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احلالة يف جورجيا  - ٣١
ــرر ا    ــؤرخ املقــ ــاير   ٣١ملــ ــانون الثاين/ينــ كــ

 ١٢٨٧): القرار ٤٠٩٤(اجللسة  ٢٠٠٠
)٢٠٠٠(   
 كـانون الثـاين/   ٣١، املعقودة يف )١(٤٠٩٤يف اجللسة   

ــاير  ــر    ٢٠٠٠ين ــه تقري ــن يف جــدول أعمال ــس األم ، أدرج جمل
 ١٩املــؤرخ  ،األمــني العــام عــن احلالــة يف أخبازيــا، جورجيــا     

مـني العـام يف تقريـره    . وأشـار األ )٢(٢٠٠٠كانون الثاين/ينـاير  
إىل أن ممثله اخلاص، بدعم من ممثلـي االحتـاد الروسـي، بصـفته     
ميسرا، ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا وجمموعـة أصـدقاء      
األمني العام، ومع تـوافر حسـن النيـة لـدى اجلـانبني اجلـورجي       

ــن خــالل     اواألخبــازي، حــاول   ــة الســالم م ــدما بعملي ملضــي ق
ــيت أنشــئ   ــة ال ــاء اآللي ــذ عــام  إحي ــة   ١٩٩٧ت من يف إطــار عملي

ــع     )٣(جنيـــف ــاول توزيـ ــيت تتنـ ــات الـ ــياغة بعـــض املقترحـ وصـ
الصــالحيات الدســتورية بــني تبليســي وســوخومي. والحــظ      
األمني العام أن اهلدف النهائي لعملية جنيـف هـو التوصـل إىل    
تسوية سياسية شاملة للصراع، وأن إحراز تقدم بشـأن مسـألة   

ا حنـو حتقيـق ذلـك اهلـدف. ويف     املركز هو خطوة ال غـىن عنـه  
هذا الصدد، أعرب عـن األسـى إزاء اسـتمرار إحجـام اجلانـب      

  األخبازي عن مناقشة املسألة.

__________ 

 اجمللــس باإلضــافة إىل اجللســات الــيت يشــملها هــذا الفــرع، عقــد   )١(  
خــالل هــذه الفتــرة عــددا مــن اجللســات كجلســات خاصــة مــع   
ــدة يف       ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــة مـ ــوات يف بعثـ ــامهة بقـ ــدان املسـ البلـ

)، املرفــــق الثــــاين، ٢٠٠١( ١٣٥٣جورجيــــا، عمــــال بــــالقرار 
ــذه اجللســات يف      ــدت ه ــاء. وعق ــف وب ــرعني أل ــانون  ٢٤الف ك

 ٢٠٠٢متوز/يوليـه   ٢٤)، و ٤٤٥٧(اجللسة  ٢٠٠٢الثاين/يناير 
(اجللســة  ٢٠٠٣كــانون الثاين/ينــاير   ١٧)، و ٤٥٨٦(اجللســة 
 ).٤٧٩٦(اجللسة  ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٥)، و ٤٦٨٧

  )٢(  S/2000/39،  ١٢٥٥املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 

 .S/26875لالطالع على تفاصيل اإلطار، انظر   )٣(  

األمني العام أن املسألة البالغة األمهية املتمثلـة يف   كدأو  
عودة الالجئني واملشـردين داخليـا، الـذين ال يـزال بقـاؤهم يف      

شــكل مأســاة غــري املنفــى ســنوات بعــد توقــف أعمــال القتــال ي
مقبولــة، تتطلــب املعاجلــة علــى وجــه الســرعة. وحــث اجلــانبني 
على طرح وتنفيذ هنج جديدة حلل مشكلة التشـرد، ومواصـلة   
اختــاذ اخلطــوات حنــو التنفيــذ الكامــل لتــدابري بنــاء الثقــة، ودعــا 
الطــرفني إىل التنفيــذ الكامــل للتــدابري الــيت اتفقــا عليهــا خــالل   

ــا واســطنبول  . ويف هــذا الصــدد، أعــرب عــن  )٤(اجتمــاعي أثين
التقـــدير للـــدعوة املوجهـــة مـــن حكومـــة أوكرانيـــا الستضـــافة 

  االجتماع الثالث املتعلق بتدابري بناء الثقة.  
وفيما يتعلق باحلالـة األمنيـة، أعـرب األمـني العـام عـن         

ــراقيب    ــة مـ ــديد إزاء توقـــف بعثـ ــق الشـ ــدة يف القلـ ــم املتحـ األمـ
ــة ــا (البعث يف اجلــزء األعلــى مــن   ) الطويــل عــن الرصــد جورجي

وادي كودوري الذي تسيطر عليه جورجيا منذ حـادث أخـذ   
. وأكـــد مـــن ١٩٩٩تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٣الرهـــائن يف 

ــوفري      ــن تـ ــؤولة عـ ــي املسـ ــة هـ ــلطات اجلورجيـ ــد أن السـ جديـ
الظروف األمنية الالزمة لتمكني موظفي البعثة من االضـطالع  

أن تتخـذ التـدابري   بواليتهم يف وادي كودوري، وأنه ينبغي هلا 
الالزمـــة يف هـــذا الصـــدد دون تـــأخري. وأعـــرب عـــن تقـــديره 
للجهــود املتواصــلة الــيت تبــذهلا البعثــة باعتبارهــا عنصــرا حموريــا 
يف اجلهــــود الراميــــة إىل حتقيــــق اســــتقرار احلالــــة يف أخبازيــــا، 
جورجيا، وال سيما من خالل وجودها وقيامها بالرصـد علـى   

د الدؤوبـة الـيت تبـذهلا لتعزيـز     أرض الواقع، ومـن خـالل اجلهـو   
ــة     ــد والي ــة الســالم. وأوصــى األمــني العــام اجمللــس بتمدي عملي

  البعثة لفترة ستة أشهر أخرى.  

__________ 

لالطـــالع علـــى تفاصـــيل اجتمـــاعي أثينـــا واســـطنبول، انظـــر         )٤(  
S/1998/1012 وS/1999/805، .على التوايل 
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ويف تلـك اجللسـة، وجــه الـرئيس (الواليـات املتحــدة)       
ــاير  ٢٦اهتمـــام اجمللـــس إىل رســـالة مؤرخـــة   كـــانون الثاين/ينـ

الـرئيس  . مث وجـه  )٥(، موجهة من ممثل االحتاد الروسـي ٢٠٠٠
ــرار   ؛ ومت طرحــه للتصــويت،  )٦(اهتمــام اجمللــس إىل مشــروع ق

ــدوا ــرار    عُتمـ ــفه القـ ــة بوصـ ــدون مناقشـ ــاع وبـ  ١٢٨٧باإلمجـ
  ، الذي قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:  )٧()٢٠٠٠(

كــرر دعوتــه لطــريف الــرتاع إىل أن يعــززا التزامهمــا بعمليــة         
اصـال توسـيع نطـاق احلـوار     السالم الـيت تقودهـا األمـم املتحـدة، وأن يو    

بينهما، وأن يبديا دون إبطاء العزمية الضـرورية لتحقيـق نتـائج بـارزة يف     
القضــايا الرئيســية مــن املفاوضــات، وبوجــه خــاص فيمــا يتعلــق بتوزيــع   
الصالحيات الدستورية بني تبيليسي وسوخومي يف إطار تسوية شاملة، 

داخــل حــدودها  مـع االحتــرام التــام لســيادة جورجيــا وســالمة أراضــيها 
  املعترف هبا دوليا؛

عتــــرب أن إجــــراء انتخابــــات واســــتفتاء مزيفــــة يف أخبازيــــا،  ا  
  أمر غري مقبول وغري مشروع؛ ،جورجيا

أهاب بالطرفني أن يواصال تعزيـز جهودمهـا مـن أجـل التنفيـذ        
التام لتدابري بناء الثقة اليت اتفقا عليها خالل اجتماعي أثينـا واسـطنبول،   

ومـن   ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ١٨إىل  ١٦الفترة من املعقودين يف 
  على التوايل؛ ١٩٩٩حزيران/يونيه  ٩إىل  ٧

أعاد تأكيد ضرورة أن حيترم الطرفان حقوق اإلنسان احتراما   
  دقيقا؛  

__________ 

  )٥(  S/2000/52،       ــاء دول رابطــة الــدول ــرار جملــس رؤس ــل هبــا ق حيي
ــرتاع يف        ــة إىل تســوية ال ــدابري إضــافية رامي ــاذ ت ــن اخت ــتقلة ع املس
أخبازيا، جورجيا، من بينها متديد فتـرة وجـود القـوات املشـتركة     

 لرابطة الدول املستقلة حلفظ السلم ملدة ستة أشهر.

  )٦(  S/2000/743. 

أشارت ممثلة جامايكا بعد ذلك إىل أهنا كانـت ستصـوت تأييـدا      )٧(  
 للقرار لو أهنا كانت حاضرة يف وقت التصويت.

