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19 - البنود المتصلة بالحالة بين أرمينيا وأذربيجان

بيان صادر عن رئيس مجلس األمن )بشأن توقف   - ألف 
إمدادات  وبخاصة  والمواد،  السلع  إمدادات 
الطاقة، المرسلة إلى أرمينيا وإلى منطقة ناخيتشيفان 

في أذربيجان(
المقرر المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1993: 

بيان من الرئيس
يف 29 كانون الثاين/يناير 1993، ويف أعقاب مشاورات مع أعضاء 
عن  نيابـــة  اإلعالم  وسائط  إىل  التـــايل  بالبيـــان  الرئيس  أدىل  اجمللس، 

اجمللس 1 :
يعرب أعضاء جملس األمن عن بالغ قلقهم إزاء األثر املدمر النقطاع 
إمدادات السلع واملواد، ال سيما إمدادات الطاقة، إىل أرمينيا وإىل منطقة 
ناخيتشيفان يف أذربيجان. ويالحظون بقلق شديد أن اقرتان هذا االنقطاع 
وهياكلها  املنطقة  اقتصاد  جعل  قد  عادي  غري  حنو  على  قارس  بشتاء 

األساسية على وشك االهنيار، ونشأ عنه خطر حدوث جماعة فعاًل.
وحيث أعضاء اجمللس جيع البلدان اليت يف وضع ميّكنها من املساعدة 
حكومات  ويدعون  اإلنسانية.  واملساعدة  الوقود  تقدمي  تيسر  أن  على 
املنطقة إىل أن تسمح بتدفق اإلمدادات اإلنسانية حبرية، وال سيما الوقود 
ازدياد  ملنع  وذلك  أذربيجان،  يف  ناخيتشيفان  منطقة  وإىل  أرمينيا  إىل 

تدهور احلالة اإلنسانية.
ويؤكد أعضاء اجمللس جمدداً تأييدهم التام للجهود اليت يبذهلا مؤمتر 
األمن والتعاون يف أوروبا للتقريب بني األطراف وإقرار السلم يف املنطقة. 
وعلى  فوراً،  النار  إطالق  وقف  على  املوافقة  األطراف  إىل  ويطلبون 

االستئناف املبكر للمحادثات يف إطار مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا.
وسيبقي أعضاء جملس األمن هذه املسألة قيد النظر.

الحالة المتعلقة بناغورني كاراباخ  - باء 
 المقرر المؤرخ 6 نيسان/أبريل 1993 

)الجلسة 3194(: بيان من الرئيس
 1993 نيسان/أبريل  و5  و2  آذار/مارس  و31   30 مؤرخة  برسائل 
آذار/مارس   31 مؤرخة  وبرسالة   ، 2 األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة 
مؤرختني 5  متطابقتني  وبرسالتني   ، 3 العام  األمني  إىل  موجهة   1993

.S/25199  1

.S/25527و ،S/25526و ،S/25525و ،S/25509و ،S/25491  2

.S/25508  3

نيسان/أبريل 1993 موجهتني إىل األمني العام ورئيس جملس األمن 4 ، 
أشار ممثل أذربيجان إىل عدد من حاالت العدوان على أراضي أذربيجان 
من جانب القوات األرمينية وطلب، يف جلة أمور، مناقشة املسألة يف 
 3 مؤرخة  برسالة  مماثاًل  طلبًا  تركيا  ممثل  وقدم  األمن.  جمللس  اجتماع 

نيسان/أبريل 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن 5 .
رئيس جملس  إىل  آذار/مارس 1993 موجهة  وبرسالة مؤرخة 29 
بلده  خارجية  وزارة  من  مذكرة  نص  أذربيجان  ممثل  أحال   ، 6 األمن 
أعقاب  يف  أرمينيا  خارجية  وزارة  لدى  بقوة  احتجاجها  فيها  سجلت 
“قيام قوات مسلحة أرمينية يف 23 آذار/مارس 1993 بانتهاك حدود 

دولة أذربيجان”.
جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 نيسان/أبريل   1 مؤرخة  وبرسالة 
األمن 7 ، رفض ممثل أرمينيا االهتامات املوجهة إىل حكومة بلده وعرض 
وجهة نظر بلده بشأن األحداث اليت وقعت يوم 23 آذار/مارس 1993 

على طول احلدود بني أرمينيا وأذربيجان.
أدرج   ،1993 نيسان/أبريل   6 يف  املعقودة   ،3194 اجللسة  ويف 

جملس األمن الرسائل املذكورة أعاله يف جدول أعماله.
وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل أذربيجان، بناًء على 
التصويت.  له احلق يف  املناقشة بدون أن يكون  املشاركة يف  طلبه، إىل 
ووجه الرئيس )باكستان( انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة وثائق أخرى 8  
وأعلن أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت يف ما بني أعضاء 

جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 9 :
يعرب جملس األمن عن قلقه البالغ إزاء تدهور العالقات بني جهورية 
نزاع  يف  العدائية  األعمال  وتصعيد  األذربيجانية،  واجلمهورية  أرمينيا 
ناغورين كاراباخ، وال سيما غزو القوات األرمينية احمللية ملنطقة كيلبدجار 
التابعة ألذربيجان. ويطالب اجمللس بالوقف الفوري جلميع هذه األعمال 
العدائية، اليت تعرِّض السلم واألمن يف املنطقة للخطر، وبانسحاب هذه 

القوات.

.S/25528  4

.S/25524  5

.S/25488  6

.S/25510  7

رسالة مؤرخة 29 آذار/مارس 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن من   8

إىل  موجهة   1993 آذار/مارس   31 مؤرخة  ورسالة  )S/25483(؛  أذربيجان  ممثل 
.)S/25499( األمني العام من ممثلي االحتاد الروسي وفرنسا

.S/25539  9
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ويف هذا السياق، فإن اجمللس، إذ يؤكد من جديد سيادة جيع دول 
املنطقة وسالمتها اإلقليمية، وحرمة حدودها، يعرب عن تأييده لعملية 
يتبع  أن  يف  األمل  عن  ويعرب  أوروبا.  يف  والتعاون  األمن  ملؤمتر  السلم 
االتفاق األّويل الذي توصلت إليه جمموعة مينسك مؤخراً، بصورة عاجلة، 
اتفاقات بشأن وقف إطالق النار، وجدول زمين لوزع املراقبني، ومشروع 

إعالن سياسي، وعقد مؤمتر مينسك يف أقرب وقت ممكن.
الالزمة  اخلطوات  جيع  اختاذ  على  املعنية  األطراف  اجمللس  وحيث 
للمضي يف عملية السلم ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا واالمتناع عن أّي 

عمل يعرقل التوصل إىل حل سلمي للمشكلة.
ويطالب اجمللس أيضًا بإتاحة وصول جهود اإلغاثة اإلنسانية الدولية، 
دون عائق، إىل املنطقة وخباصة إىل جيع املناطق املتضررة بالنزاع من أجل 

ختفيف معاناة السكان املدنيني.
ويطلب اجمللس إىل األمني العام أن يقوم، بالتشاور مع مؤمتر األمن 
والتعاون يف أوروبا، بالتأكد من الوقائع، حسب االقتضاء، وأن يقدم إىل 

اجمللس، على وجه السرعة، تقريراً يتضمن تقييمًا للحالة الفعلية.
وسيبقي اجمللس املسألة قيد نظره.

 المقرر المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1993 
)الجلسة 3205(: القرار 822 )1993(

بتاريخ  الصادر  الرئاسي  بالبيان  وعماًل   ،1993 نيسان/أبريل   14 يف 
6 نيسان/أبريل 1993، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن احلالة 
يف ناغورين كاراباخ 10 . وأفاد األمني العام يف التقرير بأن رئيس جهورية 
أذربيجان وجه انتباهه يف رسالة شخصية مؤرخة 31 آذار/مارس 1993 
هو  موقفه  وكان  أذربيجان،  يف  إقليم كيلبدجار  يف  القتال  اندالع  إىل 
أن إقليم كيلبدجار هوجم بواسطة قوات من جهورية أرمينيا ومن حميط 
األخرى  الناحية  من  زعمت  فقد  أرمينيا  أما حكومة  ناغورين كاراباخ، 
عدم مشاركة قوات عسكرية من جهورية أرمينيا يف األعمال القتالية يف 
إقليم كيلبدجار. وبعد ذلك أعطى األمني العام تعليمات إىل ممثليه يف 

أذربيجان وأرمينيا بأن يعمال على التأكد من الوقائع ميدانيًا.
وقال األمني العام إن اشتداد القتال داخل ناغورين كاراباخ وحوهلا، 
وخصوصًا اهلجمات اليت شنت مؤخراً على إقليمي كيلبدجار وفيضويل 
الدوليني يف  والسلم  األمن  لصون  خطرياً  هتديداً  تشكل  أذربيجان،  يف 
دون  القتالية  األعمال  حالت  وقد  بكامله.  القوقاز  عرب  عموم  إقليم 
إمكانية أن يقوم موظفو األمم املتحدة بزيارة إقليم كيلبدجار نفسه، ومع 
ذلك فمن الواضح أنه كان هناك اندالع مفاجئ للقتال يف مواقع خمتلفة 
يف أذربيجان، خارج حميط ناغورين كاراباخ. كما أن التقارير الواردة عن 

.S/25600  10

استخدام أسلحة ثقيلة هي أمور باعثة على القلق بصورة خاصة. ويبدو 
أهنا تشري إىل اشرتاك ما يتجاوز القوى اإلثنية احمللية فيها. وقد أدى القتال 
يف إقليم كيلبدجار إىل نشوء حالة طوارئ إنسانية. فقد أسفر عن تشريد 
ما يقدر بعدد يبلغ 000 50 شخص، وحث األمني العام على منح 
منظمات اإلغاثة الدولية حق الوصول بال عوائق إىل املنطقة للتأكد من 

احلالة اإلنسانية وتزويد السكان املدنيني باإلغاثة.
حول  وأذربيجان  أرمينيا  بني  القائم  النزاع  أن  العام  األمني  وذكر 
ناغورين كاراباخ ال ميكن حله إاّل بالوسائل السلمية. ولذلك فهو حيث 
بقوة جيع األطراف على وقف القتال وعلى العودة إىل مائدة التفاوض 
يف إطار عملية مينسك التابعة ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا. ولقد كان 
االتفاق األخري املتعلق باالختصاصات الالزمة لوزع فريق مراقبة متقدم 
تابع لذلك املؤمتر ميثل خطوة أوىل مشجعة صوب بلوغ تسوية سلمية هلذا 
النزاع. وينبغي اآلن إحراز تقدم سريع للتوصل إىل املزيد من االتفاقات 
والتعاون يف  األمن  مؤمتر  مراقيب  يتسىن وزع  لكي  املتبقية  الوثائق  بشأن 
العام على استعداد، على حنو  املنطقة. وسيبقى األمني  أوروبا يف تلك 
ما كان طوال االثين عشر شهراً املاضية، إليالء مؤازرته الكاملة الفعلية 
جلهود مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا الرامية إىل عقد مؤمتر مينسك يف 
التابعة  أقرب وقت ممكن، ولتقدمي املساعدة التقنية يف وزع بعثة املراقبة 

ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا.
ويف اجللسة 3205، املعقودة يف 30 نيسان/أبريل 1993، أدرج 
إقرار جدول  وبعد  أعماله.  العام يف جدول  األمني  تقرير  األمن  جملس 
بناًء على طلبهما، إىل  األعمال، دعا اجمللس ممثلي أذربيجان وأرمينيا، 
التصويت. مث وجه  احلق يف  هلما  يكون  أن  بدون  املناقشة  املشاركة يف 
الرئيس )باكستان( انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد ُأعد يف 

سياق مشاورات اجمللس السابقة 11  وإىل عدة وثائق أخرى 12 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 822 )1993(، ويف ما يلي نصه:

