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ملشـاركة يف إحـدى   بنـاء علـى طلبـهم، إىل ا   ، واليابان واليونـان 
ــا. كل اجللســـــتني، أو ، ُدعـــــي إىل ٤٠٦١ويف اجللســـــة تيهمـــ

بنــاء علــى طلــب   ،املشــاركة الســيد برانيســالف ســردانوفيتش 
ــانوفيتش. ويف اجللســة     ــي  ٤٠٨٦الســيد فالديســالف يوف ُدع

يسالف يوفانوفيتش، بنـاء علـى طلبـه، إىل اجللـوس     السيد فالد
املراقــب الــدائم أيضــا ُدعــي وإىل طاولــة اجمللــس أثنــاء املناقشــة. 

عن الكرسي الرسويل لدى األمـم املتحـدة إىل املشـاركة، بنـاء     
مت التوصـل إليـه يف   كـان قـد   على طلبه، ووفقـا للتفـاهم الـذي    

  .)٤٧١(اجمللس السابقةمشاورات 
__________ 

)٤٧١(  S/PV.4061 و S/PV.4086.  

اسـتمع جملـس األمـن إىل إحاطـة      ،٤٠٦١ويف اجللسة   
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت      ٣٩ مبوجب املادةقدمها إعالمية 

السيد برنار كوشنر، املمثل اخلاص لألمـني العـام ورئـيس بعثـة     
إدارة األمم املتحدة املؤقتة يف كوسوفو، مجهورية يوغوسـالفيا  

استمع جملـس األمـن إىل إحاطـة     ٤٠٨٦االحتادية. ويف اجللسة 
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت      ٣٩مبوجب املادة قدمها ة إعالمي

الســيد هــادي العنــايب، األمــني العــام املســاعد لعمليــات حفــظ   
السالم. وأدىل أعضاء اجمللس بتعليقات وطرحـوا أسـئلة تتصـل    

  مية، رد عليها املتكلمان.باإلحاطة اإلعال

  احلالة يف جورجيا -  ٢٨    
  

 ١٩٩٦ ايرينـــ/كــانون الثـــاين  ١٢املـــؤرخ  املقــرر   
  )١٩٩٦( ١٠٣٦): القرار ٣٦١٨  (اجللسة

جملـس  ، وعمال بقرار ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٢يف   
تقريــرا  قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس )، ١٩٩٥( ٩٩٣األمــن 

ــة جورجيــ    ــا، جبمهوري ــة يف أخبازي ــع جوانــب احلال  )١(اعــن مجي
توصــياته فيمــا يتعلــق بــدور األمــم املتحــدة بعــد انتــهاء واليــة  و

كــــانون  ١٢يف  مــــراقيب األمــــم املتحــــدة يف جورجيــــا  بعثــــة
أبلــغ األمــني العــام يف تقريــره اجمللــس  . و)٢(١٩٩٦الثاين/ينــاير 

تزال يف حالة مجـود   األخبازية ال - بأن عملية السلم اجلورجية
ــة ال   ــة مســؤولية البعث ــة يف منطق ــزال غــري  وأن احلال مســتقرة  ت

 بـذهلا االحتـاد   ومتوترة. وذكر أنـه، بـرغم اجلهـود املضـنية الـيت     
__________ 

أخبازيــا، ”إىل  “أخبازيــا”ألغــراض هــذا امللحــق، يشــري مصــطلح   )١(  
بدون املسـاس باملسـائل املتعلقـة بـاملركز. ويف حـاالت      “جورجيا

أخرى أُبقـي بقدر اإلمكان علـى املصـطلحات املسـتخدمة أصـال     
  يف الوثائق الرمسية.

  )٢(  S/1996/5.  

الروسي، بوصفه جهة تسهيل، لصياغة بروتوكول مقبول مـن  
علـى  شــدد  حرز سوى تقـدم ضـئيل. و  ُي مل ،زاعـكال طريف الن

ـــن أن اجلان ــة     البيــ ــاعدة خارجيــ ــة إىل مســ ــزاالن يف حاجــ يــ
بـأن  موصـيا  زاعهما، ـعلى التوصل إىل حـل دائـم لنـ   عاونتهما مل

األمم املتحـدة يف جورجيـا   ميدد جملس األمن والية بعثة مراقيب 
 .١٩٩٦كـانون الثاين/ينـاير    ١٢ملدة ستة أشهر أخرى، حـىت  

مبــا أن احلالــة يف أخبازيــا وواليــة قــوة  ولكنـــه قــال إنـــه يعتقــد،  
حفــظ الســالم التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة ســيجري النظــر  
ــدول املســتقلة يف       ــة ال ــس رؤســاء رابط ــاع جمل ــا يف اجتم فيهم

من املالئـم جعـل   أنـه سيكون ، ١٩٩٦ناير كانون الثاين/ي ١٩
ــة مرهونــ  ــة البعث باســتعراض مبكــر مــن جانــب   االتمديــد لوالي

جملس األمن إذا أفضت القـرارات املتخـذة يف ذلـك االجتمـاع     
التابعـــة لرابطـــة الـــدول  إىل تغـــيري واليـــة قـــوة حفـــظ الســـالم 

  املستقلة.
كـــــــانون  ١٢، املعقـــــــودة يف ٣٦١٨لســـــــة اجلويف   

مت التوصــل كــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٦ الثاين/ينــاير
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لـس تقريـر األمـني    اجملالسابقة، أدرج اجمللس إليه يف مشاورات 
العــام ضــمن جــدول أعمالــه. وعقــب إقــرار جــدول األعمــال، 
دعـــا الـــرئيس (اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا  
 الشمالية)، مبوافقة اجمللس، ممثل جورجيا، بناء علـى طلبـه، إىل  

التصـويت.  يف ق احلـ دون أن يكـون لـه   بـ يف املناقشـة  شاركة امل
كـان  الـرئيس انتبـاه أعضـاء اجمللـس إيل مشـروع قـرار        وجـه مث

. ووجــه الـرئيس   )٣(قد أِعـد يف أثناء مشاورات اجمللس السابقة
ــا  ــة   أيضـ ــالة مؤرخـ ــاء اجمللـــس إىل رسـ ــاه أعضـ ــانون  ٨انتبـ كـ

املمثـل  مـن  مـن  موجهة إىل رئيس جملس األ ١٩٩٦ الثاين/يناير
فيهـا اجمللـس علمـا    حييــط  الدائم جلورجيا لدى األمم املتحـدة،  
أهنم قُتلوا على يـد  ادُِّعـي مبقتل مثانية مدنيني يف منطقة أخبازيا، 

  .)٤(“املقاتلني األخباز”
ــا إن املوقــف       ــل جورجي ــال ممث ويف اجللســة نفســها، ق

الراســــخ جمللــــس األمــــن إزاء التطــــورات اجلاريــــة يف منطقــــة 
جورجيـــــا املضـــــطربة أحـــــبط بصـــــورة متكـــــررة تطلعـــــات  

ووضــع ســيادته موضــع الشــك. البلــد االنفصــاليني إىل تقســيم 
ــاد ختويـــف     ــلون بعنـ ــاز يواصـ ــاليني األخبـ ــاف أن االنفصـ وأضـ
الســكان املــدنيني عــن طريــق اخلطــف والتعــذيب وعمليــات       
ــرغم مــن      ــه، علــى ال ــغ اجمللــس بأن اإلعــدام دون حماكمــة. وأبل

ن اليت تدعو إىل ضمان عـودة الالجـئني إىل   قرارات جملس األم
سـوى جمموعـة صـغرية    تمكن ديارهم دون قيد أو شـرط، مل تـ  

حيـث   ،من األشـخاص املشـردين مـن العـودة إىل منطقـة غـايل      
بلــغ اجمللــس أيضــا بأنــه يف    يف ظــل هتديــد مســتمر. وأ  تعــيش 

كانون الثاين/يناير أقـدم مقـاتلون أخبـاز علـى تعـذيب وقتـل        ٥
ــاء  ــامهم هبــذا   مــدنيني أبري ــل أن االنفصــاليني، بقي . وأكــد املمث

العمــل، أبــدوا مــرة أخــرى عــدم اكتــراثهم بــالقرارات العديــدة 
الصــادرة عــن جملــس األمــن وجتــاهلوا وجــود مــراقيب األمــم        

__________ 

  )٣(  S/1996/16.  
  )٤(  S/1996/9.  

املتحدة وقوات حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املسـتقلة يف  
أن حكومة جورجيا التزمـت دومـا باحلـل    أيضا أكد واملنطقة. 

الســلمي للصــراع إال أن االنتــهاكات العديــدة لالتفاقــات الــيت 
ارتكبها يف الوقـت نفسـه اجلانـب األخبـازي، ومنـها انتهاكاتـه       
ألحكــام قــرارات جملــس األمــن، وحماوالتــه جتاهــل التزاماتــه       
والتـــهرب منـــها والتفـــاوض بشـــأن إلغائهـــا، جعلـــت اجلانـــب 

فـــاذ اجلـــورجي يتوصـــل إىل نتيجـــة مفادهـــا أنـــه ال بـــد مـــن إن
السالم. وبناء على ذلك، فإنه يناشـد جملـس األمـن أن ميـد يـد      
املساعدة لبلده مستخدما ما يتمتع به من قدرات لوقف املزيـد  
من سفك الـدماء واسـتعادة السـلم يف جورجيـا. وأعـرب عـن       
أمل بلده يف أن ينظر أعضاء اجمللس ومجيع األطراف املعنيـة يف  

ــرة أخــرى بشــكل جــدي     ــا م ــة يف جورجي وأن يتخــذوا  احلال
  .)٥(التدابري الالزمة ملنع التصعيد الوشيك للرتاع

وأكـــد ممثـــل إيطاليـــا أن أنشـــطة بعثـــة مـــراقيب األمـــم    
ــة     ــة مجــود احلال ــا ينبغــي أال تســهم يف إدام املتحــدة يف جورجي

. وشدد على ضرورة مواصلة البعثـة االضـطالع بـدور دينـامي    
ــال إن ــدور   وق اخ جيــب أن يســاعد علــى اســتعادة منــ  ذلــك ال

ــوية        ــة املطــاف تس ــن املمكــن يف هناي ــذي ســيجعل م ــن ال األم
  .)٦(املشكلة احلرجة املتمثلة يف عودة الالجئني

ن مشـروع القـرار يؤكـد    إاالحتـاد الروسـي   وقال ممثل   
جمددا تفاين اجملتمع الدويل يف حتقيق تسوية للصـراع يف أخبازيـا   
مــن خــالل إجــراء حــوار سياســي علــى أســاس احتــرام ســيادة   

ا وسالمتها اإلقليمية، وكفالـة حقـوق الشـعب املتعـدد     جورجي
القوميات يف ذلك البلـد. وأكـد أيضـا أن املسـؤولية األساسـية      
عن إهناء األزمـة مـن خـالل حـل تـوفيقي مقبـول مـن الطـرفني         

أبلـغ املمثـل اجمللـس    تقع على عاتق طريف الصـراع نفسـيهما. و  
عقـدها،  يف حني ظلت حالة العملية التفاوضية علـى ت أن بلده، 

يعمل بنشاط من أجل تشـجيع الطـرفني علـى التحلـي باملرونـة      
__________ 

  )٥(  S/PV.3618 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦(  
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يف ُنُهجهما للتسوية. وأخريا، أعرب املمثل عن قلق وفد بلـده  
إزاء احلالـــة املتعلقـــة بعـــودة الالجـــئني واملشـــردين، وذكـــر أن  
االحتاد الروسي يعتـرب أنـه مـن الضـروري تـأمني العـودة اآلمنـة        

  .)٧(والشاملة لالجئني
ثل الصني أن التسوية النهائية ملسـألة جورجيـا   وأكد مم  

تعتمـــد يف التحليـــل النـــهائي علـــى أبنـــاء جورجيـــا مـــن مجيـــع 
يف  ،ال ميكــن للمجتمــع الــدويلقــال إنــه العرقيــة. واجلماعــات 

ال أن يقــوم بــدور تكميلــي داعــم يســتند إىل     إهــذا الســياق،  
 اإلرادة السياسية للطرفني املعنيني. ولذلك، فإنه حيث الطـرفني 
على أن يأخذا بعني االعتبار املصاحل األساسية ألبنـاء جورجيـا   

عــات العرقيــة وأن ينخرطــا يف حمادثــات ســالم اممــن مجيــع اجل
  .)٨(حقيقية من أجل إجياد حل مناسب

ــل إجــراء التصــويت        ــثلني قب ــد مــن املم وحتــدث العدي
وبعــده فــأدلوا ببيانــات أعربــوا فيهــا عــن انزعــاجهم إزاء عــدم  

املفاوضــات وقلقهــم بشــأن احلالــة اإلنســانية.   حتقيــق تقــدم يف 
لدور بعثة مـراقيب األمـم املتحـدة يف    تأييدهم وأعربوا أيضا عن 

جورجيا وعـن أملـهم يف إمكانيـة التوصـل إىل تسـوية سياسـية       
للصراع. وشددت وفود كـثرية علـى ضـرورة تعـاون الطـرفني      
ــئني        ــودة الالجـ ــن لعـ ــاخ آمـ ــاد منـ ــل إجيـ ــن أجـ ــة مـ ــع البعثـ مـ

ــتم    واملشــردين. وأكــد املتكلمــون أيضــا علــى أن أي تســوية ي
ــيادهتا       ــا وس ــتقالل جورجي ــرم اس ــي أن حتت ــا ينبغ التوصــل إليه

  .)٩(وسالمتها اإلقليمية
__________ 

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  
ــه:    )٩(   ــع نفســ ــفحتان املرجــ ــا)؛  ٥ و ٤الصــ ــفحتان و(أملانيــ الصــ

(بولنـــدا)؛   ٨ و ٧الصـــفحتان و(مجهوريـــة كوريـــا)؛   ٧ و ٦
 ١١ و ١٠الصـــــفحتان وبيســـــاو)؛  - (غينيـــــا ٩الصـــــفحة و

الصـفحتان  و(بوتسوانا)؛  ١٢ و ١١الصفحتان و(إندونيسيا)؛ 
ــدوراس)؛  ١٣ و ١٢ ــفحتان و(هنــ ــر)؛  ١٤ و ١٣الصــ (مصــ
 ١٥الصـفحتان  وملتحـدة)؛  (الواليـات ا  ١٥ و ١٤الصفحتان و

فســــــها، طُــــــرح مشــــــروع القــــــرار ويف اجللســــــة ن  
)، ١٩٩٦( ١٠٣٦واعُتمد باإلمجاع بوصفه القـرار   للتصويت

  :نصهيف ما يلي و
  ،إن جملس األمن  
قراراتــه ذات الصــلة، وال ســيما القــرار  مجيــع  إذ يعيــد تأكيــد  

  ،١٩٩٥أيار/مايو  ١٢) املؤرخ ١٩٩٥( ٩٩٣
كـانون الثاين/ينـاير    ٢العـام املـؤرخ    منيأليف تقرير ا وقد نظر  
١٩٩٦،  

ــه     ــد التزام ــا وســ  وإذ يؤكــد مــن جدي  متهاالبســيادة جورجي
  قليمية،إلا

ضرورة أن يقوم الطرفان بتكثيف جهودمها، حتـت   وإذ يؤكد  
، بغيـة  طـرف تيسـريي  الروسـي ك  حتادالاملتحدة ومبساعدة ا ممألرعاية ا

للرتاع، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بـاملركز    التوصل إىل تسوية سياسية شاملة 
ــا وســالمتها     السياســي ألخبازيــا، مــع االحتــرام الكامــل لســيادة جورجي

  اإلقليمية.
عقـد انتخابـات رئاسـية وبرملانيـة يف جورجيـا يف       الحظوإذ ي  

، وإذ يعــرب عــن أملــه يف أن تســهم هــذه ١٩٩٥وفمرب تشــرين الثــاين/ن
رتاع بصورة إجيابية يف التوصل إىل تسوية سياسـية شـاملة للـ    نتخاباتالا

  يف أخبازيا، جورجيا،
ـــع ال وإذ يؤكـــد مـــن جديـــد    ـــق مجيــ ــئنيالحـ ــردين  جـ واملشـ

ــالرتاع  ـــارهم يف املتضــررين ب ــة وفقــا  ظــل يف العــودة إىل دي ظــروف آمن
ــدويل وكمــا  ــانون ال ــاعي  تفــاقالهــو وارد يف ا للق ــالعودة  الرب ــق ب املتعل

  ،١٩٩٤نيسان،/أبريل  ٤واملؤرخ واملشردين  جئنيالطوعية لال
وضـع   خبازيـة ألعن استيائه من مواصلة السلطات ا وإذ يعرب  

  العقبات أمام هذه العودة،
وخباصـة   نسانية،إلتدهور احلالة ا ءإزا وإذ يساوره بالغ القلق  

  عدم توافر بيئة آمنة، يف منطقة غايل حيث يستمر
العنـــف   تاللتزايـــد حـــا   وإذ يســـاوره بـــالغ القلـــق أيضـــا     

ولعمليات القتل الـيت ترتكـب يف املنـاطق الواقعـة حتـت سـيطرة اجلانـب        
كـانون الثاين/ينـاير    ٨واليت ورد ذكرها يف الرسـالة املؤرخـة    خبازي،ألا

مــن املمثــل الــدائم جلورجيــا  مــنألاملوجهــة إىل رئــيس جملــس او ١٩٩٦
  املتحدة، ممألا لدى

__________ 

الصـفحتان  و(شيلي)؛  ١٧ و ١٦الصفحتان و(فرنسا)؛  ١٦ و
  (اململكة املتحدة). ١٨ و ١٧
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الـــيت توصـــل إليهـــا مـــؤمتر قمـــة  ســـتنتاجاتالإىل ا وإذ يشـــري  
والتعاون يف أوروبـا بشـأن احلالـة يف     منألبودابست الذي عقده مؤمتر ا

  أخبازيا، جورجيا،
ضرورة امتثال الطرفني على حنـو كامـل    وإذ يؤكد من جديد  
  الدويل، نساينإلللقانون ا

 بني القـوات ر والفصل وقف إطالق الناأن اتفاق  حظالوإذ ي  
بصفة عامـة بـاحترام    يقد حظ ١٩٩٤أيار/مايو  ١٤املوقع يف موسكو 

لكمنولـث الـدول   التابعـة  اجلماعيـة   مالالطرفني مبساعدة قوة حفـظ السـ  
  املستقلة وبعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا،

بعثـة  العن ارتياحه للتعاون والتنسيق الـوثيقني بـني    وإذ يعرب  
ــه، وإذ يشــيد    ماللســوقــوة حفــظ ا ــهما لواليت ــة يف أداء كــل من اجلماعي

  يف منطقة الصراع، وضاعألاستقرار ابإسهامهما سويا يف حتقيق 
لبعثة لالتابعني  فرادألوأمن ا مةالبشأن س وإذ يعرب عن قلقه  

اليت يعلقها علـى حريتـهم    مهيةألالدول املستقلة، وإذ يؤكد اوكمنولث 
  يف احلركة،
رابطــة دول  ءالقــادم جمللــس رؤســا اعجتمــالأن ا حــظالوإذ ي  

ــذي ســيعقد يف موســكو يف    ــدول املســتقلة ال ــاير   ١٩ال كــانون الثاين/ين
  ،اجلماعية مالقوة حفظ الس يةالسينظر يف مسألة متديد و ١٩٩٦

العــــــــام املــــــــؤرخ  مــــــــنيألبتقريــــــــر ا يرحــــــــب  - ١  
  ؛١٩٩٦ الثاين/يناير  كانون ٢

ود اسـتمرار توقـف اجلهـ    ءإزا يعرب عـن بـالغ قلقـه     - ٢  
  يف أخبازيا، جورجيا؛رتاع الرامية إىل حتقيق تسوية شاملة لل

العـام الراميـة    مـني ألتأييده التـام جلهـود ا   يعيد تأكيد  - ٣  
، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق  رتاعإىل التوصــل إىل تســوية سياســية شــاملة للــ 

الكامـــل لســيادة جورجيـــا   حتــرام المـــع ا خبازيــا، ألبــاملركز السياســـي  
الروسي بصفته  حتاداللك للجهود اليت يبذهلا اوكذ قليمية،إلا متهاالوس

 منيأل، ويشجع ارتاعتسوية سلمية لل عنلتكثيف البحث طرفا تيسرييا 
الروسي  حتادالالعام على مواصلة جهوده لتحقيق هذه الغاية، مبساعدة ا

  والتعاون يف أوروبا؛ منأل، وبدعم من منظمة اطرف تيسرييك
 خبــازي،ألب اســيما اجلانــ الإىل الطــرفني، و يطلــب  - ٤  

إحراز تقدم ملموس دون مزيد مـن التـأخري حنـو حتقيـق تسـوية سياسـية       
مـع اجلهـود الـيت     الأن يتعاونـا تعاونـا كـام   أيضـا  ويطلب إليهما  ،شاملة
  ؛طرف تيسرييالروسي ك حتادالالعام مبساعدة ا منيأليبذهلا ا

ــب  - ٥   ــب ا يطالـ ــازيألاجلانـ ــ خبـ ــبـ ــورة  لأن يعّجـ بصـ
واملشردين عن طريق املوافقـة   جئنيالليارية االختملموسة عملية العودة 

علــى جــدول زمــين يســتند إىل اجلــدول الــزمين الــذي اقترحتــه مفوضــية  
ــه  جــئني،اللشــؤون الالســامية املتحــدة  مــمألا ــأن يكفــل  أيضــا ويطالب ب
املنطقـة، وإعـادة    العائدين مبحـض إرادهتـم املوجـودين بالفعـل يف     مةالس

املتعلــق بــالعودة االختياريــة  عيالربــا تفــاقالوضــعهم إىل نصــابه وفقــا ل
  ؛١٩٩٤نيسان/أبريل  ٤لالجئني واملشردين واملؤرخ 

يف هــذا الصــدد، أن  خبــازي،ألإىل اجلانــب ا يطلــب  - ٦  
واملشــردين إىل منطقــة غــايل،   جــئنياليشــجع، كخطــوة أوىل، عــودة ال 

  وكرامة؛ مةالبس
أعمـــال القتـــل العرقـــي وانتـــهاكات حقـــوق   يـــدين  - ٧  

املرتكبــة يف أخبازيــا، جورجيــا، ويطلــب إىل اجلانــب  املســتمرة  نســانإلا
ــع ا مةالأن يكفــل ســ  خبــازيألا ــاطق الــيت يســيطر   شــخاصألمجي يف املن

  عليها؛
إىل الطرفني حتسني تعاوهنما مـع بعثـة مـراقيب     يطلب  - ٨  

ــمألا ــظ الســـ    مـ ــوة حفـ ــا وقـ ــدة يف جورجيـ ــة  مالاملتحـ ــة اجلماعيـ التابعـ
ــة   كمنولـــث ل ــة بيئـ ــة هتيئـ ــتقلة بغيـ ــدول املسـ ــودة ال الـ ــة لعـ ــئنيالآمنـ  جـ

بالتزاماهتمــا فيمــا يتعلــق بــأمن  ءويطلــب أيضــا إليهمــا الوفــا ،واملشــردين
وحريـة حركتـهم،    املسـتقلة الـدول  كمنولث املتحدة و ممألمجيع أفراد ا

مواقـع ختـزين   علـى  بعثـة  الوفيما يتعلق بعمليـات التفتـيش الـيت تقـوم هبـا      
  الثقيلة؛ سلحةألا

بعثــة وقــوة اللــيت نفــذهتا ا ضــافيةإلبالتــدابري ا يرحــب  - ٩  
مـن   حـوال أليف منطقة غايل والرامية إىل حتسني ااجلماعية  مالحفظ الس

واملشــردين، وجبميــع اجلهــود    جــئنيالواملنظمــة ل  منــةآلأجــل العــودة ا 
  املناسبة يف هذا الصدد؛

عن تأييده التام لصياغة برنامج حمـدد حلمايـة    يعرب  - ١٠  
زيزهـا، علـى النحـو املـبني يف     يف أخبازيـا، جورجيـا، وتع   نسانإلحقوق ا
ويطلـب إىل  ، ١٩٩٦كـانون الثاين/ينـاير    ٢العـام املـؤرخ    مـني ألتقرير ا

مع اجلهود املبذولـة لتحقيـق    الأن تتعاون تعاونا كام خبازيةألالسلطات ا
  هذه الغاية؛
بعثــة لفتـرة إضـافية تنتـهي يف     ال يـــة المتديــد و يقــرر  - ١١  

ــه  ١٢ ــوم ١٩٩٦متوز/يولي ــى أن يق ــة    ، عل ــس باستعراضــها يف حال اجملل
  ؛اجلماعية مسالقوة حفظ ال يةالأي تغيريات يف و ءإجرا

ــدول ل  عــرابإلا يكــرر  - ١٢   يف  ســهامإلعــن تشــجيعه لل
النـار والفصـل بـني     قالوقـف إطـ   تفـاق صندوق التربعات لـدعم تنفيـذ   

 ١٩٩٤ أيار/مــــــايو ١٤يف موســــــكو يف  عالقــــــوات، الــــــذي وقّــــــ  
علـى النحـو الـذي     لغـام، أل ذلـك إزالـة ا  مبا يف نسانية،إلللجوانب ا و/أو

  حيدده املاحنون؛
اجمللس علـى   ءالعام أن يواصل إبقا منيألإىل ا يطلب  - ١٣  

أشـهر مـن تـاريخ اختـاذ هـذا       ثةالعلم بصورة منتظمة، وأن يقدم، بعد ث
القرار، تقريرا عن مجيع جوانب احلالة يف أخبازيا، جورجيا، مبا يف ذلك 

  بعثة؛العمليات 
  املسألة قيد نظره الفعلي. ءإبقا رريق  - ١٤  
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ــؤرخ     ــرر امل (اجللســة ١٩٩٦نيســان/أبريل  ٢٥املق
  ): بيان من الرئيس٣٦٥٨

من  ١٣عمال بالفقرة و، ١٩٩٦نيسان/أبريل  ١٥يف   
ــرار جملــس األمــن   ــام إىل  )، ١٩٩٦( ١٠٣٦ق ــدم األمــني الع ق

. وذكـر  )١٠(عن مجيـع جوانـب احلالـة يف أخبازيـا    اجمللس تقريرا 
لعــام يف تقريــره أنــه بــالرغم مــن اجلهــود النشــيطة الــيت  األمــني ا

بذهلا االحتاد الروسي لشهور عديـدة بوصـفه وسـيطا، فـإن أيـا      
ــق      ــول املتعلـ ــروع الربوتوكـ ــى مشـ ــع علـ ــانبني مل يوقـ ــن اجلـ مـ

الصـــراع بســـبب اســـتمرار ذلـــك بالعناصـــر الرئيســـية لتســـوية 
اخلالف بشأن الوضع السياسي ألخبازيـا. وأضـاف أنـه مـا دام     

ا اجلمود مستمرا، ال ميكـن حتقيـق حتسـن ملمـوس يف حالـة      هذ
املشــردين والالجــئني الــذين تشــكل حمنتــهم مصــدر قلــق بــالغ. 
ــروع      ــدد مشـ ــرجح أن حيـ ــري املـ ــن غـ ــه مـ ــم أنـ ــه رغـ ــال إنـ وقـ
الربوتوكول بوضوح املركـز السياسـي ألخبازيـا، فإنـه سـيكون      
ــن املفاوضــات        ــد م ــار إلجــراء املزي ــة إط ــه مبثاب ــة توقيع يف حال

ملناقشــات بــني اخلــرباء. وذكــر األمــني العــام أنــه يــرى دورا    وا
هاما لألمـم املتحـدة، ال سـيما وأن اجلـانبني واالحتـاد الروسـي       
بوصــفه وســيطا طلبــوا مــؤخرا إىل مبعوثــه اخلــاص تعزيــز دور   

  ملنظمة يف البحث عن تسوية شاملة.ا
ــة    ــان/أبريل  ٢٥، املعقـــودة يف ٣٦٥٨ويف اجللسـ نيسـ
ــاهم ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد الـــذي  وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجملمشاورات 
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال،    ــرئيسدعــا جــدول أعمال  ال

إىل  ، بنـاء علـى طلبـه،   ممثـل جورجيـا  (شيلي)، مبوافقة اجمللـس،  
  يف التصويت.ق احلدون أن يكون له بيف املناقشة املشاركة 
ــها، ويف اجل   ــة نفســ ــرئيس بالبيــــان التــــايل  لســ أدىل الــ
  :  )١١(اجمللس  باسم

__________ 

  )١٠(  S/1996/284.  
  )١١(  S/PRST/1996/20.  

العام بشأن احلالـة   منيأليف التقرير املرحلي ل منألنظر جملس ا  
. وقرأ أيضا، مـع  ١٩٩٦نيسان/أبريل  ١٥يف أخبازيا، جورجيا، املؤرخ 

التقدير، رسالة حكومة جورجيا واملقترحات الواردة فيها بشأن الوضع 
  .خبازياألالسياسي 
املسـتمر يف   طـراف ألبقلق شديد فشـل ا  منألجملس ا حظالوي  

الضــار هلــذا  ثــرألأيضــا ا حــظالالتوصــل إىل تســوية سياســية شــاملة. وي 
يف املنطقـة. وهـو يـدعو     قتصاديةالوالتنمية ا نسانيةالالفشل على احلالة ا

ــراف،ألا ــة اجلانـــب ا  طـ ــفة خاصـ ــازي،ألوبصـ ــدما  خبـ ــق تقـ إىل أن حتقـ
  التأخري.  ملموسا دون مزيد من

من جديد تأييده التام للجهود اليت يبـذهلا   منألويؤكد جملس ا  
الروســي، بوصــفه وســيطا، مــن  حتــادالالعــام ومبعوثــه اخلــاص وا مــنيألا

أجل حتقيق تسوية سياسية شاملة للرتاع، مبا يف ذلـك الوضـع السياسـي    
. ويؤكد اجمللس قليميةإلا متهاالمع احترام سيادة جورجيا وس خبازيا،أل

عن حتقيق تسوية سياسـية شـاملة تقـع علـى عـاتق       لرئيسيةأن املسؤولية ا
  ذاهتا. طرافألا

رابطة الـدول   ءباجلهود اليت يبذهلا أعضا منألويرحب جملس ا  
، لدعم هـذه  S/1996/74لوثيقة لاملستقلة، كما ورد بياهنا يف املرفق الرابع 

  التسوية السياسية الشاملة.
السـلطات   سـتمرار القلـق بـالغ    مـن أليزال يساور جملـس ا  الو  

واملشـردين، وهـو أمـر     جـئني اليف وضع العقبات أمـام عـودة ال   خبازيةألا
  .قالطالغري مقبول على ا

 مــنيألعــن تأييـده للجهــود الــيت يبــذهلا ا  مــنألويعـرب جملــس ا   
يف املنطقـة،   نسـان إلالسبل الكفيلة بتحسني احترام حقوق ا جيادإلالعام 

ــار ذلــك جــز   يــق تســوية  ىل حتقإيتجــزأ مــن العمــل اهلــادف     ال اءباعتب
  شاملة.  سياسية

الكـبري الـذي قدمتـه بعثـة      سـهام إلعلما بـا  منألوحييط جملس ا  
املشتركة لرابطـة   مالاملتحدة يف جورجيا وقوات حفظ الس ممألمراقيب ا

 ذهـان ألالدول املستقلة يف هتدئة احلالة يف منطقة الرتاع. وهو يعيـد إىل ا 
نية، لصـندوق  على تقدمي تربعات، نقدية أو عي ءعضاألتشجيعه للدول ا

النـار والفصـل بـني القـوات      قاللتنفيذ اتفاق وقف إطـ  دعماالتربعات، 
. كمــا أنــه يرحــب لغــامألمبــا يف ذلــك إزالــة ا نســانية،إلو/أو اجلوانــب ا

  العام. منيألبالتربعات املذكورة يف تقرير ا
 حــوالألمــع ذلــك بقلــق بــالغ لتــدهور ا  مــنألويشــعر جملــس ا  

املتحـدة يف   مـم ألقدرة بعثة مـراقيب ا يف منطقة غايل، الذي يضر ب منيةألا
يف منطقـة   لغـام ألاملهام املكلفة هبا. وهـو يـدين بـث ا    ءجورجيا على أدا

مبـا يف ذلـك مقتـل أحـد املـراقبني       رواح،ألغايل، الذي أدى إىل إزهاق ا
املتحدة يف جورجيا. فعمليـة بـث    ممأللبعثة مراقيب ا بعنيالعسكريني التا

اختـاذ كـل    طـراف أللب اجمللـس مـن ا  هذه ينبغي أن تتوقف. ويط لغامألا
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مــا تســتطيع اختــاذه مــن تــدابري ملنعــه. ويؤكــد اجمللــس أن قــدرة اجملتمــع    
ــام ل   ــاون التــ ــاعدة تتوقــــف علــــى التعــ ــراف،ألالــــدويل علــــى املســ  طــ

الـدوليني   فـراد ألا مةاليتعلـق بسـ   فيمـا على وفائهـا بالتزاماهتـا    وخصوصا
  وحريتهم يف احلركة.