أعــاد تأكيــد عــدم مقبوليــة مــا نشــأ عــن الــرتاع مــن تغــيريات      
علـى وجـه    دميغرافية، وأهاب بالطرفني العمل على معاجلة هـذه القضـية  

السرعة من خالل االتفاق على تدابري فعالة وتنفيذ هذه التـدابري ضـمانا   
  ؛  رسون حقهم غري املشروط يف العودةألمن الذين ميا

  طالب كال الطرفني بأن يلتزما التزاما دقيقا باتفاق موسكو؛    

رحب بإبقاء بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا لترتيباهتـا       
  ر املتواصل؛  األمنية قيد النظ

متوز/يوليـه   ٣١قرر متديد والية البعثة لفترة جديـدة تنتـهي يف     
  ؛ ٢٠٠٠

طلب إىل األمني العام أن يواصـل إطـالع اجمللـس بانتظـام وأن       
يقدم تقريرا بعد ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد هذا القـرار عـن احلالـة يف    

    أخبازيا، جورجيا.
 ٢٠٠٠أيار/مــــــايو  ١١املقــــــرر املــــــؤرخ   

   ): بيان من الرئيس٤١٣٧لسة (اجل
ــة    ــودة يف  ٤١٣٧يف اجللســـــ ــايو  ١١املعقـــــ أيار/مـــــ
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٠

نيســان/أبريل   ٢٤عــن احلالــة يف أخبازيــا، جورجيــا، املــؤرخ     
. وأشــار األمــني العــام يف تقريــره إىل أنــه منــذ بدايــة  )٨(٢٠٠٠

األمــم املتحــدة، كــان اهلـــدف    العمليــة الســالم الــيت تقودهـــا    
ــا يف      ــرتاع، مب ــل يف التوصــل إىل تســوية شــاملة لل ــهائي يتمث الن
ذلك حتديد وضع أخبازيـا داخـل دولـة جورجيـا، علـى أسـاس       
السالمة اإلقليمية جلورجيا وسيادهتا واستقالهلا، واحلق الثابـت  
لالجـــئني واملشـــردين يف العـــودة إىل أمـــاكن إقامتـــهم الدائمـــة 

ــال  ــابقة. وعمـ ــرار  السـ ــام القـ ــد ٢٠٠٠( ١٢٨٧ بأحكـ )، فقـ
استمر العمل بشأن مسألة توزيع الصـالحيات الدسـتورية بـني    
ــة منقحــة      ــع مشــروع ورق تبليســي وســوخومي. وجــرى توزي

ــارس   ــألة يف منتصـــف آذار/مـ ــذه املسـ علـــى  ٢٠٠٠بشـــأن هـ
__________ 

  )٨(  S/2000/345 ١٢٨٧، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 
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االحتاد الروسي، بصفته امليسر، وعلى أعضاء جمموعة أصـدقاء  
اهتم علـــى املشـــروع األصـــلي. األمـــني العـــام، متضـــمنا تعليقـــ 

وأجـــري مزيـــد مـــن املناقشـــات بغيـــة وضـــع الصـــيغة النهائيـــة 
ــرتاع.     للمشــروع يف املســتقبل القريــب وتقــدميها إىل جــانيب ال
ويف حني أن املوقف األساسي للجانب األخبازي بشأن مسـألة  
  الوضع مل يتغري، فقد أبدى اهتمامه بأال ُيستبعد من املناقشة.  

لعــام كــذلك إىل أنــه علــى الــرغم مــن  وأشــار األمــني ا  
استمرار املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية، واملؤسسـات  
األكادميية ومكتب األمم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان يف أخبازيـا،     
جورجيا، يف تيسريها تـدابري بنـاء الثقـة، فقـد تـأخرت العمليـة       
إىل حــد مــا نتيجــة النعــدام الثقــة النــاجم عــن حــاالت التــأخري 
الطويلة يف تبادل احملتجزين. بيد أنـه أعـرب عـن االرتيـاح إزاء     

جنـــاح تبـــادل نة الـــيت أبـــداها اجلانبـــان وحققـــت النوايـــا احلســـ
، ودعـا اجلـانبني إىل النظـر    ٢٠٠٠آذار/مارس  ٢٩يف  الرهائن

فعليا يف تنفيـذ تـدابري بنـاء الثقـة املتفـق عليهـا يف االجتماعـات        
  .١٩٩٩و  ١٩٩٨العامني اليت عقدت يف أثينا واسطنبول يف 

ــة مســؤول      ــة يف منطق ــام أن احلال ية والحــظ األمــني الع
هنا غـري مسـتقرة خـالل    كورغم البعثة ظلت هادئة بصفة عامة 

الفترة املشمولة بالتقرير، وأنه مل تقع انتهاكات كبرية لالتفـاق  
والفصـــل بـــني القـــوات (اتفـــاق  املتعلـــق بوقـــف إطـــالق النـــار

ــكو . )٩(١٩٩٤أيار/مـــايو  ١٤ ) املوقـــع يف موســـكو يف موسـ
وأشــار إىل أنــه ينبغــي تــذكري كــال اجلــانبني مبســؤوليتهما عــن   
هتيئـــة العـــودة املأمونـــة واآلمنـــة والكرميـــة جلميـــع الالجـــئني       
ــتحمالن    ــرفني يـ ــا إىل أن الطـ ــوه أيضـ ــا. ونـ ــردين داخليـ واملشـ
املسؤولية األساسية عن ضمان وجود بيئة أمنية مالئمة للعمـل  

  ثة والوكاالت واملنظمات األخرى.  الذي تقوم به البع

__________ 

  )٩(  S/1994/583 و Corr.1، .املرفق األول 

ويف تلك اجللسـة، أدىل الـرئيس (الصـني) ببيـان باسـم        
  ، قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:  )١٠(اجمللس

رحب باجلهود اليت يبذهلا املمثـل اخلـاص لألمـني العـام لتعزيـز        
االتصاالت علـى مجيـع املسـتويات بـني الطـرفني اجلـورجي واألخبـازي،        

  طرفني إىل مواصلة توسيع نطاق هذه االتصاالت؛  ودعا ال

دعا الطرفني إىل إجناز عملهما بشأن السالم ووضـع مشـروع     
اتفاق متعلـق بالسـالم وضـمانات لتجنـب املواجهـة املسـلحة ومشـروع        
ــدابري اإلنعــاش      ــة غــايل وت ــق بعــودة الالجــئني إىل منطق بروتوكــول يتعل

  االقتصادي، والتوقيع عليهما؛  

قلق العميـق اإلخفـاق املسـتمر للطـرفني يف حتقيـق      الحظ مع ال  
تسوية سياسية شاملة، تتضمن تسوية للوضـع السياسـي ألخبازيـا داخـل     

  دولة جورجيا؛  

دعـــا الطـــرفني إىل إبـــداء اإلرادة السياســـية الالزمـــة إلخـــراج   
القضــية مــن املــأزق وبــذل قصــارى جهودمهــا إلحــراز تقــدم كــبري دون  

  مزيد من التأخري؛ 

ــد األ   ــى     أي ــا عل ــى أن يكون ــام يف تشــجيع الطــرفني عل مــني الع
استعداد للنظر يف املقترحات القائمة على أساس مقـررات جملـس األمـن    
واليت سيقدمها املمثـل اخلـاص يف الوقـت املناسـب بشـأن مسـألة توزيـع        

  االختصاصات الدستورية بني تبليسي وسوخومي؛  

 ٢٠٠٠شـــباط/فرباير  ٣بروتوكـــول  أعـــرب عـــن أســـفه ألن  
ينفذ بالكامل، وبوجه خاص ألن انسحاب اجلماعـات املسـلحة غـري     مل

  الشرعية مل يتحقق؛  

دعــا الطــرفني إىل الكــف عــن أي أعمــال تــؤدي إىل زيــادة          
  التوترات يف امليدان وضمان سالمة موظفي البعثة.

__________ 

  )١٠(  S/PRST/2000/16. 
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 ٢٠٠٠متوز/يوليـــــه  ٢٨املقـــــرر املـــــؤرخ   
 ١٣١١): القــــــــــرار ٤١٧٩(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٠(   
متوز/يوليــــــه  ٢٨، املعقــــــودة يف ٤١٧٩يف اجللســـــة    
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٠

ــؤرخ      ــا، املـ ــا، جورجيـ ــة يف أخبازيـ ــن احلالـ ــه  ١٧عـ متوز/يوليـ
 ،. والحــظ األمــني العــام يف تقريــره، يف مجلــة أمــور)١١(٢٠٠٠

أنــه مل حيــَرز تقــدم كــبري يف إطــار عمليــة جنيــف خــالل الفتــرة  
ولكن نتائج جلسة جملـس التنسـيق املعقـودة     املشمولة بالتقرير،

ــه  ١١يف  ــاء بــني    ٢٠٠٠متوز/يولي ــاق التواصــل البن فتحــت آف
ــة. وقــ   املمثــل  ال إنالطــرفني، وال ســيما بشــأن املســائل األمني

اخلاص واصل العمـل عـن كثـب مـع جمموعـة األصـدقاء، الـيت        
ملواصـلة حتسـني مشـروع     ،اجتمع هبا مرة يف الشهر على األقل

الــــيت تتنــــاول توزيـــع االختصاصــــات بــــني تبليســــي  الوثيقـــة  
وســـوخومي علـــى أســـاس مبـــادئ الســـيادة اجلورجيـــة. وقـــد  

ــاريخ      ــة، بت ــن مشــروع الوثيق ــايو  ٢٥أعــدت نســخة م أيار/م
تتخـذ   على جمموعة األصدقاء علـى أمـل أن   ، ووزعت٢٠٠٠

يف املســتقبل القريــب أساســا لفــتح بــاب احلــوار السياســي بــني 
ازي. غـري أنـه قـد نشـأت اختالفـات      اجلانبني اجلورجي واألخبـ 

