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 بيان من رئيس جملس األمن  
  

 يف ســياق ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٧ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف ٥٨٦٩يف اجللــسة  
 :، أدىل رئيس جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللس“احلالة يف قربص”نظره يف البند املعنون 

 / آذار٢١إن جملس األمن يرحب حبرارة باالتفاق الـذي مت التوصـل إليـه يف               ”  
ــانيني والق  ٢٠٠٨مــارس  ــثين عليهمــا    بــني زعيمــي القبارصــة اليون ــراك، وي بارصــة األت

 .سياسية أبدياه من قيادة ملا
اليت سـتمهد   تقنية  اللجان  العاملة و الفرقة  تشكيل األ ومما يشجع جملس األمن     ”  

السبيل بروح من النوايا الطيبة لبدء مفاوضات كاملة بشأن التوصل إىل تـسوية شـاملة     
ويتطلـع جملـس األمـن إىل نتـائج         . ة برعايـة بعثـة األمـني العـام للمـساعي احلميـدة            ودائم

هذه العملية التحضريية ضمن اإلطار الزمين لثالثـة أشـهر الـذي اتفـق عليـه الزعيمـان،                  
والذي يرجى أن يؤدي إىل بناء الثقة ودفع الزخم وحتقيق الشعور باملـصلحة املـشتركة          

 .يف التوصل إىل حل عادل ودائم
وجملس األمن يرحب كذلك بفتح معرب شـارع ليـدرا، بوصـف ذلـك دلـيال                ”  

ومؤشـرا هامـا علـى    على توافر اإلرادة الـسياسية ملعاجلـة املـسائل الـيت عرقلـت التقـدم،         
ويتطلع جملـس األمـن إىل املزيـد مـن          . سعي كال الطرفني لتحسني حياة مجيع القبارصة      

 .الثقة التدابري من هذا القبيل لبناء
يـد قـربص علـى أسـاس أهنـا          رر جملـس األمـن تأكيـد التزامـه بإعـادة توح           يكو”  

طائفتني وذو منطقتني وعلى أساس املـساواة الـسياسية، علـى النحـو املـبني يف                 احتاد ذو 
قرارات جملـس األمـن ذات الـصلة، واسـتعداده لـدعم اجلهـود الـيت يبـذهلا األمـني العـام               

ويف هــذا الـسياق، يرحــب جملــس األمــن باسـتعداد األمــني العــام ملــساعدة   . هلـذه الغايــة 
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ني يف قـربص، ويرحـب كـذلك باألمـل، بعـد اسـتكمال الفتـرة التحـضريية وبنـاء             الطرف
 .على ما حيرز من تقدم، يف تعيني مستشار خاص ييسر االنتقال إىل تسوية شاملة

 بـروك زيريهـون ليكـون املمثـل اخلـاص         -ويرحب جملس األمن بتعـيني تايـه        ”  
 الـيت اضـطلع هبـا املمثـل         اجلديد لألمني العام يف قـربص، ويعـرب عـن تقـديره لألعمـال             

 .“اخلاص السابق، مايكل موللر
 


