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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

لـــــــإلدارة املؤقتـــــــة يف     ٢٠٠٩            
ــوفو  كوســــــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/149  (  

   ٣٩املادة 
ــل اخلــاص لألمــني    املمث

؛ العــــــــام لكوســــــــوفو
الســــــــيد اســــــــكندر و

  حسيين 

  املدعوين

٦١٤٤  
ــ ١٧  هحزيران/يونيــــ

٢٠٠٩      

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ
لـــــــإلدارة املؤقتـــــــة يف 
ــوفو  كوســــــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/300  (  

   ٣٧ املادة  
ــر يا (وزيـــــــــــر بصـــــــــ

  اخلارجية) 
   ٣٩ املادة

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
؛ العــــــــام لكوســــــــوفو

الســــــــيد اســــــــكندر و
  حسيين 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــل  ،الــــس وكــ
  املدعوين

  

٦٢٠٢  
 األول/ تشـــــرين ١٥

   ٢٠٠٩أكتوبر 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ
لـــــــإلدارة املؤقتـــــــة يف 
ــوفو  كوســــــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/497  (  

   ٣٧املادة   
ــر يا (وزيـــــــــــر بصـــــــــ

  اخلارجية)
   ٣٩املادة 

ــل اخلــ  اص لألمــني املمث
؛ العــــــــام لكوســــــــوفو

الســــــــيد اســــــــكندر و
  حسيين 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ومجيـــع  ،الـــس

    (و)املدعوين

  

  
  للمجلس.   عاجلةطلب عقد جلسة   (أ)  

  تأييد طلب عقد جلسة تقدم به ممثل صربيا.    (ب)  
  طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس.    (ج)  
  ن.  دل اجلماهريية العربية الليبية وجنوب أفريقيا ببياتمل   )د(  
  مل تدل كوستاريكا ببيان.    )ـه(  
  االحتادي للشؤون األوروبية والدولية.  رهامثل النمسا نائب وزي  )و(  

      
  احلالة يف جورجيا – ٢٦

  
ــن          عام عرض   ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت

واختــذ  ،)٤٥٣(خاصــةجلســات  عأربــجلســة، مبــا يف ذلــك   ١٣
__________ 

 ؛ ٢٠٠٨  نيســــــان/أبريل ٢٣، املعقــــــودة يف ٥٨٧٤  اجللســــــة  )٤٥٣(
 اجللســةو ؛٢٠٠٨ أيار/مــايو ٣٠، املعقــودة يف ٥٩٠٠  واجللســة
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ثالثة قرارات يف ما يتعلق باحلالة يف جورجيـا. ونظـر أيضـا يف    
ــات مســتكملة عــن       ــدمت معلوم ــام ق ــارير لألمــني الع عــدة تق

وباإلضـافة   .)٤٥٤(أنشطة بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيـا 
إىل ذلــك، ركـــز الــس علـــى األعمــال العدائيـــة يف أوســـيتيا    

وقــف إطــالق النــار املؤلــف مــن ســت  اتفــاق علــىاجلنوبيــة، و
ــؤرخ   ــاط امل واملســائل املتصــلة   ،٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٢نق

  باعتراف االحتاد الروسي باستقالل أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية.  
بعثــة مــرة واحــدة ملــدة ســتة      الومــدد الــس واليــة     

أعـــرب الـــس يف و .)٤٥٥(ومـــرتني ملـــدة أربعـــة أشـــهر  أشـــهر
 حزيـران/  ١٥نيته القيام، حبلـول  عن ) ٢٠٠٩( ١٨٦٦ القرار
، بوضع خمطط لعناصـر وجـود لألمـم املتحـدة يف     ٢٠٠٩يونيه 

ــ حزيران/يونيـــه  ١٥قبل؛ ومـــع ذلـــك، ففـــي  تاملنطقـــة يف املسـ
  .  )٤٥٦(، رفض الس مشروع قرار بتمديد والية البعثة٢٠٠٩

: انـــــــــدالع  ٢٠٠٨آب/أغســــــــطس   ١١إىل  ٨  
  األعمال العدائية يف أوسيتيا اجلنوبية  

ــطس  ٨يف    ــد الـــ ٢٠٠٨آب/ أغسـ ــة س ، عقـ جلسـ
رأى و.)٤٥٧(االحتـاد الروسـي  مقـدم مـن   مناقشة اسـتجابة لطلـب   

د ممثل االحتاد الروسي أن الوضـع اخلطـري يف أوسـيتيا اجلنوبيـة قـ     
ــة     ــال العدواني ــن األعم ــافرةجنــم ع ــوات     الس ــا الق  ــوم ــيت تق ال

. وأكــد اجلهــود الــيت اجلنوبيــة أوســيتيااملســلحة اجلورجيــة ضــد 
__________ 

، ٥٩٥٤ ؛ واجللســة٢٠٠٨ متوز/يوليــه ٢١، املعقــودة يف ٥٩٣٩
  .٢٠٠٨ آب/أغسطس ١١املعقودة يف 

)٤٥٤(  S/2008/38و ، S/2008/219و ، S/2008/480و ، S/2008/631، 
  .S/2009/254 و ،Corr.1 و S/2009/69 و