.S/25695  11

العام من ممثل  األمني  إىل  نيسان/أبريل 1993 موجهة  رسالة مؤرخة 7   12

الدامنرك )S/25564(؛ ورسائل مؤرخة 12 و13 و15 و20 نيسان/أبريل 1993، 
 S/25599و  S/25584( أذربيجان  ممثل  من  العام  األمني  إىل  موجهة  التوايل،   على 
وS/25603 وS/25641(؛ ورسالة مؤرخة 17 نيسان/أبريل 1993 موجهة إىل رئيس 
جملس األمن من ممثل أرمينيا )S/25626(؛ ورسالتان مؤرختان 8 و27 نيسان/أبريل 
 ،S/25660( 1993، على التوايل، موجهتان إىل رئيس جملس األمن من ممثل تركيا
و28  و27  و26  و20  و19  و14  و12  و8   7 مؤرخة  ورسائل  وS/25671(؛ 
نيسان/أبريل 1993 موجهة، على التوايل، إىل رئيس جملس األمن من ممثل أذربيجان 
 ،S/25602و  ،S/25585و  ،S/25583و  ،S/25582و  ،S/25573و  ،S/25553( 
 ،S/25664و  ،S/25660و  ،S/25650و  ،S/25635و  ،S/25634و  ،S/25625و 
وS/25684، وS/25685(؛ ورسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل موجهة إىل رئيس جملس 

.)S/25701( األمن من ممثل أذربيجان
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إن جملس األمن،
البيانني اللذين أدىل هبما رئيس جملس األمن يف 29  إذ يشري إىل 
كانون الثاين/يناير و6 نيسان/أبريل 1993 بشأن النزاع املتعلق بناغورين 

كاراباخ.
وإذ حييط علمًا بتقرير األمني العام املؤرخ 14 نيسان/أبريل 1993،

أرمينيا  جهورية  بني  العالقات  لتدهور  قلقه  بالغ  عن  يعرب  وإذ 
واجلمهورية األذربيجانية،

وإذ يالحظ مع اجلزع تصعيد االشتباكات املسلحة، وخاصة الغزو 
األخري ملنطقة كيلبدجار بأذربيجان من جانب القوات األرمينية احمللية،

وإذ يساوره القلق ألن هذه احلالة تعرِّض السلم واألمن يف املنطقة 
للخطر،

وحلالة  املدنيني  من  عدد كبري  لتشريد  قلقه  شديد  عن  يعرب  وإذ 
الطوارئ اإلنسانية يف املنطقة وخباصة يف منطقة كيلبدجار،

وإذ يؤكد من جديد احرتام سيادة جيع الدول يف املنطقة وسالمتها 
اإلقليمية،

وإذ يؤكد من جديد أيضًا حرمة احلدود الدولية وعدم جواز اكتساب 
األراضي عن طريق استخدام القوة،

مؤمتر  إطار  املتوخاة حاليًا يف  السلم  لعملية  تأييده  يعرب عن  وإذ 
األمن والتعاون يف أوروبا، وإذ يقلقه بالغ القلق ما ميكن أن خيلفه تصعيد 

االشتباكات املسلحة من أثر معطل على تلك العملية،
يطالب بوقف جيع االشتباكات واألعمال القتالية فوراً بغية   -  1
إقرار وقف دائم إلطالق النار، وبانسحاب جيع قوات االحتالل فوراً 
من منطقة كيلبدجار وغريها من املناطق األذربيجانية اليت جرى احتالهلا 

مؤخراً؛
من  فوراً  املفاوضات  استئناف  على  املعنية  األطراف  حيث   -  2
مينسك  هبا جمموعة  تقوم  اليت  السلم  عملية  إطار  النزاع يف  أجل حل 
املنبثقة عن مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، واالمتناع عن أّي عمل من 

شأنه أن يعيق حل املشكلة بالوسائل السلمية؛
يدعو إىل إتاحة وصول أنشطة اإلغاثة اإلنسانية الدولية دون   -  3
بالنزاع، من  املتأثرة  املناطق  املنطقة، وبصفة خاصة إىل جيع  إىل  عائق 
أجل التخفيف من معاناة السكان املدنيني، ويؤكد من جديد أن جيع 

األطراف ملزمة باالمتثال ملبادئ القانون اإلنساين الدويل وقواعده؛
يطلب إىل األمني العام القيام، بالتشاور مع الرئيس احلايل   -  4
ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، ومع رئيس جمموعة مينسك، بتقييم احلالة 
يف املنطقة، وبصفة خاصة يف منطقة كيلبدجار بأذربيجان، وتقدمي تقرير 

آخر إىل اجمللس؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره النشط.  -  5

وحتدث ممثل جيبويت بعد التصويت فقال إن وفد بلده يشعر باالنزعاج 
لقبوله فكرة أن النزاع حملي وأن اجلهة املرتكبة هي القوات األرمينية احمللية 
وحدها. فاحلقيقة هي أنه نزاع بني أرمينيا وأذربيجان. ويرى وفد بلده أنه 
من املستحيل أن يكون املرء متفائاًل ما دام اجمللس يؤجل اختاذ إجراء، من 
املفاوضات “املطولة” اجلارية  لنتيجة  انتظاراً  قبيل اإلدانة، كحّد أدىن، 
يف إطار مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا. وال ميكن أن يظل اجمللس على 
هذه  مبثل  عدواين  عمل  مواجهة  يف  للغاية  طويلة  مدة  األمور  هامش 
السلم واألمن. وأضاف  إنسانية كبرية ويهدد  أزمة  اخلطورة، تسبب يف 
إلطالق  وقفًا  وأذربيجان  أرمينيا  تقبل  بأن  يطالب  بلده  وفد  إن  قائاًل 
النار وبأن تنسحب أرمينيا من جيع األراضي اليت احتلتها أثناء العدوان 

األخري 13 .

وذكر ممثل فرنسا أن حكومة بلده تسرتشد فيما يتعلق بالنزاع بثالثة 
مبادئ، انعكست بأمانة يف القرار املتخذ. أواًل، من الضروري احليلولة 
دون أن تتحول االشتباكات إىل نزاع بني الدول. ويف هذا الصدد، يبدو 
أن ديباجة القرار حتقق توازنًا معقواًل بني اإلقرار بوجود توترات بني أرمينيا 
وأذربيجان واالعرتاف بالطابع املوضعي للقتال. ثانيًا، ينبغي القيام بكل 
شيء ممكن لتحقيق تسوية عن طريق التفاوض. وتقوم فرنسا بدور نشط 
يف إطار مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، وخباصة فيما أصبح ُيعرف بأنه 
وقد  القبيل.  هذا  من  تسوية  إىل  التوصل  لتيسري  مينسك”  “جمموعة 
اجتمعت مؤخراً جلنة من كبار مسؤويل مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا 
يف براغ. ومع أن وفد بلده يأسف لعدم استطاعة الطرفني التوصل إىل 
خامتة ملفاوضاهتما يف براغ، فإنه يرحب بإقرار اجمللس، فيما يتعلق باملسألة 
باإلجاع  بتأييد  لصيغة حظيت  القوات،  انسحاب  املتمثلة يف  الرئيسية 
فهو  الثالث  املبدأ  أما  أوروبا.  يف  والتعاون  األمن  مؤمتر  إطار  يف  تقريبًا 
املساعدة اإلنسانية، ومما يثلج صدر فرنسا بوجه خاص أن جملس األمن 

أكد جمدداً بقوة مبدأ حصول املدنيني دون عائق على املعونة 14 .

للقتال ميثل تطوراً  التصعيد األخري  أن  املتحدة  اململكة  وذكر ممثل 
اجتاه  هناك  وقد كان  تواً.  اخُتذ  الذي  القرار  متامًا  يربر  جداً،  خطرياً 
للهجمات العسكرية يدعو إىل األسى، هو عدم استعداد اجلانب الذي 
يكسب على األرض يف أّي حلظة بعينها لبذل أّي جهد للتوصل إىل 
حل وسط. وقد تزامن أيضًا أحدث هجوم مع جتدد احملاوالت يف إطار 
اململكة  وتدين  احملادثات.  الستئناف  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  مؤمتر 
وتدعو  وفيضويل  يف كيلبدجار  وقع  الذي  اهلجوم  حتفظ  دون  املتحدة 
إىل انسحاب القوات فوراً. وهي ال ترى بدياًل عن تسوية سلمية، وهو 
الطرفني  التاريخ” من جانب كال  توفيقية “يسجلها  يتطلب حلواًل  ما 
ويتطلب تعديالت يف مواقفهما املعلنة. ويرى وفد بلده أن احلل الواقعي 

S/PV.3205، الصفحتان 7 و8.  13

املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12.  14
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منح  مع  ناغورين كاراباخ،  على  أذربيجان  سيادة  استمرار  هو  الوحيد 
الذايت احلقيقي للسكان األرمينيني احملليني. وذكر املتحدث  االستقالل 
أيضًا أن القرار املتخذ تواً قرار مثني ألنه يوفر مساندة متينة لعملية مؤمتر 
مل  بيان  ملشروع  األساسية  العناصر  ويتضمن  أوروبا  يف  والتعاون  األمن 

يتسن االتفاق بشأنه يف براغ، نتيجة ملعارضة أحد الطرفني 15 .
نتيجة  هلما،  أصبحت  وأرمينيا  أذربيجان  إن  فنزويال  ممثل  وقال 
إذ حيق هلما  التزامات.  املتحدة، حقوق وعليهما  األمم  لعضويتهما يف 
أن جتدا داخل األمم املتحدة، وخباصة داخل جملس األمن، هيئة حمايدة 
وموضوعية تعربان فيها عن خالفاهتما. ولكن مما يرتتب على ذلك بصفة 
أساسية أهنما ملزمتان أيضًا باحرتام الطوائف القومية املوجودة لديهما، 
عالقة  يدعي  آخر  أحد  أّي  واحرتام  الطوائف،  تلك  احرتام  وبكفالة 
خاصة معها، جلميع قواعد ومبادئ السلوك الدويل، اليت أخذتاها على 
عاتقهما عندما وقعتا على ميثاق األمم املتحدة. ومن الالزم أن تظهرا، 
على وجه اخلصوص، احرتامهما املطلق الستقالل كل منهما ولسالمته 
اإلقليمية وأن يتخليا عن استعمال القوة كسبيل حلل املنازعات. ويوجد 
جانبان للنزاع يثريان قلق وفد بلده بوجه خاص مها: من ناحية، يرى وفد 
بلده تشاهبا مقلقًا مع احلالة يف يوغوسالفيا السابقة؛ ويرى، من الناحية 
األخرى، مفهومًا مشوهًا ملا ينبغي أن يكون احلق يف تقرير املصري. وتشعر 
 فنزويال أن اهليئات اإلقليمية ميكن أن حتدد حلواًل ولكن جملس األمن 
ال ميكن أن يتجنب مسؤوليته عن التمسك بنفس املبادئ اليت جيب، يف 

رأيه، االلتزام هبا 16 .
 8 يف  ناشد،  يلتسني  الرئيس  أن  إىل  الروسي  االحتاد  ممثل  وأشار 
الفور  على  يوقفًا  أن  وأرمينيا  أذربيجان  رئيسي   ،1993 نيسان/أبريل 
أعمال القتال وأن يبدآ يف إجراء حمادثات جدية ترمي إىل حتقيق تسوية 
سلمية للنزاع. واقرتح الرئيس يلتسني أيضًا تقدمي خدمات كوسيط، وقبل 
للنزاع  الطرفان عرضه. ويرغب االحتاد الروسي يف أن يرى حاًل عاجاًل 
ويهمه أن يساهم بنشاط وجبميع السبل املمكنة. وال يعترب االحتاد الروسي 
مساعيه بدياًل عن جهود عموم أوروبا ولذا فهو يؤيد بنشاط نداء اجمللس، 
الوارد يف القرار، الذي يدعو جيع األطراف إىل التفاوض بشأن مظاملهما 
يف إطار جمموعة مينسك التابعة ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا. فالتسوية 
السياسية، اليت تتحقق على أساس حل توفيقي متبادل وتنازالت متبادلة، 

هي وحدها اليت ميكن أن تكون عنصراً دائمًا لالستقرار يف املنطقة 17 .
قد  بلده  وفد  أن  باكستان،  ممثل  بصفته  متحدثًا  الرئيس،  وذكر 
للقرار املتخذ تواً وذلك اعتقاداً منه بأنه سيسهم إسهامًا  صّوت تأييداً 
إجيابيًا يف اجلهود السلمية اجلارية يف إطار مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا 

املرجع نفسه، الصفحتان 12 و13.  15

املرجع نفسه، الصفحات 16 إىل 18.  16

املرجع نفسه، الصفحات 18 إىل 20.  17

املنطقة تفضي إىل  القتال يف  من أجل وضع هناية فورية جلميع أعمال 
مبا  أذربيجان،  أراضي  من  األرمينية  القوات  العاجل جلميع  االنسحاب 
يشمل منطقة كيلبدجار ومنطقة التشني. وقال إن باكستان تدعو الدول 
املنطقة وسالمتها اإلقليمية احرتامًا  املعنية إىل احرتام سيادة جيع دول 
وإىل  الدول،  جلميع  الدولية  احلدود  حرمة  احرتام  إىل  وتدعوها  تامًا، 
اإلحجام عن استعمال، أو التهديد باستعمال، القوة. وذكر أيضًا أن وفد 
بلده يفهم أن تعبري “املناطق األذربيجانية اليت جرى احتالهلا مؤخرًا”، 

يف الفقرة 1 من القرار، يشمل يف جلة ما يشمله، منطقة التشني 18 .