يف اآلراء فيمــا بــني جمموعــة األصــدقاء نفســها بشــأن احملتــوى    
واالســتراتيجية علــى حــد ســواء. وبالتــايل، فقــد أشــار األمــني   
العــام إىل وجــود حاجــة ماســة إىل بــذل جهــود متضــافرة قويــة 

  وهنج منسقني.   وثيقة إلعداد مشروع
حـــــد وخـــــالل الفتـــــرة قيـــــد االســـــتعراض، وقـــــع أ   

ــه طــائرة      ــاق موســكو اكتشــفت في ــهاكات املؤكــدة التف االنت
دوريــات هليكـــوبتر تابعـــة للبعثـــة ســـيارة مصـــفحة يف مركـــز  
مراقبة أخبازي داخل منطقة احلد من األسلحة. وظلت اجلرميـة  
املنظمــة املتوطنــة يف مجيــع أحنــاء املنطقــة متثــل مشــكلة خطــرية    

__________ 

  )١١(  S/2000/697، ١٢٨٧لقرار املقدم عمال با )٢٠٠٠.( 

ــرتاع مــن     ــة ال  حيــث كانــت معظــم حــوادث العنــف يف منطق
نواتج الصـراع علـى السـلطة أو االنتقـام فيمـا بـني اجملموعـات        

، يف وادي ٢٠٠٠حزيران/يونيــه  ١اإلجراميــة املختلفــة. ويف  
كــودوري، أخــذت جمموعــة مــن الرجــال املســلحني واملقــنعني  

أفرادهــا بضــعة  زدوريــة راجلــة تابعــة للبعثــة كرهــائن، واحتجــ 
ني يف أيـام يف وادي كــودوري األعلــى. وأطلـق ســراحهم ســامل  

حزيران/يونيه عقب مشاورات مشلت فريقـا رفيـع املسـتوى     ٥
  حلكومة جورجيا.   اللتفاوض تابع

ــن         ــة اآلالف مـ ــأن حمنـ ــا بـ ــام أيضـ ــني العـ ــاد األمـ وأفـ
ــذين      ــن األشــخاص اآلخــرين ال ــا، واآلالف م املشــردين داخلي
اختاروا العودة إىل ديارهم يف مقاطعـة غـايل، أصـبحت تبعـث     

ة. وشـجع الطـرفني علـى التفـاوض     على اليـأس بصـورة متزايـد   
هبدف التوصل إىل اتفاق بشأن التدابري الراميـة إىل حتقيـق هـذه    
العـودة. وأعــرب عـن االرتيــاح الســتمرار تـدابري بنــاء الثقــة يف    

 ،وراء الكـواليس  جيـري  ذلـك  خمتلف اجملاالت، وكثريا ما كان
ــة وتصــميم      وشــجع كــال الطــرفني علــى املشــاركة بكــل جدي

  ق االتصال واتساعه على مجيع املستويات.  بتعزيز عمق نطا
وعلــى الــرغم مــن بــطء التقــدم احملــرز، الحــظ األمــني    

العام أن البعثة ما زالت تضطلع بدور أساسـي يف البحـث عـن    
األخبــازي مــن خــالل اجلهــود  -حــل ســلمي للــرتاع اجلــورجي 

الدؤوبة اليت تبذهلا لتعزيز عملية السالم. كما الحظ أن البعثـة  
ل عنصـرا أساسـيا يف اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق      ما زالت تشـك 

استقرار احلالـة يف أخبازيـا، جورجيـا، وأوصـى اجمللـس بتمديـد       
  والية البعثة لفترة ستة أشهر أخرى.  

ــام        ــا) اهتم ــرئيس (جامايك ــك اجللســة وجــه ال ويف تل
. مث وجه اهتمام اجمللـس إىل مشـروع   )١٢(اجمللس إىل عدة وثائق

__________ 

ممثـــل مـــن موجهـــة  ٢٠٠٠حزيران/يونيـــه  ١٦رســـالة مؤرخـــة   )١٢(  
 ارجية بشأن احلالة يف أخبازيااخلبيانا من وزارة حييل هبا جورجيا 

)S/2000/594 ٢٠٠٠حزيران/يونيـه   ٢٦)؛ ورسالتان مؤرختان ،
 انيتعلقـ موجهتان من ممثـل االحتـاد الروسـي، حييـل هبمـا قـرارين       
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ــرار ــو )١٣(قـ ــه للتصـ ــاع ودون  يت، واعُت، ومت طرحـ ــد باإلمجـ مـ
ــرار   ــفه القـ ــة بوصـ ــه  ٢٠٠٠( ١٣١١مناقشـ ــام فيـ ــذي قـ )، الـ

  اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:  
ــف، فضــال عــن تطــور األنشــط       ــع حــوادث العن ة شــجب مجي

ب باجلـــانبني أن يتخـــذا تـــدابري اهـــأاإلجراميـــة، يف منطقـــة الصـــراع، و
نواعهـا ويف حتسـني   عاجلة، وأن يتعاونا معا يف مكافحة اجلرميـة جبميـع أ  

  عمل أجهزة إنفاذ القانون لدى كل منهما؛

طالب كال الطرفني بأن يلتزمـا التزامـا دقيقـا باتفـاق موسـكو       
بشــأن التوصــل إىل وقــف إلطــالق النــار  ١٩٩٤أيار/مــايو  ١٤املــؤرخ 

  وفصل القوات؛  

كــانون  ٣١قــرر متديــد واليــة البعثــة لفتــرة جديــدة تنتــهي يف    
رهنـا باسـتعراض يقـوم بـه اجمللـس لواليـة البعثـة يف         ،٢٠٠١الثاين/يناير 

حالة أية تغريات قد جيري إدخاهلا علـى واليـة أو يف وجـود قـوة حفـظ      
السالم اجلماعية، وأعرب عن اعتزامه القيـام باسـتعراض شـامل للعمليـة     
يف هناية واليتها احلالية، يف ضوء ما يتخذه الطرفان من خطـوات ترمـي   

    إىل حتقيق تسوية شاملة.

__________ 

ــالقوات املشــــ  ــالم يف  بــ ــظ الســ ــا،  تركة حلفــ ــا، جورجيــ أخبازيــ
اجتماع جملس رؤساء دول رابطة الـدول   اختذمهاطاجيكستان، و

 ٢٠٠٠حزيران/يونيــــه  ٢١يف  املســــتقلة املنعقــــد يف موســــكو  
)S/2000/629 ٢٠٠٠متوز/يوليـه   ٢٥)؛ ورسـالة مؤرخـة    630 و 

من ممثل االحتاد الروسي، حييل هبا بيانا أدىل بـه يف نفـس التـاريخ    
مؤخرا  عقد يف اجتماع بشأن مالحظات لرئيس الوفد اجلورجي

ــادي    ــة للمجلـــــس االقتصـــ ــة التابعـــ إلحـــــدى اهليئـــــات العاملـــ
أهنا ال أسـاس  حيث الحظات تلك امل ، ويرفض فيهاواالجتماعي

هلــا مــن الصــحة ومــن شــأهنا أن تضــر بالعالقــات بــني االحتــاد        
 ). S/2000/742( الروسي وجورجيا

  )١٣(  S/2000/743. 

ــؤرخ    ــرر املـ ــاين/نوفمرب  ١٤املقـ ــرين الثـ تشـ
ــة  ٢٠٠٠ ): بيـــــان مـــــن  ٤٢٢١(اجللســـ
   الرئيس

ــة    ــودة يف ٤٢٢١يف اجللس  تشــرين الثــاين/  ١٤، املعق
، أدرج اجمللس يف جدول أعمالـه تقريـر األمـني    ٢٠٠٠نوفمرب 

ــؤرخ      ــا، امل ــا، جورجي ــة يف أخبازي ــن احلال ــام ع تشــرين  ٢٥الع
ألمني العام يف تقريـره، يف  . والحظ ا)١٤(٢٠٠٠األول/أكتوبر 

مجلــة أمــور، أن احلالــة العامــة يف منطقــة الصــراع ظلــت هادئــة 
وإن كانت غري مستقرة خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير. وقـد    
يعزى بعض التحسن يف احلالة األمنية جزئيا إىل إعـادة تنشـيط   
الفريــق العامــل األول (املعــين باملســائل األمنيــة ) التــابع جمللــس   

التعاون املتزايد للجانبني اجلورجي واألخبـازي يف  إىل يق والتنس
تنفيذ االتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا يف إطـار هـذه الصـيغة.        
ــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني        ــا أن رئيســي مفوضــية األم كم
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف جورجيا، بصفتهما منسـقي  

ــالالجئني    ــاين (املعــين ب ــا)،  الفريــق العامــل الث واملشــردين داخلي
والفريـــــق العامـــــل الثالـــــث (املعـــــين باملســـــائل االجتماعيـــــة  
واالقتصــادية)، علــى التــوايل، أجرىــا مشــاورات مــع اجلانــب  

جهـود جمموعـة األصـدقاء،    ح بعـد  انجحيالف الاألخبازي. ومل 
مبا يف ذلك الزيارات اليت قام هبـا املمثـل اخلـاص إىل العواصـم،     

وثيقــة منســقة ملعاجلــة املبــادئ مــن أجــل التوصــل إىل مشــروع 
  األساسية لتوزيع االختصاصات بني تبليسي وسوخومي.  

