
٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 834/1582 
 

  احلالة يف جورجيا - ٣١

  

األمـن  ) الذي اختذه جملس ٢٠٠٤( ١٥٢٤القرار   

ــودة يف ٤٩٠٦يف جلســته  ــاين/  ٣٠املعق  كــانون الث

  ٢٠٠٤ يناير

كــــــــانون  ٣٠، املعقــــــــودة يف ٤٩٠٦يف اجللســــــــة   
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه  )١(٢٠٠٤الثاين/ينــاير 

 ٢٠٠٤كــانون الثاين/ينــاير   ١٤قريــر األمــني العــام املــؤرخ    ت
.ورحــب األمــني العــام يف )٢(بشــأن احلالــة يف أخبازيــا، جورجيــا

ــام     ــاء عـ ــالم أثنـ ــة السـ ــبته عمليـ ــذي اكتسـ ــالزخم الـ ــره بـ تقريـ
، وكذلك بتزايد مشـاركة فريـق أصـدقاء األمـني العـام      ٢٠٠٣

مسـائل العمليـة   والرغبة املتجددة للجانبني يف املعاجلـة البنـاءة لل  
يف ااالت اليت هي موضع االهتمـام الرئيسـي وهـي: التعـاون     
ــائل    ــا واملسـ ــردين داخليـ االقتصـــادي وعـــودة الالجـــئني واملشـ
السياسية واألمنية. وأشار إىل أن التقدم ظـل، علـى الـرغم مـن     

__________ 

ــة   )١(   ــانون  ٢٧، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف  ٤٩٠٤يف اجللسـ كـ
ــاير  ــها املمثلــة     ٢٠٠٤الثاين/ين ــس إىل إحاطــة قدمت ، اســتمع ال

اخلاصـة لألمــني العــام ورئيســة البعثــة يف جورجيــا، وتبــادل اآلراء  
لـى حنـو بنــاء. وإضـافة إىل اجللســات الـيت يتناوهلــا هـذا القســم،      ع

ــرة عــددا مــن اجللســات املعقــودة      عقــد الــس خــالل تلــك الفت
كجلسات خاصة مع البلدان املسامهة بقوات لبعثـة مـراقيب األمـم    

ــالقرار     ــال ب ــا، عم )، املرفــق ٢٠٠١( ١٣٥٣املتحــدة يف جورجي
ه اجللســـات يف بـــاء. وقـــد عقـــدت هـــذالثـــاين، اجلـــزأين ألـــف و

 متــوز/ ٢٦)، و ٤٩٠٠(اجللسـة   ٢٠٠٤كـانون الثاين/ينــاير   ٢٣

ــه  ــة  ٢٠٠٤يوليـــ ــه  ٢٥)، و ٥٠١٠(اجللســـ  ٢٠٠٥متوز/يوليـــ
 ٢٠٠٦كـــــــــانون الثاين/ينـــــــــاير  ٢٦و  )،٥٢٣٤(اجللســـــــــة 

 )،٥٣٩٨(اجللسة  ٢٠٠٦آذار/مارس  ٢٨)، و ٥٣٥٧ (اجللسة

ــرين األول/ ٦و  ــوبر تشــــــ ــة  ٢٠٠٦أكتــــــ )، ٥٥٤٤(اجللســــــ
ــان/أبريل ن ١٠ و ــة  ٢٠٠٧يسـ ــرين  ١١و  )،٥٦٥٧(اجللسـ تشـ

 كــانون الثــاين/ ٢٣)، و ٥٧٥٦(اجللســة  ٢٠٠٧األول/أكتــوبر 

 ).٤٩٠٠(اجللسة  ٢٠٠٤يناير 

  )٢(  S/2004/26. 

ذلك، بطيئا للغاية وأن إبقاء تركيز اجلانبني علـى املضـي قُـدما    
ــة بذلتــ  ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف   تطلــب جهــودا دؤوب ها بعث

  جورجيا، بدعم من فريق األصدقاء.

وذكر األمني العام أن احلالة السياسية املتزايدة التعقيد   
على جانيب خط وقـف إطـالق النـار واألحـداث الـيت أسـفرت       

، ٢٠٠٣عن استقالة رئيس جورجيـا يف تشـرين الثـاين/نوفمرب    
ــا. وشــ   ــة الســالم مؤقت جع اجلــانبني علــى  أدت إىل تعليــق عملي

مواصــلة تنفيــذ التوصــيات املعلّقــة الــيت قدمتــها بعثــة التقيــيم       
ــام   ــتركة لعـــ ــام    )٣(٢٠٠٠املشـــ ــين لعـــ ــيم األمـــ ــة التقيـــ وبعثـــ

.وبعــد مــرور ســنتني علــى وضــع الصــيغة النهائيــة       )٤(٢٠٠٢
ــة  ــة املعنونـــ ــع  ”للوثيقـــ ــة بتوزيـــ ــية املتعلقـــ ــادئ األساســـ املبـــ

املفاوضـات   ، مل تكن“االختصاصات بني تبليسي وسوخومي
قد بدأت بعد بشأن املركز السياسي املستقبلي ألخبازيـا ضـمن   
دولة جورجيا. وناشد األمني العـام اجلانـب األخبـازي التخلـي     
ــادة يف تبليســي       ــري القي ــهاز فرصــة تغ ــه املتشــدد وانت عــن موقف
للتفــاوض بشــأن تســوية دائمــة ومقبولــة مــن جانــب الطــرفني. 

البعثة مرة أخـرى ملـدة سـتة    وأوصى األمني العام بتمديد والية 
ــزال أساســيا بالنســبة       ــة ال ي ــأن وجــود البعث أشــهر، القتناعــه ب
للمحافظــة علــى االســتقرار يف منطقــة الصــراع ولتعزيــز عمليــة 

  السالم من أجل حتقيق تسوية سياسية شاملة.

ووجــه الـــرئيس (شــيلي) انتبـــاه الــس إىل مشـــروع      
إلمجـاع وبـدون   ؛ طُرح بعد ذلـك للتصـويت واعتمـد با   )٥(قرار

__________ 

 .الثاين.، املرفق S/2001/59انظر   )٣(  

 .١٦، الفقرة S/2003/412انظر   )٤(  

  )٥(  S/2004/77. 
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)، الذي قرر بـه الـس   ٢٠٠٤( ١٥٢٤مناقشة بوصفه القرار 
  مجلة أمور منها ما يلي:

املبـادئ األساسـية   ”أكد علـى تأييـده الشـديد للوثيقـة املعنونـة        
  ؛“لتوزيع االختصاصات بني تبليسي وسوخومي

وحث الطرفني على املشاركة على حنـو أنشـط وأكثـر انتظامـا       
ــرق الع  ــا يف فـ ــد    وتنظيمـ ــف األول، وأكـ ــاع جنيـ ــأة يف اجتمـ ــل املنشـ مـ

ضــرورة أن تظــل األنشــطة املوجهــة حنــو إحــراز نتــائج يف اــاالت ذات  
األولوية عنصرا رئيسيا يف إرساء أساس مشـترك بـني اجلـانبني اجلـورجي     
واألخبــازي وصــوال يف ايــة املطــاف إىل إجنــاز مفاوضــات هادفــة بشــأن 

  تسوية سياسية شاملة؛

ني عدم ادخـار أي جهـد للتغلـب علـى الشـعور      وأهاب بالطرف  
  املستمر بعدم الثقة املتبادل بينهما؛  

ــالزم        ــة إعــادة التنشــيط ال ــالطرفني كفال وأهــاب مــرة أخــرى ب
ــهما يف       ــك عمل ــا يف ذل ــها الرئيســية، مب ــع جوانب ــة الســالم مــن مجي لعملي