 المقرر المؤرخ 29 تموز/يوليه 1993 
)الجلسة 3259(: القرار 853 )1993(

برسالة مؤرخة 24 متوز/يوليه 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن 19 ، 
أحال ممثل أذربيجان رسالة من رئيس جهورية أذربيجان بالنيابة طلب 
فيها أن ينعقد جملس األمن يف جلسة عاجلة ملناقشة العدوان األرميين 
املستمر يف منطقة أقدام األذربيجانية. وقدم ممثل تركيا طلبًا مماثاًل برسالة 

مؤرخة 27 متوز/يوليه 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن 20 .
أدرج   ،1993 متوز/يوليه   29 يف  املعقودة   ،3259 اجللسة  ويف 
جدول  إقرار  وبعد  أعماله.  جدول  يف  الرسالتني  هاتني  األمن  جملس 
األعمال، دعا اجمللس ممثلي أذربيجان وأرمينيا وتركيا، بناًء على طلبهم، 
إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلم احلق يف التصويت. مث وجه 
الرئيس )اململكة املتحدة( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان 
قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابق 21  وتال تنقيحًا أدخل على 
مشروع القرار يف شكله املؤقت 22 . ووجه انتباه أعضاء اجمللس أيضًا إىل 
بينها رسالة مؤرخة 28 متوز/يوليه 1993  23 ، من  أخرى  وثائق  عدة 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل إيطاليا 24 ، حييل هبا تقريراً من 

املرجع نفسه، الصفحة 21.  18

 .S/26164  19

 .S.26168  20

 .S/26190  21

انظر S/PV.3259، الصفحتان 5 و6.   22

رسائل مؤرخة 8 و21 و22 و23 و24 و27 و28 متوز/يوليه 1993   23

 ،S/26129و  ،S/26079( أذربيجان  ممثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل   موجهة 
 ،S/26160و  ،S26159و  ،S/26158و  ،S/26143و  ،S/26137و  S/26136و 
 ،S/26189و  ،S/26188و  ،S/26187و  ،S/26181و  ،S/26163و  ،S/26161و 
وS/26193، وS/26194(؛ ورسائل مؤرخة 22 و23 و26 متوز/يوليه 1993 موجهة 
 ،S/26155و  ،S/26154و  ،S/26135( أرمينيا  ممثل  من  األمن  جملس  رئيس   إىل 
وS/26156، وS/26157(؛ ورسالة مؤرخة 27 متوز/يوليه 1993 من رئيس املؤمتر 

.S/26184 املعين بناغورين كاراباخ املتفرع عن مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا
 .S/26184  24
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رئيس املؤمتر املعين بناغورين كاراباخ املتفرع عن مؤمتر األمن والتعاون يف 
وإىل  القوقاز  منطقة  إىل  هبا  قام  ببعثة  اجمللس  رئيس  فيها  أعلم  أوروبا، 
منطقة النزاع يف ناغورين كاراباخ. وذكر أن اهلدف من البعثة كان أن حتدد 
ما إذا كان ميكن، ومىت ميكن، أن يبدأ نفاذ “اجلدول الزمين للخطوات 
العاجلة لتنفيذ قرار جملس األمن 822 )1993(” الذي توصلت إليه 
أرمينيا  رئيس  أن  وأوضح  مينسك.  جمموعة  تؤلف  اليت  التسعة  البلدان 
العزم  والصادق  الكامل  تأييدمها  أكدا كالمها  بالنيابة  أذربيجان  ورئيس 
للجدول الزمين جملموعة مينسك التابعة ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا. 
وأصر كالمها على أنه ينبغي أن يبدأ نفاذه يف أقرب وقت ممكن وبدون 
الطائفة  زعماء  موقف  ناغورين كاراباخ كان  يف  ولكن  تغيريات.  أّي 
العسكرية  االعتبارات  موقفهم حتكمه  فبدا  متامًا،  خمتلفا  احمللية  األرمنية 
بداًل من االعتبارات الدبلوماسية. بيد أن استيالء القوى املعارضة على 
أن  على  وشدد كذلك  التفاوض.  لعملية  خطرية  نكسة  سبب  أقدام 
عملية التفاوض اليت يرعاها مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ستستمر على 
الرغم من هذه النكسة، وينبغي تقدمي مزيد من الدعم السياسي وممارسة 
الضغط السياسي من قبل اجملتمع الدويل. واقرتح يف هذا الصدد بعض 
اجملاالت اليت إذا اختذ فيها اجمللس إجراء مبكراً ستساهم يف التوصل إىل 

التسوية السياسية للنزاع وفقًا للقرار 822 )1993(.

املنقحة شفويًا  بصيغته  القرار،  للتصويت مشروع  وبعد ذلك طرح 
 يف شكله املؤقت، واعُتمد باإلجاع بوصفه القرار 853 )1993(، ويف 

ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
البيانني اللذين أدىل هبما رئيس جملس األمن يف 29  إذ يشري إىل 
كانون الثاين/يناير و6 نيسان/أبريل 1993 بشأن النزاع املتعلق بناغورين 

كاراباخ،

وإذ حييط علمًا بتقرير األمني العام املؤرخ 14 نيسان/أبريل،
أرمينيا  جهورية  بني  العالقات  لتدهور  قلقه  بالغ  عن  يعرب  وإذ 

واجلمهورية األذربيجانية،

وإذ يالحظ مع اجلزع تصعيد االشتباكات املسلحة، وخاصة الغزو 
األخري ملنطقة كيلبدجار بأذربيجان من جانب القوات األرمينية احمللية،

وإذ يساوره القلق ألن هذه احلالة تعرض السلم واألمن يف املنطقة 
للخطر،

وحلالة  املدنيني  من  عدد كبري  لتشريد  قلقه  شديد  عن  يعرب  وإذ 
الطوارئ اإلنسانية يف املنطقة، وخباصة يف منطقة كيلبدجار،

وإذ يؤكد من جديد احرتام سيادة جيع الدول يف املنطقة وسالمتها 
اإلقليمية،

وإذ يؤكد من جديد أيضًا حرمة احلدود الدولية وعدم جواز اكتساب 
األراضي عن طريق استخدام القوة،

مؤمتر  إطار  املتوخاة حاليًا يف  السلم  لعملية  تأييده  يعرب عن  وإذ 
األمن والتعاون يف أوروبا، وإذ يقلقه بالغ القلق ميكن أن خيلفه تصعيد 

االشتباكات املسلحة من أثر معطل على تلك العملية،
بغية  يطالب بوقف جيع االشتباكات واألعمال القتالية فوراً   -  1
إقرار وقف دائم إلطالق النار، وبانسحاب جيع قوات االحتالل فوراً من 
منطقة كيلبدجار وغريها من املناطق األذربيجانية اليت جرى احتالهلا مؤخراً؛

من  فوراً  املفاوضات  استئناف  على  املعنية  األطراف  حيث   -  2
مينسك  هبا جمموعة  تقوم  اليت  السلم  عملية  إطار  النزاع يف  أجل حل 
املنبثقة عن مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، واالمتناع عن أّي عمل من 

شأنه أن يعيق حل املشكلة بالوسائل السلمية؛
يدعو إىل إتاحة وصول أنشطة اإلغاثة اإلنسانية الدولية دون   -  3
بالنزاع، من  املتأثرة  املناطق  املنطقة، وبصفة خاصة إىل جيع  إىل  عائق 
أجل التخفيف من معاناة السكان املدنيني، ويؤكد من جديد أن جيع 

األطراف ملزمة باالمتثال ملبادئ القانون اإلنساين الدويل وقواعده؛
احلايل  الرئيس  مع  بالتشاور  القيام  العام  األمني  إىل  يطلب   -  4
ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، ومع رئيس جمموعة مينسك، بتقييم احلالة 
يف املنطقة، وبصفة خاصة يف منطقة كيلبدجار بأذربيجان، وتقدمي تقرير 

آخر إىل اجمللس؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره النشط.  -  5

وحتدث ممثل باكستان بعد التصويت فذكر أن بلده يدين العدوان 
الفوري  باالنسحاب  أذربيجان ويطالب  املستمر على جهورية  األرميين 
للقوات األرمينية من جيع األراضي األذربيجانية احملتلة. وحتث باكستان 
وسالمتها  األذربيجانية  اجلمهورية  سيادة  احرتام  على  أرمينيا  جهورية 
عادلة وسلمية  تسوية  إجياد  إىل  وتدعو  السياسي،  واستقالهلا  اإلقليمية 
وحرمة  للدول  اإلقليمية  السالمة  مبادئ  احرتام  أساس  على  للمشكلة 
الذي  املوقف  يتسق مع  باكستان  املعرتف هبا. وموقف  الدولية  احلدود 
اختذته منظمة املؤمتر اإلسالمي يف اجتماع وزاري خاص ُعقد يف إسالم 
آباد يف 12 و13 متوز/يوليه 1993. وتثين باكستان على اجلهود اليت 
بذهلا رئيس جمموعة مينسك إلجياد حل سلمي للصراع، وتعرب عن أملها 
يف أن يعزز اختاذ اجمللس للقرار عملية السالم اليت يضطلع هبا مؤمتر األمن 
والتعاون يف أوروبا. وتناشد باكستان جيع األطراف املعنية أن حتجم عن 
أّي عمل من شأنه أن يعرقل احلل السلمي للصراع وأن تشارك جبدية يف 
املفاوضات اجلارية يف إطار فريق مينسك املنبثق عن مؤمتر األمن والتعاون 

يف أوروبا سعيًا لتحقيق تسوية عادلة ومنصفة ودائمة 25 .

S/PV.3259، الصفحتان 6 و7.   25
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أن  من  متكن  قد  اجمللس  أن  ُيسره  بلده  وفد  إن  فرنسا  ممثل  وقال 
يتخذ بسرعة وباإلجاع القرار 853 )1993(. فاألحداث األخرية اليت 
اتسمت بقيام القوات األرمينية احمللية بشن هجمات على أقدام، انتهاكًا 
لاللتزامات اليت مت التعهد هبا أثناء البعثة األخرية ملؤمتر األمن والتعاون يف 
أوروبا إىل املنطقة، تستحق إدانة واضحة. وهذا ما ينص عليه القرار دون 
لبس. ويؤكد القرار أيضًا على مبدأين تتمسك هبما حكومة بلده بشكل 
خاص: أوهلما، تأييد اجمللس للجهود اليت تبذهلا جمموعة مينسك التابعة 
جمللس األمن والتعاون يف أوروبا من أجل إجياد تسوية سلمية للصراع. 
وثانيًا، حرية وصول املساعدات اإلنسانية وإعادة الروابط االقتصادية يف 
املنطقة. ولقد أولت فرنسا منذ وقت طويل اهتمامًا خاصًا هلذا الصراع 
املؤمل الذي ميس منطقة ناغورين كاراباخ وتعتقد أنه ينبغي بذل كل جهد 
ممكن من أجل التوصل إىل تسوية تفاوضية. وفرنسا، وهي عضو يف مؤمتر 
إطار جمموعة  أيضًا يف  نشط  بدور  وتضطلع  أوروبا  والتعاون يف  األمن 
مينسك، لن تدخر جهداً للعمل على الصعيد املتعدد األطراف أو الثنائي 
من أجل تيسري جناح عملية السالم اليت يضطلع هبا مؤمتر األمن والتعاون 
يف أوروبا ولذلك فهي ترحب باخلطوة األوىل اليت اختذت يف اليوم السابق، 
واليت متثلت يف إبرام اتفاق بني السلطات األذربيجانية وسلطات ناغورين 

كاراباخ لتمديد وقف إطالق النار 26 .
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن القيادة الروسية تشعر ببالغ القلق إزاء 
ناغورين  املسلحة من أرمن  الوحدات  اليت قامت هبا  األعمال اهلجومية 
كاراباخ، واليت أدت إىل االستيالء على بلدة أقدام الواقعة خارج حدود 
ناغورين كاراباخ. وهذه األعمال حتدث بالرغم من التأكيدات اليت قدمها 
األرمينية  الوحدات  بأن  الروسي  اجلانب  إىل  األرمن  الرمسيون  املمثلون 
يف  ليس  وأنه  برية  هجومية  عمليات  بأّية  تقوم  لن  ناغورين كاراباخ  يف 
نيتها مهاجة أقدام. غري أنه حدثت بعض التطورات اإلجيابية يف احلالة 
فيما يتعلق بصراع ناغورين كاراباخ. فقد عقدت جلسة يوم 28 متوز/

فيها  اتفق  ناغورين كاراباخ  األذربيجانية وسلطات  السلطات  بني  يوليه 
وعقد  إضافية  أيام  ستة  لفرتة  النار  إطالق  وقف  متديد  على  اجلانبان 
مؤمتر قمة يف القريب العاجل بني زعماء اجلمهورية األذربيجانية وناغورين 
كاراباخ. ويتوجب على اجملتمع الدويل أن يرحب بالتغريات اإلجيابية يف 
مواقف األطراف املعنية، وينبغي أن حيثها على التعجيل بتوقيع اتفاقات 
احلالة  يف  اإلجيابية  التغريات  هذه  تقلل  وال  متبادل.  حنو  على  مقبولة 
الفوري  واالنسحاب  العدائية  األعمال  الفوري جلميع  الوقف  أمهية  من 
الكامل للقوات املسلحة ألرمن ناغورين كاراباخ من جيع املناطق احملتلة 

يف أذربيجان 27 .

