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أوروبـــا
18 -  الحالة في جورجيا

 المقرر المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1993 
)الجلسة 3169(: بيان من الرئيس

مبذكرة شفوية مؤرخة 25 كانون األول/ديسمرب 1992 موجهة إىل األمني 
العام 1 ، أحالت وزارة خارجية جورجيا رسالة حتمل التاريخ نفسه أعرب 
فيها رئيس الربملان ورئيس دولة جورجيا عن اخلوف من إمكانية أن يؤدي 
تصعيد النزاع يف أخبازيا إىل زعزعة استقرار منطقة القوقاز بأسرها 2 . وذكر 
يف تلك الرسالة، يف جلة أمور، أن االخرتاق غري املشروع إلقليم جورجيا 
من ِقبل مواطنني أجانب ووصول إمدادات عسكرية من االحتاد الروسي 
إىل منطقة النزاع دعمًا للقوات األخبازية مستمران. وطلب إدراج املسألة 
مرة أخرى على جدول أعمال جملس األمن ومناقشتها يف جلسة رمسية 
للمجلس. وقال إن اجمللس قد يود أن يتخذ قراراً ميكن أن ينص، يف جلة 
أخبازيا.  إىل  املتحدة  لألمم  تابعة  السالم  حلفظ  قوة  إرسال  على  أمور، 
وأضاف قائاًل إنه يرى أنه يستحسن صدور نداء عن جملس األمن يهيب 
جبميع الدول األعضاء أاّل تسمح بأّي تعٍد على السالمة اإلقليمية لدولة 
جورجيا. وأوضح أن اجلهود التنسيقية فيما بني اجمللس وخمتلف املنظمات 

اإلقليمية ودون اإلقليمية ميكن أن تكون هلا فعالية كبرية.
ويف 28 كانون الثاين/يناير 1993، وعماًل ببيان رئيس جملس األمن 
الصادر بتاريخ 10 أيلول/سبتمرب 1992 بشأن احلالة يف جورجيا 3 ، 
قدم األمني العام تقريراً إىل اجمللس عن احلالة يف أخبازيا، جورجيا 4 . وقال 
التقرير  منذ  تدهوراً  زادت  أخبازيا  يف  احلالة  إن  التقرير  يف  العام  األمني 
األخري الذي قدمه إىل اجمللس يف تشرين الثاين/نوفمرب 1992. ويشكل 
استمرار القتال هتديداً خطرياً لصون السلم واألمن الدوليني يف كل منطقة 
القوقاز وما حوهلا، ويعد نشوب القتال فيما بني اجملموعات العرقية يف 
الشمالية  أوسيتيا  قوات  بني   1992 الثاين/نوفمرب  تشرين  شهر  بداية 
الرئيس  الروسي مما حفز  القوقاز من االحتاد  واالجنوش يف منطقة مشال 
الروسي على إعالن حالة طوارئ مؤقتة مبثابة إشارة إضافية إىل احتمال 
نشوء حالة متفجرة يف القوقاز. وقال إنه يرى أن اتفاق 3 أيلول/سبتمرب 
ال يزال يوفر أفضل أساس الستئناف عملية السلم يف أخبازيا. ومع ذلك 
فإن استعادة عملية سلم سارية املفعول يف أخبازيا قد تتطلب دعمًا أكثر 
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وقف  على  االتفاق  على  الطرفني  ملساعدة  الدويل  اجملتمع  من  نشاطًا 
إطالق النار والتوصل إىل تسوية سياسية. وهو يدرس إمكانية إيفاد بعثة 
جديدة إىل جورجيا الستعراض احلالة يف أخبازيا من أجل تقييم الوضع 
السياسي العام. كما ميكن للبعثة أن تناقش وتقدم النصح بشأن األمور 
العملية مثل إقرار ومراقبة وقف فوري إلطالق النار، مع التأكيد بصفة 
الروسي  واالحتاد  جورجيا  بني  أخبازيا  يف  املوجودة  احلدود  على  خاصة 
وعلى محاية السكك احلديدية وروابط االتصاالت يف أخبازيا. وذكر أنه 
ينظر أيضًا يف إيفاد بعثة إىل أخبازيا لتقصي احلقائق عن انتهاكات حقوق 
اإلنسان لتبحث االدعاءات املتعلقة بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان 

من كال اجلانبني.
الثاين/يناير 1993،  ويف اجللسة 3169، املعقودة يف 29 كانون 
من  املقدمة  الشفوية  املذكرة  يف  وارد  لطلب  استجابة  اجمللس،  أدرج 
جورجيا، تلك املذكرة وتقرير األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار 
جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل جورجيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة 

يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
نزاع  إىل  يتحول  قد  أخبازيا  يف  النزاع  أن  من  جورجيا  ممثل  وحذر 
إثين ودويل وينتشر يف منطقة القوقاز كلها وما حوهلا إذا مل ُتتخذ تدابري 
وقائية حقيقية. وأعرب عن اعتقاد جورجيا أن االحتاد الروسي بإمكانه 
أن يساهم مسامهة كبرية يف تسوية النزاع. وقال إن جورجيا، من جانبها، 
بشرط  أيلول/سبتمرب،   3 املوقع يف  االتفاق  تنفيذ  يف  للشروع  مستعدة 
املواقع  إىل  الطرفني  وعودة  الدائمة  إقامتهم  أماكن  إىل  الالجئني  إعادة 
اليت كانا حيتالهنا يف 2 أيلول/سبتمرب 1992. وترغب جورجيا يف إيفاد 
لرصد  إليها  املتحدة  لألمم  تابعة  وقوات  املتحدة  لألمم  تابعني  مراقبني 
السكك  ومحاية خطوط  الروسي،  واالحتاد  جورجيا  بني  احلدود  منطقة 
احلديدية واالتصال، وكفالة االمتثال لوقف إطالق النار. وبينما قد يكون 
ممثلو جهوريات االحتاد السوفيايت السابق جزًءا من قوة كهذه تابعة لألمم 
أخرى  أعضاء  دول  من  ضباط  يكون  أن  مبكان  األمهية  من  املتحدة، 
إرسال  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة  القوة.  هلذه  العليا  القيادة  من  جزًءا 
صالحيات  لديهم  تكون  النزاع  مناطق  إىل  عسكريني  مراقبني  جمموعة 
دراسة  إجراء  من  لتمكينهم  رصد  وظيفة  هبم  منوطة  وتكون  التفاوض 
للنزاع.  تسوية  إىل  للتوصل  مقرتحات  وتقدمي  أخبازيا  يف  للحالة  شاملة 
املسلحة إىل  بإهناء اجملاهبة  يتعلق  فيما  السلطات اجلورجية  ويستند هنج 
لدولة جورجيا وسيادهتا ومحاية  اإلقليمية  السالمة  احرتام حرمة  مبدأي 

حقوق اإلنسان 5 .
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مشاورات  أعقاب  يف  له،  ُأذن  قد  أنه  )اليابان(  الرئيس  أعلن  مث 
عن  نيابة  التايل  بالبيان  يديل  بأن  اجمللس،  أعضاء  بني  فيما  أجريت 

اجمللس 6 :
حييط جملس األمن علمًا مع التقدير بتقرير األمني العام املؤرخ 28 

كانون الثاين/يناير 1993 عن احلالة يف أخبازيا، جهورية جورجيا.
ويعرب اجمللس عن قلقه الشديد إزاء تزايد تدهور احلالة يف أخبازيا، 
ويدعو جيع األطراف إىل وقف القتال فوراً والتقيد بأحكام اتفاق 3 أيلول/

سبتمرب 1992 وتنفيذها بدقة، وهو االتفاق الذي يؤكد كفالة السالمة 
اإلقليمية جلورجيا، وينص على وقف إطالق النار، والتزام األطراف بعدم 

اللجوء إىل استعمال القوة، وميثل أساس احلل السياسي الشامل.
ويؤيد اجمللس املالحظة اليت أبداها األمني العام واليت مؤداها أن إقرار 
إىل اتفاق 3  أّي عملية سلم قادرة على االستمرار يف أخبازيا، استناداً 
أيلول/سبتمرب 1992، قد يستلزم من اجملتمع الدويل دعمًا أنشط ملساعدة 
الالجئني  وعودة  النار  إطالق  لوقف  اتفاق  إىل  التوصل  يف  األطراف 
السياق، اإلعراب عن  وإعداد تسوية سياسية. ويكرر اجمللس، يف هذا 

تأييده للجهود اليت يبذهلا حاليًا مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا.
وحتقيقًا هلذه الغاية، يقر اجمللس اقرتاح األمني العام الداعي إىل إيفاد 
بعثة جديدة إىل جورجيا الستعراض احلالة يف أخبازيا ويؤكد ضرورة كفالة 
التنسيق الفّعال بني أنشطة األمم املتحدة وأنشطة مؤمتر األمن والتعاون 
من  أنه  اعتقاده  عن  اجمللس  ويعرب  السلم.  إقرار  إىل  الرامية  أوروبا  يف 
العملية  املسائل  ومناقشة  عام؛  بوجه  السياسية  احلالة  تقييم  الضروري 
أخبازيا  احلدود يف  ومراقبة  النار ورصده  فوري إلطالق  إقرار وقف  مثل 
وخطوط  احلديدية  السكة  خط  ومحاية  الروسي،  واالحتاد  جورجيا  بني 

االتصاالت يف أخبازيا. وإلسداء املشورة بشأن هذه املسائل.
ويقر اجمللس أيضًا اقرتاح األمني العام الداعي إىل إيفاد بعثة لتقصي 
انتهاكات  بوقوع  اجلانبني  ادعاءات  يف  للتحقيق  أخبازيا  إىل  احلقائق 

للقانون اإلنساين الدويل.
ويطلب اجمللس إىل األمني العام أن يعد تقريراً عن نتائج البعثة وأن 
النار وإجراء تسوية سياسية  تعزيز وقف إطالق  تدابري من أجل  يقرتح 

شاملة.

المقرر المؤرخ 11 أيار/مايو 1993: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 5 أيار/مايو 1993 موجهة إىل الرئيس 7 ، ذكر األمني 
العام أنه نظراً لألوضاع احلالية يف أخبازيا، اليت زادت ترّديًا منذ اعتماد 
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انتهى  فقد   ،1993 الثاين/يناير  29 كانون  املؤرخ  اجمللس  رئيس  بيان 
إىل أن إيفاد بعثة زائرة أخرى، كما كان يتوخى أصاًل، لن يكون أسلوبًا 
مالئمًا يف حماولة تنشيط عملية السلم. ففي اعتقاده أن ما يلزم إلقرار 
وقف دائم إلطالق النار والستئناف عملية التفاوض السياسية إمنا هو 
جهد مركز بدرجة أكرب. وبناًء على ذلك فقد قرر، بعد إجراء املشاورات 
الالزمة، أن يعنّي مبعوثًا خاصًا له يف جورجيا ملدة ثالثة أشهر لتحقيق 
التوصل إىل اتفاق بشأن وقف إطالق النار؛ ومساعدة الطرفني يف إحياء 
عملية املفاوضات إلجياد حل سياسي للنزاع؛ واحلصول على دعم البلدان 
مع  الوثيق  بالتعاون  األهداف،  تلك  حتقيق  يعنيهم  ممن  وغريها  اجملاورة 

الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا 8 .
وبرسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 1993 9 ، أبلغ رئيس اجمللس األمني 
العام بأن أعضاء اجمللس يساورهم القلق إزاء احلالة السائدة يف جورجيا، 
ومن مث فهم يرحبون بقراره تعيني مبعوث خاص جلورجيا. وهم يتطلعون 
إىل تلقي مزيد من التقارير عن التطورات اجلارية يف جورجيا وعن مهمة 
املبعوث اخلاص، وعن أّي توصيات يف املستقبل يوّد األمني العام تقدميها 

يف سياق تلك املهمة.

 المقرر المؤرخ 2 تموز/يوليه 1993 )الجلسة 3249(: 
بيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 2 متوز/يوليه 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن 10 ، 
للمجلس، مستشهداً  طلب رئيس جهورية جورجيا عقد جلسة طارئة 
بالقصف املدفعي املتواصل واملتزايد يف حدته للمناطق السكنية من مدينة 
سوخومي، مما يتسبب يف حدوث إصابات يف صفوف السكان املدنيني 
بسرعة “فاجعة”. فقد بدأت الطغمة االنفصالية يف أخبازيا هجومًا واسع 
النطاق على اجلبهة بأكملها، ويف املنطقة الساحلية اليت تسيطر عليها 
الشاطئ قوات مهاجة،  تنزل إىل  الروسي  التابعة لالحتاد  قوات احلدود 

تتألف أساسًا من مواطنني روس.
ويف اجللسة 3249، املعقودة يف 2 متوز/يوليه 1993، أدرج جملس 
األمن الرسالة يف جدول أعماله. مث أعلن الرئيس )اململكة املتحدة( أنه 
قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن 

يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 11 :
نظر جملس األمن يف الرسالة املؤرخة 2 متوز/يوليه 1993 املوجهة 
إىل رئيس جملس األمن من رئيس الدولة يف جهورية جورجيا بشأن احلالة 
األنباء  إزاء  قلقه  بالغ  يف أخبازيا جبمهورية جورجيا. ويعرب اجمللس عن 

لالطالع على مزيد من التفاصيل انظر الفصل اخلامس.   8
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اليت تفيد بتزايد القتال حول سوخومي. ويدعو اجمللس جيع األطراف إىل 
وقف األعمال العسكرية فوراً، واحرتام اتفاق وقف إطالق النار املربم يف 
14 أيار/مايو 1993. وسوف ينظر اجمللس دون إبطاء يف تقرير األمني 

العام املؤرخ 1 متوز/يوليه 1993 والتوصيات الواردة فيه.

 المقرر المؤرخ 9 تموز/يوليه 1993 )الجلسة 3252(: 
القرار 849 )1993(

املؤرخ 10  األمن  ببيان رئيس جملس  يف 1 متوز/يوليه 1993، وعماًل 
أيلول/سبتمرب 1992 12 ، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن احلالة 
املتحدة  األمم  بذلتها  اليت  املكثفة  اجلهود  فيه  وصف   ، 13 أخبازيا  يف 
للتوصل إىل تسوية هلذا النزاع. وأفاد األمني العام بأن مبعوثه اخلاص قام 
ببعثته األوىل إىل جورجيا يف الفرتة من 20 إىل 25 أيار/مايو 1993 
ستكهومل  إىل  ذلك  بعد  وتوجه  واألخبازية  اجلورجية  بالسلطات  والتقى 
وموسكو للتشاور مع الرئيسة احلالية جمللس مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا 
ومع السلطات الروسية. مث عقد مبعوثه اخلاص اجتماعًا مع رئيس الدولة 
اجلورجي يف بروكسل يف 22 حزيران/يونيه 1993، أكد فيه األخري مرة 
أخرى على احلاجة إىل قيام األمم املتحدة بعمل عاجل، ودعا بقوة إىل 
إيفاد مراقيب األمم املتحدة العسكريني على الفور كي جيري وزعهم يف 
املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة يف أخبازيا. وذكر األمني العام أيضًا أن 
احلالة يف جورجيا آخذة يف التدهور. واستمرار األعمال العدائية يف أخبازيا 
يعتقد أن من الضروري  إنه  البلد. وقال  اقتصاد  على  مدمراً  تأثرياً  يرتك 
التماس احلل على ثالثة مسارات: تعزيز وقف إطالق النار )وإخضاعه 
يستحسن  سياسية،  تفاوضية  عملية  وبدء  األمر(؛  لزم  إذا  دولية  ملراقبة 
العمليتني من  املتحدة؛ وتوفري دعم هلاتني  أن تكون حتت رعاية األمم 
ِقبل البلدان اجملاورة، وأمهها إىل حّد كبري االحتاد الروسي. وقد كشفت 
املشاورات اليت أجراها، واليت أجراها مبعوثه اخلاص، أن احلكومة اجلورجية 
الذي  النهج  جوانب  تأييداً كاماًل كل  يؤيدون  سوخومي  يف  وأنصارها 
يتبناه، وأن اجلانب األخبازي حيبذ عقد مؤمتر سلم برعاية األمم املتحدة، 
ولكنه ال حيبذ، يف الوقت الراهن، وزع املراقبني العسكريني، وأن اجلانب 
لديه  وإن كانت  العسكريني  املتحدة  األمم  مراقيب  وزع  حيبذ  الروسي 
حتفظات على املؤمتر يف الوقت احلايل. وأعرب عن تأييده للرأي القائل 
بأنه يتعني على األمم املتحدة أن تفكر بدقة قبل أن تضطلع بأّي عملية 
جناح  احتماالت  على  تنطوي  سياسية  بعملية  ترتبط  ال  السالم  حلفظ 
التزامات  يف  الدخول  خطر  هناك  القاعدة،  هذه  ُتراع  مل  فما  معقولة. 
مفتوحة حلفظ السالم يصعب االنسحاب منها دون التسبب يف اندالع 
أعمال عدائية جديدة. وبناًء على ذلك، فقد أحجم عن التوصية بوزع 
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مراقبني عسكريني قبل أن يكون بوسعه إبالغ اجمللس بأن جيع األطراف 
املعنية قد وافقت على الدخول يف مفاوضات حتت رعاية األمم املتحدة. 
بيد أنه خلص إىل نتيجة مفادها أن التزام هذا املوقف ميكن أن يؤدي إىل 
املزيد من اشتداد الصراع، مع ما ميكن أن ينطوي عليه ذلك من عواقب 
خطرية ملنطقة القوقاز بأسرها. ونظراً للحاجة املاسة للسيطرة على النزاع 
األمم  مراقيب  من  مراقبًا   50 يضم  فريق  بإيفاد  يوصي  فإنه  أخبازيا،  يف 
منطقيت سوخومي  مبدئيًا يف  إىل جورجيا، ووزعهم  العسكريني  املتحدة 
وأوكامكريا يف أخبازيا. وستتمثل والية فريق املراقبني يف: )أ( احليلولة دون 
يف  احلميدة  مساعيه  استخدام  )ب(  النزاع؛  تصعيد  من  املزيد  حدوث 
إعادة إقرار اتفاق وقف إطالق النار؛ )ج( اإلبالغ عن انتهاكات وقف 
القائم؛ )د( حماولة  النار، والتحقيق فيها، وحماولة إعادة الوضع  إطالق 
إقامة اتصاالت بني اجلانبني اجلورجي واألخبازي بغية إجهاض انتهاكات 
يبذله  مبا  العسكريني  املراقبني  فريق  وزع  خيل  ولن  النار.  إطالق  وقف 
األمني العام من جهود مستمرة لبدء عملية سلم، تشمل حكومة جورجيا 
دعوة  ينوي  إنه  وقال  الروسي.  واالحتاد  أخبازيا  يف  املوجودين  والطرفني 
رئيسة مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا لتكون ممثَّلة كمراقب يف مؤمتر السلم 

عند عقده يف هناية املطاف.
متوز/  7 يف  قدمها  لتقريره  إضافة  يف  أشار،  العام  األمني  أن  بيد 

يوليه 14 ، إىل حدوث تدهور خطري يف الوضع العسكري يف سوخومي 
وحوهلا وحذر من وزع مراقبني عسكريني إىل حني إعادة وقف إطالق 
النار واحرتامه. وأضاف قائاًل إن جملس األمن قد يرغب يف أن يأذن له 
بأن يتخذ جيع اخلطوات الضرورية لكفالة الوزع السريع للمراقبني مبجرد 

استيفاء هذا الشرط.
ويف اجللسة 3252، املعقودة يف 9 متوز/يوليه 1993، أدرج جملس 
األمن تقرير األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 
دعا اجمللس ممثل جورجيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون 
أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس انتباه أعضاء اجمللس إىل 
مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة وتال تنقيحًا 

جيب إدخاله على مشروع القرار يف شكله املؤقت 15 .
املنقحة شفويًا  بصيغته  القرار،  للتصويت مشروع  ُطرح  وبعد ذلك 
 ،)1993(  849 القرار  بوصفه  باإلجاع  واعُتمد  املؤقت،  شكله   يف 

ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 1 و7 متوز/يوليه 1993،

.S/26023/Add.2  14
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 10 يف  األمن  جملس  رئيس  هبا  أدىل  اليت  البيانات  إىل  يشري  وإذ 
أيلول/سبتمرب و8 تشرين األول/أكتوبر 1992 و29 كانون الثاين/يناير 

1993 بشأن احلالة يف أخبازيا، جهورية جورجيا،
وإذ يشري إىل اتفاق موسكو املؤرخ 3 أيلول/سبتمرب 1992،

أيار/مايو  املؤرخة 5  العام  األمني  رسالة  املبني يف  النهج  يؤيد  وإذ 
1993 واملوجهة إىل رئيس جملس األمن،

وإذ يالحظ مع القلق تصاعد القتال مؤخراً حول سوخومي،
وإذ يؤكد من جديد البيان الذي أدىل به رئيس جملس األمن يف 2 
متوز/يوليه 1993، والذي دعا يف اجمللس بصفة خاصة جيع األطراف 

إىل احرتام اتفاق وقف إطالق النار املؤرخ 14 أيار/مايو 1993،
وإذ يؤكد على ما يعلقه من أمهية، يف سياق وزع املراقبني العسكريني، 
على وجود وقف إلطالق النار وعملية للسلم وتنفيذمها مبشاركة فّعالة 

من ِقبل األمم املتحدة،
حييط علمًا مع التقدير باملالحظات الواردة يف تقرير األمني   -  1

العام؛
يطلب إىل األمني العام أن يوفد مبعوثه اخلاص إىل املنطقة   -  2
وأن  النار  إطالق  وقف  تنفيذ  بشأن  اتفاق  إىل  التوصل  يف  للمساعدة 
يشرع على الفور فيما يلزم من استعدادات، مبا يف ذلك االتصال بالدول 
للتخطيط  فريق  وإيفاد  مراقبني  إتاحة  قد يكون مبقدورها  اليت  األعضاء 
إىل املنطقة، من أجل إرسال مخسني من املراقبني العسكريني إىل جورجيا 

مبجرد تنفيذ وقف إطالق النار؛
التماسًا  اجمللس،  خيطر  أن  العام  األمني  إىل  أيضًا  يطلب   -  3
لقراره، عند تنفيذ وقف إطالق النار وعندما تسمح الظروف، من وجهة 
نظره، بوزع املراقبني، وأن يتقدم بتوصيات يف تلك املرحلة بشأن واليتهم، 

ويعلن استعداده للتصرف على وجه السرعة لدى ورود ذلك اإلخطار؛
يرحب يف هذا السياق باجلهود املستمرة اليت يبذهلا األمني   -  4
العام من أجل الشروع يف عملية للسلم تضم أطراف النزاع وتشارك فيها 

حكومة االحتاد الروسي كجهة تيسري؛
يؤيد التعاون املستمر بني األمني العام والرئيس احلايل ملؤمتر   -  5
األمن والتعاون يف أوروبا، يف جهودمها الرامية إىل إحالل السلم باملنطقة؛

وجه  على  تدخل  أن  إىل  جورجيا  جهورية  حكومة  يدعو   -  6
مركز  بشأن  اتفاق  عقد  حول  املتحدة  األمم  مع  مناقشة  يف  السرعة 
املراقبني يف وقت مبكر عندما يقرر اجمللس  القوات، بغرض تيسري وزع 

ذلك؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  -  7

 المقرر المؤرخ 6 آب/أغسطس 1993 
)الجلسة 3261(: القرار 854 )1993(

جملس  رئيسة  إىل  موجهة   1993 آب/أغسطس   4 مؤرخة   برسالة 
 849 بالقرار  عماًل  قام،  بأنه  اجمللس  العام  األمني  أبلغ   ، 16 األمن 
)1993( بإيفاد فريق ختطيط إىل أخبازيا يف 19 متوز/يوليه 1993. ويف 
غضون ذلك، قام ممثال طريف الصراع، واالحتاد الروسي كوسيط، بتوقيع 
اتفاق يف 27 متوز/يوليه 1993، بدأ مبقتضاه سريان وقف إطالق النار 
يف 28 متوز/يوليه 1993، وأعرب األمني العام عن اعتقاده بأن األحوال 
الراهنة تسوغ وزع مراقبني فوراً. واقرتح إيفاد فريق متقدم يرتاوح قوامه من 

5 إىل 10 مراقبني إىل منطقة الصراع.
ويف اجللسة 3261، املعقودة يف 6 آب/أغسطس 1993، أدرج 
األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  أعماله.  جدول  يف  الرسالة  األمن  جملس 
دعا اجمللس ممثل جورجيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون 
أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجهت الرئيسة )الواليات املتحدة( 
انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد أعد يف سياق مشاورات 
يف  القرار  مشروع  على  إدخاهلا  تنقيحات جيب  وتلت  السابقة  اجمللس 
إىل رسالة مؤرخة 2 آب/ أيضًا  انتباههم  17 . ووجهت  املؤقت  شكله 

أغسطس 1993 موجهة إىل رئيسة اجمللس من ممثل جورجيا 18 . وذكرت 
تتخذها  أن  يلزم  اليت  واإلجراءات  جورجيا  يف  احلالة  طابع  أن  كذلك 
النار تتطلب استجابة  اتفاق وقف إطالق  األمم املتحدة نتيجة لتوقيع 
عاجلة من اجمللس. فعدم اختاذ إجراء سيؤخر بال داع البعثة اليت سُتوفد 
العام قريبًا إىل اجمللس  إىل جورجيا. وعالوة على ذلك، سيقدم األمني 
لبعثة كهذه. ولذا، فهي  الكامل  الوزع  املفصلة عن  مقرتحاته وتوصياته 
تطلب من أعضاء اجمللس، كمسألة استثنائية، أن يبتوا يف مشروع القرار 

بدون اإلشعار واملناقشة املعتادين.
املنقحة شفويًا  بصيغته  القرار،  للتصويت مشروع  ُطرح  وبعد ذلك 
 يف شكله املؤقت، واعُتمد باإلجاع بوصفه القرار 854 )1993(، ويف 

ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل قراره 849 )1993( املؤرخ 9 متوز/يوليه 1993 الذي 
احتفظ للمجلس حبق إصدار قرار بشأن وزع مراقبني عسكريني عقب 

تنفيذ وقف إلطالق النار،
وإذ يرحب بالتوقيع يف 27 متوز/يوليه 1993 على اتفاق إقرار وقف 

إطالق النار يف أخبازيا، جهورية جورجيا،
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يوافق على اقرتاح األمني العام على النحو الوارد يف رسالته   -  1
املؤرخة 4 آب/أغسطس 1993 املوجهة إىل رئيس جملس األمن والداعي 
العسكريني  املراقبني  من  إىل عشرة  قوامه  يصل  متقدم  فريق  إرسال  إىل 
التابعني لألمم املتحدة إىل املنطقة يف أقرب وقت ممكن للبدء يف املعاونة 
يف التحقق من االمتثال لوقف إطالق النار على النحو املتوخى يف اتفاق 
وقف إطالق النار، على أن تنتهي والية الفريق يف غضون ثالثة أشهر، 
ويتوخى أن جيري إدماج هذا الفريق املتقدم يف بعثة ملراقيب األمم املتحدة 

إذا أنشأ اجمللس تلك البعثة رمسيًا؛
يتطلع إىل تقرير األمني العام بشأن اقرتاح إنشاء بعثة مراقبة   -  2
تقديراً  اخلصوص،  وجه  على  يشمل،  أن  على  املتحدة،  لألمم  تابعة 
مفصاًل بالتكاليف ونطاق العملية وإطاراً زمنيًا لتنفيذها والنتيجة املتوقعة 

هلذه العملية؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  -  3

 المقرر المؤرخ 24 آب/أغسطس 1993 
)الجلسة 3268(: القرار 858 )1993(

قدم   ،)1993(  849 بالقرار  وعماًل   ،1993 آب/أغسطس   6 يف 
األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن احلالة يف أخبازيا، جورجيا 19 ، وصف 
فيه مفهوم عملية بعثة مراقبني عسكريني ُتعرف باسم بعثة مراقيب األمم 
املتحدة يف جورجيا. وتكون مهام البعثة هي )أ( التحقق من احرتام اتفاق 
لألعمال  تصعيد  أّي  تفادي  يف  املساعدة  و)ب(  النار؛  إطالق  وقف 
العسكريني  بالقادة  االتصال  قناة  استمرار  على  العمل  و)ج(  القتالية؛ 
التحقيق  و)د(  النار؛  إطالق  وقف  انتهاكات  منع  أجل  من  للطرفني 
بتنفيذ مهام  املقر  إبالغ  النار؛ و)هـ(  انتهاكات وقف إطالق  أنباء  يف 
البعثة. وقال إنه خُلص، بعد دراسة متأنية للنتائج اليت انتهى إليها فريق 
التخطيط، إىل أن إيفاد 50 مراقبًا عسكريًا، كما هو مأذون يف القرار 
849 )1993(، ال يكفي للتصّدي للحالة اليت نشأت منذ ذلك احلني. 
تشمل  البعثة حبيث  األمن والية  يوسع جملس  بأن  يوصي  فهو  ولذلك 
يأذن  بأن  أيضًا  العسكريني دون تأخري. ويوصي  املراقبني  وزع 88 من 
جملس األمن بإنشاء بعثة ملراقيب األمم املتحدة يف جورجيا تكون هلا هذه 
الوالية املوسعة. وهو يود أيضًا أن يوجه أنظار اجمللس إىل بعض السمات 
اجلديدة يف اتفاق وقف إطالق النار اليت قد تؤثر يف سري عمل البعثة، 
ومن بينها األحكام اليت تنص على نوع من الوزع مع قوات وأفرقة أخرى 
العام.  النار والنظام  إليها مسؤوليات عن استتباب وقف إطالق  تسند 
وهو يقرتح إيفاد فريق متقدم من البعثة إىل املنطقة تكون إحدى مهامه 
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أغسطس 1993.

مسؤوليــــات  وحجـــم  الكيانات،  هبذه  البعثة  عالقة  للطرفني  يوضح  أن 
وسلطـــات كل منهـــــا، قبـــل وزع البعثة بالكامل.