ــر         ــم احلصــاد يف أواخ ــام أن موس ــني الع والحــظ األم
الصيف قد جلـب معـه مـا يبـدو أنـه أكـرب عـودة للسـكان مـن          

. ١٩٩٣تلقاء أنفسهم إىل مقاطعة غـايل منـذ هنايـة احلـرب يف     
لكــبري مــن الســكان  النزعــاج أن العــدد ادواعــي امــن  جــدوو
يف الواقـع، مـا زالـوا يعيشـون يف     ذين مت التحقق مـن عـودهتم   ال

يف حتمل الصـعوبات   واستمريدولة غري حمددة وغري آمنة، وأن 
__________ 

  )١٤(  S/2000/1023،  ١٣١١املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 
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االجتماعية واالقتصـادية يوميـا، وعـدم كفايـة احلمايـة حلقـوق       
واســتمرار االفتقــار إىل التمثيــل املناســب يف اهلياكــل  ،اإلنســان

. ومن مث شجع كال اجلانبني علـى أن يعـدا هلـذا    اإلدارية احمللية
احلدث بنشـاط وأن يكونـا علـى اسـتعداد الختـاذ قـرارات مـن        

    .شأهنا حتسني الثقة واإلسهام يف جهود السالم الشامل
ويف تلك اجللسة، أدىل الـرئيس (هولنـدا) ببيـان باسـم       
  قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:   )١٥(اجمللس

هود اليت يبذهلا املمثل اخلاص لألمني العـام، بـدعم   أيد بقوة اجل  
مــن جمموعــة أصــدقاء األمــني العــام، ملعاجلــة مســألة املركــز الدســتوري    
ألخبازيا يف املستقبل، وال سيما مشـروع الورقـة الـذي ينـوي تقدميـه يف      
املستقبل القريب والـذي يتضـمن مقترحـات إىل الطـرفني تتنـاول قضـية       

ليسي وسـوخومي كأسـاس ملفاوضـات هادفـة     توزيع الصالحيات بني تب
  بشأن هذه املسألة؛ 

أهاب بالطرفني أن يتفقـا يف املسـتقبل القريـب علـى خطـوات        
فعلية وأن يتخذاها لتنفيذ تدابري فعالة ترمــي إلــى كفالـة أمـن الالجـئني    
ــارهم؛     ــودة إىل ديـ ــم يف العـ ــون حقهـ ــذين ميارسـ ــا الـ ــردين داخليـ واملشـ

يــتعني علــى وجــه الســرعة معاجلــة مركــز   وأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه
  لالجئني العائدين من تلقاء أنفسهم إىل قطاع غايل؛  

القــانوين يف  أدان بشــدة مقتــل الســيد زراب أكبــا، املســاعد      
ــر بتعهــد      مكتــب األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان يف ســوخومي، وذكِّ

علم اجلانب األخبازي بإبقاء بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا على 
بسري التحقيق يف هـذه اجلرميـة؛ وأعـرب عـن أسـفه الختطـاف مـوظفي        

  األمم املتحدة واألفراد العاملني يف امليدان اإلنساين.

__________ 

  )١٥(  S/PRST/2000/32. 

ــؤرخ     ــرر املــ ــاير   ٣١املقــ ــانون الثاين/ينــ كــ
 ١٣٣٩): القرار ٤٢٦٩(اجللسة  ٢٠٠١

)٢٠٠١(   
 كــانون الثــاين/  ٣١، املعقــودة يف ٤٢٦٩يف اجللســة   

ــاير  ــان، أدرج  ، الـــيت أد٢٠٠١ينـ ــا ببيـ ــا ممثـــل جورجيـ ىل فيهـ
ــة يف      ــر األمــني العــام عــن احلال ــه تقري اجمللــس يف جــدول أعمال

. )١٦(٢٠٠١كانون الثاين/ينـاير   ١٨أخبازيا، جورجيا، املؤرخ 
والحظ األمني العام يف تقريره، يف مجلـة أمـور، أن االسـتمرار    
يف عدم إحراز تقدم بشأن املسألة األساسية املتمثلـة يف الوضـع   
السياســي املقبــل ألخبازيــا داخــل دولــة جورجيــا أمــر مؤســف    

ــة   ــها يف املســتقبل.  ومــن احملتمــل أن يهــدد عملي الســالم بكامل
ُيحــرز أي تقــدم ملمــوس بشــأن مشــروع الوثيقــة اخلاصــة   ومل

بتوزيــع االختصاصــات بــني تبليســي وســوخومي. ومل تتوصــل 
ــد إىل موقــف موحــد. ويف       ــام بع ــة أصــدقاء األمــني الع جمموع

ت نفسه، ظل اجلانب األخبازي يـرفض مناقشـة أي وثيقـة    الوق
تتناول قضية الوضع. ولذلك، حث األمني العام كال الطـرفني  
على أن يظهرا إرادة سياسية أشد حزما إذا أريد التغلـب علـى   

  ذلك اجلمود.  
ــة حقـــوق      ــذلك إىل أن حالـ ــام كـ ــار األمـــني العـ وأشـ
تزال هشـة وأنـه   للعائدين يف مقاطعة غايل ال املكفولة اإلنسان 

مت تسجيل عدة انتهاكات حلقـوق اإلنسـان. وللمـرة الثالثـة يف     
مـراقيب البعثـة العسـكريني،     أربعة أشهر مت اختطـاف اثـنني مـن   

واحتجازمها رهينة ملدة ثالثة أيام. وساهم عـدم إنفـاذ القـانون    
ــة      ــة يف منطق ــة، واســتمرار الصــعوبات االقتصــادية البالغ بفعالي

م استقرار احلالة بوجـه عـام، وهـي حالـة     عمليات البعثة يف عد
ــهاكني التفــاق     ــدهور إن مل تعــاجل. ومت اإلبــالغ عــن انت قــد تت

تعلق أحـدمها باسـتخدام األسـلحة الثقيلـة يف عمليـة      يموسكو، 
ا السـلطات األخبازيـة البعثـة وقـوة حفـظ      خالهلـ تدريبية منعـت  

__________ 

  )١٦(  S/2001/59،  ١٣١١املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 
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الســالم اجلماعيــة التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة مــن التحليــق  
وق املنطقــة. وأعــرب األمــني العــام عــن األمــل يف أن يعمــل   فــ

االجتمــاع الثالــث املتعلــق بتــدابري بنــاء الثقــة، املقــرر عقــده يف   
ــة     ٢٠٠١آذار/مــارس  ــى تيســري عملي ــا، عل يف يالطــا، أوكراني

املصــاحلة الــيت تشــتد احلاجــة إليهــا وتعزيــز اســتمرار االجتــاه        
ــوير اتصــاالت متبادلــ     ــة وتط ــىة اإلجيــايب حنــو إقام ــف  عل خمتل

ــتويات بــني اجلــانبني، ومــن مث يســهم يف حتقيــق التفــاهم        املس
  والثقة املتبادلني.  

ــام     ــرا ألن األمـــني العـ ــلونظـ ــة،   ظـ ــأن البعثـ ــا بـ مقتنعـ
ــع،   أنشـــطة الرصـــد الـــيت  بفضـــل ــا علـــى أرض الواقـ تقـــوم هبـ
ــوم ــالغ األمهيـــــ   تقـــ ــدور بـــ ــتقرار يف  بـــ ــتتباب االســـ ة يف اســـ
رة لتعزيـز عمليـة التفـاوض    جهودها املسـتم أن و ،عاالرت منطقة

تعـــد عنصـــرا أساســـيا يف الســـعي حنـــو حتقيـــق تســـوية ســـلمية  
ــرتاع ــهر        ،لل ــتة أش ــدة س ــة مل ــة البعث ــد والي ــد أوصــى بتمدي فق

  أخرى.  
ــرة       ــا أن اإلشــارة يف الفق ــل جورجي ــن ممث ــن  ٤وأعل م

مشروع القرار املعروض على اجمللس إىل مشروع الربوتوكـول  
م والضمانات [ للوقايـة ومنـع   ومشروع االتفاق املتعلق بالسال
ا يف تقريـر  مـ مل ُيشـر إليه  لـذين استئناف األعمـال القتاليـة ]، ال  

من أعضاء اجمللس، غـري مقبولـة بالنسـبة     اناقشياألمني العام أو 
عــت بالفعــل حلكومــة جورجيــا. وقــال إن أطــراف الصــراع وقّ

 ،على عدة اتفاقات بشأن نبذ استعمال القوة يف تسوية الـرتاع 
التركيـــز ينبغـــي أن ينصـــب علـــى    ممثـــل جورجيـــا أن  ورأى 

ــرورة ــأن   ضــ ــل بشــ ــريع العمــ ــودة  تســ ــة بعــ ــايا املتعلقــ القضــ
ــاء     الالجــئني ــة غــايل، وإعــادة بن ــا إىل مقاطع واملشــردين داخلي

اقتصــــاد املنطقــــة، وضــــمانات بعــــدم اســــتئناف األعمــــال       
  .  )١٧(العدائية

__________ 

  )١٧(  S/PV.4269،  ٣الصفحة. 

ة) اهتمــام ويف تلــك اجللســة، وّجــه الــرئيس (ســنغافور  
، ومت طرحـه للتصـويت، واعتمـد    )١٨(ىل مشـروع قـرار  اجمللس إ

)، الــذي قــام فيــه   ٢٠٠١( ١٣٣٩باإلمجــاع بوصــفه القــرار   
    :اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي

متوز/يوليـه   ٣١قرر متديد والية البعثة لفترة جديـدة تنتـهي يف     
، رهنــا باســتعراض يقــوم بــه اجمللــس لواليــة البعثــة يف حالــة أيــة    ٢٠٠١

ي إدخاهلــا علــى واليــة قــوة حفــظ الســالم اجلماعيــة أو تغــريات قــد جيــر
  وجودها.