ــرارات  )٤٥٥(  ١٨٦٦) و ٢٠٠٨( ١٨٣٩) و ٢٠٠٨( ١٨٠٨ القـــــــــ
)٢٠٠٩.(  

ــر،       )٤٥٦( ــزء العاشـ ــر اجلـ ــات، انظـ ــن املعلومـ ــد مـ ــى مزيـ ــالع علـ لالطـ
األول، فيمــا يتعلــق بواليــة بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف  القســم

  .جورجيا
موجهـة مـن ممثـل االحتـاد      ٢٠٠٨ أغسـطس /آب ٧ رسالة مؤرخة  )٤٥٧(

  .)S/2008/533الروسي (

 أن يـدعو فـورا  بذهلا بلده لرتع فتيل الرتاع، وحث الس علـى  
ألعمــال العدائيــة وإىل التخلــي عــن اســتخدام القــوة. اإىل وقــف 

يف عــدم قــدرة جملــس  ويف الوقــت نفســه، أشــار إىل أن الســبب
األمــن علــى صــياغة رد واضــح علــى هــذه األحــداث يكمــن يف  

مبـــــادئ توجيهيـــــة سياســـــية    إىل أعضـــــاء الـــــس    افتقـــــار 
وقـال ممثـل جورجيـا يف معـرض تقدميـه ملعلومـات       .)٤٥٨(واضحة

نفايل يتسـخ  مفصلة عن األحداث امليدانيـة الـيت وقعـت يف إقلـيم    
السلطات االنفصالية ’’آب/أغسطس إن  ٧إىل  ١يف الفترة من 

تقـــع حتـــت ســـيطرة ‘‘ والتشـــكيالت العســـكرية غـــري الشـــرعية
ــة لالحتــاد الروســي،      ــدفاع التابع ــن وال ــزة األم وتوجيهــات أجه

 .)٤٥٩(وهذا انتهاك سـافر اللتـزام روسـيا بـأن تبقـى علـى احليـاد       
حـداث الـيت تقـع يف    وأعرب أعضـاء الـس عـن قلقهـم إزاء األ    

جورجيـــا وناشـــدوا األطـــراف وقـــف األعمـــال العدائيـــة فـــورا  
  واستئناف املفاوضات. 

يف وقت الحق من اليوم نفسه، عقـد الـس جلسـة    و  
ممثـل جورجيـا   وأبلـغ  .)٤٦٠(جورجيـا مـن  مقدم استجابة لطلب 

أعضـاء الـس بـآخر التطـورات يف بلـده الـيت قـال إـا تواجـه          
اســتفزازا حمســوبا بدقــة لتصــعيد املوقــف بغيــة تربيــر تــدخل        

أمــا ممثــل االحتــاد و.)٤٦١(عســكري متعمــد مــن االحتــاد الروســي
الروســـي فقـــال إن جورجيـــا تواصـــل هجومهـــا الغـــادر علـــى  
أوســيتيا اجلنوبيــة، انتــهاكا للمبــدأ األساســي الــوارد يف ميثــاق   

ناع عـن اسـتخدام القـوة، وذلـك     األمم املتحدة املتمثل يف االمت
ــداءرغــم  ــادة الروســية  ا ن ــار علــى الفــور   للقي وقــف إطــالق الن

واســتئناف عمليــة التفــاوض. وشــدد كــذلك علــى أن االحتــاد   
يظل موجـودا يف أراضـي جورجيـا    سـ الروسي كـان موجـودا و  

__________ 

)٤٥٨(  S/PV.5951 ١١و  ١٠والصفحتان  ٣-٢، الصفحتان.  
  .١١ة والصفح ٧-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٤٥٩(
 ممثـــل مـــن موجهـــة ٢٠٠٨ أغســـطس/آب ٨ مؤرخـــة رســـالة  )٤٦٠(

  ).S/2008/536( جورجيا
)٤٦١(  S/PV.5952 ،١٢ والصفحة ٤-٢ الصفحات.  
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وفقــا ملهمــة حفــظ الســالم   ، وذلــكمتامــا قــانوينعلــى أســاس 
بيــد أن ممــثال كرواتيــا   .)٤٦٢(تفاقــات دوليــة مبوجــب ااملنوطــة 

ــوات      ــاده أن وجــود ق ــا عــن رأي مف ــات املتحــدة أعرب والوالي
حفــظ الســالم الروســية يف أوســيتيا اجلنوبيــة انتــهاك لســيادة       

 نيتكلمبعــض املــوأعــرب  .)٤٦٣(جورجيــا وســالمتها اإلقليميــة
يــا، وناشــدوا عــن قلقهــم العميــق إزاء تــدهور احلالــة يف جورج

ضــــبط الــــنفس ووقــــف األعمــــال  مجيــــع األطــــراف املعنيــــة 
اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا منظمـــة األمـــن  وافـــورا، ودعمـــ العدائيـــة

ــف     ــل إىل وقـ ــاد األورويب للتوصـ ــا واالحتـ ــاون يف أوروبـ والتعـ
  إلطالق النار.

