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 املعقـودة   ٦٠٣٨الذي اختذه جملس األمن يف جلـسته        ) ٢٠٠٨ (١٨٤٧القرار      
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢يف 
    

  ،إن جملس األمن  
ـــب   ــؤرخ    إذ يرحــ ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــاين  ٢٨ بتقريــ ــشرين الثــ ــوفمرب/تــ  ٢٠٠٨ نــ

)S/2008/744 ( ة األمم املتحدة يف قبـرص،عمليعن  
 على أنه من الضروري يف ضـوء األوضـاع          وافقت أن حكومة قبـرص قد      وإذ يالحـظ   

ــرة،  ــسائدة يف اجلزي ـــرص إىل مــا بعــد  قــوة األمــم املتحــدة حلفــ علــى بقــاء اإلال ظ الــسالم يف قب
  ،٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ١٥

راسـخ بـأن املـسؤولية عـن إجيـاد حـل            من اعتقـاد     األمني العام    ما أعرب عنه   وإذ يردد   
غـري  ة رصـ أنـه توجـد اآلن ف   إذ يؤكـد والقبارصة أنفـسهم،  تقع أوال وقبل كل شيء على عاتق   

 الــدور الرئيــسي لألمــم املتحــدة يف مــساعدة  يعيــد تأكيــدوإذ  ،از تقــدم حاســم إلحــرمــسبوقة
  م اجلزيرة،اقسنالطرفني على التوصل إىل تسوية شاملة ودائمة للرتاع القربصي وال

 وبالتقـدم   ٢٠٠٨  سـبتمرب / أيلـول  ٣ببدء مفاوضـات مكتملـة األركـان يف         وإذ يرحب     
  احملرز حىت اآلن وبالبيانات املشتركة اليت أصدرها زعيما الطائفتني،

أمهية مـشاركة مجيـع األطـراف يف تلـك املفاوضـات بـصورة كاملـة ومرنـة                  وإذ يؤكد     
وبّنــاءة مــن أجــل إحــراز تقــدم حاســم وصــوال إىل تــسوية شــاملة علــى أســاس إقامــة احتــاد مــن  

ــان با   ــتني تتمتع ــائفتني ومنطق ــن       ط ــس األم ــرارات جمل ــه ق ــنص علي ــسياسية حــسبما ت ــساواة ال مل
  الصلة، ذات

احملافظة على الزخم الذي تشهده املفاوضات والتمـسك حبـسن النيـة             علىوإذ يشجع     
وإذ يـثين   إحراز تقدم جوهري واغتنام الفرصة الساحنة حاليـا بالكامـل،     إىلوإذ يتطلع   والثقة،  
 اليوناين ملا أظهراه حىت اآلن من مقدرة على القيـادة            الزعيمني القربصي التركي والقربصي    على
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 بـــاعتزام األمـــني العـــام إبقـــاء جملـــس األمـــن علـــى علـــم بـــأي تطـــور   وإذ يرحـــبالـــسياسية، 
  آخرين، وتقدم

وإذ يتطلـع  باإلعالن املتعلق بتدابري بناء الثقة وإلغاء التدريبات العسكرية، وإذ يرحب     
 اختـاذ مزيـد مـن اخلطـوات لبنـاء الثقـة بـني الطـائفتني وإىل                   تنفيذ هذه التدابري واالتفاق على     إىل

  تنفيذ خطوات من هذا القبيل،
وإذ يكـرر   أمهيـة اسـتمرار عمليـات عبـور القبارصـة اخلـط األخـضر،               وإذ يعيد تأكيد      
 فتح نقـاط عبـور أخـرى باالتفـاق بـني      علىوإذ يشجع  ترحيبه بفتح معرب شارع ليدرا،      تأكيد
 هذا السياق ما أبداه الزعيمان يف بياناهتما املشتركة من التـزام بالعمـل         يف ، وإذ يالحظ  اجلانبني

  يسيلريماك،/على فتح نقطة عبور ليمينيتيس
بالفوائد املهمة اجلمة اليت ميكن أن جينيها القبارصـة كافـة مـن أي تـسوية                واقتناعا منه     

 أي اسـتفتاءات     اجلـانبني علـى أن يـشرحا للطـائفتني قبـل           وإذ يـشجع  شاملة ودائمة يف قربص،     
  حيتمل إجراؤها، هذه الفوائد واحلاجة إىل إبداء املرونة لضمان جنيها،