  الس التنسيقي وآلياته ذات الصلة؛

تقـــدم بشـــأن مســـألة  وأكـــد علـــى احلاجـــة املاســـة إىل حتقيـــق  
  الالجئني واملشردين داخليا؛

ــة     وأشـــار إىل أن اجلانـــب األخبـــازي يتحمـــل مســـؤولية خاصـ
  حلماية العائدين وتيسري عودة باقي السكان املشردين؛

ــال      ــرفني إعـ ــال الطـ ــاب بكـ ــة القتـــال    وأهـ ــن لغـ ــا عـ ن ختليهمـ
ــارات العســكرية  ومظــاهر ــد للخي أو ألنشــطة اجلماعــات املســلحة   التأيي

  ملشروعة؛ا  غري

وحــث الطــرفني، مــرة أخــرى، علــى اختــاذ مجيــع اخلطــوات          
الالزمة لتحديد هوية املسؤولني عن إسقاط طائرة هليكـوبتر تابعـة لبعثـة    

، وتقــدميهم ٢٠٠١تشــرين األول/ أكتــوبر  ٨مــراقيب األمــم املتحــدة يف  
  إىل العدالة وإبالغ املمثلة اخلاصة باخلطوات املتخذة؛  

ثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة    وقرر متديد والية بع  
، علــى أســاس أن يســتعرض   ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٣١جديــدة تنتــهي يف  

الــس، عنــد االقتضــاء، واليتــها يف حالــة حــدوث تغــيري يف واليــة قــوة   
  حفظ السالم اجلماعية التابعة لرابطة الدول املستقلة.  

األمـن  ) الذي اختذه جملس ٢٠٠٤( ١٥٥٤القرار   

 متــــــــوز/ ٢٩ املعقــــــــودة يف ٥٠١٣ته يف جلســــــــ

    ٢٠٠٤  يوليه

شـــــباط/فرباير  ٢٦املعقـــــودة يف  ٤٩١٦يف اجللســـــة   
ــس إ ٢٠٠٤ ــا،   ، اســتمع ال ــيس جورجي ــدمها رئ ىل إحاطــة ق

  يدلَ يف هذه اجللسة بأي بيان.    ومل

وأعلن رئيس جورجيا يف إحاطتـه عـن التزامـه الثابـت       
ه نـداء إىل  باحلل السلمي للصـراع يف أخبازيـا، جورجيـا؛ ووجـ    

أبنــاء شــعب أخبازيــا بــأن يتســاموا فــوق املواجهــة وأن يغتنمــوا  
الفرصة النادرة الساحنة بفعل التطورات واملتغريات األخـرية يف  
جورجيا. وأعرب عن استعداده لضـمان أكـرب قـدر ممكـن مـن      
احلكـــم الـــذايت ألخبازيـــا يف إطـــار دولـــة جورجيـــا. وبالنســـبة   

اد رئـيس جورجيـا، يف مجلـة    للعالقات مع االحتاد الروسـي، أفـ  
أمــور، بــأن سياســة االحتــاد الروســي املتمثلــة يف مــنح اجلنســية   
لسـكان منـاطق الصــراع جيـب أن تنتـهي. وعــالوة علـى ذلــك      
جيـــب إـــاء نظـــام تأشـــرية الـــدخول املفتوحـــة القـــائم اآلن يف 
أخبازيا وجنويب أوسيتيا السابقة، أو تطبيقـه علـى مجيـع سـكان     

نســيق مــع حكومــة جورجيــا املركزيــة  ومــواطين جورجيــا، بالت
وسلطات جورجيا، وليس بصورة أحاديـة مـع سـلطات حمليـة     
غري معترف ـا. وشـدد الـرئيس علـى أن عمليـة جنيـف، الـيت        
طرحهــا رئــيس االحتــاد الروســي يف سوتشــي، ال بــد أن حتــرز   
التقــدم أيضــا، وعلــى وجــه اخلصــوص، نشــر وحــدة للشــرطة    

لـــك أداة ضـــرورية لعـــودة املدنيـــة يف منطقـــة غـــايل باعتبـــار ذ 
  .)٦(النازحني داخليا والالجئني

 نيســــــان/ ٢٩، املعقــــــودة يف ٤٩٥٨ويف اجللســــــة   

ــل ــان،      ٢٠٠٤ أبري ــا ببي ــيس وزراء جورجي ــا رئ ــيت أدىل فيه ال
__________ 

  )٦(  S/PV.4916 ٧-٣، الصفحات. 
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أدرج الس يف جدول أعمالـه تقريـر األمـني العـام عـن احلالـة       
نيســـــــــان/أبريل  ٢٠يف أخبازيـــــــــا، جورجيـــــــــا، املـــــــــؤرخ 

مـني العـام يف تقريـره إىل مجلـة أمـور منـها       .وأشار األ)٧(٢٠٠٤
ــا     ــدة يف جورجيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة وبعثـ ــه اخلاصـ ــلة ممثلتـ مواصـ
جهودمهــــا لتثبيــــت االســــتقرار يف بيئــــة سياســــية معقــــدة،      
ــهما وإرســاء     ومســاعدما اجلــانبني علــى اســتئناف احلــوار بين
األساس املشترك الكفيل بـدفع عمليـة السـالم. ولكنـه قـال إن      

رز ظـل بطيئـا، علـى حنـو مـزعج، ومل حيـرك اجلانـب        التقدم احمل
األخبازي سـاكنا لتنـاول القضـية السياسـية اجلوهريـة، يف حـني       
مل تبــدأ بعــد املفاوضــات علــى تســوية سياســية شــاملة. ولكــن  
جرى اإلعراب عن التفاؤل املشوب باحلذر، بـالنظر إىل الـتغري   
الـــذي طـــرأ علـــى القيـــادة يف تبليســـي وجتـــدد عـــزم حكومـــة  

يـــا علـــى حـــل الصـــراعات الداخليـــة يف البلـــد. وحـــث جورج
األمــني العـــام اجلانــب األخبـــازي علـــى الســماح بنشـــر أفـــراد    

ــيا يف     ــايل، متاش ــاع غ ــة يف قط ــة للبعث ــع   الشــرطة املدني ــك م ذل
ســبق أن قطعــه اجلانــب األخبــازي مــن التزامــات بتيســري        مــا

ــاالت       ــني الوك ــاون ب حتســني ممارســات الشــرطة وحتســني التع
ــدوره علــى     املســؤولة عــن  ــة ممــا يســاعد ب إنفــاذ القــوانني احمللي

  املنطقة.  حتسني احلالة األمنية عموما بالنسبة جلميع سكان

وكــرر رئــيس وزراء جورجيــا جمــددا يف إحاطتــه الــيت    
قـــدمها إىل الـــس أن بلـــده ال يـــزال ملتزمـــا باحلـــل الســـلمي 
للصراع يف أخبازيا، جورجيا. وبالنسبة إلنشاء عنصـر الشـرطة   

نيــة يف منطقــة غــايل، ذكــر رئــيس الــوزراء أن الســلطات       املد
ــاملني    األخبازيــــة مــــا زالــــت تعرقــــل التشــــكيل والنشــــر الكــ
للوحدات، وما زال هذا يتسبب يف مشـكالت كـبرية لسـكان    
مقاطعــة غــايل. وأعــرِب عــن أســفه لــرفض اجلانــب األخبــازي    

ــاع ال  ــاركة يف االجتمـ ــباط/  املشـ ــة جنيـــف يف شـ ــث لعمليـ  ثالـ
__________ 

  )٧(  S/2004/315. 