جلســة الــس  عقــد، ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٠ويف   
ــن جورجيــا وال      ــبني مقــدمني م واليــات مناقشــة اســتجابة لطل

 ، يفأبلغ وكيل األمني العـام للشـؤون السياسـية   و.)٤٦٤( املتحدة
تصـعيد حـاد    عـن  جورجيـا،  يف احلالـة  بشأن اإلعالمية إحاطته

إىل منـاطق خـارج    امتـدت لألعمـال العدائيـة يف جورجيـا الـيت     
وقــدم األمــني العــام .)٤٦٥(األوســييت -الــرتاع اجلــورجي  منطقــة

للمجلـس عـن   إعالميـة  املساعد لعمليات حفظ السالم إحاطـة  
يا األحداث املتعلقة بوالية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورج

ومنطقة مسؤوليتها، وأشـار إىل أن احلالـة يف أخبازيـا مـا زالـت      
تبعث على القلق البالغ جـدا حيـث يسـتمر احلشـد العسـكري      
لكـل مـن القـوات األخبازيـة والروسـية علـى اجلانـب األخبــازي        
مــن منطقــة الــرتاع، وكــذلك قصــف أعــايل وادي كــودوري.  

ملياـا  نتيجـة لـذلك، إىل تقلـيص ع   وأفاد بأن البعثة اضطرت، 
__________ 

  .١٣و  ١٢  والصفحتان ٦-٤ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٤٦٢(
  .٩ والصفحة ٨الصفحة  نفسه، املرجع  )٤٦٣(
 ممثـــل مـــن موجهـــة ٢٠٠٨ أغســـطس/آب ٩ مؤرخـــة رســـالة  )٤٦٤(

ــا ــالة ،)S/2008/537( جورجيـ ــة ورسـ ــطس/آب ١٠ مؤرخـ  أغسـ
  ).S/2008/538( املتحدة الواليات من موجهة ٢٠٠٨

)٤٦٥(  S/PV.5953،  ٤-٢الصفحات.  

وأفــاد ممثــل .)٤٦٦(وهــي اآلن ال تقــوم إال بالــدوريات األساســية
من القوات الروسية قـد   امسلح ااجتياحما كان جورجيا بأن 

حـــول بالفعـــل إىل احـــتالل كامـــل ألجـــزاء مـــن األراضـــي       
مـــن مجيـــع القـــوات اجلورجيـــة  ســـحبتاجلورجيــة، يف حـــني  

ــرتاع. و  ــة الـ ــدمنطقـ ــيا    ناشـ ــورا، دبلوماسـ ــدخل فـ ــس التـ الـ
العدوان واالحتالل الروسـيني  ’’وإنسانيا، حلماية جورجيا من 

وأعرب ممثـل الواليـات املتحـدة عـن قلقـه مـن       .)٤٦٧(‘‘اجلاريني
توســع نطــاق الــرتاع يف اآلونــة األخــرية، داخــل جورجيــا ويف  
املنــاطق احمليطــة ــا، وســلط الضــوء علــى تكثيــف األنشــطة        
العسكرية الروسية يف منطقة أوسيتيا اجلنوبية. فهذه العمليـات  

ــت حلم    ــا طُلب ــرض أ ــيت يفت ــة حفظــ العســكرية، ال الســالم  ةاي
كـــثريا  تجتـــاوزقـــد الـــروس والســـكان املـــدنيني يف املنطقـــة،  

تـدابري معقولـة الزمـة. ولـذلك، فـإن       كان يتوخى منها مـن  ما
الس جيب أن يدين اهلجـوم العسـكري الـذي قـام بـه االحتـاد       
الروسي على دولـة جورجيـا ذات السـيادة، وأن يكفـل التقيـد      

ات للتصــدي هلــذا التهديــد إجــراء أن يتخــذو ،بأحكــام امليثــاق
ــاحترام    ــدوليني بـــ ــن الـــ ــلم واألمـــ ــادة للســـ ــن ٤( ٢املـــ ) مـــ

ــاق ــدوان    .)٤٦٨(امليثـ ــي إىل أن العـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــار ممثـ وأشـ
 ٨و  ٧اجلــورجي علــى أوســيتيا اجلنوبيــة بــدأ يف الليلــة بــني       

آب/أغسطس، وشدد على أن حفظة السالم الـروس مـا كـان    
اجلنوبيـة   بوسعهم أن يتخلـوا عـن السـكان املـدنيني يف أوسـيتيا     

ن محاية، ولذلك أُرسـلت  وأن يتركوا أنفسهم د وال تهميف حمن
قوات إضافية إىل جورجيا بغية إخراجها من أوسيتيا اجلنوبيـة.  
ــة،     وطالــب بانســحاب اجلــيش اجلــورجي مــن أوســيتيا اجلنوبي

ده توقيــــع اتفــــاق بشــــأن عــــدم وأعــــرب عــــن اســــتعداد بلــــ
وأعـاد بعـض    .)٤٦٩(القوة يف أوسيتيا اجلنوبية وأخبازيا استخدام

__________ 

  .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦٦(
  .٢٤و  ٢١و  ٧و  ٦نفسه، الصفحتان  املرجع  )٤٦٧(
  .٢٣-٢٢والصفحتان  ٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦٨(
  .٢٤و  ٢٣و  ٢٢والصفحات ١٣-٨الصفحات  نفسه، املرجع  )٤٦٩(
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الـــس اآلخـــرين تأكيـــد احلاجـــة امللحـــة إىل الوقـــف   أعضـــاء
الفوري لألعمال العدائية الـيت ازدادت كثافـة واتسـعت نطاقـا     
على حـد سـواء، وأفضـت إىل عواقـب إنسـانية وخيمـة، كمـا        