 ،1993 آب/أغسطس   24 يف  املعقودة   ،3268 اجللسة  ويف 
إقرار  أعماله. وبعد  العام يف جدول  األمني  تقرير  األمن  أدرج جملس 
رسالتني  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  الرئيسة  وجهت  األعمال،  جدول 
العام  األمني  من  موجهتني   1993 آب/أغسطس  و6   4 مؤرختني 
إىل رئيسة اجمللس 20 . ووجهت الرئيسة انتباه أعضاء اجمللس أيضًا إىل 

مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 21 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 858 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل قراره 849 )1993( املؤرخ 9 متوز/يوليه 1993 الذي 
احتفظ فيه لنفسه حبق إصدار قرار بشأن وزع مراقبني عسكريني عقب 

تنفيذ وقف إلطالق النار،
وإذ يرحب بالتوقيع على اتفاق وقف إطالق النار يف 27 متــوز/يوليه 

1993 بيــن جهوريـــة جورجيــــا وقوات يف أخبازيا،
وإذ يشري إىل قراره 854 )1993( املؤرخ 6 آب/أغسطس 1993، 

الذي وافق فيه على وزع فريق مراقبني متقدم ملدة ثالثة أشهر،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 6 و7 متوز/يوليه 1993،

وإذ يؤكد من جديد بياناتـــه السابقـــة اليت تؤكد علـــى الـــدور احليـــوي 
الستمرار اتفاقات وقــف إطالق النار، وخباصة بيان رئيس جملس األمن 

الصادر يف 2 متوز/يوليه 1993،
وإذ يقرر أن استمرار الصراع يف جورجيا يهدد السلم واالستقرار يف 

املنطقة،
وإذ يالحظ أن طريف الصراع قد ألزما نفسيهما بانسحاب قواهتما 

من أخبازيا، وأن هذا االنسحاب جار يف الوقت احلاضر،
آب/أغسطس  و7   6 املؤرخ  العام  األمني  بتقرير  يرحب   -  1

1993؛
يقرر إنشاء بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا وفقًا للتقرير   -  2
املشار إليه أعاله، على أن تتألف من عدد يصل إىل مثانية ومثانني مراقبًا 
عسكريًا، باإلضافة إىل موظفني يكون عددهم عند احلّد األدىن الالزم 

لدعم البعثة، وتكون للبعثة الوالية التالية:

.S/26264و S/26254  20

.S/26348  21
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فـــي  املربم  النار  إطالق  وقف  اتفاق  احرتام  من  التحقق  )أ( 
27 متوز/يوليه 1993 مع االهتمام بصفـــة خاصـة باحلالة يف مدينة 

سوخومي؛
التحقيق يف انتهاكات وقف إطالق النار التـــي يبلَّــغ بوقوعهـــا  )ب( 

وحماولة حل هـــذه احلوادث مع األطراف املعنية؛
يف  مبا  واليتها  تنفيذ  عن  العام  األمني  إلــى  تقاريــــر  تقديــم  )ج( 

ذلك، بصفة خاصة، انتهاكات اتفاق وقف إطالق النار؛
يقرر أن ُتنشـــأ البعثـــة لفرتة مدهتا ستة أشهر على أاّل متدد   -  3
إىل ما بعد فرتة واليتها األصلية، وهي تسعون يومًا، إاّل بعد قيـــام اجمللس 
إلـــى تقرير من األمني العام بشأن ما إذا كان قد  باستعراضها، استناداً 
حدث، أو مل حيدث، تقدم أساسي حنو تنفيذ التدابري اليت هتدف إىل 

إقامة سلم دائم؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم، حسب االقتضاء ولكن   -  4

خالل ثالثة أشهر يف جيع األحوال، تقريراً بشأن أنشطة البعثة؛
املنصوص  الوالية  لتنفيذ  التنفيذية  الرتتيبات  يبقي  أن  يقرر   -  5
النظر املستمر، يف ضوء أّي توصيات الحقة  القرار قيد  عليها يف هذا 

يقدمها األمني العام يف هذا الصدد؛
وحدات  من  مؤقتة  خمتلطة  رصد  أفرقة  وزع  باقرتاح  يرحب   -  6
جورجية - أخبازية - روسية هبدف دعم وقف إطالق النار، ويطلب إىل 
األمني العام أن ييسر التعاون بيـــن مراقبـــي األمم املتحـــدة وتلك األفرقـــة 

يف إطار والية كل منها؛
النار  اتفاق وقف إطالق  احرتام  األطراف إىل  يدعو جيع   -  7
البعثة  مع  الكامل  والتعاون  وتنفيذه   1993 متوز/يوليه   27 يف  املربم 
الذين  أفراد األمم املتحدة وجيع األفراد اآلخرين  وضمان سالمة جيع 

يقومون حبفظ السالم ومبهام إنسانية داخل جورجيا؛
يدعو حكومة جهورية جورجيا إىل أن تربم على وجه السرعة   -  8

مع األمم املتحدة اتفاقًا بشأن مركز القوات، بغرض تيسري وزع البعثة؛
يطلب إىل األمني العام أن يتابع بنشاط، عن طريق مبعوثه   -  9
اخلاص، اجلهود الرامية إىل تيسري عملية السلم واملفاوضات، وأن يشرع 

فـــي ذلك بأســـرع ما ميكن، عماًل على حتقيق تسوية سياسية شاملة؛
يعرب عن دعمه املتواصل لألمني العام يف تعاونه املستمر مع   -  10
الرئيس احلايل ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا يف اجلهود املبذولة للتوصل 

إىل حتقيق السلم يف جورجيا وسائر أحناء املنطقة؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  -  11

وحتدث ممثل فرنسا بعد التصويت فقال إن األمم املتحدة تواجه مرة 
امليدان إىل جانب جهات  تتمثل يف تدخلها يف  أخرى حالة جديدة، 
فاعلة إقليمية أخرى. وهذا النوع من اإلجراءات يطرح عدداً من املشاكل، 

وعلى األخص مشكلة حتديد مسؤوليات كل جهة بدقة. ويرحب وفد 
بلده بنص القرار املتخذ على القيام باستعراض منتظم للرتتيبات العملية 
لتنفيذ الوالية املنصوص عليها يف ضوء التقدم احملرز حنو إقامة سلم دائم. 
ويرى أن العنصر األساسي اآلخر هو بدء عملية تفاوض بشأن تسوية 
عقد  أجل  من  حمددة  أحكام  وجود  لعدم  بلده  وفد  ويأسف  سلمية. 
مؤمتر دويل برعاية األمم املتحدة، ويتوقع أن تقوم األطراف قريبًا بتقدمي 

التـزامات رمسية من أجل حتقيق تلك الغاية 22 .
واهليئات  البعثة  بني  العالقة  إن  املتحدة  اململكة  ممثل  قال  كذلك 
واضحة  دائمًا  ليست  النار  إطالق  وقف  اتفاق  يف  عليها  املنصوص 
وأضاف  اخلربة.  دون شك يف ضوء  ولكنها ستكون كذلك  بالكامل، 
قائاًل إنه ال توجد حىت اآلن تسوية سياسيــة شاملـــة، وشجـــع األطـــراف 
علـــى االلتقاء بأسرع ما ميكن. وشدد على أن اجمللس ينبغي أن يرمي إىل 
التوصل بسرعة إىل تسوية سياسية شاملة، فبغريها قد ال ينفذ اتفاق وقف 

إطالق النار مبرور الوقت 23 .
وأكد ممثل االحتاد الروسي على أمهية اتفاق وقف إطالق النار املوّقع 
لضمان  حقيقيًا  أساسًا  يضع  بأنه  ووصفه  متوز/يوليه 1993،  يف 27 
للصراع  املستقر والتوصل إىل تسوية سياسية شاملة  النار  وقف إطالق 
يف أخبازيا. وقال إن االتفاق ينص على أن يقوم اجملتمع الدويل بتقدمي 
األمم  مراقيب  ووجود  أخبازيا.  احلالة يف  تطبيع  نشطة يف جمال  مساعدة 
املتحدة ينطوي على أمهية سياسية وعملية قصوى لضمان استقرار نظام 
وتؤيد  األخرى.  االتفاق  الصارم ألحكام  واالمتثال  النار  إطالق  وقف 
بعثة  ترصد  أن  وهو  القرار  أقره  الذي  املفهوم  الروسي  االحتاد  حكومة 
املراقبني وقف إطالق النار يف أخبازيا، وتؤيد أيضًا حجم البعثة. وأكد 
أن القرار جيب أن ينّفذ يف األيام القليلة املقبلة، وطلب من األمانة العامة 
البعثة، وبالتخطيط املفصل ألنشطتها،  بإعداد  املتعلق  أن ختتتم عملها 
وخباصة تلك املتعلقة بتفاعل املراقبني الدوليني مع أفرقة الرصد األخرى 
يف امليدان، وأن ترسل اجملموعة األوىل من املراقبني إىل منطقة الصراع يف 

األيام القليلة املقبلة 24 .
بعثة  إن  املتحدة،  الواليات  الرئيسة، متحدثة بصفتها ممثلة  وقالت 
املراقبة ميكنها أن تضطلع بدور حيوي يف املساعدة على هتيئة الظروف 
الضرورية لبدء مفاوضات سالم حقيقية جوهرية ولكن البعثة ال ميكنها أن 
تضمن جناح مفاوضات السالم وال ميكن أن تعمل بعثة املراقبني بشكل 
فّعال إاّل إذا توفرت لدى أطراف الصراع اإلرادة السياسية حلل خالفاهتا 

S/PV.3268، الصفحتان 2 و3.  22

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7.  23

املرجع نفسه، الصفحات 3 إىل 6.  24
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عن طريق التفاوض. وإذا مل تتوفر هذه اإلرادة، لن جيد وفد بلدها مربراً 
إلطالة مدة البعثة 25 .

 المقرر المؤرخ 1٧ أيلول/سبتمبر 1993 
)الجلسة 32٧9(: بيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 17 أيلول/سبتمرب 1993 موجهة إىل رئيس اجمللس 26 ، 
تطلب  أيلول/سبتمرب   16 مؤرخة  شفوية  مذكرة  جورجيا  ممثل  أحال 
فيها وزارة خارجية جورجيا عقد جلسة عاجلة للمجلس ملناقشة هجوم 
كامل شنه اجلانب األخبازي على مدن سوخومي وأوخومي وأوتشامتشريا 

وإرسال مبعوث خاص لألمني العام إىل املنطقة.
ويف اجللسة 3279، املعقودة يف 17 أيلول/سبتمرب 1993، أدرج 
جملس األمن الرسالة يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا 
اجمللس ممثل جورجيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن 
يكون له احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )فنـزويال( أنه قد ُأذن له، 
يف أعقاب مشاورات أجريت يف ما بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان 

التايل نيابة عن اجمللس 27 :
يعرب جملس األمن عن بالغ قلقه إزاء القتال الذي اندلع يف أخبازيا 
على  األخبازية  القوات  شنتها  اليت  للهجمات  نتيجة  جورجيا  جبمهورية 

مدينيت سوخومي وأوتشامتشريا.
ويدين اجمللس بشدة هذا االنتهاك اجلسيم من ِقبل اجلانب األخبازي 
التفاق وقف إطالق النار املعقود يف سوتشي يف 27 متوز/يوليه 1993 
والذي توسط لعقده االحتاد الروسي ورحب به اجمللس يف قراريه 854 
)1993( املؤرخ 6 آب/أغسطس 1993 و858 )1993( املؤرخ 24 

آب/أغسطس 1993.
ويطالب اجمللس بقوة بأن تضع القيادة األخبازية فوراً حداً لألعمال 
العدائية وأن تسحب جيع قواهتا بسرعة إىل خطوط وقف إطالق النار 
املتفق عليها يف اتفاق سوتشي املعقود يف 27 متوز/يوليه 1993. وميكن 

أن يرتتب على عدم اختاذ هذه اإلجراءات التعرض لعواقب وخيمة.
وحيث اجمللس جيع البلدان على تشجيع إعادة سريان وقف إطالق 

النار واستئناف عملية السلم.
القوية يف أن يرى اجلانب األخبازي وقد  ويعرب اجمللس عن رغبته 

اشرتك اشرتاكًا كاماًل يف عملية السلم دون مزيد من اإلبطاء.
ويشري اجمللس إىل التقرير الشفوي الذي أدىل به األمني العام يف 17 
أيلول/سبتمرب 1993 بشأن احلالة يف أخبازيا جبمهورية جورجيا، ويرحب 

املرجع نفسه، الصفحة 8.  25

.S/26462  26

.S/26463  27

بنيته إيفاد مبعوثه اخلاص جلورجيا إىل موسكو وإىل املنطقة لتقييم احلالة 
وهتيئة طريق مفضية إىل تسوية سلمية للنـزاع.

ويتطلـع اجمللـــس إلـــى تلقــي تقرير األمني العام يف وقت مبكر.

المقرر المؤرخ 19 تشرين األول/أكتوبر 1993 
)الجلسة 3295(: القرار 8٧6 )1993(

يف 7 تشرين األول/أكتوبر 1993، قدم األمني العام إىل جملس األمن 
املبذولة  األّولية  للجهود  فيه سرداً  أورد   ، 28 أخبازيا  احلالة يف  عن  تقريراً 
لتنفيذ والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا وأوجز اجلهود املبذولة 
لبدء عملية سياسية بالنظر إىل اهنيار وقف إطالق النار وإىل قيام الطرف 
األخبازي بشن هجمات عسكرية. وكانت بعثة مراقيب األمم املتحدة يف 
جورجيا ال تزال يف املراحل املبكرة لوزع أفرادها عندما اهنار وقف إطالق 
النار يف 16 أيلول/سبتمرب وبدأت قوات أخبازية يف شن هجمات على 
سوخومي وأوتشاماتشريا. وتوقف املضي يف وزع بعثة مراقيب األمم املتحدة 
للبعثة 12 مراقبًا عسكريًا. ومن  القوة احلالية  يف جورجيا، حبيث تضم 
الواضح أن والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا أصبحت الغية نتيجة 
االهنيار العام لوقف إطالق النار واهنيار اآللية الثالثية املسؤولة عن تنفيذها. 
وقال األمني العام إنه يقرتح اإلبقاء على القوام احلايل للبعثة يف سوخومي. 
للجمع  اجلهود  من  مزيداً  اخلاص  مبعوثه  بذل  السياسية،  اجلبهة   وعلى 
ما بني املشرتكني يف احملادثات، واقرتح عقد جولة جديدة من احملادثات 
يف جنيف يف 30 أيلول/سبتمرب و1 تشرين األول/أكتوبر. وأعرب األمني 
العام أيضًا عن قلقه إزاء التقارير اليت تفيد حبدوث فظائع وإزاء ادعاءات 
ارتكاب عمليات تطهري عرقي فضاًل عن تشريد أعداد كبرية من املدنيني 
وناشد القيادة األخبازية أن متارس أقصى قدر من ضبط النفس فيما يتعلق 
بالسكان املدنيني. وقد أصدر مبعوثه اخلاص نداًء عاجاًل إىل احلكومات 
لتقدمي املساعدة اإلنسانية. ويف اخلتام قال األمني العام إنه يأمل أن يقدم 
توصيات إىل جملس األمن يف القريب العاجل جداً بشأن مستقبل بعثة 
مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا واجلوانب السياسية لدور األمم املتحدة 

يف حماولتها إهناء الصراع يف أخبازيا.
وبرسالة مؤرخة 13 تشرين األول/أكتوبر 1993 موجهة إىل رئيس 
اجمللس 29 ، أحال ممثل جورجيا رسالة مؤرخة 12 تشرين األول/أكتوبر 
1993 موجهة إىل األمني العام من رئيس دولة جورجيا يطلب فيها عقد 
جلسة جمللس األمن بصدد األحداث اليت وقعت يف أخبازيا يف 16 أيلول/

سبتمرب 1993.
ويف اجللسة 3295، املعقودة يف 19 تشرين األول/أكتوبر 1993، 
أدرج جملس األمن الرسالة يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 

.S/26551  28

.S/26576  29
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املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  جورجيا،  ممثل  اجمللس  دعا 
انتباه  بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )الربازيل( 
األول/أكتوبر  تشرين   7 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  إىل  اجمللس  أعضاء 
 1993 وكذلك إىل مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس 

السابقة 30 . ووجه انتباههم أيضًا إىل وثائق أخرى 31 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 876 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

متوز/يوليه   9 املؤرخ   )1993(  849 قراراته  جديد  من  يؤكد  إذ 
و858   1993 آب/أغسطس   6 املؤرخ   )1993( و854   1993

)1993( املؤرخ 24 آب/أغسطس 1993،
وإذ يشري إلـــى البيــــان الـــذي أدىل بـــه رئيـــس اجمللس يف 17 أيلول/

سبتمرب 1993، والذي أعرب فيه اجمللس عن بالغ قلقه إزاء احلالة يف 
عملية  استئناف  على  البلدان  جيع  وحث  جورجيا،  جهورية  أخبازيا، 

السلم،
 ،1993 األول/أكتوبر  تشرين   12 املؤرخة  الرسالة  يف  نظر  وقد 
املوجهة من رئيس الربملان، رئيس الدولة يف جهورية جورجيا، إىل األمني 

العام،
وقد نظر أيضًا فــي تقريــر األميــن العام املؤرخ 7 تشرين األول/أكتوبر 

،1993
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء املعاناة البشرية اليت سببها النـزاع القائم يف 
املنطقة، وإزاء أنباء “التطهري اإلثين” وغري ذلك من انتهاكات خطرية 

للقانون اإلنساين الدويل،
وإذ يقرر إن استمرار النـزاع يف أخبازيا، جهورية جورجيا، يهدد السلم 

واالستقرار يف املنطقة،
يؤكد سيادة جهورية جورجيا ووحدة أراضيها؛  -  1

يؤكد من جديد إدانته الشديدة لالنتهاك اخلطري الــذي قـــام   -  2
املؤرخ 27 متوز/يوليه  النار  إطالق  األخبازي التفاق وقف  اجلانـــب  بــــه 
ولألعمال  أخبازيا،  يف  املوجودة  والقوات  جورجيا  بني جهورية   1993

التـــي تلــــت ذلك ممــــا يعــــد انتهاكًا للقانون اإلنساين الدويل؛
يدين أيضًا قتل رئيس جملس الدفاع وجملس الوزراء جلمهورية   -  3

أخبازيا املتمتعة باحلكم الذايت؛
يطالب بأن متتنع جيع األطراف عن استخدام القوة وعن أّي   -  4
انتهاك للقانون اإلنساين الدويل، ويرحب بالقرار الذي اختذه األمني العام 

.S/26592  30
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.)S/26528( 1993 و4 تشرين األول/أكتوبر )S/26487( 1993 أيلول/سبتمرب

الشأن، وخباصة  إىل جهورية جورجيا هبذا  احلقائق  لتقصي  بعثة  بإيفاد 
للتحقيق يف أنباء “التطهري اإلثين”،

يؤكد حق الالجئني واملشردين يف العودة إىل ديارهم، ويدعو   -  5
األطراف إىل تسهيل ذلك؛

يرحب باملساعدة اإلنسانية اليت جرى تقدميها بالفعل، ومن   -  6
بينها املساعدة املقدمة من وكاالت املعونة، وحيث الدول األعضاء على 

تقدمي مسامهات جلهود اإلغاثة؛
دون  الطارئة،  اإلنسانية  املساعدة  وصول  بإتاحة  يطالب   -  7

عائق، إىل املنطقة؛
يدعــو جيــع الدول إىل منع تقدمي أّي مساعدة، فيما عدا   -  8
املساعدة اإلنسانية، من أراضيها أو بواسطة أشخاص خاضعني لواليتهـــا 

إلـــى اجلانب األخبــازي وخاصة منــــع توريد األسلحة والذخائر؛
العام  األمني  يقوم هبا  اليت  للجهود  يؤكد من جديد دعمه   -  9
ومبعوثه اخلاص، بالتعاون مع الرئيس احلايل ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا 
ومبساعدة من حكومة االحتاد الروسي، كجهة تيسري، للمضي ُقدمًا يف 

عملية السلم هبدف حتقيق تسوية سياسية شاملة؛
يالحظ اخلطوات املؤقتــة اليت اختذها األمني العام فيما يتعلق   -  10
ببعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، ويرحب باعتـزامه تقدمي تقرير آخر 
عن الدور املقبل هلذه البعثة وعن اجلوانب السياسية لدور األمم املتحدة 

يف حماولة إهناء النـزاع يف أخبازيا؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  -  11

إن  فقال  التصويت  قبل  األمريكية  املتحدة  الواليات  ممثل  وحتدث 
الواليات املتحدة تؤيد القرار املتخذ ألنه يؤكد مرة أخرى على ما جيب 
القيام به إلحالل السلم يف جورجيا. واإلدانة الدولية للجانب األخبازي 
هي نتيجة الستخدامه القوة دون مربر. والطريق إىل تصحيح هذا الوضع 
واضح، وهو املشاركة حبسن نية يف العملية السياسية اليت حياول األمني 
العام ومبعوثه اخلاص البدء فيها مبا يتماشى مع سيادة جهورية جورجيا 
تقصي  بعثة  تقرير  متأنية  دراسة  بلده  وسيدرس  اإلقليمية.  وسالمتها 
احلقائق اليت أوفدها األمني العام، وخصوصًا النتائج اليت توصلت إليها 

تلك البعثة بشأن موضوع أعمال “التطهري اإلثين” املزعومة 32 .
إرسال  العام  األمني  لقرار  بلده  وفد  تأييد  عن  فرنسا  ممثل  وأعرب 
بعثة لتقصي احلقائق للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان. ووجه انتباه 
الالجئني  عودة  تسهيل  تتناول  اليت  القرار  أحكام  إىل  اجمللس  أعضاء 
جيع  من  يطلب  الذي  احلكم  إىل  وخصوصًا  ديارهم،  إىل  واملشردين 
الدول منع تقدمي أّي مساعدة فيما عدا املساعدة اإلنسانية إىل اجلانب 
األخبازي. وقال إن حكومة بلده تعري اهتمامًا خاصًا للجهود كافة اليت 

S/PV.3295، الصفحتان 3 و4.  32



599 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

بلده مبواصلة  إىل تسوية سياسية شاملة. ويرحب وفد  تؤدي  أن  ميكن 
اجلهود اليت يبذهلا املبعوث اخلاص لألمني العام بالتعاون مع الرئيس احلايل 
ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا وحيدوه األمل يف أن تتضح عما قريب 
الشروط لعقد مؤمتر ترعاه األمم املتحدة، أو وفقًا ألّية صيغة أخرى تنال 

موافقة األطراف 33 .
وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن استعداد حكومة بلده للتعاون مع 
للمراقبة  فّعالة  آلية  بإطالق  فوراً  القيام  املساعدة على  املتحدة يف  األمم 
الدولية لوقف إطالق النار. وقال إن حكومة بلده تعلق أمهية كبرية أيضًا 
على بدء حوار سياسي، حتت رعاية األمم املتحدة، مبساعدة من روسيا 
كعنصر مسهل، يستهدف التوصل إىل تسوية شاملة هلذا الصراع. وعالوة 
على ذلك، يف ضوء تعقد احلالة، ال ميكن ضمان عدم انتكاس عملية 
ومؤمتر  املتحدة  األمم  جلهود  السلس”  “التوحيد  طريق  عن  إاّل  السلم 
األمن والتعاون يف أوروبا واألطراف األخرى املعنية، وتفاعلها الوثيق 34 .

ورأى ممثل هنغاريا أن اختاذ القرار 876 )1993( باإلجاع يؤكد 
مرة أخرى على أن اجملتمع الدويل يرفض استخـــدام العنف، مبا فـــي ذلك 
اكتســـاب األراضي بالقوة و“التطهري اإلثين”، لتسوية املشاكل اليت ميكن 
للتعاون  أمهية قصوى  تويل  إن هنغاريا  السياسية. وقال  بالوسائل  حلها 
قائاًل إن  أوروبا. وأضاف  والتعاون يف  املتحدة ومؤمتر األمن  بني األمم 
ينبغي أن جيري  أوروبا  والتعاون يف  املتحدة ومؤمتر األمن  األمم  أنشطة 
تنسيقها على حنو أكثر كفاءة يف املستقبل. وينبغي ألنشطة املنظمتني 
أن يكمل كل منها اآلخر. وعالوة على ذلك، ينبغي أن يكون تبادل 
املعلومات بني بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا والرئيس احلايل ملؤمتر 
األمن والتعاون يف أوروبا جزًءا ال يتجزأ من األنشطة الدولية يف جورجيا 

من اآلن فصاعداً 35 .

 المقرر المؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 
)الجلسة 3304(: القرار 881 )1993(

يف 27 تشرين األول/أكتوبر 1993، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً 
بشأن احلالة يف أخبازيا 36 ، أورد فيه أحدث املعلومات عن جهوده وجهود 
املتحدة  األمم  بعثة مراقيب  السياسية، وكذلك عن حالة  مبعوثه اخلاص 
أجرى  اخلاص  مبعوثه  بأن  التقرير  يف  العام  األمني  وأفاد  جورجيا.  يف 
الطرفني.  مع كال  األول/أكتوبر  تشرين  يف  جنيف  يف  ثنائية  مناقشات 
ووافق اجلانب اجلورجي على عقد اجتماع؛ بشرط إجراء هذه احملادثات 

املرجع نفسه، الصفحات 4 إىل 6.  33

املرجع نفسه، الصفحتان 7 و8.  34

املرجع نفسه، الصفحات 8 إىل 11.  35

تشرين   3 املؤرخة   S/26646/Add.1 الوثيقة  أيضًا  وانظر   .S/26646  36

الثاين/نوفمرب 1993.

على أساس حرمة السالمة اإلقليمية جلورجيا وأن ُتعقد بعد إصدار تقرير 
بعثة حقوق اإلنسان. ومن مث، بالنظر إىل استعداد كال اجلانبني املعرب 
عنه ألن جيتمعا، يعتـزم األمني العام أن يعقد املبعوث اخلاص جولة أوىل 
إشراف  الثاين/نوفمرب، حتت  تشرين  الطرفني يف  املباحثات مع كال  من 
األمم املتحدة مع قيام االحتاد الروسي بدور امليّسر ومبشاركة مؤمتر األمن 
والتعاون يف أوروبا. وذكر مرة أخرى أن والية بعثة مراقيب األمم املتحدة 
اليت حدثت يف  العسكرية  التطورات  بفعل  يف جورجيا أصبحت الغية 
الفرتة من 16 إىل 27 أيلول/سبتمرب 37 ، موّصيًا بأن تستمر البعثة بقوهتا 
العسكرية احلالية املكونة من مخسة مراقبني عسكريني ملدة ثالثة أشهر 
جانيب  مع كال  االتصاالت  مداومة  )أ(  التالية:  املؤقتة  بالوالية  أخرى، 
احلالة  رصد  )ب(  الروسي؛  لالحتاد  التابعة  العسكرية  والوحدات  النـزاع 
وتقدمي تقارير إىل املقر، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل أّي تطورات تتصل 

جبهود األمم املتحدة الرامية إىل إجياد تسوية سلمية شاملة.
ويف اجللسة 3304، املعقودة يف 4 تشرين الثاين/نوفمرب 1993، 
إقرار  وبعد  أعماله.  جدول  يف  العام  األمني  تقرير  األمن  جملس  أدرج 
جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل جورجيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة 
يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )الرأس 
األخضر( انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق 

مشاورات اجمللس السابقة 38 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 881 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يعيد تأكيد قراراته 849 )1993( املؤرخ 9 متوز/يوليه 1993، 
و854 )1993( املؤرخ 6 آب/أغسطس 1993، و858 )1993( 
املؤرخ 24 آب/أغسطس 1993، و876 )1993( املؤرخ 19 تشرين 

األول/أكتوبر 1993،
فيه  قرر  الذي   ،)1993(  858 بقراره  خاصة  بصورة  ر  يذكِّ وإذ 

اجمللس إنشاء بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا،
األول/أكتوبر  تشرين   27 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  نظر  وقد 

1993 بشأن احلالة يف أخبازيا، جورجيا،
وإذ يالحظ مع القلق أن التطورات العسكرية اليت أجريت يف الفرتة 
األصلية  الوالية  جتاوزت  قد   1993 أيلول/سبتمرب   27 إىل   16 من 

للبعثة،
وإذ يعرب عن بالغ قلقه من أن استمرار النـزاع يف أخبازيا، جورجيا، 

يهدد السلم واالستقرار يف املنطقة،

انظـــر التقريــر املؤرخ 7 تشريـــن األول/أكتوبـــر )S/26551(، الفقرة 11.  37

.S/26688  38
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يرحب بتقرير األمني العام املؤرخ 27 تشرين األول/أكتوبر   -  1
1993؛

العام  األمني  يبذهلا  اليت  املتواصلة  باجلهود  أيضًا  يرحب   -  2
يف  والتعاون  األمن  ملؤمتر  احلايل  الرئيس  مع  بالتعاون  اخلاص،  ومبعوثه 
أوروبا ومبساعدة من حكومة االحتاد الروسي كجهة تيسري، للمضي ُقدمًا 
يف عملية السلم هبدف حتقيق تسوية سياسية شاملة، وخباصة من أجل 

اجلمع بني الطرفني يف أواخر تشرين الثاين/نوفمرب 1993 يف جنيف؛
بأن   )1993(  876 قراره  يف  الوارد  الطلب  تأكيد  يكرر   -  3
متتنع جيع أطراف النـزاع يف أخبازيا، جورجيا، عن استخدام القوة وعن 
أّي انتهاك للقانون اإلنساين الدويل، ويرتقب تقرير بعثة تقصي احلقائق 

اليت أوفدها األمني العام إىل جورجيا يف هذا اخلصوص؛
يف  املتحدة  األمم  مراقيب  بعثة  وجود  استمرار  على  يوافق   -  4
جورجيا حىت 31 كانون الثاين/يناير 1994، على أن تتألف مما ال يزيد 
على مخسة مراقبني عسكريني مع عدد حمدود جداً من موظفي الدعم، 

بالوالية املؤقتة التالية:
والوحدات  النـزاع  جانيب  كال  مع  االتصاالت  مداومة  )أ( 

العسكرية التابعة لالحتاد الروسي؛
بصورة  اإلشارة  مع  املقر،  إىل  التقارير  وتقدمي  احلالة  رصد  )ب( 
الرامية إىل إجياد  املتحدة  أّية تطورات تتصل جبهود األمم  خاصة إىل 

تسوية سلمية شاملة؛
يقرر أاّل يتم التمديد للبعثة إىل ما بعد 31 كانون الثاين/  -  5

يناير 1994 إاّل إذا قدم األمني العام تقريراً إىل اجمللس يفيد بإحــراز تقـــدم 
أساسي باجتاه تنفيذ التدابري الرامية إىل إقامة سلم دائم أو بأن من شأن 
العام أن  البعثة أن ختدم عملية السلم، ويطلب إىل األمني  إطالة والية 
يقدم التقارير عن أنشطة البعثة، حسب االقتضاء، وعلى أّية حال قبيل 

آخر كانون الثاين/يناير 1994؛
من  ختطيطية  خطوات  يتخذ  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  6
شأهنا، بناًء على قرار جديد من اجمللس، أن متّكن من إجراء وزع عاجل 
ألفراد إضافيني يف إطار قوة البعثة املأذون هبا أصاًل، إذا قدم األمني العام 

تقريراً يفيـــد بـــأن احلالة فـــي امليدان ويف عملية السلم تربر ذلك؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  -  7

وقال ممثل اململكة املتحدة، متحدثًا بعد التصويت، إن من الصائب 
أاّل يتخذ اإلجراء الذي تتخذه األمم املتحدة شكل قرارات ومناقشات 
يتخذ شكل  أن  أّي  إجراء عملي،  أيضًا شكل  يتخذ  أن  بل  فحسب 
بوالية  جورجيا،  يف  املتحدة  األمم  مراقيب  لبعثة  احملدود  الوزع  استمرار 
منقحة. وأضاف قائاًل إن الفقرة الثالثة من القرار 881 )1993( توضح 
إيضاحًا تامًا األمهية اليت يعلقها اجملتمع الدويل على احلاجة إىل احرتام 
حقوق اإلنسان يف جورجيا. ويتوقع اجملتمع الدويل أن حيرز الطرفان تقدمًا 

حنو التوصل إىل تسوية سلمية، وال ينبغي ألّي طرف من طريف النـزاع أن 
يفسر الفقرة اخلامسة من املنطوق على أهنا تعين أن البعثة ستظل موزوعة 

بغض النظر عما حيدث على طاولة التفاوض 39 .
وأعرب ممثل فرنسا عن تأييد حكومة بلده للجهود اليت يبذهلا األمني 
العام ومبعوثه اخلاص من أجل إجياد حل تفاوضي بني الطرفني. وقال إن 
لدور بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا يف دعم هذه العملية أمهية 
الثاين/يناير  31 كانون  حىت  جورجيا  يف  البعثة  على  واإلبقاء  خاصة. 
األمني  وبتـزويد  األطراف  مع  االتصال  على  باإلبقاء  1994 سيسمح 
العام وجملس األمن مبعلومات مستقلة عن األحداث اليت قد تؤثر على 
التمديد  إمكانية  جيعل  القرار  أن  يالحظ  وهو  السياسي.  احلل  عملية 
لوالية البعثة إىل ما بعد 31 كانون الثاين/يناير 1994 مشروطة بإحراز 
تقدم يف عملية التفاوض. ومن الواضح أن مربر وجود البعثة يكمن يف 

الفائدة اليت قد توفرها لعملية السلم 40 .
ورأت ممثلة الواليات املتحدة األمريكية أن يف القرار 881 )1993( 
مع  يتسق  مبا  الصراع  املتحدة حبسم  األمم  التـزام  استمرار  على  تأكيداً 
سيادة جورجيا وسالمتها اإلقليمية. وميكن للبعثة، بواليتها اجلديدة ومع 
ختفيض حجمها، أن تستمر يف االضطالع بدور بّناء يف رصد احلالة يف 

امليدان ويف هتيئة مناخ يفضي إىل التسوية التفاوضية 41 .
وقال ممثل االحتاد الروسي إن بلده يعلق أمهية كبرية على استمرار 
جملس  قرار  على  وأيضًا  جورجيا،  يف  املتحدة  األمم  مراقيب  بعثة  وجود 
األمن أن يطلب إىل األمني العام أن يتخذ اخلطوات اليت من شأهنا، بناًء 
ن من وزع عاجل ألفراد إضافيني يف  على قرار جديد من اجمللس، أن متكِّ
إطار عدد أفراد البعثة املأذون به أصاًل. وشدد كذلك على احلاجة إىل 
التعاون الوثيق بني األمم املتحدة ومؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا وغريمها 
من األطراف املهتمة، ومن بينها بلده، من أجل ضمان استمرار عملية 

السالم 42 .

