
S/RES/2089 (2013)  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
24 January 2013 
 
 

 

 

13-21638 (A) 
*1321638* 

  )٢٠١٣ (٢٠٨٩القرار 
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٤، املعقودة يف ٦٩٠٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 

 
 ،إن جملس األمن 

 كـانون   ٧ بتقرير األمني العـام عـن عمليـة األمـم املتحـدة يف قـربص املـؤرخ                   إذ يرحب  
  ،)S/2013/07 (٢٠١٣يناير /الثاين

ورة اإلبقــاء علــى قــوة األمــم املتحــدة   موافقــة حكومــة قبـــرص علــى ضــر وإذ يالحــظ 
 بـسبب األوضـاع الـسائدة       ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٤حلفظ السالم يف قبـرص إىل ما بعد        

  يف اجلزيرة،
ــشمولة      وإذ يالحــظ  ــرة امل ــدة يف الفت ــساعيه احلمي ــالغ عــن م ــام اإلب ــزام األمــني الع  اعت

 بأن املسؤولية عـن إجيـاد حـل تقـع أوال             األمني العام اعتقاده الراسخ    وإذ يشاطر بالتقرير املقبل،   
 الـدور الرئيـسي لألمـم املتحـدة         وإذ يعيـد تأكيـد    وقبل كل شيء على عاتق القبارصة أنفـسهم،         

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

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

ــات،    ــاءة يف املفاوضـ ــة وبنـ ــظومرنـ ــدر   وإذ يالحـ ــة بقـ ــة مكثفـ ــال إىل مرحلـ ــرب  أن االنتقـ  أكـ
ــن ــة احتــاد          م ــى أســاس إقام ــة عل ــة وشــاملة وعادل ــسوية دائم ــد ت ــه بع ــشأ عن املفاوضــات مل تن
طائفتني ومنطقـتني تـسوده املـساواة الـسياسية وفقـا ملـا هـو مـبني يف قـرارات جملـس األمـن                      ذي

 األطــراف علــى اســتئناف املفاوضــات املوضــوعية بــشأن القــضايا       يــشجع وإذذات الــصلة، 
  على أنه ال ميكن حتمل الوضع الراهن على الدوام، يشدد وإذاجلوهرية، 
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 بـاجلهود الـيت بــذهلا األمـني العـام حلفـز التقــدم خـالل لقائـه مـع الــزعيمني         وإذ يرحـب  
، وإذ يعرب عـن تأييـده   ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٣  و٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ يف

  املستمر ملا يبذله من جهود،
 يف النظـــر يف التـــدابري العـــسكرية لبنـــاء الثقـــة      ضـــرورة املـــضي قـــدما  وإذ يالحـــظ 

 إىل جتدد اجلهود من أجل تنفيذ مجيع تدابري بناء الثقة املتبقيـة             وإذ يدعو املناقشات بشأهنا،    ويف
  وإىل االتفاق على مزيد من اخلطوات لبناء الثقة بني الطائفتني وتنفيذها،

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

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

 علـى أن يـشرحا بوضـوح للطـائفتني، قبـل إجـراء              وإذ يشجعهما ايب،  تعزيز اخلطاب العام اإلجي   
أي استفتاءات حمتملـة بوقـت كـاف، فوائـد التـسوية وضـرورة إبـداء املزيـد مـن املرونـة وروح                       

  التوافق لضمان حتقيقها،
   أن تقويض مصداقية األمم املتحدة إمنا يقوض عملية السالم نفسها،وإذ يرى 
عم الذي يؤديه اجملتمع الدويل، وال سيما الدور الـذي تؤديـه             أمهية الدور الدا   وإذ يربز   

ــاين والقربصــي        ــزعيمني القربصــي اليون ــساعدة ال ــة مل ــة يف اختــاذ خطــوات عملي األطــراف املعني
  التركي على أن يغتنما متاما الفرصة الساحنة حاليا،