 ٢٠٠١آذار/مــــارس  ٢١املقــــرر املــــؤرخ   
  بيان من الرئيس  :)٤٣٠٠(اجللسة 

ــودة يف )١٩(٤٣٠٠يف اجللســة    ــارس  ٢١، املعق آذار/م
جورجيا إىل املشـاركة  ، اليت ُدعي وزير خارجية ١٩، ٢٠٠١

ــا، أدرج اجمللــــ  ــالة م  فيهــ ــه رســ ــدول أعمالــ ــة س يف جــ ؤرخــ
. ويف )٢٠(، موجهـة مـن ممثـل أوكرانيـا    ٢٠٠١آذار/مارس  ١٧

، )٢١(ببيـان باسـم اجمللـس    تلك اجللسة، أدىل الرئيس (أوكرانيا)
  قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:

__________ 

  )١٨(  S/2001/93. 

ــة   )١٩(   ــة يف    ٤٢٩٩يف اجللســ ــة خاصــ ــدت كجلســ ــيت عقــ  ٢١، الــ
ن وزيـر  ، استمع اجمللس إىل إحاطة إعالمية مـ ٢٠٠١آذار/مارس 

خارجية جورجيـا، واملمثـل اخلـاص، ورئـيس بعثـة مـراقيب األمـم        
املتحدة يف جورجيا، وممثـل أوكرانيـا بشـأن النتـائج الـيت متخـض       
ــني اجلــانبني       ــة ب ــاء الثق ــدابري بن ــث املعــين بت ــها االجتمــاع الثال عن

ــومي     ــا، ي ــود يف يالطــا، أوكراني  ١٥اجلــورجي واألخبــازي، املعق
 رى اجمللس مناقشة بناءة.، وأج٢٠٠١آذار/مارس  ١٦و

  )٢٠(  S/2001/242،  نصــوص الوثــائق اخلتاميــة الــيت وقعــت يف حييــل هبــا
ــاء الثقــة مــن اجلــانبني     هنايــة االجتمــاع الثالــث اخلــاص بتــدابري بن

ــا يف   ــازي، الــــذي عقــــد يف يالطــ  ١٦و  ١٥اجلــــورجي واألخبــ
، وهــي إعــالن يالطــا الصــادر عــن اجلــانبني    ٢٠٠١آذار/مــارس 

 ازي، وبرنامج العمل مـن أجـل تعزيـز بنـاء الثقـة     اجلورجي واألخب
 .بني اجلانبني اجلورجي واألخبازي

  )٢١(  S/PRST/2001/9. 
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رحب بنجاح عقد االجتماع الثالث املتعلق بتدابري بنـاء الثقـة     
ــا يف   ــازي يف يالطــ ــورجي واألخبــ ــانبني اجلــ ــا بــــني اجلــ  ١٦و  ١٥ فيمــ

ط علمــا احــأواســتئناف احلــوار فيمــا بينــهما، و    ،٢٠٠١آذار/مــارس 
  بالوثائق املوقعة هناك؛

أعرب عن أمله يف أن تؤدي اإلجـراءات املنبثقـة عـن اجتمـاع       
يالطــا إىل التقريــب بــني مــوقفي اجلــانبني والتشــجيع علــى االســتمرار يف 

  راع؛عقد حوار بناء يهدف إىل حتقيق تسوية سياسية شاملة للص

ــيت         ــة الصــورية ال ــات احمللي ــول االنتخاب ــة قب ــدم إمكاني أكــد ع
ــا، يف    ــا، جورجي ــدت يف أخبازي ــارس  ١٠عق ــا ٢٠٠١آذار/م ، واعتربه

ــة التفــاوض بشــأن      غــري شــرعية وغــري ذات جــدوى؛ وشــدد علــى أمهي
  القضايا السياسية الرئيسية للصراع.

ــ   ــرر املـ ــان/أبريل  ٢٤رخ ؤاملقـ  ٢٠٠١نيسـ
  من الرئيس ): بيان٤٣١٤(اجللسة 

نيسان/أبريل  ٢٤، املعقودة يف )٢٢(٤٣١٤يف اجللسة    
، اليت دعي وزير الشـؤون اخلاصـة يف جورجيـا إىل    )٢٢(٢٠٠١

املشــاركة فيهــا، أدىل الــرئيس (اململكــة املتحــدة) ببيــان باســم    
  ، قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:  )٢٣(اجمللس

كـرة بشـأن القضـايا    أكد األمهية احلامسة إلجراء مفاوضـات مب   
  السياسية الرئيسية للصراع يف أخبازيا، جورجيا؛  

ساند بشدة، يف هذا السياق، ما يبذلـه املمثـل اخلـاص لألمـني       
العــام مــن جهــود لتشــجيع حتقيــق تســوية سياســية شــاملة تســتند إىل        

__________ 

، الـيت عقـدت كجلسـة خاصـة     ٤٣١٣استمع اجمللس يف جلسـته    )٢٢(  
، إىل إحاطـــة إعالميـــة مـــن املمثـــل ٢٠٠١نيســـان/أبريل  ٢٤يف 

ركة اخلاص، ورئيس بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، مبشا
من وزير الشؤون اخلاصـة يف جورجيـا، وممثـل السـويد (متكلمـا      
باســم االحتــاد األورويب والــدول املنتســبة إليــه)، وأجــرى اجمللــس  

 مناقشة بناءة.

  )٢٣(  S/PRST/2001/12. 

قــرارات جملــس األمــن، علــى أن تتضــمن بالضــرورة تســوية للمركــز        
  جورجيا؛  السياسي ألخبازيا داخل دولة 

ساند بقـوة، علـى وجـه اخلصـوص، اعتـزام املمثـل اخلـاص أن          
ــمنة     ــه املتضـ ــروع ورقتـ ــتقبل القريـــب مشـ ــراف يف املسـ ــدم إىل األطـ يقـ
مقترحــات حمــددة بشــأن مســألة توزيــع االختصاصــات الدســتورية بــني   

  تبليسي وسوخومي؛  

رحـــب بـــاعتزام املمثـــل اخلـــاص تقـــدمي مشـــروع الورقـــة إىل    
كون نقطة انطالق للمفاوضات، دون حماولة فـرض أو  الطرفني قريبا، لت

إمالء أي حلٍ حمتمل؛ وأهاب بالطرفني أن يقبال بشكل بنَّــاء الورقـة يف   
  ضوء ذلك وأن يعمال جتاه التوصل إىل تسوية مقبولة من الطرفني.

 ٢٠٠١متوز/يوليـــــه  ٣١املقـــــرر املـــــؤرخ   
 ١٣٦٤): القــــــــــرار ٤٣٥٣(اجللســــــــــة 

)٢٠٠١(   
متوز/يوليــــــه  ٣١، املعقــــــودة يف ٤٣٥٣يف اجللســـــة      

، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠١
ــؤرخ      ــا، املـ ــا، جورجيـ ــة يف أخبازيـ ــن احلالـ ــه  ١٩عـ متوز/يوليـ

. والحــظ األمــني العــام يف تقريــره، يف مجلــة أمــور، )٢٤(٢٠٠١
أن توقــف أنشــطة التفــاوض عقــب أعمــال القتــل واحتجــاز       

ة أثبـت أن  سـابق شـهر األربعـة ال  الرهائن الـيت وقعـت خـالل األ   
عملية السالم ال تزال هشة بوجه عام. ومن األسـباب املتصـلة   
هبــذا أيضــاً عــدم البــدء بعــد يف إجــراء مفاوضــات جمديــة حــول 

أنـه يف  والوضع السياسي املقبل ألخبازيا داخل دولة جورجيـا،  
غيبــة هــذه املفاوضــات تظــل عمليــة الســالم برمتــها ُعرضــة         

جمموعـة أصـدقاء األمـني العـام، بالتشـاور      للخطر. وأضاف أن 
الوثيـــق مـــع املمثـــل اخلـــاص، كثفـــت جهودهـــا للوصـــول إىل  
الصيغة النهائية ملشـروع ورقـة عـن توزيـع االختصاصـات بـني       
تبليســي وســـوخومي. ويف هـــذا الصـــدد، كـــررت الســـلطات  

__________ 

  )٢٤(  S/2001/713،  ١٣٣٩املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.( 
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األخبازية اإلعراب عن موقفهـا املعـروف ومفـاده أنـه قـد فـات       
ــا ألن املركــز السياســي   أوان أي مناقشــة ملســألة   مركــز أخبازي

ــة مبوجــب قــانون     ألخبازيــا، يف رأيهــم، قــد تقــرر بصــورة هنائي
  .)٢٥(١٩٩٩الصادر عام مجهورية أخبازيا استقالل دولة 

عــالوة علــى ذلــك، أشــار األمــني العــام إىل أن تزايــد       
ــالغ يف       ــق الب ــثري القل ــا ي ــاق موســكو مم ــهاكات التف عــدد االنت

وينطبـق هـذا باملثـل علـى القيـود الـيت        الفترة قيـد االسـتعراض.  
فرضت على تنقل بعثة املراقبني ممـا مينعهـا مـن ممارسـة واليتـها      
الكاملــة. ومبــا أن بعثــة املــراقبني مــا زالــت تنــهض بــدور بــالغ    

ع، ومتثـل جهودهـا   رتااألمهية يف حتقيق االسـتقرار يف منطقـة الـ   
سـعي إىل  الرامية إىل دفع عجلة املفاوضات عنصراً حمورياً يف ال

التوصل إىل تسـوية سـلمية، فقـد أوصـي األمـني العـام بتمديـد        
  واليتها ملدة ستة أشهر أخرى.