 المقرر المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 
)الجلسة 330٧(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3307، املعقودة يف 8 تشرين الثاين/نوفمرب 1993، استأنف 
جملس األمن نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، أعلن الرئيس أنه 
قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت يف ما بني أعضاء اجمللس، بأن 

يديل بالبيان التايل باسم اجمللس 43 :

S/PV.3304، الصفحة 6.  39

املرجع نفسه، الصفحة 8.  40

املرجع نفسه، الصفحة 7.  41

املرجع نفسه، الصفحة 8.  42

.S/26706  43
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يتابع جملس األمن بقلق بالغ التطورات يف جهورية جورجيا، حيث 
أدى استمرار انعدام النظام إىل املعاناة اجلماعية للسكان املدنيني وإىل 
وأرمينيا  أذربيجان  يف  اإلنسانية  للحالة  خطري  تفاقم  حبدوث  التهديد 

اجملاورتني.
ويف هذا الصدد حييط اجمللس علمًا بالنداء املوجه من حكومة جهورية 
أرمينيا  وجهورية  األذربيجانية  واجلمهورية  الروسي  االحتاد  إىل  جورجيا 
لتقدمي املساعدة من أجل محاية وتأمني وتشغيل السكك احلديدية دون 
انقطاع يف جورجيا، باعتبار أن هذه السكك احلديدية تشكل حلقات 
اتصال بالغة األمهية بالنسبة للبلدان عرب القوقازية الثالثة. ويرحب اجمللس 
بالتحسن الذي طرأ على أمن خطوط االتصال على إثر استجابة االحتاد 

الروسي اليت جاءت وفقًا لرغبات حكومة جورجيا.
ويناشد اجمللس اجملتمع الدويل مواصلة بذل جهوده لتوفري املساعدة 

اإلنسانية الطارئة لسكان جهورية جورجيا.
وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره، ويطلب أن تقوم األطراف 

املعنية بإبالغه بالتطورات على أساس منتظم.

المقرر المؤرخ 22 كانون األول/ديسمبر 1993 
)الجلسة 3325(: القرار 892 )1993(

رئيس  إىل  موجهة   ،1993 األول/ديسمرب  16 كانون  مؤرخة  برسالة 
اجمللس 44 ، قال األمني العام إن مذكرة التفاهم اليت وقعها أطراف الصراع 
اعتقاده،  يف  تظهر،   1993 األول/ديسمرب  1 كانون  يف  جنيف  يف 
تقدمًا مشجعًا حنو إقرار سلم دائم يف املنطقة. ولذلك، فهو يطلب من 
جملس األمن إذنًا طارئًا بوزع ما يصل إىل 50 مراقبًا إضافيًا من مراقيب 
األمم املتحدة العسكريني، مع عدد صغري من موظفي الدعم املدنيني. 
الشكل  هبذا  املتحدة يف جورجيا  األمم  مراقيب  بعثة  بتعزيز  أنه  وأوضح 
الطبيعة،  على  الفعلية  األوضاع  من  التأكد  على  أقدر  البعثة  ستصبح 
وعلى التخطيط واإلعداد لزيادة التوسع، إذا اقتضت ذلك اجلولة التالية 
من املفاوضات اليت من املقرر أن تبدأ يف 11 كانون الثاين/يناير 1994.

األول/ديسمرب  كانون   22 يف  املعقودة   ،3325 اجللسة  ويف 
1993، أدرج جملس األمن الرسالة يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول 
املشاركة يف  إىل  بناًء على طلبه،  اجمللس ممثل جورجيا،  األعمال، دعا 
املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )الصني( 
انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات 

اجمللس السابقة 45 . ووجه انتباههم أيضًا إىل عدة وثائق أخرى 46 .

.S/26901  44

.S/26909  45

العام  األمني  إىل  موجهة  األول/ديسمرب 1993  3 كانون  مؤرخة  رسالة   46

من ممثل إيطاليا، حييل هبا الوثائق اخلتامية الصادرة عن جملس مؤمتر األمن والتعاون 

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 892 )1993(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إذ يعيد تأكيد قراراته 849 )1993( املؤرخ 9 متوز/يوليه 1993 
و854 )1993( املؤرخ 6 آب/أغسطس 1993، و858 )1993( 
املؤرخ 24 آب/أغسطس 1993، و876 )1993( املؤرخ 19 تشرين 
األول/أكتوبر 1993، و881 )1993( املؤرخ 4 تشرين الثاين/نوفمرب 

،1993
أيلول/  29 املؤرخ   )1993(  868 قراره  تأكيد  أيضًا  يعيد  وإذ 

سبتمرب 1993 بشأن أمن عمليات األمم املتحدة،
 1993 األول/ديسمرب  16 كانون  املؤرخة  الرسالة  يف  نظر  وقد 
واملوجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن بشأن احلالة يف أخبازيا، 

جهورية جورجيا،
األول/ديسمرب 1993  املؤرخة 9 كانون  بالرسالة  علمًا  وإذ حييط 
واملوجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم جلورجيا لدى األمم املتحدة، 
واليت أحال هبا مذكرة التفاهم بني اجلانبني اجلورجي واألخبازي املوقعة يف 

جنيف بتاريخ 1 كانون األول/ديسمرب 1993،
وإذ يرحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم،

وإذ يالحظ أن األطراف يف مذكرة التفاهم يرون أن من شأن زيادة 
الوجود الدويل يف منطقة النـزاع أن يعمل على صون السلم،

وإذن يالحظ أيضًا أن أول حمادثات عقدت على مستوى اخلرباء بني 
الطرفني كانت يف موسكو يف 15 و16 كانون األول/ديسمرب 1993، 
وأن النية متجهة على عقد جولة جديدة من املفاوضات يف جنيف يف 
11 كانون الثاين/يناير 1994، بغية حتقيق تسوية سياسية شاملة للنـزاع،

وإذ يالحظ كذلك ما أحرز يف املفاوضات بني األطراف من تقدم 
مشجع يسوغ وزع مراقبني عسكريني إضافيني لألمم املتحدة،

وإذ حييط علمًا بقرارات االجتماع الوزاري ملؤمتر األمن والتعاون يف 
األول/ الثاين/نوفمرب و1 كانون  تشرين  املعقود يف روما يف 30  أوروبا 

ديسمرب 1993، وإذ يرحب باستمرار التعاون بني األمم املتحدة واملؤمتر 
يف هذه املسألة،

يف أوروبا يف اجتماعه الرابع املعقود يف روما يف 30 تشرين الثاين/نوفمرب و1 كانون 
األول/ديسمرب S/26843( 1993(؛ ورسالة مؤرخة 3 كانون األول/ديسمرب 1993 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل بلجيكا حييل هبا بيانا بشأن جورجيا صادراً 
عن االحتاد األورويب بتاريخ 30 تشرين الثاين/نوفمرب S/26856( 1993(؛ ورسالة 
العام من ممثل جورجيا  مؤرخة 9 كانون األول/ديسمرب 1993 موجهة إىل األمني 
حييل هبا رسالة مؤرخة 8 كانون األول/ديسمرب 1993 موجهة إىل األمني العام من 
وزير خارجية جورجيا مشفوعة بنص مذكرة التفاهم املؤرخة 1 كانون األول/ديسمرب 

.)S/26875( 1993
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وإذ يساوره بالغ القلق للحالة اإلنسانية يف جورجيا. وال سيما إزاء 
عدد املشردين والالجئني،

يرحب بالرسالة املؤرخة 16 كانون األول/ديسمرب 1993   -  1
املوجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن؛

يأذن بالوزع املرحلي ملا ال يزيد على مخسني مراقبًا عسكريًا   -  2
إضافيًا لألمم املتحدة إىل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، على حنو 
ما أوصى به األمني العام يف رسالته للقيام باملهام الوارد وصفها يف الفقرة 
4 من القرار 881 )1993( واملسامهة هبذه الطريقة يف تنفيذ األطراف 
ألحكام مذكرة التفاهم املؤرخة 1 كانون األول/ديسمرب 1993؛ ويطلب 
إىل األمني العام إبالغ اجمللس مبهام املراقبني اجلدد حاملا يتم االضطالع 
يف  إليهم  املشار  العشرة  املراقبني  تتجاوز  اليت  اإلضافية  الوزع  بعمليات 

رسالة األمني العام؛
حييط علمًا باعتزام األمني العام التخطيط واإلعداد الحتمال   -  3
زيادة أفراد البعثة لضمان الوزع الفوري إذا اقتضى احلال يف امليدان وكذلك 

سري املفاوضات؛
مع  للبعثة،  احلالية  الوالية  استعراض  يف  رغبته  عن  يعرب   -  4
مراعاة أّي تقدم حيرز على طريق تعزيز التوصل إىل تسوية سياسية شاملة، 
ويف ضوء تقرير األمني العام الذي يلزم تقدميه يف أواخر كانون الثاين/يناير 
1994؛ وينبغي أن يغطي هذا التقرير فيما يغطيه األنشطة احملددة اليت 
ستضطلع هبا البعثة، وآفاق البعثة، وتكاليفها املتوقعة، وذلك على ضوء 

الواقع امليداين وسري املفاوضات؛
تعهدوا  اليت  باالتزامات  التام  الوفاء  على  األطراف  حيث   -  5
املتعهد هبا وفقًا لألحكام  االلتزامات  التفاهم وال سيما،  هبا يف مذكرة 
الرئيسية التفاق وقف إطالق النار املؤرخ 27 متوز/يوليه 1993، واملبينة 

يف الفقرة 1 من مذكرة التفاهم؛
حيث األطراف على اختاذ جيع اخلطوات الضرورية لضمان   -  6
مساعدة  يف  الروسي  االحتاد  حكومة  برغبة  ويرحب  البعثة،  أفراد  أمن 

األمني العام يف هذا اجملال؛
حيث أيضًا األطراف على االمتثال التام اللتزاماهتا املنصوص   -  7
عليها يف مذكرة التفاهم بتهيئة األحوال الالزمة لعودة الالجئني إىل أماكن 
إقامتهم الدائمة بصورة طوعية ومأمونة وسريعة وبتسهيل تقدمي املساعدة 

اإلنسانية إىل جيع ضحايا النـزاع؛
حيث كذلك األطراف على عدم اختاذ أّي خطوات سياسية   -  8
أو غري سياسية يكـــون من شأهنـــا أن تـــؤدي إىل تفاقم احلالة الراهنة أو 

إعاقة إحـــراز تقدمي حنو تسوية سياسية شاملة؛
حيث الدول املاحنة على تقدمي التربعات استجابة لنداء األمم   -  9

املتحدة اإلنساين؛

يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره النشط.  -  10
وحتدث ممثل فرنسا بعد التصويت فقال إن اجمللس يؤكد اليوم، على 
استعداد  جنيف،  مفاوضات  عنها  أسفرت  اليت  املشجعة  النتائج  ضوء 
تقدم  إحراز  يف  رغبتها  األطراف  تثبت  حاملا  للمسامهة  املتحدة  األمم 
مثلما خّفض  متامًا  وذلك  للصراع،  سياسية  تسوية  إىل  التوصل  صوب 
اجمللس، فور انتهاك اتفاق سوتشي، قوام بعثة مراقيب األمم املتحدة يف 
جورجيا. وإذا كان املراد حتقيق مزيد من التقدم يف األسابيع القادمة، فإن 
وفد فرنسا، إىل جانب عدد من الوفود املعنية مباشرة، سيقرتح على جملس 

األمن أشكااًل جديدة للعمل 47 .
الذي  املتخذ،  القرار  أيد  بلده  وفد  إن  الروسي  االحتاد  ممثل  وقال 
يأذن بزيادة قوام بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا مبا يصل إىل 50 
مراقبًا عسكريًا إضافيًا، اعتقاداً منه بأن تلك هي اخلطوة األوىل يف تقدمي 
مساعدة األمم املتحدة. ويعتقد وفد بلده أيضًا أن التقدم صوب تسوية 
املتحدة،  لألمم  عملية كاملة  بوزع  مصحوبًا  يكون  أن  ينبغي  سياسية 
هذه  يف  العليا  األولوية  ذات  واملسائل  بأكملها.  أخبازيا  أراضي  تغطي 
القانون  وإعادة  الالجئني،  وعودة  اإلنسان،  حقوق  احرتام  هي  املرحلة 
والنظام، ووقف العنف. وقال املتكلم إنه يؤيد يف هذا الصدد أن يأخذ 
يف احلسبان االستعراض املقبل لوالية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا 
توصية بعثة تقصي احلقائق املوفدة من األمني العام 48 ، اليت ميكن وفقًا 
هلا أن تساهم آليات رصد حقوق اإلنسان املوجودة يف أخبازيا مسامهة 
هامة يف إعادة ضمانات محاية املدنيني. ومن الواضح أن الدعم الدويل 
فحسب  ليس  تعزيزاً كبرياً  يقتضي  ونطاقه  الصراع  مع كثافة  املتناسب 
لألشكال العسكرية لوجود األمم املتحدة يف أخبازيا بل أيضًا ألشكال 

ذلك الوجود اإلنسانية وغريها 49 .
كذلك، قال ممثل اململكة املتحدة إن املساعدة اليت تقدمها األمم 
املتحدة إىل جورجيا ال تقتصر، وال ينبغي أن تقتصر، على توفري مراقبني 
عسكريني. وهو يتفق مع األمني العام يف رأيه القائل بأن زيادة وزع بعثة 
مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، فيما يتجاوز ما هو منصوص عليه يف 
أصاًل  متوخى  الذي كان  القوام  إىل  يصل  ومبا   )1993( القرار 892 

للبعثة، جيب أن تعتمد على إحراز تقدم على املستوى السياسي 50 .
األمم  مراقيب  بعثة  نطاق  توسيع  إن  املتحدة  الواليات  ممثل  وقال 
 ،)1993(  881 القرار  من  القصد  مع  يتماشى  جورجيا  يف  املتحدة 
الذي يتخذ كمبادئ توجيهية له لزيادة التطوير تقييمًا للحالة على أرض 
الواقع ويف عملية التفاوض. وهو يأمل أن يستفيد الطرفان من اتفاقهما 

S/PV.3325، الصفحتان 6 و7.  47

.S/26795 انظر  48

S/PV.3325، الصفحات 7 إىل 9.  49

املرجع نفسه، الصفحات 9 إىل 11.  50
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لوضع إطار لوقف إلطالق النار ميكن أن تتفاعل معه بعثة مراقيب األمم 
أن  أيضًا  يأمل  األصلية. وهو  فهذه هي وظيفتها  املتحدة يف جورجيا، 
يقيِّم األمني العام يف تقريره املقبل ما إذا كانت البعثة ميكن أن تستأنف 
وظائف مراقبة ذات طابع تقليدي أكرب، وإىل أّي درجة ميكنها ذلك 51 .

 المقرر المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1994 
)الجلسة 3332(: القرار 896 )1994(

يف 25 كانون الثاين/يناير 1994، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً 
عن احلالة يف أخبازيا 52 . وأفاد األمني العام يف التقرير بأن مبعوثه اخلاص 
ترأس، بعد توقيع مذكرة التفاهم املؤرخة 1 كانون األول/ديسمرب 1993، 
الثاين/يناير. ويف 13  املفاوضات يف جنيف يف كانون  من  ثانية  جولة 
كانون الثاين/يناير، وقع اجلانبان بالغًا أشارا فيه إىل تنفيذ مذكرة التفاهم 
السجناء،  تبادل  ذلك  يف  مبا   ،1993 األول/ديسمرب  املؤرخة كانون 
فريـــق  الالجئيـــن، واجتماع  لشـــؤون  املتحدة  األمم  وزيادة ممثلي مفوض 
خبـــراء، ُعقد فـــي موسكو يف 15 و16 كانون األول/ديسمرب 1993؛ 
إلعداد توصيات بشأن مركز أخبازيا السياسي 53 . وأعاد كل من اجلانبني 
باستعماهلا ضد اجلانب  التهديد  أو  القوة  التزامه بعدم استعمال  تأكيد 
اآلخر. ووافق اجلانبان أيضًا على أن وزع عملية كاملة حلفظ السالم يف 
أخبازيا سيؤدي إىل تعزيز هتيئة الظروف املالئمة إلحراز مزيد من التقدم 
حنو التوصل إىل تسوية سلمية، وذكرا أهنما يدركان أن هدفهما األول هو 
التوصل إىل تسوية سياسية شاملة للنـزاع. واتفقا أيضًا على إنشاء جلنة 
خاصة معنية بالالجئني لتبدأ العمل يف 25 كانون الثاين/يناير، وعلى بدء 
تنفيذ عملية على مراحل لعودة الالجئني إىل أخبازيا يف 10 شباط/فرباير، 
وعلى عقد جولة ثالثة من املفاوضات يف 22 شباط/فرباير يف موسكو 
أو جنيف. وتضمَّن البالغ أيضًا مناشدة من األمم املتحدة ومؤمتر األمن 
ينطلقا من احلاجة إىل  أن  للطرفني  الروسي  أوروبا واالحتاد  والتعاون يف 
التقيد بالسالمة اإلقليمية جلورجيا والتأمني الكامل ملصاحل سكان أخبازيا 

ذوي القوميات املتعددة بأكملهم.
ويف 21 كانون الثاين/يناير، التقى رئيس دولة جورجيا باألمني العام 
وحثه بشدة على التوصية بزيادة وجود األمم املتحدة العسكري يف أخبازيا 
يف أقرب وقت ممكن. وأشار األمني العام إىل أن املفاوضات لتحديد مركز 
سياسي مقبول ألخبازيا ستستغرق ردحًا من الزمن، وأن وقف إطالق النار 
احلايل هش. وقال إنه إذ يضع يف االعتبار أن حاالت التوتر والنـزاع اليت 
توجد يف الدول املستقلة حديثًا التابعة لالحتاد السوفيايت سابقًا تنطوي 

املرجع نفسه، الصفحتان 12 و13.  51

S/1994/80. وانظر أيضًا الوثيقة S/1994/80/Add.1 املؤرخة 27 كانون   52

الثاين/يناير 1994.
انظر S/1994/32، املرفق.  53

الدوليني،  واألمن  والسلم  اإلقليمي  لالستقرار  بالنسبة  بالغة  أمهية  على 
فإنه يعتقد أن من املستصوب إطالة أمد تواجد األمم املتحدة يف املنطقة. 
ويف هذا الصدد، ويف أعقاب مشاورات مع مبعوثه اخلاص ومع جمموعة 
الدول األعضاء املسماة “أصدقاء جورجيا” 54 ، فإنه يقرتح كخيارين إما 
أن ينشئ اجمللس قوة تقليدية لألمم املتحدة حلفظ السالم أو أن يأذن 
قيادة  حتت  تكون  أن  دون  اجلنسيات،  متعددة  عسكرية  بقوة  اجمللس 
األمم املتحدة، للقيام بالفصل الفّعال بني القوات، ورصد نزع السالح 
وانسحاب الوحدات املسلحة، والعمل على هتيئة ظروف من شأهنا أن 
الالجئني واملشردين. ولكن، أخذاً يف االعتبار إشارة  تفضي إىل عودة 
جملس األمن الواضحة إىل أن موقفه إزاء جهود حفظ السالم اليت تبذهلا 
األمم املتحدة يف أخبازيا سيتوقف على إحراز تقدم ملموس صوب تسوية 
يوصي  فإنه  حمدود،  اآلن  حىت  احملرز  التقدم  فإن  ذلك  ومع  سياسية، 
باإلبقاء على بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا بواليتها احلالية وقوامها 

املكون من 55 مراقبًا لفرتة حمدودة حىت 15 آذار/مارس 1994.
الثاين/يناير 1994،  ويف اجللسة 3332، املعقودة يف 31 كانون 
أدرج جملس األمن تقرير األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول 
يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  ممثل جورجيا،  اجمللس  دعا  األعمال، 
املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )اجلمهورية 
التشيكية( انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق 
مشاورات اجمللس السابق 55 . ووجه انتباههم أيضًا إىل رسالتني من ممثل 
جورجيا، من بينهما رسالة مؤرخة 13 كانون الثاين/يناير 1994 موجهة 
إىل رئيس جملس األمن 56 ، أحال هبا نص بالغ وطلب عقد اجتماع 
للمجلس ملناقشة مسألة إرسال قوات حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة 

إىل املنطقة.
وذكر ممثل جورجيا أن مسألة الالجئني واملشردين ذات أمهية قصوى 
السالم يف  بعملية حفظ  االهتمام  زيادة  على  وأنه حيث  لبلده  بالنسبة 
بينها  السكان األصليني، من  إن توطني عناصر من غري  أخبازيا. وقال 
شكل  هو  الالجئون،  فيها  استقر  اليت  األماكن  يف  أجانب،  مقاتلون 
املتحدة  األمم  جلهود  حتّديًا  ميثل  العرقي،  التطهري  أشكال  من  مسترت 
ولالتفاقات السابقة اليت ترمي إىل التوصل إىل تسوية سلمية. ومع أن 
تقرير مركز أخبازيا السياسي، مع احرتام سيادة جورجيا وسالمة أراضيها، 
هو السبيل إىل تسوية سياسية شاملة، فإن إجياد تسوية عاجلة ملشكلة 

االحتاد الروسي وأملانيا وفرنسا والواليات املتحدة.  54

.S/1994/96  55

رسالة مؤرخة 13 كانون الثاين/يناير 1994 موجهة إىل رئيس اجمللس من   56

ممثل جورجيا )S/1994/32(؛ ورسالة مؤرخة 26 كانون الثاين/يناير 1994 موجهة 
.)S/1994/88( إىل األمني العام من ممثل جورجيا
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الالجئني هو السبيل إىل تقرير املركز السياسي ألخبازيا نفسه. وشدد على 
أن عودة الالجئني جيب أن جتري بدون أّي شروط مسبقة 57 .

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 896 )1994(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
متوز/يوليه   9 املؤرخ   )1993(  849 قراراته  جديد  من  يؤكد  إذ 
املؤرخ 6 آب/أغسطس 1993، و858   )1993( 1993، و854 
)1993( املؤرخ 24 آب/أغسطس 1993، و876 )1993( املؤرخ 
19 تشرين األول/أكتوبر 1993، و881 )1993( املؤرخ 24 تشرين 
األول/ 22 كانون  املؤرخ   )1993( و892   ،1993 الثاين/نوفمرب 

ديسمرب 1993،
وإذ يؤكد من جديد أيضًا قراره 868 )1993( املؤرخ 29 أيلول/

سبتمرب 1993 بشأن أمن عمليات األمم املتحدة،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 25 كانون الثاين/يناير 1994 

بشأن احلالة يف أخبازيا، جهورية جورجيا،
اجلانبني  بني  للمفاوضات  الثانية  اجلولة  بشأن  بالبالغ  يرحب  وإذ 
اجلورجي واألخبازي املوقع يف جنيف يف 13 كانون الثاين/يناير 1994، 
وإذ يشري إىل مذكرة التفاهم املوقعة يف جنيف يف 1 كانون األول/ديسمرب 

1993، وإذ يؤكد أمهية تنفيذ الطرفني لاللتزامات اليت تعهدا هبا،
وإذ حييط علمًا بأن الطرفني يذكران يف البالغ أهنما ال يزاالن حيبذان 
وزع قوات حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة أو قوات أخرى يف منطقة 

النـزاع، شريطة أن تأذن األمم املتحدة بذلك،
اليت ستعقد على مستوى  املقبلة  باحملادثات  أيضًا  علمًا  وإذ حييط 
وباعتزام   ،1994 شباط/فرباير   8 يف  موسكو  يف  الطرفني  بني  اخلرباء 
يف  املفاوضات  من  جديدة  جولة  عقد  العام  لألمني  اخلاص  املبعوث 

جنيف يف 22 شباط/فرباير 1994،
حوايل  لوجود  نتيجة  جورجيا  جهورية  يف  احلالة  خبطورة  يقر   وإذ 

000 300 شخص مشرد من أخبازيا،
وإذ يالحظ من جديد نتائج االجتماع الوزاري ملؤمتر األمن والتعاون 
و1 كانون  الثاين/نوفمرب  تشرين   30 يومي  روما  يف  املعقود  أوروبا  يف 
األول/ديسمرب 1993. وإذ يرحب بالتعاون املستمر يف هذه املسألة بني 

األمم املتحدة ومؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا،
حييط علمًا بتقرير األمني العام املؤرخ 25 كانون الثاين/يناير   -  1

1994؛
ومبعوثه  العام  األمني  يبذهلا  اليت  املتواصلة  باجلهود  يرحب   -  2
أوروبا  يف  والتعاون  األمن  ملؤمتر  احلايل  الرئيس  مع  بالتعاون  اخلاص، 

S/PV.3332، الصفحتان 3 و4.  57

تقدم  إلحراز  تيسريي،  الروسي كطرف  االحتاد  حكومة  من  ومبساعدة 
يف عملية السلم هبدف حتقيق تسوية سياسية شاملة، ويرحب على وجه 

اخلصوص بالتقدم احملرز حىت اآلن؛
وقت  أقرب  يف  املفاوضات  استئناف  على  الطرفني  حيث   -  3
تسوية  إىل  التوصل  صوب  تقدم  إلحراز  أقوى  استعداد  وإبداء  ممكن 

سياسية شاملة؛
جورجيا  جهورية  سيادة  احرتام  إىل  املعنيني  جيع  يدعو   -  4

ووحدة أراضيها، ويشدد على األمهية اليت يوليها لذلك األمر؛
ملموس  تقدم  الفور  على  حيرز  أن  الضروري  من  أنه  يؤكد   -  5
السياسي ألخبازيا حيرتم سيادة جهورية جورجيا وسالمتها  املركز  بشأن 
استمرار  املفاوضات وجتنب  أريد جناح  ما  إذا  احرتامًا كاماًل،  اإلقليمية 

النـزاع؛
يف  املتحدة  األمم  مراقيب  بعثة  والية  استمرار  على  يوافق   -  6
جورجيا حىت 7 آذار/مارس 1994 وذلك يف حدود األعداد املأذون هبا 

يف القرار 892 )1993(؛
خالل  السرعة،  وجه  على  ينظر  ألن  استعداده  عن  يعلن   -  7
هذه الفرتة، يف أّي توصية من األمني العام بزيادة قوام بعثة مراقيب األمم 
املتحدة يف جورجيا حىت احلّد املبني يف القرار 858 )1993( إذا أوصى 

األمني العام بذلك؛
تقريره  يف  العام  األمني  وصفها  اليت  باخليارات  علمًا  حييط   -  8

بشأن إمكان إنشاء عملية حلفظ السالم يف أخبازيا، جهورية جورجيا؛
األمن،  إىل جملس  تقريراً  يقدم  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  9
فور انتهاء اجلولة الثالثة للمفاوضات بني الطرفني، عن التقدم احملرز يف 
املفاوضات، إن كان قد أحرز تقدم، وعن احلالة القائمة، مع االهتمام 
بوجه خاص بالظروف اليت قد تربر إنشاء قوة حلفظ السالم وبطرائق تلك 