إىل أن يبقي اجمللس على علم  العام منيألا منألويدعو جملس ا  
  بتطور احلالة.

  
ــؤرخ     ــرر املـ ــه  ١٢املقـ ــة  ١٩٩٦متوز/يوليـ (اجللسـ

  )١٩٩٦( ١٠٦٥): القرار ٣٦٨٠
عمـال بقـرار جملـس األمـن     و، ١٩٩٦متوز/يوليه  ١يف   
ــرا إىل اجمللــس قــدم األمــني العــام  )، ١٩٩٦( ١٠٣٦ عــن تقري

ــا    ــة يف أخبازي ــب احلال ــع جوان ــني ال )١٢(مجي ــاد األم ــام يف . وأف ع
تقريـــره اجمللـــس بـــأن العمليـــة السياســـية ال تـــزال متوقفـــة وأن 
القضية األساسية حمل الـرتاع، أال وهـي حتديـد مركـز سياسـي      

قــال إنــه ألخبازيــا حيظــى بقبــول الطــرفني، ال تــزال بــال حــل. و
ُيرجح أن تأيت التدابري اإلضافية اليت تتخـذها األمـم املتحـدة     ال

ألمنية واملنطقة احملدودة السـالح  لتحسني األوضاع يف املنطقة ا
هـو  بنتيجة فعالة ما مل يبد الطرفـان اإلرادة الالزمـة للتعـاون. و   

على أمل أن يكون من املمكن إقناع الطـرفني بالعمـل   يوصي، 
على إعادة تنشيط عملية السالم، بأن ميدد جملس األمـن واليـة   

 /كانون الثـاين  ٣١بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا حىت 
. ولكــن مبــا أن واليــة قــوة حفــظ الســالم التابعــة ١٩٩٧ينــاير 

ــتنتهي يف     ــتقلة س ــدول املس ــة ال ــه  ١٩لرابط ، ١٩٩٦متوز/يولي
فمن الواجب أن خيضـع متديـد واليـة البعثـة السـتعراض مبكـر       

  تقضي بتغيري والية القوة.بل اجمللس إذا اُتخذت قرارات من ِق
وليـــــه متوز/ي ١٢، املعقـــــودة يف ٣٦٨٠ويف اجللســـــة   
كــــان قــــد مت التوصــــل إليــــه  وفقــــا للتفــــاهم الــــذي  ١٩٩٦

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام  اجملمشاورات  يف
 الـرئيس  دعـا يف جدول أعماله. وبعد إقـرار جـدول األعمـال،    

، بنـاء علـى   ممثلـي جورجيـا وأيرلنـدا   (فرنسا)، مبوافقة اجمللـس،  
__________ 

  )١٢(  S/1996/507  وAdd.1.  

ق احلـ ن يكـون هلمـا   دون أبـ يف املناقشـة  إىل املشـاركة  طلبهما، 
التصويت. مث وجه الرئيس انتبـاه اجمللـس إىل مشـروع قـرار     يف 

. ووجـه  )١٣(أُعـد يف أثنـاء مشـاورات اجمللـس السـابقة     كان قـد  
أيار/مــايو  ٢٣الــرئيس انتبــاه اجمللــس أيضــا إىل رســالة مؤرخــة  

 )١٤(موجهة إىل األمني العام مـن ممثـل االحتـاد الروسـي     ١٩٩٦
تعلـق بوجـود القـوات اجلماعيـة حلفـظ      حييـل هبـا نـص القـرار امل    

السالم ونص اإلعـالن املعتمـد بشـأن تسـوية الـرتاع يف منطقـة       
ناغورين كاراباخ، ومهـا النصـان الصـادران عـن جلسـة جملـس       

أيار/مـايو   ١٧رؤساء دول رابطة الـدول املسـتقلة املعقـودة يف    
موجهـــة إىل  ١٩٩٦متوز/يوليـــه  ٨؛ ورســـالة مؤرخـــة ١٩٩٦

ــا رئــيس جملــس األمــن   حييــل هبــا رســالة   )١٥(مــن ممثــل جورجي
متوز/يوليه وردت من رئيس جورجيا بشـأن   ٦أخرى مؤرخة 

  احلالة يف أخبازيا.
ويف اجللســة نفســها، الحــظ ممثــل جورجيــا أن عمليــة   

السالم متوقفة متامـا وأن منطقـة غـايل الـيت تركـز عليهـا حاليـا        
 اجلهود الدولية قد اجتاحتها الفوضى وعدم الشرعية. وأصـبح 
العدد الصغري من الالجئني الذين عـادوا إىل وطنـهم رهـائن يف    
أيـــدي عصـــابات اللصـــوص. وذكـــر أن األمـــور بلغـــت حـــدا 

للتهديد أرواح املراقبني العسكريني التابعني لألمـم  معه تتعرض 
املتحدة ناهيك عن عجزهم عن تنفيذ مهامهم املوكلـة إلـيهم.   

تترتب عليه آثـار   وذكر املمثل أيضا أن زرع األلغام يف اإلقليم
ــة      ــدة املــدى ممــا يســمح للــذين يرتكبــون هــذا العمــل بتهيئ بعي
الظــروف الــيت ُيحــرم فيهــا املراقبــون الــدوليون مــن املعلومــات  
املستقاة من شهود العيان وُيخطط وُيدبر فيها إلحبـاط جهـود   
ــا أن     ــه رغــم إدراك حكومــة جورجي ــدويل. وقــال إن اجملتمــع ال

ية عن صون السـالم واالسـتقرار،   كال اجلانبني يتحمل املسؤول
__________ 

  )١٣(  S/1996/544.  
  )١٤(  S/1997/371.  
  )١٥(  S/1996/527.  
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ملواقــف األطــراف، كمــا تبينــها ال ميكــن إجــراء تقيــيم حقيقــي 
هنج متوازن. وتأمل حكومة بلده أن ُتتخـذ  يستند إىل أعماهلا، 

ــدويل يف      ــة لتوســيع مشــاركة اجملتمــع ال كــل اخلطــوات املمكن
تسوية الصراع. وهـو يـرى أنـه مـن املفيـد إيفـاد ممـثلني جمللـس         

ورجيـــا لدراســـة احلالـــة علـــى الطبيعـــة. وأعـــرب األمـــن إىل ج
 أن يســــتخدم اجمللــــس مجيــــع   املمثــــل أيضــــا عــــن أملــــه يف   

املتاحة له إلقنـاع االنفصـاليني بـأن سياسـتهم املخربـة       الوسائل
  .)١٦(ميئوس منها

وأكد ممثل أملانيا أن بلده يرحب بالدور القيِّم واملعـزز    
تحــدة، إال أن لالســتقرار الــذي تقــوم بــه بعثــة مــراقيب األمــم امل

هــذا الــدور ال ميكــن أن يكــون جملــرد دعــم اســتمرار احلالــة        
السياسية الراهنة بدون وجود احتمال حتقيق تسوية تفاوضـية.  
وإذا استمر مجود املوقف السياسي احلايل، فقد يضـطر اجمللـس   
إىل التساؤل عن الدور املقبل لألمم املتحـدة يف هـذا الصـراع.    

ــردي  وأعــرب املمثــل أيضــا عــن قلــق    حكومــة بلــده بســبب ت
ــيت      ــدوريات ال ــذي أدى بالفعــل إىل توقــف ال ــة ال ــة األمني احلال
تقوم هبا البعثة. وذكـر أنـه مـا مل يبـد يف األفـق أي حتسـن فـإن        
ذلـــك ســـيكون داعيـــا إىل إعـــادة النظـــر يف املهـــام الـــيت ُعهـــد  

  .)١٧(بإجنازها إىل بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا
الروسي أنه ال بد من إجيـاد تسـوية   وذكر ممثل االحتاد   

عاجلة للصراع وإزالة آثاره. وقـال إن بلـده جيـري مشـاورات     
نشطة مع القادة األخباز مقترنـة بتـدابري ملمارسـة ضـغوط قويـة      
ــرارات جملــس رؤســاء دول      ــا لق علــى اجلانــب األخبــازي، وفق

كــــانون الثاين/ينــــاير  ١٩رابطــــة الــــدول املســــتقلة املؤرخــــة 
املزيــد  )١٨(إعطــاء الوضــع يف ســوخومي  ، وذلــك بغيــة١٩٩٦

اء. ونّبه أيضا إىل وجود موضـوع آخـر   من املرونة والطابع البّن
__________ 

  )١٦(  S/PV.3680 و Corr.1 ٤ و ٣، الصفحتان.  
  .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  
  كانت سوخومي عاصمة أخبازيا حبكم الواقع.  )١٨(  

يســبب لوفــد بلــده قلقــا متزايــدا وهــو املــأزق احلــايل يف مســألة 
أن يصدر جملس ة بلده العودة املنظمة لالجئني. وتتوقع حكوم

األمن طلبـا حامسـا بشـأن هـذه القضـية يلقـى يف هنايـة املطـاف         
بوال حسنا يف سوخومي. واختتم املمثل كلمته قـائال إنـه مـن    ق

الضــروري اختــاذ تــدابري عاجلــة وواســعة النطــاق إلزالــة اخلطــر 
  .)١٩(األلغام تسببهالواسع االنتشار الذي 

وتكلــم عــدة ممــثلني آخــرين فــدعوا الطــرفني إىل بــذل    
جهود حثيثة من أجل التوصـل إىل تسـوية سياسـية. ويف حـني     

بــإعراب حكومــة جورجيــا عــن اســتعدادها     رحبــت الوفــود  
للمضــي قــدما، فقــد انتقــدت اســتمرار الســلطات األخبازيــة يف 
ــبيل    ــها يف سـ ــار مرونتـ ــها وحثـــت ســـوخومي علـــى إظهـ تعنتـ
التوصـــل إىل تســـوية تقـــوم علـــى ســـيادة جورجيـــا وســـالمتها 
اإلقليمية. وسلط األعضاء الضـوء أيضـا علـى احلالـة اإلنسـانية      

لالجـــئني واملشـــردين؛ وعلـــى إنشـــاء يف املنطقـــة وعلـــى حمنـــة ا
املكتــب املعــين حبقــوق اإلنســان يف ســوخومي؛ وتــردي احلالــة  
ــة يف منطقــة غــايل حيــث يشــكل اســتمرار زرع األلغــام     األمني
هتديــدا خطــريا لبعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجيــا وقــوة  
حفظ السالم التابعة لرابطـة الـدول املسـتقلة والسـكان احمللـيني      

سبة حلرية حركة مـراقيب األمـم املتحـدة. وأعـرب     وكذلك بالن
ــامج      ــراح وضــع برن ــدهم القت أغلــب املــتكلمني أيضــا عــن تأيي

مفوضــية حلمايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا يف أخبازيــا تنفــذه   
ــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان   ــاون مــع منظمــة األمــن    األم بالتع

  .  )٢٠(والتعاون يف أوروبا
__________ 

  )١٩(  S/PV.3680  وCorr.1 ١٢ و ١١، الصفحتان.  
(أيرلندا باسم االحتـاد األورويب   ٥و  ٤املرجع نفسه: الصفحتان   )٢٠(  

ــة      ــدا واجلمهوري ــا وبولن ــه: بلغاري ــدان املنتســبة واملنحــازة إلي والبل
مهوريــة الســلوفاكية ورومانيــا وســلوفينيا وقــربص  التشــيكية واجل

ــرويج)؛    ــلندا والنــ ــذلك أيســ ــا؛ وكــ ــة وهنغاريــ ــا ومالطــ والتفيــ
(الصــــــني)؛  ٨(شــــــيلي)؛ والصــــــفحة   ٨و  ٧والصــــــفحتان 

ــة املتحــدة)؛ والصــفحتان    ٩و  ٨والصــفحتان   ١٠و  ٩(اململك
ــفحتان    ــا)؛ والصــــ ــة كوريــــ ــدا)؛  ١١و  ١٠(مجهوريــــ (بولنــــ
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ار للتصـويت  ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـر     
ــرار    ــفه القــــ ــاع بوصــــ ــد باإلمجــــ   )، ١٩٩٦( ١٠٦٥واعُتمــــ

  ويف ما يلي نصه:  
  ،  إن جملس األمن  
مجيــع قراراتــه ذات الصــلة، وال ســيما القــرار  إذ يعيــد تأكيــد   
  ،١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ١٢) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٣٦

متـــــوز/  ١يف تقريـــــر األمـــــني العـــــام املـــــؤرخ  وقـــــد نظـــــر   
  ،١٩٩٦  يوليه

اسـتمرار عجـز الطـرفني عـن حـل       حظ مع بالغ القلقوإذ يال  
ــب األخبــازي،       ــذي يتخــذه اجلان ــا بســبب املوقــف املتشــدد ال خالفاهتم

يشدد على ضرورة قيام الطرفني، دون تـأخري، بتكثيـف جهودمهـا،     وإذ
حتت رعاية األمم املتحدة ومبساعدة االحتاد الروسي، كطرف تيسريي، 

لة ويف وقـت مبكـر للـرتاع، مبـا يف     بغية التوصل إىل تسوية سياسية شـام 
ذلك ما يتعلـق بـاملركز السياسـي ألخبازيـا داخـل دولـة جورجيـا، تقـوم         

  على االحترام الكامل لسيادة جورجيا وسالمتها اإلقليمية،
ضرورة احترام الطرفني حلقوق اإلنسان وإذ يؤكد من جديد   

 إجيـاد  بكل دقة، وإذ يعـرب عـن تأييـده جلهـود األمـني العـام الراميـة إىل       
سبل لتحسني مراعاة الطرفني هلذه احلقوق باعتبار ذلك جزءا ال يتجـزأ  

  من األعمال الرامية إىل حتقيق تسوية سياسية شاملة،
أن اتفاق وقف إطالق النار والفصل بني القـوات   وإذ يالحظ  

كــان موضــع احتــرام عــام  ١٩٩٤أيار/مــايو  ١٤املوقــع يف موســكو يف 
وات حفـظ السـالم اجلماعيـة التابعـة لرابطـة      من قبل الطرفني مبساعدة قـ 

  الدول املستقلة وبعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا،
على املسامهة اليت قدمتها البعثـة وقـوة حفـظ السـالم     وإذ يثين   

اجلماعية من أجل إقرار احلالة يف منطقـة الـرتاع، وإذ يشـدد علـى أمهيـة      
وثيـق يف جمـال اضـطالع     استمرار التعاون والتنسيق فيما بينـهما بشـكل  

  كل منهما بواليته،
إزاء تـــدهور األحـــوال األمنيـــة يف وإذ يســـاوره بـــالغ القلـــق   

منطقــة غــايل وفيمــا يتصــل بــأمن وســالمة الســكان احمللــيني والالجــئني    
واملشــردين العائــدين إىل املنطقــة، وأفــراد البعثــة وقــوة حفــظ الســالم        

  اجلماعية،
__________ 

(مصــر)؛  ١٣ونيســيا)؛ والصــفحة  (إند ١٣و  ١٢والصــفحتان 
 ١٤بيســـاو)؛ والصـــفحتان  -(غينيـــا  ١٥إىل  ١٣والصـــفحات 

ــا)؛ والصــفحتان   ١٥(بوتســوانا)؛ والصــفحة   ١٥ و  ١٦(إيطالي
  (الواليات املتحدة). ١٧ و

مع الـدويل علـى مسـاعدهتما    الطرفني بأن قدرة اجملت وإذ يذكر  
تتوقف على إرادهتما السياسية حلل الرتاع من خالل احلوار والتراضـي،  
وكذلك علـى تعاوهنمـا التـام مـع البعثـة وقـوة حفـظ السـالم اجلماعيـة،          

يف ذلــك الوفــاء بالتزاماهتمــا بشــأن ســالمة األفــراد الــدوليني وحريــة   مبــا
  تنقلهم،

رؤساء دول رابطة الـدول  بالقرار الذي اختذه  وإذ حييط علما  
  ١٩٩٦أيار/مايو  ١٧املستقلة املؤرخ 

أن رؤساء دول رابطة الـدول املسـتقلة سـينظرون     وإذ يالحظ  
متوز/يوليـه   ١٩يف متديد والية قوة حفـظ السـالم اجلماعيـة إىل مـا بعـد      

١٩٩٦،  
متــــوز/  ١بتقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ يرحــــب   - ١  

  ؛١٩٩٦  يوليه
إزاء اسـتمرار توقـف اجلهـود     قـه يعرب عـن بـالغ قل    - ٢  

  الرامية إىل حتقيق تسوية شاملة للرتاع يف أخبازيا، جورجيا؛
بسيادة جورجيا وسالمتها  يؤكد من جديد التزامه  - ٣  

اإلقليمية، داخل حدودها املعترف هبـا دوليـا، وكـذلك بضـرورة حتديـد      
دم مركــز أخبازيــا يف إطــار االلتــزام التــام هبــذه املبــادئ، ويشــدد علــى عــ 
  مقبولية أي إجراء خمالف هلذه املبادئ قد تتخذه القيادة األخبازية؛

جلهود األمني العام ومبعوثـه   يعيد تأكيد تأييده التام  - ٤  
اخلــاص الراميــة إىل حتقيــق تســوية سياســية شــاملة للــرتاع، مبــا يف ذلــك   

يتعلـق بـاملركز السياسـي ألخبازيـا داخـل دولـة جورجيـا، تقـوم علـى           ما
لكامـل لسـيادة جورجيـا وسـالمتها اإلقليميـة، وللجهـود الـيت        االحترام ا

يبذهلا االحتاد الروسي بصفته طرفا تيسرييا ملواصلة تكثيـف البحـث عـن    
ــوده         ــف جه ــى تكثي ــام عل ــني الع ــرتاع، ويشــجع األم ــلمية لل تســوية س
لتحقيق هذه الغاية، مبساعدة االحتاد الروسي كطرف تيسريي، وبـدعم  

  يف أوروبا؛ من منظمة األمن والتعاون
إىل الطــرفني، وال ســيما اجلانــب األخبــازي،   يطلــب  - ٥  

إحراز تقدم ملموس دون مزيد مـن التـأخري حنـو حتقيـق تسـوية سياسـية       
شاملة، ويطلب إليهما أيضـا أن يتعاونـا تعاونـا كـامال مـع اجلهـود الـيت        

  يبذهلا األمني العام مبساعدة االحتاد الروسي كطرف تيسريي؛
حــق مجيــع الالجــئني واملشــردين   يــديؤكــد مــن جد  - ٦  

املتضــررين بــالرتاع يف العــودة إىل ديــارهم يف ظــل ظــروف آمنــة، وفقــا   
للقــانون الــدويل وطبقــا ملــا ورد يف االتفــاق الربــاعي املتعلــق بــالعودة        

، ويدين ١٩٩٤نيسان/أبريل  ٤االختيارية لالجئني واملشردين واملؤرخ 
لعــودة، ويشــدد علــى عــدم اســتمرار اجلانــب األخبــازي يف عرقلــة هــذه ا

مقبولية أي صلة بني عـودة الالجـئني واملشـردين، مـن جانـب، ومسـألة       
  املركز السياسي ألخبازيا، جورجيا، من جانب آخر؛
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اجلانب األخبـازي بـأي ُيعجـل بشـكل كـبري       يطالب  - ٧  
من عملية العودة االختيارية لالجئني واملشردين، دون تأخري أو شـروط  

ل قبول جدول زمين يستند إىل اجلـدول الـذي   مسبقة، وخاصة من خال
اقترحته مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ويطالبه أيضـا  
بأن يكفل سالمة العائدين بشكل تلقائي املوجودين يف املنطقة بالفعـل،  
وأن يضفي الطابع النظامي على وضعهم بالتعاون مع املفوضية السـامية  

  وخاصة يف منطقة غايل؛ ووفقا لالتفاق الرباعي،
إىل االســتنتاجات الــيت توصــل إليهــا اجتمــاع   يشــري  - ٨  

قمة بودابست ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا بشـأن احلالـة يف أخبازيـا،    
جورجيـــا، ويؤكـــد عـــدم مقبوليـــة التغـــيريات الدميغرافيـــة الـــيت جنمـــت  

  الرتاع؛  عن
ــدين  - ٩   ــة،     ي ــدوافع عرقي ــيت جــرت ب ــل ال ــات القت عملي

  ائر أعمال العنف املتعلقة بأسباب عرقية؛وس
زرع األلغام يف منطقة غـايل، ممـا أدى بالفعـل     يدين  - ١٠  

إىل وفيات وإصابات عديدة بني السكان املدنيني وأفـراد حفـظ السـالم    
ــة       ــدويل، ويطلــب إىل الطــرفني أن يتخــذا كاف ــن اجملتمــع ال ــراقبني م وامل

ن يتعاونـا بشـكل كامـل مـع     ميكنهما من تـدابري ملنـع زرع األلغـام وأ    ما
بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجيــا وقــوة حفــظ الســالم اجلماعيــة   
التابعة لرابطة الدول املستقلة من أجل الوفاء بالتزاماهتما بكفالـة سـالمة   
ــة واملنظمــات      ــوة حفــظ الســالم اجلماعي ــراد األمــم املتحــدة وق ــع أف مجي

  اإلنسانية الدولية وحرية تنقلهم؛
األمــني العــام علــى اختــاذ اخلطــوات الالزمــة   يشــجع  - ١١  

ــام، هبــدف حتســني األحــوال       ــد الناشــئ عــن زرع األلغ ــة التهدي ملواجه
األمنيـة مــن أجــل تقليــل املخــاطر بالنسـبة ألفــراد البعثــة، وهتيئــة ظــروف   

  مواتية لالضطالع بواليتها على حنو فعال؛
ــرر  - ١٢   ــهي يف      يق ــرة إضــافية تنت ــة لفت ــة البعث ــد والي متدي

، رهنـا باسـتعراض اجمللـس لواليـة البعثـة      ١٩٩٧كانون الثاين/ينـاير   ٣١
  يف حالة حدوث أي تغيريات يف والية قوة حفظ السالم اجلماعية؛

لتنفيـذ برنـامج حمـدد يتعلـق     يعرب عن تأييـده التـام     - ١٣  
حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف أخبازيا، جورجيا، ويطلب إىل األمـني  

عـن   ١٩٩٦آب/أغسـطس   ١٥ىل اجمللـس حبلـول   العام أن يقدم تقريرا إ
الترتيبــات الــيت ميكــن اختاذهــا إلنشــاء مكتــب معــين حبقــوق اإلنســان يف 

  سوخومي؛
للـــدول لإلســـهام يكـــرر اإلعـــراب عـــن تشـــجيعه    - ١٤  

ــار     يف صــــندوق التربعــــات لــــدعم تنفيــــذ اتفــــاق وقــــف إطــــالق النــ
 ١٩٩٤أيار/مـايو   ١٤القـوات الـذي وقـع يف موسـكو يف      بني والفصل

يتعلـق باجلوانـب اإلنسـانية، مبــا يف ذلـك إزالـة األلغـام، علــى        و/أو فيمـا 
  النحو الذي حيدده املاحنون؛

إىل األمــني العــام أن ينظــر يف وســائل تــوفري  يطلــب   - ١٥  
مساعدة تقنية ومالية من أجل إعادة بناء اقتصاد أخبازيا، جورجيا، بعـد  

  أن تتكلل املفاوضات السياسية بالنجاح؛
ــا يط  - ١٦   ــاء  لـــب أيضـ ــام أن يواصـــل إبقـ إىل األمـــني العـ

اجمللس على علم بصورة منتظمة، وأن يقدم، بعد ثالثة أشهر من تاريخ 
اختاذ هذا القـرار، تقريـرا عـن احلالـة يف أخبازيـا، جورجيـا، مبـا يف ذلـك         

  عمليات البعثة؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.يقرر   - ١٧  

، فأكـــد تالتصـــويوتكلـــم ممثـــل فرنســـا بعـــد إجـــراء   
ضرورة اسـتئناف املفاوضـات السياسـية بشـكل عاجـل وإزالـة       
العقبــات أمــام عــودة الالجــئني واملشــردين. وأضــاف يف هــذا    
الصــدد أن تطــور احلالــة يف منطقــة غــايل ســيكون حمكــا جلديــة 
ــرفض املســتمر للتعــاون يف هــذه     ــال إن ال املمــثلني األخبــاز. وق

الدويل إىل أن يـدين بأقسـى   القضية لن يفيد إال يف دفع اجملتمع 
  .  )٢١(“للتطهري العرقي”العبارات ما ُيعترب سياسة متعمدة 

  
 ١٩٩٦تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٢املقــرر املــؤرخ   

ــة  ــرار ٣٧٠٧(اجللســــ ) ١٩٩٦( ١٠٧٧): القــــ
  وبيان من الرئيس

ــرار جملـــس  ١٩٩٦آب/أغســـطس  ٩يف    ، وعمـــال بقـ
تقريـرا   )، قدم األمـني العـام إىل اجمللـس   ١٩٩٦( ١٠٦٥األمن 

بشأن ما ميكن اختاذه من ترتيبات إلنشاء مكتب معـين حبقـوق   
اإلنســان يف ســوخومي بالتعــاون مــع منظمــة األمــن والتعــاون    

  .)٢٢(أوروبا  يف
ــوبر   ١٠ويف    ــرين األول/أكتـــ ــال ١٩٩٦تشـــ ، وعمـــ
ــالفقرة  ــرار جملــس األمــن    ١٦ب ــدم ١٩٩٦( ١٠٦٥مــن ق )، ق

ــة يف     ــرا عــن احلال ــس تقري ــام إىل اجملل ــن   األمــني الع ــا وع أخبازي
. وذكــر )٢٣(عمليــات بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجيــا 

__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  
  )٢٢(  S/1996/644.  
  )٢٣(  S/1996/843.  
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األمني العام يف تقريره أنـه علـى الـرغم مـن اضـطرار البعثـة إىل       
تقليص أنشطة الدوريات اليت تقوم هبـا يف قطـاع غـايل بسـبب     
اســتمرار خطــر األلغــام، فقــد متكنــت مــن تنفيــذ بعــض املهــام   

ــة. وأب   ــا يف املنطق ــة إليه ــة الســالم    املوكل ــأن عملي ــَس ب ــغ اجملل ل
تــزال معطلــة وأنــه مل يتحقــق أي تقــدم بشــأن مســألة عــودة  ال

الالجــئني واملشــردين إىل أخبازيــا. وقــد طلــب بنــاء علــى ذلــك  
إىل  ٨مبعوثه اخلاص أن يقوم بزيارة املنطقـة يف الفتـرة مـن     إىل
هبــدف تقيــيم احلالــة مــع     ١٩٩٦تشــرين األول/أكتــوبر   ١٠

مع االحتاد الروسي. وبناء علـى تقيـيم املبعـوث    ممثلي اجلانبني و
اخلاص للحالة، سينظر األمني العام فيمـا ميكـن لألمـم املتحـدة     

  اختاذه من خطوات إلحياء عملية السالم.
 تشــرين األول/ ٢٢، املعقــودة يف ٣٧٠٧ويف اجللســة   
وفقـا للتفـاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل إليــه        ١٩٩٦أكتـوبر  

ابقة، أدرج اجمللــس تقريــري األمــني يف مشــاورات اجمللــس الســ
العــام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا   
الرئيس (هندوراس)، مبوافقة اجمللس، ممثل جورجيا، بنـاء علـى   
طلبـــه، إىل املشـــاركة يف املناقشـــة بـــدون أن يكـــون لـــه احلـــق  

  التصويت.    يف
مث وجه الرئيس انتباه اجمللـس إىل مشـروع قـرار مقـدم       

االحتــــاد الروســــي وأملانيــــا وفرنســــا واململكــــة املتحــــدة مــــن 
  .)٢٤(والواليات املتحدة

وتكلــم ممثــل الصــني قبــل إجــراء التصــويت فقــال إنــه     
طبقا لالتفاق الذي توصـل إليـه الطرفـان يف جورجيـا، سـتقوم      
ــا ومفوضــية األمــم املتحــدة     منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

ق اإلنســـان يف حلقـــوق اإلنســـان بإنشـــاء مكتـــب معـــين حبقـــو
ضمان كفاءة املكتب وسالمته أوصـى األمـني العـام    لأخبازيا. و

ــا مرافــق     بــأن تــوفر لــه بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجي
ــة     ــاط بالبعث ــدعم الالزمــة. وأكــد املمثــل أن جملــس األمــن أن ال

__________ 

  )٢٤(  S/1996/866.  