املرجع نفسه، الصفحتان 7 و8.   26

املرجع نفسه، الصفحات 8 إىل 12.   27

وقال ممثل الواليات املتحدة إن االستيالء على أقدام ال ميكن تربيره 
عملية  العمل  هذا  عّطل  وقد  النفس.  عن  بالدفاع  خاصة  حجة  بأّية 
السلم اليت تقوم هبا جمموعة مينسك واليت تعترب الوسيلة الوحيدة املوجودة 
بالنسبة جلميع األطراف حلل الصراع. وتؤيد الواليات املتحدة بقوة جهود 
الالزمة  الظروف  على  جديداً  تأكيداً  القرار  يف  وترى  مينسك  جمموعة 

للسماح هلذه اجلهود باملضي قدمًا 28 .
وقال ممثل هنغاريا إن وفد بلده يؤكد من جديد عدم جواز استخدام 
القوة حليازة األراضي، ويؤكد حرمة احلدود الدولية. ويرحب باملطالبة يف 
القرار بوقف جيع األعمال العدائية وانسحاب القوات احملتلة، ويدعو 
إىل وصول جهود الغوث اإلنساين الدولية دون عائق إىل املنطقة. وتؤمن 
هنغاريا إميانًا راسخًا بأن التعاون والدعم املتبادل فيما بني األمم املتحدة 
ومؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ينبغي أن يلعبا دوراً رئيسيًا يف السعي 
للمجتمع  ميكن  وال  للمشكلة.  وسلمية  عادلة  تسوية  إجياد  أجل  من 
لتسوية  الغامشة كوسيلة  القوة  استخدام  حيال  صامتًا  يظل  أن  الدويل 
اليت تراكمت منذ عقود واليت جتاهلتها  املعقدة والصعبة فعال  املشاكل 
األنظمة السياسية السابقة أو كبتتها. وأكد املتحدث أنه يف غياب عمل 
البعض  يستخلص  اإلبادة،  وأعمال  العشوائي  العنف  فّعال ضد  دويل 
االستيالء  ميكن  وأنه  العدوان  خالل  من  حتقيقها  ميكن  أهدافهم  أن 
على األراضي عن طريق استخدام القوة وطرد مئات اآلالف من الناس 
من أراضيهم دون عقاب. وتؤمن هنغاريا إميانًا راسخًا بأن الطريقة اليت 
بالنسبة  حامسة  أمهية  هلا  ألحداث كهذه  األمن  جملس  هبا  يستجيب 

لصون السلم واألمن الدوليني 29 .

المقرر المؤرخ 18 آب/أغسطس 1993 )الجلسة 
3264(: بيان من الرئيس

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 آب/أغسطس   17 مؤرخة   برسالة 
جهورية  رئيس  من  موجهة  رسالة  أذربيجان  ممثل  أحال   ، 30 األمن 
أذربيجان بالنيابة، تتضمن طلبًا لعقد اجتماع عاجل جمللس األمن فيما 
يتعلق مبواصلة أرمينيا عدواهنا على أذربيجان وعدم امتثال اجلانب األرميين 
لقراري جملس األمن 822 )1993( و853 )1993(. وقدم ممثل تركيا 
إىل  موجهة   1993 آب/أغسطس   17 مؤرخة  رسالة  يف  مماثاًل  طلبًا 
رئيس جملس األمن 31 ، ذكر فيها أيضًا أن بلده لن يقبل حيازة األراضي 
لالستقرار يف  تشكل ضربة خطرية  أرمينيا  أعمال  وأن  القوة  باستعمال 
منطقة جماورة لرتكيا وكذلك للسلم واألمن الدوليني. وبرسالة مؤرخة 18 

املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12.   28

املرجع نفسه، الصفحة 13.   29

 .S/26318  30

 .S/26319  31
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آب/أغسطس 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن 32 ، طلب ممثل 
العدوان  دالئل  “آخر  لتقييم  األمن  جمللس  عاجلة  جلسة  عقد  أرمينيا 
األذربيجاين على أرمينيا، وإلدانة أذربيجان مبواصلة سياستها القائمة على 

توسيع نطاق حرهبا ضد ناغورين كاراباخ، حىت حدود أرمينيا”.
ويف اجللسة 3264، املعقودة يف 18 آب/أغسطس 1993، أدرج 
إقرار  املذكورتني أعاله يف جدول أعماله. وبعد  الرسالتني  جملس األمن 
جدول األعمال دعا اجمللس ممثل أذربيجان، بناًء على طلبه، إىل املشاركة 
الرئيسة  ووجهت  التصويت.  يف  احلق  له  يكون  أن  بدون  املناقشة  يف 
 ، 33 أخرى  وثائق  عدة  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  املتحدة(  )الواليات 
وأعلنت أهنا قد ُأذن هلا، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء 

جملس األمن، بأن تديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 34 :
بني  العالقات  تدهور  إزاء  الشديد  قلقه  عن  األمن  جملس  يعرب 
جهورية أرمينيا واجلمهورية األذربيجانية والتوترات القائمة بينهما. ويطلب 
امتثال  حتقيق  أجل  من  نفوذها  استخدام  أرمينيا  حكومة  إىل  اجمللس 
األرمينيني يف منطقة ناغورين كاراباخ بأذربيجان لقراريه 822 )1993( 

و853 )1993(.
ويعرب اجمللس أيضًا عن بالغ قلقه إزاء التصعيد األخري يف القتال 
الذي شن على منطقة فيضويل من  يف منطقة فيضويل، ويدين اهلجوم 
مقاطعيت  غزو  قبل  من  أدان  مثلما  بأذربيجان،  ناغورين كاراباخ  منطقة 
اجمللس  ويطالب  عليهما.  واالستيالء  بأذربيجان  وأقدام  كيلبدجار 
وعمليات  العدائية  لألعمال  فوري  وبوقف  االعتداءات  جلميع  بوقف 
وباالنسحاب  للخطر،  املنطقة  يف  واألمن  السلم  تعرض  اليت  القصف 
فيضويل،  منطقة  من  االحتالل  لقوات  املشروط  وغري  الكامل  الفوري 
ومن مقاطعيت كيلبدجار وأقدام واملناطق األخرى اليت احتلت مؤخراً من 
أذربيجان. ويطلب اجمللس إىل حكومة أرمينيا ممارسة ما تنفرد به من نفوذ 

حتقيقًا هلذه الغاية.
للجمهورية  اإلقليمية  والسالمة  السيادة  تأكيد  اجمللس  ويعيد 
األذربيجانية وجلميع الدول األخرى يف املنطقة وحرمة حدودها، ويعرب 
أثر على اجلهود  العدائية من  إزاء ما كان هلذه األعمال  بالغ قلقه  عن 
من  أوروبا  والتعاون يف  األمن  ملؤمتر  التابعة  مينسك  تبذهلا جمموعة  اليت 
التام لعملية  تأييده  للنزاع. ويؤكد اجمللس  التوصل إىل حل سلمي  أجل 

 .S/26322  32

موجهة   1993 آب/أغسطس  و17  و16  و15   14 مؤرخة  رسائل   33

 ،S/26307و ،S/26306و ،S/26305( إىل رئيس جملس األمن من ممثل أذربيجان 
 ،S/26324و  ،S/26323و  ،S/26320و  ،S/26316و  ،S/26315و  ،S/26308و 
وS/26325؛ ورسالة مؤرخة 16 آب/أغسطس 1993 موجهة إىل األمني العام من 
ممثل أرمينيا )S/26312(؛ ورسالتان مؤرختان 18 آب/أغسطس 1993 موجهتان 

 .)S/26328و S/26327( إىل رئيس اجمللس من ممثل أرمينيا
 .S/26326  34

أوروبا، ويالحظ على  والتعاون يف  اليت يضطلع هبا مؤمتر األمن  السلم 
وجه اخلصوص الفرصة اليت أتاحتها اجلولة الراهنة من حمادثات جمموعة 
مينسك لألطراف يف النزاع لكي تعرض آراءها مباشرة. ويف هذا السياق. 
فإن اجمللس يطلب إىل جيع األطراف أن تستجيب بشكل إجيايب ضمن 
اإلطار الزمين املتفق عليه للصيغة املعدلة اليت أعدهتا جمموعة مينسك يف 
12 آب/أغسطس ‘للجدول الزمين للخطوات العاجلة اليت يتعني اختاذها 
لتنفيذ قراري جملس األمن التابع لألمم املتحدة 822 )1933( و853 
إعاقة  شأهنا  من  يكون  أعمال  بأّي  القيام  عن  واالمتناع   ’)1993(
التوصل إىل حل سلمي. ويرحب اجمللس باعتزام مؤمتر األمن والتعاون يف 

أوروبا إيفاد بعثة إىل املنطقة لتقدمي تقرير عن جيع جوانب احلالة.
ويف ضوء هذا التصعيد األخري للنزاع، فإن اجمللس يؤكد بقوة جمدداً 
باالمتناع عن  قراره 853 )1993(  الدول يف  اليت وجهها إىل  الدعوة 
توريد أّية أسلحة أو ذخائر ميكن أن تؤدي إىل تصعيد النزاع أو مواصلة 
احتالل أراضي أذربيجان. ويطلب اجمللس إىل حكومة أرمينيا أن تكفل 
أمد محلتها  إطالة  من  متكنها  اليت  بالوسائل  املعنية  القوات  إمداد  عدم 

العسكرية أبعد من ذلك.
وجيدد اجمللس أيضًا ما دعا إليه يف القرارين 822 )1993( و853 
اإلنسانية  اإلغاثة  جبهود  عائق  دون  القيام  سبل  توفري  من   )1993(
بالنزاع،  املتأثرة  األماكن  جيع  ويف  املنطقة،  يف  هبا  املضطلع  الدولية 
املدنيون من معاناة متزايدة  السكان  له  يتعرض  التخفيف مما  من أجل 
القانون  وقواعد  مببادئ  ملزمة  بأهنا  األطراف  اجمللس  ويذكر  باستمرار. 

اإلنساين الدويل وال بد هلا من التقيد هبا.
للنظر  مستعداً  وسيكون  النشط  نظره  قيد  املسألة  اجمللس  وسيبقي 
يف اختاذ اخلطوات املناسبة لضمان االحرتام واالمتثال التامني لقراراته من 

جانب جيع األطراف.