القوة؛
التوصل إىل تسوية  يؤكد أمهية إحراز تقدم ملموس صوب   -  10
إمكان  اجمللس يف  ينظر  املفاوضات كي  القادمة من  اجلولة  سياسية يف 

إنشاء قوة حلفظ السالم يف أخبازيا، جهورية جورجيا؛
يعرتف حبق جيع الالجئني واملشردين بسبب النـزاع يف العودة   -  11
على ديارهم يف ظروف آمنة ودون أّية شروط مسبقة، ويدعو الطرفني 
إىل احرتام االلتزامات اليت قطعاها بالفعل يف هذا الصدد، وحيث الطرفني 
على التوصل بسرعة إىل اتفاق، يتضمن جدواًل زمنيًا ملزمًا، يكفل العودة 

السريعة لاّلجئني واملشردين يف ظروف آمنة؛
أخبازيا،  يف  الدميغرايف  التكوين  لتغيري  حماوالت  أّي  يدين   -  12
جهورية جورجيا، مبا يف ذلك إعادة إسكاهنا بأشخاص مل يكونوا مقيمني 

فيها من قبل؛
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يدعو الطرفني إىل االمتثال امتثاال كاماًل لوقف إطالق النار   -  13
الذي تعهدا بتنفيذه؛

حيث الطرفني على اختاذ جيع اخلطوات الالزمة لضمان أمن   -  14
االحتاد  باستعداد  املتحدة يف جورجيا، ويرحب  األمم  مراقيب  بعثة  أفراد 

الروسي ملساعدهتما يف هذا اجملال؛
يشجع الدول املاحنة على مساعدة جهورية جورجيا لتمكينها   -  15
من التغلب على نتائج النـزاع، وعلى تقدمي تربعات استجابة للنداء الذي 

وجهته األمم املتحدة لتقدمي املعونة اإلنسانية؛
يقرر إبقاء هذه املسألة قيد نظره النشط.  -  16

وحتدث ممثل االحتاد الروسي بعد التصويت فأعرب عن تأييد وفد 
بلده لطلب الطرفني، كما يرد يف بالغهما، يف ما يتعلق بوزع قـــوات حفظ 
سلم تابعـــة لألمم املتحدة، أو قوات أخرى توافق عليها األمم املتحدة، 
يف منطقة الصراع، ويف ما يتعلق بتحديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة 
مؤقتًا متليه  قراراً  القرار املتخذ تواً  يف جورجيا. وقال إن وفد بلده يعترب 
احلاجة إىل متديد والية البعثة، ميكن للمجلس أن يتخذ استناداً إليه مقرراً 
أساسيًا بشأن وزع عملية حفظ سلم كاملة النطاق تابعة لألمم املتحدة. 
وشدد على أن وزع قوات حفظ السالم يف جيع أراضي أخبازيا سيهيئ 
أنسب الظروف إلحراز تقدم بسرعة صوب التوصل إىل تسوية سياسية 
شاملة وكذلك لكفالة عودة الالجئني غري املشروطة اليت ال ميكن بدوهنا 

إجياد تسوية هنائية ملركز أخبازيا السياسي 58 .
من  أن  يف  العام  األمني  مع  يتفق  بلده  وفد  أن  فرنسا  ممثل  وذكر 
واجب األمم املتحدة أن تعمد، حاملا يتأكد وجود اإلرادة السياسية لدى 
األطراف للتوصل إىل تسوية عن طريق التفاوض، إىل زيادة دورها وإىل 
االستجابة للنداء الذي يدعوها إىل إقامة عملية حلفظ السالم يف أخبازيا. 
وقال إن األطراف عليها، هلذا السبب، أن تدرك إحلاحية إحرازها تقدمًا 
قائاًل  الالجئني. وأضاف  يتعلق مبسألة  ما  الصدد، وخباصة يف  يف هذا 
إن عودة الالجئني واملشردين أمر بالغ األمهية يف السعي إىل إجياد تسوية 

سياسية مقبولة بالنسبة جلميع األطراف 59 .
كذلك، قال ممثل اململكة املتحدة إن عامال أساسيًا يف القرارات اليت 
ُتتخذ مستقباًل بشأن موضوع إنشاء قوة حلفظ السالم سيتمثل يف مدى 
إحراز تقدم صوب تسوية سياسية يف املفاوضات بني األطراف. بيد أن 
اجمللس لن يرغب يف أن يستخدم أحد األطراف هذه الصيغة لكسب 
وقت من أجل توطيد وضعه. وجيب أن حيرتم أّي حل للمشكلة السالمة 
القوميات  ذوي  أخبازيا  سكان  مصاحل  يكفل  وأن  جلورجيا  اإلقليمية 

املتعددة بأكملهم 60 .

S/PV.3332، الصفحات 5 إىل 7.  58

املرجع نفسه، الصفحتان 7 و8.  59

املرجع نفسه، الصفحات 8 إىل 10.  60

على  يتقدم  أن  ميكن  ال  اجمللس  أن  املتحدة  الواليات  ممثل  ورأى 
األطراف نفسها يف اجلهود الرامية إىل التوصل إىل تسوية سياسية للصراع. 
ر األطراف، عن حق، باحلاجة إىل إبداء االستعداد  وقال إن القرار يذكِّ
ضرورة  على  ويشدد  شاملة  سياسية  تسوية  إىل  التوصل  للعمل صوب 
حمدد  والقرار  السياسي.  أخبازيا  مركز  بشأن  فوراً  جوهري  تقدم  إحراز 
أيضًا بشأن مسألة الالجئني واملشردين. ومع أن اجمللس مل يتخذ موقفًا 
بشأن الكيفية احملددة اليت ينبغي أن تبدأ هبا عملية العودة، فقد أوضح 
يف القرار أن العملية جيب أن تبدأ يف إطار متفق عليه، يتضمن جدواًل 

زمنيًا ملزمًا 61 .
وذكر ممثل نيوزيلندا أن األمني العام كان حمقًا يف توصيته بأاّل تتخذ 
تفصياًل  أكثر  بإنشاء عملية  الوقت يقضي  قراراً يف هذا  املتحدة  األمم 
حلفظ السالم يف جورجيا. وقال إن وقف إطالق النار القائم حاليًا فعليًا 
ال يشكل أساسًا مضمونًا لعملية حفظ السالم من النوع الذي تطلبه 
األطراف، وال أساسًا مضمونًا الختاذ قرارات بشأن طابع عملية كهذه 
ومدهتا. وشّدد على أنه بينما سيدرس أعضاء اجمللس التقرير املقبل الذي 
سيقدمه األمني العام استناداً إىل نتيجة املفاوضات القادمة بني األطراف، 
املتحدة يف جورجيا  لألمم  تابعة  السالم  أّي عملية جديدة حلفظ  فإن 
جيب تنظيم هيكلها حسب اخلطوط التقليدية. وإقراراً باآلثار اليت ترتتب 
على احلالة بالنسبة لألمن اإلقليمي، فقد رحب باستعداد بلدان املنطقة 
- وخباصة االحتاد الروسي كميسر ألداء دور بّناء يف السعي إىل إجياد 

حل يف هذه املنطقة 62 .
وحتدث الرئيس بصفته ممثل اجلمهورية التشيكية، فأعرب عن تأييده 
أن  ميكن  شيء  أّي  أن  حني  يف  إنه  وقال  اإلقليمية  جورجيا  لسالمة 
يوافق عليه كال الطرفني من املرجح أن يكون مقبواًل دوليًا، من األفضل 
أنه من  أن يكون ألخبازيا استقالل ذايت داخل جهورية جورجيا. ومع 
الصعوبة مبكان الزج بقوة دولية كبرية احلجم من حفظة السلم يف الصراع، 
ال يستطيع وفد بلده أن يؤيد إرسال حفظة السلم إىل منطقة توجد فيها 
حالة مل تتحقق فيها تسوية سياسية. وأعرب عن ارتياحه لتعاون األمم 
املتحدة مع مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا يف جورجيا، واقرتح تعزيز هذا 
املتحدة  األمم  ميثل  العادة”،  فوق  “مبعوث  تعيني  يف  بالنظر  التعاون 
ومؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا على حّد سواء، مؤكداً أن هذا التعيني 
سيبعث برسالة بشأن استعداد كلتا املنظمتني لتجميع مواردمها رمبا يف ما 

يتعلق جبميع مشاكل جورجيا 63 .

املرجع نفسه، الصفحة 11.  61

املرجع نفسه، الصفحات 11 إىل 13.  62

املرجع نفسه، الصفحات 16 إىل 20.  63
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المقرر المؤرخ 4 آذار/مارس 1994 )الجلسة 3345(: 
القرار 901 )1994(

يف 3 آذار/مارس 1994، وعماًل بالقرار 896 )1994(، قدم األمني 
العام إىل اجمللس تقريراً عن احلالة يف أخبازيا 64 ، أفاد فيه عن التقدم احملرز 
العام يف تقريره  الطبيعة. وأبلغ األمني  يف املفاوضات، وعن احلالة على 
السياسي  املركز  مسألة  لتناول  خرباء  لفريق  ثانيًا  اجتماعًا  بأن  اجمللس 
تقسيم  الفريق  وحبث  شباط/فرباير.  يف  موسكو  يف  ُعقد  قد  ألخبازيا 
السلطات اجلورجية والسلطات األخبازية، والضمانات  االختصاص بني 
أخبازيا،  املقرر االعرتاف هبا بوصفها حقوق  الوطنية والدولية، واحلقوق 
التنفيذ.  املقررة موضع  االختصاصات  لوضع  املمكن تصورها  واآلليات 
تقاربًا  أكثر  أصبحت  الوفدين  نظر  أن وجهات  بدا  لالجتماع  ونتيجة 
االجتماع  ذلك  وبعد  دون حل.  الصعوبات  من  عدد  وجود  وإن ظل 
ُعقدت جولة ثالثة من املفاوضات يف جنيف يف شباط/فرباير. ورغم كل 
جهد بذله مبعوثه اخلاص وامليسر الروسي للتوصل إىل حل وسط، ثبتت 
استحالة التوصل إىل وثيقة يوقع عليها كال الطرفني ويعرتف فيها جيع 
املعنيني بسيادة جورجيا ووحدة أراضيها. واُتفق على استئناف الدورة يف 

نيويورك يف 7 آذار/مارس.
القتال  بتجدد  ساءت  الطبيعة  على  احلالة  إن  العام  األمني  وقال 
وتدفقات  املنازل  وتدمري  القتل  من  مزيد  إىل  أدى  مما  غايل،  إقليم  يف 
الالجئني. وهو يرى أن وزع وجود عسكري دويل ميكن أن يسهم يف 
حتقيق االستقرار املطلوب بشدة. غري أن الشروط اليت حددها اجمللس هلذا 
الوزع مل تتحقق بعد. فاجلانب األخبازي، بعدم امتثاله لطلب جملس األمن 
أن يعرتف جيع األطراف بوحدة أراضي جورجيا، حيول دون استجابة 
األمم املتحدة لطلب املساعدة املوجه إليها من دولة عضو ويعرقل عودة 
الالجئني عودة منظمة. ولذا فهو حيث جيع األطراف على التوصل إىل 
مراقيب  بعثة  بتمديد  احلني  ذلك  حىت  ويوصي  الالزمة.  الوسط  احللول 

األمم املتحدة لفرتة قصرية يف إطار واليتها القائمة.
ويف اجللسة 3345، املعقودة يف 4 آذار/مارس 1994، استأنف 
الرئيس  األعمال، وجه  إقرار جدول  البند. وبعد  نظره يف  األمن  جملس 
ُأعد يف سياق  قد  قرار كان  مشروع  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  )فرنسا( 
أخرى  وثائق  إىل  أيضًا  انتباههم  ووجه   . 65 السابقة  اجمللس  مشاورات 
عديدة 66 ، من بينها رسالة مؤرخة 9 شباط/فرباير 1994 موجهة من 

.S/1994/253  64

.S/1994/251  65

رسالة مؤرخة 4 شباط/فرباير 1994 موجهة إىل األمني العام من ممثلي   66

ورسالة  )S/1994/125(؛  رسالة مشرتكة  هبا نص  الروسي حييالن  واالحتاد  جورجيا 
العام من ممثل جورجيا حييل هبا  مؤرخة 9 شباط/فرباير 1994 موجهة إىل األمني 
رسالة مؤرخة 8 شباط/فرباير من رئيس دولة جورجيا )S/1994/149(؛ ورسالة مؤرخة 
العام من ممثل جورجيا حييل هبا نص  24 شباط/فرباير 1994 موجهة إىل األمني 

ممثل جورجيا حييل هبا رسالة مؤرخة 8 شباط/فرباير 1994، أبلغ فيها 
رئيس دولة جورجيا األمني العام بتفاقم احلالة املتوترة يف أخبازيا ووجه مرة 
أخرى نداء من أجل قيام األمم املتحدة على وجه السرعة بوزع قوة حفظ 
إىل  موجهة   1994 شباط/فرباير   28 مؤرخة  ورسالة  أخبازيا،  يف  سلم 
رئيس اجمللس من ممثل جورجيا، حييل هبا نص بيان لرئيس دولة جورجيا 
صدر بتاريخ 26 شباط/فرباير 1994، وافق فيه على مواصلة املفاوضات 
على الفور وأعرب عن استعداده لزيارة جملس األمن واالجتماع باألمني 
العام أو مبعوثه اخلاص، وقيادة االحتاد الروسي، وممثلي الدول الصديقة.

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 901 )1994(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
متوز/يوليه   9 املؤرخ   )1993(  849 قراراته  جديد  من  يؤكد  إذ 
املؤرخ 6 آب/أغسطس 1993، و858   )1993( 1993، و854 
)1993( املؤرخ 24 آب/أغسطس 1993، و876 )1993( املؤرخ 
19 تشرين األول/أكتوبر 1993، و881 )1993( املؤرخ 4 تشرين 
الثاين/نوفمرب 1993، و892 )1993( املؤرخ 22 كانون األول/ديسمرب 

1993، و896 )1994( املؤرخ 31 كانون الثاين/يناير 1994،
الرسالة املؤرخة 28 شباط/فرباير 1994 املوجهة إىل  وإذ يالحظ 
اليت  املتحدة  الدائم جلورجيا لدى األمم  املمثل  رئيس جملس األمن من 

حييل هبا بيان رئيس الربملان، رئيس دولة جهورية جورجيا،
وإذ يالحظ أيضًا أن املفاوضات اليت عقدت يف جنيف يف الفرتة 
من 22 إىل 25 شباط/فرباير 1994 بني اجلانبني اجلورجي واألخبازي 

سُتستأنف يف نيويورك يف 7 آذار/مارس 1994،
تقدمًا  ممكن،  وقت  أقرب  يف  حيرزا،  أن  على  الطرفني  حيث  وإذ 
ملموسًا صوب التوصل إىل تسوية سياسية على أساس املبادئ املبينة يف 
قراراته السابقة لكي ينظر جملس األمن بصورة مالئمة يف إمكان إنشاء 

قوة حلفظ السالم يف أخبازيا، جهورية جورجيا،
يقرر متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا لفرتة   -  1

مؤقتة إضافية تنتهي يف 31 آذار/مارس 1994؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريراً إىل اجمللس حبلول 21   -  2
آذار/مارس 1994 عن أّي تقدم حيرز يف املفاوضات وعن احلالة على 
أرض الواقع، مع إيالء اهتمام خاص للظروف اليت قد تستدعي وجود 

قوة حلفظ السالم وعن طرائق تلك القوة؛

بيان مؤرخ 15 شباط/فرباير 1994 صادر عن جلنة الدولة يف جهورية جورجيا املعنية 
بالتحقيق والكشف عن املواد املتعلقة بسياسة إبادة األجناس والتطهري العرقي ضد 
الشعب اجلورجي يف أخبازيا، وتقدمي هذه املواد إىل حمكمة دولية )S/1994/225(؛ 
ممثل  من  األمن  رئيس جملس  إىل  موجهة  شباط/فرباير 1994  مؤرخة 28  ورسالة 

.)S/1994/234( جورجيا



60٧ النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

يقرر إبقاء املسألة قيد النظر النشط.  -  3
وحتدث ممثل الواليات املتحدة بعد التصويت فقال إنه من دواعي 
تسوية  إىل  التوصل  صوب  تقدمًا كافيًا  حيققا  مل  الطرفني  أن  األسف 
سياسية شاملة. وبناًء على ذلك، هتيب حكومة بلده بالطرفني أن يبديا 
استعداداً أقوى للعمل على التوصل إىل تسوية من هذا القبيل. وهي تلتزم 
يف الوقت نفسه باستطالع السبل والوسائل الواعدة داخل اجمللس لدعم 
وتوجيه عمل الطرفني. ومن الالزم، وهي تقوم بذلك، أن يظل اهتمامها 
مرتكزاً على املبادئ املبينة يف القرار 896 )1994( اليت جيب أن توجه 

العملية 67 .
وقال ممثل االحتاد الروسي إن حكومة بلده تعلق أمهية كربى على 
إحراز تقدم يف عملية التفاوض، وخباصة للتوصل إىل اتفاق بشأن مركز 
أخبازيا حيرتم متامًا سيادة جورجيا ووحدة أراضيها. وهي، يف الوقت نفسه، 
مقتنعة اقتناعًا راسخًا بأن قوات حفظ السالم جيب وزعها بدون تأخري 
يف جيع أحناء أخبازيا من أجل إضافة زخم لعملية السلم وجعلها دائمة، 

وجعلها، يف التحليل األخري، ال رجعة فيها 68 .
وحتدث الرئيس بصفته ممثل فرنسا فوصف القرار املعتمد بأنه قرار 
فين. وقال إن املفاوضات بني اجلانبني تدخل اآلن مرحلة حامسة. وتدعو 
حكومة بلده الطرفني على وجه االستعجال إىل إحراز نوع التقدم الذي 

يتيح للمجلس اختاذ تدابري حفظ السالم الالزمة لتسوية النـزاع 69 .

المداوالت التي أجريت في 9 آذار/مارس 1994 
)الجلسة 3346(

يف اجللسة 3346، املعقودة يف 9 آذار/مارس 1994، استأنف جملس 
ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  األمن 
له  يكون  أن  بدون  املناقشة  املشاركة يف  إىل  طلبه،  بناًء على  جورجيا، 
احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )فرنسا( انتباه أعضاء اجمللس إىل تقرير 

األمني العام املؤرخ 3 آذار/مارس 1994 70 .
النزاع.  البداية، قدم ممثل جورجيا إحاطة للمجلس عن تاريخ  ويف 
فقال إن النزاع يف أخبازيا ليس، أواًل، نزاعًا بني إثنيات. ثانيًا، مل تشكك 
أخبازيا  بدئه، يف مسألة مركز  بعد  النزاع وال  بدء  قبل  أبدًا، ال  جورجيا 
كدولة. ثالثًا، رغبة جورجيا يف السلم أكدهتا جمدداً ثالثة اتفاقات لوقف 
إطالق النار واختاذ التدابري املالئمة اليت تلزم لتنفيذها. مث عرض اخلطوط 
العامة خلطة جورجيا للتوصل إىل تسوية شاملة يف أخبازيا. وتنص اخلطة 
أجهزة  إقامة  إىل  ُتفضي  دويل،  إشراف  حتت  انتخابات،  إجراء  على 

S/PV.3345، الصفحة 2.  67

املرجع نفسه، الصفحة 2.  68

املرجع نفسه، الصفحتان 2 و3.  69

.S/1994/253  70

جديدة للسلطة، والقيام، قبل إجراء االنتخابات، بإنشاء مديرية دولية 
يشارك فيها الطرفان ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واالحتاد 
يف  األعضاء  الدول  من  وغريها  جورجيا”  “أصدقاء  وجمموعة  الروسي 
األمم املتحدة؛ وإقامة إدارة مشرتكة مؤقتة ألخبازيا. وعالوة على ذلك، 
االحتاد  فيها  يقوم  املتحدة،  األمم  إقامة هيئة دولية حتت إشراف  جيب 
الروسي بدور امليسر ويشرتك فيها مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، لكي 
إلحياء  برناجمًا  واحلكومة،  الدولية  املديرية  مع  باالشرتاك  وتنفذ،  تضع 
أخبازيا اقتصاديًا. وشدد أيضًا على أن السبيل الوحيد للتوصل إىل تسوية 
النزاع، مع  سياسية سلمية هو وزع قوات حفظ سلم دولية يف منطقة 
تأثري ضار على  له  القوات سيكون  تأخري يف وزع هذه  أّي  أن  مراعاة 
النظر هذه يف  يأخذ وجهات  أن  اجمللس  من  الالجئني. وطلب  مصري 

االعتبار عند التوصل إىل قرار 71 .
وقال ممثل االحتاد الروسي إن بلده يعلق أمهية كربى على إحراز تقدم 
يف املفاوضات، وخصوصًا يف ما يتعلق بالتوصل إىل اتفاق بشأن تسوية 
كاملة النطاق على أساس االحرتام غري املشروط لوحدة أراضي جورجيا 
وبلده  أخبازيا.  قوميات شعب  وتعدد  مركزها كدولة  واحرتام وضمانات 
على اقتناع، يف الوقت نفسه، بضرورة الوزع السريع لقوات حفظ سلم 
إىل منطقة النزاع من أجل تشجيع عملية سالم ناجحة، وال رجعة فيها 
يف هناية املطاف. فهذا الوزع هو وحده الذي ميكن أن يضمن حقًا وفعليًا 
احلفاظ على وقف إطالق النار، والعودة الساملة لاّلجئني واملشردين إىل 
بالفعل. ويرى  إليها  التوصل  اليت مت  لالتفاقات  الطرفني  وتنفيذ  أخبازيا، 
االحتاد الروسي أن من األمهية مبكان أن يستجيب جملس األمن على حنو 

إجيايب لطلبات قيادة كال الطرفني املتكررة هبذا الشأن 72 .
الستقالل  القوي  تأييده  جمدداً  املتحدة  الواليات  ممثل  وأكد 
جورجيا وسيادهتا ووحدة أراضيها. وقال إن وفد بلده سيكون ميااًل، 
يف حالة توصل الطرفني إىل تسوية تتضمن وقفًا دائمًا إلطالق النار 
تابعة  جورجيا  يف  السالم  حلفظ  عملية  تأييد  إىل  الالجئني،  وعودة 
لألمم املتحدة تكون حمددة املعامل بعناية، وذلك إذا اسُتوفيت شروط 
معينة. وذكر يف هذا الصدد أن حكومة جورجيا قد أبدت استعداداً 
املدى ألخبازيا. وجيب أن تكون  بعيد  للتفاوض على استقالل ذايت 
االستقالل  هذا  ممارسة  بالتفصيل كيفية  حتدد  ألن  استعداد  على 
وفعاًل،  قواًل  أيضًا،  تعرتف  أن  األخبازية جيب  القوات  ولكن  الذايت. 

بوحدة أراضي جورجيا 73 .
ورأى ممثل اململكة املتحدة أنه من اجلوهري وجود إطار سياسي 
مضموين وإحراز تقدم واضح صوب التوصل إىل تسوية سياسية قبل أن 

S/PV.3346، الصفحات 2 إىل 8.  71

املرجع نفسه، الصفحتان 8 و9.  72

املرجع نفسه، الصفحتان 9 و10.  73
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يوافق اجمللس على عملية حلفظ السالم. وجيب أيضًا أن يكون هناك 
اليت  املعنية،  السالم  بقوات حفظ  ُتناط  قد  اليت  الوالية  بشأن  وضوح 
جيب أن تتجنب توطيد الوضع القائم فحسب. وشدد على أن اجملتمع 
الدويل لن يكون لديه، يف رأيه، قدر كبري من الصرب إذا وضع طرف يف 
املفاوضات عراقيل يف مسارها من أجل كسب الوقت وتوطيد موقفه؛ 
أراضي  وحدة  للمشكلة  حل  أّي  حيرتم  أن  يتعني  ذلك  على  وعالوة 
جورجيا فضاًل عن كفالة مصاحل جيع الطوائف املتعددة اإلثنيات يف 

أخبازيا 74 .
وقال الرئيس، متحدثًا بصفته ممثل فرنسا، إن حكومة بلده ترغب 
يف توجيه رسالة واضحة جداً بشأن ثالثة مسائل مبدئية، هي: أواًل، من 
التسوية  التفريط يف مبدأ وحدة أراضي جورجيا يف إطار  املرفوض متامًا 
النهائية؛ ثانيًا، ينبغي بذل كل جهد لضمان عودة املشردين والالجئني 
إىل أخبازيا يف ظل أفضل الظروف؛ ثالثًا، جيب أن يكون إنشاء عملية 
حلفظ السالم مطابقًا للقواعد العرفية اليت حتكم ضلوع األمم املتحدة يف 
حفظ السالم، وخباصة حتديد والية تلك العملية، وتكوين القوة وقيادهتا، 

ومتويلها 75 .
وشدد أحد املتكلمني على أن أّي عملية سلم ينبغي أن تأخذ يف 
احلسبان سيادة جورجيا ووحدة أراضيها 76 . ورأى بعضهم أن إنشاء قوة 

حلفظ السالم يف جورجيا هو أمر إجيايب 77 .

 المقرر المؤرخ 25 آذار/مارس 1994 
)الجلسة 3354(: القرار 906 )1994(

يف 18 آذار/مارس 1994، وعماًل بالقرار 901 )1994(، قدم األمني 
العام إىل اجمللس تقريراً عن احلالة يف أخبازيا 78 . وأبلغ األمني العام اجمللس 
نيويورك يف  ُعقدت يف  قد  املفاوضات  من  الثالثة  اجلولة  بأن  تقريره  يف 
آذار/مارس برئاسة مبعوثه اخلاص. وأجرى هو أيضًا تباداًل مفصاًل لآلراء 
مع رئيس دولة جورجيا بشأن حالة املفاوضات وبشأن إمكانيات اختاذ 
تدابري من جانب األمم املتحدة. ومع أن جزًءا كبرياً من مشروع اإلعالن 
املتعلق بالالجئني كانا، تقريبًا، مقبولني  السياسي وكل مشروع االتفاق 
من اجلانبني، تبقى ثالث قضايا رئيسية ما زال االختالف بينهما بشأهنا 
كبرياً، هي: االعرتاف بوحدة أراضي جورجيا؛ وإعادة توطني الالجئني 

املرجع نفسه، الصفحتان 10 و11.  74

املرجع نفسه، الصفحتان 13 و14.  75

املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12 )الربازيل(؛ والصفحة 12 )الصني(؛   76

والصفحتان 12 و13 )إسبانيا(؛ والصفحة 13 )األرجنتني(.
و13   12 والصفحتان  )الربازيل(؛  و12   11 الصفحتان  نفسه،  املرجع   77

)إسبانيا(.
.Add.1و S/1994/312  78

السالم ومنطقة وزعها.  املشردين؛ ودور قوة حمتملة حلفظ  واألشخاص 
وقال األمني العام إنه ال يعتقد، على الرغم من أن الشروط الالزمة لوزع 
قوة حلفظ السالم ال تتوافر حاليًا، كما أن املفاوضات معلقة يف الوقت 
احلاضر، أن هذا هو وقت ختلي اجملتمع الدويل عن جهوده. ويف الوقت 
نفسه، ال ميكن لطريف النزاع أن يتوقعا من اجملتمع الدويل مواصلة عونه 
إىل ما ال هناية إذا مل يظهرا كالمها استعداداً لبدء إعادة بناء الثقة وتسوية 
خالفاهتما. ويف هذا الصدد، أبلغ اجمللس أنه تلقى دالئل غري رمسية من 
كال اجلانبني على أهنما يرغبان يف التوصل إىل تسوية عن طريق التفاوض، 
وأنه ينوي أن يطلب إىل مبعوثه اخلاص استئناف االتصاالت مع الطرفني 
وكذلك مع االحتاد الروسي بصفته الطرف التيسريي. ويوصي، يف الوقت 
ثالثة  ملدة  املتحدة يف جورجيا  األمم  مراقيب  بعثة  والية  بتمديد  نفسه، 

أشهر أخرى، حىت 30 حزيران/يونيه 1994.
أدرج  آذار/مارس 1994،  املعقودة يف 25  اجللسة 3354،  ويف 
إقرار جدول  وبعد  أعماله.  العام يف جدول  األمني  تقرير  األمن  جملس 
املشاركة يف  إىل  طلبه،  على  بناًء  ممثل جورجيا،  اجمللس  دعا  األعمال، 
انتباه  الرئيس  وجه  مث  التصويت.  يف  احلق  له  يكون  أن  بدون  املناقشة 
أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس 
رسالة  بينهما  من   ، 80 رسالتني  إىل  أيضًا  انتباههم  ووجه   . 79 السابقة 
مؤرخة 24 آذار/مارس 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن 81 ، يبلغ 
املفاوضات  ملواصلة  بلده  حكومة  باستعداد  اجمللس  جورجيا  ممثل  فيها 

بشأن تسوية سياسية شاملة للنزاع.
الفقرة 4 من منطوق  التصويت فقال إن  وحتدث ممثل عمان بعد 
السالم يف  قوة حلفظ  إنشاء  إمكانية  النظر يف  إىل  القرار تشري  مشروع 
أخبازيا. وال يرى وفد بلده أن من املناسب أن ينظر اجمللس يف هذه املسألة 
أن  بلده  النقيض من ذلك، ترى حكومة  الوقت احلاضر، بل على  يف 
إقحام جملس األمن نفسه يف أمور تفصيلية من هذا القبيل هو أمر سابق 
احلالة.  التعقيدات يف  من  العديد  قد ختلق  ويعد سابقة خطرية  ألوانه، 
وينبغي جمللس األمن أن ينأى بنفسه عن التدخل. ومع ذلك، إدراكًا ألن 
األطراف املعنية يف جورجيا ستقبل وجود قوة تابعة لألمم املتحدة، فإن 

وفد بلده سيصوت لصاحل القرار 82 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 906 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

.S/1994/347  79

رسالتان مؤرختان 21 و24 آذار/مارس 1994 موجهتان إىل رئيس جملس   80

.)S/1994/343و S/1994/317( األمن من ممثل جورجيا
.S/1994/343  81

S/PV.3354، الصفحات 3 إىل 6.  82
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متوز/يوليه   9 املؤرخ   )1993(  849 قراراته  جديد  من  يؤكد  إذ 
املؤرخ 6 آب/أغسطس 1993، و858   )1993( 1993، و854 
)1993( املؤرخ 24 آب/أغسطس 1993، و876 )1993( املؤرخ 
19 تشرين األول/أكتوبر 1993، و881 )1993( املؤرخ 4 تشرين 
األول/ 22 كانون  املؤرخ   )1993( و892   ،1993 الثاين/نوفمرب 