واليــة حفــظ الســالم الرئيســية، وذكــر أن وفــد بلــده يــرى أن  
ــات حفــظ الســالم ينبغــي أن تكــ   ــة واضــحة  عملي ــا والي ون هل

ميكن أن تكون تلك الوالية جامعة مانعة وينبغي من بـاب   وال
أوىل أال تكون موسعة أكثر مـن الـالزم بتـويل تلـك العمليـات      
مســؤوليات تــدخل يف دوائــر اختصاصــات وكــاالت أخــرى.   
وأعرب عن أسفه لعـدم قبـول التعـديالت الـيت قدمتـها الصـني       

وأعــرب أيضــا عــن اعتقــاد  اســتنادا إىل ذلــك املوقــف املبــدئي.
الصــني بــأن اإلذن بإنشــاء املكتــب الســالف الــذكر يتجــاوز       
اختصاص جملس األمن، وأضـاف أنـه ال يتماشـى مـع االتفـاق      
املربم بني الطرفني املعنيني. ولذلك سـيمتنع الوفـد الصـيين عـن     
ــه حـــىت     ــرار. وأكـــد املمثـــل أنـ ــروع القـ التصـــويت علـــى مشـ

ينبغـــي أال يشـــكل ســـابقة اعُتمـــد مشـــروع القـــرار، فإنـــه   إذا
  .)٢٥(بالنسبة لعمليات األمم املتحدة األخرى حلفظ السالم

ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت،     
صـوتا مقابـل ال شـيء، مـع امتنـاع عضـو        ١٤واعُتمد بأغلبية 

 ١٠٧٧واحــــد (الصــــني) عــــن التصــــويت، بوصــــفه القــــرار 
  ويف ما يلي نصه: )٢٦()١٩٩٦(
  

  ،  إن جملس األمن  
متوز/يوليــه  ٢١) املــؤرخ ١٩٩٤( ٩٣٧إىل قراراتــه إذ يشــري   
، ١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير  ١٢) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٣٦، و ١٩٩٤

  ،١٩٩٦  متوز/يوليه ١٢) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٦٥و 
ــد نظــر     ــؤرخني   وق ــام امل ــري األمــني الع ــه  ١يف تقري متوز/يولي

  ،١٩٩٦آب/أغسطس  ٩  و
لسيادة جورجيـا وسـالمتها   وإذ يؤكد من جديد تأييده التام   

  اإلقليمية داخل حدودها املعترف هبا دوليا،
ــام املــؤرخ   يرحــب   - ١   ــر األمــني الع ــه  ١بتقري متوز/يولي
منه، ويقرر أن يكـون املكتـب املشـار إليـه      ١٨، وخباصة الفقرة ١٩٩٦

يف هـــذا التقريـــر جـــزءا مـــن بعثـــة مـــراقيب األمـــم املتحـــدة يف جورجيـــا  
__________ 

  )٢٥(  S/PV.3707٣و  ٢ن ، الصفحتا.  
  .٣، الصفحة S/PV.3707لالطالع على التصويت، انظر   )٢٦(  
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ثة، وذلك متشيا مع الترتيبات الوارد وصـفها  وخاضعا لسلطة رئيس البع
  ؛١٩٩٦آب/أغسطس  ٩من تقرير األمني العام املؤرخ  ٧يف الفقرة 
إىل األمني العام مواصـلة التعـاون الوثيـق مـع     يطلب   - ٢  

ــا لتحديــد أولويــات الــربامج املشــار إليهــا يف تقريــري     حكومــة جورجي
   تنفيذها؛األمني العام املذكورين أعاله والتشاور الوثيق يف

إىل األمني العـام اختـاذ ترتيبـات املتابعـة     يطلب أيضا   - ٣  
  التعاون يف أوروبا.الالزمة مع منظمة األمن و

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٢٧(اجمللس

نظــر جملــس األمــن يف تقريــر األمــني العــام بشــأن احلالــة يف          
. وأحـاط  ١٩٩٦األول/أكتـوبر   تشـرين  ١٠أخبازيا، جورجيـا، املـؤرخ   

علمــا أيضــا برســالة املمثــل الــدائم جلورجيــا املوجهــة إىل رئــيس جملــس    
  .١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ٨األمن بتاريخ 

ــه مل يتحقــق أي تقــدم       ــالغ القلــق أن ويالحــظ جملــس األمــن بب
يذكر حىت اآلن حنـو التوصـل إىل تسـوية سياسـية شـاملة للـرتاع، مبـا يف        

املركز السياســي ألخبازيــا، وبــاحترام ســيادة جورجيــا ذلــك مــا يتعلــق بــ
  وسالمتها اإلقليمية داخل حدودها املعترف هبا دوليا.

ويعيد جملس األمن تأكيد دعمـه الكامـل لقيـام األمـم املتحـدة        
بدور فعال، مبساعدة االحتاد الروسـي كطـرف تيسـريي، هبـدف حتقيـق      

للمنطقة، الـيت قـام هبـا    تسوية سياسية شاملة. ويف سياق الزيارة األخرية 
املبعوث اخلاص لألمني العام، يطلب اجمللس إىل األمني العام أن يضـطلع  

  مبزيد من اجلهود وأن يضع مقترحات إلنعاش عملية السالم املتوقفة.
ويؤكد جملس األمن أن املسـؤولية األوىل عـن حتقيـق اإلنعـاش       

ا، وخباصـة  لعملية السالم تقـع علـى عـاتق الطـرفني نفسـيهما، ويـدعومه      
اجلانب األخبازي، إىل اسـتئناف الناقشـات والتوصـل إىل تقـدم ملمـوس      

  يف املفاوضات.
ويساور جملس األمن قلق عميق إزاء تـدهور احلالـة يف منطقـة      

غــايل ومــا هلــذا التــدهور مــن أثــر ســليب علــى قــدرة بعثــة مــراقيب األمــم    
ــة إليهــا.     ــا علــى االضــطالع باملهــام املوكول ــدين املتحــدة يف جورجي وي

اجمللي زرع األلغام الربية وغري ذلك من األخطار املشـار إليهـا يف تقريـر    
األمـني العـام الـيت هتـدد البعثـة والقـوات اجلماعيـة حلفـظ السـالم التابعـة           
لرابطــة الــدول املســتقلة. ويــدعو اجمللــس كــال الطــرفني إىل اختــاذ مجيــع    

  اخلطوات الضرورية ملنع مجيع هذه األعمال.
األمن كـال الطـرفني إىل احتـرام اتفـاق موسـكو      ويدعو جملس   
بشـأن وقـف إطـالق النـار والفصـل بـني        ١٩٩٤أيار/مايو  ١٤املربم يف 

__________ 

  )٢٧(  S/PRST/1996/43.  

القوات ويعرب عن قلقه إزاء االنتهاكات املشار إليهـا يف تقريـر األمـني    
ــاطق      ــيت حــدثت مــؤخرا يف املن ــهاكات اخلطــرية ال ــام، وخباصــة االنت الع

  احملدودة السالح.
األمــن علــى أن قــدرة اجملتمــع الــدويل علــى      ويشــدد جملــس    

املساعدة تتوقف على التعاون الكامل مـن جانـب الطـرفني، وخصوصـا     
  وفاءمها بالتزاماهتما املتعلقة بسالمة املوظفني الدوليني وحرية تنقلهم.

ويشعر جملس األمن ببالغ القلق إزاء إعـالن اجلانـب األخبـازي      
ــة ســ    ــات الربملاني ــا يســمى باالنتخاب ــاين/   ٢٣تجرى يف أن م تشــرين الث

. فــإن إجــراء هــذه االنتخابــات ال يكــون ممكنــا إال بعــد ١٩٩٦نــوفمرب 
ــق        ــا يتعل ــق املفاوضــات فيم ــن طري ــا ع ــز السياســي ألخبازي ــر املرك تقري
ــا        ــرف هب ــا داخــل حــدودها املعت ــة جلورجي بالســيادة والســالمة اإلقليمي

ملشــاركة دوليــا، ويف إطــار تســوية سياســية شــاملة، وبضــمان إمكانيــة ا  
ــع الالجــئني واملشــردين. ويالحــظ اجمللــس أن      ــة مــن جانــب مجي الكامل
ــوفرة يف الوقــت      ــات غــري مت الشــروط الضــرورية إلجــراء هــذه االنتخاب
احلاضــر. ويــدعو اجلانــب األخبــازي إىل إلغــاء هــذه االنتخابــات ويــدعو  

اجلانبني إىل االمتناع عن أي عمل من شـأنه أن يزيـد حـدة     كذلك كال
  التوتر.

ــتمرار     و   ــق إزاء اسـ ــالغ القلـ ــعر ببـ ــن يشـ ــزال جملـــس األمـ ال يـ
الســلطات األخبازيــة يف إعاقــة عــودة الالجــئني واملشــردين، األمــر الــذي 

  ميكن قبوله على اإلطالق. ال
ويرحب جملس األمن بالتعاون احلميد القائم بـني بعثـة مـراقيب      

ــدو       ــة لرابطــة ال ــظ الســالم التابع ــوة حف ــا وق ــم املتحــدة يف أخبازي ل األم
  املستقلة وجهودمها املبذولة لتعزيز استقرار احلالة يف منطقة الرتاع.

ويطلب جملس األمن إىل األمـني العـام أن يواصـل إبقـاءه علـى        
  علم وثيق باحلالة.

  
 ١٩٩٧كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٠املقــــرر املــــؤرخ   

  )١٩٩٧( ١٠٩٦): القرار ٣٧٣٥(اجللسة 
ــاير   ٢٠يف    ــانون الثاين/ينـ ــال ١٩٩٧كـ ــرار ، وعمـ بقـ

)، قـدم األمـني العـام إىل اجمللـس     ١٩٩٦( ١٠٦٥جملس األمـن  
آخــر املســتجدات   تقريــرا يتنــاول احلالــة يف أخبازيــا ويعــرض    

يتعلــــق بعمليــــات بعثــــة مــــراقيب األمــــم املتحــــدة يف       فيمــــا
ــا ــايا    )٢٨(جورجيـ ــره أن القضـ ــام يف تقريـ ــني العـ ــر األمـ . وذكـ

وأضـاف   الرئيسية املتعلقة بعملية السـالم ال تـزال بـدون حـل.    
__________ 

  )٢٨(  S/1997/47.  
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أن دور األمــم املتحــدة ينبغــي أن يكــون دعــم جهــود اجلــانبني  
ــول وســط مقبولــ   ــا تكــون األســاس    ةللتوصــل إىل حل لكليهم

لتســوية شــاملة. وأبلــغ اجمللــَس بــأن األوضــاع يف قطــاع غــايل   
يطــرأ عليهــا أي حتســن. فــال تــزال أعمــال العنــف ُترتكــب     مل

ا مـن  ويبدو أن بعضـها تنظمـه مجاعـات مسـلحة تعمـل انطالقـ      
ــة       ــيطرة حكومـ ــن سـ ــارج عـ ــه خـ ــوري وأنـ ــر إنغـ ــوب هنـ جنـ

وإذا ُسـمح هلـذا الوضـع باالسـتمرار، فسـيكون مـن        جورجيا.
األصعب على البعثة أن تسهم يف هتيئة األوضاع املواتية لعـودة  
آمنــة ومنظمــة لالجــئني. وناشــد األمــني العــام مجيــع األطــراف  

أن تكـون لـه   املعنية أن تتخذ تدابري فعالة إلهناء وضع ال ميكـن  
آثار سلبية علـى عـودة السـالم إىل املنطقـة. وختامـا، ذكـر        إال

األمني العام أنـه علـى الـرغم مـن الظـروف الصـعبة الـيت تعمـل         
البعثة يف ظلها، فـإن وجودهـا ال يـزال يشـكل عـامال مسـاعدا       
ــة       ــدا للعملي ــا مفي ــوفر دعم ــو ي ــة وه ــى االســتقرار يف املنطق عل

يوصي بأن ميدد جملـس األمـن    السياسية. وبناء على ذلك، فإنه
والية بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيـا لفتـرة سـتة أشـهر     

  .  ١٩٩٧متوز/يوليه  ٣١إضافية تنتهي يف 
 كــانون الثــاين/ ٢٠، املعقــودة يف ٣٧٣٥ويف اجللســة   

وفقا للتفـاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل إليـه يف        ١٩٩٧يناير 
تقرير األمني العـام يف   مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس

ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس     جــدول أعمال
(اليابان)، مبوافقة اجمللس، ممثل جورجيـا، بنـاء علـى طلبـه، إىل     
املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصـويت. مث  
وجه الرئيس انتباه اجمللـس إىل مشـروع قـرار كـان قـد أُعـد يف       

. ووجه انتبـاه اجمللـس أيضـا    )٢٩(اجمللس السابقة أثناء مشاورات
موجهـة إىل   ١٩٩٧كانون الثاين/ينـاير   ٢١إىل رسالة مؤرخة 

حييل هبا نص أحكـام   )٣٠(رئيس جملس األمن من ممثل جورجيا
__________ 

  )٢٩(  S/1997/93.  
  )٣٠(  S/1997/57.  

الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة لشـبونة الـذي عقدتـه منظمـة األمـن      
ــا يف شــهر كــانون األول/ديســمرب     ــاون يف أوروب  ١٩٩٦والتع

كـانون   ٢٤فيما يتعلـق باحلالـة يف جورجيـا؛ ورسـالة مؤرخـة      
موجهة إىل األمني العام مـن ممثـل جورجيـا     ١٩٩٧الثاين/يناير 

 كـانون الثـاين/   ٢٠حييل هبا نسخة من رسـالة أخـرى مؤرخـة    
وردت إىل األمني العام من رئيس اجمللس األعلـى   ١٩٩٧يناير 

  .  )٣١(ألخبازيا
وع القـرار للتصـويت   ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـر    

ــرار   )، ويف ١٩٩٧( ١٠٩٦واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:    ما
  

  ،إن جملس األمن  
ــد     ــد تأكيــ ــيما   إذ يعيــ ــلة، وال ســ ــه ذات الصــ ــع قراراتــ مجيــ

، وإذ يشـري إىل  ١٩٩٦متوز/يوليـه   ١٢) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٦٥ القرار
  ،١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٢بيان رئيسه املؤرخ 

كــانون الثــاين/  ٢٠يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ  وقــد نظــر  
  ،١٩٩٧يناير 

باجلهود اليت يبذهلا األمـني العـام ومبعوثـه اخلـاص     وإذ يعترف   
واالحتــاد الروســي، كطــرف تيســريي، وجمموعــة أصــدقاء األمــني العــام   

  املعنيني جبورجيا دعما لعملية السلم، حسب املشار إليه يف التقرير،
اســتمرار عجــز الطــرفني عــن تســوية  الغ وإذ يالحــظ بقلــق بــ  

ــب األخبــازي،       ــذي يتخــذه اجلان ــا بســبب املوقــف املتشــدد ال خالفاهتم
يشدد على ضرورة قيام الطرفني، دون تـأخري، بتكثيـف جهودمهـا،     وإذ

حتت رعاية األمم املتحدة ومبساعدة االحتاد الروسي، كطرف تيسريي، 
بكـر للـرتاع، مبـا يف    بغية التوصل إىل تسـوية سياسـة شـاملة ويف وقـت م    

ذلك ما يتعلـق بـاملركز السياسـي ألخبازيـا داخـل دولـة جورجيـا، تقـوم         
  على االحترام الكامل لسيادة جورجيا وسالمتها اإلقليمية،

افتتاح مكتب األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان يف     وإذ يالحظ   
  أخبازيا، جورجيا،

ن ضرورة احترام الطرفني حلقوق اإلنساوإذ يؤكد من جديد   
احتراما تاما، وإذ يعرب عن تأييده جلهود األمني العام الرامية إىل إجيـاد  
سبل لتحسني مراعاة الطرفني هلذه احلقوق باعتبار ذلك جزءا ال يتجـزأ  

  من العمل الرامي إىل إجياد تسوية سياسية شاملة،
__________ 

  )٣١(  S/1997/75.  
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ما وقع مؤخرا من انتهاكات متكـررة،  وإذ يالحظ مع القلق   
قف إطالق النار والفصـل بـني القـوات املوقـع يف     من اجلانبني، التفاق و

، وكذلك أعمال العنف الـيت تنظمهـا   ١٩٩٤أيار/مايو  ١٤موسكو يف 
اجملموعــات املســلحة العاملــة انطالقــا مــن جنــوب هنــر إنغــوري وخــارج 

  سيطرة حكومة جورجيا،
على املسامهة اليت تقدمها بعثة مراقيب األمـم املتحـدة   وإذ يثين   

ــوة   ــا وق ــدول     يف جورجي ــث ال ــة لكمنول ــة التابع ــظ الســالم اجلماعي حف
ــرتاع، وإذ يالحــظ تطــور      ــة يف منطقــة ال ــرار احلال املســتقلة مــن أجــل إق
التعاون فيما بني البعثة وقـوة حفـظ السـالم اجلماعيـة بشـكل ملحـوظ،       
وإذ يشــدد علــى أمهيــة اســتمرار التعــاون والتنســيق فيمــا بينــهما بشــكل  

  اليته،وثيق يف جمال اضطالع كل منهما بو
إزاء استمرار تدهور األحوال األمنيـة  وإذ يساوره بالغ القلق   

يف منطقــة غــايل، ومــا رافقهــا مــن زيــادة يف أعمــال العنــف مــن جانــب  
ــها     ــام بــزرع األلغــام بصــورة عشــوائية، ومن اجملموعــات املســلحة، والقي
ــق أيضــا الســتمرار       ــالغ القل ــام، وإذ يســاوره ب ــدة مــن األلغ ــواع جدي أن

المة السكان احملليني والالجئني واملشـردين العائـدين إىل   تدهور أمن وس
  املنطقة وأفراد البعثة وقوة حفظ السالم اجلماعية،

الطرفني بأن قدرة اجملتمع الـدويل علـى مسـاعدهتما    وإذ يذكر   
تتوقـــف علـــى إرادهتمـــا السياســـية لتســـوية الـــرتاع مـــن خـــالل احلـــوار  

عثـة وقـوة حفـظ السـالم     والتراضي، وكذلك على تعاوهنمـا التـام مـع الب   
اجلماعية، مبا يف ذلك الوفاء بالتزاماهتمـا بشـأن سـالمة األفـراد الـدوليني      

  وحرية تنقلهم،
بالقرار الذي اختذه جملس رؤساء دول رابطـة  وإذ حييط علما   

القاضـي بتوسـيع    ١٩٩٦تشـرين األول/أكتـوبر    ١٧الدول املسـتقلة يف  
نطقــة الـرتاع يف أخبازيــا،  نطـاق واليـة قــوة حفـظ الســالم اجلماعيـة يف م    

  ،١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ٣١جورجيا، وبتمديدها حىت 
كـــانون  ٢٠بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ يرحـــب   - ١  

  ؛١٩٩٧الثاين/يناير 
إزاء اسـتمرار عـدم   يكرر اإلعراب عن قلقه البـالغ    - ٢  

  التوصل إىل حتقيق تسوية شاملة للرتاع يف أخبازيا، جورجيا؛
بسيادة جورجيا وسالمتها ن جديد التزامه يؤكد م  - ٣  

اإلقليمية، داخل حدودها املعترف هبـا دوليـا، وكـذلك بضـرورة حتديـد      
مركــز أخبازيــا يف إطــار االلتــزام التــام هبــذه املبــادئ، ويشــدد علــى عــدم  
مقبوليــة أي إجــراء خمــالف هلــذه املبــادئ قــد تتخــذه القيــادة األخبازيــة،    

ــا يف   وال ــيما قيامهـ ــرين ا ٢٣سـ ــاين/نوفمرب و تشـ ــانون األول/  ٧لثـ كـ
بإجراء انتخابات برملانية زائفة وغري قانونية يف أخبازيا،  ١٩٩٦ديسمرب 
  جورجيا؛

لقيـام األمـم املتحـدة بـدور     يعيد تأكيد تأييـده التـام     - ٤  
نشط يف عمليـة السـلم، ويرحـب جبهـود األمـني العـام ومبعوثـه اخلـاص         

للـرتاع، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق      الرامية إىل حتقيق تسـوية سياسـية شـاملة    
بـاملركز السياســي ألخبازيــا داخــل دولـة جورجيــا، تقــوم علــى االحتــرام   
ــذهلا       ــيت يب ــة، وللجهــود ال ــا وســالمتها اإلقليمي الكامــل لســيادة جورجي
االحتاد الروسي بوصفه طرفا تيسرييا ملواصلة تكثيـف السـعي حنـو إجيـاد     

ــى      ــام عل ــرتاع، ويشــجع األمــني الع ــوده   تســوية ســلمية لل مواصــلة جه
لتحقيق هذه الغاية، مبساعدة االحتاد الروسـي كطـرف تيسـريي وبـدعم     

  من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛
يف هذا السياق مببادرة األمني العام املبينـة يف  يرحب   - ٥  

  تقريره والرامية إىل تعزيز دور األمم املتحدة يف عملية السلم؛
ــيما اجل يهيـــب   - ٦   ــالطرفني، وال سـ ــازي،  بـ انـــب األخبـ

إحراز تقدم ملموس دون مزيد مـن التـأخري حنـو حتقيـق تسـوية سياسـية       
شاملة، ويهيب هبمـا كـذلك أن يتعاونـا تعاونـا كـامال مـع اجلهـود الـيت         

  يبذهلا األمني العام مبساعدة االحتاد الروسي كطرف تيسريي؛
بتجديـد احلـوار املباشـر علـى مسـتوى رفيـع       يرحب   - ٧  

يب هبما تكثيف السعي للتوصـل إىل حـل سـلمي عـن     بني الطرفني، ويه
طريق زيادة توسيع اتصاالهتما، ويطلب إىل األمـني العـام أن يقـدم كـل     

  ما يلزم من دعم إذا طلب الطرفان ذلك؛
حــق مجيــع الالجــئني واملشــردين  يؤكــد مــن جديــد   - ٨  

ــا        ــة، وفق ــارهم يف ظــل ظــروف آمن ــودة إىل دي ــالرتاع يف الع ــأثرين ب املت
لــدويل وطبقــا ملــا ورد يف االتفــاق الربــاعي املتعلــق بــالعودة       للقــانون ا

، ويدين ١٩٩٤نيسان/أبريل  ٤االختيارية لالجئني واملشردين واملؤرخ 
استمرار عرقلة هـذه العـودة، ويشـدد علـى عـدم مقبوليـة أي ربـط بـني         
  عودة الالجئني واملشردين، ومسألة املركز السياسي ألخبازيا، جورجيا؛

االستنتاجات اليت توصل إليهـا مـؤمتر قمـة    إىل يشري   - ٩  
لشبونة الذي عقدته منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا بشـأن احلالـة يف      
أخبازيا، جورجيا، ويؤكد عدم مقبولية التغيريات الدميغرافية اليت جنمـت  

  عن الرتاع؛
لعمليـات القتـل، وال سـيما الـيت     يكرر تأكيد إدانته   - ١٠  

  أعمال العنف اليت جتري بدوافع عرقية؛ جرت بدوافع عرقية، وسائر
للجانب األخبـازي بـأن ُيعجـل    يكرر تأكيد مطالبته   - ١١  

بشكل كبري عملية العـودة االختياريـة لالجـئني واملشـردين، دون تـأخري      
أو شــروط مســبقة، وخاصــة مــن خــالل قبــول جــدول زمــين يســتند إىل 

ــامية لشـــ      ــدة السـ ــم املتحـ ــية األمـ ــه مفوضـ ــذي اقترحتـ ــدول الـ ؤون اجلـ
الالجـئني، ويطالبـه كـذلك بـأن يكفـل سـالمة العائـدين بشـكل تلقــائي         
املوجودين يف املنطقـة بالفعـل، وأن جيعـل وضـعهم نظاميـا بالتعـاون مـع        

  املفوضية السامية ووفقا لالتفاق الرباعي، وخاصة من منطقة غايل؛
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يف هــذا الســياق باالجتمــاع املعقــود يــومي  يرحــب   - ١٢  
يف غـــايل بشـــأن اســـتئناف  ١٩٩٦يســـمرب كـــانون األول/د ٢٤و  ٢٣

عودة الالجئني واملشردين النظامية، وال سيما إىل منطقة غايل، ويهيـب  
  بالطرفني مواصلة هذه املفاوضات؛

بالطرفني أن يكفال التنفيذ التام التفاق وقـف  يهيب   - ١٣  
ــع يف موســكو يف       ــوات املوق ــني الق ــار والفصــل ب ــار/  ١٤إطــالق الن أي

  ؛١٩٩٤  مايو
ــدين   - ١٤   ــام، وال ســيما زرع  ي االســتمرار يف زرع األلغ

أنــواع جديــدة منــها يف منطقــة غــايل، ممــا أدى بالفعــل إىل عــدة وفيــات 
ــراد حفــظ الســالم واملــراقبني مــن      وإصــابات بــني الســكان املــدنيني وأف
اجملتمع الدويل، ويهيب بالطرفني أن يتخذا كافة ما ميكنـهما مـن تـدابري    

ثيــف األنشــطة الــيت تقــوم هبــا اجلماعــات      ملنــع زرع األلغــام ومنــع تك  
املسلحة، وأن يتعاونـا بشـكل كامـل مـع بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف         
جورجيا وقوة حفظ السالم اجلماعية التابعة لرابطة الدول املسـتقلة مـن   
أجل الوفاء بالتزاماهتما بكفالـة سـالمة مجيـع أفـراد األمـم املتحـدة وقـوة        

  مات اإلنسانية الدولية وحرية تنقلهم؛حفظ السالم اجلماعية واملنظ
ــة     حيــث   - ١٥   ــاذ اخلطــوات الالزم ــى اخت ــام عل ــني الع األم

ــام، هبــدف حتســني األحــوال       ــد الناشــئ عــن زرع األلغ ــة التهدي ملواجه
األمنيــة مــن أجــل تقليــل املخــاطر الــيت يتعــرض هلــا أفــراد البعثــة، وهتيئــة   

  الظروف املواتية لالضطالع بواليتها على حنو فعال؛
ــرر   - ١٦   ــديق ــهي يف     متدي ــدة تنت ــرة جدي ــة لفت ــة البعث والي

، رهنا باسـتعراض اجمللـس لواليـة البعثـة يف حالـة      ١٩٩٧متوز/يوليه  ٣١
  حدوث أي تغريات يف والية قوة حفظ السالم اجلماعية؛

لتنفيـذ برنـامج حمـدد يتعلـق     يعرب عن تأييـده التـام     - ١٧  
رجيـا، ويالحـظ يف هـذا    حبماية وتعزيز حقوق اإلنسـان يف أخبازيـا، جو  

الســـياق افتتـــاح مكتـــب األمـــم املتحـــدة حلقـــوق اإلنســـان يف أخبازيـــا، 
كجزء من البعثة، حتـت   ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٠جورجيا يف 

سلطة رئيس البعثة، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل ترتيبات املتابعـة  
ــا وأن يواصــل ا      ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــع منظم ــة م ــاون الالزم لتع

  الوثيق مع حكومة جورجيا؛
تشـجيعه للـدول علـى اإلسـهام يف      يؤكد من جديد  - ١٨  

صندوق التربعات لدعم تنفيذ اتفـاق موسـكو و/أو مـن أجـل اجلوانـب      
  اإلنسانية اليت تشمل إزالة األلغام، على النحو الذي حيدده املاحنون؛  

إىل األمــني العــام أن ينظــر يف وســائل تــوفري  يطلــب   - ١٩  
ساعدة التقنية واملالية من أجل إعـادة بنـاء اقتصـاد أخبازيـا، جورجيـا،      امل

  بعد أن تتكلل املفاوضات السياسية بالنجاح؛
ــا   - ٢٠   ــاء  يطلـــب أيضـ ــام أن يواصـــل إبقـ إىل األمـــني العـ

اجمللس على علم بصورة منتظمة، وأن يقدم بعد ثالثة أشـهر مـن تـاريخ    

ازيـــا، جورجيـــا، يشـــمل اختـــاذ هـــذا القـــرار تقريـــرا عـــن احلالـــة يف أخب 
معلومــات عــن عمليــات البعثــة، وأن يقــدم يف تقريــره توصــيات بشــأن   
طابع وجود األمم املتحدة، ويعرب يف هـذا الصـدد عـن اعتزامـه إجـراء      

  استعراض شامل للعملية يف هناية واليتها احلالية؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.يقرر   - ٢١  

  
(اجللســـــة  ١٩٩٧ أيار/مـــــايو ٨املـــــؤرخ  قـــــررامل  

  ): بيان من الرئيس٣٧٧٤
، وعمـــال بقـــرار جملـــس ١٩٩٧نيســـان/أبريل  ٢٥يف   

)، قدم األمـني العـام إىل اجمللـس تقريـرا     ١٩٩٧( ١٠٩٦األمن 
عن احلالة يف أخبازيـا وعمليـات بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف       

. وذكــر األمــني العــام يف تقريــره أن طــريف الــرتاع )٣٢(جورجيــا
ــى مــ   ــى مواصــلة اتصــاالهتما املباشــرة    مصــممان عل ــدو عل ا يب

وتوسيع نطاق عالقاهتما الثنائية. وأضـاف أن االحتـاد الروسـي    
أيـد أيضـا تعزيـز مشــاركة األمـم املتحـدة يف العمليـة السياســية       

إلقـرار السـالم بتحسـني     ةويوافق على أن هتتدي اجلهـود املقبلـ  
دة تبـــادل املعلومـــات والتنســـيق. واســـتجابة للمطالـــب املتزايـــ 

ــرار       ــة إق ــم املتحــدة يف عملي ــز مشــاركة األم الناشــئة عــن تعزي
السالم، يعتزم األمني العام تعيني ممثل خاص مقيم يتخـذ مقـرا   
له يف تبليسي وسوخومي ويكون خلفـا ملبعوثـه اخلـاص احلـايل     
يف جورجيــا. وأعــرب األمــني العــام أيضــا عــن اعتزامــه تعزيــز   

مــن املــوظفني   العنصــر السياســي يف البعثــة بنشــر عــدد قليــل     
اإلضـــــافيني املتخصصـــــني يف الشـــــؤون السياســـــية واملدنيـــــة  

  والقانونية.  
 ١٩٩٧أيار/مـايو   ٨، املعقودة يف ٣٧٧٤ويف اجللسة   

ــه يف مشــاورات     وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إلي
اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس تقريــر األمــني العــام يف جــدول  

ال، دعـا الـرئيس (مجهوريـة    أعماله. وبعد إقرار جـدول األعمـ  
كوريا)، مبوافقة اجمللـس، ممثـل جورجيـا، بنـاء علـى طلبـه، إىل       
املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصـويت. مث  

__________ 

  )٣٢(  S/1997/340.  
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نيسـان/أبريل   ١وجه الرئيس انتبـاه اجمللـس إىل رسـالة مؤرخـة     
 )٣٣(موجهة إىل األمني العام مـن ممثـل االحتـاد الروسـي     ١٩٩٧

ربعــة صــكوك اعتمــدها جملــس رؤســاء دول رابطــة  حييــل هبــا أ
؛ ورســالة مؤرخــة ١٩٩٧آذار/مـارس   ٢٨الـدول املســتقلة يف  

موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثلــي  ١٩٩٧نيســان/أبريل  ٣٠
) ١٩٩٧( ١١١٩أذربيجان وجورجيا حييالن هبا نـص القـرار   

املتعلــق باملنازعــات يف منطقــة مــا وراء القوقــاز والــذي اختذتــه  
ــة  ــا يف   اجلمعيـــ ــس أوروبـــ ــة جمللـــ ــان/أبريل  ٢٢الربملانيـــ نيســـ
. ووجـــه الـــرئيس انتبـــاه اجمللـــس أيضـــا إىل رســـالة )٣٤(١٩٩٧

ــيس جملــس    ١٩٩٧نيســان/أبريل  ٢٨مؤرخــة  ــة إىل رئ موجه
حييـــل هبـــا رســـالة مـــن رئـــيس  )٣٥(األمـــن مـــن ممثـــل جورجيـــا

ــا مؤرخــة   ــه    ١٩٩٧نيســان/أبريل  ٢٣جورجي ــا أن ــذكر فيه ي
ذ عـــودة الالجـــئني واملشـــردين يســـتحيل ألســـباب أمنيـــة تنفيـــ

داخليـــا ويطلـــب فيهـــا تعزيـــز دور األمـــم املتحـــدة يف عمليـــة   
  السالم.
ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٣٦(اجمللس

نظر جملس األمن يف تقرير األمني العام عـن احلالـة يف أخبازيـا،      
ــؤرخ   ــا، املـ ــان/أبريل  ٢٥جورجيـ ــا أي ١٩٩٧نيسـ ــاط علمـ ــا . وأحـ ضـ

بالرســالة املوجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل الــدائم لالحتــاد الروســي   
والرســالة املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن   ١٩٩٧نيســان/أبريل  ١ يف

ــدة يف      ــم املتحـ ــدى األمـ ــا لـ ــدائم جلورجيـ ــل الـ ــن املمثـ ــان/  ٢٨مـ نيسـ
  .١٩٩٧  أبريل

ويكرر جملس األمن اإلعراب عن تأييده التام لسيادة جورجيا   
  متها اإلقليمية ضمن حدودها املعترف هبا دوليا.وسال

ــم          ــام الضــطالع األم ــده الت ــددا تأيي ــن جم ــس األم ويؤكــد جمل
املتحدة بدور أنشط، مبساعدة االحتاد الروسي كطرف تيسريي، هبدف 

  التوصل إىل تسوية سياسية شاملة.
__________ 

  )٣٣(  S/1997/268.  
  )٣٤(  S/1997/345.  
  )٣٥(  S/1997/339.  
  )٣٦(  S/PRST/1997/25.  