ويف تلـــك اجللســـة، وجـــه الـــرئيس (الصـــني) اهتمـــام   
، ومت طرحـه للتصـويت، واعُتمـد    )٢٦(اجمللس إىل مشـروع قـرار  

) ٢٠٠١( ١٣٦٤باإلمجـــاع وبـــدون مناقشـــة بوصـــفه القـــرار 
  لة أمور، مبا يلي:  الذي قام فيه اجمللس، يف مج

ــه اخلــاص مــن جهــود        ــه األمــني العــام وممثل أيــد بقــوة مــا يبذل
دؤوبــة، مبســاعدة االحتــاد الروســي بصــفته طرفــا ميســرا، فضــال عــن        
جمموعة أصدقاء األمني العام ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، بغرض 
ــة والتوصــل إىل تســوية سياســية       ــى احلال تشــجيع إضــفاء االســتقرار عل

ــة    شــامل ــا السياســي داخــل دول ة جيــب أن تتضــمن تســوية ملركــز أخبازي
  جورجيا؛

شجب مجيـع انتـهاكات االتفـاق املتعلـق بوقـف إطـالق النـار           
والفصل بـني القـوات، والحـظ بقلـق خـاص املنـاورات العسـكرية الـيت         

انتـهاكا التفـاق    ٢٠٠١أجراها الطرفـان يف حزيران/يونيـه ومتوز/يوليـه    

__________ 

  )٢٥(  S/2001/713،  انظر أيضا ٥الفقرة .S/1999/1087، ٧ة الفقر. 

  )٢٦(  S/2001/747. 

جلورجي بشكل خاص بالوفـاء بالتزامـه وضـع    موسكو؛ وذكّر اجلانب ا
حــد ألنشــطة اجلماعــات املســلحة غــري الشــرعية الــيت تعــرب إىل أخبازيــا،   
ــا مــن خــط وقــف      ــه جورجي ــا، مــن اجلانــب الــذي تســيطر علي جورجي

ــهي يف       ــدة تنت ــرة جدي ــة لفت ــة البعث ــد والي ــرر متدي ــار؛ وق  ٣١إطــالق الن
ــاير  ه اجمللــس لواليــة ، رهنــا باســتعراض يقــوم بــ ٢٠٠٢كــانون الثاين/ين

البعثــة يف حالــة أيــة تغــريات قــد جيــري إدخاهلــا علــى واليــة قــوة حفــظ   
  السالم اجلماعية أو وجودها.

ــؤرخ     ــرر املــ ــاير   ٣١املقــ ــانون الثاين/ينــ كــ
 ١٣٩٣): القرار ٤٤٦٤(اجللسة  ٢٠٠٢

)٢٠٠٢(  
ــة    ــودة يف )٢٧(٤٤٦٤يف اجللســـ ــانون ٣١، املعقـــ  كـــ

ول أعمالــه تقريــر   ، أدرج اجمللــس يف جــد  ٢٠٠٢ الثاين/ينــاير 
 ١٨األمــني العــام عــن احلالــة يف أخبازيــا، جورجيــا، املــؤرخ       

. وأشار األمني العام يف تقريـره،  )٢٨(٢٠٠٢ الثاين/ينايركانون 
ــد شــهدت       ــة املاضــية ق ــور، إىل أن الشــهور الثالث ــة أم يف مجل
بعض التقدم يف العملية السياسية. ومثل إعداد الصيغة النهائيـة  

املبـادئ األساسـية لتوزيـع االختصاصـات     ’’ من الورقة املعنونـة 
، بعد عامني مـن املناقشـات، خطـوة    ‘‘بني تبليسي وسوخومي

ــل اخلــاص، اســتنادا إىل      ــام. وكــذلك أجــرى املمث كــبرية لألم
الورقة اليت مت االنتهاء منها، مشاورات يف سوخومي وتبليسـي  
ــال إن      ــد املســرح للمفاوضــات املوضــوعية. وق مــن أجــل متهي

هادئة ولكن يشوهبا التـوتر لعـدة أمـور، مـن بينـها      احلالة ظلت 
ــودوري     ــة يف وادي كــ ــوات اجلورجيــ ــود القــ ــتمرار وجــ اســ
ــذي مت      ــاق ال ــره باالتف ــام يف تقري ــى. ورحــب األمــني الع األعل

__________ 

، الـيت عقـدت كجلسـة خاصـة     ٤٤٠٠استمع اجمللس يف جلسـته    )٢٧(  
ــوبر  ٣٠يف  ــة مــن  ٢٠٠١تشــرين األول/أكت ، إىل إحاطــة إعالمي

ــم املتحــدة يف       ــراقيب األم ــة م ــيس بعث ــل اخلــاص، ورئ ــل املمث املمث
جورجيا، ووزير الشؤون اخلاصة يف جورجيا، مبشاركة من ممثل 

 اقشة بناءة.بلجيكا، وأجريت من

  )٢٨(  S/2002/88،  ١٣٦٤املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.( 
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بشــــأن  ٢٠٠١كــــانون الثاين/ينــــاير   ١٧التوصــــل إليــــه يف  
انســحاب القــوات اجلورجيــة مــن وادي كــودوري وذكــر أنــه  

السرعة وبشـكل كامـل. كمـا أوصـى      ينبغي تنفيذه على وجه
، علـى  )٢٩(اجلانبني بتنفيذ برنامج عمل يالطا اخلاص ببنـاء الثقـة  

ــا يف     ــود يف يالطـ ــاع املعقـ ــه خـــالل االجتمـ ــق عليـ ــو املتفـ النحـ
، وتوصـــيات بعثـــة التقيـــيم املشـــتركة إىل ٢٠٠١آذار/مـــارس 
. ونظــرا ألن بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف     )٣٠(قطــاع غــايل 

لت االضـــطالع بـــدور هـــام يف حتقيـــق    جورجيـــا قـــد واصـــ  
االستقرار يف منطقـة الـرتاع ويف البحـث عـن تسـوية سياسـية،       
أوصى األمـني العـام بتمديـد واليتـها لفتـرة أخـرى مـدهتا سـتة         

  أشهر.
ويف اجللسة ذاهتا، وجه الرئيس (موريشـيوس) اهتمـام     

، ومت طرحــه للتصــويت واعُتمــد  )٣١(اجمللــس إىل مشــروع قــرار 
ــدون  ــرار   باإلمجــاع وب )، ٢٠٠٢( ١٣٩٣مناقشــة بوصــفه الق

  الذي قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:
قرر متديد والية بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة       

، واسـتعراض واليـة البعثـة، إال    ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٣١جديدة تنتهي يف 
الـدول   إذا اختذ القرار بتمديد وجـود قـوة حفـظ السـالم التابعـة لرابطـة      

حــظ يف هــذا  ال، و٢٠٠٢ير شــباط/فربا ١٥املســتقلة يف موعــد أقصــاه  
كــانون الثاين/ينــاير  ٣١الصــدد أن الســلطات اجلورجيــة قــد وافقــت يف 

ــدول         ٢٠٠٢ ــة ال ــة لرابط ــظ الســالم التابع ــوة حف ــة ق ــد والي ــى متدي عل
  ؛٢٠٠٢املستقلة حىت هناية حزيران/يونيه 

ــاء       ــام أن يواصــل إبق ــم   طلــب إىل األمــني الع ــى عل اجمللــس عل
بالتطورات بصورة منتظمة وأن يقدم تقريرا بعد ثالثة أشهر مـن تـاريخ   

قـرر أن يبقـي املسـألة    ، واختاذ هذا القرار عن احلالـة يف أخبازيـا جبورجيـا   
  قيد نظره الفعلي.

__________ 

  )٢٩(  S/2001/242. 

 املرفق الثاين. ،S/2001/59انظر   )٣٠(  

  )٣١(  S/2002/133. 

