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  )٢٠١٤ (٢١٣٥القرار     
  ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣٠ املعقودة يف ٧١٠٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  ،إن جملس األمن  
 ٢٠١٣ ديـــــسمرب/ كــــانون األول ٣٠ بتقريــــر األمـــــني العــــام املـــــؤرخ   إذ يرحــــب   

)S/2013/781 (تحدة يف قربص،عن عملية األمم امل  
 أن حكومة قربص وافقت علـى ضـرورة اإلبقـاء علـى قـوة األمـم املتحـدة                   وإذ يالحظ   

ــة يف    ــرة املنتهيـ ــد الفتـ ــان٣١حلفـــظ الـــسالم يف قـــربص بعـ ــاين كـ ــاير /ون الثـ ــالنظر ٢٠١٤ينـ  بـ
  األوضاع السائدة يف اجلزيرة،  إىل

 عــزم األمــني العــام تقــدمي تقريــر عــن مــساعيه احلميــدة يف فتــرة اإلبــالغ     إذ يالحــظو  
ــة،  ــشاطر وإذاملقبل ــس    ي ــأن م ــه الراســخ ب ــام إميان ــني الع ــل     األم ــع أوال وقب ــاد حــل يق ؤولية إجي

 دور األمـم املتحـدة الرئيـسي    وإذ يؤكـد مـن جديـد   شيء علـى عـاتق القبارصـة أنفـسهم،         كل
ل إىل تسوية شاملة ودائمـة للـرتاع يف قـربص ولالنقـسام الـذي       الطرفني على التوص   مساعدة يف

  تشهده اجلزيرة، 
 اجلهود املبذولة حـىت اآلن يف سـبيل اسـتئناف احملادثـات، ويعـرب عـن خيبـة           وإذ يقدر   

أملــه لعــدم اســتئناف املفاوضــات الرمسيــة بعــد، ويهيــب بــالطرفني أن يتفقــا علــى طريقــة جمديــة  
   للمضي قدما يف أقرب وقت ممكن،

 إىل األمهية اليت يوليها اجملتمع الدويل ملشاركة مجيع األطراف مـشاركة تامـة              وإذ يشري   
ــاءة يف املفاوضــات،   ــة وبن ــة    وإذ يالحــظومرن ــة مــن املفاوضــات املكثف ــال إىل مرحل  أن االنتق

تنشأ عنه بعد تسوية دائمة وشاملة وعادلـة علـى أسـاس إقامـة احتـاد ذي طـائفتني ومنطقـتني                  مل
ــسوده املـــ  ــذها جم     تـ ــيت اختـ ــرارات الـ ــبني يف القـ ــو مـ ــا هـ ــا ملـ ــسياسية وفقـ ــن  ساواة الـ ــس األمـ لـ
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ــشأن هــذا يف ــشأن القــضايا    يــشجع وإذ، ال  اجلــانبني علــى اســتئناف املفاوضــات املوضــوعية ب
  ة استمرار الوضع على ما هو عليه،اجلوهرية، ويشدد على عدم مقبولي

ــز   وإذ يرحــب   ــام حلف ــذهلا األمــني الع ــيت ب ــاجلهود ال ــالزعيمني    الت ب ــه ب قــدم خــالل لقائ
، وإذ يعرب عـن تأييـده   ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٣ و  ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٣١ يف

  يبذله من جهود، املستمر ملا
 إىل ضرورة املضي قدما يف النظر يف التدابري العسكرية لبناء الثقة وما يتـصل               وإذ يشري   

ل تنفيـذ مجيـع تـدابري بنـاء الثقـة املتبقيـة وإىل        إىل جتدد اجلهود من أجـ  ويدعوهبا من مناقشات،    
  االتفاق على مزيد من اخلطوات لبناء الثقة بني الطائفتني وتنفيذها،

 ويــشجع أمهيــة اســتمرار عمليــات عبــور القبارصــة للخــط األخــضر، وإذ يعيــد تأكيــد  
  على فتح معابر أخرى باتفاق بني اجلانبني،

 الــيت ميكــن أن جينيهــا القبارصــة كافــة مــن إجيــاد  بالفوائــد الكــثرية املهمــةواقتناعــا منــه  
 اجلـانبني وزعيميهمـا     وإذ حيث تسوية شاملة ودائمة يف قربص، مبا يف ذلك الفوائد االقتصادية،           

 علـــى أن يـــشرحا بوضـــوح وإذ يـــشجعهماعلـــى تعزيـــز النـــربة اإلجيابيـــة يف اخلطـــاب العـــام، 
فوائد التسوية وضرورة إبـداء املزيـد       للطائفتني، قبل إجراء أي استفتاءات حمتملة بوقت كاف،         