جـل  كرروا دعوام إىل التوصل إىل حل سياسـي للـرتاع مـن أ   
طس. وأعربــوا عــن آب/أغســ ٦اســتعادة احلالــة الســائدة قبــل  
ــادرات الــــيت قا  ــية  تأييــــدهم للمبــ ــة الفرنســ ــا الرئاســ مــــت ــ

ود الوســــــاطة الدوليــــــة. ودعــــــي األورويب وجلهــــــ لالحتــــــاد
ــال    الـــس ــدة حتمـ ــة وموحـ ــراءات عاجلـ ــاذ إجـ ــا إىل اختـ أيضـ

  ملسؤولياته.  
الــس جلســة عقــد ، ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١١يف و  

 خالهلـا جـرى   (٤٧٠)جورجيـا مـن   مقـدم استجابة لطلب  خاصة
  .  )٤٧١(تبادل لآلراء

: التوقيــع علــى اتفــاق   ٢٠٠٨آب/أغســطس  ١٩  
  وقف إطالق النار املؤلف من ستة مبادئ  

ــدت يف     ــة عقـ ــتجابة   ١٩يف جلسـ ــطس اسـ آب/أغسـ
ــن فرنســا   ــدم م ــب مق ــاقش أعضــاء ا  ،)٤٧٢( لطل ــس ســبل ن  ل

كفالة تنفيذ مجيع األطراف التفاق وقف إطالق النـار املؤلـف   
رئاســة االحتــاد األورويب، واتفــق  رعتــهمــن ســتة مبــادئ الــذي 

كمـا  هي املبادئ الستة  و. ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١٢عليه يف 
يلــي: (أ) االلتــزام بــالتخلي عــن اســتخدام القــوة؛ (ب) وقــف   

حريـة وصــول  األعمـال العدائيـة بشــكل فـوري وقطعــي؛ (ج)    
املعونة اإلنسـانية؛ (د) انسـحاب القـوات اجلورجيـة إىل مواقـع      

) انسـحاب القـوات الروسـية إىل خطـوط     ـنشرها الدائمـة؛ (هـ  
؛ (و) عقـد  ٢٠٠٨آب/أغسـطس   ٧نشرها كمـا كانـت قبـل    

__________ 

 ممثـــل مـــن موجهـــة ٢٠٠٨ أغســـطس/آب ١١ مؤرخـــة رســـالة  (٤٧٠)  
  ).S/2008/540( جورجيا

  .٥٩٥٤ اجللسة  )٤٧١(
موجهة من ممثل فرنسا  ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١٩رسالة مؤرخة   )٤٧٢(

)S/2008/561.(  

مباحثــــات دوليــــة بشــــأن ترتيبــــات دائمــــة لتحقيــــق األمــــن  
ورأى ممثـل جورجيـا   واالستقرار يف أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبيـة.  

أن احلالة الراهنة يف البلد مل تتغري على الرغم مـن اتفـاق وقـف    
، مبـا يف ذلـك   اأجـزاء مـن أراضـيه    ال تـزال إطالق النار، حيث 

ن بـأ  رأىحتت االحتالل الروسـي. و  ،أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية
ــزام ب   ــا ملتزمــة كــل االلت ــار  اتفــاق جورجي ــذي مت إطــالق الن ال

التوصل إليه، وطالب الطرف اآلخر يف الرتاع بالقيـام بالشـيء   
ن بلـده دأب علـى تنفيـذ    ورد ممثل االحتـاد الروسـي أ  .)٤٧٣(ذاته

ــادئ،       ــف مــن ســتة مب ــاق موســكو املؤل ــه مبوجــب اتف التزامات
ــظ       ــز حف ــتية اخلاصــة مبراك ــد اللوجس ــاء القواع ويســتعد إلنش
ــة وفقــا لالتفــاق. وأكــد أيضــا أن     الســالم وإنشــاء منطقــة أمني
انســحاب القــوات الروســية ســيكون متناســبا مــع مــدى فعاليــة تنفيــذ  

وأشــار إىل أن االلتــزام بإعــادة القــوات اجلانــب اجلــورجي اللتزاماتــه، 
ــدائم مل ينفــذ   ــع انتشــارها ال ــة إىل مواق وأعــرب بعــض   .)٤٧٤(اجلورجي

دعـوا إىل  التفاق املبادئ الستة، و تأييدهمأعضاء الس اآلخرين عن 
١٨يف  بالشروع فيهعد االنسحاب الفوري للقوات الروسية الذي و 

ــرا جوهريـــا مـــن ال  ــار ذلـــك عنصـ ــام آب/أغســـطس، باعتبـ تنفيـــذ التـ
لالتفاق. وتطـرق املتكلمـون أيضـا إىل احلالـة اإلنسـانية يف جورجيـا.       

يــدعو إىل التقيــد  )٤٧٥(يف ذلــك اليــوم مشــروع قــرار ســاوعممــت فرن
ــل      ــة أعضــاء الــس. ومــع ذلــك، أوضــح ممث ــه غالبي باالتفــاق، وأيدت

ه ينبغـي  االحتاد الروسي أن بلده ال يستطيع تأييـد مشـروع القـرار ألنـ    
ــا       ــادئ الســتة، أم ــاق املب ــل اتف ــى تفعي ــه عل ــس أن يركــز انتباه للمجل
استهداف عناصـر منفـردة مـن تلـك اخلطـة وتفسـريها حبيـث تناسـب         

ومل يتخــذ  .)٤٧٦(فيــأيت بنتــائج عكســية ‘‘الدعايــة السياســية’’أغــراض 
   أي إجراء بشأن مشروع القرار أثناء املناقشة.