 ٢٠٠٢متوز/يوليـــــه  ٢٩املقـــــرر املـــــؤرخ   
 ١٤٢٧): القــــــــــرار ٤٥٩١(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٢(  
ــة    ــ)٣٢(٤٥٩١يف اجللسـ ــه  ٢٩ودة يف ، املعقـ متوز/يوليـ
، الــيت ُدعــي ممثــل جورجيــا إىل املشــاركة فيهــا، أدرج   ٢٠٠٢

ــة يف      ــر األمــني العــام عــن احلال ــه تقري اجمللــس يف جــدول أعمال
. والحـظ  )٣٣(٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٠أخبازيا، جورجيا، املؤرخ 

ــفا إىل       ــارا مؤس ــور، افتق ــة أم ــره، يف مجل ــام يف تقري األمــني الع
وع يف مفاوضــات سياســية لتحديــد  إحــراز تقــدم بشــأن الشــر 

املركــز بــني اجلــانبني اجلــورجي واألخبــازي، وذلــك الســتمرار  
اجلانــــب األخبــــازي يف رفــــض أي مناقشــــة للورقــــة املعنونــــة  

املبــــادئ األساســــية لتوزيــــع االختصاصــــات بــــني تبليســــي ’’
استنادا إىل إعـالن أخبازيـا اسـتقالهلا مـن جانـب      ‘‘ وسوخومي

ــانبني اجلـــ   ــري أن اجلـ ــد. غـ ــتمرا يف  واحـ ــازي اسـ ورجي واألخبـ
األعمال العملية يف إطار األفرقة العاملة جمللس التنسيق. ونظـرا  
ألن األمني العام ظل مقتنعا بأن وجود البعثـة مـا زال ضـروريا    
لتهيئة األوضاع إلقامة عملية سياسية ترمي إىل تسوية الـرتاع،  
ولدفع تلـك العمليـة قـدما لألمـام، فقـد أوصـى بتمديـد واليـة         

  لبعثة لفترة أخرى مدهتا ستة أشهر.  ا
ــرئيس (اململكــة املتحــدة)       ويف تلــك اجللســة، وجــه ال

ــرار   ، ومت طرحــه للتصــويت  )٣٤(اهتمــام اجمللــس إىل مشــروع ق
ــرار    ــفه القـ ــة بوصـ ــدون مناقشـ ــاع وبـ ــد باإلمجـ  ١٤٢٧واعُتمـ

  )، الذي قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:  ٢٠٠٢(

__________ 

للمجلـــس، الـــيت عقـــدت كجلســـة خاصـــة،  ٤٥٩٠يف اجللســـة   )٣٢(  
جــرت مناقشــة بنــاءة بــني اجمللــس ووزيــر الشــؤون اخلاصــة يف       

 جورجيا.

  )٣٣(  S/2002/742،  ١٣٩٣املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.( 

  )٣٤(  S/2002/845. 
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العــام وممثلــه اخلــاص مــن جهــود   ثــين علــى مــا يبذلــه األمــني أ  
دؤوبة، مبساعدة االحتاد الروسي بصفته امليسر، فضال عن فريق أصدقاء 
األمــني العــام ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، الراميــة إىل تشــجيع   
إضفاء االستقرار على احلالة والتوصـل إىل تسـوية سياسـية شـاملة جيـب      

يـد  أخـل دولـة جورجيـا و   زيـا السياسـي دا  أن تتضمن تسـوية لوضـع أخبا  
  بقوة تلك اجلهود؛

شدد كذلك على أن عمليـة التفـاوض الـيت تـؤدي إىل تسـوية        
  سياسية دائمة يقبلها اجلانبان ستتطلب تنازالت من كال اجلانبني؛

أســـف شـــديد األســـف، خاصـــة، لـــرفض اجلانـــب األخبـــازي   
املبـــادئ ’’املعنونـــة  املتكـــرر إلجـــراء مناقشـــة بشـــأن مضـــمون الوثيقـــة 

حـث مـرة   ، و‘‘ساسية لتوزيع االختصاصات بني تبليسي وسوخومياأل
؛ أخرى بقوة اجلانـب األخبـازي علـى اسـتالم الوثيقـة وخطـاب إحالتـها       

ف إطـالق النـار والفصـل    كل انتهاكات أحكام اتفاق بشـأن وقـ   وأدان
  طلب أن تتوقف هذه االنتهاكات فورا؛بني القوات، و

بعثـة التقيـيم    حث مـرة أخـرى الطـرفني علـى تنفيـذ توصـيات        
اجلانب األخبازي بوجه خـاص   اودع، ملشتركة املوفدة إىل مقاطعة غايلا

إىل حتسني إنفاذ القانون فيما يتعلق بالسكان احملليني وحل مشكلة عدم 
  وجود تعليم للسكان اجلورجيني بلغتهم األصلية؛

ر اجلانـب اجلـورجي خاصـة باحملافظـة علـى التزامـه بوضـع        ذكّ  
    .عات املسلحة غري املشروعةحد ألنشطة اجلما

ــؤرخ     ــرر املــ ــاير   ٣٠املقــ ــانون الثاين/ينــ كــ
 ١٤٦٢): القرار ٤٦٩٧(اجللسة  ٢٠٠٣

)٢٠٠٣(  
، املعقـــــــودة يف ٤٦٩٧أدرج اجمللـــــــس يف جلســـــــته   

، تقرير األمني العـام عـن احلالـة    ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ٣٠
ــا، املـــــؤرخ   ــا، جورجيـــ ــاير  ١٣يف أخبازيـــ كـــــانون الثاين/ينـــ

. والحــظ األمــني العــام يف تقريــره، يف مجلــة أمــور، )٣٥(٢٠٠٣
__________ 

  )٣٥(  S/2003/39،  ١٤٢٧املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.( 

أن اجلانبني مل يقتربا كثريا، بعـد عـام مـن اجلهـود املضـنية الـيت       
بذهلا ممثله اخلاص، من بداية املفاوضات بشأن الوثيقـة املعنونـة   

املبــــادئ األساســــية لتوزيــــع االختصاصــــات بــــني تبليســــي ’’
الـدخول  بل إن اجلانـب األخبـازي رفـض جمـرد     ‘‘. وسوخومي

يف مناقشــــات بشــــأن املبــــادئ الــــيت ينبغــــي أن تــــبىن عليهــــا  
ــارهم يف     ــا إىل دي املفاوضــات. وبقيــت عــودة املشــردين داخلي
ظروف مأمونة وآمنة من القضايا الساخنة ومل حيـرز أي تقـدم   

االتفاق الربـاعي املتعلـق بـالعودة االختياريـة لالجـئني      يف تنفيذ 
. وشـدد األمـني   )٣٦(١٩٩٤نيسـان/أبريل   ٤املؤرخ  واملشردين

العام على أن استئناف دورات جملس التنسيق، الذي مل جيتمـع  
، أمر ال غىن عنه إلحـراز مزيـد   ٢٠٠١منذ كانون الثاين/يناير 

من التقدم يف عملية السالم اجلورجية األخبازية. وأشـار إىل أن  
عقد الدورة التالية جمللس التنسيق على وجه السرعة مـن شـأنه   

يف توقيت مناسب يف عقد اجتمـاع رابـع بشـأن     أن يتيح البت
تــدابري بنــاء الثقــة والبــدء يف األعمــال التحضــريية وفقــا لــذلك. 
وأوصى األمني العام بتمديـد واليـة البعثـة لفتـرة أخـرى مـدهتا       

  ستة أشهر.
ــرئيس (فرنســا) اهتمــام       ويف اجللســة نفســها، وجــه ال

مــد ؛ ومت طرحــه للتصــويت واعُت)٣٧(اجمللــس إىل مشــروع قــرار 
ــرار    ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠٣( ١٤٦٢باإلمجــاع وب

  الذي قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:
ــا،   حــــث بقــــوة الطــــرفني    املتــــورطني يف الصــــراع يف أخبازيــ
على كفالة إعـادة التنشـيط الالزمـة لعمليـة السـالم مـن مجيـع         جورجيا،

  ؛جوانبها الرئيسية

تقـدم يف مسـألة الالجـئني     شدد على احلاجة املاسـة إىل حتقيـق    
  ؛واملشردين داخليا

__________ 

  )٣٦(  S/1994/397، .املرفق الثاين 

  )٣٧(  S/2003/102. 
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قرر متديد والية بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة       
ــهي يف   ــدة تنت ــه  ٣١جدي ، ومواصــلة اســتعراض تلــك   ٢٠٠٣متوز/يولي

الوالية ما مل يتخذ قرار بشأن وجـود قـوة حفـظ السـالم التابعـة لرابطـة       
  .٢٠٠٣شباط/فرباير  ١٥الدول املستقلة حبلول 

 ٢٠٠٣متوز/يوليـــــه  ٣٠املقـــــرر املـــــؤرخ   
 ١٤٩٤): القــــــــــرار ٤٨٠٠(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٣(  
ــة    ــودة يف )٣٨(٤٨٠٠يف اجللسـ ــه  ٣٠، املعقـ متوز/يوليـ
، الــيت ُدعــي ممثــل جورجيــا إىل املشــاركة فيهــا، أدرج   ٢٠٠٣

ــة يف      ــر األمــني العــام عــن احلال ــه تقري اجمللــس يف جــدول أعمال
. وأشـار  )٣٩(٢٠٠٣ز/يوليـه  متو ٢١أخبازيا، جورجيا، املـؤرخ  

األمني العـام يف تقريـره، يف مجلـة أمـور، إىل أن عمليـة السـالم       
الــيت تقودهــا األمــم املتحــدة تلقــت دفعــة طيبــة بعــد االجتمــاع 
الــذي عقدتــه جمموعــة أصــدقاء األمــني العــام لتبــادل اآلراء يف   

، الـذي أوصـي فيـه بـأن يعـاجل      ٢٠٠٣جنيف يف شـباط/فرباير  
موعـــات مـــن املســـائل، هـــي املشـــردون     اجلانبـــان ثـــالث جم 

والالجئــــون، والشــــؤون السياســــية واألمنيــــة، ومــــؤمتر قمــــة 
. ودعمت األمم املتحدة بقـوة هـذه األنشـطة الـيت     )٤٠(سوتشي

كانــت هتــدف إىل تعزيــز التعــاون بــني اجلــانبني بشــأن املســائل  
دات االهتمام املشترك والتقـدم صـوب تسـوية سياسـية شـاملة      

 أن األمــني العــام أعــرب عــن أســفه ألن يف هنايــة املطــاف. غــري
ــية    ــية األساس ــة     -املســألة السياس ــا يف دول وهــي وضــع أخبازي

مل جير بعد تناوهلا، رغم جتدد الفرصة لعمـل دلـك    –جورجيا 

__________ 

متوز/يوليــه  ٣٠، املعقـودة كجلســة خاصـة يف   ٤٧٩٩يف اجللسـة    )٣٨(  
األمـم   ، استمع اجمللس إىل إحاطة إعالمية من رئيس بعثـة ٢٠٠٣

 املتحدة يف جورجيا، وأجرى تبادال مفيدا لآلراء.