ويعترف جملس األمن باجلهود املبذولة دعما لعملية السلم من   
العـام وممثلـه اخلـاص، مبسـاعدة االحتـاد الروسـي كطـرف        جانب األمني 

تيسريي، ومنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا وجمموعـة أصـدقاء األمـني      
العام بشأن جورجيا، على النحو املذكور يف تقرير األمني العـام املـؤرخ   

  .١٩٩٧نيسان/أبريل  ٢٥
ويف هـــذا الســـياق، يعـــرب جملـــس األمـــن عـــن تأييـــده التـــام     

نيسان/أبريل  ٢٥املقدمة من األمني العام يف تقريره املؤرخ للمقترحات 
من أجل تعزيز مشاركة األمم املتحدة يف عمليـة صـنع السـالم.     ١٩٩٧

ويؤيد تأييدا تاما، بصفة خاصة، اعتزام األمـني العـام عقـد اجتمـاع مـع      
الطرفني لتحديد اجملاالت اليت ميكن فيها إحراز تقـدم سياسـي ملمـوس.    

األمني العام على استكشاف فكـرة إعـادة تنشـيط جلنـة     ويشجع اجمللس 
  التنسيق وإنشاء أفرقة خرباء بشأن املسائل موضع االهتمام املشترك.

ويرحب جملس األمن باعتزام األمـني العـام تعـيني ممثـل خـاص        
مقيم، خلفا ملبعوثه اخلاص احلايل يف جورجيا، وتعزيز العنصر السياسي 

  ة يف جورجيا (البعثة).يف بعثة مراقيب األمم املتحد
ــاذ        ــى اختـ ــام علـ ــذلك األمـــني العـ ــن كـ ــجع جملـــس األمـ ويشـ

تقتضــيه احلالــة مــن خطــوات، بالتعــاون مــع الطــرفني، بغيــة ضــمان     مــا
العودة الفورية واآلمنة لالجئني واملشـردين إىل ديـارهم، مبسـاعدة مجيـع     

م املنظمات الدولية املعنية. وحييط اجمللس علما ببدء أنشطة مكتـب األمـ  
  املتحدة حلقوق اإلنسان يف أخبازيا، جورجيا.

وال يزال جملس األمن يشدد على أن املسؤولية األساسـية عـن     
إعادة تنشيط عملية السالم تقع على عاتق الطـرفني نفسـهما. ويرحـب    
باستمرار إجراء احلوار املباشر بينهما. ويطلب اجمللس إليهما، وال سيما 

ــعي   ــازي، تكثيـــف السـ ــوية   اجلانـــب األخبـ ــل إىل تسـ ــل التوصـ ــن أجـ مـ
بالوسائل السلمية عن طريق مواصلة توسـيع نطـاق اتصـاالهتما ويطلـب     
إىل األمـــني العـــام أن يـــوفر مجيـــع أشـــكال الـــدعم املناســـبة، إذا طلـــب  
ــام إىل       ــداء املوجــه مــن األمــني الع ــان ذلــك. ويالحــظ اجمللــس الن الطرف

يذ القرارات الـيت  الطرفني كليهما ملواصلة املناقشات احلالية من أجل تنف
آذار/مــارس  ٢٨اختــذها جملــس رؤســاء دول رابطــة الــدول املســتقلة يف  

١٩٩٧.  
وما زال جملس األمن يساوره قلق عميق إزاء استمرار تـدهور    

أحوال األمن يف منطقة غايل، مبـا يف ذلـك أعمـال العنـف الـيت ترتكبـها       
ات اجلماعات املسلحة وبث األلغام بصـورة عشـوائية وعمليـات السـرق    

املســـلحة ومـــا جنـــم عـــن ذلـــك مـــن تـــدهور أحـــوال الســـالمة واألمـــن 
يتعلق بالسكان احملليني والالجـئني واملشـردين العائـدين إىل املنطقـة      فيما

ــدول        ــة لرابطــة ال ــة التابع ــوات حفــظ الســالم اجلماعي ــة وق ــراد البعث وأف
املستقلة. ويدين اجمللس أعمال العنف اليت أدت إىل حـدوث خسـائر يف   

راد قوة حفظ السالم التابعة لرابطـة الـدول املسـتقلة. ويرحـب     أرواح أف
بــاعتزام األمــني العــام مواصــلة بــذل كــل جهــد ممكــن مــن أجــل تــدعيم  
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ــراقبني    النتـــائج اإلجيابيـــة الـــيت حتققـــت مـــؤخرا بغيـــة تعزيـــز ســـالمة املـ
  العسكريني وحتسني الفعالية التشغيلية للبعثة.

ا بضـــمان ســـالمة ويـــذكِّر جملـــس األمـــن الطـــرفني بالتزامهمـــ  
وحرية تنقـل البعثـة وقـوة حفـظ السـالم التابعـة لرابطـة الـدول املسـتقلة          

  واحليلولة، بصفة خاصة، دون بث األلغام.
ويرحب جملس األمـن أيضـا بالتعـاون اجليـد القـائم بـني البعثـة          

وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة وجبهودمها املبذولة مـن  
  ر احلالة يف منطقة الرتاع.أجل تعزيز استقرا

ــذهلا         ــيت تب ــاجلهود املســتمرة ال ــن أيضــا ب ــس األم ويرحــب جمل
ــة    ــانية مــــن أجــــل تلبيــ وكــــاالت األمــــم املتحــــدة واملنظمــــات اإلنســ
االحتياجات العاجلة ملن يتعرضون ملعاناة شديدة من عواقـب الـرتاع يف   
 أخبازيــا، جورجيــا، وال ســيما املشــردون داخليــا، ويشــجع زيــادة تقــدمي

املســامهات حتقيقــا لتلــك الغايــة. ويكــرر أيضــا اإلعــراب عــن تشــجيعه    
للدول للمسامهة يف الصندوق الطوعي دعما لتنفيذ اتفاق وقف إطـالق  
النار وفصل القوات و/أو اجلوانب اإلنسانية، مبا يف ذلك إزالـة األلغـام،   

  على النحو الذي حدده املاحنون.
يواصـل إبقـاءه علـى     ويطلب جملس األمن إىل األمـني العـام أن    

  علم بصورة وثيقة باحلالة.
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــه  ٣١املقـ ــة  ١٩٩٧متوز/يوليـ (اجللسـ
  )١٩٩٧( ١١٢٤): القرار ٣٨٠٧

، وعمال بقرار جملس األمن ١٩٩٧متوز/يوليه  ١٨يف   
)، قدم األمني العـام إىل اجمللـس تقريـرا بشـأن     ١٩٩٧( ١٠٩٦

ليـات بعثـة   احلالة يف أخبازيا جبورجيا يشـمل معلومـات عـن عم   
. وذكـر األمـني العـام يف    )٣٧(مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا  

تقريــــره أن احتمـــــاالت إحـــــراز تقــــدم يف عمليـــــة الســـــالم   
اجلورجية/األخبازية حتسنت. فقد أدت جهود االحتـاد الروسـي   
للتوصل إىل تسـوية للحالـة والتـزام األمـني العـام املعلـن بتعزيـز        

ملية إىل حتريك سلسـلة مـن   مشاركة األمم املتحدة يف تلك الع
املبادرات من جانب أطراف الـرتاع. وأضـاف أنـه يوصـي، يف     
ضوء التقدم احملرز يف العمليـة السياسـية ومـع مراعـاة أن البعثـة      
تواصل التأثري بصورة إجيابية على تلك احلالة، بأن ميـدد جملـس   

__________ 

  )٣٧(  S/1997/558  وAdd.1.  

ــة حـــىت   ــة البعثـ ــاير  ٣١األمـــن واليـ ــانون الثاين/ينـ ، ١٩٩٨كـ
اجمللس استعراضـا مبكـرا هلـذا القـرار إذا أدت     بشرط أن جيري 

الــيت تتخــذها حكومــات الــدول املشــمولة يف رابطــة  تالقــرارا
الدول املستقلة إىل تغيريات يف والية قوة حفظ السـالم التابعـة   

  للرابطة.
متوز/يوليـــــه  ٣١، املعقـــــودة يف ٣٨٠٧ويف اجللســـــة   
ــه يف     ١٩٩٧ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

اورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  مش
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس     جــدول أعمال
(السويد)، مبوافقـة اجمللـس، ممثلـي جورجيـا وأملانيـا، بنـاء علـى        
طلبهما، إىل املشـاركة يف املناقشـة بـدون أن يكـون هلمـا احلـق       

لــــس إىل رســــالة يف التصــــويت. مث وجــــه الــــرئيس انتبــــاه اجمل
موجهــة إىل األمــني العــام مــن  ١٩٩٧متوز/يوليــه  ٢٨ مؤرخــة

ممثل جورجيا حييل هبا نص رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهـة  
إىل األمني العـام مـن رئـيس جورجيـا بشـأن احملادثـات اجلاريـة        

  .)٣٨(واألخبازي  بني اجلانبني اجلورجي
ويف اجللســة نفســها وجــه الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل        

. مث طُرح مشروع القـرار للتوصـيت واعتمـد    )٣٩(شروع قرارم
  ) ويف ما يلي نصه:١٩٩٧( ١١٢٣باإلمجاع بوصفه القرار 

  ،إن جملس األمن  
إىل مجيع قراراتـه ذات الصـلة، ويؤكـد بالـذات علـى       إذ يشري  
ــرار  ــاير  ٣٠) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١٠٩٦القــ ــانون الثاين/ينــ ، ١٩٩٧كــ

  ،١٩٩٧أيار/مايو  ٨إىل بيان رئيسه املؤرخ  يشري  وإذ
ــام املـــؤرخ   وقـــد نظـــر   ــر األمـــني العـ ــه  ١٨يف تقريـ متوز/يوليـ
١٩٩٧،  

املتحـدة بـدور    تأييده التام الضـطالع األمـم   وإذ يكرر تأكيد  
أنشــط، مبســاعدة االحتــاد الروســي كطــرف تيســريي، بغيــة التوصــل إىل 

  تسوية سياسية شاملة،
__________ 

  )٣٨(  S/1997/590.  
  )٣٩(  S/1997/594.  
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ثلـه اخلـاص،   باجلهود الـيت يبـذهلا األمـني العـام ومم     وإذ يعترف  
مبساعدة االحتاد الروسـي كطـرف تيسـريي، وكـذلك جمموعـة أصـدقاء       
األمني العام املعنيني جبورجيا، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، دعما 

  لعملية السالم، حسب املشار إليه يف التقرير،
يف هذا السـياق مبـا أشـار إليـه التقريـر مـن حتسـن         وإذ يرحب  

بقلـق بـالغ اسـتمرار     وإذ يالحـظ السـالم،   فرص إحـراز تقـدم يف عمليـة   
ــام     إخفــاق الطــرفني يف تســوية خالفاهتمــا، وإذ يشــدد علــى ضــرورة قي
ــرفني، دون تــأخري، بتكثيــف جهودمهــا، بغيــة التوصــل إىل تســوية       الط
سياسية مبكرة وشاملة للرتاع، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق بـاملركز السياسـي      

ــا، تقــوم علــى اال    ــة جورجي ــا داخــل دول ــرام الكامــل لســيادة  ألخبازي حت
  جورجيا وسالمتها اإلقليمية،

ضرورة احترام الطرفني حلقوق اإلنسان  وإذ يؤكد من جديد  
عـن تأييـده جلهـود األمـني العـام الراميـة إىل إجيـاد         وإذ يعـرب بكل دقة، 

يتجـزأ   سبل لتحسني مراعاة الطرفني هلذه احلقوق باعتبار ذلك جزءا ال
ــى إجيــاد تســوية سي    ــالتطورات   مــن العمــل عل ــوه ب اســية شــاملة، وإذ ين

ــا،   احلاصــلة يف عمــل مكتــب األمــم  املتحــدة حلقــوق اإلنســان يف أخبازي
  جورجيا،
املتحـدة يف   باملسامهة اليت تقدمها بعثة مراقيب األمـم  ديوإذ يش  

جورجيا وقوات حفظ السـالم املشـتركة التـابع لرابطـة الـدول املسـتقلة       
ول املسـتقلة) مــن أجـل اســتقرار   (قـوة حفــظ السـالم التابعــة لرابطـة الــد   

احلالة يف منطقة الرتاع، وإذ يالحظ أن التعاون بني بعثـة املـراقبني وقـوة    
حفظ السالم جيري بصورة طيبة ويواصل تطوره، وإذ يشدد على أمهية 
استمرار التعاون والتنسيق فيما بينـهما بشـكل وثيـق يف جمـال اضـطالع      

  كل منهما بواليته،
إزاء استمرار عدم استقرار األوضـاع   قلقوإذ يساوره بالغ ال  

األمنية وتوترها يف منطقة غايل، اليت اتسمت بأعمال عنـف مـن جانـب    
جمموعــات مســلحة، وأعمــال ســطو مســلح، وغــري ذلــك مــن اجلــرائم     
ــواع      الشــائعة، واألخطــر مــن كــل ذلــك، بــث األلغــام، مبــا يف ذلــك أن

جم عـن ذلـك مـن    جديدة منها، وإذ يساوره بالغ القلق أيضا إزاء ما يـن 
انعدام سالمة وأمن السكان احملليني والالجـئني واملشـردين العائـدين إىل    
املنطقة وأفـراد بعثـة املـراقبني وقـوة حفـظ السـالم التابعـة لرابطـة الـدول          

  املستقلة،
الطرفني بأن قدرة اجملتمع الـدويل علـى مسـاعدهتما     وإذ يذكِّر  

مـــن خـــالل احلـــوار  تتوقـــف علـــى إرادهتمـــا السياســـية لتســـوية الـــرتاع
والتراضي، وكذلك على تعاوهنمـا التـام مـع بعثـة املـراقبني وقـوة حفـظ        
الســالم التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة، مبــا يف ذلــك الوفــاء بالتزاماهتمــا 

  بشأن سالمة األفراد الدوليني وحرية تنقلهم،
بالقرار الذي اختذه جملس رؤساء دول رابطـة   وإذ حييط علما  

القاضـي بتوسـيع نطـاق     ١٩٩٧آذار/مارس  ٢٨لة املؤرخ الدول املستق

والية قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الـدول املسـتقلة يف منطقـة الـرتاع     
، وإن ١٩٩٧متوز/يوليــه  ٣١يف أخبازيــا، جورجيــا، وبتمديــدها حــىت    

ــة إىل      ــيقن الــذي حيــيط بتمديــد الوالي كــان يالحــظ مــع القلــق عــدم الت
  بعد ذلك التاريخ، ما

ــؤرخ    يرحـــب  - ١   ــام املـ ــر األمـــني العـ ــوز/  ١٨بتقريـ متـ
  ؛١٩٩٧  يوليه

عن قلقه البالغ إزاء استمرار توقـف   يكرر اإلعراب  - ٢  
  اجلهود الرامية إىل حتقيق تسوية شاملة للرتاع يف أخبازيا، جورجيا؛

التزامه بسيادة جورجيـا وسـالمتها    يؤكد من جديد  - ٣  
ا، وكـذلك بضـرورة حتديـد    اإلقليمية، داخل حدودها املعترف هبـا دوليـ  

مركــز أخبازيــا يف إطــار االلتــزام التــام هبــذه املبــادئ، ويشــدد علــى عــدم  
  مقبولية أي إجراء تتخذه القيادة األخبازية يكون خمالفا هلذه املبادئ؛

جبهود األمني العام وممثله اخلاص الراميـة إىل   يرحب  - ٤  
ــا يتع      ــك م ــا يف ذل ــرتاع مب ــق تســوية سياســية شــاملة لل ــاملركز  حتقي ــق ب ل

السياسـي ألخبازيــا داخــل دولــة جورجيـا، تقــوم علــى االحتــرام الكامــل   
ــاد        ــذهلا االحت ــيت يب ــاجلهود ال ــة، وب ــا وســالمتها اإلقليمي لســيادة جورجي
ــن       ــة األخــرية م ــا تيســرييا، وخباصــة خــالل اجلول الروســي بوصــفه طرف
ــه     ــكو يف حزيران/يونيـ ــرفني يف موسـ ــات الـــيت عقـــدت بـــني الطـ احملادثـ

  واصلة تكثيف السعي حنو إجياد تسوية سلمية للرتاع؛، مل١٩٩٧
املتحـدة بـدور    تأييـده الضـطالع األمـم    يعيد تأكيـد   - ٥  

أنشــط يف عمليــة الســالم، ويشــجع األمــني العــام علــى مواصــلة جهــوده 
لتحقيق هذه الغاية، مبساعدة االحتاد الروسي كطرف تيسريي، وبـدعم  

ــيني      ــام املعن ــة أصــدقاء األمــني الع ــن جمموع ــن   م ــة األم ــا ومنظم جبورجي
ــع        ــاع رفي ــد اجتم ــذا الســياق بعق ــا، ويرحــب يف ه ــاون يف أوروب والتع

املتحـدة لتحديـد    املستوى بشأن الـرتاع يف جنيـف حتـت إشـراف األمـم     
  اجملاالت اليت ميكن إحراز تقدم سياسي ملموس فيها؛

بإضافة تقرير األمني العام، ويؤيد اعتزام  حييط علما  - ٦  
مني العام اسـتئناف عقـد االجتمـاع يف أيلول/سـبتمرب،     املمثل اخلاص لأل

ويهيب بصفة خاصة باجلانب األخبازي أن يشارك بصورة بناءة يف هذا 
  االجتماع املستأنف؛

أن املســؤولية الرئيســية عــن تنشــيط عمليــة      يؤكــد  - ٧  
السالم تقع على عاتق الطرفني نفسيهما، ويهيب بالطرفني إحراز تقـدم  

ــن    ــد م ــاملة،     ملمــوس دون مزي ــق تســوية سياســية ش ــأخري حنــو حتقي الت
ويهيــب هبمــا كــذلك أن يتعاونــا تعاونــا كــامال مــع األمــني العــام وممثلــه 
ــه مــن جهــود، مبســاعدة االحتــاد الروســي كطــرف     اخلــاص فيمــا يبذالن

  تيسريي؛
ــرفني،   يرحـــب  - ٨   ــر بـــني الطـ ــتمرار احلـــوار املباشـ باسـ

ســلمي عــن  ويهيــب هبمــا تكثيــف ســعيهما مــن أجــل التوصــل إىل حــل 
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طريق زيادة توسيع نطاق اتصاالهتما، ويطلب إىل األمني العام أن يقـدم  
كل ما يلزم من دعم إذا طلب الطرفـان ذلـك، ويـذكِّر مبناشـدة األمـني      
العام كال الطرفني أن يواصال املناقشات املتعلقـة بتنفيـذ القـرار السـالف     

ة يف الـــذكر الـــذي اختـــذه جملـــس رؤســـاء دول لرابطـــة الـــدول املســـتقل 
  ؛١٩٩٧آذار/مارس  ٢٨

إىل النتائج اليت توصل إليها مؤمتر قمة لشـبونه   يشري  - ٩  
الذي عقدته منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا بشـأن احلالـة يف أخبازيـا،     
جبورجيا، ويؤكد مـن جديـد عـدم مقبوليـة التغـيريات الدميوغرافيـة الـيت        

  جنمت عن الرتاع؛
ــد   - ١٠   ــرر تأكيـ ــال ا  يكـ ــه ألعمـ ــل، والإدانتـ ــيما  لقتـ سـ

  املرتكبة بدوافع عرقية، وغريها من أعمال العنف اليت هلا دوافع عرقية؛
حــق مجيــع الالجــئني واملشــردين   يؤكــد مــن جديــد  - ١١  

ــا        ــة، وفق ــارهم يف ظــل ظــروف آمن ــودة إىل دي ــالرتاع يف الع ــأثرين ب املت
للقــانون الــدويل وطبقــا ملــا ورد يف االتفــاق الربــاعي املتعلــق بــالعودة        

، ويدين ١٩٩٤نيسان/أبريل  ٤ختيارية لالجئني واملشردين واملؤرخ اال
استمرار عرقلة تلـك العـودة، ويشـدد علـى عـدم مقبوليـة أي ربـط بـني         
  عودة الالجئني واملشردين ومسألة املركز السياسي ألخبازيا، جورجيا؛

مطالبته للجانـب األخبـازي بـأن ُيعجـل      يكرر تأكيد  - ١٢  
العـودة الطوعيـة لالجـئني واملشـردين، دون     بدرجة ملموسة مـن عمليـة   

إبطـــاء أو شـــروط مســـبقة، وخباصـــة بقبـــول جـــدول زمـــين يســـتند إىل 
املتحدة لشؤون الالجـئني ويطالبـه    اجلدول الذي اقترحته مفوضية األمم

كذلك بأن يكفل سالمة العائدين بشكل تلقـائي املوجـودين يف املنطقـة    
مع املفوضية ووفقا لالتفـاق   بالفعل، وأن جيعل وضعهم نظاميا بالتعاون

  الرباعي، وخباصة يف منطقة غايل؛
أن يكفال التنفيذ التام التفاق وقف  بالطرفني يهيب  - ١٣  

ــع يف موســكو يف       ــوات املوق ــني الق ــار والفصــل ب ــار/  ١٤إطــالق الن أي
  ؛١٩٩٤  مايو

ســيما بــث   االســتمرار يف بــث األلغــام، وال   يــدين  - ١٤  
نطقــة غــايل، ممــا أدى بالفعــل إىل عــدة   أنــواع جديــدة مــن األلغــام يف م 

وفيات وإصابات بني السـكان املـدنيني وأفـراد حفـظ السـالم واملـراقبني       
مــن اجملتمــع الــدويل ويهيــب بــالطرفني أن يتخــذا كافــة مــا ميكنــهما مــن 
تدابري ملنع زرع األلغام ومنع تكثيف األنشطة الـيت تقـوم هبـا اجلماعـات     

املتحـدة وقـوة    ع بعثة مراقيب األمماملسلحة، وأن يتعاونا بشكل كامل م
حفظ السالم اجلماعيـة التابعـة لرابطـة الـدول املسـتقلة مـن أجـل الوفـاء         

املتحدة وقوة حفـظ السـالم    بالتزاماهتما بكفالة سالمة مجيع أفراد األمم
اجلماعيــة التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة واملنظمــات اإلنســانية الدوليــة   

  وحرية تنقلهم؛

ــى مواصــلة اختــاذ اخلطــوات    ا حيــث  - ١٥   ــام عل ألمــني الع
الالزمة ملواجهة اخلطر املتمثل يف زرع األلغام، هبـدف حتسـني األحـوال    
األمنية حىت يتم التقليل إىل أدىن حد من املخاطر الـيت يتعـرض هلـا أفـراد     

  البعثة، وهتيئة الظروف املواتية الضطالعها بواليتها على حنو فعال؛
ــرر  - ١٦   ــة  يق ــد والي ــهي يف    متدي ــدة تنت ــرة جدي ــة لفت البعث

ــاير   ٣١ ــة يف   ١٩٩٨كــانون الثاين/ين ــس للوالي ــا باســتعراض اجملل ، رهن
حالة حدوث أي تغيريات يف والية قوة حفـظ السـالم اجلماعيـة التابعـة     
لرابطة الدول املستقلة أو وجودها؛ ويرحب باعتزام األمـني العـام إبقـاء    

هـذا الصـدد، علـى النحـو     اجمللس على علم بالتطورات الـيت تسـتجد يف   
  املذكور يف تقريره؛

تأييده التام لتنفيذ برنامج حمـدد حلمايـة   يكرر تأكيد   - ١٧  
  حقوق اإلنسان يف أخبازيا، جورجيا؛

باستمرار بذل اجلهود مـن جانـب وكـاالت     يرحب  - ١٨  
املتحــدة واملنظمــات اإلنســانية لتلبيــة االحتياجــات امللحــة ألشــد    األمــم

ســيما املشــردون  الــرتاع يف أخبازيــا، جورجيــا، وال املتضــررين مــن آثــار
ــرض،         ــذلك الغ ــن املســامهات ل ــد م ــدمي مزي ــى تق ــا، ويشــجع عل داخلي
ويؤكد من جديد تشجيعه للدول علـى اإلسـهام يف صـندوق التربعـات     
لدعم تنفيذ اتفـاق موسـكو و/أو مـن أجـل اجلوانـب اإلنسـانية مبـا فيهـا         

  ملاحنون؛إزالة األلغام، على النحو الذي حيدده ا
إىل األمـــني العــام أن ينظـــر يف ســبل تقـــدمي    يطلــب   - ١٩  

املساعدة التقنية واملالية من أجل إعـادة بنـاء اقتصـاد أخبازيـا، جورجيـا،      
  بعد أن تتكلل املفاوضات السياسية بالنجاح؛

إىل األمني العام أن يواصل إبقاء اجمللس علـى   يطلب  - ٢٠  
ة أشـهر مـن تـاريخ اختـاذ هـذا      علم بصورة منتظمة، وأن يقدم بعـد ثالثـ  

القـرار، تقريـرا عــن احلالـة يف أخبازيـا، جورجيــا، يشـمل معلومـات عــن       
عمليات البعثة، وأن يقدم يف ذلك التقرير توصيات بشأن طبيعة وجـود  

املتحــدة، ويعــرب يف هــذا الصــدد عــن اعتزامــه إجــراء اســتعراض  األمــم
  شامل للعملية يف هناية واليتها احلالية؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. ريقر  - ٢١  
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــرين الثـــاين/نوفمرب   ٦املقـ  ١٩٩٧تشـ
  ): بيان من الرئيس٣٨٣٠ (اجللسة

، وعمال بـالقرار  ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٨يف   
ــرا عــن    ١٩٩٧( ١١٢٤ )، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقري

يف  املتحـــدة احلالـــة يف أخبازيـــا وعمليـــات بعثـــة مـــراقيب األمـــم



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

 1055 
 

. وذكر األمني العام يف تقريره أنه على الرغم مـن  )٤٠(جورجيا
اجلهود املبذولة، مل ُيحـرز أي تقـدم يف املوضـوعني األساسـيني     
ــرتاع بالوســائل      ــد اجلــانبني جمــددا التزامهمــا حبــل ال رغــم تأكي
السلمية. وأشار إىل أن الوالية اليت حددها جملس األمـن تـنص   

جتـــرييب للوســـاطة يقـــوي علـــى التوصـــل إىل ترتيـــب مبتكـــر و
احتمــال التعــاون املثمــر الــذي ميكــن أن يســاعد الطــرفني علــى 
حنـو مفيــد يف التحــدي العســري الــذي يواجهانــه، ودون وجــود  

املتحــدة يف جورجيــا وقــوة حفــظ الســالم   بعثــة مــراقيب األمــم 
يوجـــد أدىن شـــك يف أن  التابعـــة لرابطـــة الـــدول املســـتقلة، ال

ويف حـني أن انتـهاكات وقـف    الرتاع السافر سوف ُيسـتأنف.  
ــار كانــت قاصــرة علــى حــوادث ذات طبيعــة غــري      إطــالق الن
عنيفة، فقد ظلت هناك عدة انتـهاكات دامـت طـويال التفـاق     
وقف إطالق النـار وفصـل قـوات الطـرفني الـذي مت توقيعـه يف       

ــايو  ١٤موســكو يف  ــا األمــني   )٤١(١٩٩٤أيار/م ــذلك دع . ول
كامال باالتفـاق والتعـاون مـع     العام الطرفني إىل االلتزام التزاما

البعثة يف هذا الصدد. وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن خطـر األلغـام     
ــا   ــة م ــدنيني   واألنشــطة املســلحة واإلجرامي ــاة امل زال يهــدد حي

ــة وقــوة حفــظ     ــؤثر علــى عمليــات وكــاالت املعون ــاء وي األبري
ــراقيب       ــة مــ ــتقلة وبعثــ ــدول املســ ــة الــ ــة لرابطــ ــالم التابعــ الســ

ورجيـا. ودعـا الطـرفني إىل بـذل املسـتطاع      املتحدة يف ج األمم
  لتحسني احلالة األمنية يف املنطقة وإهناء تلك األنشطة.

الثـــاين/  تشـــرين ٦، املعقـــودة يف ٣٨٣٠ويف اجللســـة   
وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إليــه  ١٩٩٧نــوفمرب 

يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام  
ماله. وبعد إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس      يف جدول أع

(الصــني)، مبوافقــة اجمللــس، ممثلــي جورجيــا وأملانيــا، بنــاء علــى  
__________ 

  )٤٠(  S/1997/827.  
  )٤١(  S/1994/583.  

طلبهما، إىل املشـاركة يف املناقشـة بـدون أن يكـون هلمـا احلـق       
  يف التصويت.