الثاين/يناير  31 كانون  املؤرخ   )1994( و896   ،1993 ديسمرب 
1994، و901 )1994( املؤرخ 4 آذار/مارس 1994،

جهورية  أخبازيا،  يف  احلالة  عن  العام  األمني  تقريري  يف  نظر  وقد 
جورجيا، املؤرخني 3 آذار/مارس و18 آذار/مارس 1994،

بني  اجلارية  املفاوضات  يف  اآلن،  حىت  التوصل  لعدم  يأسف  وإذ 
وبشأن  سياسية  تسوية  بشأن  اتفاق  إىل  واألخبازي،  اجلورجي  اجلانبني 

عودة الالجئني واملشردين،
من  والواردة  آذار/مارس 1994  املؤرخة 24  بالرسالة  يرحب  وإذ 
جورجيا  حكومة  باستعداد  تفيد  اليت  جورجيا  جلمهورية  الدائم  املمثل 

ملواصلة املفاوضات بشأن حتقيق تسوية سياسية شاملة،
وإذ يؤكد مرة أخرى احلالة اخلطرية الناشئة يف جهورية جورجيا عن 

وجود أعداد كبرية من املشردين من أخبازيا، جهورية جورجيا،
وإذ يعرب عن استيائه بصفة خاصة من أعمال العنف اليت وقعت 

يف أوائل شباط/فرباير 1994،
آذار/ و18   3 املؤرخني  العام  األمني  بتقريري  علمًا  حييط   -  1

مارس 1994؛
احرتام سيادة  املعنية  األطراف  إىل جيع  أخرى  مرة  يطلب   -  2

جهورية جورجيا وسالمتها اإلقليمية؛
يؤكد حق جيع الالجئني واملشردين يف العودة إىل ديارهم يف   -  3
ظروف آمنة يف جيع أحناء أخبازيا، جهورية جورجيا، وحيث الطرفني على 
التوصل إىل اتفاق على وجه السرعة بغية تيسري إعمال هذا احلق على 

حنو فّعال؛
وقت  أقرب  يف  املفاوضات  استئناف  على  الطرفني  حيث   -  4
ممكن وإحراز تقدم ملموس حنو التوصل إىل تسوية سياسية، مبا يف ذلك 
املركز السياسي ألخبازيا، مبا يكفل االحرتام التام لسيادة جهورية جورجيا 
وسالمتها اإلقليمية، استناداً إىل املبادئ الواردة يف قرارات جملس األمن 
السابقة، حىت يتسىن للمجلس النظر على النحو الكايف يف إمكانية إنشاء 

قوة حلفظ السالم يف أخبازيا، جهورية جورجيا؛
جهورية  إىل  املساعدة  تقدمي  على  املاحنة  الدول  يشجع   -  5
جورجيا لتمكينها من التغلب على آثار النزاع، وعلى تقدمي مسامهات 
املعونة  لتقدمي  املتحدة  األمم  وجهته  الذي  اإلنساين  للنداء  استجابة 

اإلنسانية؛

يقرر متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا لفرتة   -  6
مؤقتة إضافية تنتهي يف 30 حزيران/يونيه 1994؛

حيث الطرفني على اختاذ جيع اخلطوات الالزمة لكفالة أمن   -  7
أفراد بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا وحرية انتقاهلم يف جيع أحناء 

إقليم جهورية جورجيا؛
عن  اجمللس  إىل  تقريراً  يقدم  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  8
موعد  احلاالت يف  أّي  وعلى  مبجرد حدوثه،  املفاوضات  تقدم يف   أّي 
ال يتجاوز 21 حزيران/يونيه 1994، وعن احلالة على أرض الواقع، مع 
إيالء اهتمام خاص للظروف اليت قد تربر إنشاء قوة حلفظ السالم وعن 

طرائق تلك القوة؛
يقرر إبقاء املسألة قيد النظر النشط.  -  9

بلده  وفد  إن  فقال  التصويت  قبل  الروسي  االحتاد  ممثل  وحتدث 
والذي  للتو،  اجمللس  اعتمده  الذي  القرار  يف  الوارد  للنداء  أمهية  يويل 
املفاوضات يف أسرع وقت ممكن وحتقيق  استئناف  اجلانبني  إىل  يطلب 
املبادئ  على  تقوم  سياسية  تسوية  إىل  التوصل  صوب  مضموين  تقدم 
اليت نصت عليها اتفاقات اجمللس السابقة، ويف مقدمتها احرتام سيادة 
جهورية جورجيا وسالمتها اإلقليمية. ويعتقد وفد بلده أنه يف إطار الوالية 
القائمة، سيكون باإلمكان زيادة تعبئة أنشطة البعثة، ولن تغيب عن بال 
األمني العام اإلمكانيات املتاحة له من أجل توسيع نطاقها. ومما له أمهية 
خاصة أيضًا تأكيد جملس األمن عزمه على النظر يف إمكانية إنشاء قوة 
حلفظ السالم يف أخبازيا، وذلك يف إطار اجلهود الرامية إىل حتقيق تسوية 
سياسية. ومن املهم أن تواصل األمانة العامة العمل التحضريي لعملية 
األمم املتحدة هذه، وذلك كي ميكن وزعها فوراً حاملا يتخذ جملس األمن 

قرار بذلك 83 .
املفاوضات  من  الثالثة  اجلولة  إىل  التشيكية  اجلمهورية  ممثل  وأشار 
وإىل اختالف الطرفني بشأن دور حفظة السلم ومنطقة وزعهم، معربًا 
عن رفضه للفكرة اليت يؤيدها القادة األخباز وهي أن تشل عملية حلفظ 
السالم اخلط الذي يفصل اليوم بني املنطقة اليت يسيطرون عليها وبقية 
أحناء جورجيا. وقال إن حكومة جورجيا، من الناحية األخرى، ترغب يف 
أن تشرف عملية حفظ السالم على العودة اآلمنة لاّلجئني وسالمتهم، 
على الرغم من املعارضة األخبازية لو اقتضى األمر. ومن شأن ذلك أن 
يتطلب ضمنًا قيام عملية مبوجب الفصل السابع من امليثاق. وأكد على 
أمهية التعاون بني األمم املتحدة ومؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، قائاًل 
إن التعيني املبكر لضباط اتصال بني املنظمتني فوراً، كما أوصت بذلك 
مؤخراً جلنة كبار املسؤولني التابعة ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، ينبغي 

أن يكون الدليل العملي التايل على هذا التعاون 84 .

املرجع نفسه، الصفحات 6 إىل 8.  83

املرجع نفسه، الصفحات 8 إىل 12.  84
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وحتدث الرئيس، بصفته ممثل فرنسا، فذكر أن القرار الذي صّوت 
وفد بلده لصاحله للتو ليس القرار الذي كانت حكومة فرنسا تود أن ترى 
جملس األمن يتخذه اليوم. وقال إنه كان من األفضل كثرياً اعتماد أحكام 
متّكن األمم املتحدة من تقدمي إسهامها يف تنفيذ تسوية شاملة مبوافقة 
إبطاء،  بدون  املفاوضات  استئناف  الطرفني  يناشد  فهو  ولذا  الطرفني. 
املبعوث اخلاص  اليت طرحها  واالستفادة إىل أقصى حّد من املقرتحات 
الظروف  وكفالة  شامل  سياسي  اتفاق  إبرام  يتم  أن  وما  العام.  لألمني 
الالزمة لتدخل األمم املتحدة مبا يتفق ومبادئ املنظمة، ستكون حكومة 
بلده على استعداد للنظر إجيابيًا يف إنشاء عملية حلفظ السالم والعمل 
يف إطار اجمللس حبيث يتم اختاذ قرار حتقيقًا هلذه الغاية دومنا إبطاء. ويف 
هذا الصدد، تعترب سلطات بلده أن هناك نقطتني أساسيتني، مها، أواًل، 
أن مشاركة األمم املتحدة تتطلب احرتام بعض القواعد، وبصفة خاصة، 
على  األمن  من جانب جملس  الفّعالة  والرقابة  امليدان  القوات يف  حياد 
قوة  أن وضع  ما من شك يف  وثانيًا،  بواليتها؛  القوات  اضطالع هذه 
فض اشتباك جديدة لن يؤدي إاّل إىل جتميد احلالة العسكرية واملواقف 

السياسية 85 .

المقرر المؤرخ 8 نيسان/أبريل 1994 )الجلسة 
3362(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3362، املعقودة يف 8 نيسان/أبريل 1994، استأنف جملس 
األمن نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، وجه الرئيس )نيوزيلندا( 
انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة مؤرخة 5 نيسان/أبريل 1994 موجهة 
اإلعالن  نص  هبا  حييل   ، 86 جورجيا  ممثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل 
ونص  وأخبازيا  جورجيا  بني  للنزاع  سياسية  تسوية  إجراء  بتدابري  املتعلق 
االتفاق الرباعي املتعلق بالعودة االختيارية لاّلجئني واملشردين، املوقعني 
يف موسكو يف 4 نيسان/أبريل 1994. ويلتزم الطرفان مبوجب اإلعالن 
بوقف إطالق النار بصفة رمسية وكاملة ويؤكدان من جديد أيضًا التزامهما 
التبكري  طلبهما  وكذلك  باستعماهلا،  التهديد  أو  القوة  استعمال  بعدم 
واتفقا  روسية.  عسكرية  وحدة  فيها  تشارك  السالم  حلفظ  عملية  بوزع 
على مواصلة اجلهود احلثيثة من أجل حتقيق تسوية سياسية وشاملة وعلى 
األمن  ملؤمتر  ممثلون  فيها  يشارك  الغرض  هلذا  مناسبة  دائمة  إنشاء جلنة 
والتعاون يف أوروبا واالحتاد الروسي وخرباء دوليون. واتفق الطرفان أيضًا 
ووقعا على اتفاق رباعي بشأن عودة الالجئني واملشردين إىل أوطاهنم. 
الدولية  للممارسة  وفقًا  األشخاص  هؤالء  عودة  على  االتفاق  وينص 
املتحدة  األمم  مفوضية  عليها  تسري  اليت  املمارسة  بينها  ومن  القائمة، 

لشؤون الالجئني.

املرجع نفسه، الصفحتان 16 و17.  85
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مث أعلن الرئيس أنه قد أذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت يف ما 
بني أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 87 :

يرحب جملس األمن باختتام اجلولة الثالثة للمفاوضات بني اجلانبني 
اجلورجي واألخبازي بشأن التوصل إىل تسوية سياسية شاملة للنزاع حتت 
تيسريي،  الروسي كطرف  االحتاد  من  ومبساعدة  املتحدة  األمم  رعاية 
اليت حضرها أيضًا ممثلو مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ومفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني.
ويرى اجمللس أن توقيع اإلعالن املتعلق بتدابري إجراء تسوية سياسية 
االختيارية  بالعودة  املتعلق  الرباعي  واالتفاق  وأخبازيا  بني جورجيا  للنزاع 
لاّلجئني واملشردين، يف موسكو يف 4 نيسان/أبريل 1994، ميثل حدثًا 

مشجعًا، يرسي األساس إلحراز مزيد من التقدم حنو تسوية النزاع.
ويطلب اجمللس إىل كال الطرفني املراعاة الدقيقة لوقف إطالق النار 
مناخ  من  واإلفادة  االتفاقني  يف  عليها  املنصوص  األخرى  ولاللتزامات 
للمسائل  حل  إجياد  يف  املفاوضات،  أثناء  نشأ  الذي  البّناء،  التعاون 

الرئيسية األخرى املتعلقة بالتسوية.
ويف هذا السياق، يؤيد اجمللس زيادة جديدة يف قوام بعثة مراقيب األمم 
املتحدة يف جورجيا حىت احلّد املنصوص عليه يف القرار 892 )1993( 
العام أن  املؤرخ 22 كانون األول/ديسمرب 1993، إذا ما رأى األمني 

الظروف على أرض الواقع تسمح بذلك.
واملشردين  الالجئني  جيع  لعودة  تأييده  جديد  من  اجمللس  ويؤكد 
املبني  النحو  وعلى  الدويل،  للقانون  وفقًا  آمنة،  ديارهم يف ظروف  إىل 
يف أحكام االتفاق الرباعي، ويدعو الطرفني إىل االلتزام بالتعهدات اليت 

قطعاها على نفسيهما يف هذا الصدد.
تقدم كبري حنو حتقيق تسوية سلمية يف  إحراز  أمهية  اجمللس  ويؤكد 
جوالت املفاوضات القادمة حىت يتسىن له أن ينظر، بالشكل املناسب، 

يف إمكان إقامة قوة حلفظ السالم يف أخبازيا، جهورية جورجيا.
ويعرب اجمللس، يف هذا الصدد، عن أمله يف أن تتمخض عن نتائج 
مثمرة أعمال اللجنة الرباعية املعنية بالالجئني واملشردين، اليت تبدأ عملها 
يف سوتشي، باالحتاد الروسي، يف 8 نيسان/أبريل 1994، واملفاوضات 
بني األطراف الرامية إىل هتيئة الظروف الالزمة إلمكان إنشاء قوة حلفظ 
السالم واستمرار املشاورات بشأن املركز السياسي ألخبازيا، املقرر عقدها 

يف 12 و19 نيسان/أبريل 1994، على التوايل.
اخلاص  ومبعوثه  العام  األمني  يبذهلا  اليت  باجلهود  اجمللس  ويرحب 
التوصل إىل تسوية سياسية شاملة يف أخبازيا، وفقًا  إىل جورجيا هبدف 
األمني  يقدم  أن  إىل  ويتطلع  الصلة،  ذات  قراراته  يف  الواردة  للمبادئ 
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العام تقريراً يف وقت مبكر على النحو املنصوص عليه يف القرار 906 
)1994( املؤرخ 25 آذار/مارس 1994.

 المقرر المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1994: 
رسالة من الرئيس إلى األمين العام

يف 3 أيار/مايو 1994، وعماًل بالقرار 906 )1994(، قدم األمني 
العام إىل اجمللس تقريراً عن احلالة يف أخبازيا، جورجيا 88 ، أفاد فيه عن 
وطنهم،  إىل  واملشردين  الالجئني  إعادة  بشأن  أجريت  اليت  املفاوضات 
بني  للنزاع  سياسية  تسوية  وحتقيق  السالم،  حلفظ  قوة  إنشاء  وإمكانية 
جورجيا وأخبازيا 89  واالتفاق املتعلق بالالجئني يف 4 نيسان/أبريل 90 . 
وقال إن هذه اجملاالت الثالثة ينبغي النظر فيها ككل. ومن الواضح أن 
النجاح يف امليدان السياسي ال ميكن أن يتحقق إاّل يف هناية العملية، وهو 
مرتبط ببدء عودة الالجئني فضاًل عن وزع حفظة السلم الدوليني. وهذا 
هو السبب يف أن مسألة البت فيما إذا كان قد حتقق “تقدم مضموين” 
على حنو ما سعى إليه اجمللس هي مسألة تفسري. ويف ضوء حدة النزاع، 
النزاع، فمن رأي  القائمة بني طريف  والتشكك  الوساوس  وارتفاع درجة 
األمني العام أن التقدم يتحقق بأسرع صورة معقولة عمليًا. وبينما ميضي 
قدمًا التخطيط من أجل عودة الالجئني واملشردين إىل ديارهم، أصبح من 
الواضح أن عودة الالجئني واملشردين على نطاق واسع لن تتم إاّل بعد 
أن يتم وزع وجود عسكري دويل يف املناطق األخبازية اليت سيعود إليها 
الالجئون واملشردون. وقد راود األمني العام األمل يف أن يكون مبقدوره 
توصية اجمللس بأن يقرر اآلن إنشاء قوة األمم املتحدة حلفظ السالم وأن 
يأذن بوزعها بأقصى سرعة ممكنة. إاّل أنه يشعر باألسف ألن التحفظات 
اليت يثريها اجلانب األخبازي، فضاًل عن عدم قبول كال اجلانبني ملقرتحات 
األمم املتحدة بشأن والية ووزع قوة األمم املتحدة حلفظ السالم، جتعل 
من املستحيل بالنسبة له أن يقدم توصية من هذا القبيل. وأشار يف هذا 
السياق إىل أن االحتاد الروسي أبدى استعداده إليفاد وحدة متقدمة من 
قوة تابعة لألمم املتحدة إذا قرر اجمللس إنشاء قوة من هذا القبيل. وقال 
إنه يقرتح، يف ظل هذه الظروف، أن يقرر اجمللس إما إنشاء قوة كهذه 
ولكن ال يقوم بوزعها يف الوقت احلاضر؛ أو أن يأذن بوزع قوة حلفظ 
الروسي وغريه من أعضاء  تابعة لألمم املتحدة من قبل االحتاد  السالم 
رابطة الدول املستقلة، أو إرجاء اختاذ قرار ريثما ُتبذل جهود أخرى إلقناع 

الطرفني باملوافقة على والية قوة لألمم املتحدة ووزعها.
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وأشار األمني العام، يف إضافة لتقريره مؤرخة 16 حزيران/يونيه 91  
إىل رسالة مؤرخة 17 أيار/مايو 1994 92  موجهة من ممثل جورجيا حييل 
هبا نسخة من اتفاق بشأن وقف إطالق النار والفصل بني القوات وّقع 
عليه يف موسكو يف 14 أيار/مايو 1994 طرفا النزاع. ويف ذلك االتفاق، 
وافق الطرفان على وزع قوة حلفظ السالم من رابطة الدول املستقلة لرصد 
االمتثال لالتفاق. وناشد الطرفان أيضًا جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
أن “ميدد والية مراقيب األمم املتحدة لضمان مشاركتهم يف العمليات” 
أيضًا بسلسلة من  العام اجمللس  املتوخاة مبوجب االتفاق. وأبلغ األمني 
املناقشات أجريت مع االحتاد الروسي لتوضيح دور مراقيب األمم املتحدة 
مت  اليت  املستقلة  الدول  لرابطة  التابعة  السالم  حفظ  قوة  مع  وعالقتهم 
التطرق إليها يف االتفاق. وقال إنه ينوي أن جيري مزيداً من الدراسة، مع 
الطرفني واالحتاد الروسي، بشأن توسيع والية بعثة مراقيب األمم املتحدة 
يف جورجيا وحجمها، وذلك هبدف أن تضطلع البعثة مبهام معينة بشكل 
مستقل ولكن بتنسيق وثيق مع قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول 
وقف  بشأن  االتفاق  تنفيذ  رصد  هي  البعثة  والية  وستكون  املستقلة. 
إطالق النار والفصل بني القوات، ومراقبة عملية قوة حفظ السالم التابعة 
لرابطة الدول املستقلة؛ والتحقيق يف انتهاكات االتفاق والسعي إىل حل 
هذه احلوادث مع األطراف املعنية؛ وإقامة صالت وثيقة مع كال طريف 
وحدات  وأّي  املستقلة  الدول  لرابطة  التابعة  السالم  حفظ  وقوة  النزاع 
عسكرية أخرى تابعة لالحتاد الروسي، واملسامهة، بوجودها يف املنطقة، 
مأمون  بشكل  واملشردين  الالجئني  عودة  تكفل  اليت  األحوال  هتيئة  يف 
ومنتظم؛ وتقدمي تقارير إىل األمني العام عن تنفيذ واليتها 93 . ورهنًا بآراء 
اجمللس، فإنه يعتزم، كخطوة أوىل، زيادة عدد املراقبني العسكريني يف بعثة 
مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا إىل 55 مراقبًا على النحو الذي أذن به 

جملس األمن يف قراره 892 )1993(.
جملس  رئيس  أبلغ   ،1994 حزيران/يونيه   16 مؤرخة  رسالة  ويف 

األمن )عمان( األمني العام مبا يلي 94 :
نظر أعضاء جملس األمن يف تقريركم بشأن احلالة يف أخبازيا، جورجيا. 
والحظوا أن مناقشات أجريت يف نيويورك بني األمانة العامة ووفد من 
االحتاد الروسي بشأن الدور الذي ميكن أن يقوم به مراقبو األمم املتحدة 
العسكريون وعالقتهم بقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة، 
املتوخاة يف اتفاق وقف إطالق النار والفصل بني القوات الذي وّقع عليه 

الطرفان يف موسكو يف 14 أيار/مايو 1994.
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حييط  إجيابية. كما  خطوة  املناقشات  هذه  اجمللس  أعضاء  ويعترب 
مع  وبالتشاور  أوىل  القيام، كخطوة  باعتزامكم  علمًا  اجمللس  أعضاء 
الطرفني، بزيادة عدد املراقبني العسكريني لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف 
أذن  الذي  النحو  أقصى على  مراقبًا كحّد  جورجيا إىل مخسة ومخسني 
به يف اجمللس يف قراره 892 )1993( املؤرخ 22 كانون األول/ديسمرب 
1993. وحييط أعضاء اجمللس علمًا بأفكاركم املتعلقة بالوالية احملتملة 
األفكار  وهي  توسيعها،  مت  إذا  جورجيا  املتحدة يف  األمم  مراقيب  لبعثة 
املعروضة يف الفقرة 7 من تقريركم، كما حييطون علمًا بتقديركم املؤقت 

لقوام البعثة الذي قد يلزم ألداء هذه املهمة.
وإذ حييط أعضاء اجمللس مرة أخرى علمًا بالنتائج اليت خلص إليها 
روما  يف  عقد  الذي  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  ملؤمتر  الوزاري  االجتماع 
فإهنم  الثاين/نوفمرب و1 كانون األول/ديسمرب 1993،  يف 30 تشرين 
يرحبون أيضًا باستمرار التعاون بني األمم املتحدة ومؤمتر األمن والتعاون 

يف أوروبا بشأن هذه املسألة.
ويرجو أعضاء اجمللس مع االمتنان أن تواصل األمانة العامة مناقشاهتا 
مع الطرفني، ومع االحتاد الروسي وممثلي قوة حفظ السالم التابعة لرابطة 
نقاط معينة ذات  التوصل إىل فهم واضح بشأن  بغية  املستقلة،  الدول 
صلة ببّت اجمللس يف مسألة إجراء زيادة أخرى يف قوام بعثة مراقيب األمم 
املتحدة يف جورجيا وتغيري واليتها، مبا يف ذلك الرتتيبات اليت قد تتخذ يف 
امليدان يف جمال التنسيق بني بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا وقوة 
حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة؛ والفرتة اليت ستحدد لوالية 
قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة؛ وتقدمي الطرفني املعنيني 
ضمانات بشأن توفري حرية التنقل الكاملة لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف 
السالم  جورجيا ألداء واليتها، سواء داخل منطقة عمليات قوة حفظ 
التابعة لرابطة الدول املستقلة أو يف األحناء األخرى ذات الصلة من إقليم 

جورجيا؛ واإلطار الزمين املرتقب لعودة الالجئني واملشردين.
اليت  الالحقة  العاجلة  املشاورات  إثر  ويف  األساس،  هذا  وعلى 
تقرتحون إجراءها مع الطرفني واالحتاد الروسي، فإن أعضاء اجمللس على 
استعداد للنظر يف توصياتكم التفصيلية بشأن توسيع بعثة مراقيب األمم 

املتحدة يف جورجيا وفقًا لألفكار املعروضة يف الفقرة 7 من تقريركم.

 المقرر المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1994 
)الجلسة 3398(: القرار 934 )1994(

قدم   ،)1994(  906 بالقرار  وعماًل   ،1994 حزيران/يونيه   16 يف 
األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن احلالة يف أخبازيا، جورجيا 95 ، أبلغ فيه 
اجمللس مبواصلته املشاورات العاجلة مع الطرفني ومع االحتاد الروسي بشأن 
والية ووزع البعثة املوسعة ملراقيب األمم املتحدة يف جورجيا يف املستقبل، 

.S/1994/725  95

إىل جانب شروط وضمانات التعاون اليت ستكون هناك حاجة إليها من 
البعثة بواليتها. وأبلغ اجمللس أيضًا بعقد مبعوثه اخلاص  أجل اضطالع 
فيها كال  ووّقع  أيار/مايو  يف  موسكو  يف  املفاوضات  من  أخرى  جولة 
مناقشة  أجل  من  تنسيقية  جلنة  تشكيل  إىل  يدعو  اقرتاحًا  النـزاع  طريف 
املسائل العملية اليت هي موضع اهتمام متبادل. وذكر األمني العام أن 
جلنة التنسيق عقدت أول اجتماع هلا يف سوتشي، باالحتاد الروسي، يف 
1 حزيران/يونيه برئاسة االحتاد الروسي وأن اجلولة التالية من املفاوضات 
السياسية من املقرر أن تعقد يف جنيف يف 30 حزيران/يونيه و1 متوز/

ميدد  بأن  العام  األمني  يوصي  الظروف،  هذه  ظل  ويف  يوليه 1994. 
به يف  املأذون  بقوامها  املتحدة  األمم  لبعثة مراقيب  احلالية  الوالية  اجمللس 

الوقت الراهن حىت 31 متوز/يوليه 1994.
ويف اجللسة 3398، املعقودة يف 30 حزيران/يونيه 1994، أدرج 
إقرار جدول  وبعد  أعماله.  العام يف جدول  األمني  تقرير  األمن  جملس 
األعمال، وجه الرئيس انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد أعد 
يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 96 . ووّجه انتباههم أيضًا إىل رسالة 
مؤرخة 21 حزيران/يونيه 1994 موجهة إىل األمني العام من ممثل االحتاد 
الروسي 97 ، حييل هبا رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة من وزير خارجية 
االحتاد الروسي يبلغه فيها بقرار رابطة الدول املستقلة، إذ تتصرف على 
أساس أحكام الفصل الثامن من امليثاق، إيفاد قوة جاعية حلفظ السالم 
بوزع وحدة عسكرية  فوراً  القيام  النزاع ملدة ستة أشهر، مع  إىل منطقة 
متقدمة من القوات الروسية املرابطة اآلن يف أخبازيا. وسيجري إبقاء جملس 
وفقًا  وأنشطتها،  القوات  هذه  بأول، حبجم  أواًل  تام،  علم  على  األمن 
للمادة 54 من امليثاق. وذكرت الرسالة أن رابطة الدول املستقلة حريصة 
أفضل  هتيئة  املساعدة يف  على  وإمنا  املتحدة،  األمم  أاّل حتل حمل  على 
الظروف لبذل جهود األمم املتحدة. ولذلك، فإنه من الضروري، بادئ 
السالم وبعثة مراقيب األمم  تعاون وثيق بني قوة حفظ  إقامة  ذي بدء، 
املتحدة يف جورجيا. واألمل معقود يف هذا الصدد على أن يقرر جملس 
األمن زيادة عدد موظفي البعثة وكذلك توسيع نطاق واليتها وحتسينها.