يـرة وعلـى     بتقيـيم األمـني العـام الـذي يفيـد بـأن احلالـة األمنيـة يف اجلز                  وإذ حييط علما   
 كـال اجلـانبني علـى جتنـب اختـاذ أي إجـراء              وإذ حيـث  امتداد اخلـط األخـضر ال تـزال مـستقرة،           

شأنه أن يؤدي إىل زيادة التوتر أو يقـوض التقـدم احملـرز حـىت اآلن أو يـضر مبـشاعر حـسن                        من
  النية السائدة يف اجلزيرة،

قــة العازلــة سيتحــسن  إىل اعتقــاد األمــني العــام الراســخ بــأن الوضــع يف املنط وإذ يــشري 
   اليت تستخدمها األمم املتحدة،١٩٨٩قَبل اجلانبان مذكرة عام  إذا

 مـــع األســـف أن اجلـــانبني مينعـــان الوصـــول إىل حقـــول األلغـــام املتبقيـــة  وإذ يالحـــظ 
املنطقة العازلـة، وإذ يالحـظ أن عمليـة إزالـة األلغـام جيـب أن تـستمر، وأن األلغـام ال تـزال                         يف

 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 حيــث أمهيــة األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا اللجنــة املعنيــة بــاملفقودين،  وإذ يــربز 
ــام بعملــها،     ــة مــن القي ــإتاحــة الوصــول إىل مجيــع املنــاطق لــتمكني اللجن  رب عــن ثقتــهوإذ يع

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

أساسية للعملية السياسية وميكن أن تسهم يف جعل أي تسوية يتم التوصل إليها مـستقبال قابلـة                 
 جبميـع  وإذ يرحـب أة تضطلع بدور هام يف عمليـات الـسالم،    إىل أن املروإذ يشريلالستمرار،  

اجلهود الرامية إىل تعزيـز االتـصاالت بـني الطـائفتني واملناسـبات الـيت جتمـع بينـهما، مبـا يـشمل                       
ــرة،        يف ــدة يف اجلزيـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــات التابعـ ــع اهليئـ ـــا مجيـ ـــي تبذهلــ ــود التــ ــور اجلهـ ــة أمـ مجلـ
جملتمــع املــدين الفعالــة وتــشجيع التعــاون بــني اهليئــات اجلــانبني علــى تعزيــز مــشاركة ا حيــث وإذ

  االقتصادية والتجارية وإزالة كل العقبات اليت حتول دون إقامة هذه االتصاالت،
 على ضـرورة أن يتبـع اجمللـس هنجـاً صـارما اسـتراتيجياً إزاء عمليـات نـشر                    وإذ يشدد  

  قوات حفظ السالم،
ــاء علــ   وإذ يرحــب  ــام اإلبق ــاعتزام األمــني الع ــد     ب ــسالم قي ــات حفــظ ال ــع عملي ى مجي

االستعراض الدقيق من أجل كفالة الكفاءة والفعالية، مبا يف ذلك إجراء اسـتعراض لقـوة األمـم                 
 إىل أمهيـة التخطـيط حلـاالت       وإذ يـشري  املتحدة حلفظ السالم يف قربص مىت كان ذلك مالئما،          

الطوارئ يف ما يتعلق بالتسوية، مبا يف ذلك تقدمي توصـيات، حـسب االقتـضاء، إلدخـال مزيـد                   
مــن التعــديالت علــى واليــة القــوة وقوامهــا ومواردهــا األخــرى ومفهــوم عملياهتــا، مــع مراعــاة 

  التطورات يف امليدان وآراء الطرفني،
الــيت يبــذهلا ألكــسندر داونــر، بــصفته املستــشار    أيــضاً بــاجلهود املتواصــلة  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،

مة اليونـان علـى      األمني العام ما أعرب عنه من امتنان حلكومة قربص وحكو          وإذ يشاطر  
ما تقدمانـه مـن تربعـات لتمويـل قـوة حفـظ الـسالم يف قـربص، وطلبـه مزيـداً مـن التربعـات مـن                 