ــرئيس بالبيــــان التــــايل     ــها، أدىل الــ ــة نفســ ويف اجللســ
  :)٤٢(اجمللس  باسم

مني العام عـن احلالـة يف أخبازيـا،    نظر جملس األمن يف تقرير األ  
  .١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٨جورجيا، املؤرخ 

ويعرب جملس األمن عـن أسـفه ألنـه علـى الـرغم مـن اجلهـود          
الشـاقة الـيت بــذلت إلعـادة تنشــيط عمليـة الســالم، مل يتحقـق أي تقــدم      
ملمــوس بشــأن املســألتني الرئيســيتني للتســوية، ومهــا املركــز السياســي     

  ألخبازيا والعودة الدائمة لالجئني واملشردين.املقبل 
املتحــدة  ويــويل جملــس األمــن أمهيــة خاصــة الضــطالع األمــم    

بدور أكثر نشاطا يف عملية السالم، ويشجع األمني العام على مواصـلة  
ــا     جهــوده حتقيقــا هلــذا اهلــدف، مبســاعدة االحتــاد الروســي بوصــفه طرف

املعين جبورجيا ومنظمة األمـن  تيسرييا، ودعم فريق أصدقاء األمني العام 
ــا      ــا تعاون ــا. ويطلــب اجمللــس مــن الطــرفني أن يتعاون والتعــاون يف أوروب

  كامال مع هذه اجلهود.
ويعرب جملس األمن يف هذا الصدد عن أسـفه ألن االجتمـاع     

الرفيع املستوى املعين بالرتاع، الذي علـق بعـد انعقـاده يف جنيـف حتـت      
ف يف تشرين األول/أكتـوبر كمـا كـان    املتحدة، مل يستأن إشراف األمم

مقررا يف بادئ األمر. ويرحب اجمللس بعزم املمثل اخلاص لألمـني العـام   
ــذا االجتمــاع يف    ــى اســتئناف ه ــد    ١٧عل ــاين/نوفمرب لتحدي تشــرين الث

اجملاالت اليت ميكن فيها حتقيـق تقـدم سياسـي ملمـوس، وملتابعـة مناقشـة       
لمسـعى الرامـي إىل التوصـل إىل    املسائل االجتماعية واالقتصادية دعما ل

تسوية شاملة للرتاع، وملعاجلـة مسـألة عـودة الالجـئني. ويطلـب اجمللـس       
ــذا       ــتئناف هـ ــاراهم السـ ــذلوا قصـ ــر أن يبـ ــم األمـ ــن يهمهـ ــع مـ إىل مجيـ

  االجتماع مبشاركة بّناءة خصوصا من اجلانب األخبازي.
 ويثين جملس األمن على اجلهود اليت يبذهلا األمـني العـام وممثلـه     

اخلاص واليت ترمي إىل حتقيق تسـوية شـاملة للـرتاع، مبـا يف ذلـك بشـأن       
املركـز السياســي ألخبازيــا داخــل دولـة جورجيــا، مــع االحتــرام الكامــل   
لســيادة جورجيــا وســالمتها اإلقليميــة، وعلــى اجلهــود الــيت يضــطلع هبــا  

سـيما املبـادرة الـيت طرحهـا      االحتاد الروسي بوصـفه طرفـا تيسـرييا، وال   
ــيس مج ــي يف   رئـــ ــاد الروســـ ــة االحتـــ ــطس  ١هوريـــ  ١٩٩٧آب/أغســـ

ــوخومي     ــدت يف ســـ ــيت عقـــ ــة الـــ ــة األخبازيـــ ــات اجلورجيـــ واملفاوضـــ
أيلول/ســبتمرب مبشــاركة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام.    ١٠ و ٩ يــومي

ويرحب اجمللس باللقاء الـذي مت بـني رئـيس مجهوريـة جورجيـا والسـيد       
__________ 

  )٤٢(  S/PRST/1997/50.  
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يسـره وزيـر    والـذي  ١٩٩٧آب/أغسطس  ١٤أردزينبا يف تبليسي يوم 
خارجية االحتاد الروسي، ومواصلة احلوار املباشر بني الطـرفني ويطلـب   
إليهمــا تكثيــف الســعي إىل التوصــل إىل حــل ســلمي عــن طريــق توســيع 

  نطاق اتصاالهتما.
ويشجع جملس األمن كذلك األمني العام علـى اختـاذ مـا يلـزم       

ملشـردين  من خطوات، بالتعاون مع الطرفني، لكفالة عـودة الالجـئني وا  
إىل ديارهم بصورة عاجلة وآمنة، مبساعدة من مجيـع املنظمـات الدوليـة    

  ذات الصلة.
ويرحب جملس األمن بالقرار الذي اختـذه جملـس رؤسـاء دول      

رابطــة الــدول املســتقلة املــذكور يف التقريــر بتمديــد واليــة قــوات حفــظ 
ــانون  ٣١الســـالم اجلماعيـــة التابعـــة لرابطـــة الـــدول املســـتقلة حـــىت    كـ

  .١٩٩٨لثاين/يناير ا
ــراقيب       ــة مـ ــد بـــني بعثـ ــاون اجليـ ــن بالتعـ ويرحـــب جملـــس األمـ

املتحدة يف جورجيا وقـوة حفـظ السـالم اجلماعيـة التابعـة لرابطـة        األمم
الدول املستقلة وما تبذالنه من جهود لتعزيز استقرار الوضـع يف منطقـة   

مـع   الرتاع. ويطلب جملس األمـن إىل الطـرفني أن يتعاونـا تعاونـا كـامال     
املتحــدة يف جورجيــا وقــوة حفــظ الســالم اجلماعيــة   بعثــة مــراقيب األمــم

  التابعة لرابطة الدول املستقلة.
ويعرب جملس األمن عن القلق إزاء استمرار انتهاكات اتفـاق    

املتعلـــق بوقـــف إطـــالق النـــار  ١٩٩٤أيار/مـــايو  ١٤موســـكو املـــؤرخ 
ذا االتفــاق والفصــل بــني القــوات ويطلــب إىل الطــرفني كفالــة تنفيــذ هــ 

  تنفيذا كامال.
وال يزال القلق البالغ يساور جملـس األمـن إزاء اسـتمرار عـدم       

استقرار األحوال األمنية وتوترها يف قطاعي غايل وزغديدي ويف وادي 
كـــودوري. ويـــدين اجمللـــس بقـــوة اختطـــاف أفـــراد مـــن بعثـــة مـــراقيب   

لرابطـة  املتحدة يف جورجيا وقـوة حفـظ السـالم اجلماعيـة التابعـة       األمم
  الدول املستقلة.

كمــا يــدين جملــس األمــن مواصــلة بــث األلغــام، مبــا يف ذلــك     
أنــواع األلغــام األكثــر تطــورا، الــيت تســببت بالفعــل يف وقــوع قتلـــى         
وجرحــى بــني الســكان املــدنيني وأفــراد حفــظ الســالم ومــراقيب اجملتمــع   
الدويل. ويطلب اجمللس من الطرفني أن يتخذا كـل مـا يف وسـعهما مـن     

بري ملنـــع بـــث األلغـــام واألنشـــطة املكثفـــة الـــيت تزاوهلـــا اجلماعـــات  تـــدا
املتحـدة يف   املسـلحة، وأن يتعاونـا تعاونـا كـامال مـع بعثـة مـراقيب األمـم        

جورجيا وقوة حفظ السالم اجلماعية التابعة لرابطة الدول املسـتقلة مـن   
 املتحـدة وقـوة   أجل الوفاء بالتزاماهتما بكفالـة سـالمة مجيـع أفـراد األمـم     

حفـــظ الســـالم اجلماعيـــة التابعـــة لرابطـــة الـــدول املســـتقلة واملنظمـــات  
  اإلنسانية الدولية، وضمان حرية تنقلهم.

ويعرب جملس األمن عن تأييده للتدابري اإلضافية اليت يتوخاها   
املتحـدة   األمني العام يف التقرير لتحسني سالمة أفراد بعثـة مـراقيب األمـم   

تكفـل للبعثـة أداء واليتـها علـى الوجـه      يف جورجيا وهتيئة الظروف اليت 
  الفعال.

ويرحب جملس األمن باجلهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا وكـاالت       
املتحدة واملنظمات اإلنسانية لتلبية االحتياجـات العاجلـة ألولئـك     األمم

الــذين يعــانون أشــد املعانــاة مــن عواقــب الــرتاع يف أخبازيــا، جورجيــا،    
علــى تقــدمي مزيــد مــن املســامهات  وخباصــة املشــردون داخليــا، ويشــجع

حتقيقا هلذا اهلدف، ويكـرر تشـجيعه للـدول علـى املسـامهة يف صـندوق       
التربعــات لــدعم تنفيــذ اتفــاق موســكو و/أو اجلوانــب اإلنســانية مبــا يف   

  ذلك إزالة األلغام، على النحو الذي حيدده املاحنون.
 ويذكِّر جملس األمـن الطـرفني بـأن قـدرة اجملتمـع الـدويل علـى         

مساعدهتما تتوقف على مـا يبديانـه مـن إرادة سياسـية حلـل الـرتاع عـن        
  طريق احلوار والتوفيق املتبادل.

  
 ١٩٩٨كــــانون الثاين/ينــــاير  ٣٠املقــــرر املــــؤرخ   

  )١٩٩٨( ١١٥٠): القرار ٣٨٥١(اجللسة 
ــاير   ١٩يف    ــانون الثاين/ينـ ــرار  ١٩٩٨كـ ــال بقـ ، وعمـ

ىل اجمللـس  )، قـدم األمـني العـام إ   ١٩٩٧( ١١٢٤جملس األمـن  
تقريرا عن احلالة يف أخبازيا ومعلومات مستكملة عن عمليـات  

. وأبلـغ األمـني العـام    )٤٣(بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا
يف تقريره اجمللس أنه جرى خالل الفترة املستعرضة بذل جهـد  
ــة إىل حتقيــق تقــدمي ملحــوظ يف        ــبري إلرســاء األســس الرامي ك

خبازيا، وتوجد اآلن آلية سياسـية  عملية السالم بني جورجيا وأ
ملعاجلـــة الفـــروع العســـكرية والسياســـية واالقتصـــادية لعمليـــة  
ــى تصــميم       ــدم يعتمــد عل ــإن إحــراز أي تق ــه، ف الســالم. وعلي
الطــرفني علــى التفــاوض جبديــة وعلــى العمــل بشــكل بّنــاء مــع  
ــال إن      ــة. وق ــائج فعلي ــق نت ــام لتحقي ــل اخلــاص لألمــني الع املمث

ــة اســتطاعت اال  ــا بســالمة    البعث ــة إليه ــا املوكل ضــطالع مبهامه
نســـبية، وذلـــك جزئيـــا بفضـــل اخلطـــوات اإلضـــافية املتخـــذة   
لضــمان أمنــها. وأوصــى، واضــعاً يف االعتبــار أن وجــود بعثــة   
مـــراقيب األمـــم املتحـــدة يف جورجيـــا مـــا زال يشـــكل عنصـــر   

__________ 

  )٤٣(  S/1995/51.  
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استقرار يف املنطقة ويوفر الدعم املفيـد للعمليـة السياسـية، ويف    
ملتخذة أصـال لتعزيـز تقـدم ملحـوظ يف عمليـة      ضوء اخلطوات ا

الســالم بــني جورجيــا وأخبازيــا، جملــس األمــن بــأن ميــدد واليــة 
متوز/يوليـه   ٣١البعثة لفترة إضافية مدهتا سـتة أشـهر تنتـهي يف    

، رهنا باستعراض يقـوم بـه اجمللـس يف حالـة إجـراء أي      ١٩٩٨
 تغـيريات يف واليــة قــوات حفــظ الســالم التابعــة لرابطــة الــدول 

  املستقلة.
كـــــــانون  ٣٠، املعقـــــــودة يف ٣٨٥١ويف اجللســـــــة   

وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل   ١٩٩٨الثاين/ينــاير 
إليه يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللـس تقريـر األمـني    
العــام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا   

وجورجيـا، بنـاء    الرئيس (فرنسا)، مبوافقة اجمللس، ممثلـي أملانيـا  
على طلبـهما، إىل املشـاركة يف املناقشـة بـدون أن يكـون هلمـا       
احلــق يف التصــويت. مث وجــه الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل رســالة  

موجهة إىل األمـني   )٤٤(١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ١٢مؤرخة 
العام من ممثل جورجيـا حييـل هبـا نـص بيـان صـادر عـن وزارة        

وقـائع أخـذ الرهـائن يف منطقـة     خارجية جورجيـا فيمـا يتعلـق ب   
غايل يف أخبازيـا. ويف الرسـالة، أعربـت حكومـة جورجيـا عـن       
اعتقادهـــا بـــأن جملـــس األمـــن واألمـــني العـــام وممثلـــه اخلـــاص   
وحكومة االحتاد الروسي سيبذلون كل جهـد ممكـن للحيلولـة    
دون أن يؤدي تصعيد التـوتر إىل خلـق أسـباب واقعيـة لعكـس      

 واملشــردين ومحايــة حقــوقهم.    اجتــاه عمليــة عــودة الالجــئني    
وتنفيـــذا ملـــا جـــاء أعـــاله، تـــرى حكومـــة جورجيـــا أنـــه مـــن   
الضــروري تعزيــز ومحايــة مــراقيب األمــم املتحــدة لتشــمل مهــام 
الشـــرطة، وتعزيـــز نوعيـــة أنشـــطة مكتـــب حقـــوق اإلنســـان،  
ــة شــاملة حلفــظ      ــة دولي ــدء عملي ــة ب ــتفكري جــديا يف إمكاني وال

  السالم.
__________ 

  )٤٤(  S/1998/25.  

ــاه اجمللــس إىل   ويف اجللســة نفســها، وّجــه    ــرئيس انتب ال
. مث طُرح مشروع القرار للتصـويت واعُتمـد   )٤٥(مشروع قرار

  ) ويف ما يلي نصه:١٩٩٨( ١١٥٠باإلمجاع بوصفه القرار 
  إن جملس األمن،  
إىل مجيـــع قراراتـــه ذات الصـــلة، وإذ يؤكـــد بوجـــه  إذ يشـــري   

، ١٩٩٧متوز/يوليــه  ٣١) املــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٤خــاص علــى قــراره 
  ،١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل بيان رئيسه املؤرخ  وإذ يشري

كانون الثاين/يناير  ١٩يف تقرير األمني العام املؤرخ وقد نظر   
١٩٩٨،  

اجلهود القوية اليت يبذهلا األمني العام وممثله اخلـاص   وقد يؤيد  
ــة إىل إحــراز تســوية سياســية      ــة الســالم، والرامي ــدما يف عملي للمضــي ق

يف ذلـك مـا يتعلـق بـاملركز السياسـي ألخبازيـا داخـل         شاملة للرتاع، مبـا 
دولة جورجيا، مع االحترام التام لسيادة جورجيـا وسـالمتها اإلقليميـة،    
مبساعدة االحتاد الروسي، كطرف تيسـريي، وكـذلك جمموعـة أصـدقاء     

  األمني العام، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا،
تـامي الـذي اعُتمـد    يف هذا السـياق أمهيـة البيـان اخل   وإذ يؤكد   

، والــذي رحــب فيــه   ١٩٩٧تشــرين الثــاين/نوفمرب   ١٩يف جنيــف يف 
اجلانبــان، يف مجلــة أمــور، مبقترحــات األمــني العــام الراميــة إىل تعزيــز        
مشاركة األمم املتحـدة يف عمليـة السـالم، ووافقـا علـى برنـامج عمـل،        

  ووضعا آلية لتنفيذه،
دقـة حلقـوق   ضـرورة مراعـاة الطـرفني ب   وإذ يؤكد مـن جديـد     

اإلنســان، وإذ يعــرب عــن تأييــده جلهــود األمــني العــام الراميــة إىل إجيــاد 
الطرق الالزمة لتحسـني مراعـاة هـذه احلقـوق بوصـفها جـزءا ال يتجـزأ        
ــاملة، وإذ يالحـــظ     ــية شـ ــوية سياسـ مـــن العمـــل مـــن أجـــل حتقيـــق تسـ
التطــورات اجلاريــة يف عمــل مكتــب األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان يف 

  جورجيا،أخبازيا، 
إزاء اســتمرار احلالــة األمنيــة غــري    وإذ يســاوره بــالغ القلــق     

املستقرة واملتوترة يف منطقة غايل، واليت اتسمت بزرع األلغـام، وزيـادة   
األنشطة اإلجرامية، مبا يف ذلك أعمـال اخلطـف والقتـل، واألخطـر مـن      
ــة الــيت تقــوم هبــا اجلماعــات     ذلــك بالتزايــد الكــبري يف األعمــال التخريبي

ملســلحة ممــا يعطــل عمليــة الســالم ويعــوق التوصــل إىل تســوية للــرتاع    ا
ينشـأ عـن ذلـك مـن انعـدام السـالمة واألمـن         وعودة الالجئني وإزاء مـا 

للسكان احمللـيني والالجـئني والنـازحني العائـدين إىل املنطقـة، وللعـاملني       
يف جمال املعونة وموظفي بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا، وقـوة     

  السالم اجلماعية التابعة لرابطة الدول املستقلة، حفظ
__________ 

  )٤٥(  S/1998/79.  
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ــظ الســالم      وإذ يرحــب    ــوة حف ــه ق ــا قدمت ــذا الســياق مب يف ه
اجلماعية والبعثة من إسهام يف حتقيـق اسـتقرار احلالـة يف منطقـة الـرتاع،      
وإذ يالحظ أن التعاون بـني البعثـة وقـوة حفـظ السـالم يسـري علـى حنـو         

أمهيـــة مواصـــلة التعـــاون يؤكـــد  وإذطيـــب وأنـــه اســـتمر يف االزديـــاد، 
  والتنسيق بينهما بصورة وثيقة يف أداء الواليات املنوطة بكل منهما،

كـــانون  ١٩بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ يرحـــب   - ١  
  ؛١٩٩٨الثاين/يناير 
ــاح     - ٢   ــع االرتي ــل    يالحــظ م ــن العم ــبريا م ــدرا ك أن ق

لكنــه  األساســي قــد أُجنــز حنــو إحــراز تقــدم ملمــوس يف عمليــة الســالم، 
عن بالغ قلقـه ألنـه مل يـتم حـىت اآلن إحـراز تقـدم كـبري         يكرر اإلعراب

  بشأن القضايا الرئيسية املتصلة بتسوية الرتاع يف أخبازيا، جورجيا؛
علـــى الطــرفني ملـــا أظهـــراه مــن هنـــج بّنـــاء يف   يــثين    - ٣  

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٩إىل  ١٧اجتماع جنيف املعقود يف الفترة مـن  
يف هـذا السـياق بإنشـاء جملـس للتنسـيق وبعقـده أول        ، ويرحب١٩٩٧

اجتماعاته، ومبا مت، يف إطار هـذا اجمللـس، مـن إنشـاء أفرقـة عمـل حتـت        
رئاســة املمثــل اخلــاص لألمــني العــام، ويؤكــد أمهيــة قيــام هــذه اهليئــات    

  بعملها بصورة فعالة للمساعدة على إحراز تقدم صوب التسوية؛
ية عــن تنشــيط عمليــة   أن املســؤولية الرئيســ يؤكــد   - ٤  

الطـرفني بـأن قـدرة     السالم تقع علـى عـاتق الطـرفني نفسـيهما، ويـذكّر     
اجملتمع الدويل على مساعدهتما إمنا تعتمد علـى إرادهتمـا السياسـية حلـل     
الــرتاع عــن طريــق احلــوار والتفــاهم املتبــادل، وعلــى قيامهمــا باختــاذ         

اع وذلـك مـن   خطوات فعلية حنو التوصل إىل تسوية سياسية شاملة للرت
ــائق ذات      خــالل التوصــل يف أقــرب وقــت ممكــن إىل اتفــاق بشــأن الوث

  الصلة والتوقيع عليها؛
األمهيــة اخلاصــة الــيت يعلقهــا علــى قيــام يعيــد تأكيــد   - ٥  

األمم املتحدة بدور أكثر فعالية يف عملية السالم، ويشجع األمـني العـام   
الروسي كطرف  وممثله اخلاص على مواصلة جهودمها، مبساعدة االحتاد

تيسريي، وبدعم جمموعة أصدقاء األمني العام ومنظمـة األمـن والتعـاون    
يف أوروبا، ويهيب بالطرفني العمل معهم بصورة بناءة مـن أجـل حتقيـق    

  تسوية شاملة؛
علــى مواصــلة احلــوار املباشــر بــني الطــرفني، يشــجع   - ٦  

ويهيب هبما تكثيف البحث عـن حـل سـلمي مـن خـالل زيـادة توسـيع        
صاالهتما، ويطلب إىل األمني العام إتاحة كل الدعم املالئم، إذا طلب ات

  الطرفان ذلك؛
إىل اســـتنتاجات مـــؤمتر قمـــة لشـــبونة الـــذي  يشـــري   - ٧  

عقدتـــه منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا بشـــأن احلالـــة يف أخبازيـــا، 
جورجيا، ويعيد تأكيد عـدم مقبوليـة التغـيريات الدميغرافيـة الناشـئة عـن       

، وحق مجيع الالجئني والنـازحني املتـأثرين بـالرتاع يف العـودة إىل     الرتاع

ديــارهم يف ظــروف آمنــة وفقــا ألحكــام القــانون الــدويل وعلــى النحــو   
احملدد يف االتفاق الرباعي املتعلـق بـالعودة الطوعيـة لالجـئني واملشـردين      

ــؤرخ  ــام،    ١٩٩٤نيســان/أبريل  ٤امل ــى القي ــام عل ، ويشــجع األمــني الع
ــاون مــ  ــة عــودة       بالتع ــوات لكفال ــن خط ــزم م ــا يل ــاذ م ــرفني، باخت ع الط

الالجئني واألشخاص النازحني لديارهم على حنو سريع وآمن، ويشـدد  
على احلاجـة امللحـة إلحـراز تقـدم يف هـذا اجملـال، وخباصـة مـن اجلانـب          

  األخبازي؛
أن يكفال التنفيذ التام التفاق وقف يهيب بالطرفني   - ٨  

لقــــوات الــــذي ُوقِّــــع يف موســــكو يف  إطــــالق النــــار والفصــــل بــــني ا 
  ؛١٩٩٤أيار/مايو  ١٤

ــدين   - ٩   ــات     ي ــا اجلماع ــوم هب ــيت تق ــة ال األنشــطة املكثف
املســلحة، مبــا يف ذلــك اســتمرار زرع األلغــام يف منطقــة غــايل، ويهيــب  
بالطرفني الوفاء التام بالتزاماهتما باختاذ مجيع مـا يف وسـعهما مـن تـدابري     

نشـطة، وللتعـاون التـام مـع بعثـة مـراقيب       ولتنسيق جهودمها ملنـع هـذه األ  
األمم املتحدة يف جورجيا وقـوة حفـظ السـالم اجلماعيـة التابعـة لرابطـة       
الدول املستقلة من أجل ضمان سالمة مجيع أفـراد األمـم املتحـدة وقـوة     

  حفظ السالم اجلماعية واملنظمات اإلنسانية الدولية وحرية تنقلهم؛
ــا جـــرى اختـــاذه مـــن خ يرحـــب   - ١٠   ــافية مبـ طـــوات إضـ

لتحسني األحوال األمنية مبا يقلل إىل أدىن حد من اخلطر الذي يتعـرض  
لــه أفــراد البعثــة، ومــن أجــل هتيئــة الظــروف الالزمــة لالضــطالع بواليــة 
البعثة على حنو فعال، وحيث األمـني العـام علـى مواصـلة اختـاذ ترتيبـات       

  إضافية يف هذا امليدان؛
 ٣١فترة جديـدة تنتـهي يف   متديد والية البعثة ليقرر   - ١١  
، رهنا باستعراض جيريه اجمللس لوالية البعثـة يف حالـة   ١٩٩٨متوز/يوليه 

  حدوث أي تغيريات يف والية قوة حفظ السالم اجلماعية أو وجودها؛
علــى تقــدمي املزيــد مــن املســامهات لتلبيــة       يشــجع    - ١٢  

 االحتياجــات امللحــة لألشــخاص الــذين يتعرضــون ألشــد املعانــاة نتيجــة 
للــرتاع يف أخبازيــا، جورجيــا، وخباصــة املشــردون داخليــا، مبــا يف ذلــك   
املســامهات املقدمــة إىل صــندوق التربعــات لــدعم تنفيــذ اتفــاق موســكو 
و/أو اجلوانب اإلنسـانية، مبـا يف ذلـك إزالـة األلغـام، علـى النحـو الـذي         
حيـــدده املـــاحنون، ويطلـــب إىل األمـــني العـــام أن ينظـــر يف ســـبل تقـــدمي  

التقنية واملالية لغرض تعمري وإنعاش أخبازيا، جورجيا، بعـد أن   املساعدة
تكلــل املفاوضــات السياســية بالنجــاح، ويرحــب باإليفــاد املزمــع لبعثــة   

  لتقدير االحتياجات؛
إىل األمني العام أن يواصل إبقاء اجمللس علـى  يطلب   - ١٣  

علم بصورة منتظمة، وأن يقدم بعـد ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ اختـاذ هـذا        
لقــرار تقريــرا عــن احلالــة يف أخبازيــا، جورجيــا، يشــمل معلومــات عــن   ا

عمليات البعثة، وأن يقدم يف ذلك التقرير توصيات بشأن طبيعة وجـود  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

 1059 
 

األمــم املتحــدة، ويعــرب يف هــذا الصــدد عــن اعتزامــه إجــراء اســتعراض 
  شامل للعملية يف هناية واليتها احلالية؛

  لفعلي.أن يبقي املسألة قيد نظره ايقرر   - ١٤  
  

(اجللســــة  ١٩٩٨أيار/مــــايو  ٢٨املقــــرر املــــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٨٨٧

، وعمال بقرار جملـس األمـن   ١٩٩٨أيار/مايو  ١١يف   
ــرا عــن    ١٩٩٨( ١١٥٠ )، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقري

احلالـــة يف أخبازيـــا وعمليـــات بعثـــة مـــراقيب األمـــم املتحـــدة يف 
قريـــره أن اجلهـــود  . وذكـــر األمـــني العـــام يف ت  )٤٦(جورجيـــا

ــة لــدفع عمليــة الســالم اجلورجيــة    األخبازيــة  -الدؤوبــة املبذول
تــأثرت مبوجــة ســلبية مــن التــوتر يف املنطقــة، اتســمت مبحاولــة 
اغتيال تعـرض هلـا رئـيس مجهوريـة جورجيـا، وبظـروف أمنيـة        
ــة      ــراد البعثـ ــان أفـ ــة. وكـ ــات البعثـ ــة عمليـ ــدهورة يف منطقـ متـ

ها مجاعــات إجراميــة، واملمتلكــات عرضــة ألعمــال عنــف شــنت
شـباط/فرباير   ١٩ووقعت حادثة اتسـمت خبطـورة شـديدة يف    

عندما قامت جمموعة من رجال مسلحني يتراوح عـددهم بـني   
ــم       ٢٠و  ١٥ ــراقيب األم ــة م ــاع بعث ــر قط شخصــا باقتحــام مق

املتحــدة يف زوغديــدي، واحتجــزت أربعــة مــراقبني كرهــائن.   
تزويــد البعثــة  ويف ضــوء تلــك التطــورات، اقتــرح األمــني العــام

بوحــدة للحمايــة الذاتيــة مــع تــوفري أفــراد الــدعم املــدين الــالزم 
واليت ستتمثل مهمتها يف حراسـة كـل موقـع مـن مرافـق البعثـة       
ما عدا تبليسي. وأعـرب أيضـا عـن اعتقـاده بـأن هنـاك الكـثري        
مما ينبغي االضطالع به من قبـل كـال اجلـانبني، وال سـيما مـن      

حتسـني احلالـة األمنيـة يف منطقـة     ِقبل حكومة جورجيا، هبـدف  
عمل البعثة. وذكـر أن ممثلـه اخلـاص سـيقوم، يف حالـة موافقـة       
ــة، بالتشــاور       ــة الذاتي ــى فكــرة وحــدة احلماي ــن عل ــس األم جمل
بشــأهنا مــع الســلطات األخبازيــة، يف تعــاون وثيــق مــع جمموعــة  

، مـع مراعـاة أن موافقـة كـال الطـرفني      “أصدقاء األمني العام”
__________ 

  )٤٦(  S/1998/375  وAdd.1.  

ر وحـدة مـن هـذا القبيـل. وإذا كـان جملـس       شرط أساسي لنش
األمــن يفضــل اتبــاع هنــج خمــالف، فهــو يقتــرح ثالثــة خيــارات 
هي: تقليل قوة بعثـة املـراقبني إىل أقـل حـد ممكـن، ممـا يتوقـف        
على حدوث حتسن كبري يف احلالة األمنية؛ أو إعادة نشـر بعثـة   
ــتئناف العمليـــات    ــه واسـ ــأذون بـ ــا املـ ــراقبني حســـب قوامهـ املـ

مع استخدام املركبات املقاومة لأللغـام والقـذائف؛ أو    السابقة
تعزيــز ترتيبــات األمــن مــع قــوة حفــظ الســالم التابعــة لرابطــة    

  الدول املستقلة.
ــة    ــودة يف ٣٨٨٧ويف اجللســـ ــايو  ٢٨، املعقـــ أيار/مـــ
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مني العـام يف  مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األ
جــدول أعمالــه. مث وّجــه الــرئيس (كينيــا) انتبــاه اجمللــس إىل       

موّجهــة إىل األمــني  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٤رســالة مؤرخــة 
 ٢٦و  ٢٢؛ ورسـالتني مــؤرختني  )٤٧(العـام مـن ممثــل جورجيـا   

علــى التــوايل مــوجهتني إىل رئــيس جملــس       ١٩٩٨أيار/مــايو 
أبلغـت حكومـة   . ويف الرسـالتني،  )٤٨(األمن من ممثـل جورجيـا  

جورجيا اجمللس باحلوادث العرقية الـيت وقعـت يف منطقـة غـايل     
ــذها    ــاق الـــــيت نفـــ ــعة النطـــ ــكرية الواســـ ــات العســـ وبالعمليـــ
ــيت أدت إىل طــرد      ــة وال ــة األمني االنفصــاليون األخبــاز يف املنطق

مـن العائــدين. وأعــرب عـن اعتقــاد بلــده    ٣٠ ٠٠٠أكثـر مــن  
أن يقــوم علــى وجــه اعتقــادا راســخا بأنــه ينبغــي جمللــس األمــن 

االســتعجال باختــاذ قــرار فيمــا يتعلــق بإعــادة تــوطني العائــدين    
الذين مت طردهم مؤخرا وتوفري املساعدة اإلنسـانية هلـم. وقـال    
إن جورجيا على يقني من أنه قد حان الوقـت لالعتـراف بـأن    
هــذا الــرتاع قــد يهــدد الســلم واألمــن الــدوليني، األمــر الــذي    

  مال مبيثاق األمم املتحدة.سيتيح للمجلس أن يتصرف ع
__________ 

  )٤٧(  S/1998/329.  
  )٤٨(  S/1998/423  وS/1998/432.  
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ويف اجللسة نفسها، وّجـه الـرئيس أيضـا انتبـاه اجمللـس        
موجهـــة إىل األمـــني  ١٩٩٨أيار/مـــايو  ٥إىل رســـالة مؤرخـــة 

ــل االحتــاد الروســي   ــام مــن ممث ــان  )٤٩(الع ــرئيس بالبي . مث أدىل ال
  :)٥٠(التايل بالنيابة عن اجمللس

أيار/مـايو   ١١ نظر جملس األمن يف تقرير األمني العـام املـؤرخ    
  فيما يتعلق باحلالة بأخبازيا، جورجيا. ١٩٩٨

إن جملس األمن يساوره شديد القلـق النـدالع أعمـال العنـف       
مؤخرا يف منطقة الرتاع، مما أدى إىل وقوع خسائر يف األرواح ونـزوح  
أعــداد كــبرية مــن الالجــئني، ويهيــب بــالطرفني أن يتقيــدا بدقــة باتفــاق  

لقــــوات الــــذي ُوقِّــــع يف موســــكو يف وقــــف إطــــالق النــــار وفصــــل ا
وكذلك بروتوكول وقف إطالق النـار املوقـع يف    ١٩٩٤أيار/مايو  ١٤
، فضـــال عـــن مجيـــع التزاماهتمـــا باالمتنـــاع عـــن  ١٩٩٨أيار/مـــايو  ٢٥

اســتخدام القــوة وتســوية القضــايا املتنــازع عليهــا بالوســائل الســلمية        
  وحدها.