ائال إنه ينبغي للمجلس لذلك أن يـويل مزيـدا   ، ق٢٠٠٤ فرباير
ــاء. وأشــار إىل  “ االنفصــاليني”مــن االهتمــام ملوقــف   غــري البن

انقضاء فترة ثالث سنوات منـذ أن اتفقـت جمموعـة األصـدقاء     
ــني       ــع الســلطات الدســتورية ب ــودين بشــأن توزي ــة ب ــى وثيق عل
ــاد     ــا، وإىل أن االحتـ ــدعم هلـ ــدمت الـ ــوخومي وقـ ــي وسـ تبليسـ

ته امليسر، ظـل حيـاول إحالـة الورقـة إىل اجلانـب      الروسي، بصف
األخبازي، ولكن دون جدوى. وأخريا، طلـب رئـيس الـوزراء    
إىل اتمــع الــدويل، وإىل جملــس األمــن علــى وجــه اخلصــوص، 
أن يعيـــــدا تنشـــــيط جهودمهـــــا للتوصـــــل إىل حـــــل ســـــلمي  

  .)٨(للنـزاع  شامل

 متــــــــوز/ ٢٩، املعقــــــــودة يف ٥٠١٣ويف اجللســــــــة   

ــه ــر    ٢٠٠٤ يولي ــه تقري ــن يف جــدول أعمال ــس األم ، أدرج جمل
عـــن احلالـــة يف  ٢٠٠٤متوز/يوليـــه  ١٤األمـــني العـــام املـــؤرخ 

.وذكـر األمـني العـام يف تقريـره مجلـة أمـور       )٩(أخبازيا، جورجيا
منــها أنــه علــى الصــعيد السياســي، وعلــى الــرغم مــن مواصــلة   
اجلانبني اجلورجي واألخبازي أنشطة التعاون العملـي، وخباصـة   

اــال األمــين، مــا زال احلــوار املوضــوعي بشــأن املســائل        يف
األساسية للصراع مفقودا. وأشار إىل وجود قناعة واسعة بـأن  
ــا،    احلالــة السياســية املعقــدة القائمــة حاليــا يف أخبازيــا، جورجي

ــاب   ــى أعتـ ــية ”علـ ــات الرئاسـ ــا يف  “ االنتخابـ ــرر إجراؤهـ املقـ
الرئيســية ، كانــت مــن العوامــل ٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر 

اليت تؤثر سلبا على مواقف اجلانب األخبازي يف عملية السـالم  
األخبازيــة، وعلــى وتــرية ســري العمليــة الســلمية       -اجلورجيــة 

بشــكل عــام. وأعــرب عــن أملــه الكــبري يف أن تعيــد القيــادة يف 
سوخومي النظر يف موقفها، مبرور الـزمن، وتسـتجيب بشـكل    

ة اجلورجية اجلديدة من أجـل  بناء للعرض املقدم من قبل القياد
__________ 

  )٨(  S/PV.4958 ٥-٢، الصفحات. 

  )٩(  S/2004/570. 



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

837/1582 11-02856 
 

معــاودة احلــوار وإقامتــه علــى حنــو مباشــر ومفيــد بشــأن مجيــع   
  املسائل الرئيسية للصراع.

وذكر األمـني العـام أن بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف         
جورجيا واصلت جهودها بشأن املسائل الثالث الـيت اعتـربت   

ئل جمــاالت ذات أولويــة للنــهوض بعمليــة الســالم: وهــي املســا 
ــا،     ــردين داخليـ ــئني واملشـ ــودة الالجـ ــة، وعـ ــية واألمنيـ السياسـ
والتعــاون االقتصــادي. وواصــل فريــق األصــدقاء تقــدمي الــدعم  
البالغ األمهيـة هلـذه اجلهـود. بيـد أنـه ظـل مـن الواضـح أنـه لـن           
يتحقـق أمــن دائــم وال ازدهــار اقتصــادي بــدون تســوية شــاملة  

  للصراع.  

 جــرت بــني   ورحــب األمــني العــام باملناقشــات الــيت      
ــا      ــودة الالجــئني. وفيم ــة وع الطــرفني حــول الضــمانات األمني
يتعلـق بـأمن مـوظفي بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا،         
ــة مــن أجــل      ــال إن اســتعداد اجلــانبني لتقــدمي ضــمانات كافي ق
حتقيق هذه الغايـة ينبغـي أن يتبعـه إجـراء حـازم لتحديـد هويـة        

لبعثــة وتقــدميهم  مــرتكيب األعمــال اإلجراميــة ضــد مــوظفي ا    
للعدالة. وأفاد األمني العـام بـأن الـدور الـذي تؤديـه البعثـة، يف       
منــع اســتئناف أعمــال القتــال ويف الســعي إىل إجيــاد حــل دائــم  
للصــراع، مــا زال ضــروريا وهامــا، وأوصــى بتمديــد واليــة       

  البعثة لفترة ستة أشهر أخرى.  

ووجـــه الـــرئيس (رومانيـــا) انتبـــاه الـــس إىل رســـالة    
ــ ــه  ٢٦ة مؤرخــــــ ــل   ٢٠٠٤متوز/يوليــــــ ــن ممثــــــ وردت مــــــ
، )١١(.ووجه الرئيس انتباه الس إىل مشروع قـرار )١٠(جورجيا

__________ 

  )١٠(  S/2004/595  ت األخــرية يف عمليــة حــل   ، الــيت تناولــت التطــورا
الصـــراع يف أخبازيـــا، جبورجيـــا، وســـلطت الضـــوء علـــى بعـــض  
ــادة     ــا حتـــت قيـ ــزات الـــيت حتققـــت يف جورجيـ ــيريات واملنجـ التغـ

 احلكومة اجلديدة، ال سيما ما يتعلق منها بعملية السالم.

ذلك للتصويت واعتمـد باإلمجـاع وبـدون     ، طُرح بعد)١١(قرار
)، الذي قرر بـه الـس   ٢٠٠٤( ١٥٥٤مناقشة بوصفه القرار 

  مجلة أمور منها ما يلي:

م أهــاب بــالطرفني عــدم ادخــار أي جهــد للتغلــب علــى انعــدا     
أن عمليــة التفــاوض الــيت تــؤدي  الثقــة املتبــادل باســتمرار بينــهما، وأكــد 

ــها   إىل ــة يقبلـ ــية دائمـ ــوية سياسـ ــن    تسـ ــازالت مـ ــتتطلب تنـ ــان سـ اجلانبـ
  اجلانبني؛  كال

وحث الطرفني على املشاركة على حنـو أنشـط وأكثـر انتظامـا       
ــة    ــاع جنيـــف األول (ملعاجلـ ــأة يف اجتمـ ــل املنشـ ــا يف فـــرق العمـ وتنظيمـ

يف ااالت ذات األولوية املتمثلة يف التعاون االقتصـادي وعـودة    القضايا
  املشردين داخليا والالجئني واملسائل السياسية واألمنية)؛

وحث الطرفني على االمتثـال ألحكـام الربوتوكـولني املـتعلقني       
تشـرين األول/أكتـوبر    ٨ة، يف قطاع غـايل، واملـوقعني يف   باملسائل األمني

، ومواصــلة اجتماعامــا ٢٠٠٤ ينــاير ن الثــاين/كــانو ١٩، ويف ٢٠٠٣
ينــهما مــن أجــل حتســني األمــن يف     املنتظمــة، وتوثيــق التعــاون يف مــا ب   

  القطاع؛    هذا

كــانون  ٣١فتـرة جديــدة تنتــهي يف  وقـرر متديــد واليــة البعثــة ل   
، رهنــــا باســــتعراض الــــس، حســــب االقتضــــاء، ٢٠٠٥الثاين/ينــــاير 

   والية قوة حفظ السالم اجلماعية؛  لواليتها يف حالة حدوث تغيريات يف

وطلب إىل األمني العام أن يواصل إطالع الس بانتظـام علـى     
ــة      ــرا ــذا الشــأن بعــد ثالث ــا، وأن يقــدم تقري ــا، جورجي ــة يف أخبازي احلال

  أشهر من تاريخ اختاذ القرار املتعلق باحلالة يف أخبازيا، جورجيا.
  