  من املرونة وروح التوافق لضمان حتقيقها،
   أن تقويض مصداقية األمم املتحدة إمنا يقوض عملية السالم نفسها،وإذ يرى  
سـيما دور األطـراف       أمهية الدور الـداعم الـذي يقـوم بـه اجملتمـع الـدويل وال               وإذ يربز   

صــي اليونــاين والقربصــي التركــي    عدة الــزعيمني القرباملعنيــة يف اختــاذ إجــراءات عمليــة ملــسا    
  ادة الكاملة من الفرصة احلالية،االستف على

ــرة وعلــى طــول اخلــط     وإذ حيــيط علمــا    ــيم األمــني العــام الوضــَع األمــين يف اجلزي  بتقي
جتنـب أي عمـل مـن شـأنه أن يفـضي            األخضر أنه وضع مـستقر، وحيـث مجيـع األطـراف علـى              

  زيرة،يض التقدم احملرز حىت اآلن أو يضر بأجواء حسن النية يف اجلزيادة التوتر أو تقو إىل
ــة سيتحــسن     وإذ يــشري    إىل اعتقــاد األمــني العــام الراســخ أن الوضــع يف املنطقــة العازل

   اليت تستخدمها األمم املتحدة،١٩٨٩قَبل اجلانبان كالمها مذكرة عام  إذا
 حقـــول األلغـــام املتبقيـــة ول إىل مـــع األســـف أن اجلـــانبني مينعـــان الـــدخ وإذ يالحـــظ  

املنطقة العازلة، وأن عملية إزالة األلغـام يف قـربص جيـب أن تـستمر، وإذ يالحـظ أن األلغـام         يف
 علــى التعجيــل بالتوصــل إىل اتفــاق ييــسِّر اســتئناف  وحيــثتــزال تــشكل خطــرا يف قــربص،   ال

  عمليات إزالة األلغام وتطهري حقول األلغام املتبقية،
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 وإذ حيـــثنـــشطة الـــيت تـــضطلع هبـــا اللجنـــة املعنيـــة بـــاملفقودين،    أمهيـــة األوإذ يـــربز  
 وإذ يعـرب عـن ثقتـه      ضرورة متكينها من الدخول إىل مجيع املناطق كيما تؤدي مهامهـا،             على

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

ــستقبال،         ــا م ــل إليه ــسوية ُيتوصَّ ــة أي ت ــسهم يف دميوم ــسياسية وميكــن أن ت ــة ال أساســية للعملي
 جبميــع وإذ يرحــب إىل أن املــرأة تــضطلع بــدور بــالغ األمهيــة يف عمليــات الــسالم،   يــشري وإذ

جلهـود  اجلهود الرامية إىل تعزيز التواصل بني الطائفتني واملناسبات اليت جتمـع بينـهما، مبـا فيهـا ا                 
 اجلــانبني علــى تعزيــز وإذ حيــثالتـــي تبذهلــــا مجيــع اهليئـات التابعــة لألمــم املتحــدة يف اجلزيـرة،    
 االقتــصادية والتجاريــة وتــذليل مــشاركة اجملتمــع املــدين الفعالــة وتــشجيع التعــاون بــني اهليئــات 

  التواصل، العقبات اليت حتول دون هذا كل
ارما واســـتراتيجياً يف عمليـــات جـــاً صـــ علـــى ضـــرورة أن يتبـــع اجمللـــس هنوإذ يـــشدد  

  قوات حفظ السالم، نشر
 حبــرص األمــني العــام علــى مواصــلة االســتعراض الــدقيق جلميــع عمليــات   وإذ يرحــب  

حفــظ الــسالم مــن أجــل كفالــة كفاءهتــا وفعاليتــها، مبــا يف ذلــك اســتعراض قــوة األمــم املتحــدة 
 إىل أمهية التخطيط حلاالت الطـوارئ   وإذ يشري حلفظ السالم يف قربص مىت كان ذلك مالئما،         

ــا ــيا   فيمـ ــدمي توصـ ــا يف ذلـــك تقـ ــسوية، مبـ ــق بالتـ ــد  يتعلـ ــال مزيـ ت، حـــسب االقتـــضاء، إلدخـ
التعــديالت علــى واليــة القــوة وقوامهــا ومواردهــا األخــرى ومفهــوم عملياهتــا، مــع مراعــاة  مــن

  التطورات امليدانية وآراء الطرفني،
يت يبــذهلا ألكــسندر داونــر، بــصفته املستــشار   بــاجلهود املتواصــلة الــوإذ يرحــب أيــضاً  