ــاطؤ الــذي طــرأ مــ      ــالغ للتب ؤخرا علــى ويســاور اجمللــس قلــق ب
عملية السـالم. ويهيـب بـالطرفني أن يتحليـا بـاإلرادة السياسـية الالزمـة        
إلحراز نتائج ملموسة بشأن القضـايا الرئيسـية الـيت تتناوهلـا املفاوضـات      
يف إطار عمليـة السـالم الـيت تقودهـا األمـم املتحـدة ومـن خـالل احلـوار          

  يها.املباشر، مع االحترام الكامل لسيادة جورجيا وسالمة أراض
ويؤكد جملس األمن من جديد حق مجيع الالجئني واملشردين   

املتضررين مـن الـرتاع يف العـودة إىل ديـارهم يف ظـروف آمنـة، ويهيـب        
ــا بالتزاماهتمــا يف هــذا الصــدد، ويرحــب يف هــذا      بكــال الطــرفني أن يفي
السياق باجلهود اليت يبذهلا أعضـاء رابطـة الـدول املسـتقلة، علـى النحـو       

دعمـا لعـودة    ١٩٩٨نيسـان/أبريل   ٢٨لقرار الذي اختذوه يف املبني يف ا
  شاملة.  الالجئني وإحراز تسوية سياسية

ويســاور اجمللــس قلــق بــالغ ملــا يؤديــه تــدهور احلالــة األمنيــة يف   
منطقــة غــايل مــن عرقلــة شــديدة ملهمــة مقــدمي املســاعدة، واألفــراد         

حفـظ السـالم    العاملني يف بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا، وقـوة 
اجلماعيــة التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة. ويهيــب اجمللــس بــالطرفني أن  
يفيا بالكامل بالتزاماهتما باختاذ كل ما يف وسـعهما مـن تـدابري لتحسـني     
احلالة األمنية، مبا يف ذلك إنشاء آلية مشتركة للتحقيق يف األعمـال الـيت   

__________ 

الصـادر عـن    ١٩٩٨ل نيسان/أبري ٢٨رسالة حتيل القرار املؤرخ   )٤٩(  
جملس رؤساء دول رابطة الدول املستقلة بشأن التـدابري اإلضـافية   

  .(S/1998/372)املتعلقة بتسوية الرتاع يف أخبازيا 
  )٥٠(  S/PRST/1998/16.  

بية يف منطقـة الـرتاع   تشكل انتهاكا التفاق موسكو ويف األعمال اإلرها
  ومنع ارتكاب تلك األعمال.

ويطلب اجمللس إىل األمني العام أن يتشـاور مـع كـال الطـرفني       
ــره، ال ســيما بشــأن    ٤٩و  ٤٨و  ٢٦علــى أســاس الفقــرات   مــن تقري

مفهوم وحدة احلماية الذاتية املوضح يف هـذا التقريـر، وبشـأن خيـارات     
ق مـع جمموعـة أصـدقاء    أخرى حسـب االقتضـاء، وذلـك بالتعـاون الوثيـ     

األمني العام، ومع مراعاة احلاجة إىل ضمان موافقـة كـال الطـرفني علـى     
اقتراح األمني العام. ويطلب اجمللس أيضا إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل    
اجمللــس تقريــرا عــن نتــائج تلــك املشــاورات يف أقــرب وقــت ممكــن ويف   

  . ١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٢موعد أقصاه 
  

ــؤ    ــرر املـ ــه  ٣٠رخ املقـ ــة  ١٩٩٨متوز/يوليـ (اجللسـ
  )١٩٩٨( ١١٨٧) القرار ٣٩١٢

، وعمال بقرار جملس األمن ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٤يف   
ــرا عــن    ١٩٩٨( ١١٥٠ )، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقري

احلالـــة يف أخبازيـــا وعمليـــات بعثـــة مـــراقيب األمـــم املتحـــدة يف 
اخلاصــة . وذكــر األمــني العــام يف تقريــره أن ممثلــه )٥١(جورجيـا 

وكــذلك االحتــاد الروســي، بصــفته امليســر، اضــطرا إىل معاجلــة 
أزمــات عاجلــة متتاليــة ناشــئة عــن عــدم رغبــة الطــرفني يف نبــذ 
العنف والنظر جديا يف اخليارات السلمية حلـل الـرتاع. وأُجـرب    

شــخص مــن منطقــة غــايل علــى التمــاس املــالذ  ٤٠ ٠٠٠حنــو 
غـوري، وكـان علـى    للمرة الثانية يف اجلانـب اآلخـر مـن هنـر إن    

اجملتمــــع الــــدويل أن يشــــهد كيــــف أن مســــاعدته وجهــــوده  
التهمتهما النريان بالفعل، عندما أشعلت النـار عمـدا يف بيـوت    
شيُّدت من أمـوال مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني،       
على ما يبدو بدافع طرد الناس من املناطق الـيت يعيشـون فيهـا.    

وتر احلالـة علـى أرض الواقـع،    وأبلغ اجمللس أنه طلب، نظـرا لتـ  
وتصاعد خطر املواجهات اجلديدة، إىل ممثلـه اخلـاص أن يبـذل    
مساعيه لدى الطرفني ملنع استئناف األعمال العدائيـة. ويـداوم   
املمثل اخلاص أيضا اتصاالته مع الطرفني بغيـة النظـر يف تنظـيم    
اجتمــاع آخــر رفيــع املســتوى يف جنيــف هبــدف إعــادة عمليــة  

__________ 

  )٥١(  S/1998/647  وAdd.1.  
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ــف إىل مســ  ــة     جني ــار وحــدة احلماي ــر أيضــا أن خي ارها. وذك
الذاتيــة، رغــم دعــم جملــس األمــن، غــري مقبــول لــدى اجلانــب   
األخبازي، وأن الطرفني ال يؤيدان خيار ختفـيض وجـود البعثـة    
إىل أدىن حد ممكن. وشدد علـى أنـه سـيبقي هـذه املسـألة قيـد       
االستعراض املستمر، وأنـه مـن املـتعني علـى اجلـانبني أن يبـذال       

ــود ــع. أمــا      جه ــدات علــى أرض الواق ــبرية الحتــواء التهدي ا ك
األنشطة اليت تقوم هبا يف قطـاع غـايل مجاعـات مسـلحة تعمـل      
ــودا        ــب جه ــي تتطل ــوري فه ــهر إنغ ــب اجلــورجي لن ــن اجلان م
دؤوبة من جانب السلطات اجلورجية الحتوائهـا. ويف الوقـت   
نفسه، جيـب علـى اجلانـب األخبـازي أن يبـذل أكثـر ممـا يبذلـه         

حلماية البعثـة يف أحنـاء أخبازيـا األخـرى، ولـن تـؤدي        من جهد
محالت التحرش األخرية ضـد البعثـة إال إىل تفـاقم احلالـة علـى      
ــه يوصــي، مبــا أن وجــود     أرض الواقــع. وقــال األمــني العــام إن
البعثة مـا زال يشـكل عامـل اسـتقرار للمنطقـة ولتقـدمي الـدعم        

بتمديـد واليـة   املفيد للعملية السياسية، بأن يقوم جملـس األمـن   
ــتة أشــــهر أخــــرى تنتــــهي يف    ــرة ســ ــة لفتــ ــانون  ٣١البعثــ كــ

، رهنـا باسـتعراض اجمللـس لواليـة البعثـة إذا      ١٩٩٩الثاين/يناير 
ــة        ــظ الســالم التابع ــوة حف ــة ق ــى والي ــيريات عل ــرأت أي تغ ط

  لرابطة الدول املستقلة أو على وجودها.
متوز/يوليـــــه  ٣٠، املعقـــــودة يف ٣٩١٢ويف اجللســـــة   
ــا  ١٩٩٨ ــه يف   وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ للتفـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس     جــدول أعمال
(االحتاد الروسي)، مبوافقة اجمللس، ممثلي أملانيا وجورجيا، بنـاء  

هلمـا   على طلبـهما، إىل املشـاركة يف املناقشـة بـدون أن يكـون     
احلق يف التصويت. مث وّجه الـرئيس انتبـاه اجمللـس إىل مشـروع     

الروســي وأملانيــا وفرنســا واململكــة     قــرار مقــدم مــن االحتــاد   
ــاه   )٥٢(املتحــدة والواليــات املتحــدة  ــرئيس أيضــا انتب ــه ال . ووّج

__________ 

  )٥٢(  S/1998/699.  

وكـذلك   ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٥اجمللس إىل رسالتني مؤرختني 
، علــى ١٩٩٨وليــه متوز/ي ١٧و  ١٦إىل رســالتني مــؤرختني  

التوايل، وهي رسائل موجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن ممثـل    
جورجيا، حييل هبا بيانات عن احلوادث اليت وقعـت يف أخبازيـا   

ــاه اجمللــس إىل رســالة   )٥٣(وأمــاكن أخــرى . وأخــريا، وجــه انتب
موجهــة إىل األمــني العــام مــن  ١٩٩٨متوز/يوليــه  ١٤مؤرخــة 

بيانا مـن وزارة اخلارجيـة بشـأن     ممثل االحتاد الروسي، حييل هبا
ــا،     ــايل يف أخبازيـــ ــة غـــ ــيت وقعـــــت يف مقاطعـــ ــداث الـــ األحـــ

  .)٥٤(جورجيا
حـداث  ممثل جورجيـا أن األ ذكر ، انفسهاجللسة ويف   

بوضـوح أن   بّينـت املفجعة اليت وقعت مؤخرا يف مقاطعة غايل 
ميكـن   ا،مبرحلة حرجة وتتطلب تقييما جديد م مترالعملية الس

بــــالرغم مــــن . وللحالــــة الراهنــــة ،يــــديأن يكــــون غــــري تقل
ــت      الا ــرا لتعن ــا، ونظ ــب جورجي ــن جان ــة م قتراحــات امللموس

زعامــة أخبازيــا، مل يــتم التوصــل بعــد إىل اتفــاق حــول الوضــع  
 ٢٥٠ ٠٠٠خبازيا، ومل ُيحسم بعـد مصـري حـوايل    ألالسياسي 

شــدد علــى أنــه يف حــني كــان األمــل يــراود  ود. جــئ ومشــرال
مـم  ألت جنيـف يف ظـل قيـادة ا   مفاوضـا جورجيا عندما بدأت 
حتــاد الروســي بصــفته ميســرا، ومنظمــة  الاملتحــدة ومبشــاركة ا

مــني ألأصــدقاء اجمموعــة مــن والتعــاون يف أوروبــا وأعضــاء  ألا
الــيت وقعــت يف مقاطعــة غــايل يف األحــداث أثــارت  ،)٥٥(العــام

 م.الالشـــكوك حـــول عمليـــة جنيـــف للســـ  ١٩٩٨أيار/مـــايو 
نفصــايل اتبــاع الخبــازي األواصــل النظــام ااملفاوضــات،  ورغــم

ــة ا ــايل   إلسياسـ ــة غـ ــكان مقاطعـ ــد سـ ــاب ضـ ــح ، رهـ ومل تفلـ
ـــ  الإ ــتراك  هاجلهـــود النشـــطة مـــن جانـــب حكومت يف منـــع اشـ

ــا يف حـــرب واســـعة النطـــاق.  العنـــف وأشـــار إىل أن  جورجيـ
__________ 

  )٥٣(  S/1998/649  وS/1998/650  وS/1995/655  وS/1998/660.  
  )٥٤(  S/1998/645.  
ــدة      )٥٥(   ــة املتحــــ ــا واململكــــ ــا وفرنســــ ــي وأملانيــــ ــاد الروســــ االحتــــ

  املتحدة. والواليات
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حــىت بعــد وقــف إطــالق النــار،      زال مســتمرا يف املنطقــة  مــا
رفــض  خبــازي يواصــلألاجلانــب امؤكــدا قلــق بلــده مــن كــون 

جـئني املطـرودين   التنفيذ التزاماته بشأن العودة غري املشروطة ل
ــ ــاق    الخـ ــنص اتفـ ــا يـ ــايو، كمـ ــداث أيار/مـ ــار/ ٢٥ل أحـ  أيـ
داخـل منطقـة   جرت العمليات العقابية وقال إن . ١٩٩٨ مايو
، مالاليت تسيطر عليها فرقة حفـظ السـ  األمنية كيلومترا  ١٢ ـال
النـار يف منطقـة   ق اليدل على هشاشة آليـة نظـام وقـف إطـ     مما

ــراع ــده ألن ويأســـف . الصـ ــاتبلـ ــا  مقترحـ ــة جورجيـ اخلاصـ
قـت رفضـا   ال م ومهامهـا قـد  الية عملية حفـظ السـ  والبتوسيع 

خبـازي، بينمـــا فشـــل كـل مـن املنظمـــات       ألتاما من اجلانب ا
ـــاركني   ــة واملشـ ــة الســ اآلالدولي ـــن يف عملي ــدم الخريـ م يف التق

ويف حـني يـدين    ذا القرار اهلام.باملطالبات الكافية أثناء اختاذ ه
خذ كــل يتأي إجــراء موجــه ضــد الســكان املــدنيني وســ  بلــده 

يف الوقــت  ىر، فإنــه يــجــراءإلاذلــك التــدابري املمكنــة ملناهضــة 
ــا   لتلــك نفســه أن التوصــل إىل حــل    ــن يكــون ممكن املشــكلة ل

بدون بـذل جهـود دوليـة واختـاذ إجـراءات حمـددة مـن جانـب         
ضــرورة إنشــاء آليــة إميــان بلــده بأعــرب عــن و. مــم املتحــدةألا
مؤكـدا تأييـد بلـده إلنشـاء      زمات يف منطقـة الـرتاع،  ألدارة اإل

. وشـدد أيضـا علـى    مم املتحدةألحلماية الذاتية التابعة لا وحدة
فعالية آلية حل املنازعات تعتمد بدرجـة كـبرية علـى رصـد     أن 

أوضحت أن مكتـب  ، وأن أحداث غايل نساناإلحالة حقوق 
، ختامـا . ون حيتـاج إىل تغـيريات وإىل دعـم جـاد    نساإلحقوق ا

إىل اجملتمـع الـدويل   يـدعو  من رئيس جورجيا  انقل نداء موجه
مــــن ويعكــــس احلالــة أليرقــى إىل تطلعــات جملــس ااختــاذ قــرار 

احلقيقيــة يف منطقــة الصــراع ويقتــرح تقييمــات ونتــائج وثيقــة   
وجيــب أن يكــــون هــذا القــرار خمتلفــا عــن   ،الصــلة باملوضــوع

وأن يســاهم يف ختفيــف حــدة التــوتر  ،الســابقة ١٨ ـالوثــائق الــ
 .)٥٦(ويعطي دفعة جديدة لتنشــيط املفاوضــات

__________ 

  )٥٦(  S/PV.3912 ٥إىل  ٢، الصفحات.  

وأعــرب ممثــل االحتــاد الروســي عــن قلــق بلــده العميــق   
بروتوكـول  وقـال إن  إزاء استمرار توتر احلالة يف منطقـة غـايل   

 ت العسـكرية الق النـار وانسـحاب التشـكي   الغاغرا لوقـف إطـ  
مــن جانــب  ال جيــري تنفيــذه ١٩٩٨أيار/مــايو  ٢٥ املوقــع يف
خبــازي ألوطالــب اجلانــب ا. مــن جانــب جورجيــاوال أخبازيــا 

ــدنيني املســاملني       ــودة الســريعة للم ــة للع ــة الظــروف املواتي بتهيئ
، مشـددا علـى أن   عمال العدائيـة ألالذين تركوا املنطقة نتيجة ل

فـإن  عقبات يف سبيل عودهتم، إذا وضعت خبازية ألالسلطات ا
“. التطهري العرقـي ”تنفيذ  حنوجراءات ستعترب موجهة إلهذه ا

عميـق إزاء مشـكلة أمـن مـوظفي     ق وفد بلده القــلوأعرب عن 
أن املسـؤولية الكـربى يف هـذا الصـدد تقـع علـى       معتـربا  البعثــة 

خبـازي، اللـذين يـتعني عليهمـا أن     ألعاتق اجلانبني اجلـورجي وا 
 جيريــان، نياجلــانبلــس أن الزمــة. وأبلــغ اجمل يتخــذا التــدابري ال 

حـــول التحضـــري لعقـــد  بوســـاطة روســـيا، مفاوضـــات نشـــطة
ــا  خبــازي، يــؤدي إىل أللــزعيم اوا اجتمــاع بــني رئــيس جورجي

ــايل، ويســمح       ــة غ ــب أحــداث أيار/مــايو يف منطق ــة عواق إزال
ساسـية مـن أجـل    ألباعتماد جمموعة من الوثائق حول القضايا ا

أن االحتــاد الروســي  . وكــرر التأكيــد علــىالتوصــل إىل تســوية
تفاقـات املربمـة يف جنيـف    المستعد للقيام بتعزيز شامل لتنفيذ ا

 .)٥٧(ةوالنهوض بتسوية شامل
ــدة      ــة املتحـ ــدة واململكـ ــو الواليـــات املتحـ وشـــدد ممثلـ

ــايو     ــيت وقعــت يف أيار/م ــا علــى أن األحــداث ال  ١٩٩٨وأملاني
 ،لتزام من جانب الطـرفني الىل اإفتقار النتيجة مباشرة ل كانت

ــة الســ  ــة االوإن مل يطــرأ حتســن يف عملي مــن علــى ألم ويف حال
ــزام   الرض، فلــيس يف األا ســتطاعة اســتبعاد إعــادة النظــر يف الت
  .)٥٨(مالمم املتحدة حبفظ السألا

__________ 

  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٧(  
 ٨ و ٧(أملانيـا)؛ والصـفحتان    ٦و  ٥املرجـع نفسـه، الصـفحتان      )٥٨(  

  حدة).(الواليات املت ١٥ و ١٤(اململكة املتحدة)؛ والصفحتان 
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وأعرب عدة متحدثني آخرين عـن عميـق قلقهـم إزاء      
ودعـوا   ١٩٩٨استئناف األعمال العدوانية يف شـهر أيار/مـايو   

تفاق وقف إطـالق النـار. وأعربـوا أيضـا     األطراف إىل احترام ا
عــن قلقهــم إزاء التــدفق اجلديــد لالجــئني مــن املنطقــة وأكــدوا  

ديــارهم يف ظــروف جمــددا حــق مجيــع الالجــئني يف العــودة إىل 
خبـازي السـماح   ألجلانـب ا . وشددوا على أنه يتعني علـى ا آمنة

شخاص املشردين منـذ  ألبالعودة غري املشروطة والفورية لكل ا
ــة يف أيار/مــايو ألف ااســتئنا . وأشــار عــدد مــن  عمــال العدواني

كـبح  تعلـى السـلطات يف جورجيـا أن    املتحدثني أيضا إىل أنـه  
اجملموعــات املســلحة العاملــة يف اجلانــب اجلــورجي مــن هنـــر       

. وأدانوا أعمال العنـف الـيت تسـتهدف مـوظفي البعثـة      أنغوري
 وجتدد زرع األلغام. وأعرب العديد من املتحـدثني عـن عميـق   

مـني العـام   قلقهم إزاء احلالة األمنية يف امليدان، ورحبوا بعزم األ
ــد ا   ــاء هــذه املســألة قي . وأعــرب ســتعراض املســتمر العلــى إبق

متحدثون آخرون عن تأييدهم إلنشـاء وحـدة للمراقبـة الذاتيـة     
  .)٥٩(يف البعثة
ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       

) ويف ١٩٩٨( ١١٨٧ر واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــــرا   
  نصه:  يلي  ما

  ،إن جملس األمن  
ــد     ــد تأكي ــه ذات إذ يعي ــع قرارات ــرار    مجي الصــلة، وخباصــة الق
ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٠ ــاير   ٣٠) امل ــانون الثاين/ين ، وإذ يشــري ١٩٩٨ك

، وإذ يشـــري أيضـــا إىل ١٩٩٨أيار/مـــايو  ٢٨إىل بيـــان رئيســـه املـــؤرخ 
متـــوز/  ١٠واملؤرخـــة الرســـالة املوجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن رئيســـه 

  ،١٩٩٨  يوليه
__________ 

ــفحتان    )٥٩(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ٧ و ٦املرجــ ــا)؛ والصــ  ٧(فرنســ
 ١٠ و ٩(اليابان)؛ والصـفحتان   ٩ و ٨(الربتغال)؛ والصفحتان 

 ١١ و ١٠(كوستاريكا)؛ والصفحتان  ١٠(الصني)؛ والصفحة 
 ١٢ و١١(غـــابون)؛ والصـــفحتان   ١١(الســـويد)؛ والصـــفحة  
 ١٣فحتان (الربازيــل)؛ والصــ ١٣ و ١٢(غامبيــا)؛ والصــفحتان 

  (البحرين). ١٤(سلوفينيا)؛ والصفحة  ١٤ و

ــر    ــد نظــ ــؤرخ    وقــ ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــوز/  ١٤يف تقريــ متــ
  ،١٩٩٨  يوليه

إزاء اسـتمرار حالـة التـوتر واملواجهـة      وإذ يساوره بالغ القلق  
  يف منطقيت زوغديدي وغايل وإزاء خطر استئناف القتال،

إزاء عدم استعداد كال اجلـانبني   وإذ يساوره بالغ القلق أيضا  
  نبذ العنف والنظر جديا يف اخليارات السلمية حلل الرتاع،ل

الـــيت يبـــذهلا األمـــني العـــام وممثلـــه  وإذ يؤيـــد اجلهـــود القويـــة  
اخلاص، مبساعدة االحتاد الروسي بصفته طرفا تيسرييا وكذلك جمموعـة  
أصـدقاء األمــني العـام ومنظمــة األمـن والتعــاون يف أوروبـا، هبــدف منــع     

ية وإعطـاء دفعـة جديـدة للمفاوضـات يف إطـار      استئناف األعمال العدائ
عملية السالم اليت تقودهـا األمـم املتحـدة، وإذ يرحـب يف هـذا السـياق       
باعتماد الطرفني للبيان اخلتامي الصادر عن االجتماع املعقود يف جنيف 

والبيان املرافـق لـه الصـادر     ١٩٩٨متوز/يوليه  ٢٥إىل  ٢٣يف الفترة من 
  العام، عن جمموعة أصدقاء األمني

ــد     ــن جدي ــة     وإذ يؤكــد م ــرفني بكــل دق ــاة الط ضــرورة مراع
حلقوق اإلنسان، وإذ يعرب عن تأييده للجهود اليت يبـذهلا األمـني العـام    
للتوصل إىل سبل لتحسني مراعاة هذه احلقوق بوصفها جـزءا ال يتجـزأ   
من العمل من أجل إجياد تسوية سياسية شاملة، وإذ يالحـظ التطـورات   

ــة يف عمــ  ــا،     اجلاري ــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان يف أخبازي ل مكتــب األم
  جورجيا،
ــا      وإذ يرحــب   ــم املتحــدة يف جورجي ــراقيب األم ــة م ــدور بعث ب

ــتقلة    ــة الـــدول املسـ ــة لرابطـ ــة التابعـ ودور قـــوة حفـــظ الســـالم اجلماعيـ
ــرتاع،      ــة ال ــق االســتقرار يف منطق بوصــفهما عنصــرين يســهمان يف حتقي

ثـة وقـوة حفـظ السـالم اجلماعيـة،      يالحظ أن التعاون جيـد بـني البع   وإذ
وإذ يؤكــد أمهيــة اســتمرار التعــاون والتنســيق بينــهما علــى حنــو وثيــق يف 

  أداء الوالية املنوطة بكل منهما،
ــؤرخ    يرحـــب  - ١   ــام املـ ــر األمـــني العـ ــوز/  ١٤بتقريـ متـ

  ؛١٩٩٨  يوليه
إزاء مـا حـدث يف   يكرر اإلعراب عن قلقـه البـالغ     - ٢  
ــالطرفني  مــن اســتئناف  ١٩٩٨أيار/مــايو  ــة، ويهيــب ب لألعمــال العدائي

التقيد بكل دقة باتفاق وقف إطالق النار والفصل بني القوات اليت وقع 
وكذلك بروتوكول وقف إطـالق   ١٩٩٤أيار/مايو  ١٤يف موسكو يف 

، فضـــال عـــن مجيـــع التزاماهتمـــا ١٩٩٨أيار/مـــايو  ٢٥النـــار املوقـــع يف 
ــوة وحــل القضــايا حمــل      ــاع عــن اســتخدام الق ــرتاع بالوســائل  باالمتن ال

  السلمية وحدها؛
إزاء نـزوح أعـداد كـبرية مـن      يعرب عن بـالغ قلقـه    - ٣  

الالجئني من جراء األعمـال العدائيـة األخـرية، ويؤكـد مـن جديـد حـق        
مجيع الالجئني واملشردين يف العـودة إىل ديـارهم يف ظـروف آمنـة وفقـا      
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تعلـق بـالعودة   للقانون الدويل وعلى النحو احملـدد يف االتفـاق الربـاعي امل   
، ١٩٩٤نيســــان/أبريل  ٤االختياريـــة لالجـــئني واملشـــردين واملـــؤرخ     

ويهيب بالطرفني أن يفيا بالتزاماهتما يف هـذا الصـدد، ويطالـب اجلانـب     
ــة     ــالعودة غــري املشــروطة والفوري األخبــازي بوجــه خــاص بــأن يســمح ب
جلميــــع الــــذين شــــردوا منــــذ اســــتئناف األعمــــال العدائيــــة يف أيــــار/ 

  ؛١٩٩٨  مايو
التدمري املتعمد للمنازل الذي تقوم به القـوات   ديني  - ٤  

  األخبازية هبدف واضح هو طرد السكان من مناطقهم األصلية؛
ــه      يشــري  - ٥   ــذي عقدت ــة لشــبونة ال ــؤمتر قم ــائج م إىل نت

ــا،    ــة يف أخبازيـ ــا يتعلـــق باحلالـ ــا فيمـ منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـ
لتغـيريات الدميغرافيـة الناجتـة    جورجيا، ويؤكد من جديـد عـدم مقبوليـة ا   

  عن الرتاع؛
إزاء احلالــة اإلنســانية البالغــة  عــرب عــن بــالغ قلقــهي  - ٦  

الصعوبة اليت يعيشها املشردون من منطقة غايل، وكذلك الذين بقوا يف 
تلك املنطقة، وإزاء األثر السليب اخلطري الذي أحلقته التطـورات األخـرية   

  طقة غايل؛باجلهود اإلنسانية الدولية يف من
أن املسؤولية األساسـية عـن حتقيـق    يؤكد من جديد   - ٧  

السالم تقع على عاتق الطرفني نفسيهما ويـذكرمها بـأن اسـتمرار التـزام     
اجملتمـــع الـــدويل مبســـاعدهتما يتوقـــف علـــى مـــا حيرزانـــه مـــن تقـــدم يف  

  الصدد؛  هذا
ــاء اإلرادة  يهيـــــب   - ٨   ــديا دون إبطـــ ــالطرفني أن يبـــ بـــ

تحقيـــق نتـــائج ملموســـة بشـــأن القضـــايا الرئيســـية  السياســـية الالزمـــة ل
للمفاوضات، مع االحترام التـام لسـيادة جورجيـا وسـالمتها اإلقليميـة،      
يف إطار عمليـة السـالم الـيت تقودهـا األمـم املتحـدة وعـن طريـق احلـوار          
املباشر، وأن يتعاونا تعاونا تاما مع اجلهود اليت يبذهلا األمني العام وممثله 

االحتاد الروسي بصفته طرفا تيسرييا وكذلك جمموعـة   اخلاص، مبساعدة
  أصدقاء األمني العام ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛

ــود يف جنيـــف يف   يرحـــب   - ٩   ــرفني املعقـ ــاع الطـ باجتمـ
، ويهيب هبما مواصلة وزيادة ١٩٩٨متوز/يوليه  ٢٥إىل  ٢٣الفترة من 

ــدأها األمــني    ــة الــيت ب  العــام هبــدف  مشــاركتهما النشــطة يف هــذا العملي
  التوصل إىل تسوية سياسية شاملة؛

الطرفني بالتزاماهتما باختاذ كل ما يف وسـعهما   يذكّر  - ١٠  
من تدابري وتنسيق جهودمها لكفالـة أمـن املـوظفني الـدوليني وسـالمتهم      
ويهيب هبما أن ينفذا تنفيـذا تامـا ودون إبطـاء تلـك االلتزامـات، مبـا يف       

ــة مشــتركة للتحق   ــهاكات    ذلــك إنشــاء آلي ــل انت ــيت متث ــال ال ــق يف األفع ي
  التفاق موسكو واألعمال اإلرهابية يف منطقة الرتاع ومنع ارتكاهبا؛

أعمال العنف املرتكبة ضد موظفي بعثة مراقيب  يدين  - ١١  
األمــم املتحــدة يف جورجيــا، واســتئناف زرع األلغــام يف منطقــة غــايل،   

لعاملـة يف منطقـة   وكذلك اهلجمات اليت تقـوم هبـا اجلماعـات املسـلحة ا    
ــوة حفــظ الســالم         ــوري ضــد ق ــهر إنغ ــب اجلــورجي لن ــن اجلان غــايل م
ــة التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة، ويطالــب الطــرفني، وخباصــة     اجلماعي
الســلطات اجلورجيــة، باختــاذ تــدابري حازمــة لوقــف تلــك األعمــال الــيت  

  تدمر عملية السالم؛
بعثـة،  بشـأن أمـن ال   يكرر اإلعراب عـن قلقـه البـالغ     - ١٢  

ويرحــب بالتــدابري املتخــذة حــىت اآلن لتحســني األحــوال األمنيــة هبــدف 
تقليل اخلطر الذي يتعرض لـه موظفـو البعثـة إىل أدىن حـد ممكـن وهتيئـة       
الظروف الالزمة لتنفيذ البعثة للمهام املكلفة هبا، ويشـدد علـى ضـرورة    

ضـا  االستمرار يف اختاذ مزيد مـن الترتيبـات يف هـذا امليـدان، ويرحـب أي     
بالتعليمـــات الصـــادرة عـــن األمـــني العـــام بـــأن يظـــل أمـــن البعثـــة قيـــد   
االستعراض املستمر، ويهيب بالطرفني تيسري تنفيذ التـدابري العمليـة الـيت    

  يسفر عنها ذلك االستعراض؛
إزاء احلملــة الــيت تشــن يف وســائط  يعــرب عــن قلقــه  - ١٣  

املوجهة ضـد   اإلعالم اجلماهريي يف أخبازيا، جورجيا، وأعمال املضايقة
  البعثة، ويهيب باجلانب األخبازي وقف تلك األعمال؛

متديــد واليــة البعثــة لفتــرة جديــدة تنتــهي يف       يقــرر  - ١٤  
، رهنـا باسـتعراض جيريـه اجمللـس لواليـة      ١٩٩٩كانون الثاين/ينـاير   ٣١

البعثة يف حالة إجراء أي تغيريات يف والية قـوة حفـظ السـالم اجلماعيـة     
  أو يف وجودها؛

إىل األمني العام أن يواصل إبقاء اجمللـس علـى    يطلب  - ١٥  
علم بصورة منتظمة، وأن يقدم بعـد ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ اختـاذ هـذا        
القــرار تقريــرا عــن احلالــة يف أخبازيــا، جورجيــا، يشــمل معلومــات عــن   

البعثة، ويعـرب عـن اعتزامـه إجـراء اسـتعراض للبعثـة علـى ضـوء         عملية 
يف اعتبـاره بوجـه خـاص التقـدم الـذي حيـرزه       تقرير األمني العام، آخـذا  

ــها       ــة أن تنجــز واليت ــيح للبعث ــيت تت ــة ال ــة الظــروف اآلمن ــان يف هتيئ الطرف
  القائمة، ويف حتقيق تسوية سياسية؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٦  
  

ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ٢٥املق  ١٩٩٨تشــرين الث
    ): بيان من الرئيس٣٩٤٨ (اجللسة

عمــال بقــرار و، ١٩٩٨تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٩ يف  
)، قـدم األمـني العـام إىل اجمللـس     ١٩٩٨( ١١٨٧جملس األمـن  

تقريــرا عــن احلالــة يف أخبازيــا وعمليــات بعثــة مــراقيب األمــم        
ــا  ــرو .)٦٠(املتحــدة يف جورجي ــره أن    ذك ــام يف تقري ــني الع األم

__________ 

  )٦٠(  S/1998/1012  وAdd.1.  
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 خبازيألجلانبني اجلورجي واُعقد مؤخرا بني االذي االجتماع 
ينفـذا حبسـن   إجنازا، وناشدمها أن  شكَّل بشأن تدابري بناء الثقة

ع. وأكـد أن القلـق مـا زال    جتماالنية التدابري املتفق عليها يف ا
ــة اه يســاور مــم املتحــدة يف ألمنيــة لبعثــة مــراقيب ا ألبشــأن احلال

جورجيــا، ممــا يهــدد اســتمرار البعثــة نفســها. فــالكمني الــذي    
ســـبتمرب كـــان هجومـــا   أيلول/ ٢١نصـــب يف ســـوخومي يف  

مــم املتحــدة وكــان القصــد الواضــح منــه قتــل  ألمتعمــدا علــى ا
أفراد البعثة. وقبل حدوث اهلجوم، مت ختفيض أعمـال الدوريـة   

ــة  ألنشــطة األوا ــة. و ألخــرى للبعث ــه  ســباب أمني ــى أن شــدد عل
مــا مل يتخــذ الطرفــان تــدابري عاجلــة لتحســني البيئــة  سيضــطر، 

ىل تقليص قوام البعثـة والنظـر يف   مم املتحدة، إألمنية لصاحل األا
مــم املتحــدة ومرافقهــا إىل مواقــع أكثــر أمنــا.  ألنقــل مــوظفي ا

فـإن احلالـة يف    ،نسحاب من أخبازياالاضطرت البعثة إىل ا وإذا
منية واملنطقة املقيدة التسلح ستصبح دون شك أشد ألاملنطقة ا

. الســـافرةعمـــال القتاليـــة األيســـتبعد أن تتجـــدد  الخطـــورة و
أصـــدقاء جمموعــة  وأعضـــاء  ،عضــاء ألحــث الـــدول ا  ولــذلك 

مني العام بصفة خاصة، على ممارسة نفوذهم لـدى الطـرفني   ألا
منيــة حتســنا كــبريا. ويف الوقــت ذاتــه،  أللضــمان حتســن البيئــة ا

النظر فيمـا إذا كانـت زيـادة عـدد أفـراد      بـ مـن  ألس اأوصى جمل
ملنشـآت  من الداخلي ألمن املعينني دوليا زيادة كبرية لتوفري األا

  قل.  ألجزئيا على ا الالبعثة قد توفر ح
تشـــــــرين  ٢٥املعقـــــــودة يف  ،٣٩٤٨ويف اجللســـــــة   

كـان قـد مت التوصـل    وفقا للتفاهم الـذي   ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 
اجمللـس تقريـر األمـني    أدرج السابقة، اجمللس يف مشاورات إليه 

ــام يف جــدول أعمالــه. ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس       الع
  :)٦١(املتحدة) بالبيان التايل باسم اجمللس(الواليات 

تشـرين   ٢٩نظر جملـس األمـن يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ         
  فيما يتعلق باحلالة يف أخبازيا، جورجيا. ١٩٩٨األول/أكتوبر 

__________ 

  )٦١(  S/PRST/1998/34.  