ألمـن  ) الذي اختذه جملس ا٢٠٠٥( ١٥٨٢القرار   

ــته  ــودة يف  ٥١١٦يف جلســـــ ــانون  ٢٨املعقـــــ كـــــ

  ٢٠٠٥ الثاين/يناير

كــــــــانون  ٢٨، املعقــــــــودة يف ٥١١٦يف اجللســــــــة   
 دعي ممثل جورجيـا للمشـاركة فيهـا،    يت، ال٢٠٠٥الثاين/يناير 

__________ 

  )١١(  S/2004/600. 
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ــؤرخ       ــام امل ــني الع ــر األم ــه تقري ــس يف جــدول أعمال أدرج ال
ــاير  ١٧ ــانون الثاين/ينــ ــا،   ٢٠٠٥كــ ــة يف أخبازيــ ــأن احلالــ بشــ
يف تقريره، يف مجلة أمـور، أن   األمني العامذكر . و)١٢(رجياجو

بشكل خاص مل يكن يسرياً  ٢٠٠٤أن النصف الثاين من عام 
علـى الـرغم مـن أن    فاألخبازيـة.   - يف عملية السـالم اجلورجيـة  

الطــرفني اتفقــا بشــأن بعــض املســائل املوضــوعية خــالل تلــك    
احلوار السنة، واجهت اجلهود املبذولة من أجل املضـي قـدما بـ   

حتديات خطرية. وقد أسفر جتدد التوتر يف منطقة الصراع عـن  
سلســلة مــن األحــداث الــيت أدت إىل وقــف مجيــع االتصــاالت  
بـــني اجلـــانبني يف منتصـــف العـــام، وركـــزت البعثـــة جهودهـــا  
الرئيسـية علــى إجيــاد الســبل الالزمــة إلقامــة احلــوار مــن جديــد  

ــري      ــي األخــ ــوض السياســ ــد الغمــ ــر. وحــ ــب التقهقــ يف وجتنــ
سوخومي بشكل خطري مـن إمكانيـة مواصـلة احلـوار. غـري أن      

 ١٣عقدتــه جمموعــة األصــدقاء يــومي االجتمــاع الرفيــع الــذي 
فرصـة   كـان  ،يف جنيـف  ٢٠٠٤كانون األول/ديسـمرب   ١٤ و

مناسبة للتفكري يف احلالة العامة لعملية السـالم ومناقشـة أفضـل    
لــة مــن الســبل للتصــدي للتحــديات الــيت تواجــه اجلهــود املبذو  

ــم وشــامل للصــراع. ويظــل دعــم      أجــل التوصــل إىل حــل دائ
جمموعة األصدقاء ذا قيمة كبرية بالنسبة ملا يبذلـه األمـني العـام    

بـأن  وأعرب األمني العام عن اسـتمرار اقتناعـه   وممثلته اخلاصة. 
البعثة ما انفكت تضـطلع بـدور رئيسـي يف الوقايـة مـن انعـدام       

األمـني العـام يف تقريـره     االستقرار على أرض الواقـع، وأوصـى  
، وذلــك ــدف بتمديــد واليــة البعثــة ملــدة ســتة أشــهر أخــرى  

  .التوصل إىل تسوية سياسية للصراع

ووجه الرئيس (األرجنتني) االنتباه إىل رسـالة مؤرخـة     
موجهـــة مـــن املمثـــل الـــدائم  ٢٠٠٥كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٦

__________ 

  )١٢(  S/2005/32.  

بعــــد ذلــــك طــــرح ، )١٤(، وإىل مشــــروع قــــرار)١٣(جلورجيــــا
دون مناقشــة بوصــفه القــرار  بــت واعتمــد باإلمجــاع و للتصــوي
ـــ ٢٠٠٥( ١٥٨٢ ــرر ب ــها ه ) الـــذي قـ  الـــس مجلـــة أمـــور منـ

  :يلي  ما

مثل اخلـاص مـن جهـود دؤوبـة،     املأشاد مبا يبذله األمني العام و  
مبســاعدة االحتـــاد الروســي بصـــفته الطــرف امليســـر، فضــال عـــن فريـــق     

أوروبـا، لتعزيـز تثبيـت     أصدقاء األمني العام ومنظمـة األمـن والتعـاون يف   
استقرار الوضع والتوصـل إىل تسـوية سياسـية شـاملة تتضـمن بالضـرورة       

يــد بشــدة  أتســوية لوضــع أخبازيــا السياســي داخــل دولــة جورجيــا، و      
  اجلهود؛  هذه

التقيـيم   مـرة أخـرى علـى تنفيـذ توصـيات بعثـة       حث الطرفنيو  
)، ٢٠٠٠ نـــوفمرب قطــاع غــايل (تشــرين الثــاين/     املشــتركة املوفــدة إىل  

وأعرب عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم يف هذا الصـدد بـالرغم ممـا أواله    
ــايب،       ــن نظــر إجي ــذه التوصــيات م ــف األول هل ــاع جني ــان يف اجتم الطرف

أهاب جمددا باجلانب األخبازي أن يوافق على فتح فرع يف قطاع غـايل  و
وقـت ممكـن، وأن يهيـئ     برقـ ملكتب حقوق اإلنسان يف سوخومي يف أ

  ليباشر هذا املكتب عمله دومنا عائق؛ أوضاعا آمنة

قرر متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة    و  
باستعراض الـس، عنـد    ؛ رهنا٢٠٠٥ متوز/يوليه ٣١جديدة تنتهي يف 

االقتضاء، لواليتها يف حالة حدوث تغيريات يف والية قوة حفظ السـالم  
  التابعة لرابطة الدول املستقلة.

  
__________ 

  )١٣(  S/2005/45      بشأن االنتخابـات الرئاسـية الـيت أجريـت مـؤخرا يف ،
أخبازيا، جورجيا، وإعالن أنه جيب اعتبارها غري شـرعية؛ وأيضـاً   
بشأن الدور الذي يضطلع به االحتاد الروسي يف تقـدمي املسـاعدة   
ــراب عـــن اســـتعداد       ــة إىل االنفصـــاليني األخبـــاز؛ واإلعـ املزعومـ

  وصل إىل حل للصراع مع أخبازيا.جورجيا للتفاوض من أجل الت

  )١٤(  S/2005/48.  
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٥( ١٦١٥قرار ال  

 متــــــــوز/ ٢٩املعقــــــــودة يف  ٥٢٤٢يف جلســــــــته 

  ٢٠٠٥  يوليه

 متـــــــــوز/ ٢٩، املعقـــــــــودة يف ٥٢٤٢يف اجللســـــــــة   

الــيت دعــي ممثــل جورجيــا للمشــاركة فيهــا، ، )١٥(٢٠٠٥ يوليــه
ــس يف جــدول أعما  ــؤرخ    أدرج ال ــام امل ــني الع ــر األم ــه تقري ل

رأى . و)١٦(لــة يف أخبازيــا بشــأن احلا ٢٠٠٥يوليــه  متــوز/ ١٣
األمـني العـام يف تقريـره، يف مجلـة أمـور، أن اسـتئناف اجلـانبني        
ــق     ــات فريــ ــاركتهما يف اجتماعــ ــازي مشــ ــورجي واألخبــ اجلــ

، )١٧(األصدقاء املعقودة يف جنيـف الـيت ترأسـتها األمـم املتحـدة     
ويف االجتماعات اليت تعـاجل اجلوانـب العمليـة لعمليـة السـالم،      

مشــجع. هــو تطــور لالتصــاالت املباشــرة بعــد انقطــاع طويــل 
ــد    ــرص اجلدي ــا الف إلجــراء حــوار،   ةوناشــد الطــرفني أن يغتنم

حتســن البيئــة اإلقليميــة، لتحقيــق تقــدم ملمــوس يف    بــالنظر إىل
تدابري بناء الثقـة ذات الصـلة، حـىت    يف ااالت ذات األولوية و

ميكن إجراء مفاوضات لتحقيق تسوية سياسية شـاملة للـرتاع،   
املبـادئ األساسـية املتعلقـة    ”باسـتخدام الوثيقـة املعنونـة    وذلـك  

والرســالة  ،“بتوزيــع االختصاصــات بــني تبليســي وســوخومي 
  اليت أحيلت ا، كنقطة انطالق.  