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 934 )1994(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إذ يعيد تأكيد قراراته 849 )1993( املؤرخ 9 متوز/يوليه 1993، 
و854 )1993( املؤرخ 6 آب/أغسطس 1993، و858 )1993( 
املؤرخ 24 آب/أغسطس 1993، و876 )1993( املؤرخ 19 تشرين 
األول/أكتوبر 1993، و881 )1993( املؤرخ 4 تشرين الثاين/نوفمرب 
1993، و892 )1993( املؤرخ 22 كانون األول/ديسمرب 1993، 
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و901   ،1994 الثاين/يناير  كانون   31 املؤرخ   )1994( و896 
)1994( املؤرخ 4 آذار/مارس 1994، و906 )1994( واملؤرخ 25 

آذار/مارس 1994،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 16 حزيران/يونيه 1994،

وإذ يشري إىل الرسالة املؤرخة 16 حزيران/يونيه 1994 املوجهة إىل 
األمني العام من رئيس جملس األمن،

وإذ حييط علمًا بالرسالة املؤرخة 21 حزيران/يونيه 1994 املوجهة 
إىل األمني العام من وزير خارجية االحتاد الروسي،

تسوية  إىل  التوصل  بشأن  الطرفني  بني  احملادثات  أن  يالحظ  وإذ 
سياسية شاملة سوف تستأنف عما قريب، وإذ حيث الطرفني على إحراز 
قراراته  يف  احملددة  املبادئ  مع  متمشية  سياسية  تسوية  جتاه  هام  تقدم 

السابقة،
يرحب بتقرير األمني العام املؤرخ 16 حزيران/يونيه 1994؛  -  1

يالحظ مع االرتياح بدء املساعدة املقدمة يف منطقة النزاع   -  2
أساس  على  الطرفني،  لطلب  استجابة  املستقلة،  الدول  رابطة  قبل  من 
االتفاق املؤرخ 14 أيار/مايو 1994 بشأن وقف إطالق النار والفصل 
بني القوات، يف تنسيق مستمر مع بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، 
وعلى أساس اختاذ ترتيبات تنسيقية أخرى مع البعثة يتفق عليها قبل قيام 

اجمللس بالنظر يف توصيات األمني العام بشأن توسيع نطاق البعثة؛
يف  املتحدة  األمم  مراقيب  لبعثة  احلالية  الوالية  متديد  يقرر   -  3
جورجيا حىت 21 متوز/يوليه 1994 بقوامها املأذون به حاليًا، على أن 
يتم خالل هذه الفرتة تناول مسألة زيادة توسيع نطاق البعثة على النحو 

املوصى به يف تقرير األمني العام املؤرخ 6 حزيران/يونيه 1994؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم، يف ضوء الرسالة املؤرخة   -  4
إىل  تقريراً  16 حزيران/يونيه 1994 واملوجهة من رئيس جملس األمن، 
اجمللس عن نتائج املناقشات اليت دارت بني بعثة مراقيب األمم املتحدة يف 
جورجيا والطرفني وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة هبدف 
التوصل إىل اتفاق بشأن الرتتيبات اليت سيتم العمل هبا يف الساحة بغرض 
التنسيق بني البعثة املوسعة وبني قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول 

املستقلة؛
بشأن  تفصيلية  توصيات  يف  للنظر  استعداده  تأكيد  يعيد   -  5
توسيع نطاق بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا مبا يتمشى مع األفكار 

الواردة يف الفقرة 7 من تقرير األمني العام؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره النشط.  -  6

وحتدث ممثل فرنسا بعد التصويت فقال إنه من الضروري، باإلضافة 
طالبت  اليت  املستقلة،  الدول  لرابطة  التابعة  السالم  قوة حفظ  إىل وزع 
هبا األطراف للحفاظ على وقف إطالق النار ومن أجل تسهيل عودة 

األمم  مراقيب  لبعثة  بسرعة  توكل  أن  املشردين،  واألشخاص  الالجئني 
املتحدة يف جورجيا والية جديدة، للتحقق من جيع أوجه تنفيذ االتفاق 
املربم يف 14 أيار/مايو 1994. ولن يكون اجمللس قادراً على اعتماد قرار 
هبذا الشأن إىل أن تنتهي بعثة مراقيب األمم املتحدة وقوة حفظ السالم 
التابعة لرابطة الدول املستقلة من وضع الرتتيبات الضرورية املتعلقة بتنسيق 
أنشطتهما، وإىل أن تقدم األطراف تأكيدات بضمان حرية احلركة على 

أكمل وجه 98 .
وقال ممثل االحتاد الروسي إن وفد بلده يعلق أمهية كربى على تركيز 
القرار على التعاون بني بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا وقوة حفظ 
أن  النزاع. وشدد على  املستقلة يف منطقة  الدول  لرابطة  التابعة  السالم 
جورجيا واالحتاد الروسي وغريمها من الدول التابعة لرابطة الدول املستقلة 
نظراً  أخبازيا  يف  النزاع  منطقة  يف  السالم  حلفظ  قوة  وزع  على  ُأجربت 
للخطورة اليت اتسمت هبا احلالة، وعدم وجود استجابة إجيابية للطلبات 
العديدة اليت ُقدمت من أجل إرسال قوة حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة 
إىل منطقة النـزاع على حنو عاجل. وعلى جملس األمن أاّل يؤجل اختاذ قرار 
“جوهري” بشأن هذا البند. وأعرب عن عدم الرضا عن مستوى تأييد 
 وتفهم أعضاء اجمللس لعملية حفظ السالم يف أخبازيا، قائاًل إنه ينبغي 
أاّل يكون هناك جمال للكيل مبكيالني فيما يتصل بعمليات حفظ السالم. 
املبذولة حلفظ السالم يف  ويتوقع وفد بلده من اجمللس أن يؤيد اجلهود 
منطقة النـزاع - اجليورجية - األخبازية بنفس القدر الذي يؤيد به اجلهود 

املبذولة بشأن النزاعات يف مناطق أخرى من العامل 99 .
ورأى ممثل اجلمهورية التشيكية أن القرار 934 )1994( قرار فين 
بتمديد  تتصل  أحكامًا  يتضمن  أن  ينبغي  لذلك كان  نظراً  وأنه  حبت، 
والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا وإشارات إىل اجلوانب التقنية 
لتلك البعثة. وقال إن العنصر اجلديد يف القرار يتناقض مع املفهوم العام 
السالم  حفظ  عملية  يف  ينظر  لن  اجمللس  أن  وهو  اجمللس  يف  السائد 
التابعة لرابطة الدول املستقلة يف أخبازيا وحيكم عليها إاّل بعد أن يتلقى 
ويناقش تقريراً مضمونيًا من األمني العام عن بعثة مراقيب األمم املتحدة 
املتصلة  اهلامة  املسألة  يعاجل  أن  ينبغي  الذي  التقرير  ذلك  يف جورجيا، 
بالتنسيق والتعاون بني بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا وقوة حفظ 
السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة. وال يتشاطر وفد بلده رأي البعض 
الذي مفاده أن اجمللس بإمكانه أن يؤيد ويبارك عملية حفظ سلم بصورة 
تلقائية تقريبًا دون إيالء االعتبار الكايف ودون أن تتاح له كل احلقائق. 
ويعترب أيضًا أن من الصعب املوافقة على فكرة إجراء املقارنة بني خمتلف 
بينها. فكل عملية أو بعثة  تلقائي  إقامة ربط  بعثات حفظ السالم أو 
يستطيع  ولن  هبا.  اخلاصة  مساهتا  وهلا  نوعها  من  فريدة  السالم  حلفظ 

S/PV.3398، الصفحة 2.  98

املرجع نفسه، الصفحتان 2 و3.  99



مرجع ممارسات مجلس األمن — ملحق 1993 - 1995 — المجلد الثاني  614

أعضاء اجمللس التوصل إىل رأي قاطع ومسؤول بشأن شكل وجوهر رد 
فعل اجمللس ما مل يدرس وينظر بعناية يف كل اجلوانب التقنية والسياسية 
بلده  وفد  تفضيل  عن  اإلعراب  مكرراً  واختتم كلمته  سواء.  حّد  على 
بقوة إلقامة عملية تقليدية تابعة لألمم املتحدة حلفظ السالم يف أخبازيا، 
وعن قلقه إزاء حقيقة أن جوانب عديدة من عملية حفظ السالم التابعة 
لرابطة الدول املستقلة، مبا يف ذلك التنسيق والتفاعل مع بعثة مراقيب األمم 

املتحدة يف جورجيا، ال تزال غامضة 100 .

 المقرر المؤرخ 21 تموز/يوليه 1994 
)الجلسة 340٧(: القرار 93٧ )1994(

حزيران/يونيه   16 املؤرخة  بالرسالة  وعماًل  متوز/يوليه 1994،   12 يف 
1994 املوجهة من رئيس اجمللس وبالقرار 934 )1994(، قدم األمني 
العام إىل اجمللس تقريراً عن احلالة يف أخبازيا، جورجيا 101 ، أفاد فيه بأن 
احلالة على أرض الواقع هادئة نسبيًا. وقد حتسنت مع وصول قوة حفظ 
السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة إىل املنطقة. غري أن احلالة يف وادي 
املنطقة  من  واردة  مؤكدة  غري  تقارير  وتفيد  متوترة.  تزال  ال  كودوري 
بأن اجلانبني اجلورجي واألخبازي قد أكمال انسحاب قواهتما ومعداهتما 
قوة  إشراف  األمنية وذلك حتت  املنطقة  الثقيلة من على جانيب  احلربية 
حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة ووفقًا التفاق 14 أيار/مايو. 
ُقدمًا  التلقائية متضي  واملشردين  الالجئني  عودة  من  نوع  يستمر  وبينما 
االستعدادات للبدء يف برنامج العودة االختيارية لاّلجئني واملشردين حتت 
قيادة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني حسبما اتفق عليه الطرفان. 
وفيما يتعلق باجلوانب السياسية، أوضح األمني العام أنه سيحيط جملس 
األمن علمًا يف الوقت املناسب بنتيجة جولة من املفاوضات ستعقد يف 
سوتشي، باالحتاد الروسي، يف متوز/يوليه. وفيما يتعلق باملشاورات اجلارية 
لرابطة  التابعة  السالم  حفظ  وقوة  الروسي،  واالحتاد  الطرفني،  مع كال 
نقاط  بشأن  واضحة  تفامهات  إىل  التوصل  أجل  من  املستقلة،  الدول 
حمددة ذات صلة بقرار اجمللس تعديل والية لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف 
جورجيا وزيادة قوامها، ذكر األمني العام أنه أصبح اآلن يف وضع يتيح 
بتنفيذها بعثة مراقيب األمم  له أن يقرتح على اجمللس املهام اليت ستقوم 
املتحدة املوسعة يف جورجيا اليت تضم 136 فرداً من العسكريني 102 . 
وإذا وافق اجمللس على والية البعثة وعلى مفهومها فإنه سيوصي بأن يؤذن 
هلا أيضًا بفرتة مدهتا 6 أشهر. وقال إنه ينوي أن يبعث برسالة إىل رئيس 
جملس رابطة الدول املستقلة حيدد فيها أدوار ومسؤوليات كل من بعثة 

املرجع نفسه، الصفحتان 3 و4.  100

.S/1994/818/Add.1 ؛ وانظر أيضًاS/1994/818  101

انظر S/1994/818، الفقرة 5.  102

مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول 
املستقلة.

أدرج   ،1994 متوز/يوليه   21 يف  املعقودة   ،3407 اجللسة  ويف 
إقرار جدول  وبعد  أعماله.  العام يف جدول  األمني  تقرير  األمن  جملس 
األعمال دعا اجمللس ممثل أملانيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة 
بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )باكستان( انتباه 
أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار مقدم من االحتاد الروسي وأملانيا وفرنسا 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة 103 .
أعضاء  إن  فقالت  التصويت  قبل  املتحدة  الواليات  ممثلة  وحتدثت 
اجمللس أقاموا، للمرة األوىل، عالقة بني بعثة مراقبني تابعة لألمم املتحدة 
وقوة حلفظ السالم داخل دولة ذات سيادة من دول االحتاد السوفيايت 
األمم  مراقيب  بعثة  لعملية  مفصاًل  إطاراً  القرار  مشروع  ويوفر  السابق. 
بقوة  البعثة  لعالقة  بالنسبة  اجمللس  توقعات  املتحدة يف جورجيا، وحيدد 
على  ليس شيكًا  أنه  بيد  املستقلة.  الدول  لرابطة  التابعة  السالم  حفظ 
بياض. فوالية البعثة مدهتا ستة أشهر، وجتديدها خيضع ملراجعة اجمللس. 
وقالت أيضًا إن مشروع القرار يتيح اجملال إلمكانية إشراك األمم املتحدة 

على حنو أكرب يف العملية يف جورجيا، إذا اقتضت الظروف ذلك 104 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد بأغلبية 14 صوتًا 
مقابل ال شيء 105 ، بوصفه القرار 937 )1994(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إذ يعيد تأكيد قراراته 849 )1993( املؤرخ 9 متوز/يوليه 1993، 
و854 )1993( املؤرخ 6 آب/أغسطس 1993، و858 )1993( 
املؤرخ 24 آب/أغسطس 1993، و876 )1993( املؤرخ 19 تشرين 
األول/أكتوبر 1993، و881 )1993( املؤرخ 4 تشرين الثاين/نوفمرب 
1993، و892 )1993( املؤرخ 22 كانون األول/ديسمرب 1993، 
و906   ،1994 الثاين/يناير  كانون   31 املؤرخ   )1994( و896 
)1994( املؤرخ 25 آذار/مارس 1994، و934 )1994( املؤرخ 30 

حزيران/يونيه 1994،
وإذ يشري إىل الرسالة املؤرخة 16 حزيران/يونيه 1994 واملوجهة إىل 

األمني العام من رئيس جملس األمن،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 12 متوز/يوليه 1994،

وإذ يعيد تأكيد التزامه بسيادة جهورية جورجيا وسالمتها اإلقليمية، 
إىل  العودة  النزاع يف  الذين تضرروا من  واملشردين  الالجئني  وحبق جيع 
ديارهم، يف ظل ظروف آمنة، وفقًا للقانون الدويل وبالصيغة املنصوص 

.S/1994/857  103

S/PV.3407، الصفحتان 3 و4.  104

مل تكن رواندا ممثلة يف اجللسة؛ وانظر أيضًا الفصل الرابع، اجلزء الثالث.  105
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العودة االختيارية لاّلجئني واملشردين،  الرباعي بشأن  عليها يف االتفاق 
املوقع يف موسكو يف 4 نيسان/أبريل 1994،

وإذ يرحب باتفاق وقف إطالق النار والفصل بني القوات املوقع يف 
موسكو يف 14 أيار/مايو 1994،

بتدابري  املتعلق  لإلعالن  والتام  املستمر  االمتثال  بأمهية  يسّلم  وإذ 
إجراء تسوية سياسية للنزاع بني جورجيا وأخبازيا واالتفاق الرباعي،

وإذ يشدد على األمهية احلامسة إلحراز تقدم يف املفاوضات اجلارية 
تيسريي  الروسي كطرف  االحتاد  مبساعدة  املتحدة  األمم  رعاية  حتت 
ومبشاركة ممثلي مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا من أجل التوصل إىل تسوية 
السياسي ألخبازيا،  باملركز  يتعلق  للنزاع، مبا يف ذلك ما  سياسية شاملة 
واالحرتام التام لسيادة جهورية جورجيا وسالمتها اإلقليمية، على أساس 

املبادئ الواردة يف قراراته السابقة،
وإذ يشدد أيضًا على أن إحراز هذا التقدم سيتيح للمجلس أن يعيد 
النظر يف إمكان إنشاء قوة حلفظ السالم يف أخبازيا، جهورية جورجيا، 
حسب ما هو مقرتح يف الرسالة املؤرخة 7 أيلول/سبتمرب 1993 واملوجهة 

إىل األمني العام من وزيري خارجية جهورية جورجيا واالحتاد الروسي،
وإذ يشدد كذلك على ضرورة منع أّي استئناف لألعمال القتالية 

يف املنطقة،
وإذ يساوره عميق القلق إزاء احلالة اإلنسانية واملخاطر اليت ميكن أن 
تنشأ داخل املنطقة إذا مل تستطع األعداد الكبرية من الالجئني واملشردين 

العودة إىل ديارها يف ظل ظروف آمنة،
وإذ حييط علمًا خبطاب رئيس دولة جهورية جورجيا يوم 16 أيار/

مايو 1994، وخطاب رئيس جملس السوفيات األعلى ألخبازيا يوم 15 
أيار/مايو 1994، املوجهني إىل جملس رؤساء دول رابطة الدول املستقلة، 
وإذ يسّلم بأن وزع قوة حلفظ السالم تابعة لرابطة الدول املستقلة يف 

املنطقة يستند إىل طلب وموافقة طريف النزاع،
املؤرخة 21 حزيران/يونيه  الرسالة  يف  الواردة  البيانات  يالحظ  وإذ 
1994 واملوجهة إىل األمني العام من وزير خارجية االحتاد الروسي بشأن 

والية قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة ومدهتا،
إبقاء  ملواصلة  الروسي  االحتاد  استعداد  االرتياح  مع  يالحظ  وإذ 
أعضاء اجمللس على علم بأنشطة قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول 

املستقلة،
العام  األمني  بني  املتوخني  األوثق  والتنسيق  بالتعاون  يرحب  وإذ 
يتعلق  فيما  سيما  ال  أوروبا،  يف  والتعاون  األمن  ملؤمتر  احلايل  والرئيس 

جبهودمها يف سبيل حتقيق تسوية سياسية شاملة يف جهورية جورجيا،
وإذ يشدد على أمهية ما يتصل باألمر من أحكام وثيقيت مؤمتر قمة 
هلسنكي ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا لعام 1992، واالجتماع الوزاري 

الثاين/ تشرين  روما يف 30  املعقود يف  أوروبا  والتعاون يف  األمن  ملؤمتر 
نوفمرب و1 كانون األول/ديسمرب 1993، مبا فيها تلك املتعلقة بأنشطة 

حفظ السالم يف منطقة مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا،

الطرفني ومن ممثلي قوة حفظ  املقدمة من  التأكيدات  وإذ يالحظ 
التنقل  حرية  بتوفري  يتعلق  فيما  املستقلة  الدول  لرابطة  التابعة  السالم 
سواء  واليتها،  أداء  يف  املتحدة يف جورجيا  األمم  مراقيب  لبعثة  الكاملة 
داخل منطقة عمليات قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة أو 

يف األجزاء األخرى ذات الصلة من إقليم جهورية جورجيا،

يرحب بتقرير األمني العام املؤرخ 12 متوز/يوليه 1994؛  -  1

يطلب إىل الطرفني مضاعفة جهودمها من أجل حتقيق تسوية   -  2
سياسية شاملة يف وقت مبكر حتت رعاية األمم املتحدة ومبساعدة االحتاد 
الروسي كطرف تيسريي، ومبشاركة ممثلي مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، 
النشطة  مشاركتها  املتحدة  األمم  تواصل  أن  الطرفني يف  برغبة  ويرحب 

سعيًا للتوصل إىل تسوية سياسية؛

يشيد باجلهود اليت يبذهلا أعضاء رابطة الدول املستقلة اليت   -  3
تستهدف اإلبقاء على وقف إطالق النار يف أخبازيا، جهورية جورجيا، 
وتشجيع عودة الالجئني واملشردين إىل ديارهم وفقًا التفاق وقف إطالق 
املتحدة لشؤون  التام مع مفوضية األمم  بالتعاون  القوات،  النار وفصل 
االختيارية  العودة  بشأن  الرباعي  االتفاق  ألحكام  ووفقًا  الالجئني، 

لاّلجئني واملشردين؛

يرحب باملسامهة املقدمة من االحتاد الروسي، وبالدالئل اليت   -  4
الدول  رابطة  آخرين يف  أعضاء  من  إضافية  تقدمي مسامهات  إىل  تشري 
املستقلة، وذلك يف قوة حلفظ السالم، استجابة لطلب الطرفني، عماًل 
باتفاق وقف إطالق النار وفصل القوات، وبالتنسيق مع بعثة مراقيب األمم 
املتحدة يف جورجيا على أساس الرتتيبات املبينة يف تقرير األمني العام، 

ووفقًا للمبادئ واملمارسات املعمول هبا يف األمم املتحدة؛

األمم  مراقيب  بعثة  قوام  بزيادة  العام  لألمني  يأذن  أن  يقرر   -  5
وستة  مائة  إىل  يصل  ما  إىل  االقتضاء،  حسب  جورجيا،  يف  املتحدة 

وثالثني مراقبًا عسكريًا مع موظفي الدعم املدنيني املناسبني؛

يقرر أيضًا أن تكون والية بعثة مراقيب األمم املتحدة املوسعة   -  6
يف جورجيا، بناًء على التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام، كما يلي:

النار  إطالق  وقف  بشأن  لالتفاق  الطرفني  تنفيذ  رصد  )أ( 
والفصل بني القوات والتحقق من ذلك؛

مراقبة عملية قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة  )ب( 
يف إطار تنفيذ االتفاق؛
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التحقق، عن طريق املراقبة والدوريات، من عدم بقاء القوات  )ج( 
يف املنطقة األمنية أو العودة إليها، وعدم بقاء املعدات العسكرية الثقيلة 

يف املنطقة األمنية أو إعادهتا إليها أو إىل املنطقة احملدودة السالح؛
رصد مناطق ختزين املعدات العسكرية الثقيلة املسحوبة من  )د( 
املنطقة األمنية واملنطقة احملدودة السالح، وذلك بالتعاون مع قوة حفظ 

السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة حسب االقتضاء؛
رصد انسحاب قوات جهورية جورجيا من وادي كودوري  )هـ( 

إىل مواقع وراء حدود أخبازيا، جهورية جورجيا؛
تسيري دوريات منتظمة يف وادي كودوري؛ )و( 

التحقيق، بناًء على طلب أّي من الطرفني، أو بطلب من قوة  )ز( 
حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة، أو مببادرة خاصة منها، يف 
االنتهاكات لالتفاق املبلغ عنها أو املدعى بوقوعها والعمل على إجياد 

حل هلذه احلوادث أو املسامهة يف ذلك؛
تقدمي تقارير منتظمة إىل األمني العام ضمن نطاق واليتها،  )ح( 
وخاصة بشأن تنفيذ االتفاق، عن أّي انتهاكات تقع وعن إجراءات 
التحقيق فيها من قبل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، وعن غري 

ذلك من التطورت ذات الصلة؛
كليهما،  النزاع  طريف  مع  وثيقة  اتصاالت  على  اإلبقاء  )ط( 
والتعاون مع قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة، واملسامهة، 
عودة  إىل  املفضية  الظروف  هتيئة  املنطقة، يف  من خالل وجودها يف 

الالجئني واملشردين عودة آمنة ومنظمة؛
رئيس جملس  إىل  رسالة  توجيه  العام  األمني  اعتزام  يالحظ   -  7
رؤساء دول رابطة الدول املستقلة بشأن دور ومسؤوليات كل من بعثة 
مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول 
املستقلة، ويطلب إىل األمني العام وضع ترتيب مالئم من أجل حتقيق 
وقوة  املتحدة يف جورجيا  األمم  مراقيب  بعثة  قائدي  إىل  ويطلب  ذلك، 
حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة إبرام وتنفيذ الرتتيبات املالئمة 
على أرض الواقع واملبينة يف تقرير األمني العام، بغرض التنسيق وحتقيق 
السالم  وقوة حفظ  املتحدة يف جورجيا  األمم  مراقيب  بعثة  بني  التعاون 

التابعة لرابطة الدول املستقلة يف تنفيذ مهام كل منهما؛
يطلب إىل طريف النزاع تقدمي الدعم التام لبعثة مراقيب األمم   -  8
املتحدة يف جورجيا وتوفري احلماية الالزمة هلا وضمان حرية تنقلها داخل 
ويف  املستقلة  الدول  لرابطة  التابعة  السالم  حفظ  قوة  عمليات  منطقة 
األجزاء األخرى ذات الصلة من إقليم جهورية جورجيا، من أجل الوفاء 
القيام دون إبطاء بإبرام اتفاق بشأن مركز  بالوالية املنوطة هبا، ويطلب 
البعثة مع حكومة جهورية جورجيا، وعقد الرتتيبات الالزمة من السلطات 

األخبازية؛

يؤكد من جديد دعمه لعودة جيع الالجئني واملشردين إىل   -  9
ديارهم يف ظل ظروف آمنة، وفقًا للقانون الدويل وعلى النحو املبني يف 
االتفاق الرباعي بشأن العودة االختيارية لاّلجئني واملشردين، ويطلب إىل 
الطرفني احرتام االلتزامات اليت تعهدا هبا يف هذا الصدد وزيادة سرعة هذه 
العملية إىل أقصى حّد ممكن، ويطلب إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني تقدمي املساعدة الكاملة يف تنفيذ االتفاق الرباعي؛
للتربعات  طوعي  صندوق  إنشاء  العام  األمني  إىل  يطلب   -  10
دعمًا لتنفيذ االتفاق بشأن وقف إطالق النار والفصل بني القوات و/

الذي حيدده  النحو  على  األلغام،  إزالة  فيها  مبا  اإلنسانية،  اجلوانب  أو 
املاحنون، مما سييسر بصفة خاصة تنفيذ والية بعثة مراقيب األمم املتحدة 

يف جورجيا، ويشجع الدول األعضاء على املسامهة يف الصندوق؛
األمم  مراقيب  بعثة  والية  ميدد  أن  األساس  هذا  على  يقرر   -  11

املتحدة يف جورجيا حىت 13 كانون الثاين/يناير 1995؛
يطلب أيضًا إىل األمني العام أن يقدم تقريراً، يف غضون ثالثة   -  12
القرار، بشأن احلالة يف أخبازيا، جهورية جورجيا،  أشهر من اختاذ هذا 

وعن تنفيذ جيع جوانب االتفاقني املذكورين أعاله؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره النشط.  -  13

وحتدث ممثل فرنسا بعد التصويت فقال إن القرار 937 )1994( 
بالغ األمهية ألنه يقيم ألول مرة تعاونًا بني األمم املتحدة وعملية إقليمية 
بلده  وفد  ويرحب  املستقلة.  الدول  رابطة  يف  االستقرار  إطار  لتحقيق 
املبتكر  والسياق  احملددة  الطبيعة  االعتبار  يف  أخذ  اجمللس  أن  حبقيقة 
لعمليات حفظ السالم التابعة للدول األعضاء يف رابطة الدول املستقلة 
وبعثة مراقيب األمم املتحدة يف منطقة الصراع. فالعمليتان، بالرغم من أن 
تنفيذ  كاًل منهما منفصلة عن األخرى، تتشاطران نفس اهلدف: وهو 
االتفاق املوقع يف 14 أيار/مايو. وبالتايل، هناك حاجة إلجياد توزان بني 
عمل قوة حفظ السالم التابعة للدول األعضاء يف رابطة الدول املستقلة 
- وهو عمل مستقل - وعمل بعثة مراقيب األمم املتحدة اليت تتمتع بوالية 
من اجمللس. ويف ظل هذه الظروف، من األمهية مبكان التذكري بالطبيعة 
األساسية لألحكام ذات الصلة بوثائق هلسنكي الصادرة عن مؤمتر األمن 
والتعاون يف أوروبا 106  وباجتماع تلك املنظمة، على املستوى الوزاري يف 
روما 107 . وهذه األحكام أرست إطار العمل لقوة حفظ السالم. ومن 
األمهية مبكان أيضًا منح بعثة مراقيب األمم املتحدة والية مراقبة عمل قوة 
حفظ السالم التابعة للدول األعضاء يف رابطة الدول املستقلة، يف إطار 
تنفيذ اتفاق 14 أيار/مايو - وهو شرط أصبح مشروعًا مبجرد مطالبة 
أيضًا  بلده  وفد  ويرحب  االتفاق.  تنفيذ  يف  باالشرتاك  املتحدة  األمم 
حبقيقة أن االحتاد الروسي سعى إىل كسب تأييد اجمللس لعملية إقليمية 

.S/24370  106

.S/1994/930  107



61٧ النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

تستهدف حتقيق االستقرار يف رابطة الدول املستقلة، وأن هذه العملية 
أصبحت بالتايل جزًءا من العملية السياسية اليت جتري حتت إشراف األمم 
املتحدة. وهذا تطور إجيايب. فهو يؤكد على املهام التنظيمية اليت يضطلع 
هبا اجمللس يف جمال أنشطة حفظ السالم اليت تقوم هبا الدول أو احملافل 

اإلقليمية 108 .
األمم  مراقيب  لبعثة  اجلديدة  الوالية  إن  الروسي  االحتاد  ممثل  وقال 
الفّعال  التعزيز  أجل  من  واسعة  قدرات  متنحها  جورجيا  يف  املتحدة 
الستقرار احلالة يف منطقة الصراع. ويعلق الوفد الروسي أمهية خاصة على 
احلكم الوارد يف القرار بشأن التعاون مع قوة حفظ السالم التابعة لرابطة 
السالم  قوة حفظ  بني  األوثق  التفاعل  أن  يعتقد  املستقلة. وهو  الدول 
التابعة للرابطة وبعثة مراقيب األمم املتحدة هو الشرط األهم للنجاح يف 
بلوغ أهدافهما املتطابقة. وقال إنه يؤكد جمدداً استعداد بلده الستخدام 
بعثة مراقيب  الفعالية والسالمة ألنشطة  له لكفالة  املتاحة  الوسائل  جيع 
األمم املتحدة يف جورجيا. ويف اخلتام قال إن الوفد الروسي يعلق أمهية 
كربى على أحكام القرار اليت تعرب عن الصلة األصيلة بني أنشطة حفظ 
السالم يف منطقة الصراع واجلهود الرامية إىل حتقيق تسوية سياسية شاملة 

وحل ملشكلة الالجئني واملشردين 109 .
بعض  بدون  ليس  ولكن  القرار  أيد  بلده  إن  نيوزيلندا  ممثل  وقال 
موسعًا  القرار يكفل وجوداً  القرار ألن  فقد ّصوت لصاحل  التحفظات. 
لألمم املتحدة يف جورجيا ولكن القرار يتضمن أكثر من ذلك. فوجود 
عمليتني حلفظ السالم يف بلد واحد حيتم قيام عالقة واضحة بني هاتني 
جيع  وعلى  األمر  يعنيهم  الذين  جيع  من  جيداً  ومفهومة  القوتني، 
املستويات. ويتناول القرار 937 )1994( عدداً من العناصر ذات األمهية 
حلالة كهذه. والعنصر األول هو االتساق بني مفهومي عملييت القوتني. 
ويف هذه احلالة فكلتا العمليتني موجودتان يف جورجيا مبوافقة الطرفني، 
وواليتهما متكاملتان، لذلك يوجد مستوى مقبول من االتساق. وثانيًا، 
توجد مسألة التماشي مع مبادئ حفظ السالم. فالقرار يرحب حبقيقة 
أن القوة التابعة لرابطة الدول املستقلة ستعمل وفقًا للمبادئ واملمارسات 
الراسخة لألمم املتحدة. وهذه تتضمن املبادئ واملمارسات املتعلقة حبفظ 
السالم. واجلدير ذكره أن جملس األمن نفسه وافق على عدد من مبادئ 
العمل حلفظ السالم، وميكن تطبيق العديد منها على قوات غري تابعة 
ثالثًا، توجد حاجة  السالم.  تنخرط يف حفظ  أن  املتحدة ميكن  لألمم 
إىل قيام ترتيبات مرضية للتفاعل بني القوتني، مثلما يطلب القرار. ورابعًا 
على  القيادي،  التسلسل  مستويات  جيع  على  االتصال  مسألة  هناك 
النحو املبني يف تقرير األمني العام. وعالوة على ذلك من األمهية مبكان 
الذي  السياسي  للمناخ  نظراً  السالم،  حفظ  عمليات  جلميع  بالنسبة 
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تقوم  ما  اليقني  علم  الصراع  أطراف  تعلم  أن  ظله،  بالضرورة يف  تعمل 
القرار  الصدد حيدد  به. ويف هذا  تقوم  املتحدة وما ال  األمم  به عملية 
والية القوة املوسعة بوضوح ودقة. ويف الوقت نفسه شدد املتكلم على 
 عدد من التحفظات بشأن القرار 937 )1994(. فقال إن وفد بلده 
هذا  مبثل  جماورة  دولة  تضطلع  أن  السليمة  السوابق  من  أنه  يعتقد  ال 
قوة  اسم  نفسها  على  تطلق  عملية  فأّية  القوة.  هذه  املهيمن يف  الدور 
حلفظ  املتحدة  األمم  ملبادئ  وفقًا  متامًا  تسري  أن  ينبغي  السالم  حلفظ 
السالم. وإذا مل تقبل بطريقة واضحة هذا اإلطار التنفيذي، فعندئذ ينبغي 
للمجتمع الدويل أن ميضي حبذر. وهلذه األسباب، ال يوافق وفد بلده 
على أن هذه العملية تضع سابقة صحيحة. فعلى العكس من ذلك، هي 

سابقة ينبغي للمجتمع الدويل أن حيرتس منها يف املستقبل 110 .
وقال ممثل الربازيل إن أعضاء اجمللس ال يصح أن تغيب عن باهلم 
خاصة  وبصفة  السالم،  حفظ  عملية  مبستقبل  املتصلة  األوسع   املسالة 
فيما يتصل مبسألة الدور الذي يتعني أن تلعبه الرتتيبات اإلقليمية والبلدان 
منفردة املعنية بشكل مباشر بأزمة بعينها. والقرار 937 )1994( ميثل 
خروجًا هامًا عن الوالية األصلية لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، 
إذ يتوخى عملية لألمم املتحدة تعمل بشكل مواز لعملية يقوم هبا كيان 
آخر وتراقبها. ويستند وزع قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة 
إىل طلب وموافقة الطرفني يف الصراع ورغبتهما يف استمرار األمم املتحدة 
يف االشرتاك الفّعال يف السعي إىل إجياد تسوية سياسية. وشدد املتكلم 
كذلك على ضرورة احلاالت اليت قد تعرِّض للخطر جوهر مفهوم قوة 
حفظ السالم املتعددة األطراف ذاته. وقال إن التشكيل اخلاص لعمليتني 
أن  أساس  على  الربازيل  وفد  بتأييد  حيظى  القرار  يف  املتوخى  مرتافقتني 
ملبادئ  وفقًا  ستعمل  املستقلة  الدول  لرابطة  التابعة  السالم  حفظ  قوة 
وممارسات األمم املتحدة ذات الصلة املعمول هبا يف جمال عمليات حفظ 
واحلياد؛  اإلقليمية؛  والسالمة  السيادة  احرتام  خاصة  وبصفة  السالم، 
بوضوح  حمددة  والية  ووجود  شاملة؛  سياسية  بتسوية  األطراف  والتزام 