  ، عن تقديره للدول األعضاء اليت تساهم بأفراد يف القوةوإذ يعربالبلدان واملنظمات األخرى، 
  مبا تبذله األمم املتحـدة مـن جهـود لتوعيـة أفـراد حفـظ الـسالم، يف مجيـع                    وإذ يرحب  

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

  من أجل إحراز تقدم حاسم بشأن القضايا اجلوهرية؛
  ؛)S/2013/07( بتقرير األمني العام حييط علماً  - ٢ 
ــشري  - ٣  ــن   ي ــس األم ــرار جمل ــب، )٢٠١١ (٢٠٢٦ إىل ق ــام  ويهي ــالزعيمني القي  ب

  :يلي مبا
 التوصــل إىل أوجــه تقــارب اإلســهام جبهودمهــا يف مزيــد مــن العمــل مــن أجــل )أ( 

  وجهات النظر بشأن القضايا اجلوهرية؛ يف
  مواصلة العمل مع اللجان التقنية هبدف حتسني احلياة اليومية للقبارصة؛ )ب( 
حتــسني اجلــو العــام للمفاوضــات، بطــرق تــشمل تركيــز الرســائل املوجهــة إىل   )ج( 

  ل بّناءة ومنسجمة بقدر أكرب؛اجلمهور على أوجه التقارب وسبل املضي قدماً، وتوجيه رسائ
  زيادة مشاركة اجملتمع املدين يف العملية حسب االقتضاء؛  )د( 
 إىل االتفـاق علـى املزيـد مـن هـذه            ويتطلـع  على تنفيذ تدابري بنـاء الثقـة،         حيث  - ٤ 

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

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

صـــة القـــرار  مجيـــع قراراتـــه ذات الـــصلة املتعلقـــة بقـــربص، وخبايعيـــد تأكيـــد  - ٦ 
   وما تاله من قرارات؛١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩املؤرخ ) ١٩٩٩( ١٢٥١

 عن تأييـده التـام لقـوة حفـظ الـسالم يف قـربص، ويقـرر متديـد واليتـها                     يعرب  - ٧ 
  ؛٢٠١٣يوليه / متوز٣١لفترة أخرى تنتهي يف 

 باجلانبني مواصلة مشاركتهما، على وجه االستعجال ومع احتـرام واليـة            يهيب  - ٨ 
قــوة، يف املــشاورات اجلاريــة معهــا حــول تعــيني حــدود املنطقــة العازلــة، وحــول مــذكرة األمــم  ال

  ؛، هبدف التعجيل بالتوصل إىل اتفاق بشأن املسائل اليت مل يبت فيها بعد١٩٨٩املتحدة لعام 
 باجلانب القربصـي التركـي والقـوات التركيـة إعـادة الوضـع العـسكري                يهيب  - ٩ 

   ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠وفيليا قبل الذي كان قائماً يف ستر
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 بكــال اجلــانبني الــسماح بــدخول األفــراد املتخصــصني يف إزالــة األلغــام  يهيــب  - ١٠ 
 اجلانبني على توسيع نطـاق      وحيثوتسهيل إزالة األلغام املتبقية يف قربص داخل املنطقة العازلة،          

  عمليات إزالة األلغام لتمتد إىل خارج املنطقة العازلة؛
 إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـراً عــن تنفيـذ هـذا القـرار، مبـا يف ذلــك         طلـب ي  - ١١ 

، ٢٠١٣يوليـه   / متـوز  ١٠التخطيط حلاالت الطوارئ يف ما يتعلق بالتـسوية، وذلـك حبلـول              عن
   يواصل إطالع جملس األمن على املستجدات حسب االقتضاء؛ وأن

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

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

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

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

  . أن ُيبقي املسألة قيد نظرهيقرِّر  - ١٣ 
  


	القرار 2089 (2013)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6908، المعقودة في 24 كانون الثاني/يناير 2013