__________ 

ــودة  ،٥٢٣٨ و ٥٣٥٨، و ٥١٧٤و  ٥١٤٤يف اجللســات   )١٥(   املعق
أيار/مـــــــايو  ٤و  آذار/مـــــــارس ٢١كجلســـــــات خاصـــــــة يف 

، ٢٠٠٦كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٦ و ٢٠٠٥متوز/يوليــــه  ٢٧ و
ــات    نياســتمع الــس إىل إحــاطت  ــل األمــني العــام لعملي مــن وكي

، واملمثل اخلاص ورئيس بعثة مراقيب األمـم املتحـدة   حفظ السالم
ا املبعوث اخلاص لـرئيس  مأدىل  نييف جورجيا. واستمع إىل بيان

  جورجيا وممثل االحتاد الروسي.

  )١٦(  S/2005/453.  

  .١٢-١٠، الفقرات S/2005/269انظر   )١٧(  

وحث األمني العام اجلانب اجلورجي علـى االسـتمرار     
يف االستجابة للشواغل األمنية، وحث اجلانب األخبـازي علـى   

جلة الشواغل العمليـة واألمنيـة للسـكان    القيام بصورة فعالة مبعا
احمللــيني والعائــدين، وعلــى الوفــاء بالتزاماتــه الســابقة بقبــول       
انتشار عناصر الشرطة املدنية التابعني للبعثة يف مقاطعـة غـايل.   
وحث أيضـا اجلانـب األخبـازي علـى السـماح بافتتـاح مكتـب        

لـيم  فرعي حلقوق اإلنسان يف غايل، وتلقي الشباب احملليني التع
البعثــة تواصــل القيــام بــدور ذكــر أن بلغتــهم اجلورجيــة األم. و

هـام وأساســي ملنـع زعزعــة اســتقرار الوضـع امليــداين، والســعي    
إلجيــاد حــل دائــم هلــذا الــرتاع. وأوصــى األمــني العــام بتمديــد   

  والية البعثة ملدة ستة أشهر أخرى.

ــرار        ــاه إىل مشــروع ق ــان) االنتب ــرئيس (اليون ووجــه ال
ــن  ــي، االمقـــدم مـ ــاد الروسـ ــا، وحتـ ــا، وأملانيـ ــا، ورومانيـ فرنسـ

اململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية،  و
للتصـويت  بعـد ذلـك   ، طـرح  )١٨(الواليات املتحدة األمريكيـة و

ــاع و ــد باإلمجـ ــواعتمـ ــرار  بـ ــفه القـ ــة بوصـ  ١٦١٥دون مناقشـ

  :ما يلي الس مجلة أمور منهابه )، الذي قرر ٢٠٠٥(

ــد    ــيت يبــذهلا األمــني العــام    امتــدح وأي ــة ال بقــوة اجلهــود الدؤوب
وممثله اخلاص، مبسـاعدة االحتـاد الروسـي بصـفته الطـرف امليسـر، فضـال        
ــا،      ــق أصــدقاء األمــني العــام ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب عــن فري
للعمل على حتقيق اسـتقرار الوضـع والتوصـل إىل تسـوية سياسـية شـاملة       

  خبازيا السياسي داخل دولة جورجيا؛تتضمن بالضرورة تسوية لوضع أ

أسف بشدة الستمرار رفض اجلانـب األخبـازي املوافقـة علـى     و  
املبـــــادئ األساســـــية لتوزيـــــع ”مناقشـــــة مضـــــمون الوثيقـــــة املعنونـــــة 

ــني تبليســي وســوخومي   ــرة أخــرى    “االختصاصــات ب ــوة م ، وحــث بق
اجلانب األخبازي على استالم الوثيقة والرسـالة الـيت أحيلـت ـا، وحـث      

ــ ــريح،      كـ ــل والصـ ــام الكامـ ــذ االهتمـ ــا بعدئـ ــى إيالئهمـ ــرفني علـ ال الطـ
__________ 

  )١٨(  S/2005/492.  
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والدخول يف مفاوضات بناءة بشأن مضموما، وحث اجلهات الـيت هلـا   
  النتيجة؛  نفوذ لدى الطرفني على أن تشجع التوصل إىل هذه

قرر متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة    و  
؛ رهنـــا باســـتعراض ٢٠٠٦ين/ينـــاير كـــانون الثا ٣١جديـــدة تنتـــهي يف 

الس، عند االقتضاء، لواليتها يف حالة حدوث تغـيريات يف واليـة قـوة    
  حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة.

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٥٦القرار   

 كــانون الثــاين/ ٣١املعقــودة يف  ٥٣٦٣يف جلســته 

  ٢٠٠٦يناير 

كــــــــانون  ٣١دة يف ، املعقــــــــو٥٣٦٣يف اجللســــــــة   
ــاير  ــا    ٢٠٠٦الثاين/ينــ ــا وأملانيــ ــثال جورجيــ ــي ممــ ــيت دعــ ، الــ

للمشاركة فيها، أدرج الس يف جدول أعمالـه تقريـر األمـني    
ــاير ١٣العــام املــؤرخ  ــة يف  ٢٠٠٦كــانون الثاين/ين بشــأن احلال

، يف مجلـة  يف تقريـره  األمـني العـام  ذكر . و)١٩(أخبازيا، جورجيا
ــدة ال  ــم املتحـ ــور، أن األمـ ــاعدة    أمـ ــا مبسـ ــى التزامهـ ــزال علـ تـ

اجلانبني اجلـورجي واألخبـازي يف سـعيهما للتوصـل إىل تسـوية      
ســلمية وشــاملة. ويف تطــور مبشــر، اخنــرط اجلانبــان، بوســاطة  
ــاريع الوثــائق        ــاء بشــأن مش ــادل بن ــة اخلاصــة، يف تب ــن املمثل م
ــال      ــال القتـ ــتئناف أعمـ ــة دون اسـ ــة باحليلولـ ــتركة املتعلقـ املشـ

لكرميـة لالجـئني واملشـردين داخليـا. وطلـب      والعودة اآلمنـة وا 
إىل اجلانبني التوقف عن اإلتيان بأعمـال أو اإلدالء بتصـرحيات   
من شأا إحلاق الضرر مبا يلوح من فـرص علـى طريـق عمليـة     
السالم. وحث اجلانـب اجلـورجي علـى أن يأخـذ يف احلسـبان      

اجلانـب  حث على النحو الواجب الشواغل األمنية األخبازية، و
خبـــازي علـــى االســـتجابة بشـــكل فعـــال للشـــواغل األمنيـــة  األ

وشواغل حقوق اإلنسان الـيت ـم السـكان احمللـيني والعائـدين      
إىل مقاطعة غايل. وأشار األمـني العـام إىل أن تقـاعس اجلانـب     

__________ 

  )١٩(  S/2006/19.  