__________ 

)٤٧٣(  S/PV.5961 ١٨والصفحة  ٨-٦ الصفحات.  
  .١٨والصفحة  ١٧-١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٧٤(
  .املتحدة األمم وثائق من كوثيقة يصدر مل  )٤٧٥(
)٤٧٦(  S/PV.5961،  ١٦الصفحة.  
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ــطس  ٢٨   ــاد ٢٠٠٨آب/أغســـ ــراف االحتـــ  : اعتـــ
  الروسي باستقالل أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية  

ــطس آب/ ٢٨يف    ــس،  ، ٢٠٠٨أغســـــ ــر الـــــ نظـــــ
يف احلالــــة يف  ،)٤٧٧(مــــن جورجيــــامقــــدم اســــتجابة لطلــــب 

اعتــراف االحتــاد الروســي   مســألة وباخلصــوص يف جورجيــا، 
ووصــف ممثــل جورجيــا باســتقالل أخبازيــا وأوســيتيا اجلنوبيــة. 

ــه   ــي بأنـ ــرار الروسـ ــلالقـ ــرادي   عمـ ــانوين وانفـ ــري قـ ــق يغـ تعلـ
مبقاطعتني تابعتني جلورجيـا، وقـال إن االحتـاد الروسـي ينتـهك      

الشـعوب يف  املسـاواة يف حقـوق    عددا من املبادئ ومنها مبـدآ 
ــة    ــة لدولـ ــؤون الداخليـ ــدم التـــدخل يف الشـ ــري وعـ ــر املصـ تقريـ
أخــرى، وإن هــذا االعتــراف ينــاقض مجيــع قــرارات الــس       

وعلــى النقــيض .)٤٧٨(بشــأن جورجيــا ومبــدأ الســالمة اإلقليميــة
من ذلك، أكد ممثل االحتاد الروسـي علـى جهـود بلـده الراميـة      
ــة      ــيتيا اجلنوبي ــا وأوس ــرتاع يف أخبازي إىل املســاعدة يف تســوية ال
على أسـاس االعتـراف بالسـالمة اإلقليميـة جلورجيـا، رغـم أن       

تقالهلا، حـق شـعيب أخبازيـا    إعالـا اسـ  عند انتهكت،  جورجيا
ــده     ــراف بل ــر املصــري. وأكــد أن اعت ــة يف تقري وأوســيتيا اجلنوبي

قــد جــاء يف ضــوء النــداء   اجلنوبيــة وأوســيتيا أخبازيــا باســتقالل
، اسـتنادا إىل أحكـام امليثـاق واالتفاقـات     امهاالذي وجهـه شـعب  
ووجــه بعــض أعضــاء الــس اآلخــرين  .)٤٧٩(الدوليــة األخــرى
ــراف  ــادا العت ــى     انتق ــوه عل االحتــاد الروســي باالســتقالل وحث

احترام السالمة اإلقليمية جلورجيا ضمن حدودها املعترف ـا  
ــا       ــس. كم ــرارات ال ــده يف ق ــد تأكي ــا أعي ــى حنــو م ــا عل دولي
سلطوا الضوء على احلاجة إىل تنفيذ اتفاق وقف إطـالق النـار   
املؤلف من ستة مبـادئ. ويف حـني أعـرب العديـد مـن أعضـاء       

ــس  ــت مــن      ال ــد قلل ــن أســفهم ألن التطــورات األخــرية ق ع
__________ 

 ممثـــل مـــن موجهـــة ٢٠٠٨ أغســـطس/آب ٢٧ مؤرخـــة رســـالة  )٤٧٧(
  ).S/2008/587( جورجيا

)٤٧٨(  S/PV.5969٢٦و  ٢٥والصفحتان  ٧-٤ ، الصفحات.  
  .٢٨و  ٢٥-٢١، و ١١-٨ الصفحات نفسه، املرجع  )٤٧٩(

إمكانيـــة التوصـــل إىل توافـــق يف اآلراء، ذكـــر ممثـــل االحتـــاد      
حلالــة يف ا بشـأن الروسـي، فيمـا يتعلــق بقـرار للمجلـس يصــدر     

ــن أجــل        ــاء م ــل البن ــده مســتعد ملواصــلة العم ــا، أن بل جورجي
أن مشـروع القـرار الروسـي املتعلـق     والتوصل إىل قرار تـوافقي  

ــ ــذلك  )٤٨٠(ادئ الســتةباملب ــم ل ــق   .)٤٨١(أســاس مالئ وفيمــا يتعل
 بشـأن املمثـل   تسـاءل باإلشـارات إىل مبـدأ السـالمة اإلقليميـة،     

ــن        ــع إعــالن كوســوفو الســتقالهلا م ــس م ــل أعضــاء ال تعام
  رد فعلهم عليه.بشأن جانب واحد و

ــذي   ٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب  ٩   ــرار ال : مشــروع الق
  يفرض حظرا على األسلحة ضد جورجيا  

، قدم أحد الوفود مشروع ٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ٩يف   
يفــرض مبوجبــه حظــر لألســلحة علــى جورجيــا. ومل   )٤٨٢(قــرار