ومفهوم واضح للعمليات ولعملية اإلهناء 111 .
القرار  باعتماده  األمن،  جملس  إن  التشيكية  اجلمهورية  ممثل  وقال 
937 )1994(، قد دخل مرحلة جديدة. فألول مرة يواجه حالة تقوم 
حلفظ  بعملية  املنطقة  يف  صراحة  معلنة  وطنية  مصاحل  ذات  دولة  فيها 
هناك  ليست  أنه  على  الصدد  هذا  يف  وشدد  جماور.  بلد  يف  السالم 
ومالحمها  خلفياهتا  هلا  عملية  فكل  السالم؛  حلفظ  متطابقتان  عمليتان 
الفريدة. وقال إنه، هلذا، ال يعترب القرار املعتمد مبثابة قرار ُيوجد سابقة 
يف هذا املضمار. وأشار إىل أن عملية حفظ السالم التابعة لرابطة الدول 
املستقلة جتري على أراضي واحدة من الدول األعضاء يف مؤمتر األمن 
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والتعاون يف أوروبا، وإىل أن العملية ذاهتا تديرها الدول األعضاء يف مؤمتر 
األمن والتعاون يف أوروبا، ودعا إىل اسرتشاد عملية حفظ السالم التابعة 
جملس  اجتماع  قرارات  يف  إليها  املشار  باملبادئ  املستقلة  الدول  لرابطة 
مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا الذي ُعقد يف روما يف 30 تشرين الثاين/

بالنسبة  املهم  إن من  وقال  األول/ديسمرب 1993.  نوفمرب و1 كانون 
جمللس األمن، مع وضعه نصب عينيه ميزة عملية من هذا القبيل، أن يرتك 
الباب مفتوحًا للنظر، يف الوقت املناسب، يف إنشاء عملية حلفظ السالم 
تابعة لألمم املتحدة. ومن األمهية مبكان أيضًا إقامة أعلى مستوى ممكن 
من التعاون والتفاعل والتنسيق بني بعثة مراقبة األمم املتحدة يف جورجيا 
وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة. فالتنفيذ الكامل لوالية 
فّعال بأنشطة  للقيام على حنو  الظروف  الذي سيهيئ  البعثة هو وحده 

حفظ السالم يف جورجيا 112 .
الواردة فيه يقتحم  القرار والرتتيبات  وقال ممثل اململكة املتحدة إن 
آفاقًا جديدة. ويأيت هذا النهج يف ظل خلفية تزايد املطالب على قدرات 
األمم املتحدة يف جمال حفظ السالم، مطالب هتدد بتجاوز اإلمكانيات. 
لنا جيعًا، ولكن الظروف  وهو ميثل استجابة حلالة تشكل قلقًا خطرياً 
توجد يف  ال  املتحدة  لألمم  تابعة  سلم  عملية حلفظ  بوزع  تسمح  اليت 
الوقت احلاضر. وتبني أحكام القرار األمهية اليت نعلقها جيعًا على خمتلف 
املعايري اليت ينبغي أن تقوم عليها جهود حفظ السالم الدولية. ويرحب 
وفد بلده، يف هذا املضمار، بالتسليم يف القرار بأمهية القرارات املتخذة 
بالنسبة هلذه املبادئ يف االجتماع الوزاري ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا 

الذي ُعقد يف روما يف 1993 113 .
وقال ممثل نيجرييا إنه ال يرى أن القرار 937 )1994( يفتح آفاقًا 
جديدة من حيث املفهوم. وحيث إن املطالب بوزع قوة جاعية لألمم 
أصبح من  املتحدة،  األمم  قدرات وموارد  تفوق  السالم  املتحدة حلفظ 
بدور  اإلقليمية  الرتتيبات  و/أو  املنظمات  تضطلع  أن  واحلتمي  الواضح 
يف هذا اجملال. وال يسع وفد بلده إاّل أن يشري إىل أن تشجيع التعاون 
واألمن  السلم  على  للحفاظ  اإلقليمية  واملنظمات  املتحدة  األمم  بني 
اإلقليميني أمر مرغوب فيه. وأشار أيضًا إىل أن اجمللس مل يستبعد خيار 
وزع عملية كاملة القوام لألمم املتحدة حلفظ السالم حاملا يتم التوصل 

إىل تسوية سياسية هنائية 114 .
وتكلم الرئيس، بصفته ممثل باكستان، فقال إن وفد بلده كان يفضل 
تنظيم األمم املتحدة لعملية حفظ السالم يف جورجيا، ووضعها حتت قيادة 
األمم املتحدة. وتشعر باكستان بالقلق إزاء االجتاه الناشئ إىل إسناد أدوار 
حفظ السالم إىل بلدان املنطقة، أو البلدان األقرب إىل ساحة الصراع، 
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وعلى وجه اخلصوص عندما تكون هلذه البلدان مصاحل سياسية مباشرة 
يف منطقة الصراع. وينبغي للدول األعضاء يف األمم املتحدة أاّل تتخلى 
السماح  ينبغي  وال  الطريقة.  هبذه  امليثاق  مبقتضى  مسؤولياهتا  عن  أبدا 
التزامات  على  تؤثر  بأن  املتحدة  األمم  تواجهها  اليت  املالية  للصعوبات 
األمم املتحدة يف جمال حفظ السالم واألمن الدوليني. وعالوة على ذلك، 
لعملية حفظ سلم  اجمللس  إقرار  املتمثلة يف  املمارسة  بلده  وفد  يؤيد  ال 

إقليمية بعد قيامها وتقع خارج نطاق سلطة األمم املتحدة 115 .

 المقرر المؤرخ 2 كانون األول/ديسمبر 1994 
)الجلسة 34٧6(: بيان من الرئيس

 ،1994 األول/ديسمرب  2 كانون  يف  املعقودة   ،3476 اجللسة  يف 
استأنف جملس األمن نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، أعلن 
الرئيس أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت يف ما بني أعضاء 

اجمللس، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 116 :
تلقى جملس األمن مع بالغ القلق تقريراً من األمانة العامة يتعلق ببيان 
السوفيات  إىل جملس  منسوب  الثاين/نوفمرب 1994  تشرين  مؤرخ 26 
األعلى ألخبازيا، جهورية جورجيا. ويعتقد أن أّي إجراء يتخذ من طرف 
اليت  االلتزامات  سينتهك  سيادة  ذي  أخبازي  إقامة كيان  هبدف  واحد 
يضطلع هبا اجلانب األخبازي فيما يتعلق بالسعي حنو التوصل إىل تسوية 
سياسية شاملة للنزاع اجلورجي - األخبازي. ويؤكد اجمللس جمدداً التزامه 

بسيادة جهورية جورجيا وسالمتها اإلقليمية.
ويطلب اجمللس إىل جيع األطراف، وال سيما الطرف األخبازي، إحراز 
تقدم ملموس يف املفاوضات اليت جترى برعاية األمم املتحدة ومبساعدة 
االحتاد الروسي بوصفه طرفًا تيسرييًا ومبشاركة ممثلي مؤمتر األمن والتعاون 
يف أوروبا واليت هتدف إىل التوصل إىل تسوية سياسية شاملة للنزاع، مبا يف 
ذلك املركز السياسي ألخبازيا، مع االحرتام التام لسيادة جهورية جورجيا 
وسالمتها اإلقليمية، استناداً إىل املبادئ الواردة يف قرارات جملس األمن 

ذات الصلة.
ويعيد اجمللس تأكيد حق جيع الالجئني واملشردين الذين تضرروا من 
النزاع يف العودة إىل ديارهم يف ظل ظروف آمنة وفقًا للقانون الدويل وعلى 
النحو املبني يف االتفاق الرباعي بشأن العودة الطوعية لاّلجئني واملشردين 
املوّقع يف موسكو يف 4 نيسان/أبريل 1994. ويف هذا الصدد، يشعر 
اجمللس بقلق شديد إزاء استمرار عرقلة عودة الالجئني واملشردين، ويطلب 
بالتعاون مع مفوضية  التدابري الالزمة،  إىل الطرف األخبازي اختاذ جيع 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني، لضمان العودة الطوعية السريعة واملنظمة 

لاّلجئني واملشردين.
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 المقرر المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1995 
)الجلسة 3488(: القرار 9٧1 )1995(

يف 6 كانون الثاين/يناير 1995، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن 
احلالة يف أخبازيا 117 . ووصف األمني العام يف التقرير التقدم السياسي بأنه 
يف حالة توقف. وقال، عالوة على ذلك، إن النتائج اجلوهرية اليت حتققت 
منذ بدء املفاوضات للتوصل إىل تسوية شاملة قبل سنة واحدة فقط كانت 
وهي  وأخبازيا،  جورجيا  بني  بالنزاع  املتعلقة  األساسية  املسألة  أما  قليلة. 
حتديد مركز سياسي ألخبازيا مقبول من كال اجلانبني، فما زالت بعيدة عن 
احلل. ومع ذلك ذكر األمني العام أنه ما زال مقتنعًا بأن املفاوضات بني 
اجلانبني هي السبيل الوحيد الذي ميكن عن طريقه حل تلك املسألة املعقدة 
اإلنسانية  املشاكل  الراهن حيول دون حل  الوضع  إن  حاًل مرضيًا. وقال 
اخلاصة بالالجئني واملشردين حاًل ناجحًا. ووصف احلالة على أرض الواقع 
بأهنا “مستقرة عمومًا ولكنها مشوبة بالتوتر” وذكر أن األحزاب تواصل 
االمتثال لالتفاق املوقَّع يف 14 أيار/مايو 1994. وأوصى بتمديد والية 
بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا حىت 15 أيار/مايو 1995، لكي 
ويف  املستقلة.  الدول  لرابطة  التابعة  السالم  حفظ  قوة  والية  مع  تتزامن 
العام  األمني  أحاط   ، 118 الثاين/يناير 1995  مؤرخة 10 كانون  إضافة 
اجمللس علمًا بأنه قد تلقى رسالة من رئيس جملس رؤساء دول رابطة الدول 
أدوار  العام خبصوص  األمني  مقرتحات  على  موافقته  فيها  يؤكد  املستقلة 
ومسؤوليات  وأدوار  جورجيا  يف  املتحدة  األمم  مراقيب  بعثة  ومسؤوليات 
التابعة لرابطة الدول املستقلة بشأن االتفاق املوّقع يف   قوة حفظ السالم 

14 أيار/مايو.
الثاين/يناير 1995،  ويف اجللسة 3488، املعقودة يف 12 كانون 
أدرج جملس األمن تقرير األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول 
يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  ممثل جورجيا،  اجمللس  دعا  األعمال، 
املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. ووجه الرئيس )األرجنتني( 
انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات 

اجمللس السابقة 119 .
بدأت  أن  منذ  انقضى  قد  عام  من  أكثر  إن  جورجيا  ممثل  وقال 
املفاوضات يف جنيف ومع ذلك مل ُتتخذ أّي ترتيبات من أجل عودة 
أكثر من 000 250 الجئ ومشرد إىل ديارهم، وإن اجلانب األخبازي 
يبذل قصارى جهده للحيلولة دون تلك العودة. واحملنة احلالية لاّلجئني، 
املبعثرين يف جيع أرجاء جورجيا، تؤثر تأثرياً مدمراً على اقتصادها املخرَّب 
أمام  جورجيا  دولة  رئيس  ألقاه  الذي  البيان  إىل  وأشار كذلك  أصاًل. 
خطر  من  فيه  حذر  والذي  العامة،  للجمعية  واألربعني  التاسعة  الدورة 

.S/1995/10  117

.S/1995/10/Add.1  118

.S/1995/23  119

االنفصالية العدوانية املسترتة حتت قناع املُــُثل العليا لتقرير املصري وحث 
اجملتمع الدويل على أن يتخذ كل التدابري الالزمة لقمع هذا االجتاه اجلديد 
الذي يتناقض مع مقاصد وأهداف األمم املتحدة. وحّذر رئيس جورجيا 
أيضًا من أنه يوجد يف جورجيا خطر شديد للغاية، ال مثيل له يف أّي 
مكان آخر، هو أن متتزج الصراعات الداخلية احلالية بتلك املوجودة يف 
الدول اجملاورة فتنمو وتصبح حروبًا إقليمية أو حىت قارية ُتشن على أسس 
قومية أو دينية. وقال املتكلم إن حكومة جورجيا ترحب، يف ظل هذه 
الظروف، بقرار من جانب اجمللس يقضي بتمديد والية بعثة مراقيب األمم 

املتحدة يف جورجيا 120 .
الوضع  إن  فقال  التصويت  قبل  التشيكية  اجلمهورية  ممثل  وحتدث 
الناجم عن الصراع ظل دوما الشاغل الرئيسي لبلده يف تلك  اإلنساين 
املسألة. ويف هذا السياق، يشعر وفد بلده بالروع إزاء عدم حتقيق أّي 
تقدم بالنسبة لعودة ربع مليون الجئ ومشرد. ويشعر وفد بلده بالكدر 
إىل  إلعادهتم  زمين  جدول  إىل  يشري  ال  القرار  مشروع  ألن  الشديد 
وطنهم، وال يقرتح أّية تدابري بشأن ضرورة إعادة الالجئني واألشخاص 
“املزيد  تقدمي  على ضرورة  أيضًا  وشدد  وحقوهلم.  قراهم  إىل  املشردين 
الدول  لرابطة  التابعة  السالم  حفظ  قوة  عمليات  عن  املعلومات”  من 
أن جيد  املفيد جداً  أنه سيكون من  يرى  بلده  إن وفد  وقال  املستقلة. 
حمتوى اإلحاطات اليت قدمها الوفد الروسي ألعضاء اجمللس يف مشاورات 
غري رمسية طريقه إىل الوثائق الرمسية للمجلس، وذلك لصاحل حتقيق املزيد 
من الشفافية خبصوص عمليات حفظ السالم اليت تقوم هبا رابطة الدول 
إن  قائاًل  املتحدة بشكل أوىف. وأضاف  األمم  املستقلة وإعالم أعضاء 
ذلك لن يفتح بابا جديداً، ألن وفد الواليات املتحدة، على سبيل املثال، 
يوفر بانتظام إحاطات مماثلة بشأن هاييت، تتاح علنا كجزء من احملضر 

الرمسي 121 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 971 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

متوز/يوليه   9 املؤرخ   )1993(  849 قراراته  جديد  من  يؤكد  إذ 
املؤرخ 6 آب/أغسطس 1993، و858   )1993( 1993، و854 
)1993( املؤرخ 24 آب/أغسطس 1993، و876 )1993( املؤرخ 
19 تشرين األول/أكتوبر 1993، و881 )1993( املؤرخ 4 تشرين 
األول/ 22 كانون  املؤرخ   )1993( و892   ،1993 الثاين/نوفمرب 

الثاين/يناير  31 كانون  املؤرخ   )1994( و896   ،1993 ديسمرب 
و934   ،1994 آذار/مارس   25 املؤرخ   )1994( و906   ،1994

S/PV.3488، الصفحتان 2 و3.  120
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املؤرخ   )1994( حزيران/يونيه 1994، و937  املؤرخ 30   )1994(
21 متوز/يوليه 1994،

وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 6 كانون الثاين/يناير 1995،
وإذ يعيد تأكيد التزامه بسيادة جهورية جورجيا وسالمتها اإلقليمية، 
وإذ يشري، يف هذا الصدد، إىل بيان رئيس جملس األمن املؤرخ 2 كانون 

األول/ديسمرب 1994،
وإذ يؤكد من جديد حق جيع الالجئني واملشردين املتضررين بالنزاع 
يف العودة إىل ديارهم يف ظل ظروف آمنة، وفقًا للقانون الدويل وكما هو 
وارد يف االتفاق الرباعي املتعلق بالعودة االختيارية لاّلجئني واملشردين، 

املوّقع يف موسكو يف 4 نيسان/أبريل 1994،
وإذ حيث الطرفني على االمتناع عن اختاذ أّية إجراءات انفرادية ميكن 
التوصل إىل  الرامية إىل  العملية السياسية  أن تؤدي إىل تعقيد أو عرقلة 

تسوية مبكرة وشاملة للنزاع،
بالتسوية  يتعلق  فيما  تقدم  إحراز  لعدم  القلق  بالغ  يساوره  وإذ 

السياسية الشاملة وكذلك لبطء عملية عودة الالجئني واملشردين،
وإذ يطلب إىل الطرفني تكثيف جهودمها، حتت رعاية األمم املتحدة 
ومبساعدة االحتاد الروسي كطرف تيسريي ومبشاركة ممثلي منظمة األمن 
والتعاون يف أوروبا، للتوصل إىل تسوية سياسية مبكرة وشاملة هلذا النزاع، 
مبا يف ذلك تسوية بشأن املركز السياسي ألخبازيا، يراعى فيها متامًا احرتام 

سيادة جهورية جورجيا وسالمتها اإلقليمية،
مراقيب  بعثة  بني  الوثيقني  والتنسيق  للتعاون  ارتياحه  يعرب عن  وإذ 
األمم املتحدة يف جورجيا وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة 

يف أداء كل منهما لواليتها،
وإذ يشيد بإسهام قوة حفظ السالم والبعثة يف احملافظة على وقف 
النزاع اجلورجي -  استقرار األوضاع يف منطقة  النار ويف حتقيق  إطالق 

األخبازي،
الثاين/يناير  6 كانون  املؤرخ  العام  األمني  بتقرير  يرحب   -  1

1995؛
يقرر متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، على   -  2
النحو الوارد يف القرار 937 )1994(، لفرتة إضافية تنتهي يف 15 أيار/

مايو 1995؛
إليه، يف غضون شهرين  يقدم  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  3
من اختاذ هذا القرار، تقريراً عن جيع جوانب احلالة يف أخبازيا، جهورية 

جورجيا؛
يشجع األمني العام على مواصلة جهوده الرامية إىل التوصل   -  4
إىل تسوية سياسية شاملة للنزاع، مبا يف ذلك تسوية بشأن املركز السياسي 
وسالمتها  جورجيا  جهورية  سيادة  احرتام  متامًا  فيها  يراعى  ألخبازيا 

اإلقليمية، ويطلب إىل الطرفني إحراز تقدم ملموس يف املفاوضات حتت 
رعاية األمم املتحدة ومبساعدة االحتاد الروسي كطرف تيسريي ومبشاركة 

ممثلي منظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛
يطلب إىل الطرفني التقيد بالتزاماهتما بشأن عودة الالجئني   -  5
بالعودة  املتعلق  الرباعي  االتفاق  يف  به  تعهدا  ما  حنو  على  واملشردين، 
االختيارية لاّلجئني واملشردين، ويطلب بصفة خاصة إىل اجلانب األخبازي 

دفع خطى العملية بشكل حمسوس؛
يقرر، استناداً إىل تقرير يقدم من األمني العام حبلول 4 أيار/  -  6

مايو 1995، وعلى ضوء ما حيرز من تقدم حنو التسوية السياسية وعودة 
الالجئني واملشردين، أن يقوم باستعراض دقيق للحالة يف أخبازيا، جهورية 

جورجيا؛
يطلب إىل األمني العام أن يدرس، يف إطار الوالية القائمة   -  7
التابعة لرابطة  املعنيني لقوة حفظ السالم  للبعثة، وبالتعاون مع املمثلني 
الظروف  يف  لإلسهام  إضافية  خطوات  اختاذ  إمكانية  املستقلة،  الدول 

املؤدية إىل عودة الالجئني واملشردين عودة آمنة ومنظمة؛
يف  املسامهة  على  األعضاء  للدول  تشجيعه  تأكيد  يعيد   -  8
صندوق التربعات وذلك لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار والفصل 
أيار/مايو 1994، و/أو لدعم  املوّقع يف موسكو يف 14  القوات  بني 
اجلوانب اإلنسانية، مبا يف ذلك إزالة األلغام، على النحو الذي حددته 

اجلهات املاحنة؛
يقرر إبقاء املوضوع قيد نظره الفعلي.  -  9

وبعد التصويت حتدث ممثال فرنسا واململكة املتحدة فذكرا أن جملس 
األخبازي، مع  اجلورجي -  للصراع  تسوية سياسية  بتحقيق  يلتزم  األمن 
احرتام سيادة جهورية جورجيا وسالمتها اإلقليمية احرتامًا كاماًل 122 . 
السلطات  تعلن  أن  التناقض  قبيل  من  إنه  املتحدة  اململكة  ممثل  وقال 
األخبازية من جهة أن أخبازيا دولة ذات سيادة، يف حني تدعي يف الوقت 
لقرارات  وفقًا  تسوية سياسية  بشأن  للتفاوض  استعداد  على  أهنا  نفسه 
التناقض جيب حله بطريقة حترتم سيادة جورجيا  اجمللس السابقة. وهذا 

وسالمتها اإلقليمية 123 .
جورجيا  يف  املتحدة  األمم  مراقيب  بعثة  والية  إن  أملانيا  ممثل  وقال 
خاصة، من حيث إهنا قائمة على التعاون الوثيق مع قوة حفظ السالم 
التابعة لرابطة الدول املستقلة يف املنطقة. بيد أن وجود البعثة يف املنطقة 
جيع  أن  بلده  وفد  ويعتقد  للتحقق.  قابلة  سياسية  بعملية  مرهون 
اإلمكانيات يف إطار الواليتني القائمتني للبعثة ولقوة حفظ السالم التابعة 
لرابطة الدول املستقلة ينبغي دراستها من أجل حتسني احلالة على األرض. 
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ويف هذا الصدد تنطوي الفقرة 7 من منطوق القرار على أمهية خاصة. 
وأشار مع االرتياح إىل الرغبة اليت أعرب عنها االحتاد الروسي يف إبالغ 
اجمللس على حنو أكثر تواتراً عن عملية قوة حفظ السالم التابعة للرابطة 
يف املنطقة، مشدداً على أن زيادة الشفافية ليس من شأهنا إاّل أن تساعد 

يف حتقيق األهداف املشرتكة 124 .
ورأى ممثل االحتاد الروسي أن من املهم أن يؤكد اجمللس التزامه بتعزيز 
سيادة جورجيا وسالمتها اإلقليمية، وحق جيع الالجئني واملشردين يف 
العودة إىل ديارهم، وأن يطلب إىل الطرفني االمتناع عن القيام بأعمال 
قد تعوق أو تعقد عملية السلم. وأشار إىل مطالبة اجمللس لألمني العام 
يف القرار بأن يدرس، بالتعاون مع قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول 
املستقلة، إمكانية اختاذ خطوات إضافية لإلسهام يف هتيئة الظروف املؤدية 
إىل عودة الالجئني الساملة. وأشار أيضًا إىل االرتياح الذي أعرب عنه 
الدول  لرابطة  التابعة  السالم  قوة حفظ  بني  الوثيق  التعاون  إزاء  اجمللس 
بلده  استعداد  وأكد  جورجيا،  يف  املتحدة  األمم  مراقيب  وبعثة  املستقلة 
ملواصلة التعاون الوثيق مع بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا. وقال 
إنه يتوقع أن ُيوىل اهتمام موضوعي، يف سياق االستعراض املقبل للحالة 
الذي سيضطلع به اجمللس، للتحول التدرجيي لعملية حفظ السالم اجلارية 
إىل عملية تابعة لألمم املتحدة تستند بصفة مبدئية إىل القوات التابعة 
لرابطة الدول املستقلة ولبعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، املوزوعة 

فعاًل يف تلك املنطقة 125 .
قرار  عليها  ينطوي  اليت  الرسالة  إن  املتحدة  الواليات  ممثل  وقال 
التجديد لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا واضحة، وهي: أنه قد 
حان الوقت ألن تعود األطراف إىل طاولة التفاوض وحترز تقدمًا حقيقيًا 
حنو تسوية سياسية وعودة الالجئني واملشردين يف ظروف مأمونة وساملة.

ويف إشارة إىل االستعراض املقبل الذي سيجريه اجمللس بشأن مستقبل 
البعثة، ذكر ممثل الواليات املتحدة أن بلده سينظر جبدية وعن كثب يف 
احلالة برمتها لتحديد ما إذا كان استمرار هذه البعثة مربراً. ولكن التاريخ 
يف اآلونة األخرية ال يرسم صورة متفائلة. ويتحمل اجلانب األخبازي اجلزء 
أمة  أهنم  أخبازيا  قادة  وبإعالن  التقدم.  املسؤولية عن عدم  األعظم من 
تسوية  إىل  بالتوصل  التزامهم  بذلك  انتهكوا  قد  يكونون  فإهنم  مستقلة 

مقبولة بشكل متبادل مع حكومة جورجيا 126 .
يف  املتحدة  األمم  مراقيب  بعثة  والية  جتديد  أن  إيطاليا  ممثل  ورأى 
 937 القرار  يف  احملددة  الصيغة  بسالمة  للتسليم  مناسبة  هو  جورجيا 
)1994( بشأن التعاون والتنسيق بني البعثة وقوة حفظ السالم التابعة 
الدول املستقلة. وقال إن أزمة جورجيا قدمت أيضًا دلياًل على  لرابطة 
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التعاون الذي تطور بني األمم املتحدة ومؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا. 
وقد تأكد يف القرار 971 )1995( املفهوم األساسي املتمثل يف التأييد 
املعرتف  حدودها  ضمن  اإلقليمية  وسالمتها  جورجيا  لسيادة  القوي 
الرامية  اجلهود  تقوض  اليت  االنفرادية  األعمال  إزاء  والقلق  دوليًا،  هبا 
إزاء  القلق  وكذلك  التفاوض؛  طريق  عن  السلمية  التسوية  تشجيع  إىل 
“التطهري اإلثين” والطرد اجلماعي للناس من املناطق اليت يعيشون فيها، 
وإدانتهما. وعلى أساس هذه املبادئ املشرتكة ميكن أن تواصل منظمة 
إقليمية مثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تقدمي إسهام هام يف جهود 
األمم املتحدة اليت ترمي إىل إجياد تسوية هنائية لألزمة وال سيما يف حتديد 

الرتتيبات املؤسسية اجلديدة 127 .

 المقرر المؤرخ 1٧ آذار/مارس 1995 
)الجلسة 3509(: بيان من الرئيس

يف 6 آذار/مارس 1995، وعماًل بالقرار 971 )1995(، قدم األمني 
العام إىل اجمللس تقريراً عن احلالة يف أخبازيا 128 . وقد أفاد األمني العام 
نطاق  على  ليس  وإن كان  التحرك،  بعض  اآلن  جيري  بأنه  التقرير  يف 
واسع. فألول مرة جرى حوار مثمر بني اجلانبني. ومت التوصل إىل اتفاق 
ألخبازيا  سياسي  مركز  بتحديد  املتصلة  العديدة  القضايا  بعض  بشأن 
معينة  أحكام  بشأن  تفاهم  إىل  اجلانبان  وتوصل  الطرفني.  لدى  مقبول 
التفاق مستقبلي بشأن دولة ضمن حدود جهورية جورجيا االشرتاكية 
السوفياتية السابقة يف 21 كانون األول/ديسمرب 1991، مبا يف ذلك 
إنشاء “هيئة تشريعية فيدرالية” و“هيئة عليا للسلطة التنفيذية” تعمالن 
ضمن حدود اختصاصات متفق عليها. غري أنه ما زال هناك جماالت 
اإلقليمية  بالسالمة  االعرتاف  اجملاالت  هذه  وتضم  للخالف،  جوهرية 
ومسألة وجود جيش  فيدرالية،  بأهنا  االحتادية  الدول  جلورجيا، ووصف 

مشرتك، وإضفاء صفة الشرعية شعبيًا على االتفاق.
لاّلجئني  املنتظمة  التوطني  إعادة  أن  العام كذلك  األمني  وذكر 
متوقفة. وهذا الوضع يولد ضغوطًا ميكن، إذا مل ختفف، أن تؤدي إىل 
تطورات متفجرة. وحذر من أن استمرار عدم إحراز تقدم بشأن هذه 
التفاوض  عملية  إفشال  إىل  يؤدي  أن  فقط  املرجح  من  ليس  املسألة 
اليت  األحداث  من  سلسلة  عنه  تتداعى  أن  أيضًا  ميكن  بل  السياسي، 
تؤدي إىل استئناف حرب مريرة بني اجلانبني. وعلى الرغم من احلالة غري 
املرضية عمومًا، أعرب األمني العام عن اعتقاده القوي بأن وجود كل من 
بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة 
الدول املستقلة يف املنطقة قد أسهم إسهامًا كبرياً يف احليلولة دون جتدد 

األعمال احلربية ومهد الطريق الستمرار املفاوضات السياسية.