األخبــازي عــن تنفيــذ توصــيات بعثــة التقيــيم املشــتركة لعــام        
لــــيس  )٢١(٢٠٠٢، وبعثــــة التقيــــيم األمــــين لعــــام  )٢٠(٢٠٠٠

باملوقف املوايت إلحراز تقدم. وشدد على أن حرية تنقل أفـراد  
ر اجلــانبني بــااللتزام البعثــة ال يــزال مبعثــاً للقلــق املســتمر، وذكَّــ

أن البعثـــة  أكـــدبكفالـــة ســـالمة أفـــراد البعثـــة علـــى الـــدوام. و
تـــزال تـــؤدي دوراً رئيســـياً يف احلفـــاظ علـــى االســـتقرار يف  ال

عـام بتمديـد واليـة البعثـة ملـدة      أوصى األمـني ال ومنطقة الرتاع، 
مـن أجـل تيسـري حتقيـق تقـدم للتوصـل إىل       ، ستة أشـهر أخـرى  

  .حل سياسي دائم للرتاع

ووجه الـرئيس (مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة) االنتبـاه إىل        
 ،وسـلوفاكيا  ،أملانيـا ومشروع قرار مقدم من االحتاد الروسـي،  

ــا ــى وأيرل   ،وفرنســ ــا العظمــ ــدة لربيطانيــ ــة املتحــ ــدا واململكــ نــ
طُـرح بعـد ذلـك    و )٢٢(والواليات املتحـدة األمريكيـة   ،الشمالية

ــمــد باإلمجــاع و للتصــويت واعت دون مناقشــة بوصــفه القــرار  ب
  الس مجلة أمور منها:  ه )، الذي قرر ب٢٠٠٦( ١٦٥٦

؛ وقـرر إبقـاء   ٢٠٠٦آذار/مـارس   ٣١متديد والية البعثـة حـىت     
  املسألة قيد نظره الفعلي.

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٦٦القرار   

ــته  ــودة يف  ٥٤٠٥يف جلســـــــــ  آذار/ ٣١املعقـــــــــ

  ٢٠٠٦  مارس

آذار/مـــــارس  ٣١، املعقـــــودة يف ٥٤٠٥يف اجللســـــة   
ــا،     ٢٠٠٦ ــا للمشــاركة فيه ــا وأملاني ــيت دعــي ممــثال جورجي ، ال

ــس يف جــدول أعما  ــؤرخ    أدرج ال ــام امل ــني الع ــر األم ــه تقري ل
__________ 

  )٢٠(  S/2001/59.املرفق الثاين ،  

  )٢١(  S/2003/412 ١٦، الفقرة.  

  )٢٢(  S/2006/58.  
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. )٢٣(جورجيــا ،عــن احلالــة يف أخبازيــا ٢٠٠٦آذار/مــارس  ١٧
يف تقريره، يف مجلة أمور، إىل أنـه يف يـومي    وأشار األمني العام

ــباط/فرباير  ٣و  ٢ ــة     ٢٠٠٦شـ ــي جمموعـ ــار ممثلـ ــع كبـ اجتمـ
ــات      ــام لعملي ــل األمــني الع ــف، برئاســة وكي األصــدقاء يف جني
حفظ السالم. وقـد شـدد األصـدقاء علـى احلاجـة إىل التوصـل       

ات جملـس األمـن ذات   إىل تسوية سـلمية للـرتاع يف إطـار قـرار    
ــا واســتقالهلا     ــزامهم بســيادة جورجي ــى الت الصــلة، وأكــدوا عل
وسالمتها اإلقليمية ضمن حدودها املعترف ا دوليا. واتفقـوا  
على احلاجة إىل التصدي للمسائل السياسية اجلوهريـة للـرتاع،   
ــال      ــاء الثقــة. وق ــدابري بن إضــافة إىل مواصــلة العمــل يف جمــال ت

ــام   ــان اجلــورجي    ن مــنإاألمــني الع اجلــوهري أن يعمــل اجلانب
واألخبازي بنشاط على متابعة التفامهات الـيت مت التوصـل إليهـا    
يف اجتمــــاع جمموعــــة األصــــدقاء يف جنيــــف، وعلــــى وجــــه  

االنتهاء مبكراً من وضع الوثائق املتعلقـة بعـدم   يعترب  اخلصوص
استعمال القوة وبعودة األشخاص املشردين داخليا والالجـئني  

علـى التزامهمـا بتحقيـق تقـدم     مؤشـرا قويـا   ها النهائية يف صيغت
واصـــلت بـــالنظر إىل أن البعثـــة ملمـــوس يف عمليـــة الســـالم. و

االضطالع بدور رئيسي يف تثبيت االستقرار يف منطقـة الـرتاع   
وتيسري إحراز التقدم من أجل التوصـل إىل حـل سياسـي دائـم     

ملـدة سـتة    أوصى األمني العام بتمديد والية البعثـة فقد للرتاع، 
  أشهر أخرى.

ووجه الرئيس (األرجنـتني) االنتبـاه إىل مشـروع قـرار       
ــاد الروســي    ــن االحت ــدم م ــا ،مق ــلوفاكيا ،وأملاني ــا ،وس  ،وفرنس

بعـد  رح طُـ  )٢٤(والواليات املتحدة األمريكية ،واململكة املتحدة
ــك  ــاع و ذلـــ ــد باإلمجـــ ــويت واعتمـــ ــللتصـــ ــة بـــ دون مناقشـــ

__________ 

  )٢٣(  S/2006/173.  

  )٢٤(  S/2006/201.  

بـه الـس مجلـة     )، الـذي قـرر  ٢٠٠٦( ١٦٦٦القـرار   بوصـفه 
  أمور منها:

حـث الطــرفني علــى القيــام دون إبطـاء بوضــع الصــيغة النهائيــة     
ــودة الالجــئني        ــف، وبع ــدم اللجــوء إىل العن ــة بع ــائق املتعلق ــة الوث موع
واملشــردين داخليــا إىل مقاطعــة غــايل، وعلــى القيــام بــاخلطوات الالزمــة   

  هم العائدون؛الكفيلة حبماية وحفظ كرامة السكان املدنيني مبن في

تشــرين  ١٥البعثــة لفتـرة جديــدة تنتــهي يف   قـرر متديــد واليــة و  
  ؛٢٠٠٦األول/أكتوبر 

ــذهلا ا   و   ــيت تب ــوة اجلهــود ال ــد بق ــام   أي ــني الع ــة اخلاصــة لألم ملمثل
ــق أصــدقاء األمــني العــام إىل مواصــلة تقــدمي دعمهــم الراســخ      ودعــا فري

  واملوحد هلا.
  

ألمـن  ) الذي اختذه جملس ا٢٠٠٦( ١٧١٦القرار   

 تشـرين األول/  ١٣املعقـودة يف   ٥٥٤٩يف جلسته 

  ٢٠٠٦أكتوبر 

تشــــــــرين  ١٣، املعقــــــــودة يف ٥٥٤٩يف اجللســــــــة   
، اليت دعي ممثال جورجيا وأملانيـا إىل  )٢٥(٢٠٠٦األول/أكتوبر 

املشاركة فيهـا، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر األمـني       
أخبازيـا،  عـن احلالـة يف    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢٨العام املؤرخ 

. وأشــار األمـني العــام يف تقريـره، يف مجلــة أمــور،   )٢٦(جورجيـا 
ــة التفــاوض زمخــ    ــه بعــد تزايــد توقعــات اكتســاب عملي  اإىل أن

 أيـــار/ ١٥جملـــس التنســـيق يف إثـــر اســـتئناف أعمـــال  اجديـــد

ــادل املقترحــات بــني اجلــانبني اجلــورجي    )٢٧(٢٠٠٦ مــايو وتب
علـى وجـه   واألخبازي، استجد وضـع مشـوب بـالتوتر، مـرده،     

__________ 

 متـــوز/ ١١ودة كجلســـة خاصـــة يف  ، املعقـــ٥٤٨٣يف اجللســـة   )٢٥(  

رئـيس برملـان جورجيـا وممثـل االحتـاد       ني، أدىل ببيان٢٠٠٦ يوليه
  الروسي.