  .)٤٨٣(ذكوريتخذ إجراء بشأن مشروع القرار امل
: رفض مشروع قرار بشـأن  ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٥  

  متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا 

صـــــوت الــــس علـــــى   ،٢٠٠٩حزيران/يونيــــه   ١٥يف   
ملــدة أســبوعني واليــة بعثــة  أن متــدد  يطلــب فيــه )٤٨٤(مشــروع قــرار

ــا   ــم املتحــدة يف جورجي ــراقيب األم ــيت  م ــوم   كال ــت ســتنتهي يف الي ان
 نفسه. ومل يتم اعتماد مشروع القـرار بسـبب تصـويت عضـو دائـم     

 فقــال إن واليــة هووضــح ممثــل االحتــاد الروســي موقــف بلــد . ضــده
بعثــة مل يعــد هلــا وجــود بســبب العــدوان اجلــورجي ضــد أوســيتيا    ال

. ولــذلك فإنــه ال يســتطيع تأييــد  ٢٠٠٨اجلنوبيــة يف آب/أغســطس 
بأحكـام  ’’ئ نظامـا أمنيـا جديـدا    سينشـ كـان  مشروع القـرار الـذي   

، وكـان يهـدف   ‘‘غري صائبة سياسيا ومصـطلحات باليـة ومتناقضـة   
__________ 

  .املتحدة األمم وثائق من كوثيقة يصدر مل  )٤٨٠(
)٤٨١(  S/PV.5969، ٢٥ الصفحة.  
  .املتحدة األمم ثائقو من كوثيقة يصدر مل  )٤٨٢(
  .٤٩الصفحة  ،A/64/2 انظر  )٤٨٣(
)٤٨٤(  S/2009/310.  



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية - اجلزء األول 
عن صون السالم واألمن الدوليني جملس األمن

 

149/1419 12-07779 

 

ــا     ــا وإنكــار وجــود أخبازي ــد ســالمة أراضــي جورجي إىل إعــادة تأكي
كدولة. واعترض املمثل أيضا على البعثة اجلديـدة الـيت تسـمى بعثـة     

تعمل يف كــل مــن جورجيــا   ســراقبــة يف جورجيــا يف حــني أــا    امل
ــا، وعلــى اإلشــارة إىل القــرار  وأخبا ــه ٢٠٠٨( ١٨٠٨زي ــال إن ). وق

ملواقـف  ايف الوثـائق الدوليـة    لكـي جتسـد   مقتنع بأن الوقت قد حـان 

 .)٤٨٥(جتسيدا سـليما  العسكرية والسياسية اجلديدة للدول يف املنطقة
وأعرب بعض أعضاء الس اآلخـرين وممثـل جورجيـا عـن أسـفهم      

 الــذي يــد الـتقين لواليــة البعثـة  لـرفض مشـروع القــرار املتعلـق بالتمد   
  كان يرمي إىل إعطاء بعض الوقت للمفاوضات.  

__________ 

)٤٨٥(  S/PV.6143١٢و  ١٣والصفحتان  ٤و٢ ، الصفحات.  
    اجللسات: احلالة يف جورجيا

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  يتالقرار والتصو
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٦٦  
نيســـــــــان/أبريل  ١٥

٢٠٠٨    

تقرير األمـني العـام عـن    
 احلالـــــــة يف أخبازيـــــــا،  

  )S/2008/219جورجيا (

مشــروع قــرار مقــدم   
 (أ)دول أعضــاء ٦ مــن

)S/2008/424  (  

   ٣٧املادة 
  أملانيا

) ٢٠٠٨( ١٨٠٨ القــــــرار  
   ال أحد - ال أحد  -  ١٥

٥٩٥١    
آب/أغســـــــــــطس  ٨

٢٠٠٨    

 آب/ ٧رســالة مؤرخــة 
 ٢٠٠٨أغســــــــــــــطس 

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن املمثـل   
الـدائم لالحتـاد الروســي   
ــدة   لــــدى األمــــم املتحــ

)S/2008/533  (  

 تــــانموجه رســــالتان
ــا  مــــن ممثــــل جورجيــ

 بشأن آخر التطـورات 
يف منطقــة تســخينفايل 

)S/2008/534 
  )S/2008/535  و

   ٣٧املادة 
  جورجيا

مـــن أعضـــاء  ١٠
  ،(ب) الس

  وجورجيا

  

٥٩٥٢  
آب/أغســـــــــــطس  ٨

٢٠٠٨    

 آب/ ٨رســالة مؤرخــة 
 ٢٠٠٨أغســــــــــــــطس 

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن املمثـل   
الـــدائم جلورجيـــا لـــدى 
ــدة   ــم املتحـــــــــ األمـــــــــ

)S/2008/536  (  

   ٣٧املادة   
فنلنـــدا (باســـم رئاســـة   
منظمــة األمــن والتعــاون 
  يف أوروبا)، وجورجيا 

مجيـــــع أعضـــــاء  
الس، وفنلنـدا،  

  وجورجيا

  

٥٩٥٣  
ــطس  ١٠ آب/أغســـــ

٢٠٠٨    

 آب/ ٩رســالة مؤرخــة 
 ٢٠٠٨أغســــــــــــــطس 

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن املمثـل   
الـــدائم جلورجيـــا لـــدى 
ــدة   ــم املتحـــــــــ األمـــــــــ