	إن مجلس الأمن،
	إذ يرحب بتقرير الأمين العام عن عملية الأمم المتحدة في قبرص المؤرخ 7 كانون الثاني/يناير 2013 (S/2013/07)،
	وإذ يلاحظ موافقة حكومة قبـرص على ضرورة الإبقاء على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبـرص إلى ما بعد 24 كانون الثاني/يناير 2013 بسبب الأوضاع السائدة في الجزيرة،
	وإذ يلاحظ اعتزام الأمين العام الإبلاغ عن مساعيه الحميدة في الفترة المشمولة بالتقرير المقبل، وإذ يشاطر الأمين العام اعتقاده الراسخ بأن المسؤولية عن إيجاد حل تقع أولا وقبل كل شيء على عاتق القبارصة أنفسهم، وإذ يعيد تأكيد الدور الرئيسي للأمم المتحدة في مساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع في قبرص ولانقسام الجزيرة،
	وإذ يرحب بما أحرز حتى الآن من تقدم في المفاوضات الكاملة وبالبيانات المشتركة الصادرة عن الزعيمين، بما فيها البيانان المؤرخان 23 أيار/مايو و 1 تموز/يوليه 2008،
	وإذ يشير إلى الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمشاركة جميع الأطراف مشاركة تامة ومرنة وبناءة في المفاوضات، وإذ يلاحظ أن الانتقال إلى مرحلة مكثفة بقدر أكبر من المفاوضات لم تنشأ عنه بعد تسوية دائمة وشاملة وعادلة على أساس إقامة اتحاد ذي طائفتين ومنطقتين تسوده المساواة السياسية وفقا لما هو مبين في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإذ يشجع الأطراف على استئناف المفاوضات الموضوعية بشأن القضايا الجوهرية، وإذ يشدد على أنه لا يمكن تحمل الوضع الراهن على الدوام،
	وإذ يرحب بالجهود التي بذلها الأمين العام لحفز التقدم خلال لقائه مع الزعيمين في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 و 23 كانون الثاني/يناير 2012، وإذ يعرب عن تأييده المستمر لما يبذله من جهود،
	وإذ يلاحظ ضرورة المضي قدما في النظر في التدابير العسكرية لبناء الثقة وفي المناقشات بشأنها، وإذ يدعو إلى تجدد الجهود من أجل تنفيذ جميع تدابير بناء الثقة المتبقية وإلى الاتفاق على مزيد من الخطوات لبناء الثقة بين الطائفتين وتنفيذها،
	وإذ يعيد تأكيد أهمية استمرار عمليات عبور القبارصة للخط الأخضر، وإذ يشجع على فتح معابر أخرى بالاتفاق بين الجانبين،
	واقتناعا منه بالفوائد المهمة الجمة التي يمكن أن يجنيها القبارصة كافة من إيجاد تسوية شاملة ودائمة في قبرص، بما في ذلك الفوائد الاقتصادية، وإذ يحث الجانبين وزعيميهما على تعزيز الخطاب العام الإيجابي، وإذ يشجعهما على أن يشرحا بوضوح للطائفتين، قبل إجراء أي استفتاءات محتملة بوقت كاف، فوائد التسوية وضرورة إبداء المزيد من المرونة وروح التوافق لضمان تحقيقها،
	وإذ يرى أن تقويض مصداقية الأمم المتحدة إنما يقوض عملية السلام نفسها،
	وإذ يبرز أهمية الدور الداعم الذي يؤديه المجتمع الدولي، ولا سيما الدور الذي تؤديه الأطراف المعنية في اتخاذ خطوات عملية لمساعدة الزعيمين القبرصي اليوناني والقبرصي التركي على أن يغتنما تماما الفرصة السانحة حاليا،
	وإذ يحيط علما بتقييم الأمين العام الذي يفيد بأن الحالة الأمنية في الجزيرة وعلى امتداد الخط الأخضر لا تزال مستقرة، وإذ يحث كلا الجانبين على تجنب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التوتر أو يقوض التقدم المحرز حتى الآن أو يضر بمشاعر حسن النية السائدة في الجزيرة،