ء مفاوضــات كاملــة هبــدف التوصــل اخلــاص لألمــني العــام املكلــف مبــساعدة الطــرفني يف إجــرا 
  تسوية شاملة، وجبهود ليزا بوتنهامي، بصفتها املمثلة اخلاصة لألمني العام، إىل

 تقدمانـــه ص وحكومـــة اليونـــان ملـــا األمـــَني العـــام امتناَنـــه حلكومـــة قـــرب وإذ يـــشاطر  
ــدان واملنظمــات األخــرى،       مــن ــداً مــن التربعــات مــن البل ــه مزي ــل القــوة، وطلَب تربعــات لتموي
   عن تقديره للدول األعضاء اليت تساهم بأفراد يف القوة،يعرب وإذ

 مبا تبذله األمم املتحدة من جهود يف مجيع عملياهتـا حلفـظ الـسالم لتوعيـة                 وإذ يرحب   
اإليـدز واألمـراض    /ية من اإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية         أفراد حفظ السالم بأمهية الوقا    

  املعدية األخرى ومكافحتها، وإذ يشجع تلك اجلهود،
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فاوضـــات الكاملـــة، لكنـــه يالحـــظ   بالتقـــدم احملـــرز حـــىت اآلن يف امليعتـــرف  - ١  
كـاف ومل ُيفـضِ بعـُد إىل تـسوية شـاملة ودائمـة، وحيـث اجلـانبني علـى مواصـلة                       تقـدم غـري    أنه
  قشاهتما من أجل إحراز تقدم حاسم يف القضايا اجلوهرية؛منا

  ؛)S/2013/781( بتقرير األمني العام حييط علما  - ٢  
لزعيمني إىل القيـام     بـا  ويهيـب ،  )٢٠١١ (٢٠٢٦ إىل قرار جملس األمـن       يشري  - ٣  

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

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

  اجلمهور على أوجه التقارب وسبل املضي قدماً، وتوجيه رسائل بّناءة ومنسجمة بقدر أكرب؛
  زيادة مشاركة اجملتمع املدين يف العملية حسب االقتضاء؛  )د(  
ــث  - ٤   ــة، و   حيـ ــاء الثقـ ــدابري بنـ ــذ تـ ــى تنفيـ ــد     علـ ــى املزيـ ــاق علـ ــع إىل االتفـ يتطلـ

  فيها التدابري العسكرية لبناء الثقة وفتح معابر أخرى؛اخلطوات وتنفيذها، مبا  هذه من
 جبميع اجلهود الرامية إىل االستجابة ملتطلبات اللجنة املعنية بـاملفقودين           يرحب  - ٥  

  الستخراج الرفات، ويهيب جبميع األطراف أن تفسح هلا السبل الالزمة للقيام بعملها؛
   قـــربص، وخباصـــة القـــرار مجيـــع القـــرارات الـــيت اختـــذها بـــشأنيعيـــد تأكيـــد  - ٦  
   وما تاله من قرارات؛١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩ املؤرخ )١٩٩٩ (١٢٥١

 ويقـرر  عن دعمـه التـام لقـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص،          يعرب  - ٧  
  ؛٢٠١٤يوليه / متوز٣١متديد واليتها لفترة أخرى تنتهي يف 

 باجلانبني أن يواصال مشاركتهما، علـى وجـه االسـتعجال ومـع احتـرام            يهيب  - ٨  
والية القوة، يف املشاورات اجلاريـة معهـا حـول تعـيني حـدود املنطقـة العازلـة، وحـول مـذكرة                      

  ، هبدف التوصل إىل اتفاق عاجل بشأن املسائل العالقة؛١٩٨٩األمم املتحدة لعام 
التركـي والقـوات التركيـة إعـادة الوضـع العـسكري             باجلانب القربصـي     يهيب  - ٩  

   ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠الذي كان قائماً يف ستروفيليا قبل 
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 بكــال اجلــانبني الــسماح بــدخول األفــراد املتخصــصني يف إزالــة األلغــام  يهيــب  - ١٠  
نطـاق   اجلانبني على توسيع     وحيثوتسهيل إزالة األلغام املتبقية يف قربص داخل املنطقة العازلة،          

  عمليات إزالة األلغام لتمتد إىل خارج املنطقة العازلة؛
ــب  - ١١   ــضمن        يطل ــرار، يت ــذا الق ــذ ه ــن تنفي ــراً ع ــدم تقري ــام أن يق ــني الع  إىل األم

 يوليـه /متـوز  ١٠معلومات عن التخطيط حلاالت الطوارئ يف ما يتعلق بالتسوية، وذلـك حبلـول    
    حسب االقتضاء؛، وأن يواصل إطالع جملس األمن على املستجدات٢٠١٤