)S/2008/537  (  
رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  

آب/أغســــــــــــطس   ١٠
موجهــــــــــة إىل  ٢٠٠٨

رئيس جملس األمـن مـن   
املمثل الـدائم للواليـات   
املتحدة األمريكية لـدى  
ــدة   ــم املتحـــــــــ األمـــــــــ

   ٣٧املادة   
  جورجيا 

   ٣٩املادة 
ــني العــــام    ــل األمــ وكيــ
للشـــــؤون السياســــــية،  
ــام املســاعد   واألمــني الع

  لسالم  لعمليات حفظ ا

مـــن أعضـــاء  ١٣
وكـل   ،(ج)الس

  املدعوين 

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  يتالقرار والتصو
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            )S/2008/538  (  
٥٩٦١  

ــطس  ١٩ آب/أغســـــ
٢٠٠٨    

 ١٩رســــــالة مؤرخــــــة 
ــطس   ٢٠٠٨آب/أغســ

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن القـائم   
باألعمــــــــال بالنيابــــــــة 
للبعثــة الدائمــة لفرنســا   
ــدة   لــــدى األمــــم املتحــ

)S/2008/561  (  

   ٣٧املادة   
  جورجيا 

   ٣٩املادة 
ــني العــــام    ــل األمــ وكيــ
للشـــــؤون السياســــــية،  

ــام املســاعد   واألمــني الع
  لعمليات حفظ السالم  

مــــن أعضــــاء   ٨
وكــل  ،(د)الــس

  املدعوين

  

٥٩٦٩    
ــطس  ٢٨ آب/أغســـــ

٢٠٠٨    

رسالة موجهة مـن ممثـل     
ــا   ــب فيهـ ــا يطلـ جورجيـ
إىل الــس عقــد جلســة 
مـــــن أجـــــل النظـــــر يف 
ــة   ــراءات االنفراديـ اإلجـ

ــا لالحتـــاد الروســـي ف يمـ
يتعلق بأخبازيا وأوسـيتيا  

  )  S/2008/587اجلنوبية (

   ٣٧املادة 
  جورجيا

   ٣٩املادة 
املوظــف املســؤول عــن   
ــؤون  إدارة الشـــــــــــــــــــ
السياســـــية، واملوظـــــف 
ــن إدارة   ــؤول عــــ املســــ
  عمليات حفظ السالم 

مـــن أعضـــاء  ١١
وكـل   ،)ـهـ (الس

  املدعوين 

  

٥٩٩٢    
 األول/  شـــــــــرينت ٩

    ٢٠٠٨أكتوبر 

تقرير األمـني العـام عـن    
احلالـــــــة يف أخبازيـــــــا،   
جورجيــــــــــــــــــــــــــــــــا 

)S/2008/631  (  

مشــــــــــروع قــــــــــرار 
)S/2008/639  (  

) ٢٠٠٨( ١٨٣٩ القــــــرار    
   ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٠٨٢  
ــباط/فرباير  ١٣  شــــــ

٢٠٠٩    

تقرير األمني العام بشأن 
ــا،  احلالــــــــة يف أخبازيــــــ
ــرار   ــال بقـ ــا عمـ جورجيـ

 ١٨٣٩جملــــس األمــــن   
)٢٠٠٨) (S/2009/69 (  

ر مشــــــــــروع قــــــــــرا
)S/2009/88  (  

   ٣٧املادة 
  أملانيا وجورجيا، 

) ٢٠٠٩( ١٨٦٦ القــــــرار  
   ال أحد - ال أحد - ١٥

٦١٤٣  
حزيران/يونيـــــــه  ١٥

٢٠٠٩    

تقريــــر األمـــــني العـــــام  
ــرارات    ــال بق ــدم عم املق

ــن   ــس األمــ  ١٨٠٨جملــ
 ١٨٣٩) و ٢٠٠٨(
 ١٨٦٦) و ٢٠٠٨(
)٢٠٠٩( 
)S/2009/254  (  

رســـــــالة مـــــــن ممثـــــــل 
ــأن  ــا بشــــــــ جورجيــــــــ

ــهاك ــاد  اتانتـــــ االحتـــــ
الروســي التفــاق وقــف  
إطالق النار املؤلف مـن  

 ١٢اط املـؤرخ  ست نقـ 
ــطس   ٢٠٠٨آب/أغســ

)S/2009/305  (  

   ٣٧املادة 
  أملانيا وجورجيا، 

مجيـــــع أعضـــــاء  
ــس،  الــــــــــــــــــ

  ياوجورج

رفــــــض مشــــــروع قــــــرار 
)S/2009/310  (  

ــاد  ١ -  ١٠ (االحتــــــــــــــــــ
 أوغنــــدا،( ٤ - الروســــي) 

واجلماهريية العربية الليبيـة،  
   )نام وفييت والصني

رســـــالة مـــــن ممثـــــل        
جورجيا بشأن مقابلـة  

ــا ــواء يف  أجراهــــــ لــــــ
اجلــــــــيش الروســــــــي 

)S/2009/306  (  

      

      مشــروع قــرار مقــدم       
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  يتالقرار والتصو
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

 (و)دول ٧مــــــــــــــــــن             
)S/2009/310  (  

  
 املتحدة. والواليات املتحدة، واململكة وكرواتيا، وفرنسا، ، الروسي، وأملانيا االحتاد  (أ)  

