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 املعقـودة   ٥٩١١الذي اختذه جملس األمن يف جلـسته        ) ٢٠٠٨ (١٨١٨القرار    
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣يف 
  

 ،إن جملس األمن 
عـن  ) S/2008/353 (٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢ بتقريـر األمـني العـام املـؤرخ          إذ يرحـب  

 ة األمم املتحدة يف قبـرص،عملي
وضاع السائدة يف اجلزيـرة، علـى     ألل  أن حكومة قبـرص قد وافقت، نظراً      وإذ يالحـظ  

ــد       ــا بعـ ـــرص إىل مـ ــسالم يف قبـ ــدة حلفـــظ الـ ــم املتحـ ــوة األمـ ــاء قـ ــرورة إبقـ ــران ١٥ضـ  /حزيـ
 ،٢٠٠٨ يونيه

 اعتقاد األمني العام الراسخ بأن املسؤولية عن إجياد حل تقع أوال وقبـل كـل            وإذ يردد  
ز تقدم حاسم جيـب أن      ة مهمة إلحرا  رصشيء على عاتق القبارصة أنفسهم، وأنه توجد اآلن ف        

ــهزها  ــع تنت ــشكل كامــل  األطــرافمجي ــدور وإذ يالحــظ، ســعيا للتوصــل إىل حــل شــامل   ب  ال
الرئيــسي لألمــم املتحــدة يف مــساعدة الطــرفني علــى التوصــل إىل تــسوية شــاملة ودائمــة للــرتاع  

 م اجلزيرة،اقسنالقربصي وال
مـايو  / أيـار ٢٣ؤرخ مـارس والبيـان املـشترك املـ    / آذار٢١ باالتفاق املـؤرخ     وإذ يرحب  
 اللذين أظهرا، يف مجلة أمور، إرادة سياسية متجددة لتقدمي الدعم واملـشاركة بالكامـل                ٢٠٠٨

ادة بإقامــة احتــاد ذي طــائفتني وبنيــة حــسنة يف جهــود األمــم املتحــدة، وأكــدا جمــددا التــزام القــ  
رات جملـس األمـن     ن يف قرا  ، على النحو املبيّ    بينهما منطقتني على أساس املساواة السياسية     وذي

  والعسكري،  بناء الثقة على الصعيدين املدينالنظر يف اختاذ مزيد من تدابريبذات الصلة، و
ــدرا  وإذ يرحــب  ــتح معــرب شــارع لي ــني     ، بف ــة والتفاعــل ب ــز الثق ــى تعزي ــا ســاعد عل  مم

 أمهيـــة اســـتمرار عمليـــات عبـــور القبارصـــة للخـــط األخـــضر،  يؤكـــد جمـــدداإذ والطـــائفتني؛ 
  فتح معابر أخرى، علىيشجع إذو



S/RES/1818 (2008)
 

2 08-38112 
 

 باعتزام األمني العـام تعـيني مستـشار خـاص يف الوقـت املناسـب ومواصـلة           وإذ يرحب  
 حرز من تقدم،إطالع اجمللس على ما يستجد من تطورات وما ُي

 أن احلالـة األمنيـة يف اجلزيـرة وعلـى           الذي يشري إىل   بتقييم األمني العام     وإذ حييط علماً   
لي للحوادث الـيت    لكيرحب باخنفاض العدد ا   إذ  قرة عموما، و  طول اخلط األخضر ال تزال مست     

شـأهنا أن   حيـث كـال اجلـانبني علـى االمتنـاع عـن اختـاذ أي إجـراءات مـن                    إذ  تشمل اجلـانبني، و   
 تؤدي إىل زيادة التوتر،

د يشيتــمــع األمــم املتحــدة ملعاجلــة مــسألة املتفــق عليهــا  بترتيبــات التنــسيق وإذ يرحــب 
 يـردد  إذو، الـضخمة ة يـ  املنطقـة العازلـة، مبـا فيهـا املـشاريع التجار         داخل رخص به ملغري ا املباين  

ن إذا قبـل اجلانبـان مـذكرة        اعتقاد األمني العام الراسـخ بـأن الوضـع يف املنطقـة العازلـة سيتحـسّ               
  اليت تستخدمها األمم املتحدة،١٩٨٩عام 

يف عمليـة إزالـة      باالتفاق املربم مع القوات التركية والقاضي باملـضي قـدماً            وإذ يرحب  
 على وجوب االتفاق على مزيد من املبادئ التوجيهية للسماح بتنفيـذ هـذه              حيثاأللغام، لكنه   

 أن متويــل مركــز األعمــال  يالحــظ مــع القلــق إذ واألنــشطة يف مجيــع حقــول األلغــام املتبقيــة؛  
تـستمر إىل   ذه األعمـال أن     هلـ  يـتعني    بينمـا  ، مل ُيـؤمَّن بعـد     ٢٠٠٨املتعلقة باأللغـام مـا بعـد عـام          

  الفترة،تلكبعد  ما
 بالتقدم الذي أحرزته اللجنة املعنية باملفقودين يف مـا تقـوم بـه مـن أنـشطة                  وإذ يرحب  

ن تعـــزز هـــذه العمليـــة املـــصاحلة يعـــرب عـــن أملـــه يف أإذ هامـــة ومبواصـــلة تلـــك األنـــشطة؛ و
 الطائفتني، بني

لعمليـة الـسياسية   ضـروري ل أمر  على أن وجود جمتمع مدين نشيط ومزدهر    وإذ يوافق  
 ، االتصاالت واللقاءات بني الطـائفتني، مبـا يف ذلـك          عزيز بكافة اجلهود الرامية إىل ت     يرحبإذ  و