 باجلهود اليت تبذهلا القوة من أجـل تنفيـذ سياسـة األمـني العـام القائمـة                  يرحب  - ١٢  
على عدم التسامح إطالقا يف قضايا االسـتغالل اجلنـسي واالنتـهاكات اجلنـسية وكفالــة امتثـال                  

صـل اختـاذ     إىل األمـني العـام أن يوا       ويطلـب أفرادها التام ملدونة األمم املتحدة لقواعد الـسلوك،         
مجيــع اإلجــراءات الالزمــة يف هــذا الــصدد وأن يطلــع جملــس األمــن علــى املــستجدات، وحيــث   
البلــدان املــسامهة بقــوات علــى اختــاذ اإلجــراءات الوقائيــة املناســبة، مبــا يف ذلــك تــوفري دورات    
ــة       ــة وغريهــا مــن اإلجــراءات لكفال ــة قبــل االنتــشار، واختــاذ اإلجــراءات التأديبي ــة للتوعي تدريبي

   ساءلة التامة يف حاالت إتيان األفراد التابعني هلا أي سلوك من هذا القبيل؛امل
  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٣  

  


	القرار 2135 (2014)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7106 المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2014

	إن مجلس الأمن،
	إذ يرحب بتقرير الأمين العام المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2013 (S/2013/781) عن عملية الأمم المتحدة في قبرص،
	وإذ يلاحظ أن حكومة قبرص وافقت على ضرورة الإبقاء على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص بعد الفترة المنتهية في 31 كانون الثاني/يناير 2014 بالنظر إلى الأوضاع السائدة في الجزيرة، 
	وإذ يلاحظ عزم الأمين العام تقديم تقرير عن مساعيه الحميدة في فترة الإبلاغ المقبلة، وإذ يشاطر الأمين العام إيمانه الراسخ بأن مسؤولية إيجاد حل يقع أولا وقبل كل شيء على عاتق القبارصة أنفسهم، وإذ يؤكد من جديد دور الأمم المتحدة الرئيسي في مساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للنزاع في قبرص وللانقسام الذي تشهده الجزيرة، 
	وإذ يقدر الجهود المبذولة حتى الآن في سبيل استئناف المحادثات، ويعرب عن خيبة أمله لعدم استئناف المفاوضات الرسمية بعد، ويهيب بالطرفين أن يتفقا على طريقة مجدية للمضي قدما في أقرب وقت ممكن، 
	وإذ يشير إلى الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمشاركة جميع الأطراف مشاركة تامة ومرنة وبناءة في المفاوضات، وإذ يلاحظ أن الانتقال إلى مرحلة من المفاوضات المكثفة لم تنشأ عنه بعد تسوية دائمة وشاملة وعادلة على أساس إقامة اتحاد ذي طائفتين ومنطقتين تسوده المساواة السياسية وفقا لما هو مبين في القرارات التي اتخذها مجلس الأمن في هذا الشأن، وإذ يشجع الجانبين على استئناف المفاوضات الموضوعية بشأن القضايا الجوهرية، ويشدد على عدم مقبولية استمرار الوضع على ما هو عليه،
	وإذ يرحب بالجهود التي بذلها الأمين العام لحفز التقدم خلال لقائه بالزعيمين في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 و 23 كانون الثاني/يناير 2012، وإذ يعرب عن تأييده المستمر لما يبذله من جهود،
	وإذ يشير إلى ضرورة المضي قدما في النظر في التدابير العسكرية لبناء الثقة وما يتصل بها من مناقشات، ويدعو 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، ويشجع على فتح معابر أخرى باتفاق بين الجانبين،
	واقتناعا منه بالفوائد الكثيرة المهمة التي يمكن أن يجنيها القبارصة كافة من إيجاد تسوية شاملة ودائمة في قبرص، بما في ذلك الفوائد الاقتصادية، وإذ يحث الجانبين وزعيميهما على تعزيز النبرة الإيجابية في الخطاب العام، 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 يقوم به المجتمع الدولي ولا سيما دور الأطراف المعنية في اتخاذ إجراءات عملية لمساعدة الزعيمين القبرصي اليوناني والقبرصي التركي على الاستفادة الكاملة من الفرصة الحالية،
	وإذ يحيط علما بتقييم الأمين العام الوضعَ الأمني في الجزيرة وعلى طول الخط الأخضر أنه وضع مستقر، ويحث جميع الأطراف على تجنب أي عمل من شأنه أن يفضي إلى زيادة التوتر أو تقويض التقدم المحرز حتى الآن أو يضر بأجواء حسن النية في الجزيرة،