  )٢٦(  S/2006/771.  

  )٢٧(  S/2006/435 ٥، الفقرة.  
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اخلصــوص، العمليــة اجلورجيــة اخلاصــة الــيت جــرت يف منطقــة   
. وكــــان ٢٠٠٦متوز/يوليــــه  ٢٥وادي كــــودوري العليــــا يف 

اهلدف املعلن من تلك العملية اليت جرت بتوجيـه مـن وزيـري    
اسـتعادة القـانون والنظـام يف    هو الداخلية والدفاع يف جورجيا 

سـاؤالت حـول   املنطقة. وعقب ذلك، أثار اجلانب األخبـازي ت 
حماولــة التوصــل إىل اتفاقــات أخــرى يف إطــار عمليــة التســوية.  
وأصرت السلطات األخبازيـة القائمـة حبكـم الواقـع علـى إجيـاد       
حل للوضـع يف منطقـة وادي كـودوري العليـا كشـرط مسـبق       
الستئناف احلوار. واستنادا إىل اخلربة املسـتفادة مـن األحـداث    

، يف مجلـة أمـور، عـدة    يف وادي كودوري، حـدد األمـني العـام   
ــدمي      ــزام اجلــانبني بتق ــل يف: الت ــة خاصــة تتمث مســائل ذات أمهي

ــة يف   ــفافية التامـ ــاة الشـ ــع مراعـ ــبق، مـ ــار مسـ ــق  إخطـ ــا يتعلـ مـ
بتحريك قطع املعدات العسكرية واألفراد املسـلحني املسـموح   
ــوات       ــى قن ــاظ عل ــاق موســكو، واحلف ــذلك مبوجــب اتف هلــم ب

على طرائـق لرصـد وادي    مفتوحة لالتصال واحلوار، واالتفاق
كودوري. وذكر األمني العام أن التطـورات الـيت وقعـت أثنـاء     
املرحلة املشمولة بالتقرير أبرزت مـرة أخـرى أن وجـود البعثـة     
يظل أمـراً أساسـياً للحفـاظ علـى االسـتقرار يف منطقـة الـرتاع،        
وتشجيع التعاون العملـي بـني اجلـانبني، وتسـهيل إحـراز تقـدم       

ــوي ــل إىل تسـ ــاوض،   للتوصـ ــق التفـ ــن طريـ ــرتاع عـ ــلمية للـ ة سـ
  وأوصى بتمديد والية البعثة ملدة ستة أشهر أخرى.  

ووجــه الــرئيس (اليابــان) االنتبــاه إىل مشــروع قــرار        
ــا،    ــا، وفرنسـ ــا، ورومانيـ ــي، وأملانيـ ــاد الروسـ ــن االحتـ مقـــدم مـ
واململكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية،  

للتصـويت،  بعـد ذلـك   رح ، طُ)٢٨(يةوالواليات املتحدة األمريك
دون مناقشــــــة بوصــــــفه القــــــرار بــــــمــــــد باإلمجــــــاع وواعت

__________ 

  )٢٨(  S/2006/804.  

 )، الــذي قـــرر بــه الـــس مجلــة أمـــور منـــها   ٢٠٠٦( ١٧١٦
  :يلي  ما

قرر متديد والية فريق مراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة       
  ؛٢٠٠٧نيسان/أبريل   ١٥جديدة تنتهي يف 

ريـره التـايل عـن احلالـة يف     طلب إىل األمني العام أن يضمن تقو  
أخبازيا وجورجيا معلومـات مفصـلة عـن التطـورات يف وادي كـودوري      
وعن التقدم احملرز يف اجلهود املبذولة لعـودة الالجـئني واملشـردين داخليـا     

  وخباصة إىل منطقة غايل؛

أيد بقوة جهود املمثل اخلاص لألمني العام وطلـب مـن فريـق    و  
  تزويده بالدعم املستمر واملوحد.أصدقاء األمني العام مواصلة 

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٥٢القرار   

ــته  ــودة يف  ٥٦٦١يف جلســــ ــان/ ١٣املعقــــ  نيســــ

  ٢٠٠٧  أبريل

ــان/أبريل  ١٣، املعقــــودة يف ٥٦٦١يف اجللســــة    نيســ
، اليت دعي ممثال جورجيا وأملانيـا للمشـاركة فيهـا،    )٢٩(٢٠٠٧

ــس يف جــدول أعم  ــر األ أدرج ال ــه تقري ــؤرخ   ال ــام امل ــني الع م
. )٣٠(، عـن احلالـة يف أخبازيـا، جورجيـا    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٣

ــة أمــور    ــره مجل ــام يف تقري ــه يرحــب   وذكــر األمــني الع ــها أن من
ل اجلـــــانبني يف تنفيـــــذ القـــــرار   بالتقـــــدم احملـــــرز مـــــن قبـــــ   

ــى وجــه اخلصــوص باســتمرار   ٢٠٠٦( ١٧١٦ ). ورحــب عل
بعثــة  الــدوريات املشــتركة يف منطقــة وادي كــودوري بــني ال    

مـع   ذكـر وقوة حفظ السالم التابعة لرابطـة الـدول املسـتقلة. و   
ظ وجــود أي أســلحة ثقيلــة يف الــوادي، االرتيــاح أنــه مل يالحــ
__________ 

، املعقــودتني كجلســتني خاصــتني ٥٦٥٨و  ٥٦٢٣يف اجللســتني   )٢٩(  
، اسـتمع  ٢٠٠٧أبريـل   نيسـان/  ١٠كانون الثاين/يناير و  ٢٤يف 

الس إىل إحاطة قدمها املمثل اخلاص ورئيس بعثة مراقيب األمـم  
  املتحدة يف جورجيا، ورئيس وزراء جورجيا، على التوايل.

  )٣٠(  S/2007/182.  
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وأنه، مقارنة بالوضع الذي راقبته الدورية املشتركة يف تشـرين  
ــوبر  ــلحني.  ٢٠٠٦األول/أكتــ ــراد املســ ــاقص عــــدد األفــ ، تنــ

ليشـمل مقاطعــة  ورحـب أيضـاً بتوسـيع نطـاق مسـاعدة البعثـة       
غــايل ســـواء يف مــا خيـــص أنشــطة مستشـــاري شــرطة األمـــم     
املتحــدة أو التواجــد الكامــل يف تلــك املنطقــة ملكتــب حقــوق    
اإلنسـان يف أخبازيــا، جورجيــا. غــري أن األحــداث الــيت وقعــت  

ــارس  ١١يف  ــة يف  ٢٠٠٧آذار/مــــ ــودوري منطقــــ وادي كــــ
جـر.  ظهر استمرار الوضع املتفشكلت نكسة كبرية ت )٣١(العليا

ــأن  وأعــرب عــن  ــة يســاهم يف  اســتمرار اعتقــاده ب وجــود البعث
ــرتاع، و    ــة ال ــن يف منطق ــى األم ــاظ عل ــود  يف احلف تواصــل اجله

ــرفني.     ــي بـــني الطـ ــوار السياسـ ــجيع احلـ ــة لتشـ ــة املبذولـ الدوليـ
مديــــد واليــــة البعثــــة ملــــدة ســــتة  وأوصــــى األمــــني العــــام بت

  أخرى.  أشهر

إىل مشـروع  ووجه الرئيس (اململكة املتحـدة) االنتبـاه     
واململكــة  ،وفرنســا ،وأملانيــا ،قــرار مقــدم مــن االحتــاد الروســي

بعــد ذلــك رح ، طُــ)٣٢(والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،املتحــدة
ــمــد باإلمجــاع و للتصــويت واعت دون مناقشــة بوصــفه القــرار  ب

 الـــس مجلــة أمـــور منـــها بــه  )، الــذي قـــرر  ٢٠٠٧( ١٧٥٢
  :يلي  ما

ــى قــرى      ــع عل ــذي وق مبنطقــة وادي كــودوري  أدان اهلجــوم ال
وحــث اجلـانبني علـى تقــدمي    ٢٠٠٧مـارس   آذار/ ١٢و  ١١العليـا ليلـة   

  الدعم التام للتحقيق اجلاري؛

وقرر متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة      
  ؛٢٠٠٧  أكتوبر تشرين األول/  ١٥جديدة تنتهي يف 

واليـة لـدعم   طلب إىل األمني العـام اإلفـادة مـن متديـد هـذه ال     و  
ــف      ــة وإقامــة حــوار مكث ــاء الثق ــة إىل بن ــدابري الرامي ــذ الت الطــرفني يف تنفي

__________ 

  .٢٧، الفقرة S/2007/182انظر   )٣١(  

  )٣٢(  S/2007/200.  