	وإذ يشير إلى اعتقاد الأمين العام الراسخ بأن الوضع في المنطقة العازلة سيتحسن إذا قَبل الجانبان مذكرة عام 1989 التي تستخدمها الأمم المتحدة،
	وإذ يلاحظ مع الأسف أن الجانبين يمنعان الوصول إلى حقول الألغام المتبقية في المنطقة العازلة، وإذ يلاحظ أن عملية إزالة الألغام يجب أن تستمر، وأن الألغام لا تزال تشكل خطرا في قبرص، وإذ يحث على التعجيل بالتوصل إلى اتفاق بشأن تيسير استئناف عمليات إزالة الألغام وتطهير حقول الألغام المتبقية،
	وإذ يبرز أهمية الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة المعنية بالمفقودين، وإذ يحث على إتاحة الوصول إلى جميع المناطق لتمكين اللجنة من القيام بعملها، وإذ يعرب عن ثقته في أن هذه العملية ستعزز المصالحة بين الطائفتين،
	وإذ يقر بأن المشاركة النشطة لهيئات المجتمع المدني، بما في ذلك الهيئات النسائية، أساسية للعملية السياسية ويمكن أن تسهم في جعل أي تسوية يتم التوصل إليها مستقبلا قابلة للاستمرار، وإذ يشير إلى أن المرأة تضطلع بدور هام في عمليات السلام، وإذ يرحب بجميع الجهود الرامية إلى تعزيز الاتصالات بين الطائفتين والمناسبات التي تجمع بينهما، بما يشمل في جملة أمور الجهود التــي تبذلهــا جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة في الجزيرة، وإذ يحث الجانبين على تعزيز مشاركة المجتمع المدني الفعالة وتشجيع التعاون بين الهيئات الاقتصادية والتجارية وإزالة كل العقبات التي تحول دون إقامة هذه الاتصالات،
	وإذ يشدد على ضرورة أن يتبع المجلس نهجاً صارما استراتيجياً إزاء عمليات نشر قوات حفظ السلام،
	وإذ يرحب باعتزام الأمين العام الإبقاء على جميع عمليات حفظ السلام قيد الاستعراض الدقيق من أجل كفالة الكفاءة والفعالية، بما في ذلك إجراء استعراض لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص متى كان ذلك ملائما، وإذ يشير إلى أهمية التخطيط لحالات الطوارئ في ما يتعلق بالتسوية، بما في ذلك تقديم توصيات، حسب الاقتضاء، لإدخال مزيد من التعديلات على ولاية القوة وقوامها ومواردها الأخرى ومفهوم عملياتها، مع مراعاة التطورات في الميدان وآراء الطرفين،
	وإذ يرحب أيضاً بالجهود المتواصلة التي يبذلها ألكسندر داونر، بصفته المستشار الخاص للأمين العام المكلف بمساعدة الطرفين في إجراء مفاوضات كاملة بهدف التوصل إلى تسوية شاملة، وبجهود ليزا بوتنهايم، بصفتها الممثلة الخاصة للأمين العام،
	وإذ يشاطر الأمين العام ما أعرب عنه من امتنان لحكومة قبرص وحكومة اليونان على ما تقدمانه من تبرعات لتمويل قوة حفظ السلام في قبرص، وطلبه مزيداً من التبرعات من البلدان والمنظمات الأخرى، وإذ يعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي تساهم بأفراد في القوة،
	وإذ يرحب بما تبذله الأمم المتحدة من جهود لتوعية أفراد حفظ السلام، في جميع عملياتها لحفظ السلام، بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المعدية الأخرى ومكافحتها، وإذ يشجع تلك الجهود،