المقرر المؤرخ 14 تشرين األول/أكتوبر 1993 
)الجلسة 3292(: القرار 8٧4 )1993(

 ،1993 األول/أكتوبر  تشرين   14 يف  املعقودة   ،3292 اجللسة  يف 
استأنف جملس األمن نظره يف احلالة املتعلقة بناغورين كاراباخ. وبعد إقرار 
انتباه أعضاء اجمللس إىل نص  الرئيس )الربازيل(  جدول األعمال، وجه 
مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 35 ، وإىل 
بينها رسائل مؤرخة 1 و6 و8 تشرين األول/ عدة وثائق أخرى، من 

أكتوبر 1993، على التوايل موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثلي 
إيطاليا وأرمينيا وأذربيجان 36 . وبرسالة مؤرخة 1 تشرين األول/أكتوبر 

.S/26582  35

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 األول/أكتوبر  تشرين   1 مؤرخة  رسالة   36

األمن من ممثل إيطاليا )S/26522(؛ ورسالة مؤرخة 6 تشرين األول/أكتوبر 1993 
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1993 37 ، أحال ممثل إيطاليا نص رسالة حتمل نفس التاريخ موجهة من 
رئيس مؤمتر مينسك املعين بناغورين كاراباخ والتابع ملؤمتر األمن والتعاون 
يف أوروبا ومرفقًا هبا اجلدول الزمين املعّدل للخطوات العاجلة لتنفيذ قراري 

جملس األمن 822 )1993( و853 )1993(.
وعماًل بالقرار 853 )1993(، قدم رئيس املؤمتر تقريراً عن احلالة 
الراهنة للجهود اليت تبذهلا جمموعة مينسك للتوصل إىل تسوية سلمية 
للصراع يف ناغورين كاراباخ. وقد أسفرت املشاورات اليت أجريت فيما 
بني أعضاء جمموعة مينسك، واالتصاالت املباشرة بني طريف النزاع، عن 
جدول زمين معدل للخطوات العاجلة لتنفيذ قراري جملس األمن 822 
)1993( و853 )1993(. وجيري إرسال اجلدول الزمين إىل الطرفني، 
مشفوعًا بطلب اإلفادة بقبوهلما له يف موعد غايته يوم 7 تشرين األول/

أكتوبر. وذكر رئيس املؤمتر يف رسالته أن من شأن قرار يتخذه جملس 
ناغورين  يف  الصراع  بشأن  األمن  جملس  رئيس  يصدره  بيان  أو  األمن 
كاراباخ أن ميثل مصدراً لإلرشاد والتشجيع يف االجتاه الصحيح، سواء 
بالنسبة لطريف الصراع أو بالنسبة جملموعة مينسك. واقرتح بعض النقاط 
اليت قد يكون من املفيد إدراجها يف ذلك القرار أو البيان، وهي كما 
)ب(  الصراع؛  بشأن  السابقة  املتحدة  األمم  قرارات  تأكيد  )أ(  يلي: 
الدعوة إىل االنسحاب من األراضي احملتلة مؤخراً، مبا يف ذلك األراضي 
بصفة  هتدف  اليت  املباشرة  باالتصاالت  الرتحيب  )ج(  حديثًا؛  احملتلة 
األطراف  ودعوة  النار،  وفّعال إلطالق  مستقر  وقف  إقرار  إىل  خاصة 
إىل جعله وقفًا دائمًا إلطالق النار؛ )د( اإلعراب عن تأييد “اجلدول 
الزمين املعدل” املؤرخ 28 أيلول/سبتمرب 1993، ودعوة طريف الصراع 
إىل قبوله؛ )هـ( التشديد على استصواب عقد مؤمتر مينسك التابع ملؤمتر 
تسوية  إىل  التوصل  بغرض  مبكر،  وقت  يف  أوروبا  يف  والتعاون  األمن 
جملس  عن  آذار/مارس   24 يف  الصادرة  للوالية  وفقًا  للصراع،  شاملة 
وزراء مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا؛ )و( اإلعراب، من جانب األمم 
املتحدة، عن االستعداد إليفاد ممثليها بصفة مراقب إىل مؤمتر مينسك 
إذا وجهت إليها الدعوة، ولتقدمي كل املساعدات املمكنة للمفاوضات 
لبعثة  التأييد  عن  اإلعراب  )ز(  املؤمتر؛  افتتاح  ستعقب  اليت  املوضوعية 
الرصد اليت يشكلها مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا وعن استعداد األمم 
اإلعراب عن تصميم  بأّي طريقة ممكنة؛ )ح(  فيها  للمشاركة  املتحدة 
اجملتمع الدويل على املساعدة يف ختفيف املعاناة اإلنسانية اليت جنمت عن 
الصراع؛ وبصفة خاصة فيما يتعلق بالالجئني واملشردين، وعن انتهاكات 

حقوق اإلنسان عمومًا.

موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل أرمينيا )S/26543(؛ ورسالتان مؤرختان 8 
و13 تشرين األول/أكتوبر 1993، على التوايل، موجهتان إىل رئيس جملس األمن 

.)S/26577و S/26556( من ممثل أذربيجان
.S/26522  37

وبرسالة مؤرخة 6 تشرين األول/أكتوبر 1993 38 ، أحال ممثل أرمينيا 
مؤمتر  رئيس  علم  إىل  فيها  ينهي  أرمينيا  وزير خارجية  من  موجهة  رسالة 
مينسك املعين بناغورين كاراباخ قبول حكومة جهورية أرمينيا “للجدول 
الزمين”. ويف رسالة مؤرخة 8 تشرين األول/أكتوبر 1993 39 ، قال ممثل 
أذربيجان إن “اجلدول الزمين” حيتوي عدداً من األحكام املخالفة لقراري 
به  أدىل  الذي  وللبيان   )1993( )1993( و853  األمن 822  جملس 
رئيس جملس األمن يف 18 آب/أغسطس وبالنظر إىل ذلك فإنه ال ميكن 

أن يوافق عليه.
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 874 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يؤكد من جديد قراريه 822 )1993( املؤرخ 30 نيسان/أبريل 
1993 و853 )1993( املؤرخ 29 متوز/يوليه 1993، وإذ يشري إىل 
بالنيابة عن اجمللس يف 18 آب/ البيان الذي تاله رئيس جملس األمن 

أغسطس 1993،
وقد نظر يف الرسالة املؤرخة 1 تشرين األول/أكتوبر 1993 الواردة 
من رئيس مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، مؤمتر مينسك بشأن ناغورين 

كاراباخ، واملوجهة إىل رئيس جملس األمن،
النزاع يف منطقة  استمرار  أن يؤدي  القلق من  بالغ  وإذ يعرب عن 
ناغورين كاراباخ وما حوهلا باجلمهورية األذربيجانية واستمرار التوترات بني 
جهورية أرمينيا واجلمهورية األذربيجانية إىل تعريض سلم املنطقة وأمنها 

للخطر،
يف  عقدت  اليت  املستوى  الرفيعة  باالجتماعات  علمًا  حييط  وإذ 
موسكو يف 8 تشرين األول/أكتوبر 1993، وإذ يعرب عن األمل يف 
أن تسهم هذه االجتماعات يف حتسني احلالة ويف تسوية النزاع بالطرق 

السلمية،
وجلميع  ألذربيجان  اإلقليمية  والسالمة  السيادة  تأكيد  يعيد  وإذ 

الدول األخرى يف املنطقة،
الدولية وعدم جواز اكتساب  تأكيد حرمة احلدود  أيضًا  يعيد  وإذ 

األراضي عن طريق استخدام القوة،
البشرية اليت تسبب  البالغ للمعاناة  وإذ يعرب مرة أخرى عن قلقه 
فيها النزاع وحلالة الطوارئ اإلنسانية اخلطرية يف املنطقة، وإذ يعرب بوجه 

خاص عن بالغ قلقه إزاء تشريد أعداد كبرية من املدنيني يف أذربيجان،
على  والدوام  الفعالية  إضفاء  املعنية  األطراف  إىل  يطلب   -  1
وقف إطالق النار الذي مت إقراره نتيجة لالتصاالت املباشرة اليت جرى 

.S/26543  38

.S/26556  39



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

جملموعة  دعمًا  الروسي  االحتاد  حكومة  من  مبساعدة  هبا  االضطالع 
مينسك املنبثقة عن مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا؛

يعيد مرة أخرى تأكيد دعمه التام لعملية السلم اليت جيري   -  2
اليت  وللجهود  أوروبا  والتعاون يف  األمن  مؤمتر  إطار  هبا يف  االضطالع 

تبذهلا دون كلل جمموعة مينسك؛

يرحب بـ “اجلدول الزمين املعدل للخطوات العاجلة لتنفيذ   -  3
قراري جملس األمن 822 )1993( و853 )1993(” الذي مت وضعه 
يف 28 أيلول/سبتمرب 1993 يف اجتماع جمموعة مينسك والذي قدمه 
رئيس اجملموعة إىل األطراف املعنية بتأييد كامل من جانب تسعة بلدان 

أخرى باجملموعة، ويوصي به لألطراف ويدعوها إىل قبوله؛

يعرب عن االقتناع بأنه ينبغي العمل من خالل املفاوضات   -  4
السلمية على تسوية جيع املسائل األخرى املعلقة الناشئة عن النزاع، اليت 
مل يتم التطرق إليها بصفة مباشرة يف “اجلدول الزمين املعّدل”، وذلك يف 

سياق عملية مينسك،

والعاجلة  املتبادلة  للخطوات  الفوري  التنفيذ  إىل  يدعو   -  5
مبا يف  مينسك،  املعّدل” جملموعة  الزمين  عليها يف “اجلدول  املنصوص 
جيع  وإزالة  مؤخراً  احتلت  اليت  األراضي  من  القوات  انسحاب  ذلك 

العقبات اليت تعرتض االتصاالت والنقل؛

بعقد مؤمتر مينسك  القيام يف وقت مبكر  أيضًا إىل  يدعو   -  6
بغرض التوصل، عن طريق التفاوض إىل تسوية للنزاع على النحو املنصوص 
عليه يف “اجلدول الزمين املعّدل”، متشيًا مع الوالية اليت أذن هبا جملس 

وزراء مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا يف 24 آذار/مارس 1992؛

يطلب إىل األمني العام أن يستجيب للدعوة بأن يوفد ممثاًل   -  7
حلضور مؤمتر مينسك وأن يقدم كل مساعدة ممكنة من أجل املفاوضات 

املوضوعية اليت ستعقب افتتاح املؤمتر؛

يؤيد بعثة الرصد اليت أنشأها مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا؛  -  8

يدعو جيع األطراف إىل االمتناع عن أّي انتهاكات للقانون   -  9
 )1993(  822 القرارين  يف  الواردة  دعوته  وجيدد  الدويل،  اإلنساين 
و853 )1993( إىل تيسري وصول جهود اإلغاثة اإلنسانية الدولية دون 

عائق إىل جيع املناطق املتأثرة بالنزاع؛

حيث جيع الدول يف املنطقة على االمتناع عن أّي أعمال   -  10
أّي تدخل جبميع أشكاله مما قد يؤدي إىل توسيع نطاق  عدائية وعن 

النزاع وتقويض السلم واألمن يف املنطقة؛

يطلب إىل األمني العام والوكاالت الدولية ذات الصلة تقدمي   -  11
ومساعدة  املتضررين  املدنيني  السكان  إىل  العاجلة  اإلنسانية  املساعدة 

الالجئني واملشردين يف العودة إىل ديارهم يف أمن وكرامة؛

يطلب إىل األمني العام، والرئيس احلايل ملؤمتر األمن والتعاون   -  12
يف أوروبا ورئيس مؤمتر مينسك، مواصلة تقدمي تقارير إىل اجمللس بشأن 
وعن  امليدان  يف  احلالة  جوانب  وجيع  مينسك  عملية  يف  احملرز  التقدم 
التعاون احلايل واملقبل بني مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا واألمم املتحدة 

يف هذا الصدد؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره النشط.  -  13

وحتدثت ممثلة الواليات املتحدة بعد التصويت فقالت إن اجملتمع 
احليوية  للجهود  القوي  تأييده  عن  يعرب  تواً،  املعتمد  بالقرار  الدويل، 
اليت  أوروبا  والتعاون يف  األمن  ملؤمتر  التابعة  مينسك  املتواصلة جملموعة 
ناغورين كاراباخ.  منطقة  يف  الصراع  حل  على  املساعدة  إىل  ترمي 
وانطالقًا من روح هذا القرار والقرار السابق له، وضعت جمموعة مينسك 
والتفاوض  املرحلي  النار  إطالق  لوقف  الدويل  الرصد  تتضمن   خطة 
فيما بني جيع األطراف من خالل العقد املبكر ملؤمتر مينسك. وأعربت 
عن األمل يف أن ينتهز أطراف الصراع الفرصة اليت توفرها خطة جمموعة 
الصراع جيب أن يعملوا،  الدويل وأطراف  مينسك. وقالت إن اجملتمع 
من خالل عملية مينسك، على التخفيف من املعاناة اإلنسانية وإجياد 