	وإذ يشير إلى اعتقاد الأمين العام الراسخ أن الوضع في المنطقة العازلة سيتحسن إذا قَبل الجانبان كلاهما مذكرة عام 1989 التي تستخدمها الأمم المتحدة،
	وإذ يلاحظ مع الأسف أن الجانبين يمنعان الدخول إلى حقول الألغام المتبقية في المنطقة العازلة، وأن عملية إزالة الألغام في قبرص يجب أن تستمر، وإذ يلاحظ أن الألغام لا تزال تشكل خطرا في قبرص، ويحث على التعجيل بالتوصل إلى اتفاق ييسِّر استئناف عمليات إزالة الألغام وتطهير حقول الألغام المتبقية،
	وإذ يبرز أهمية الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة المعنية بالمفقودين، وإذ يحث على ضرورة تمكينها من الدخول إلى جميع المناطق كيما تؤدي مهامها، 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 ديمومة أي تسوية يُتوصَّل إليها مستقبلا، وإذ يشير إلى أن المرأة تضطلع بدور بالغ الأهمية في عمليات السلام، وإذ يرحب بجميع الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل بين الطائفتين والمناسبات التي تجمع بينهما، بما فيها 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 وتذليل كل العقبات التي تحول دون هذا التواصل،
	وإذ يشدد على ضرورة أن يتبع المجلس نهجاً صارما واستراتيجياً في عمليات نشر قوات حفظ السلام،
	وإذ يرحب بحرص الأمين العام على مواصلة الاستعراض الدقيق لجميع عمليات حفظ السلام من أجل كفالة كفاءتها وفعاليتها، بما في ذلك استعراض قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص متى كان ذلك ملائما، وإذ يشير إلى أهمية التخطيط لحالات الطوارئ فيما يتعلق بالتسوية، بما في ذلك تقديم توصيات، حسب الاقتضاء، لإدخال مزيد من التعديلات على ولاية القوة وقوامها ومواردها الأخرى ومفهوم عملياتها، مع مراعاة التطورات الميدانية 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 الأمينَ العام امتنانَه لحكومة قبرص وحكومة اليونان لما تقدمانه من تبرعات لتمويل القوة، وطلبَه 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 في جميع عملياتها لحفظ السلام لتوعية أفراد حفظ السلام بأهمية 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 أنه تقدم غير كاف ولم يُفضِ بعدُ إلى تسوية شاملة ودائمة، ويحث الجانبين على مواصلة مناقشاتهما من أجل إحراز تقدم حاسم في القضايا الجوهرية؛
	2 - يحيط علما بتقرير الأمين العام (S/2013/781)؛
	3 - يشير إلى قرار مجلس الأمن 2026 (2011)، ويهيب بالزعيمين إلى 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 - يرحب بجميع الجهود الرامية إلى الاستجابة لمتطلبات اللجنة المعنية بالمفقودين لاستخراج الرفات، ويهيب بجميع الأطراف أن تفسح لها السبل اللازمة للقيام بعملها؛
	6 - يعيد تأكيد جميع القرارات التي اتخذها بشأن قبرص، وبخاصة القرار1251 (1999) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1999 وما تلاه من قرارات؛
	7 - يعرب عن دعمه التام لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، ويقرر تمديد ولايتها لفترة أخرى تنتهي في 31 تموز/يوليه 2014؛
	8 - يهيب بالجانبين أن يواصلا مشاركتهما، على وجه الاستعجال ومع احترام ولاية القوة، في المشاورات الجارية معها حول تعيين حدود المنطقة العازلة، وحول مذكرة الأمم المتحدة لعام 1989، بهدف التوصل إلى اتفاق عاجل بشأن المسائل العالقة؛
	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، يتضمن معلومات عن التخطيط لحالات الطوارئ في ما يتعلق بالتسوية، وذلك بحلول 10 تموز/يوليه 2014، وأن يواصل إطلاع مجلس الأمن على المستجدات حسب الاقتضاء؛
	12 - يرحب بالجهود التي تبذلها القوة من أجل تنفيذ سياسة الأمين العام القائمة على عدم التسامح إطلاقا في قضايا 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 يطلع مجلس الأمن على المستجدات، ويحث البلدان المساهمة بقوات على اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما في ذلك توفير دورات تدريبية للتوعية قبل الانتشار، واتخاذ الإجراءات التأديبية وغيرها من الإجراءات لكفالة المساءلة التامة في حالات إتيان الأفراد التابعين لها أي سلوك من هذا القبيل؛
	13 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