زال اجمللـس يسـاوره قلـق بـالغ إزاء اسـتمرار حالـة التـوتر         وما  
اســتئناف  وعــدم االســتقرار يف مــنطقيت غــايل وزوغديــدي وإزاء خطــر  

األعمــال العدائيــة اخلطــرية. ويطالــب اجمللــس كــال اجلــانبني باملراعــاة        
الصارمة لكـل مـا عليهمـا مـن التزامـات باالمتنـاع عـن اسـتخدام القـوة          

  وباالقتصار على الوسائل السلمية يف تسوية القضايا املتنازع عليها.
ويرحــب اجمللــس بإعــادة تنشــيط املفاوضــات يف إطــار عمليــة     
ليت تقودها األمم املتحدة وهو يرحب بصفة خاصة باالجتمـاع  السالم ا

الذي عقده كال اجلانبني يف أثينـا بشـأن تـدابري بنـاء الثقـة يف الفتـرة مـن        
ــوبر   ١٨إىل  ١٦ ، وهــو أكــرب االجتماعــات   ١٩٩٨تشــرين األول/أكت

وأكثرها متثيال للطرفني،  ١٩٩٣اليت عقدت منذ املواجهة العسكرية يف 
ت الثنائيـة بـني اجلـانبني. وحيـث اجمللـس اجلـانبني بقـوة        وبزيادة االتصـاال 

على االعتماد على هذا الزخم لتوسـيع نطـاق التزامهمـا بعمليـة السـالم      
الــيت تقودهــا األمــم املتحــدة، وعلــى االســتمرار يف تكثيــف مناقشــاهتما، 

سـيما داخــل جملــس التنســيق، وعلــى توســيع نطــاق عالقاهتمــا علــى   وال
ع اجمللس الطرفني على العمـل سـويا مـن أجـل     مجيع األصعدة كما يشج

عقـــد اجتمـــاع بـــني رئـــيس مجهوريـــة جورجيـــا والســـيد فالديســـالف 
ســيما بشــأن عــودة الالجــئني  أردزينبــا وعلــى التوصــل إىل اتفاقــات وال

وتدابري اإلصالح االقتصادي ألخبازيا، جورجيـا، بوصـف ذلـك خطـوة     
حتســـني ملموســـة صـــوب التخفيـــف مـــن حـــدة التـــوترات ومؤديـــة إىل 

الظروف األمنية، ويكـرر اجمللـس نـداءه لكـال اجلـانبني بـأن ُيظهـرا دون        
إبطاء اإلرادة الالزمة لتحقيق نتائج كبرية فيما يتعلـق باملسـائل الرئيسـية    
للمفاوضات، ويهيب هبما تنفيذ تعهـداهتما علـى وجـه السـرعة وحبسـن      

بني عـن  نية، حىت يتسىن حتسني األوضاع املعيشية للسكان يف كال اجلـان 
  طريق التدابري العملية لبناء الثقة.

ويــدين اجمللــس بقــوة أعمــال العنــف الــيت ُترتكــب عمــدا ضــد    
موظفي بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا وقـوات حفـظ السـالم         
ــك مواصــلة زرع        ــا يف ذل ــدول املســتقلة، مب ــة ال ــة لرابط ــة التابع اجلماعي

ــق املنظمــات  األلغــام الــيت ُتعــرِّض أيضــا للخطــر الســكان املــ    دنيني وتعي
اإلنسانية عن االضطالع بأعماهلا. ويطلب اجمللـس إىل كـال اجلـانبني أن    
يتخــذا تــدابري حازمــة وفوريــة لوضــع حــد هلــذه األعمــال، الــيت تقــوض   
عملية السالم، ولكفالة التحسن امللموس يف الظروف األمنية اليت يعمل 

  يف ظلها مجيع املوظفني الدوليني.
اجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتحسـني أمـن   ويرحب اجمللس ب  

البعثة، ويوافق على اقتراحه زيادة عدد موظفي األمن املسلحني تسليحا 
خفيفــا واملعيــنني دوليــا وتعــيني عــدد إضــايف مــن مــوظفي األمــن احمللــيني 
لتوفري األمن الداخلي ملنشآت البعثة، ويطلب إىل األمـني العـام أن يبقـي    

ــة ق   ــن البعث ــاة املالحظــات     مســألة أم ــع مراع ــد االســتعراض املســتمر م ي
  الواردة يف تقريره.
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ويذكّر اجمللس كال اجلانبني بأن استمرار التزام اجملتمع الـدويل    
مبد يد املساعدة هلمـا أمـر يتوقـف علـى مـا حيرزانـه مـن تقـدم يف حتقيـق          

  تسوية سياسية شاملة بالوسائل السلمية.
  

 ١٩٩٩اير كــــانون الثاين/ينــــ ٢٨املقــــرر املــــؤرخ   
  )١٩٩٩( ١٢٢٥): القرار ٣٩٧٢(اجللسة 

ــاير   ٢٠يف    ــانون الثاين/ينـ ــرار  ١٩٩٩كـ ــال بقـ ، وعمـ
)، قـدم األمـني العـام إىل اجمللـس     ١٩٩٨( ١١٨٧جملس األمـن  

ومـــا اســـتجد مـــن  ،تقريـــرا عـــن احلالـــة يف أخبازيـــا، جورجيـــا
معلومــــات عــــن عمليــــات بعثــــة مــــراقيب األمــــم املتحــــدة يف 

ني العام يف تقريره أنـه بـالرغم مـن أن    األمذكر . و)٦٢(جورجيا
هنـا بـدت   إالعملية السياسية صوب تسوية اتسمت بالبطء، بل 

ــراقبني      ــة امل ــان، فقــد واصــلت بعث شــبه جممــدة يف بعــض األحي
االضطالع بواليتها، وأسهمت بـذلك يف ختفيـف حـدة التـوتر     
ــوادث املشــــحونة    ــاقم احلــ ــع، ومنعــــت تفــ علــــى أرض الواقــ

جـــراء مفاوضـــات علـــى إلمواتيـــا  بـــاخلطورة وهيـــأت مناخـــا
عـن  التدابري اليت اختذهتا البعثة املستوى السياسي. وقد أسفرت 

دوريات القيـام بـ  حالة أتاحت للمراقبني التابعني للبعثة إمكانية 
ــوا      ــية دون أن يتعرضـ ــة املاضـ ــهر الثالثـ ــالل األشـ ــدودة خـ حمـ

ــة خطــرية.   ــه إىل حلــوادث أمني أن حتقيــق العــودة إىل أمنــاط  ونب
ــدور يات الســابقة يتطلــب مــن كــال الطــرفني اختــاذ تــدابري       ال

موضـــوعية وملموســـة ملنـــع األنشـــطة اإلجراميـــة واإلرهابيـــة.  
ــة الســالم يف    ذكــر و أيضــا أن تكثيــف األنشــطة املتصــلة بعملي

اآلونة األخـرية قـد أكـد ضـرورة تعزيـز العنصـر املـدين للبعثـة،         
. وملـا  وال سيما يف ميدان الشؤون السياسـية واملدنيـة واإلعـالم   

كانت بعثة املراقبني ال تزال أداة ال غىن عنـها للمحافظـة علـى    
ــرتاع،       ــن تســوية سياســية لل ــة تفضــي إىل البحــث ع ــه حال فإن

أن ميــدد جملــس األمــن واليــة البعثــة لفتــرة ســتة أشــهر يوصـي بــ 
  .١٩٩٩متوز/يوليه  ٣١أخرى لغاية 

__________ 

  )٦٢(  S/1999/l60.  

كـــــــانون  ٢٨املعقـــــــودة يف  ،٣٩٧٢ويف اجللســـــــة   
مت التوصــل كــان قــد فقــا للتفــاهم الــذي و ١٩٩٩الثاين/ينــاير 

إليه يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللـس تقريـر األمـني    
العام يف جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا       
الــرئيس (الربازيــل)، مبوافقــة اجمللــس، ممثلــي أملانيــا وجورجيــا،   

دون أن يكــون بــيف املناقشــة املشــاركة بنــاء علــى طلبــهما، إىل 
الـرئيس انتبـاه أعضـاء اجمللـس     وجـه  التصويت. مث يف ق احلما هل

إىل مشروع قرار مقدم من كـل مـن االحتـاد الروسـي، وأملانيـا      
يرلنـدا الشـمالية   أوفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى و  

الرئيس انتبـاه أعضـاء    وجه. و)٦٣(ةوالواليات املتحدة األمريكي
رئــيس جملــس األمــن مــن  اجمللــس أيضــا إىل رســالة موجهــة إىل

كـانون الثاين/ينـاير    ٢٢ممثل جورجيا، حييل هبا رسالة مؤرخـة  
ــا   ١٩٩٩ حتــدد إىل جملــس األمــن موجهــة مــن رئــيس جورجي

  .)٦٤(ةالبعث  موقف جورجيا وتقدم توصيات جورجيا بشأن
ويف اجللسة نفسها، قـال وزيـر خارجيـة جورجيـا إنـه        

نطقـة سـوءا مـن    الوضـع يف امل يـزداد   ،“اهلـدوء املزعـوم  ”برغم 
ــاعي واالقتصــادي       ــه. فالوضــع السياســي واالجتم كــل جوانب
ــا، ميكــن     ــرغم مــن جهــود جورجي ــائي مفجــع. وعلــى ال واجلن
وصف ظروف معيشة الالجئني واملشردين بأهنا مأساوية علـى  
أقل تقدير. وكل هذه العوامل تزيد من التـوتر يف البلـد وهتـدد    

. وأبلـغ اجمللـس أنـه    السالم واألمن يف منطقـة القوقـاز بأكملـها   
عمليـة   مل تنتـه ، ١٩٩٨ مايو/منذ األحداث اليت وقعت يف أيار

إبـــادة ســـكان جورجيـــا والعنـــف ضـــد العائـــدين يف أخبازيـــا،  
العمليات التأديبية علـى يـد    تستمرو ،سيما يف منطقة غايل وال
. وعـــالوة علـــى ذلـــك، فقـــد “مـــا يســـمى مبيليشـــيا أخبازيـــا”

الفتـرة كـل مـا ملكـت     تلـك  استعمل اجلانب األخبازي خـالل  
ــة عــودة الالجــئني واملشــردين إىل      ــوة لوقــف عملي ــداه مــن ق ي

__________ 

  )٦٣(  S/1999/79.  
  )٦٤(  S/1999/71.  
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 ١٩٩٨ديارهم، وانتهك كل مـادة مـن بروتوكـول أيار/مـايو     
يف هذا الصدد. وأعرب عن اعتقاد بلده بـأن الوقـت قـد حـان     
لينظــر جملــس األمــن يف مســألة الــتطهري العرقــي الــذي يرتكبــه   

ينبغــي قــال إنــه  يــا. واجلانــب األخبــازي ضــد ســكان جورج   
أيـة  أن للمجتمع الدويل أيضـا أن حيـذر اجلانـب األخبـازي مـن      

ديـارهم  إىل حماوالت أخرى لعرقلة عودة الالجئني واملشـردين  
سينظر إليهـا بوصـفها اسـتمرارا لسياسـة الـتطهري العرقـي وقـد        
حتفــز جملــس األمــن علــى تطبيــق املــواد ذات الصــلة مــن ميثــاق  

ملسؤولني عنها إىل العدالة. وأعرب عـن  األمم املتحدة وتقدمي ا
القلق العميق إزاء الظروف األمنية يف منطقـة الصـراع، وشـدد    
على أن عملية حفظ السالم التابعة لرابطة الـدول املسـتقلة قـد    

ــتنفدت  ــها اسـ ــة، وأن اجلانـــب  أغراضـ ــها احلاليـ ــل واليتـ يف ظـ
ــا مل     ــها م ــد واليت ــاجلــورجي يعــارض متدي ــد  بني ي ذلــك التمدي

الواقعيــة الــيت نصــت عليهــا قــرارات شــىت مــؤمترات    األهــداف
وذكـر أيضـا أن بعثـة    القمة اليت عقدهتا رابطة الدول املسـتقلة.  

مراقيب األمم املتحدة يف جورجيـا، نظـرا لعـدم وجـود ظـروف      
يف االضـــطالع الكامـــل باملهـــام أمنيـــة مناســـبة، تفشـــل أيضـــا 

 جورجيــا تؤيــد دومــا نشــركــرر القــول بــأن املوكولــة إليهــا. و
وحدة محاية ذاتية يف منطقة الصراع وأن احلقائق تشـري إىل أن  
بعثة األمم املتحدة ال ميكن أن تؤدي أعماهلـا علـى حنـو كـاف     

ــل       ــه يف ظـ ــد أنـ ــدة. وأكـ ــذه الوحـ ــتحداث هـ ــك دون اسـ تلـ
الظروف، ينبغي لألمم املتحـدة أال تقتصـر علـى جمـرد التأكيـد      

ينبغـي هلـا    جمددا على سيادة جورجيا وسالمتها اإلقليميـة، بـل  
أن تعمــل علــى وضــع مقترحــات للتوصــل إىل تســوية سياســية  
ــا، وتقــدميها إىل الطــرفني     ــا، جورجي شــاملة للصــراع يف أخبازي
لينظــرا فيهــا. وأعــرب عــن اعتقــاده أن جملــس األمــن ينبغــي أن 
يعيد التأكيد مرة أخرى علـى حـق مجيـع الالجـئني واملشـردين      

علمـا بـالقرارات الـيت    يف العودة بأمان إىل ديـارهم؛ وأن حيـيط   
ختذها يف أوسلو اجتماع اجمللس الوزاري التابع ملنظمـة األمـن   ا

، ١٩٩٨والتعاون يف أوروبا املنعقد يف كـانون األول/ديسـمرب   

وهي القرارات اليت توفر أحكاما رئيسية تتعلق بتسـوية الـرتاع   
ــائم بــني      ــاون الق ــز التع ــدعو إىل تعزي ــا، وت ــا، جورجي يف أخبازي

أن يرحـب  دة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛ واألمم املتح
عـن اسـتعداده للقيـام    وأن يعـرب  باحلوار الثنائي بني الطـرفني؛  

بتعزيز االنتعاش االقتصادي يف املنطقـة، وفقـا للتقـدم احملـرز يف     
الرصــد الفعــال لعمليــة  عمليــة الســالم. وشــدد أيضــا علــى أن  

ب أن يكــون حفــظ الســالم التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة جيــ
أهم أحـد أهـم املعـايري ألنشـطة بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف         

  .)٦٥(جورجيا
مشـروع القـرار للتصـويت    طُـرح  ويف اجللسة نفسها،   
يلـي  مـا  ) ويف ١٩٩٩(١٢٢٥باإلمجاع بوصفه القرار واعتمد 

  :هنص
  ،إن جملس األمن  
وبصــفة خاصــة إىل مجيــع قراراتــــــه ذات الصلـــــــــة،  إذ يشــري  

الـذي  والبيـان   ،١٩٩٨متوز/يوليه  ٣٠) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٨٧قرار ال
  ،١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥رئيسه يف أدىل به 

كانون الثاين/يناير  ٢٠يف تقرير األمني العام املؤرخ  وقد نظر  
١٩٩٩،  

 ١٩٩٩كـانون الثاين/ينـاير    ٢٢الرسالة املؤرخـة   وإذ يالحظ  
  يس جورجيا،املوجهة إىل رئيس جملس األمن من رئ

بــــالغ القلــــق الســــتمرار تــــوتر احلالــــة وعــــدم  وإذ يســــاوره  
  استقرارها يف منطقة الرتاع والحتمال استئناف القتال،

إزاء التعثـر املسـمر يف الوصـول     وإذ يساوره بالغ القلق أيضـا   
  إىل تسوية شاملة للرتاع يف أخبازيا، جورجيا،

بعثـة مـراقيب    يف هذا السياق باملسامهة اليت قدمتـها  وإذ يرحب  
لرابطـة  األمم املتحدة يف جورجيا وقـوة حفـظ السـالم اجلماعيـة التابعـة      

الــدول املســتقلة إلضــفاء االســتقرار علــى احلالــة يف منطقــة الــرتاع، وإذ   
عالقـة   ةيالحظ أن عالقة العمل بني البعثة وقـوة حفـظ السـالم اجلماعيـ    
التعــاون طيبــة علــى مجيــع املســتويات، وإذ يشــدد علــى أمهيــة اســتمرار   
  والتنسيق الوثيقني بينهما يف أداء كل منهما للوالية املوكولة إليه،

إىل نتـائج مـؤمتر قمـة لشـبونة الـذي عقدتـه منظمـة         وإذ يشري  
  األمن والتعاون يف أوروبا فيما يتعلق باحلالة يف أخبازيا، جورجيا،

__________ 

  )٦٥(  S/PV.3972 ٥إىل  ٣، الصفحات.  
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ــة       وإذ يؤكــد   ــرفني بكــل دق ــاة الط ــد ضــرورة مراع ــن جدي م
يعرب عن تأييده للجهود اليت يبـذهلا األمـني العـام     حلقوق اإلنسان، وإذ

إلجيــاد ســبل لزيــادة مراعــاة هــذه احلقــوق بوصــفها جــزءا ال يتجــزأ مــن 
العمــل مــن أجــل إجيــاد تســوية سياســية شــاملة، وإذ يالحــظ التطــورات 
اجلاريــة يف أعمــال مكتــب األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان يف أخبازيــا،   

  جورجيا،
كـــانون  ٢٠مـــني العـــام املـــؤرخ بتقريـــر األ يرحـــب  - ١  

  ؛١٩٩٩الثاين/يناير 
لفشــل الطــرفني، بعــد االتصــاالت  يعـرب عــن قلقــه   - ٢  

إىل  ١٦الثنائيـــة الـــيت أجريـــت واجتمـــاع أثينـــا املعقـــود يف الفتـــرة مـــن  
بشأن تـدابري بنـاء الثقـة، يف الوصـول      ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ١٨

وعـــودة الالجـــئني إىل اتفاقـــات بشـــأن األمـــن وعـــدم اســـتعمال القـــوة 
واملشـــردين وإعـــادة بنـــاء االقتصـــاد، وحيـــث الطـــرفني علـــى اســـتئناف  

  املفاوضات الثنائية لتحقيق هذه الغاية؛
أن يوســعا نطــاق التزامهمــا بــكــال اجلــانبني  يطالــب  - ٣  

بعمليــة الســلم الــيت ترعاهــا األمــم املتحــدة، وأن يواصــال الســعي إلقامــة 
ــاق     ــعا نطـ ــه، وأن يوسـ ــدخول فيـ ــوار والـ ــع   حـ ــى مجيـ ــاالهتما علـ اتصـ

أن يبديا دون إبطاء اإلرادة الالزمة إلحـراز نتـائج ملموسـة    واملستويات 
بشــأن املســائل الرئيســية الــيت تــدور بشــأهنا املفاوضــات، ويشــدد علــى    
ضرورة أن يتوصل الطرفان إىل تسـوية سياسـية مبكـرة شـاملة، تتضـمن      

يا، حتترم فيهـا  تسوية ملسألة املركز السياسي ألخبازيا داخل دولة جورج
بالكامل سيادة جورجيـا وسـالمتها اإلقليميـة ضـمن حـدودها املعتـرف       

  دوليا؛ هبا
، يف هذا الصـدد، أن اسـتعداد اجملتمـع الـدويل     يؤكد  - ٤  

وقدرتــه علــى مســاعدة الطــرفني يتوقفــان علــى إرادة الطــرفني السياســية 
ل حلل الرتاع عن طريق احلوار والتوافق وعلى عملهما بإخالص من أج

تنفيذ تدابري ملموسة دون إبطاء مـن أجـل الوصـول إىل تسـوية سياسـية      
  شاملة للرتاع؛

بقوة اجلهود املتواصلة اليت يبـذهلا األمـني العـام     يؤيد  - ٥  
وممثله اخلاص مبساعدة االحتـاد الروسـي، بصـفته الطـرف امليسـر، فضـال       

ا ملنع عن جمموعة أصدقاء األمني العام ومنظمة األمن والتعاون يف أوروب
اندالع أعمال القتال وإعطاء دفعة جديدة للمفاوضات يف إطـار عمليـة   
السـلم الــيت ترعاهــا األمـم املتحــدة بغــرض الوصـول إىل تســوية سياســية    
شاملة، ويرحب، يف هذا السياق، باعتزام األمني العام أن يقتـرح تعزيـز   

  العنصر املدين يف بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا؛
اجلانبني باالمتثال التام التفاق وقف إطـالق   البيط  - ٦  

 ١٩٩٤أيار/مـايو   ١٤النار والفصل بني القـوات املوقـع يف موسـكو يف    
وجلميــع التزاماهتمــا باالمتنــاع عــن اســتعمال القــوة، والعمــل علــى حــل  
املسائل املتنازع عليها بـالطرق السـلمية فقـط، ويهيـب هبمـا إبـداء قـدر        

ــق املشــترك مــن    أكــرب مــن التصــميم واالســتعد   ــق التحقي ــتمكني فري اد ل
  االضطالع مبهمته؛

عـــن قلقـــه املســـتمر إزاء حالـــة الالجـــئني      يعـــرب  - ٧  
واملشــردين الناجتــة عــن أعمــال القتــال الــيت دارت مــؤخرا يف أيار/مــايو   

، ويعيد التأكيد على عـدم مقبوليـة التغـيريات الدميغرافيـة الناجتـة      ١٩٩٨
يع الالجـئني واملشـردين املتضـررين    عن الرتاع وعلى احلق األساسي جلم

من الرتاع يف العودة إىل ديارهم يف ظـروف آمنـة وفقـا للقـانون الـدويل      
وطبقا ملا نص عليـه االتفـاق الربـاعي املتعلـق بـالعودة الطوعيـة لالجـئني        

ــؤرخ   ــردين واملـ ــان/أبريل  ٤واملشـ ــالطرفني أن  ١٩٩٤نيسـ ، ويهيـــب بـ
االتفـاق علـى تـدابري فعالـة     يعاجلا هـذه املسـألة علـى وجـه االسـتعجال ب     

لضمان أمن أولئك الذين ميارسون حقهـم غـري املشـروط يف العـودة إىل     
  ديارهم  وتنفيذ تلك التدابري؛

، يف هذا الصدد، باجلهود الـيت يبـذهلا املمثـل    يرحب  - ٨  
اخلاص لألمني العام من أجل أن ييسـر، كخطـوة أوىل، العـودة املأمونـة     

غايل، ويهيـب بـالطرفني أن يسـتأنفا وأن     ةلالجئني واملشردين إىل منطق
  يكثفا احلوار الثنائي بينهما لتحقيق هذه الغاية؛

األنشطة اليت تقوم هبا اجلماعات املسلحة، مبـا   يدين  - ٩  
ض حيـاة السـكان املـدنيني    يف ذلك االستمرار يف زرع األلغام، اليت تعـرّ 

عــودة للخطــر، وتعــوق عمــل املنظمــات اإلنســانية وتــؤخر بشــكل بــالغ 
ــام       ــدم قي ــة غــايل، ويعــرب عــن اســتيائه لع ــة يف منطق األوضــاع الطبيعي

  الطرفني ببذل جهود حقيقية لوضع حد هلذه األنشطة؛
مطالبته اجلانبني باختـاذ تـدابري فوريـة وحازمـة      يكرر  - ١٠  

لوضع حد هلذه األعمال وضمان حتسن هام يف الظروف األمنية جلميـع  
  وات األوىل املتخذة يف هذا الصدد؛املوظفني الدوليني، ويرحب باخلط

اإلعــراب عــن بــالغ قلقــه إزاء أمــن البعثــة،       يكــرر  - ١١  
ويرحب بتنفيـذ تـدابري يف هـذا الصـدد، ويطلـب إىل األمـني العـام إبقـاء         

  مسألة أمن البعثة قيد االستعراض املتواصل؛
 ٣١متديد والية البعثة لفترة جديـدة تنتـهي يف    يقرر  - ١٢  

رهنـــا باســـتعراض اجمللـــس لواليـــة البعثـــة يف حالـــة  ،١٩٩٩متوز/يوليـــه 
ــالم      ــظ السـ ــوة حفـ ــد قـ ــة أو يف تواجـ ــيريات يف الواليـ ــول أي تغـ حصـ

  الدول املستقلة؛لرابطة اجلماعية التابعة 
إىل األمـني العـام مواصـلة إبقـاء اجمللـس علـى        يطلب  - ١٣  

علم بصفة منتظمة ، وتقدمي تقرير بعد ثالثة أشهر من تاريخ اختاذ هـذا  
  لقرار عن احلالة يف أخبازيا، جورجيا؛ا

عن اعتزامه إجـراء اسـتعراض كامـل للعمليـة      يعرب  - ١٤  
يف هناية واليتها احلالية،على ضـوء اخلطـوات الـيت يتخـذها الطرفـان مـن       

  أجل التوصل إىل تسوية شاملة؛
  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٥  
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ســـــة (اجلل ١٩٩٩أيار/مـــــايو  ٧املقـــــرر املـــــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٩٩٧

، وعمـــال بقـــرار جملـــس ١٩٩٩نيســـان/أبريل  ٢١يف   
)، قدم األمـني العـام إىل اجمللـس تقريـرا     ١٩٩٩( ١٢٢٥األمن 

عن احلالة يف أخبازيا وآخر ما استجد مـن معلومـات عـن بعثـة     
. وأبلـغ األمـني العـام يف    )٦٦(مراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا   

مــة للمضــي خطــوة إىل األمــام يف  تقريــره اجمللــس أن فرصــة قي 
عملية السالم قـد ضـاعت بسـبب عـدم التوصـل إىل اتفـاق يف       

بشـــأن شـــروط عـــودة الالجـــئني   ١٩٩٩كـــانون الثاين/ينـــاير 
وتــدابري اإلنعــاش االقتصــادي. وعلــى مــدى األشــهر الثالثــة       
ــا     ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجي ــراد بعث املاضــية، بــذل أف

جهـدهم للحفـاظ علـى ختفيـف     العسكريون والسياسيون كـل  
حــدة التــوتر وحتســني احلالــة قلــيال يف املنطقــة الواقعــة حتــت        
ــد يف       ــذي ُعقـ ــاع الـ ــة االجتمـ ــك نتيجـ ــة وذلـ ــؤولية البعثـ مسـ

يف غــايل. ومــع ذلــك، مــا  ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب  ٢١
زالــــت احلالــــة ال تســــمح بعــــد برفــــع القيــــود املفروضــــة يف  

أو إعـادة فـتح بعـض    على عمليات البعثة  ١٩٩٨شباط/فرباير 
قواعد األفرقة أو كلـها. وشـدد األمـني العـام علـى احلاجـة إىل       
مزيــد مــن حتســن احلالــة األمنيــة، علــى أســاس تــدابري ملموســة  

تسـتطيع البعثـة العـودة إىل منـط عملـها      كـي  يتخذها اجلانبـان،  
، وتزيــــد هبــــذه الطريقــــة ١٩٩٨شــــباط/فرباير الــــذي ســــبق 

لواقعــة حتـــت مســـؤوليتها.  وجودهــا يف مجيـــع أحنــاء املنطقـــة ا  
وعندئــذ فقــط ســيمكن للبعثــة أن تنفــذ بالكامــل الواليــة الــيت    

ــاك إجــراء     ــا. وأشــار إىل أن هن ن يعهــد هبــا جملــس األمــن إليه
عنــدما يتخـــذمها   ،ن ميكــن أن يســاعدا بدرجــة كــبرية    يحمــدد 
على حتسـني احلالـة علـى أرض الواقـع ومهـا: الفصـل        ،اجلانبان

ق النـــار وإنشـــاء آليـــة التـــام للقـــوات عـــن خـــط وقـــف إطـــال 
  مشتركة.  حتقيق

__________ 

  )٦٦(  S/1999/460.  