املرجع نفسه، الصفحتان 8 و9.  127
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أدرج  آذار/مارس 1995،  املعقودة يف 17  اجللسة 3509،  ويف 
إقرار جدول  وبعد  أعماله.  العام يف جدول  األمني  تقرير  األمن  جملس 
األعمال، وجه الرئيس )الصني( انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة مؤرخة 
13 آذار/مارس 1995 موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل جورجيا 129 . 
مث أعلن الرئيس أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني 

أعضاء اجمللس، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 130 :
العام يف 6  يرحب جملس األمن بالتقرير املؤقت املقدم من األمني 
آذار/مارس 1995 بشأن احلالة يف أخبازيا جبمهورية جورجيا. ويرحب 
اجمللس أيضًا باجلهود اليت بذهلا مؤخراً املبعوث اخلاص لألمني العام، اليت 

تلقى التأييد التام من ِقبل اجمللس.
ويؤكد اجمللس من جديد التزامه بسيادة جهورية جورجيا وسالمتها 
اإلقليمية، ويطلب إىل الطرفني التوصل إىل تسوية شاملة للنزاع، مبا يف 

ذلك تسوية املركز السياسي ألخبازيا.
ويالحظ اجمللس أنه مل يتحقق سوى تقدم ضئيل عمومًا فيما يتعلق 
بالتوصل إىل تسوية سياسية شاملة وأن هناك حالة من اجلمود فيما يتعلق 

بعودة الالجئني واملشردين.
وحييط اجمللس علمًا بالتحرك الذي حتقق يف احملادثات السياسية اليت 
استؤنفت يف جنيف يف الفرتة من 7 إىل 9 شباط/فرباير 1995، ويطلب 
إىل الطرفني بذل جهود صادقة بغية حتقيق تقدم كبري خالل اجلولة املقبلة 

من احملادثات.
ويالحظ اجمللس مع القلق أنه على الرغم من جهود بعثة مراقيب األمم 
املتحدة يف جورجيا وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة، فقد 
مما خيلق  اخلصوص،  منطقة غايل على وجه  األمن، يف  تدهورت حالة 
صعوبة كبرية يف إيصال اإلمدادات اإلنسانية. ويالحظ اجمللس أيضًا مع 
القلق أن التقارير اليت تفيد بوقوع امتهانات حلقوق اإلنسان، وبالدرجة 
األوىل ضد السكان اجلورجيني، قد أصبحت أكثر تواتراً. ويطلب اجمللس 
إىل الطرفني هتيئة بيئة آمنة، يف جلة أمور، لتوفري األمن لاّلجئني واملشردين 

العائدين وضمان إيصال إمدادات اإلغاثة الدولية بأمان.
ويساور اجمللس قلق بالغ لعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بعودة الالجئني 
واملشردين. ويشجب اجمللس متادي السلطات األخبازية يف إبداء العراقيل 
بشأن هذه املسألة، وبوجه خاص املوقف الذي اختذته تلك السلطات يف 
االجتماع الذي عقدته مؤخراً اللجنة الرباعية يف موسكو. ويتوقع اجمللس 
من الطرفني أن ينفذا على الوجه التام التزاماهتما مبوجب االتفاق الرباعي 
املتعلق بالعودة االختيارية لاّلجئني واملشردين. وحيث اجمللس السلطات 
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األخبازية على املوافقة على جدول زمين يستند إىل اجلدول الذي اقرتحته 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. ويالحظ اجمللس أن التعاون بني 
لشؤون  املتحدة  األمم  املتحدة يف جورجيا ومفوضية  األمم  مراقيب  بعثة 

الالجئني أمر حاسم للعودة اآلمنة واملنظمة لاّلجئني واملشردين.
ويف حني يرحب اجمللس بالتعهد الذي ُأعلن باملسامهة يف صندوق 
التربعات دعمًا لتنفيذ االتفاق املتعلق بوقف إطالق النار والفصل بني 
تأكيد  ويكرر  الصندوق،  هذا  يف  املسامهات  نقص  يالحظ  القوات، 
التربعات  تقدمي مسامهات إىل صندوق  للدول األعضاء على  تشجيعه 
وذلك دعمًا لتنفيذ االتفاق و/أو للجوانب اإلنسانية، مبا يف ذلك إزالة 
األلغام، على النحو الذي حددته اجلهات املاحنة. ويرحب اجمللس أيضًا 
الدول  من  املقدمة  الصلة  ذات  األخرى  اإلنسانية  املسامهات  جبميع 

األعضاء.
ويرحب اجمللس باخلطوات اليت اختذهتا البعثة وقوات حفظ السالم 
الالجئني واملشردين بشكل آمن  لعودة  الالزمة  الظروف  هبدف حتسني 
مزيد  تلقي  إىل  ويتطلع  البعثة،  دوريات  زيادة  اجمللس  ومنظم. ويالحظ 
من املعلومات عن تكثيف أنشطتها يف حدود واليتها. ويرحب اجمللس 
البعثة وممثلي منظمة األمن والتعاون يف أوروبا  التعاون بني  أيضًا بتعزيز 

املوجودين يف جورجيا.
ويتفق اجمللس مع ما الحظه األمني العام من أنه، بالصرب واملثابرة، 
ميكن إجياد حلول للحالة يف أخبازيا جبمهورية جورجيا. ويؤكد اجمللس أنه 
لن يكون باالستطاعة احملافظة على تأييد اجملتمع الدويل دون إحراز تقدم 

يف هذا االجتاه.
وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.

المقرر المؤرخ 12 أيار/مايو 1995 )الجلسة 3535(: 
القرار 993 )1995(

يف 1 أيار/مايو 1995، وعماًل بالقرار 971 )1995(، قدم األمني 
العام إىل اجمللس تقريراً عن احلالة يف أخبازيا 131 . وأفاد األمني العام يف 
أهنا ستؤدي إىل إحراز  يبدو  اليت كان  البّناء،  احلوار  بأن عملية  التقرير 
تقدم، قد صادفت املصاعب مرة أخرى. وبذل االحتاد الروسي، بصفته 
عاماًل ميسراً للمفاوضات، جهوداً لوضع مسودة نص من شأنه أن يوفر 
األساس إلقامة دولة احتادية داخل حدود جورجيا بالشكل الذي كانت 
عليه هذه احلدود يف تاريخ 21 كانون األول/ديسمرب 1991، مع ختويل 
أخبازيا بعض االختصاصات. وقد رفض اجلانب األخبازي الوثيقة، بينما 
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أكد اجلانب اجلورجي على أن النص يذهب إىل احلّد الذي ترى جورجيا 
أهنا مستعدة للذهاب إليه.

ووصف األمني العام احلالة على أرض الواقع بأهنا غري مستقرة وذكر 
أن عودة الالجئني واملشردين عودة منظمة إىل أخبازيا ما زالت متوقفة، 
ألن اجلانب األخبازي واصل رفض عودة الالجئني واملشردين على نطاق 

كبري وبسرعة.
وقال األمني العام إن بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا متكنت 
املقصود  األثر  حيقق  مل  وجودها  ولكن  إليها،  املوكولة  املهام  تنفيذ  من 
وهو املسامهة مسامهة كبرية يف هتيئة الظروف املؤدية إىل عودة الالجئني 
واملشردين داخليًا عودة آمنة ومنظمة. وأشار إىل أن انسحاب قوة حفظة 
السلم التابعة لرابطة الدول املستقلة وانسحاب بعثة مراقيب األمم املتحدة 
يف جورجيا قبل األوان من شأهنما أن يؤديا إىل استئناف النزاع، وأوصى 
أن  على   ،1995 الثاين/نوفمرب  تشرين   15 حىت  البعثة  والية  بتمديد 
يكون هذا التمديد خاضعًا للتنقيح يف ضوء القرار الذي يتخذه جملس 

رؤساء دول رابطة الدول املستقلة بشأن والية قوة حفظ السالم.
ويف اجللسة 3535، املعقودة يف 12 أيار/مايو 1995، أدرج جملس 
األمن تقرير األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 
دعا اجمللس ممثل جورجيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون 
أن يكون له احلق يف التصويت، وذلك وفقًا ألحكام امليثاق ذات الصلة 
وللمادة 37 من النظام الداخلي املؤقت للمجلس. ووجه الرئيس )فرنسا( 
انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد أعد يف سياق مشاورات 
بشكله  القرار  مشروع  على  إدخاله  جيب  تنقيحًا  وتال  السابقة  اجمللس 

املؤقت 132 .
وذكر ممثل جورجيا أن اعتماد بلده على األمم املتحدة وعلى اجملتمع 
الدويل بأسره بدأ يتغري مبرور الوقت: فمجلس األمن سبق أن اعتمد 12 
الوثائق  بيانات رئاسية بشأن أخبازيا؛ ولئن كانت تلك  وأصدر 6  قراراً 
تقدم دعمًا معنويا، فقد كانت أقل فعالية يف حتقيق نتائج عملية ملموسة. 
ودعا، على وجه اخلصوص، اجمللس إىل أن يكون أكثر صراحة ووضوحًا 
بشأن مسألة عودة الالجئني واملشردين. وقال إن وفد بلده يرحب بأن 
قائاًل  املتحدة يف جورجيا،  األمم  مراقيب  بعثة  األمن والية  يوّسع جملس 
مسؤوليات  املراقبني  حتميل  يقتضي  التوطني  إعادة  بعملية  التعجيل  إن 
إضافية، وال سيما رصد انتهاكات حقوق اإلنسان وتسجيلها. وسريحب 
الوفد أيضًا بإنشاء حمكمة جنائية دولية، تكون هيئة قضائية دائمة وقادرة 
على التصّدي ألخطر اجلرائم اليت تشكل هتديداً للمجتمع الدويل. وذكر 
أن وفد بلده يتطلع، يف هذا الصدد، إىل إبرام اتفاقية بشأن إنشاء هذه 
اهليئة يف املستقبل القريب. واختتم كلمته بالتأكيد جمدداً على أن وجود 
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األمم املتحدة يف املنطقة ضروري الستقرار املنطقة ولعملية السلم بصورة 
عامة 133 .

التصويت فقال إن الشروط اليت وضعها  إيطاليا قبل  وحتدث ممثل 
املتحدة  األمم  مراقيب  بعثة  وجود  متديد  بشأن   )1995(  971 القرار 
يف جورجيا مل يتم الوفاء هبا سوى جزئيًا. ومع ذلك، يعتقد وفد بلده 
لألزمة على مستويني  بتسوية سياسية  قوي  التزام  أّي  تأكيد  ينبغي  أنه 
خمتلفني. أواًل، ينبغي وجود تأييد للمفاوضات حتت رعاية األمم املتحدة 
يف  والتعاون  األمن  ومنظمة  وسيطًا  بوصفه  الروسي  االحتاد  ومبساعدة 
وثانيًا،  املفاوضات.  من  مرحلة  يف كل  تشارك  أن  ينبغي  اليت  أوروبا، 
املتحدة  األمم  مراقيب  لبعثة  نشط  ميداين  وجود  هناك  يكون  أن  ينبغي 
يف جورجيا، وقيام تعاون بناء بني بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا 
وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة. ومثة أوجه هامة للعملية 
اليت جيب أن تؤدي إىل إجياد تسوية سياسية لألزمة حمددة يف مشروع 
القرار بصورة أوضح مما كانت عليه يف نصوص املقررات السابقة، ومن 
بينها ذْكر الدستور اجلديد الذي تعمل حكومة جهورية جورجيا بنشاط 
على وضعه؛ واألولوية املعطاة لعودة جيع الالجئني إىل ديارهم، وإدراج 
املبادئ الواردة يف القرار الذي اختذته قمة بودابست ملؤمتر األمن والتعاون 
يف أوروبا بشأن جورجيا، والرتكيز على ضرورة إسهام بعثة مراقيب األمم 
املتحدة يف جورجيا إسهامًا واقعيًا وضمن إطار واليتها احلالية يف االحرتام 

الكامل حلقوق اإلنسان 134 .
املنقحة شفويًا  بصيغته  القرار،  للتصويت مشروع  ُطرح  وبعد ذلك 
 يف شكله املؤقت، واعُتمد باإلجاع بوصفه القرار 993 )1995(، ويف 

ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يؤكد من جديد جيع قراراته ذات الصلة، وال سيما القرار 971 
)1995( املؤرخ 12 كانون الثاين/يناير 1995،

وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 1 أيار/مايو 1995،
وإذ يعيد تأكيد التزامه بسيادة جهورية جورجيا وسالمتها اإلقليمية،

وإذ يساوره القلق لعدم إحراز تقدم كاف للتوصل إىل تسوية سياسية 
شاملة،

وإذ يعرب عن توجيهه وتشجيعه الستمرار املشاورات املتعلقة بوضع 
املبادئ االحتادية يف  دستور جديد جلمهورية جورجيا قائم على أساس 

سياق تسوية سياسية شاملة،
وإذ يؤكد من جديد حق جيع الالجئني واملشردين املتضررين بالنزاع 
يف العودة إىل ديارهم يف ظل ظروف آمنة، وفقًا للقانون الدويل وكما هو 
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وارد يف االتفاق الرباعي املتعلق بالعودة االختيارية لاّلجئني واملشردين، 
مواصلة  يشجب  وإذ   ،1994 نيسان/أبريل   4 يف  موسكو  يف  املوقع 
السلطات األخبازية وضع العقبات أمام هذه العودة، وإذ يشدد على أن 
عودة الالجئني واملشردين إىل منطقة غايل ستكون خطوة أوىل تستحق 

الرتحيب،
وإذ يعرب عن القلق إزاء حاالت النقص احلرجة يف التمويل مما قد 

ينشأ عنه وقف برامج إنسانية هامة،
األمن  مؤمتر  عن  املنبثق  بودابست  قمة  مؤمتر  نتائج  إىل  يشري  وإذ 

والتعاون يف أوروبا، فيما يتعلق باحلالة يف أخبازيا جبمهورية جورجيا،
وإذ يؤكد من جديد ضرورة امتثال الطرفني للقانون اإلنساين الدويل،

بني  والفصل  النار  إطالق  بوقف  املتعلق  االتفاق  أن  يالحظ  وإذ 
القوات املوقع يف موسكو يف 14 أيار/مايو 1994 قد حظي بصفة عامة 
باحرتام الطرفني خالل السنة املاضية مبساعدة قوة حفظ السالم التابعة 
لرابطة الدول املستقلة وبعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، وإذ يعرب 
عن قلقه الستمرار عدم توافر بيئة آمنة، ال سيما اهلجمات األخرية على 

املدنيني يف منطقة غايل،
وإذ يعرب عن قلقه بشأن سالمة وأمن األفراد التابعني للبعثة ولقوة 

حفظ السالم، وإذ يؤكد األمهية اليت يعلقها على حريتهم يف احلركة،
وإذ يؤكد األمهية اليت يعلقها على القيود املفروضة على عدد ونوع 
األسلحة اليت جيوز للطرفني محلها يف منطقة األمن، وإذ يرحب باعتزام 

األمني العام متابعة هذه املسألة مع الطرفني،
وقوة  البعثة  بني  الوثيقني  والتنسيق  للتعاون  ارتياحه  عن  يعرب  وإذ 
حفظ السالم يف أداء كل منهما لواليته، وإذ يشيد بإسهامهما سويًا يف 

حتقيق استقرار األوضاع يف منطقة النزاع،
وإذ يشيد بذكرى أفراد قوة حفظ السالم الذين فقدوا حياهتم أثناء 

أدائهم لواجباهتم،
يرحب بتقرير األمني العام املؤرخ 1 أيار/مايو 1995؛  -  1

يقرر متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا لفرتة   -  2
إضافية تنتهي يف 12 كانون الثاين/يناير 1996، على أن يقوم اجمللس 
باستعراضها يف حالة إجراء أّي تغيريات يف والية قوة حفظ السالم التابعة 

لرابطة الدول املستقلة؛
يعرب عن تأييده التام جلهود األمني العام الرامية إىل التوصل   -  3
السياسي  املركز  تسوية  ذلك  يف  مبا  للنزاع،  شاملة  سياسية  تسوية  إىل 
وسالمتها  جورجيا  جهورية  سيادة  احرتام  متامًا  فيها  يراعى  ألخبازيا، 
اإلقليمية، وكذلك اجلهود اليت يضطلع هبا االحتاد الروسي بوصفه طرفًا 
تيسرييًا لتكثيف البحث عن تسوية سياسية للنزاع، ويشجع األمني العام 

الروسي  االحتاد  مبساعدة  الغاية،  هذه  لتحقيق  جهوده  مواصلة  على 
كطرف تيسريي وبدعم من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛

يطلب إىل الطرفني أن حيرزا تقدمًا ملموسًا يف املفاوضات   -  4
تيسريي  الروسي كطرف  االحتاد  ومبساعدة  املتحدة  األمم  رعاية  حتت 

ومبشاركة ممثلي منظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛
حيث الطرفني على االمتناع عن اختاذ أّي إجراءات انفرادية   -  5
ميكن أن تؤدي إىل تعقيد أو عرقلة العملية السياسية الرامية إىل التوصل 

إىل تسوية سياسية مبكرة وشاملة للنزاع؛
يعيد تأكيد مناشدته للجانب األخبازي باإلسراع على حنو   -  6
ملموس يف عملية عودة الالجئني واملشردين بقبوله جلدول زمين يستند 
الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  قبل  من  املقرتح  اجلدول  إىل 
وبضمان سالمة العائدين من تلقاء أنفسهم املوجودين بالفعل يف املنطقة 
وإعادة وضعهم إىل نصابه وفقًا لالتفاق الرباعي املتعلق بالعودة االختيارية 

لاّلجئني واملشردين؛
حفظ  وقوة  البعثة  نفذهتا  اليت  اإلضافية  بالتدابري  يرحب   -  7
العودة  أجل  من  األحوال  حتسني  إىل  والرامية  غايل  منطقة  يف  السالم 

اآلمنة واملنظمة لاّلجئني واملشردين؛
وقوة حفظ  البعثة  مع  تعاوهنما  الطرفني حتسني  إىل  يطلب   -  8
أيضًا  ويطلب  واملشردين،  الالجئني  لعودة  آمنة  بيئة  هتيئة  بغية  السالم 
إليهما الوفاء بالتزاماهتما فيما يتعلق بأمن جيع أفراد األمم املتحدة ورابطة 

الدول املستقلة وحرية حركتهم؛
من  الفقرة 7  يقوم، يف سياق  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  9
القرار 971 )1995(، بالنظر يف سبل حتسني مراعاة حقوق اإلنسان 

يف املنطقة؛
صندوق  يف  لإلسهام  الدول  تشجيعه  عن  اإلعراب  يكرر   -  10
التربعات وذلك لدعم تنفيذ االتفاق املتعلق بوقف إطالق النار والفصل 
بني القوات و/أو لدعم اجلوانب اإلنسانية مبا يف ذلك إزالة األلغام، على 

النحو الذي حددته اجلهات املاحنة؛
بني  املشرتك  املوحّد  للنداء  االستجابة  على  الدول  يشجع   -  11
األمم  ملفوضية  العاجلة  باالحتياجات  يتعلق  فيما  سيما  ال  الوكاالت، 
املناسبة  املتحدة لشؤون الالجئني، ويرحب جبميع املسامهات اإلنسانية 

املقدمة من الدول؛
ابتداء  أشهر  ثالثة  يقدم، كل  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  12
من تاريخ اعتماد هذا القرار، تقريراً عن جيع جوانب احلالة يف أخبازيا 
جبمهورية جورجيا، مبا يف ذلك عمليات البعثة، ويقرر القيام، على أساس 

تلك التقارير، باستعراضات أخرى للحالة؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  -  13
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تسوية  أّية  إن  فقال  التصويت  بعد  الروسي  االحتاد  ممثل  وحتدث 
أساس  على  إاّل  ممكنة  ليست  األخبازي   - اجلورجي  للصراع  شاملة 
احرتام سيادة جورجيا ووحدة أراضيها وحقوق شعب ذلك البلد املتعدد 
بعض  على  حيتوي  الذي   ،)1995(  993 القرار  واختاذ  األعراق. 
األحكام السياسية اهلامة، تأكيد اللتزام اجملتمع الدويل بضمان التوصل 
إىل تسوية سياسية للصراع يف أخبازيا - مع تفهمه أن املسؤولية الرئيسية 
عن إجياد حل لألزمة تقع على أطراف الصراع. ويشعر االحتاد الروسي 
بقلق بالغ إزاء عدم إحراز تقدم كبري يف املفاوضات، مبا يف ذلك تلك 
املتعلقة باملركز السياسي ألخبازيا، وجيد أنه مما جاء يف وقته متامًا تأكيد 
جملس األمن جمدداً ملطالبته بإحراز تقدم مضموين يف ذلك الصدد. ومن 
املهم أن جملس األمن أعرب عن ترحيبه باملشاورات املستمرة بشأن مسألة 
وضع دستور جديد جلورجيا، يقوم على مبادئ احتادية، يف سياق تسوية 
سياسية شاملة، وأنه أعرب عن تأييده لتلك املشاورات. والحظ املتكلم 
املتحدة  األمم  مراقيب  بعثة  الكبري إلسهام  التقدير  يعرب عن  القرار  أن 
املستقلة يف هتيئة  الدول  لرابطة  التابعة  السالم  يف جورجيا ولقوة حفظ 
االستقرار للحالة يف منطقة الصراع، كما أنه يعرب عن االرتياح للتعاون 
املستقلة،  الدول  الذي يرتأس رابطة  للبلد  بينهما. وبوصفه ممثاًل  الوثيق 
املثلى  الظروف  لصاحل كفالة  التعاون  هذا  لزيادة  استعداده  جمدداً  أكد 

للتوصل إىل تسوية سياسية 135 .
وحتدث ممثل الواليات املتحدة فقال إن اجمللس نظر يف مسألة متديد 
غري  بشكل  عالية  بدرجة  جورجيا  يف  املتحدة  األمم  مراقيب  بعثة  والية 
معتاد من توافق اآلراء، إاّل أنه شدد على أن بقاء البعثة مرهون باقتناع 
اجمللس بأن الطرفني يبذالن قصارى جهدمها حلماية أفراد البعثة. وأشار 
السالم  وقوة حفظ  البعثة  تلعبه  الذي  اإلجيايب  الدور  إىل  التشجيع  مع 
البعثتني  هاتني  بني  الفّعال  التنسيق  وإىل  املستقلة  الدول  لرابطة  التابعة 
املستقلتني. وحذر يف الوقت نفسه من أن استعداد اجمللس ملواصلة دعمه 
هلذه العمليات عن طريق وجود البعثة مرهون بإحراز تقدم حقيقي بشأن 
عودة الالجئني واملشردين وبشأن املفاوضات من أجل التوصل إىل تسوية 
سياسية للصراع. وقال إن دعم حكومة بلده لتمديد بعثة مراقيب األمم 
املتحدة يف جورجيا مدة أطول من املدة املعتادة ال يعين زيادة ارتياحها 
غري  استعدادها  أيضًا  يعين  وال  التفاوض،  لعملية  أو  امليدانية  للحالة 
احملدود لتمديد البعثة إذا كان وجودها ال يسهم يف إحراز تقدم صوب 
التسوية. بل إن اجمللس سيكون يف وضع أفضل يف منتصف كانون الثاين/

لعملية  الرتتيب اخلاص  البعثة يف ضوء  للبت يف مستقبل  يناير 1996 
رابطة الدول املستقلة. واختتم املتكلم حديثه باإلعراب عن احلرص على 

املرجع نفسه، الصفحتان 12 و13.  135

االعرتاف بعمليات بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا باعتبارها تدعم 
بالكامل سالمة جورجيا اإلقليمية، األمر الذي أكده اجمللس مراراً. وقال 
جهورية  من  جزء  على  فعلية  سيطرة  األخباز  يسيطر  قد  حني  يف  إنه 
جورجيا، فإهنم ال يتمتعون حبقوق الدولة ذات السيادة. وجيب أن تكون 
قدرة البعثة متسقة مع موقف اجمللس وهو أنه ال يقبل ولن يقبل باستغالل 

األخباز 136 .
يف  ينظر  أن  العام  األمني  إىل  التشيكية  اجلمهورية  ممثل  وطلب 
اإلنسان يف  مراعاة حقوق  لتحسني  متاحة  تكون  قد  اليت  اإلمكانيات 
 993 القرار  يف  اإلشارة  أن  على  وشدد كذلك  عامة.  بصفة  املنطقة 
)1995( إىل إعالن قمة بودابست الصادر عن مؤمتر األمن والتعاون يف 
أوروبا عام 1994 يقصد هبا اإلشارة حتديداً إىل مسألة التطهري العرقي 
السالمة  يرتكز على  إجياد حل  بالسعي إىل  أخبازيا. ورحب كذلك  يف 
اإلقليمية جلورجيا، وبإجراء مشاورات تتعلق بوضع دستور جديد للبلد 
يقوم على مبادئ احتادية. وأخرياً، أعرب عن ارتياحه للمسامهة والتعاون 
بني بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة 
الدول املستقلة، بيد أنه دعا أيضًا الوفد الروسي إىل تقدمي معلومات عن 

عملية رابطة الدول املستقلة بقدر أكرب من التواتر وخطيًا 137 .
يبذهلا  اليت  للجهود  تأييدهم  أيضًا عن  آخرون  متكلمون  وأعرب 
العام وممثله اخلاص مبساعدة من االحتاد الروسي ومبشاركة من  األمني 
 . 138 للنزاع  سياسية  تسوية  عن  حبثًا  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  مؤمتر 
ورأى بعضهم أن اجلهود الدولية واإلقليمية املتضافرة تعبري صادق عن 
الدعوة الواردة يف امليثاق إىل التعاون فيما بني األمم املتحدة واملنظمات 
اإلقليمية 139 ، وقالوا إن هذا التعاون يبشر خرياً بصنع السالم وبتسوية 
النزاعات يف حقبة ما بعد احلرب الباردة 140 . وأعرب آخرون أيضًا عن 
أن  الواقع، مقرتحني  احلالة على أرض  لنظر جملس األمن يف  تأييدهم 
تشمل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا مراقبني مدنيني 141 ، أو عن 
تأييدهم القرتاح جورجيا الداعي إىل إنشاء حمكمة دولية حملاكمة مقرتيف 

انتهاكات حقوق اإلنسان يف أخبازيا 142 .

املرجع نفسه، الصفحتان 13 و14.  136

املرجع نفسه، الصفحات 15 إىل 17.  137

املرجع نفسه، الصفحتان 7 و8 )هندوراس(؛ والصفحتان 8 و9 )نيجرييا(؛   138

والصفحة 11 )الصني(.
املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7 )إندونيسيا(.  139

املرجع نفسه، الصفحتان 8 و9 )نيجرييا(.  140

املرجع نفسه، الصفحة 15 )األرجنتني(.  141

املرجع نفسه، الصفحتان 10 و11 )رواندا(.  142
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 المقرر المؤرخ 18 آب/أغسطس 1995 
)الجلسة 356٧(: بيان من الرئيس

قدم   ،)1995( بالقرار 1993  يف 7 آب/أغسطس 1995، وعماًل 
األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن احلالة يف أخبازيا 143 . وأفاد األمني العام 
يف التقرير بأن مبعوثه اخلاص قد زار املنطقة يف الفرتة من 15 إىل 18 
متوز/يوليه لاللتقاء مبمثلي االحتاد الروسي وأطراف النزاع يف حماولة أخرى 
النزاع  طريف  وظل كال  روسي.  نص  مشروع  بشأن  اتفاق  إىل  للتوصل 
يتخذان مواقف ال ميكن، حىت اآلن، التوفيق بينها. فاجلانب األخبازي 
يرى أن ترتيبًا احتاديًا جيب أن يكون بني كيانني متساويني.أما اجلانب 
اجلورجي فهو يشعر، من الناحية األخرى، أنه ال يقبل أن يقدم من جانبه 
مزيداً من التنازالت. وقال األمني العام إن السعي إىل إجياد حل سياسي 
مناسبة.  وموارد  مناسب  دعم  إىل  حيتاج  األخبازي   - اجلورجي  للصراع 
ولذا فقد قرر تعيني نائب مقيم ملبعوثه اخلاص، سيكون أيضًا رئيسًا لبعثة 
مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، وسيساعد املبعوث اخلاص يف جهوده 
اهلادفة إىل التوصل إىل تسوية شاملة تستند إىل ثالثة عناصر أساسية، 
هي: عودة الالجئني واملشردين داخليًا عودة ساملة مبكرة، واحلفاظ على 

السالمة اإلقليمية جلمهورية جورجيا، ومنح مركز خاص ألخبازيا.
ويف اجللسة 3567، املعقودة يف 18 آب/أغسطس 1995، أدرج 
إقرار جدول  وبعد  أعماله.  العام يف جدول  األمني  تقرير  األمن  جملس 
املشاركة يف  إىل  طلبه،  على  بناًء  ممثل جورجيا،  اجمللس  دعا  األعمال، 
املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. وأعلن الرئيس )إندونيسيا( 
أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء اجمللس، 

بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 144 .
آب/أغسطس   9 املؤرخ  العام  األمني  بتقرير  األمن  جملس  يرحب 
 993 بقراره  عماًل  املقدم  جبورجيا،  أخبازيا  يف  احلالة  بشأن   ،1995

.)1995(

.S/1995/657  143

.S/PRST/1995/39  144

عمومًا  التقدم  من  قدر ضئيل  مل حيرز سوى  أنه  اجمللس   ويالحظ 
من  حالة  هناك  وأن  شاملة،  سياسية  تسوية  إىل  بالتوصل  يتعلق  فيما 

اجلمود فيما يتعلق بعودة الالجئني واملشردين.
ويعرب اجمللس عن تأييده التام للمساعي اليت يبذهلا األمني العام 
وملساعي االحتاد الروسي، بوصفه الطرف التيسريي، هبدف إجياد تسوية 
سياسية شاملة للنزاع، مبا يف ذلك تسوية املركز السياسي ألخبازيا، مع 
اإلقليمية.  وسالمتها  جورجيا  جهورية  لسيادة  التام  االحرتام  مراعاة 
اجلانب  سيما  وال  الطرفني،  إىل  وجهها  اليت  املناشدة  اجمللس  وجيدد 
السياسية  املفاوضات  يف  ملموس  تقدم  إحراز  أجل  من  األخبازي، 

كمسألة ملّحة.
وال يزال اجمللس يشعر ببالغ القلق إزاء استمرار إعاقة عودة الالجئني 
على  مقبول  غري  أمر  وهو  األخبازية،  السلطات  ِقبل  من  واملشردين 
يكرر   ،)1995(  993 قراره  جديد  من  اجمللس  يؤكد  وإذ  اإلطالق. 
املناشدة اليت وجهها إىل السلطات األخبازية لإلسراع على حنو ملموس يف 
عملية اإلعادة، ولضمان سالمة جيع العائدين ولتسوية وضع العائدين 
مفوضية  مع  وبالتعاون  دوليًا  املقبولة  للمارسة  وفقًا  أنفسهم،  تلقاء  من 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني.
ويرحب اجمللس باستمرار التعاون والتنسيق الوثيقني بني بعثة مراقيب 
الدول  لرابطة  التابعة  السالم  حفظ  وقوة  جورجيا  يف  املتحدة  األمم 
الطرفني  اجمللس  ر  ويذكِّ منهما.  والية كل  بتنفيذ  يتعلق  فيما  املستقلة 
السالم،  وقوة حفظ  البعثة  مع  التام  بالتعاون  يتعلق  فيما  بالتزاماهتما 
ورابطة  املتحدة  األمم  موظفي  لكافة  التنقل  وحرية  سالمة  وبضمان 

الدول املستقلة.
النائب  بشأن  العام  األمني  بقرار  التقدير  مع  علمًا  اجمللس  وحييط 
املقيم ملبعوثه اخلاص. ويؤيد اجمللس أيضًا املساعي اليت يبذهلا األمني العام 
فيما يتعلق بإنشاء بعثة لرصد حالة حقوق اإلنسان يف املنطقة. ويشجع 
املعنية حتقيقًا  األطراف  مع  مواصلة مشاوراته  العام على  األمني  اجمللس 

هلذه الغاية.