حل سلمي 40 .
وذكر ممثل فرنسا أن القرار، يف رأي حكومة بلده، سيسمح بتقدم 
حاسم صوب تسوية الصراع. ويالحظ وفد بلده أيضًا أنه من خالل هذا 
القرار أكد اجمللس مرة أخرى تأييده لعملية مينسك، وهي عملية تلتزم هبا 
فرنسا بصفة خاصة. ويوجه القرار رسالة واضحة إىل األطراف مبطالبتها 
باملوافقة على اجلدول الزمين للتدابري العاجلة. ويأمل وفد بلده أهنا ستفهم 
هلذا  بقبوهلا  العاجل  القريب  يف  مينسك  جمموعة  رئيس  وستبلغ  مغزاه 
اجلدول الزمين. وتلك خطوة هامة صوب املفاوضات املقرر بدؤها حتت 

رعاية مؤمتر مينسك 41 .
ووصف ممثل االحتاد الروسي اجلهود اليت يبذهلا بلده للمساعدة يف 
إهناء صراع ناغورين كاراباخ، وقال إنه على الرغم من بعض األحداث 
املتفرقة، احرُتم وقف إطالق النار منذ بدء أيلول/سبتمرب، وهذا أمر هام 
جداً. وطلبت أذربيجان وأرمينيا من االحتاد الروسي املساعدة يف صياغة 
االتفاق األساسي الذي مت التوصل إليه أثناء اجتماعات موسكو، يومي 
24 و25 أيلول/سبتمرب، بشأن متديد وقف إطالق النار لشهر آخر. 
إىل 5  هذا  النار  إطالق  وقف  متديد  مت  األول/أكتوبر،  تشرين   1 ويف 
تشرين الثاين/نوفمرب. ويعلق االحتاد الروسي أمهية كربى على النداء الوارد 
يف القرار املتخذ والذي يدعو إىل جعل وقف إطالق النار الصامد حاليًا 
وقفًا دائمًا. فإذا حتققت هذه األولوية، ستكون اخلطوة التالية هي اختاذ 
تدابري متبادلة وعاجلة من أجل التوصل إىل تسوية كاملة للصراع. ويشعر 

S/PV.3292، الصفحة 3.   40

املرجع نفسه، الصفحة 3.   41
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االحتاد الروسي أن التضافر البناء جلهود جيع األطراف واملنظمات أمر 
ضروري، ويف املقام األول جهود مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا وجمموعة 

مينسك التابعة له 42 .

المقرر المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 
)الجلسة 3313(: القرار 884 )1993(

برسالة مؤرخة 26 تشرين األول/أكتوبر 1993 موجهة إىل رئيس جملس 
نفسه موجهة من  التاريخ  أذربيجان رسالة حتمل  أحال ممثل    43 األمن 
تشنه  الذي  املستمر  العدوان  إىل  فيها  يشري  أذربيجان  جهورية  رئيس 
جهورية أرمينيا ويطلب ما يلي: عقد اجتماع عاجل جمللس األمن؛ وإدانة 
وفرض  أذربيجان؛  جهورية  على  أرمينيا  جهورية  لعدوان  األمن  جملس 
جملس األمن جزاءات عسكرية وسياسية واقتصادية على جهورية أرمينيا 
وفقًا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. وقدم ممثل تركيا طلبًا مماثاًل 
وذلك برسالة مؤرخة 27 تشرين األول/أكتوبر 1993 موجهة إىل رئيس 
العدوان األرميين األخري يشكل هتديداً  جملس األمن 44 ، ذكر فيها أن 
خطرياً للسلم واألمن الدوليني وجيعل الوضع أقرب إىل الصراع اإلقليمي. 
وبرسالة مؤرخة 28 تشرين األول/أكتوبر 1993 موجهة إىل رئيس جملس 
إىل  وطلب  مماثاًل  طلبًا  اإلسالمية  إيران  جهورية  ممثل  قدم   ، 45 األمن 
جملس األمن اختاذ التدابري الضرورية، مبا فيها إيفاد قوات حفظ السالم 
إىل املنطقة، لرتسيخ وقف إطالق النار والسماح ببذل جهود ترمي إىل 
حتقيق حل عادل ومشرِّف للصراع. وقال إن األمن الوطين لبلده مهدد.

ويف اجللسة 3313، املعقودة يف 12 تشرين الثاين/نوفمرب 1993، 
أدرج جملس األمن الرسائل املذكورة أعاله يف جدول أعماله. وبعد إقرار 
وتركيا،  وإيران  وأرمينيا  أذربيجان  ممثلي  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول 
احلق  هلم  يكون  أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبهم،  على  بناًء 
اجمللس  أعضاء  انتباه  األخضر(  )الرأس  الرئيس  ووجه  التصويت.  يف 
إىل مشروع قرار كان قد أعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 46 . 
بينها  من   ، 47 أخرى  وثائق  عدة  إىل  أيضًا  اجمللس  أعضاء  انتباه  ووجه 

املرجع نفسه، الصفحات 3 إىل 6.   42

.S/26647  43

.S/26650  44

.S/26662  45

.S/26719  46

األول/ تشرين  مؤرخة 15 و18 و19 و21 و26 و27 و28  رسائل   47

من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 الثاين/نوفمرب  تشرين  و4  و2  أكتوبر 
ممثل أذربيجان )S/6589، وS/26595، وS/26602، وS/26615، وS/26637، و

مؤرخة  ورسائل  وS/26693؛   ،S/26682و  ،S/26658و  ،S/26657و  ،S/26647
21 و26 و27 تشرين األول/أكتوبر 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل 
أرمينيا )S/26612، وS/26643، وS/26645(؛ ورسالة مؤرخة 28 تشرين األول/

الثاين/نوفمرب 1993 موجهة إىل رئيس جملس   رسالة مؤرخة 9 تشرين 
األمن 48  من ممثل إيطاليا حييل هبا رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة من 
رئيس مؤمتر مينسك املعين بناغورين كاراباخ والتابع ملؤمتر األمن والتعاون 
يف أوروبا. وكانت رسالة ذلك املؤمتر تتضمن إعالنًا وافقت عليه بلدان 
التطورات  بأحدث  يتعلق  بناغورين كاراباخ،  املعنية  مينسك  جمموعة 
امليدانية وجمموعة من املقرتحات وضعتها نفس البلدان وقدمتها إىل طريف 
النزاع. وقد أدانت جمموعة مينسك إدانة شديدة يف إعالهنا سلوك طريف 
النزاع املتعلق بناغورين كاراباخ أثناء أحدث انتهاك من جانبهما لوقف 
أن  اجملموعة  بالقوة. ورأت  إضافية  أراض  النار واالستيالء على  إطالق 
تلك التصرفات تشّكل انتهاكات غري مقبولة ملبدأ مؤمتر األمن والتعاون 
يبذهلا  اليت  اجلهود  وتقوض  القوة  استعمال  عدم  يف  املتمثل  أوروبا  يف 
اجملتمع الدويل إلجياد حل سلمي للنزاع. وأصرت جمموعة مينسك على 
قبول جدوهلا الزمين املقرتح الذي ينص على: وقف كامل ودائم إلطالق 
النار؛ واالنسحاب من األراضي احملتلة؛ وإيفاد بعثة للمراقبة، تفضي إىل 
الزمين،  اجلدول  قبول  اجملموعة  ووصفت  مينسك.  مؤمتر  بعقد  التبكري 
أساسي  أمر  بأنه   ،)1993(  874 األمن  جملس  قرار  إليه  دعا  الذي 
لتنفيذ قرارات جملس األمن 822 )1993( و853 )1993( و874 

.)1993(

زال  ما  بلده  وفد  أن  فذكر  التصويت  قبل  باكستان  ممثل  وحتدث 
يشعر بقلق بالغ بشأن احلالة يف جهورية أذربيجان، الناجة عن العدوان 
على أراضي أذربيجانية. وقال إن من الالزم أن حييط اجمللس علمًا على 
الفور بأحدث هجوم شنته القوات األرمينية على مناطق جربيل وفيضويل 
فاهلجوم  املناطق؛  لتلك  واحتالهلا  األذربيجانية،  وكوباتلي   وزنغالن 
ال يشكل فحسب انتهاكًا لسيادة دولة عضو يف األمم املتحدة ولسالمتها 
من  أكثر  أجربت  هائلة  إنسانية  مأساة  عن  أيضًا  أسفر  بل   اإلقليمية 
000 60 من السكان احملليني على الفرار من ديارهم وعلى اللجوء إىل 
بلدان جماورة. وتشكل احلالة هتديداً لسلم املنطقة وأمنها. وتثين باكستان 
على اجلهود اليت بذهلا رئيس جمموعة مينسك إلجياد حل سلمي للنزاع، 
وتأمل أن يعزز اعتماد اجمللس ملشروع القرار عملية مؤمتر األمن والتعاون 
يف أوروبا، وأشار املتحدث إىل أن وفد بلده يؤيد مشروع القرار، ولكنه 

أكتوبر 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل تركيا )S/26665(؛ ورسالة 
مؤرخة 29 تشرين األول/أكتوبر 199 موجهة إىل األمني العام من ممثل أذربيجان 
)S/26674(؛ ورسالة مؤرخة 9 تشرين الثاين/نوفمرب 1993 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل إيطاليا، حييل هبا رسالة حتمل التاريخ نفسه من الرئيس احلايل ملؤمتر 
مينسك املعين بناغورين كاراباخ والتابع ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا )S/26718(؛ 
ورسالة مؤرخة 11 تشرين الثاين/نوفمرب 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن من 
ممثل بلجيكا )S/26728(؛ ورسالة مؤرخة 12 تشرين الثاين/نوفمرب 1993 موجهة 

.)S/26732( إىل رئيس جملس األمن من ممثل إيطاليا
.S/26718  48
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قال إنه كان يفضل أن يتضمن املشروع تعبرياً عن نية اجمللس أن يتخذ 
مزيداً من اخلطوات املالئمة إذا استمر حتدي قرارات اجمللس 49 .

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتمد باالجاع بوصفه 
القرار 884 )1993(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
نيسان/  30 املؤرخ   )1993(  822 قراراته  جديد  من  يؤكد  إذ 

أبريل 1993، و853 )1993( املؤرخ 9 متوز/يوليه 1993، و874 
)1993( املؤرخ 14 تشرين األول/أكتوبر 1993،

وإذ يعيد تأكيد تأييده التام لعملية السلم اليت جيري االضطالع هبا 
يف إطار مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، وللجهود اليت ال تعرف الكلل 

اليت تبذهلا جمموعة مينسك املنبثقة عن املؤمتر،
 1993 الثاين/نوفمرب  تشرين   9 املؤرخة  بالرسالة  علمًا  حييط  وإذ 
املوجهة إىل رئيس جملس األمن من الرئيس احلايل ملؤمتر األمن والتعاون يف 

أوروبا، مؤمتر مينسك بشأن ناغورين كاراباخ، ومبرفقاهتا،
وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء ما حيمله استمرار النزاع يف منطقة 
ناغورين كاراباخ وما حوهلا يف اجلمهورية األذربيجانية، والتوتر بني جهورية 

أرمينيا واجلمهورية األذربيجانية من هتديد للسلم واألمن يف املنطقة،
وإذ يالحظ جبزع تصاعد األعمال القتالية املسلحة نتيجة النتهاكات 
وقف إطالق النار واإلفراط يف استعمال القوة رداً على تلك االنتهاكات، 

وال سيما احتالل منطقة زنغالن ومدينة غوراديز يف أذربيجان،
الدول  وجيع  أذربيجان  أراضي  وسالمة  سيادة  تأكيد  يعيد  وإذ 

األخرى يف املنطقة،
الدولية وعدم جواز اكتساب  تأكيد حرمة احلدود  أيضًا  يعيد  وإذ 

األراضي عن طريق استخدام القوة،
املدنيني،  من  أعداد كبرية  تشريد  إزاء  القلق  بالغ  عن  يعرب  وإذ 
وأحوال الطوارئ اإلنسانية اليت حدثت مؤخراً يف منطقة زنغالن ومدينة 

غوراديز وعلى منطقة احلدود اجلنوبية ألذربيجان،
الذي جرى  النار  يدين االنتهاكات األخرية لوقف إطالق   -  1
التوصل إليه بني الطرفني، واليت جنم عنها استئناف القتال، ويدين بصفة 
اليت شنت  واهلجمات  غوراديز،  ومدينة  زنغالن  منطقة  احتالل  خاصة 

