين. وأحث الطرفين على السعي، من خلال مناقشات عملية وموجهة نحو تحقيق النتائج، إلى إبرام اتفاقات مفيدة للجانبين تسفر عن مزيدا من التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين الطائفتين.
	41 - ومن المؤسف أن القيود المفروضة على حركة موظفي الأمم المتحدة المحليين لا تزال قائمة. فالمنظمة تعتبر حرية تنقل جميع موظفي الأمم المتحدة مسألة مبدأ وضرورة تقتضيها الاحتياجات التنفيذية لقوة الأمم المتحدة. وإنني أدعو السلطات القبرصية التركية إلى احترام ذلك المبدأ.
	42 - ولا تزال قوة الأمم المتحدة تؤدي دورا هاما في الجزيرة بفرض سلطتها في المنطقة العازلة والمساهمة في استتباب الهدوء وحل مختلف المسائل التي تؤثر في الحياة اليومية لكلتا الطائفتين. بيد أن قدرتها على القيام بذلك الدور تعتمد على التزام الجانبين بالامتناع عن تحدي سلطة القوة ومشروعيتها في المنطقة العازلة. وتؤدي القوة أنشطتها بتعاون وثيق مع بعثة المساعي الحميدة التي أوفدتها، بقيادة مستشاري الخاص، وجهات فاعلة أخرى تابعة للأمم المتحدة في الجزيرة. وأوصي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لفترة ستة أشهر، تنتهي في 31 تموز/يوليه 2013.
	43 - وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار 2025 (2012)، 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.
	44 - وفي الوقت نفسه، سأُبقي عمليات قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص قيد الاستعراض الوثيق، مع مراعاة التطورات المستجدة محليا 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.
	45 - وختاما، أود أن أعرب عن امتناني لكل من ممثلتي الخاصة ورئيسة البعثة،ليزا م. بوتنهايم، وقائد القوة، اللواء تشاو ليو، وللعاملين في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص رجالا ونساءً، لما أبدوه من كفاءة والتزام في الاضطلاع بالمسؤوليات التي أوكلها إليهم مجلس الأمن.
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