 حيـث  إذويف مجلة أمور، اجلهـود الـيت تبـذهلا مجيـع اهليئـات التابعـة لألمـم املتحـدة يف اجلزيـرة،                        
ني اهليئـات االقتـصادية     اجلانبني على تعزيـز مـشاركة اجملتمـع املـدين بفعاليـة وتـشجيع التعـاون بـ                 
 والتجارية وتذليل كل العقبات اليت حتول دون إقامة هذه االتصاالت،

 أمهية مواصلة األمني العام استعراض عمليات قوة األمم املتحـدة           وإذ يؤكد من جديد    
ــاة التطــورات         ــسه يف مراع ــع االســتمرار يف الوقــت نف ــب م ــربص عــن كث ــسالم يف ق حلفــظ ال

وآراء الطرفني، والرجوع إىل جملس األمـن ليقـدم إليـه، حـسب االقتـضاء،                نايد امل يفاملستجدة  
حاملـا  فيهـا   ومفهـوم العمليـات   قوامهاتوصيات إلدخال مزيد من التعديالت على والية القوة و       

 يقتضي األمر ذلك،
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العام يف قـربص،    لألمنيا جديدا خاصممثالبروك زيريهون   -  بتعيني طايع  وإذ يرحب  
 لألعمــال الــيت اضــطلع هبــا املمثــل اخلــاص   مــن تقــدير األمــني العــام عنــهمــا أعــربإذ يكــرر و

 السابق، مايكل مولر،
حلكومــة قــربص وحكومــة مــن امتنــان  األمــني العــام مــا أعــرب عنــه  أيــضايكــرروإذ  

ن التربعـات مـن البلـدان     مـ  اًاليونان علـى مـا تقدمانـه مـن تربعـات لتمويـل القـوة، وطلبـه مزيـد                  
  األخرى، واملنظمات
 مبا تبذله األمم املتحـدة مـن جهـود لتوعيـة أفـراد حفـظ الـسالم، يف مجيـع                     إذ يرحب و 

اإليــدز /صــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية عملياهتــا حلفــظ الــسالم، يف جمــال الوقايــة مــن اإل 
  تلك اجلهود،ويشجع،  األخرى ومكافحتهاواألمراض املعدية

 امليـدان   يف للتطـورات املـستجدة       بالتحليل الوارد يف تقرير األمني العام      يرحب - ١ 
 ؛األخرية األشهر الستة يف

 الطرفني على االستفادة من الزخم احلايل ومواصلة جهودمها للقيام قـدر            حيث - ٢ 
ــارات،      ــه إعــداد اخلي املــستطاع بتحديــد جمــاالت التقــارب وجمــاالت اخلــالف، ويف الوقــت ذات

 بدء مفاوضـات كاملـة بـسرعة        الةلكفحسب اإلمكان، بشأن أكثر العناصر حساسية، والعمل        
مـــارس والبيـــان املـــشترك املـــؤرخ / آذار٢١  املـــؤرختفـــاقال مـــع اوعلـــى حنـــو ســـلس، متـــشياً

 مايو؛/أيار ٢٣
 مجيـع قراراتـه ذات الـصلة بـشأن قـربص، وال سـيما القـرار        يؤكـد مـن جديـد    - ٣ 
  وما تاله من قرارات؛١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩املؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٥١

ن دعمه الكامل لقوة األمم املتحدة حلفظ الـسالم يف قـربص، ويقـرر               ع يعرب - ٤ 
 ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥متديد واليتها لفترة أخرى تنتهي يف 

 باجلــانبني مواصــلة مــشاركتهما، علــى وجــه االســتعجال ومــع احتــرام  يهيــب - ٥ 
أن تعـيني حـدود     والية قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، يف مـشاورات مـع القـوة بـش                

، هبـدف التوصـل إىل اتفـاق مبكـر          ١٩٨٩املنطقة العازلة، وبـشأن مـذكرة األمـم املتحـدة لعـام             
 ؛لعالقةبشأن املسائل ا

 باجلانــب القربصــي التركــي والقــوات التركيــة أن يعيــدا ســتروفيليا إىل  يهيــب - ٦ 
 ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠ فيها قبل الوضع العسكري الذي كان سائداً
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 كـانون   ١ إىل األمني العـام تقـدمي تقريـر عـن تنفيـذ هـذا القـرار حبلـول                    طلبي - ٧ 
ــسمرب /األول ــالع جم ٢٠٠٨ديـــ ــلة إطـــ ــور    ومواصـــ ــستجدات األمـــ ــى مـــ ــن علـــ لـــــس األمـــ
 االقتضاء؛ حسب

 باجلهود اليت تبذهلا حاليا قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص                  يرحب - ٨ 
تــسامح هنائيــا إزاء االســتغالل اجلنــسي واإليــذاء  مــن أجــل تنفيــذ سياســة األمــني العــام بعــدم ال  

اجلنــسي وكفالـــة امتثــال موظفيهــا التــام ملدونــة األمــم املتحــدة لقواعــد الــسلوك، ويطلــب إىل     
إبقاء جملـس األمـن علـى       واألمني العام أن يواصل اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة يف هذا الصدد            

اذ اإلجـراءات الوقائيـة املناسـبة مبـا يف ذلـك            علم بذلك، وحيث البلدان املسامهة بقوات على اخت       
توفري دورات تدريبية للتوعية قبل االنتشار، واختاذ اإلجراءات التأديبية وغريها مـن اإلجـراءات              

 القبيل؛ راد التابعني هلا أي سلوك من هذالكفالة املساءلة الكاملة يف حاالت إتيان األف
 . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر - ٩ 

 