على املدنيني، وعمليات قصف أراضي اجلمهورية األذربيجانية؛
لتحقيق  نفوذها  تستخدم  أن  أرمينيا  حكومة  إىل  يطلب   -  2
امتثال األرمينيني يف منطقة ناغورين كاراباخ يف أذربيجان للقرارات 822 
تزويد  )1993(، ولضمان عدم  )1993( و874  )1993( و853 
القوات املشرتكة يف القتال بالوسائل اليت متكنها من مواصلة توسيع نطاق 

محلتها العسكرية؛

S/PV.3313، الصفحتان 4 و5.  49

 1993 الثاين/نوفمرب  تشرين   4 املؤرخ  باالعالن  يرحب   -  3
الصادر عن األعضاء التسعة يف جمموعة مينسك املنبثقة عن مؤمتر األمن 
يتعلق  فيما  اإلعالن  الواردة يف  باملقرتحات  ويشيد  أوروبا،  والتعاون يف 

بإصدار إعالنات انفرادية لوقف إطالق النار؛
القتالية  لألعمال  الفوري  بالوقف  املعنية  األطراف  يطالب   -  4
للقوات  واحد  جانب  من  وباالنسحاب  العدائية،  واألعمال  املسلحة 
احملتلة من منطقة زنغالن ومدينة غوراديز، وانسحاب القوات احملتلة من 
املناطق األخرى اليت جرى احتالهلا مؤخراً يف أذربيجان، وفقًا “للجدول 
 822 األمن  جملس  قراري  لتنفيذ  العاجلة  للخطوات  املعدل  الزمين 
)1993( و853 )1993(” بالصيغة اليت عدلته هبا جمموعة مينسك 
يف اجتماعها املعقود يف فيينا يف الفرتة من 2 إىل 8 تشرين الثاين/نوفمرب 

1993؛
القيام،  فوراً  تسـتأنف  أن  على  املعنية  األطراف  بقوة  حيث   -  5
على حنو فّعال ودائم، بتنفيذ وقف إطالق النار الذي جرى التوصل إليه 
نتيجة لالتصاالت املباشرة املضطلع هبا مبساعدة حكومة االحتاد الروسي 
دعمًا جملموعة مينسك، وعلى مواصلة السعي حنو تسوية النزاع عن طريق 
التفاوض يف إطار عملية مينسك و“اجلدول الزمين املعدل” بالصيغة اليت 
عدلته هبا جمموعة مينسك يف اجتماعها املعقود يف الفرتة من 2 إىل 8 

تشرين الثاين/نوفمرب 1993؛
حيث مرة أخرى جيع الدول يف املنطقة على االمتناع عن   -  6
أّية أعمال قتالية وعن أّي تدخل جبميع أشكاله من شأنه أن يؤدي إىل 

توسيع نطاق النزاع وتقويض دعائم السلم واألمن يف املنطقة؛
تقدمي  املعنية  الدولية  والوكاالت  العام  األمني  إىل  يطلب   -  7
فيهم  مبن  املتضررين،  املدنيني  للسكان  عاجلة  إنسانية  مساعدات 
سكان منطقة زنغالن ومدينة غوراديز وعلى احلدود اجلنوبية ألذربيجان، 

ومساعدة الالجئني واملشردين على العودة إىل ديارهم يف أمن وكرامة،
ملؤمتر  احلايل  الرئيس  وإىل  العام،  األمني  إىل  طلبه  يكرر   -  8
األمن والتعاون يف أوروبا، ورئيس مؤمتر مينسك، مواصلة تقدمي تقارير 
مينسك، وعن جيع جوانب  احملرز يف عملية  التقدم  اجمللس عن  إىل 
احلالة يف امليدان وال سيما عن تنفيذ قراراته ذات الصلة، وعن التعاون 
احلايل واملقبل بني مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا واألمم املتحدة يف هذا 

الصدد،
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره النشط.  -  9

وحتدث ممثل الواليات املتحدة بعد التصويت فقال إن تأييد حكومة 
بلده للقرار املتخذ يستند إىل مبدأ بسيط، هو أنه حيثما يستمر انتهاك 
وقف إطالق النار ويتصاعد العنف الناجم عن ذلك مبا يتجاوز بكثري 
أّي ضرورة عسكرية ميكن تصورها، يعاين املدنيون األبرياء من كال جانيب 
النزاع أكثر فأكثر. والقرار حمق يف إلقائه اللوم عن احلالة املروعة على كال 
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الطرفني - أّي على الطرف الذي بدأ اجلولة احلالية من انتهاكات وقف 
استجابة غري  االنتهاكات  لتلك  استجاب  الذي  والطرف  النار  إطالق 
متناسبة على اإلطالق. وذكر املتحدث أن هناك خمرجًا. وهذا املخرج 
تتيحه عملية مينسك واجلهود اليت تبذهلا دون كلل جمموعة مينسك، اليت 
وضعت إطاراً ميكن به تثبيت وقف إطالق النار وإجراء مفاوضات 50 .

وذكر ممثل فرنسا أن حيازة األراضي بالقوة أمر غري مقبول وأن القيام 
التفاوض ال ميكن الرضوخ له. وتطالب فرنسا بالوقف  بذلك ألغراض 
الفوري لالشتباكات املسلحة، وبانسحاب القوات احملتلة انسحابًا أحاديًا 
من منطقة زنغالن، وباالنسحاب من املناطق األخرى اليت احتلت مؤخراً 
يف جهورية أذربيجان، وذلك وفقًا للجدول الزمين املعدل الذي وضعته 
جمموعة مينسك. واجمللس مبوافقته على إعالن جمموعة مينسك، املعتمد 
يعرب مرة أخرى عن  إمنا  فيينا،  الثاين/نوفمرب 1993، يف  يف 4 تشرين 
تأييده الكامل للجهود املستمرة اليت يبذهلا مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا 
ويكلف الطرفني مبواصلة مناقشاهتما هبدف عقد مؤمتر مينسك يف أقرب 
تأثريات  بشأن  بلده  حكومة  قلق  على  املتحدث  وأكد  ممكن.  وقت 
استمرار النزاع على احلالة اإلنسانية. ويرحب وفد بلده بالنداء الذي كان 
اجمللس يصدره يف ذلك اليوم من أجل زيادة املساعدة اإلنسانية لسكان 
املنطقة املدنيني واشار إىل إصرار اجمللس على كفالة منح تلك املساعدة 

حرية الوصول 51 .
تصاعد  إزاء  بالغ  بقلق  يشعر  بلده  أن  الروسي  االحتاد  ممثل  وذكر 
لوقف  احمللية  االنتهاكات  عن  الناجم  بناغورين كاراباخ،  املتعلق  النزاع 
إطالق النار وعن عمليات الثأر املفرطة مع ما يرتتب عليها من نتائج 
ويتخذ  األذربيجانيني.  الالجئني  من  األلوف  لعشرات  بالنسبة  كارثية 
االحتاد الروسي رأيًا إجيابيًا بشأن قرارات اجتماع جمموعة مينسك الذي 
أن  ويعتقد  نشطة،  مشاركة  فيه  شارك  والذي  فيينا،  يف  مؤخراً  اختتم 
الطرفني سيتقيدان بتلك القرارات. ويأمل أيضًا أن يكون القرار املتخذ 
مبثابة إشارة هامة إىل أن اجملتمع الدويل لن يسمح بعد اآلن باستمرار 
إراقة الدماء، وال بتصاعد احلالة الذي تزداد خطورته يومًا بعد يوم. ويعلق 
االحتاد الروسي أمهية كبرية على املطالبة يف القرار باستئناف وقف إطالق 

النار على الفور، وجعله دائمًا 52 .
ملسألة  تناوله  يربر  ما  لديه كل  اجمللس كان  إن  هنغاريا  ممثل  وقال 
أرمينيا وأذربيجان وذلك  والتوتر بني  ناغورين كاراباخ  املستمر يف  النزاع 
ألن األزمة من املرجح أن تعرِّض للخطر السلم واألمن يف املنطقة كلها. 
وترحب هنغاريا باإلعالن الصادر عن جمموعة مينسك وتؤيد عملية السلم 
املتحدث على أمهية إعادة  تأييداً كاماًل. وشدد  اليت تقوم هبا اجملموعة 

املرجع نفسه، الصفحتان 5 و6.  50

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7.  51

املرجع نفسه، الصفحات 7 إىل 9.  52

املنطقة ولسالمتها  أذربيجان وجيع دول  لسيادة جهورية  القرار  تأكيد 
اإلقليمية، وكذلك أمهية إعادة تأكيد القرار لعدم جواز استعمال القوة من 
أجل حيازة األراضي. وسلط الضوء أيضًا على املوقف املبني يف إعالن 
جمموعة مينسك الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاين/نوفمرب وهو أن احتالل 
األراضي ال ميكن استخدامه كمحاولة للحصول على اعرتاف دويل أو 

لفرض تغيري يف الوضع القانوين 53 .
وذكر ممثل اململكة املتحدة أن انتهاكات سيادة جهورية أذربيجان، 
أن  اإلقليمية جيب  املنطقة، وسالمتها  الدول األخرى يف  وسيادة جيع 
تتوقف، مثلما أوضح القرار املتخذ ومثلما أوضحت القرارات السابقة. 
إزاء  إجيايب  هنج  التباع  األطراف  جيع  إىل  املتحدة  اململكة  وتتطلع 
مفاوضات جمموعة مينسك، وخباصة قبول جمموعة العناصر اجلديدة اليت 

طرحتها اجملموعة وذلك يف موعد أقصاه 22 تشرين الثاين/نوفمرب 54 .
وقال ممثل الربازيل إن الربازيل ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء احلالة 
يتعلق  فيما  احلال  هو  وكما  املنطقة.  يف  السائدة  املزعزعة  اإلنسانية 
ملعاجلة  اهتمام كامل  إيالء  الضروري  العامل، من  بالنزاعات األخرى يف 
احتياجات السكان املدنيني العاجلة، على حنو مستقل عن االعتبارات 
املعنية  السياسية أو العسكرية. وتظل األطراف جيعها، وتظل اجلهات 
األخرى، ملزمة باالمتثال لقواعد القانون اإلنساين الدويل وبكفالة وصول 
جهود اإلغاثة اإلنسانية يف املنطقة كلها دون عائق. وذكر املتحدث أن 
جملس األمن وافق منذ البداية على االعرتاف بالدور الرئاسي الذي جيب 
أن يقوم به مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا إلجياد حل عن طريق التفاوض 
للنزاع املتعلق بناغورين كاراباخ. ويؤكد القرار املتخذ تواً أن اجلهود اجلاري 
االضطالع هبا على املستوى اإلقليمي يف سياق عملية مينسك ما زالت 
حتظى بتأييد اجمللس. إذ تكمن يف ذلك اإلطار أفضل فرصة لتحقيق حل 
متكلمني  رغبة  املتكلم  وردد  النزاع.  بشأن  نشأت  اليت  للمشاكل  دائم 
آخرين يف أن يقبل الطرفان ويتبعا اجلدول الزمين الذي وضعته جمموعة 
عملية  لتنفيذ  اختاذها  جيب  اليت  العاجلة  اخلطوات  خبصوص  مينسك 
السلم. وقال إن من املهم أيضًا بالنسبة جمللس األمن، مع استمرار تقدمي 
دعمه للجهود الدبلوماسية اليت يبذهلا مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا، أن 

يبقي املسألة قيد نظره وأن يرصد احلالة عن كثب 55 .
ينبغي إيالؤها للسالمة  اليت  على األمهية  وأكد ممثل إسبانيا جمدداً 
اإلقليمية جلمهورية أذربيجان ولسيادهتا، بدون جتاهل حقوق أرمن ناغورين 
كاراباخ، وذلك وفقًا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة ومؤمتر األمن والتعاون 
اإلنسانية،  احلالة  خاص  بوجه  القلق  دواعي  من  إن  وقال  أوروبا.   يف 
ال سيما تزايد عدد الالجئني واملشردين، وهو ما يسبب امتداد املشكلة 
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فيما يتجاوز حدود جهورية أذربيجان. وعالوة على حتقيق وقف فوري 
إلطالق النار، من الالزم أن يعطي اجملمتع الدويل أولوية ملشاكل توفري 
اللجوء واحلماية لعشرات اآلالف من الالجئني الذين يلوذون بالفرار من 
وقال  وتسليمها.  اإلنسانية  املساعدة  تنقل  حرية  وكفالة  النزاع،  مناطق 
املتكلم إن النزاع يهدد باالمتداد إىل خارج أراضي جهورية أذربيجان، 
مما يعرض السلم واألمن يف املنطقة للخطر، وهو أمر يربر، بل ويقتضي، 
مضاعفة األمم املتحدة ومؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا جلهودمها الرامية 
إىل وقف النزاع وإهنائه. ويف اخلتام، حذر ممثل إسبانيا من أن جملس األمن 
سيتعني عليه، إذا مل يستجب الطرفان بطريقة إجيابية ملبادرات جمموعة 
مينسك، حبيث تبدأ بذلك عملية سلم حقيقية، أن يعيد النظر يف البند 
هبدف اختاذ ما قد يرتأى أنه مناسب من تدابري على ضوء املعلومات 
والتوصيات الواردة من األمني العام، والرئيس احلايل ملؤمتر األمن والتعاون 

يف أوروبا، ورئيس عملية مينسك 56 .