هادف، وإبالغ الس يف تقريره املقبل عن احلالة يف أخبازيـا، جورجيـا،   
  بالتقدم احملرز يف هذا الصدد؛

ــق      و   ــا فري ــام ودع ــني الع ــل اخلــاص لألم ــود املمث ــوة جه ــد بق أي
  .تقدمي الدعم الثابت واملوحد لهأصدقاء األمني العام إىل مواصلة 

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٨١القرار   

تشـــــــرين  ١٥املعقـــــــودة يف  ٥٧٥٩يف جلســـــــته 

  ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

تشــــــــرين  ١٥، املعقــــــــودة يف ٥٧٥٩يف اجللســــــــة   
ــوبر  ــا للمشــاركة      )٣٣(٢٠٠٧األول/أكت ــل أملاني ــي ممث ــيت دع ال

األمـــني العـــام فيهـــا، أدرج الـــس يف جـــدول أعمالـــه تقريـــر 
عن احلالـة يف أخبازيـا،    ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ٣املؤرخ 

. وذكــر األمــني العــام يف تقريــره، يف مجلــة أمــور، )٣٤(جورجيــا
ــرغم مــن التنــاقض اإلجيــايب    ــه علــى ال ــذي  لأن لهــدوء النســيب ال
السـابق مـع الفتـرات     هلوحظ يف منطقة الرتاع منذ تقدمي تقرير

ــابقة ــتباك الع  ،الســــ ــإن االشــــ ــدلع يف   فــــ ــذي انــــ ــف الــــ نيــــ
يعد من أكثر األحداث اليت وقعـت   ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٠

بــني اجلــانبني اجلــورجي واألخبــازي خطــورة علــى مــدى عــدة   
أعــوام. ويف احلــادث الــذي وقــع خــارج منطقــة الــرتاع، ألقــى   

وأُصـيب  اجلانب اجلورجي القبض على سـبعة أفـراد أخبـازيني،    
قيـل إمـا مـن    السابقني من الضباط الروس واحد، وقُتل اثنان 

ــة. ويف حــني ادعــت ســلطات     املتعاقــدين مــع القــوات األخبازي
ــراد وزارة         ــا أف  ــام ــارة ق ــان غ ــه ك ــة أن ــع األخبازي ــر الواق األم
الداخلية اجلورجية علـى معسـكر التـدريب األخبـازي املوجـود      

__________ 

 متـــوز/ ٢٦ودة كجلســـة خاصـــة يف  ، املعقـــ٥٧٢٤يف اجللســـة   )٣٣(  

ــه ــام     ٢٠٠٧ يولي ــني الع ــدمها األم ــة ق ــس إىل إحاط ــتمع ال ، اس
املساعد لعمليات حفظ السـالم. واسـتمع إىل بيـان أدىل بـه ممثـل      

  جورجيا، وجرى تبادل لآلراء.

  )٣٤(  S/2007/588.  
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يف نفـــس املوقـــع مـــع نقطـــة حلـــرس حـــدود األمـــر الواقـــع يف   
ــدجارا، داخــل األراضــي ا   ــاز،    بوخون ــا األخب ــيت يســيطر عليه ل

األخبـاز   “املخـربني ”ادعى اجلانـب اجلـورجي أن جمموعـة مـن     
قــد دخلــوا أراضــي تســيطر عليهــا جورجيــا لتعطيــل العمــل يف  
الطريــق املــؤدي إىل منطقــة وادي كــودوري العليــا، وهــو قيــد  
اإلنشاء حالياً، يف حماولة لعزل الوادي عن بقية جورجيـا. ويف  

وافقـة كـل مـن الطـرفني، تقـوم البعثــة      أعقـاب هـذا احلـادث، مب   
مبجهودهـــا اخلـــاص املســـتقل يف تقصـــي احلقـــائق الستيضـــاح  

  مالبسات احلادث.  

إن النـــهج العـــام املتبـــع وأضــاف األمـــني العـــام قـــائال    
ــرتاع ل ــل  تســوية ال ــتح   يف أنمــا زال يتمث يســاعد النجــاح يف ف

تعلقـة بـاألمن وعـودة املشـردين داخليـا      املسـائل  املحوار حـول  
واإلنعـــاش االقتصـــادي والقضـــايا اإلنســـانية علـــى  الالجـــئنيو

التوصـــل إىل تســـوية سياســـية شـــاملة، لكـــن يف مـــا يتعلـــق        
باالتصـــاالت بـــني اجلـــانبني، ال يـــزال الوضـــع خميبـــاً لآلمـــال،  
ــة. وأوصــى      ــدم الثق ــيت أدت إىل ع ــه التطــورات ال ــى علي وتطغ

شـريا  ، ماألمني العام بتمديد والية البعثة ملدة ستة أشهر أخرى
أن وجود البعثة ما زال يسـهم يف إحـالل األمـن يف منطقـة     إىل 

الـــرتاع ويف جهـــود اتمـــع الـــدويل الراميـــة إىل إجيـــاد تســـوية 
  سلمية للرتاع.

ووجه الرئيس (غانا) االنتباه إىل مشـروع قـرار مقـدم      
واململكـة   ،وفرنسـا  ،وسـلوفاكيا  ،وأملانيـا  ،من االحتاد الروسـي 

، طُــرح بعــد ذلــك )٣٥(تحــدة األمريكيــةوالواليــات امل ،املتحــدة
ــللتصــويت واعتمــد باإلمجــاع و  دون مناقشــة بوصــفه القــرار  ب

قـــرر بــه الـــس مجلــة أمـــور منـــها   )، الــذي  ٢٠٠٧( ١٧٨١
  يلي:  ما

حث كال الطرفني على املشاركة املتواصلة والفعالـة يف الفريـق     
 عــرب يف هــذا الســياق عــن تأييــده لـــتقرير أاملشــترك لتقصــي احلقــائق، و

منطقـة   الفريق املشترك لتقصي احلقائق عن حادث إطـالق الصـواريخ يف  
  ؛٢٠٠٧آذار/مارس   ١١وادي كودوري العليا يف 

قرر متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة    و  
  ؛  ٢٠٠٨نيسان/أبريل   ١٥جديدة تنتهي يف 

متديــد الواليــة لــدعم مــن د يســتفأن يطلــب إىل األمــني العــام و  
لطرفني يف تنفيذ تـدابري لبنـاء الثقـة وإقامـة حـوار مكثـف وهـادف، وأن        ا

يبلـغ الــس يف تقريـره القــادم عـن احلالــة يف أخبازيـا، جورجيــا، بالتقــدم     
  احملرز يف هذا الصدد؛

مـن فريـق    املمثل اخلاص لألمني العام وطلـب  أيد بقوة جهودو  
  املوحد.أصدقاء األمني العام مواصلة تزويده بالدعم املستمر و

__________ 

  )٣٥(  S/2007/603.  

  
  