 الـدور الـداعم الـذي سيواصـل اجملتمـع الـدويل أداءه ملـساعدة                علىوإذ يسلط الضوء      
  الزعيمني القربصي التركي والقربصي اليوناين على اغتنام الفرصة الساحنة حاليا،

ام للحالة األمنية يف اجلزيـرة وعلـى امتـداد اخلـط األخـضر              تقييم األمني الع   الحظوإذ ي   
 باخنفـاض عـدد احلـوادث بـني اجلـانبني عمومـا،       وإذ يرحـب بأهنا ال تزال مـستقرة بوجـه عـام،        

ــى        حيــث وإذ ــود عل ــرض قي ــك ف ــا يف ذل ــاب اختــاذ أي إجــراءات، مب ــى اجتن  كــال اجلــانبني عل
التـوتر أو تقـوض التقـدم امللمـوس احملـرز      حتركات قوة األمم املتحدة، ميكن أن تؤدي إىل زيادة         

   حىت اآلن أو تنال من حسن النية يف اجلزيرة،
 اعتقــاد األمــني العــام الراســخ بــأن الوضــع يف املنطقــة العازلــة سيتحــسن  إىلوإذ يــشري   

   اليت تستخدمها األمم املتحدة،١٩٨٩قبل اجلانبان مذكرة عام  إذا
 دعـوة األمـني العـام       وإذ يردد ة إزالة األلغام،     بالتقدم احملرز يف تنفيذ أنشط     وإذ يرحب   

 أن مركــز األعمــال املتعلقــة وإذ يالحــظ مــع القلــقإىل تطهــري مــا تبقــى مــن حقــول األلغــام،  
 ليتــسىن لــه ٢٠٠٨باأللغــام يعــوزه التمويــل الــالزم علــى وجــه االســتعجال لفتــرة مــا بعــد عــام  

  مواصلة هذه األعمال بعد تلك الفترة،
الــذي أحرزتــه اللجنــة املعنيــة بــاملفقودين يف مــا تــضطلع بــه مــن     بالتقــدم وإذ يرحــب  

 يف أن حتقــق هــذه العمليــة املــصاحلة وإذ حيــدوه األمــلأنــشطة هامــة ومبواصــلة تلــك األنــشطة، 
  اجلانبني، بني
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 ،ضــروري للعمليــة الــسياسيةأمــر أن وجــود جمتمــع مــدين نــشيط ومزدهــر  بــ يقــروإذ   
 ، االتصاالت واللقاءات بني الطـائفتني، مبـا يف ذلـك          زيزع بكافة اجلهود الرامية إىل ت     يرحب إذو

 حيـث  إذويف مجلة أمور، اجلهـود الـيت تبـذهلا مجيـع اهليئـات التابعـة لألمـم املتحـدة يف اجلزيـرة،                        
اجلانبني على تعزيـز مـشاركة اجملتمـع املـدين بفعاليـة وتـشجيع التعـاون بـني اهليئـات االقتـصادية                      

  ليت حتول دون إقامة هذه االتصاالت،والتجارية وتذليل كل العقبات ا
 أمهيــة مواصــلة األمــني العــام اســتعراض عمليــات قــوة األمــم املتحــدة  يعيــد تأكيــدوإذ   

ــاة التطــورات         ــسه يف مراع ــع االســتمرار يف الوقــت نف ــب م ــربص عــن كث ــسالم يف ق حلفــظ ال
االقتـضاء،   وآراء الطرفني، والرجوع إىل جملس األمـن ليقـدم إليـه، حـسب               نايد امل يفاملستجدة  

حاملـا  فيهـا   ومفهـوم العمليـات   قوامهاتوصيات إلدخال مزيد من التعديالت على والية القوة و       
  يقتضي األمر ذلك،

 ألكــسندر داونــر مستــشارا خاصــا لألمــني العــام مكلفــا مبــساعدة    بتعــينيوإذ يرحــب  
  الطرفني على إجراء مفاوضات مكتملة األركان هبدف التوصل إىل تسوية شاملة،

حلكومة قربص وحكومة اليونـان  من امتنان  األمني العام  ما أعرب عنه    أيضا ردديوإذ    
 مـــن التربعـــات مـــن البلـــدان اًعلـــى مـــا تقدمانـــه مـــن تربعـــات لتمويـــل القـــوة، وطلبـــه مزيـــد 