  املتحدة. والواليات املتحدة، واململكة وكرواتيا، نام، وفييت وفرنسا، والصني، وبلجيكا، وإيطاليا، وإندونيسيا، الروسي، االحتاد  (ب)  
 وكرواتيـا،  نـام،  وفييـت  واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، وفرنسـا،     فاسـو،  وبوركينـا  وبنمـا،  وبلجيكـا،  ،وإيطاليـا  وإندونيسيا، الروسي، االحتاد  (ج)  

  املتحدة. املتحدة، والواليات واململكة وكوستاريكا،
  املتحدة. والواليات ، املتحدة واململكة وكوستاريكا، وكرواتيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإيطاليا، الروسي، االحتاد  (د)  
  املتحدة. والواليات ، املتحدة واململكة وكوستاريكا، وكرواتيا، وفرنسا، أفريقيا، وجنوب وبنما، وبلجيكا، وإيطاليا، وإندونيسيا، الروسي، حتاداال  )ـ(ه  
  أملانيا، وتركيا، وفرنسا، وكرواتيا، واململكة املتحدة، النمسا، والواليات املتحدة.  (و)  

  الشرق األوسط
  

  ألوسطاحلالة يف الشرق ا – ٢٧
 عام عرض  

ــرة خــالل   ــد الفت ــد االســتعراض، قي ــس عق ــن جمل  األم
 الشـرق  يف احلالـة ” املعنـون  البنـد  يف نظـره  إطار يف جلسة ٢١

 املســامهة البلــدان مــع خاصـة  جلســات ســت منــها ،“األوسـط 
 بيانـــات ســـتة تمـــدقـــرارات، واع مثانيـــة واختـــذ ،)٤٨٦(بقـــوات
 الرئيسـية  املواضـيع  اجللسـات  تلـك  يف الـس  وتنـاول . رئاسية
 االشــتباك فــض ملراقبــة املتحــدة األمــم قــوة) أ: (التاليــة األربعــة

ــة قــوة( ــوة) ب(، )٤٨٧()االشــتباك فــض مراقب  املتحــدة األمــم ق
ــة ــان يف املؤقتـ ــوة( لبنـ ــة القـ ــان يف املؤقتـ ــرار) لبنـ  ١٧٠١ والقـ

__________ 

، املعقــودة يف ٥٩١٨فيمــا خيــص قــوة مراقبــة فــض االشــتباك: اجللســة    )٤٨٦(
، املعقــــــــودة يف ٦٠٣٥؛ و اجللســــــــة ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــــه  ٢٣
، املعقــودة يف  ٦١٤٦جللســة ؛ و ا٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ١٠
، املعقــــــــودة يف ٦٢٣٢؛ و اجللســــــــة ٢٠٠٩حزيران/يونيــــــــه  ١٩
قــوة األمــم املتحــدة  يتعلــق بفيمــا و. ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٧

ــة    ــان: اجللسـ ــة يف لبنـ ــودة يف ٥٩٦٥املؤقتـ آب/أغســـطس  ٢٥، املعقـ
  .٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٣، املعقودة يف ٦١٨١؛ و اجللسة ٢٠٠٨

 القسـم يد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء العاشـر،      لالطالع على مز  )٤٨٧(
  قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك.يتعلق باألول، فيما 

 جلنــــــة) د( ،)٤٨٨()٢٠٠٤( ١٥٥٩ القــــــرار) ج( ،)٢٠٠٦(
 ).  ٢٠٠٥( ١٥٩٥ والقرار )٤٨٩(املستقلة الدولية التحقيق

 أربـع  االشـتباك  فـض  مراقبـة  قـوة  واليـة  الس وجدد  
 كــل اختــاذه وفــور .)٤٩٠(أشــهر يف كــل مــرة ســتة لفتــرة مــرات
 التـوايل،  علـى  فيـه،  وافـق  رئيسـه  مـن  بيانـا  الس أصدر قرار،
 تتسـم  األوسـط  الشـرق  يف احلالـة ” بـأن  العام األمني قول على

 يـــتم أن وإىل مل مـــا كـــذلك تظـــل أن احملتمـــل ومـــن بـــالتوتر،
 الشـرق  مشكلة جوانب مجيع تغطي شاملة تسوية إىل التوصل

__________ 

أعلن الس يف هذا القرار تأييده إلجراء عمليـة انتخابيـة حـرة و      )٤٨٨(
ــة       ــوات األجنبي ــع الق ــان، وحــث مجي ــيس لبن ــة النتخــاب رئ نزيه

ىل حل مجيع امليليشـيات  املتبقية إىل االنسحاب من لبنان، و دعا ا
  اللبنانية و غري اللبنانية و نزع سالحها.

 القسـم لالطالع على مزيد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء التاسـع،        )٤٨٩(
مـا  الرابـع، في  القسـم اللجنة، و اجلـزء التاسـع،   يتعلق بالثالث فيما 

  احملكمة اخلاصة بلبنان.يتعلق ب
ــرارات   )٤٩٠(  ١٨٧٥ ) و٢٠٠٨( ١٨٤٨) و ٢٠٠٨( ١٨٢١القـــــــــ

  ).٢٠٠٩( ١٨٩٩) و ٢٠٠٩(