	1 - يعترف بالتقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات الكاملة، لكنه يلاحظ أن هذا غير كاف وأنه لم يؤدِّ بعد إلى تسوية شاملة ودائمة، ويحث الطرفين على مواصلة مناقشاتهما من أجل إحراز تقدم حاسم بشأن القضايا الجوهرية؛
	2 - يحيط علماً بتقرير الأمين العام (S/2013/07)؛
	3 - يشير إلى قرار مجلس الأمن 2026 (2011)، ويهيب بالزعيمين القيام بما يلي:
	(أ) الإسهام بجهودهما في مزيد من العمل من أجل التوصل إلى أوجه تقارب في وجهات النظر بشأن القضايا الجوهرية؛
	(ب) مواصلة العمل مع اللجان التقنية بهدف تحسين الحياة اليومية للقبارصة؛
	(ج) تحسين الجو العام للمفاوضات، بطرق تشمل تركيز الرسائل الموجهة إلى الجمهور على أوجه التقارب وسبل المضي قدماً، وتوجيه رسائل بنّاءة ومنسجمة بقدر أكبر؛
	(د) زيادة مشاركة المجتمع المدني في العملية حسب الاقتضاء؛
	4 - يحث على تنفيذ تدابير بناء الثقة، ويتطلع إلى الاتفاق على المزيد من هذه الخطوات وتنفيذها، بما فيها التدابير العسكرية لبناء الثقة وفتح معابر أخرى؛
	5 - يحث جميع الأطراف على إبداء مزيد من التعاون في الاستجابة لطلبات اللجنة المعنية بالمفقودين لاستخراج الرفات، من خلال إتاحة سبل الوصول دون قيد إلى جميع أنحاء الجزيرة، بما في ذلك في المناطق العسكرية الواقعة في الشمال؛
	6 - يعيد تأكيد جميع قراراته ذات الصلة المتعلقة بقبرص، وبخاصة القرار 1251 (1999) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1999 وما تلاه من قرارات؛
	7 - يعرب عن تأييده التام لقوة حفظ السلام في قبرص، ويقرر تمديد ولايتها لفترة أخرى تنتهي في 31 تموز/يوليه 2013؛
	8 - يهيب بالجانبين مواصلة مشاركتهما، على وجه الاستعجال ومع احترام ولاية القوة، في المشاورات الجارية معها حول تعيين حدود المنطقة العازلة، وحول مذكرة الأمم المتحدة لعام 1989، بهدف التعجيل بالتوصل إلى اتفاق بشأن المسائل التي لم يبت فيها بعد؛
	9 - يهيب بالجانب القبرصي التركي والقوات التركية إعادة الوضع العسكري الذي كان قائماً في ستروفيليا قبل 30 حزيران/يونيه 2000؛
	10 - يهيب بكلا الجانبين السماح بدخول الأفراد المتخصصين في إزالة الألغام وتسهيل إزالة الألغام المتبقية في قبرص داخل المنطقة العازلة، ويحث الجانبين على توسيع نطاق عمليات إزالة الألغام لتمتد إلى خارج المنطقة العازلة؛
	11 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك عن التخطيط لحالات الطوارئ في ما يتعلق بالتسوية، وذلك بحلول 10 تموز/يوليه 2013، وأن يواصل إطلاع مجلس الأمن على المستجدات حسب الاقتضاء؛
	12 - يرحب بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص من أجل تنفيذ سياسة الأمين العام القائمة على عدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال الجنسي والانتهاكات الجنسية وكفالـة امتثال أفرادها التام لمدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وأن يُبقي مجلس الأمن على علم بذلك، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما في ذلك توفير دورات تدريبية للتوعية قبل الانتشار، واتخاذ الإجراءات التأديبية وغيرها من الإجراءات لكفالة المساءلة التامة في حالات إتيان الأفراد التابعين لها أي سلوك من هذا القبيل؛
	13 - يقرِّر أن يُبقي المسألة قيد نظره.