  )٣٩(  S/2003/751،  ١٤٦٢املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.( 

 .٥و  ٣الفقرتني  ،S/2003/412انظر   )٤٠(  

ــدقاء يف     ــة األصــ ــها جمموعــ ــيات الــــيت قدمتــ ــار التوصــ يف إطــ
  .٢٠٠٣شباط/فرباير 

ــا       ــادرة الـــيت قامـــت هبـ ــام أن املبـ والحـــظ األمـــني العـ
جيا واالحتاد الروسي مؤخرا للبدء يف حوار بشـأن عمليـة   جور

ــام    عـــودة الالجـــئني، علـــى أســـاس مـــن االتفـــاق الربـــاعي لعـ
ــن     ١٩٩٤ ــة م ــة. ويف ضــوء التوصــيات املقدم ، مشــجعة للغاي

بعثة التقييم املشتركة إىل مقاطعة غايل يف تشرين الثـاين/نوفمرب  
يم يف ، والتوصيات اليت وضـعتها بعثـة األمـن والتقيـ    )٤١(٢٠٠٠

ــوبر إىل كــانون األول/ديســمرب     ــرة مــن تشــرين األول/أكت الفت
، أوصى األمـني العـام بـأن يضـاف إىل بعثـة مـراقيب       )٤٢(٢٠٠٢

األمم املتحـدة يف جورجيـا عنصـر للشـرطة املدنيـة مؤلـف مـن        
ــها،      ٢٠ ــطالع بواليتــ ــى االضــ ــدرهتا علــ ــز قــ ــابطا لتعزيــ ضــ

لعــودة وللمســامهة، بصــفة خاصــة، يف هتيئــة األوضــاع املواتيــة  
املشردين داخليا والالجئني بشكل مـأمون وكـرمي. وباإلشـارة    
إىل أن البعثـــة مـــا زالـــت تـــؤدي دورا ال غـــىن عنـــه يف حتقيـــق  
ــه      ــرتاع ويف إتاحــة إطــار ميكــن في ــة يف منطقــة ال اســتقرار احلال
ــدما حنــو التوصــل إىل تســوية شــاملة، أوصــى      للطــرفني أن يتق

  مدهتا ستة أشهر. األمني العام بتمديد واليتها لفترة أخرى
ويف تلـــك اجللســـة، وجـــه الـــرئيس (إســـبانيا) اهتمـــام   

، ومت طرحــه للتصــويت واعُتمــد  )٤٣(اجمللــس إىل مشــروع قــرار 
)، الــذي قــام فيــه   ٢٠٠٣( ١٤٩٤باإلمجــاع بوصــفه القــرار   

  اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:
 متـوز/  ١٢د توصيات األمني العام الواردة يف تقريره املؤرخ ّيأ  

عنصـــر مـــن الشـــرطة املدنيـــة قوامـــه     املتعلقـــة بإضـــافة   ٢٠٠٣ه يوليـــ
  ؛ضابطا لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا ٢٠

__________ 

 املرفق الثاين. ،S/2001/59انظر   )٤١(  

  )٤٢(  S/2003/412،  ١٦الفقرة. 

  )٤٣(  S/2003/771. 
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تفاق بشأن وقف إطـالق النـار   االن أي انتهاكات ألحكام أدا  
  ؛والفصل بني القوات

ــرا   ادأ   ــن أفــ ــة مــ ــة خطــــف أربعــ ــدة عمليــ ــة يف ن بشــ د البعثــ
الشــديد ألنــه مل حتــدد  عــرب عــن اســتيائه  أو، ٢٠٠٣حزيران/يونيــه  ٥

يـد دعـوة األمـني العـام     أناة ومل يقدم أي منهم للعدالة وهوية أي من اجل
  إىل إهناء هذا الضرب من اإلفالت من العقاب؛

طلب إىل اجلانب اجلورجي مواصـلة حتسـني الظـروف األمنيـة       
للدوريات املشتركة بني بعثة مراقيب األمم املتحـدة وقـوة حفـظ السـالم     

قــرر متديــد واليــة ؛ وطــة الــدول املســتقلة يف وادي كــودوريالتابعــة لراب
ــدة يف    ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــة مـ ــهي يف     بعثـ ــدة تنتـ ــرة جديـ ــا لفتـ جورجيـ

، على أساس أن يستعرض اجمللـس، عنـد   ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٣١
االقتضاء، واليتـها يف حالـة حـدوث تغـيري يف واليـة قـوة حفـظ السـالم         

  ة؛التابعة لرابطة الدول املستقل

طلب إىل األمني العام أن يواصل إطالع اجمللس بانتظام، علـى    
ــة     ــا، وأن يقــدم تقريــرا هبــذا الشــأن بعــد ثالث احلالــة يف أخبازيــا، جبورجي

قــرر أن يبقــي املســألة قيــد نظــره و أشــهر مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار؛
  الفعلي.
  الشرق األوسط

  احلالة يف الشرق األوسط - ٣٢
تحــــدة ملراقبــــة فــــض قــــوة األمــــم امل -ألــــف 

  االشتباك
 ٩إىل  ٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٢املقررات املؤرخة   

: القـــــرارات ٢٠٠٣كـــــانون الثاين/ديســـــمرب 
)، ٢٠٠٠( ١٣٢٨)، و ٢٠٠٠( ١٣٠٠

)، ٢٠٠١( ١٣٨١ )، و٢٠٠١( ١٣٥١  و
)، ٢٠٠٢( ١٤٥١ )، و٢٠٠٢( ١٤١٥ و
)، ٢٠٠٣( ١٥٢٠ )، و٢٠٠٣( ١٤٨٨ و

  وبيانات من الرئيس
عقـد جملـس األمـن مثـاين جلسـات       خالل هذه الفترة،  

ــد  ــدون   )١(بشــأن هــذا البن ــها، باإلمجــاع وب ، واختــذ يف كــل من
__________ 

 لســـةواجل، ٢٠٠٠يار/مـــايو أ ٢٢، املعقـــودة يف ٤١٤٨اجللســـة   )١(  
 لسـة ، واجل٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧يف  ، املعقودة٤٢٣٥
ــودة يف ٤٣٢٢ ــايو  ١٨، املعق ، ٤٤٢٨لســة واجل، ٢٠٠١أيار/م
 ،٤٥٤٦ لسـة واجل، ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥يف  املعقودة

يف  املعقـودة  ٤٦٧٠ اجللسـة و ،٢٠٠١أيار/مايو  ١٧املعقودة يف 
ملعقـودة يف  ، ا٤٧٧٩لسة واجل ،٢٠٠٢سمرب كانون األول/دي ٤
ــه  ١٨ ــة ، ٢٠٠٣حزيران/يونيـــ املعقـــــودة يف ، ٤٨٨٩واجللســـ
ــانون األول/ديســمرب   ٩ ــس و. ٢٠٠٣ك ــد اجملل ــذه   عق خــالل ه

مناقشة، قـرارا بتمديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض         
ــارير جملــس        ــى أســاس التوصــيات الــواردة يف تق ــتباك عل االش

. وذكر األمني العـام يف تقـاريره أن احلالـة    )٢(األمن بشأن القوة
ــة بصــفة عامــة،   -اإلســرائيلي يف القطــاع الســوري ظلــت هادئ

زيـادة يف النشـاط يف    بدون أية حوادث خطرية. ولكنه الحـظ 
قــوة األمــم منطقــة مــزارع شــبعا صــادرة عــن منطقــة عمليــات  

كـانون   ٨؛ وحادثا إلطالق النـار يف  )٣(املتحدة املؤقتة يف لبنان
__________ 

اخلاصـة   اجللسـات عددا من  ،اجللساتباإلضافة إىل تلك  ،الفترة
مــع البلــدان املســامهة بقــوات يف قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض  

)، املرفــــق الثــــاين، ٢٠٠١( ١٣٥٣، عمــــال بــــالقرار االشــــتباك
ــرع ــاء.  نيالف ــف وب ــدت ُعو أل ــذه اجلق تشــرين  ٢١لســات يف ه

ــايو  ٢٤و )، ٤٤٢٥اجللســــــة ( ٢٠٠١الثــــــاين/نوفمرب  أيار/مــــ
 ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٧)، و ٤٥٤٥اجللسة ( ٢٠٠٢

 (اجللسة ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ١١و )، ٤٦٦٩اجللسة (
ــا ١١و  ،)٤٧٧٨ ــمرب كــــ ــة ( ٢٠٠٣نون األول/ديســــ اجللســــ
٤٨٧٨(. 

  )٢(  S/2000/459، و S/2000/1103 ، وS/2001/499 ،وS/2001/1079 ،
 .S/2003/1148و  ،S/2003/655، وS/2002/1328، وS/2002/542و

  )٣(  S/2001/499، و S/2001/1079و ، S/2002/542، وS/2002/1328 ،
الفرعـي بـاء،    . انظر أيضا القسـم S/2003/1148 و ،S/2003/655 و

 املتعلق بقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان.