 المقرر المؤرخ 26 نيسان/أبريل 1995 
)الجلسة 3525(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1995 نيسان/أبريل   26 يف  املعقودة   ،3525 اجللسة  يف 
جملس األمن نظره يف البند املتعلق بناغورين كاراباخ. وبعد إقرار جدول 
األعمال، دعا الرئيس ممثل أذربيجان، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف 
املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )اجلمهورية 
آذار/مارس  مؤرختني 30  إىل رسالتني  اجمللس  أعضاء  انتباه  التشيكية( 
التوايل، موجهتني إىل رئيس  1995 و20 نيسان/أبريل 1995، على 

جملس األمن من ممثلي االحتاد الروسي والسويد 57 .

 21 مؤرخة  رسالة  حتيل  آذار/مارس   30 املؤرخة  الرسالة  وكانت 
آذار/مارس موجهة من الرئيسني املتشاركني ملؤمتر مينسك التابع ملنظمة 
األمن والتعاون يف أوروبا. وقد قدم الرئيسان املتشاركان، يف رسالتهما، 
يف  املبذولة  اجلهود  عن  تقريراً   ،)1993(  884 القرار  بأحكام  عماًل 
السلمية،  بالوسائل  ناغورين كاراباخ  نزاع  لتسوية  مينسك  عملية   إطار 
وال سيما عقب القرار الذي اختذته قمة مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا يف 
6 كانون األول/ديسمرب 1994، يف بودابست، بشأن تكثيف إجراءات 
مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا املتعلقة بنزاع ناغورين كاراباخ. ووفقًا لذلك 
القرار أُنشئت رئاسة مشرتكة بني السويد واالحتاد الروسي لعملية مينسك 
املنبثقة عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وذكر الرئيسان املتشاركان أن 
وقف إطالق النار، الساري منذ 12 أيار/مايو 1994، ال يزال الطرفان 
حيرتمانه بوجه عام. والطرفان ملتزمان باحرتامه حىت يتم التوصل إىل اتفاق 
سياسي على وقف النزاع املسلح. وبفضل جهود الرئاسة املشرتكة قطع 
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طرفا النزاع على نفسيهما، منذ 6 شباط/فرباير 1995، التزامات متبادلة 
بتعزيز وقف إطالق النار من خالل االتصاالت املباشرة وغريها من تدابري 
بناء الثقة. وذكر الرئيسان املتشاركان أهنما يتوقعان أن توضع يف املستقبل 
األمن  ملنظمة  املنطقة  يف  وجود  إنشاء  التفاق  النهائية  الصيغة  القريب 
للمنظمة،  احلايل  للرئيس  ممثل شخصي  هيئة  على  أوروبا،  والتعاون يف 
إىل جانب ممثلني ميدانيني. وال يزال من رأي الطرفني أن األمر يقتضي 
وجود عملية حلفظ السالم لضمان االتفاق السياسي يف هناية املطاف 
على وقف األعمال القتالية. وقد أنشئ فريق ختطيط رفيع املستوى وهو 
يعكف اآلن على وضع توصيات للرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون 
يف أوروبا بشأن التخطيط واألعمال التحضريية إلنشاء قوة حلفظ السالم 
أن  املتشاركان  الرئيسان  وينوي  أوروبا.  والتعاون يف  األمن  ملنظمة  تابعة 
يقوما يف املستقبل القريب بزيارة للمنطقة للتشاور مع الطرفني، وسوف 

يقدمان تقريراً إىل اجمللس عن ذلك.
نيسان/أبريل 1995 فكانت حتيل رسالة  املؤرخة 20  الرسالة  أما 
مينسك  ملؤمتر  املتشاركني  الرئيسني  من  موجهة  نفسه  التاريخ  حتمل 
التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا. ويف تلك الرسالة قدم الرئيسان 
املتشاركان، عماًل بأحكام القرار 884 )1993(، معلومات إضافية عن 
اجلهود املبذولة يف إطار عملية مينسك ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا 
من أجل التسوية السلمية لنزاع ناغورين كاراباخ. وذكرا أن الطرفني ما زاال 
حيرتمان بوجه عام وقف إطالق النار، وإن كانت قد وقعت مؤخراً عدة 
التماس.  حوادث على احلدود بني أرمينيا وأذربيجان وعلى طول خط 
النار والتأكيد املتواصل على عزم  ويعد االمتثال املستمر لوقف إطالق 
الوضع  فإن  ذلك  ومع  املشجعة.  األمور  من  له  االمتثال  على  الطرفني 
الراهن “أّي ال حرب وال سالم” ينطوي على خطر جتميد الوضع غري 
املرضي بل وحىت اخلطري. وقد يؤدي استمرار عدم إحراز تقدم يف العملية 

السياسية إىل النيل بالفعل من وقف إطالق النار القائم.
وأشار الرئيسان املتشاركان إىل أن كثرة من الدول األعضاء يف منظمة 
األمن والتعاون يف أوروبا كانت قد أعربت من قبل عن استعدادها، من 
تابعة  اجلنسيات  متعددة  السالم  حلفظ  قوة  يف  لإلسهام  املبدأ،  حيث 
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا. وحذرا من خطر أن تتأثر سلبًا رغبة 
دول منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف املشاركة يف قوة حفظ السالم من 
جراء عدم إحراز تقدم ملموس يف عملية التفاوض. وقاال إن من األمهية 
مبكان بالنسبة لعملية السالم أن يتم إجناز أعمال التخطيط والتحضري 
وأن تضفى املصداقية على عملية حفظ السالم، وذلك لطمأنة الطرفني 
الرئيسان  وقال  لالتفاق.  ومضمون  فّعال  وجود  إىل  املشاركة  والدول 
املتشاركان إنه ستكون هناك حاجة إىل دعم سياسي مستمر من جملس 
األمن  ملنظمة  التابعة  السالم  حفظ  لقوة  حمتمل  وزع  أجل  من  األمن 
فنية  ودراية  ملشورة  املتحدة  األمم  تقدمي  إىل  وكذا  أوروبا  يف  والتعاون 

مستمرة إذا قدر هلذه العملية أن تنفذ.
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مث أعلن الرئيس أنه قد أذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما 
بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 58 :

مينسك  ملؤمتر  املتشاركني  الرئيسني  تقريري  يف  األمن  جملس  نظر 
ناغورين كاراباخ  بشأن  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  منظمة  عن  املنبثق 
املقدمني مبوجب الفقرة 8 من قراره 884 )1993(. ويعرب اجمللس عن 
ارتياحه لكون وقف إطالق النار يف املنطقة، الذي اتفق عليه يف 12 
أيار/مايو 1994 بفضل الوساطة اليت قام هبا االحتاد الروسي بالتعاون 
مع فريق مينسك التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ال يزال ساريًا 

منذ سنة تقريبًا.
ويف الوقت نفسه، يكرر اجمللس تأكيد ما سبق أن أعرب عنه من 
ناغورين كاراباخ وحوهلا، يف جهورية  منطقة  الدائر يف  النزاع  إزاء  القلق 
وجهورية  أرمينيا  جهورية  بني  احلاصلة  التوترات  وإزاء  أذربيجان، 
اليت  العنيفة  احلوادث  إزاء  قلقه  عن  يعرب، خصوصًا،  وهو  أذربيجان. 
املباشرة  االتصاالت  آلية  استخدام  أمهية  على  ويشدد  مؤخرًا،  وقعت 
لتسوية احلوادث على حنو ما اتفق عليه يف 6 شباط/فرباير 1995. كما 
أنه حيث األطراف بقوة على اختاذ كل ما يلزم من تدابري لتاليف مثل هذه 

احلوادث يف املستقبل.
مببدأي  أمور،  جلة  يف  املتعلقة،  قراراته  جيع  جمدداً  اجمللس  ويؤكد 
السيادة والسالمة اإلقليمية جلميع الدول يف املنطقة. كما أنه يؤكد من 

جديد حرمة احلدود الدولية وعدم جواز اكتساب األراضي بالقوة.
ويكرر اجمللس اإلعراب عن تأييده التام للجهود اليت يبذهلا الرئيسان 
املتشاركان ملؤمتر مينسك للمساعدة يف إجراء مفاوضات عاجلة للتوصل 
إىل اتفاق سياسي بشأن وقف النزاع املسلح يفضي تنفيذه إىل جتنيب 
جيع األطراف العواقب اخلطرية للنزاع، ويضمن، يف جلة أمور، انسحاب 

القوات وإتاحة الفرصة لعقد مؤمتر مينسك.
املسؤولية  بنفسها  تتحمل  النزاع  أطراف  أن  على  اجمللس  ويشدد 
الرئيسية عن التوصل إىل تسوية سلمية. وهو يؤكد األمهية امللحة إلبرام 
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اتفاق سياسي بشأن وقف النزاع املسلح استناداً إىل املبادئ ذات الصلة 
مليثاق األمم املتحدة وملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا. وهو حيث بقوة 
شروط  فرض  دون  بناءة  بروح  املفاوضات  إجراء  على  األطراف  تلك 
أن  ميكن  إجراءات  أّي  اختاذ  عن  واالمتناع  إجرائية،  عوائق  أو  مسبقة 
تقوض عملية السلم. كما أنه يشدد على أن إجناز هذا االتفاق هو شرط 
مسبق لنشر أّي قوة متعددة اجلنسيات حلفظ السالم تابعة ملنظمة األمن 

والتعاون يف أوروبا.
ويرحب اجمللس بقرار مؤمتر قمة بودابست املنبثق عن مؤمتر األمن 
 ،1994 األول/ديسمرب  6 كانون  يف  الصادر  أوروبا،  يف  والتعاون 
 بشأن تكثيف اإلجراءات اليت يقوم هبا مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا 
فيما يتعلق بالنزاع يف ناغورين كاراباخ. ويؤكد اجمللس استعداده لتقدمي 
حل  إجياد  تشمل  أمور  جلة  خالل  من  املستمر  السياسي  الدعم 
مناسب بشأن احتمال نشر قوة متعددة اجلنسيات حلفظ السالم تابعة 
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، بعد التوصل إىل اتفاق بني األطراف 
لوقف النزاع املسلح. واألمم املتحدة على استعداد أيضًا لتقدمي املشورة 

التقنية واخلربة الفنية.
ويؤكد اجمللس كذلك على احلاجة املاسة إىل قيام األطراف بتنفيذ 
الثقة، على النحو الذي اتفق عليه داخل فريق مينسك يف  تدابري بناء 
15 نيسان/أبريل 1994، وال سيما يف امليدان اإلنساين، مبا يف ذلك 
إطالق سراح جيع أسرى احلرب واحملتجزين املدنيني يف تاريخ ال يتجاوز 
الذكرى السنوية األوىل لوقف إطالق النار، وهو يطلب إىل األطراف أن 

تدرأ املعاناة عن السكان املدنيني املتأثرين بالنزاع املسلح.
ويكرر اجمللس طلبه أن يواصل األمني العام، والرئيس احلايل ملنظمة 
تقدمي  مينسك،  ملؤمتر  املتشاركان  والرئيسان  أوروبا،  يف  والتعاون  األمن 
تقارير إىل اجمللس عن التقدم احملرز يف عملية مينسك وعن احلالة السائدة 
على الساحة، وال سيما عن تنفيذ قراراته ذات الصلة وعن التعاون القائم 
حاليًا والذي سيقوم مستقباًل يف هذا الصدد بني منظمة األمن والتعاون 

يف أوروبا واألمم املتحدة.
وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.