  األخرى، واملنظمات
 مبا تبذله األمم املتحـدة مـن جهـود لتوعيـة أفـراد حفـظ الـسالم، يف مجيـع                     وإذ يرحب   

اإليــدز /سالم، يف جمــال الوقايــة مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  عملياهتــا حلفــظ الــ
   تلك اجلهود،يشجعإذ و،  األخرى ومكافحتهاواألمراض املعدية

ــام  يرحــب  - ١   ــر األمــني الع ــوارد يف تقري ــل ال ــه،   بالتحلي ــا لواليت للتطــورات ، وفق
  ؛األخرية األشهر الستة يف امليدان يفاملستجدة 
، ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ٣بدء مفاوضات مكتملة األركـان يف        ب يرحب أيضا   - ٢  
  لتوصل إىل تسوية شاملة ودائمة؛ل تلك املفاوضات من إمكانية تاحتهومبا أ

 مــــن بينــــها تكثيــــف  اغتنــــام هــــذه الفرصــــة بالكامــــل بطــــرقعلــــىحيــــث   - ٣  
ليـة  املفاوضات واحلفاظ علـى منـاخ الثقـة وحـسن النيـة الـسائد حاليـا واملـشاركة يف العم                    زخم

  بطريقة بّناءة؛
ــسكرية،       يرحــب  - ٤   ــدريبات الع ــاء الت ــة وإلغ ــاء الثق ــدابري بن ــق بت ــاإلعالن املتعل  ب

 تنفيــذ تلــك التــدابري بالكامــل وإىل االتفــاق علــى اختــاذ خطــوات أخــرى مــن هــذا  إىليتطلــع و



S/RES/1847 (2008)
 

4 08-64524 
 

ــيت          ــشتركة ال ــات امل ــور أخــرى، حــسبما ورد يف البيان ــاط عب ــتح نق ــة ف ــشمل إمكاني ــل، ت القبي
  عيما الطائفتني؛أصدرها ز
) ١٩٩٩ (١٢٥١قـربص، وخباصـة القـرار    املتعلقـة ب  مجيـع قراراتـه     يعيد تأكيد   - ٥  
   وما تاله من قرارات؛١٩٩٩يونيه / حزيران٢٩املؤرخ 

 ويقـرر  كامل دعمه لقوة األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص،               عنيعرب    - ٦  
  ؛٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥متديد واليتها لفترة أخرى تنتهي يف 

 باجلــانبني مواصــلة مــشاركتهما، علــى وجــه االســتعجال ومــع احتــرام  يهيــب  - ٧  
مــع القــوة بــشأن تعــيني حــدود  بالتــشاور واليــة قــوة األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف قــربص،  

  علـى وجـه الـسرعة      ، هبدف التوصـل   ١٩٨٩املنطقة العازلة، وبشأن مذكرة األمم املتحدة لعام        
  ؛يت مل يبت فيهاالإىل اتفاق بشأن املسائل 

 باجلانــب القربصــي التركــي والقــوات التركيــة أن يعيــدا ســتروفيليا إىل  يهيــب  - ٨  
  ؛٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠ فيها قبل الوضع العسكري الذي كان سائداً

/  حزيـران ١رير عن تنفيـذ هـذا القـرار حبلـول          إىل األمني العام تقدمي تق     يطلب  - ٩  
  االقتضاء؛ من على مستجدات األمور حسب ومواصلة إطالع جملس األ٢٠٠٩يونيه 

 باجلهود اليت تبذهلا حاليا قـوة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف قـربص                  يرحب  - ١٠  
مــن أجــل تنفيــذ سياســة األمــني العــام بعــدم التــسامح هنائيــا إزاء االســتغالل اجلنــسي واإليــذاء     

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

 مبـا يف ذلـك      ، البلدان املسامهة بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائية املناسـبة         وحيثعلم بذلك،   
تأديبية وغريها مـن اإلجـراءات      توفري دورات تدريبية للتوعية قبل االنتشار، واختاذ اإلجراءات ال        

  القبيل؛ لكفالة املساءلة الكاملة يف حاالت إتيان األفراد التابعني هلا أي سلوك من هذا
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ١١  

  