 ١٩٩٩أيار/مـايو   ٧املعقودة يف  ،٣٩٩٧ويف اجللسة   
ــه يف مشــاورات  كــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي   مت التوصــل إلي

اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس تقريــر األمــني العــام يف جــدول  
الـرئيس (غـابون)   وجه أعماله. وعقب إقرار جدول األعمال، 

ــاه أعضـــاء اجمل  نيســـان/أبريل  ٦لـــس إىل رســـالة مؤرخـــة   انتبـ
موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثــل االحتــاد الروســي،    ١٩٩٩

ــا نــص   ــل هب ــرار حيي ــرتاع يف    ق ــدابري أخــرى لتســوية ال بشــأن ت
ــا،  جملــس ١٩٩٩نيســان/أبريل  ٢يف موســكو يف اختــذه أخبازي
  .)٦٧(الدول املستقلةرابطة رؤساء 

التــايل نيابــة  ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان  
  :)٦٨(عن اجمللس

ــؤرخ        ــام املـــ ــني العـــ ــر األمـــ ــن يف تقريـــ ــر جملـــــس األمـــ نظـــ
  فيما يتعلق باحلالة يف أخبازيا، جورجيا. ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٢١

ويكرر اجمللس طلبـه أن يوسـع كـال اجلـانبني نطـاق التزامهمـا         
بعمليـة السـلم الـيت تقودهـا األمــم املتحـدة، وأن يواصـال السـعي إلقامــة        

واملشاركة فيه، وأن يوسـعا نطـاق اتصـاالهتما الثنائيـة، وأن ُيبـديا      حوار 
ــائل    ــأن املسـ ــة بشـ ــائج ملموسـ ــة لتحقيـــق نتـ ــاء اإلرادة الالزمـ دون إبطـ
ــية الــيت تتناوهلــا املفاوضــات، ويشــدد علــى ضــرورة أن حيقــق        األساس
الطرفان، يف وقت مبكر، تسوية سياسية شـاملة، تتضـمن تسـوية بشـأن     

ازيــا يف إطــار دولــة جورجيــا وحتتــرم علــى الوجــه الوضــع السياســي ألخب
األكمل سيادة جورجيا وسـالمتها اإلقليميـة داخـل حـدودها  املعتـرف      

  هبا دوليا.
ويؤكد اجمللس مـن جديـد عـدم مقبوليـة التغـيريات الدميغرافيـة         

ــا  يؤكـــد احلـــق األساســـي جلميـــع الالجـــئني   الناجتـــة عـــن الـــرتاع، كمـ
ــرتاع يف   ــن ال ــارهم  يف ظــروف   واملشــردين املتضــررين م ــودة إىل دي  الع

آمنـة، ويهيـب بـالطرفني معاجلـة هـذه القضـية بصـفة عاجلـة عـن طريـق           
تفاق على تدابري فعالة لضمان أمن من ميارسون حقهم غري املشروط الا

  التدابري.  يف العودة وتنفيذ تلك
ويرحب اجمللـس، يف هـذا السـياق، بقـرار جملـس رؤسـاء دول         

، بشــأن التــدابري ١٩٩٩نيســان/ابريل  ٢ؤرخ املــرابطــة الــدول املســتقلة 
اإلضــافية لتســوية الــرتاع يف أخبازيــا، جورجيــا. ويالحــظ اجمللــس نتــائج  

__________ 

  )٦٧(  S/1999/392.  
  )٦٨(  S/PRST/1999/11.  
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الدورة الثامنة جمللس التنسيق للجانبني اجلورجي واألخبـازي املعقـودة يف   
  .١٩٩٩نيسان/أبريل  ٢٩

ويعرب اجمللس عن قلقه البالغ لعدم توصل الطرفني إىل اتفـاق    
منطقة غايل، وبشأن تـدابري  إىل عودة الالجئني واملشردين  بشأن شروط

اإلنعاش االقتصادي. ويؤكد اجمللس ضـرورة أن يـربم الطرفـان، بصـورة     
عاجلــة، هــذا االتفــاق الــذي مــن شــأنه أن ُيَمكِّــن اجملتمــع الــدويل مــن     
املشاركة يف هذا اجلهد، وأن يربما أيضا اتفاقا للسالم ويضعا ضـمانات  

  املسلحة.  ملنع املواجهة
ويرحــب اجمللــس بتحســن احلالــة األمنيــة، بيــد أنــه يالحــظ أن    

  احلالة العامة يف منطقة الرتاع ال تزال تتسم بالتوتر وعدم االستقرار.
وحيث اجمللس الطرفني على أن ميارسـا قـدرا كـبريا مـن ضـبط        

الـــنفس يف ردود أفعاهلمـــا إزاء أي حـــوادث قـــد تقـــع يف املنطقـــة، وأن 
موســة لتحســني تعاوهنمــا يف هــذا اجملــال. ويطالــب   يتخــذا خطــوات مل

اجمللــس كــال الطــرفني باختــاذ تــدابري فوريــة وحامســة إليقــاف أنشــطة         
من بينها استمرار زرع األلغام، ولتهيئة مناخ مـن  واجلماعات املسلحة، 

الثقة يسـمح لالجـئني واملشـردين بـالعودة. ويطالـب اجمللـس أيضـا كـال         
فصال تاما بدءا من خط وقف إطالق  أن يكفال فصل القواتبالطرفني 

ــع يف      ــار املوق ــا لربوتوكــول وقــف إطــالق الن ــار، وفق ــايو  ٢٥الن أيار/م
  ، وأن يقوما دون إبطاء بإنشاء آلية حتقيق مشتركة.١٩٩٨

ا بعثـة مـراقيب   همدويرحب اجمللـس باملسـامهة املسـتمرة الـيت تقـ       
لرابطـة  بعـة  األمم املتحدة يف جورجيا، وقوة حفظ السـالم اجلماعيـة التا  

ــة يف      ــق اســتقرار احلال ــن أجــل حتقي ــدول املســتقلة، م ــرتاع،   ال ــة ال منطق
ــة        ــوة حفــظ الســالم اجلماعي ــة وق ــني البعث ــة العمــل ب ويالحــظ أن عالق

  حسنة.  زالت ما
ويؤكد اجمللس من جديد على ما يوليه مـن أمهيـة ألمـن البعثـة       

ــذكّ   ــدوليني، وي ــوظفني ال ــع امل ــات كــال الطــرفني يف  ومجي ــذا  ر بالتزام ه
ــس الصــدد. ويرحــب   ــة    اجملل ــات البعث ــز عملي ــاخلطوات املتخــذة لتعزي ب

  وأمنها.
ويؤيد اجمللـس بقـوة اجلهـود الدؤوبـة الـيت يبـذهلا األمـني العـام           

وممثلــه الشخصــي مبســاعدة االحتـــاد الروســي بوصــفة طرفــا تيســـرييا،       
وكذلك مبساعدة جمموعة أصدقاء األمني العام ومنظمة األمن والتعـاون  

وبـــا، ملنـــع األعمـــال العدائيـــة ومحايـــة حقـــوق اإلنســـان وتعزيـــز يف أور
  تسوية.  التوصل إىل

  
( اجللســـة  ١٩٩٩متوز/يوليـــه  ٣٠املقـــرر املـــؤرخ   

  )١٩٩٩( ١٢٥٥): القرار ٤٠٢٩
وعمال بقرار جملس األمن  ،١٩٩٩متوز/يوليه  ٢٠يف   
ــرا عــن    ١٩٩٩( ١٢٢٥ )، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقري

ا وآخــر مــن اســتجد مــن معلومــات عــن بعثــة  احلالــة يف أخبازيــ
األمـني العـام يف   ذكـر  . و)٦٩(مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا  

تقريـــره أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن إحـــراز تقـــدم يف عمليـــة        
املفاوضات اهلادفة إىل التسوية الشـاملة للـرتاع ال يـزال صـعبا،     
 فقــد تنامــت االتصــاالت بــني اجلــانبني. ويف الوقــت نفســه، مــا

لقضـايا الرئيسـية يف عمليـة التسـوية بـدون حـل. وأبلـغ        زالت ا
اجمللــس أنــه يف جمــال األمــن جتــدر، مــع االستحســان، مالحظــة 
مظاهر التحسـن الـيت طـرأت مـؤخرا علـى احلالـة األمنيـة علـى         
طول اخلط الفاصـل بـني القـوات واجلهـود الـيت بـذهلا اجلانبـان        
 للتوصل لتحقيق هذا التحسـن، ولكـن مل يتحقـق بعـد الفصـل     
التام بني القوات. وأشار األمني العام إىل مواصـلة بعثـة مـراقيب    
األمــم املتحــدة يف جورجيــا القيــام بــدور أساســي يف حتقيـــق       
استقرار احلالـة يف أخبازيـا جبورجيـا، وأوصـى بـأن ميـدد جملـس        
األمـــن واليـــة البعثـــة ملـــدة ســـتة أشـــهر أخـــرى، تنتـــهي يف        

  .٢٠٠٠كانون الثاين/يناير   ٣١
متوز/يوليـــــه  ٣٠املعقـــــودة يف  ،٤٠٢٩ويف اجللســـــة   
مت التوصـــل إليـــه يف كـــان قـــد وفقـــا  للتفـــاهم الـــذي  ١٩٩٩

السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجمللس مشاورات 
جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس        
(ماليزيــا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثلــي أملانيــا وجورجيــا، بنــاء علــى 

ق احلـ دون أن يكـون هلمـا   بـ يف املناقشـة  املشـاركة   طلبهما، إىل
الـــرئيس انتبـــاه أعضـــاء اجمللـــس إىل      وجـــه التصـــويت. مث يف 

ــرار  ــد أُمشـــروع قـ ــان قـ ــاورات  كـ ــاء مشـ ــد يف أثنـ اجمللـــس عـ
ــس أيضــا إىل     جــهوو. )٧٠(الســابقة ــاه أعضــاء اجملل ــرئيس انتب ال

، علــى التــوايل، ١٩٩٩متوز/يوليــه  ٢٢ و ١٩ رســائل مؤرخــة
؛ ورسـالة  )٧١(رئيس جملس األمن من ممثل جورجياموجهة إىل 

__________ 

  )٦٩(  S/1999/805.  
  )٧٠(  S/1999/832.  
  )٧١(  S/1999/801  وS/1999/813  وS/1999/814.  
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موجهة إىل األمني العام من ممثل جورجيا، حييل هبـا عـددا مـن    
  .)٧٢(الوثائق والبيانات املتصلة باحلالة يف أخبازيا

ويف اجللسة نفسـها، قـال وزيـر خارجيـة جورجيـا إن        
بـالرغم مـن مـا يبذلـه بلـده       ،عملية السالم متوقفة وليس هناك

شتركة، تقدم ملمـوس يف طريـق املفاوضـات الـيت     من جهود م
ميكــن أن ختــرج تلــك العمليــة مــن املــأزق احلــايل. وقــال إن        

لمجلس ليبني بوضوح عدم مقبولية اسـتمرار  لالوقت قد حان 
ــى اختــاذ       ــوة عل ــب األخبــازي بق ــذا الركــود وأن حيــث اجلان ه
إجراءات بناءة. وأكد أنه ينبغي للمجلس أن يشري مرة أخرى 

ات مـــؤمتري القمـــة اللـــذين عقـــدهتما منظمـــة األمـــن راإىل قـــر
ــبونة     ــن بودابســت ولش ــا، يف كــل م ــاون يف أوروب وأن  ،والتع

يؤكـــد أن إعاقـــة عـــودة الالجـــئني واملشـــردين ليســـت ســـوى 
استمرار لسياسـة الـتطهري العرقـي. وسـيؤدى ذلـك احلكـم إىل       

لـس مبـا يتفـق مـع روح ميثـاق      اجملإجراءات مالئمة من جانـب  
ة وروحه. وقال أيضا إن قرار السلطات األخبازيـة  األمم املتحد

 ١٩٩٩يف خريـف عـام    “انتخابات رئاسيةيسمى ما ”إجراء 
حماولــة أخــرى إلقــرار التغــيريات الدميوغرافيــة الناجتــة عــن    هــو

الصراع، وأعرب عن اعتقاده بأن اجمللس جيب أن يدين بشـدة  
، مـن هـذا القبيـل    “انتخابـات ”اعتزام اجلانب األخبازي إجراء 
مــن الســلطات األخبازيــة حيــذر وأن يعلــن عــدم شــرعيتها، وان 

ــة الســالم. وأكــد       ــد تضــر جــديا بعملي أن هــذه اإلجــراءات ق
فكـرة إنشـاء وحـدة للحمايـة الذاتيـة يف      لجمددا تأييد جورجيـا  

منطقة الصراع وقال إن جملـس األمـن ينبغـي لـه أن يطلـب إىل      
ــرح ا     ــام اســتئناف املشــاورات بشــأن املقت ــوارد يف األمــني الع ل

. وشــدد أيضــا علــى أن ١٩٩٨أيار/مــايو  ١١تقريــره املــؤرخ 
ــة حفــظ الســالم    ــا   مســتقبل عملي ــوم هب ــيت تق ــدول  ال رابطــة ال

ــة      ــرى أن عملي ــا ت املســتقلة يظــل أيضــا مشــكلة، وأن جورجي
لن تصبح قادرة متاما على العمل قبل تنفيـذ  تلك حفظ السالم 

__________ 

  )٧٢(  S/1999/809.  

الـــيت عقـــدهتا  عتمـــدت يف املـــؤمتراتاُ القـــرارات املبدئيـــة الـــيت
اجلانـب األخبـازي تنفيـذ تلـك     يعيق الرابطة مؤخرا. ولألسف، 

يبقـون يف  التـابعون للرابطـة   سـالم  الجيعل حفظة  القرارات، مما
منطقة الصراع بوالية انتهت مدهتا. وأخريا، أعرب عن أسـف  
بلده ألن التعاون بني األمـم املتحـدة ومنظمـة األمـن والتعـاون      

ة الصـراع ال يـزال متعثـرا. وقـال إنـه      يف أوروبا يف جمـال تسـوي  
ينبغي جمللس األمن أن يشدد علـى أمهيـة القـرار الـذي اختـذ يف      
اجتمــاع أوســلو الــوزاري ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، 
والــذي يــوفر أحكامــا رئيســية فيمــا يتعلــق بالتســوية السياســية  
الشــاملة للصــراع يف أخبازيــا، ويشــكل برناجمــا لتعزيــز التعــاون  

  .)٧٣( األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبابني
وأعــرب ممثــل االحتــاد الروســي عــن القلــق إزاء عــدم      

حتقيق تقدم بشأن اجلوانب األساسـية للتسـوية وقـال إن عـودة     
الالجــئني واملشــردين إىل منطقــة غــايل تظــل مــن أكثــر املســائل 
حــدة. وشــدد علــى أمهيــة أن تــدلل األطــراف علــى تصــميمها  

زم وتوقـــع علـــى الوثيقـــة الـــيت ســـبق أن وافقـــت عليهـــا،  الـــال
ــا ــة    ممـ ــائل األخـــرى املتعلقـ ــام حســـم املسـ يفســـح الطريـــق أمـ

الـدول  رابطـة  بالتسوية. وقال إن التعاون بـني األمـم املتحـدة و   
 ،املستقلة جيرى حصرا باالستناد إىل الفصل الثـامن مـن امليثـاق   

ــت       ــظ الســالم املش ــوات حف ــا ق ــيت تضــطلع هب ركة واألنشــطة ال
را مـرا  تتدعمها قـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة الـيت رحبـ      

ــدمها     ــيت تقـ ــة الـ ــامهة اهلامـ ــرارا باملسـ ــطة  وتكـ ــك األنشـ يف تلـ
املساعدة على حتقيق استقرار احلالة يف منطقة الصراع. وأشـار  

وإن كان يـويل أمهيـة كـبرية ملسـألة األمـن يف       بلده إىل أن وفد
احلالـة يف  د حتسـنت  فقـ األخبازي،  - منطقة الصراع اجلورجي

ال تــزال هشــة. وأبلــغ املمثــل اجمللــس بــأن  وإن كانــت املنطقــة 
ــوة حفــظ الســالم      ــة ق ــده قــد اختــذ خطــوات لتحســني فعالي بل

__________ 

  )٧٣(  S/PV.4029 ٥إىل  ٢، الصفحات.  
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التابعة لرابطة الدول املستقلة بغيـة ضـمان أمـن مـوظفي األمـم      
  .)٧٤(الدوليني  املتحدة

ــا     وأدىل العديـــد مـــن املـــتكلمني ببيانـــات أعـــادوا فيهـ
ضــرورة التوصــل إىل تســوية ســلمية قائمــة علــى التأكيــد علــى 

أساس سالمة جورجيا اإلقليمية. وأعربوا عن القلق إزاء حالـة  
الالجــــئني ودعــــوا الطــــرفني إىل التوصــــل إىل اتفــــاق يتســــم  

ناشد بعـض املـتكلمني    باملصداقية. وفيما يتعلق باحلالة األمنية،
قـال  احلوادث. ومن كال اجلانبني العمل على منع وقوع املزيد 

ممثال األرجنتني وفرنسا إنه جيب اعتبار االنتخابـات املقـررة يف   
  .)٧٥(غري مشروععمال أخبازيا 

مشـروع القـرار للتصـويت    طُـرح  ويف اجللسة نفسها،   
مــا  ) ويف١٩٩٩( ١٢٥٥باإلمجــاع بوصــفه القــرار   واعتمــد 
  :هيلي نص

  ،إن جملس األمن  
وخباصــة القــرار  إىل مجيــع قراراتــــــه ذات الصلـــــــــة، إذ يشــري  
وبيان رئيسه  ،١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢٨) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢٥
  ،١٩٩٩أيار/مايو  ٧املؤرخ 

ــام املـــؤرخ   وقـــد نظـــر   ــر األمـــني العـ ــه  ٢٠يف تقريـ متوز/يوليـ
١٩٩٩،  

ــا    ــيط علمـ ــة   إذ حيـ ــالة املؤرخـ ــه  ١٩بالرسـ  ١٩٩٩متوز/يوليـ
  واملوجهة إىل األمني العام من رئيس جورجيا،

أنه رغم التطـورات اإلجيابيـة بشـأن بعـض القضـايا       كدوإذ يؤ  
يعترب عدم إحراز تقدم بشأن املسائل الرئيسية املتعلقة بالتسـوية الشـاملة   

  للرتاع يف أخبازيا، جورجيا، غري مقبول،
السـتمرار احلالـة املتفجـرة يف منطقـة      وإذ يساوره بالغ القلـق   

الــيت مــا برحــت   الــرتاع، ويرحــب، يف هــذا الصــدد باملســامهات اهلامــة  
بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجيــا وقــوات حفــظ الســالم تقــدمها 

__________ 

  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤(  
 ٨و  ٧(املانيـا)؛ والصـفحتان    ٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٥(  

 ٩و  ٨(فرنسـا)؛ والصـفحتان    ٨(اململكة املتحدة)؛ والصفحة 
ــات املتحــدة)؛ والصــفحة   (الوال  ٩(الصــني)؛ والصــفحتان   ٩ي

  (األرجنتني). ١٠  و

الــدول املســتقلة يف تعزيــز االســتقرار يف منطقــة لرابطــة اجلماعيــة التابعــة 
الــرتاع، ويالحـــظ أن عالقـــة العمـــل بـــني البعثـــة وقـــوة حفـــظ الســـالم  
ــة       ــع املســتويات، ويؤكــد أمهي ــدة علــى مجي ــة جي ــة كانــت عالق اجلماعي

  واليتيهما،  التعاون والتنسيق الوثيقني بينهما يف أداءوزيادة ستمرار ا
ــه    وإذ يشــري   إىل اســتنتاجات مــؤمتر قمــة لشــبونة الــذي عقدت

ــا،    ــة يف أخبازيـ ــا يتعلـــق باحلالـ ــا فيمـ منظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـ
  جورجيا،
ــد    ــد تأكي ــام      وإذ يعي ــى حنــو ت ــان عل ــرم الطرف ضــرورة أن حيت

يعرب عن تأييده للجهود اليت يبـذهلا األمـني العـام     حقوق اإلنسان، وإذ
إلجياد سـبل  لتحسـني مراعاهتمـا هلـا باعتبـار ذلـك جـزءا ال يتجـزأ مـن          

  العمل صوب حتقيق تسوية سياسية شاملة،
متوز/يوليـه   ٢٠بتقريـر األمـني العـام املـؤرخ      يرحب  - ١  
  ؛١٩٩٩

نطــــاق بتعميــــق وتوســــيع طــــريف الــــرتاع  يطالــــب  - ٢  
عملية السالم اليت ترعاها األمم املتحـدة ومواصـلة مـد نطـاق     التزامهما ب

حوارمها واتصاهلما على مجيع املستويات وإبداء اإلرادة الالزمة لتحقيق 
  نتائج هامة بشأن املسائل الرئيسية يف املفاوضات دون إبطاء؛

بشدة اجلهود املستمرة اليت يبذهلا األمـني العـام    يؤيد  - ٣  
طرفا تيسرييا، وكـذلك  بوصفه االحتاد الروسي، وممثله اخلاص مبساعدة 

جمموعة أصدقاء األمني العام ومنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا لتعزيـز    
استقرار احلالة وتقدمي زخم جديد للمفاوضات يف إطـار عمليـة السـالم    
اليت ترعاها األمم املتحدة من أجل حتقيق تسوية سياسية شاملة، ويشيد 

بذهلا املمثل اخلـاص املتقاعـد لألمـني العـام، السـيد      باجلهود الدؤوبة اليت 
  بواليته؛  ليفيو بوتا، يف االضطالع

، يف هــذا الســياق، علــى أن اســتعداد اجملتمــع  يشــدد  - ٤  
الدويل ملساعدة الطرفني وقدرته على ذلك يتوقفان علـى وجـود اإلرادة   
السياسية لديهما حلل الرتاع من خالل احلـوار والتوفيـق والعمـل حبسـن     
نية علـى التنفيـذ الفـوري للتـدابري امللموسـة جتـاه حتقيـق تسـوية سياسـية          

  شاملة للرتاع؛
علـــى ضـــرورة توصـــل الطـــرفني إىل تســـوية  يؤكـــد  - ٥  

سياسية شاملة يف وقت مبكر تتضمن تسوية للمركز السياسـي ألخبازيـا   
داخل دولة جورجيـا، حتتـرم متامـا سـيادة جورجيـا وسـالمتها اإلقليميـة        

املعتــرف هبــا دوليــا، ويؤيــد اعتــزام األمــني العــام وممثلــه  داخــل حــدودها
اخلـــاص أن يواصـــال، بالتعـــاون الوثيـــق مـــع االحتـــاد الروســـي، بوصـــفه 
الطرف التيسريي، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجمموعة أصـدقاء  
األمني العام، تقدمي مقترحات بشأن توزيع الصالحيات الدسـتورية بـني   

ــن التســوية      تبيليســي وســوخومي لكــي   ــا كجــزء م ــان فيه ــر الطرف ينظ
  الشاملة؛
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أن إجــراء االنتخابــات علــى حنــو مبتــدع يف      يــرى  - ٦  
  غري مقبول وغري مشروع؛ ،أخبازيا، جورجيا

عـــن قلقـــه املســـتمر إزاء حالـــة الالجـــئني      يعـــرب  - ٧  
ــة الــيت دارت يف     واملشــردين النامجــة بصــفة خاصــة عــن األعمــال القتالي

من جديد عدم مقبولية التغيريات الدميغرافيـة   ، ويؤكد١٩٩٨أيار/مايو 
ــردين     ــئني واملشـ ــع الالجـ ــق األساســـي  جلميـ ــرتاع واحلـ ــن الـ ــة عـ الناجتـ
املتضررين بالرتاع يف العودة إىل ديارهم يف ظـروف آمنـة وفقـا للقـانون     
الــدويل وطبقــا ملــا نــص عليــه االتفــاق الربــاعي املتعلــق بــالعودة الطوعيــة 

، ويهيب بـالطرفني  ١٩٩٤نيسان/أبريل  ٤ لالجئني واملشردين واملؤرخ
أن يعاجلا هذه املسألة على وجه االستعجال باالتفاق على تـدابري فعالـة   
لضمان أمن أولئك الذين ميارسون حقهـم غـري املشـروط يف العـودة إىل     

  ديارهم وتنفيذ تلك التدابري؛
، يف هذا الصدد، باجلهود الـيت يبـذهلا املمثـل    يرحب  - ٨  

لكــي ييســر، كخطــوة أوىل، العــودة اآلمنــة لالجــئني      اخلــاص لألمــني  
واملشردين إىل منطقة غايل، ويشدد، يف هذا الصدد، علـى أنـه ال ميكـن    
كفالة العودة النهائية لالجئني دون أن يسفر احلوار الثنائي بني الطـرفني  

  عن نتائج ملموسة توفر ما يلزم من أمن وضمانات قانونية؛
االتفاقـات الـيت مت التوصـل    مـع التقـدير ب   حييط علما  - ٩  

تشــرين األول/أكتــوبر ١٨إىل  ١٦إليهــا يف االجتمــاعني املعقــودين مــن  
، اللـــذين استضـــافتهما   ١٩٩٩حزيران/يونيـــه   ٩إىل  ٧ومـــن   ١٩٩٨

حكومتــا اليونــان وتركيــا علــى التــوايل، والــيت هتــدف إىل بنــاء الثقــة         
ا مـن  وحتسني األمن وتنميـة التعـاون، ويهيـب بـالطرفني تعزيـز جهودمهـ      

أجل تنفيذ تلك القرارات بطريقة فعالة وشاملة، ال سـيما يف االجتمـاع   
  املرتقب عقده يف يالتا بدعوة من حكومة أوكرانيا؛

الطـرفني بالتقيـد التـام باتفـاق وقـف إطـالق        يطالب  - ١٠  
أيار/مــــايو  ١٤النـــار والفصـــل بــــني القـــوات املوقــــع يف موســـكو يف     

ذا السـياق، بالتقـدم اهلـام الـذي     ،وحييط علما مع التقـدير، يف هـ  ١٩٩٤
ــة للتحقيــق يف انتــهاكات االتفــاق،     أُفيــد عــن إحــرازه صــوب إقامــة آلي
فضال عن القدر الكبري من ضـبط الـنفس الـذي حتلـى بـه الطرفـان علـى        

  طول خط الفصل بني القوات؛
األنشطة الـيت تسـتمر يف القيـام هبـا اجلماعـات       يدين  - ١١  

ــرِّ  املـــدنيني للخطـــر، وتعـــوق أعمـــال  ض الســـكان املســـلحة، والـــيت تعـ
املنظمات اإلنسانية وتعطل بشكل خطري تطبيع احلالـة يف منطقـة غـايل،    
ويكرر تأكيد قلقه بشأن أمـن بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا،       
ويرحــب بتنفيــذ تــدابري يف هــذا الصــدد ويطلــب إىل األمــني العــام إبقــاء  

  املستمر؛  مسألة أمن البعثة قيد االستعراض
ــرر  - ١٢   ــهي يف      يق ــدة تنت ــرة جدي ــة لفت ــة البعث ــد والي متدي

، رهنـا باسـتعراض اجمللـس لواليـة البعثـة      ٢٠٠٠كانون الثاين/ينـاير   ٣١

يف حالة حدوث أي تغيريات يف الوالية أو يف تواجد قوة حفظ السـالم  
  الدول املستقلة؛لرابطة اجلماعية التابعة 

اجمللـس علـى    إىل األمـني العـام مواصـلة إبقـاء     يطلب  - ١٣  
علم بصفة منتظمة وتقدمي تقرير بعد ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ اختـاذ هـذا       

  القرار عن احلالة يف أخبازيا، جورجيا؛
عن اعتزامه إجـراء اسـتعراض كامـل للعمليـة      يعرب  - ١٤  

يف هناية واليتها احلالية، على ضوء اخلطوات الـيت يتخـذها الطرفـان مـن     
  أجل التوصل إىل تسوية شاملة؛  

  إبقاء هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٥  
  

ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ١٢املق  ١٩٩٩تشــرين الث
  ): بيان من الرئيس٤٠٦٥(اجللسة 

ــوبر  ٢٢يف    ــرار   ،١٩٩٩تشــرين األول/أكت وعمــال بق
)، قـدم األمـني العـام إىل اجمللـس     ١٩٩٩( ١٢٥٥جملس األمـن  

مـن معلومـات   تقريرا عن احلالة يف أخبازيـا وآخـر مـن اسـتجد     
. ورحب األمـني  )٧٦(عن بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا

 ىالعام يف تقريره بتسـريع االتصـاالت الثنائيـة بـني اجلـانبني علـ      
مجيــع املســتويات بــني اجلانــب اجلــورجي واجلانــب األخبــازي.  

ىل أن يتخـذ الطـرف اجلـورجي    إوأكد جمـددا أن هنـاك حاجـة    
ســة األوىل حنــو عــودة مجيــع والطــرف األخبــازي اخلطــوة امللمو

الالجئني واألشـخاص املشـردين داخليـا. ويف حـني أن الوضـع      
األمين قد حتسن قليال يف قطـاعي غـايل وزوغديـدي وأن عـدد     
احلوادث قد اخنفض، فإن حادثة أخـذ الرهـائن الـيت وقعـت يف     

ــوبر   ١٣ ــرين األول/أكتـ ــن جديـــد     ١٩٩٩تشـ ــت مـ ــد بينـ قـ
عثـــة مـــراقيب األمـــم خطــورة الظـــروف الـــيت تعمـــل يف ظلـــها ب 

املتحدة يف جورجيا. وشدد على أن بعثة مراقيب األمم املتحدة 
يف جورجيــا تقــوم بشــكل مســتمر باســتعراض ترتيباهتــا األمنيــة 

  كي تكفل ملوظفيها أعلى مستوى ممكن من األمن.
تشـــــــرين  ١٢املعقـــــــودة يف  ،٤٠٦٥ويف اجللســـــــة   

التوصـل   متكان قـد  وفقا  للتفاهم الذي  ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
__________ 

  )٧٦(  S/1999/1087.  
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السابقة، أدرج اجمللـس تقريـر األمـني    اجمللس إليه يف مشاورات 
العام يف جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا       
الرئيس (سلوفينيا)، مبوافقة اجمللـس، ممثـل جورجيـا، بنـاء علـى      

ــة   ــاركة يف املناقشـ ــه، إىل املشـ ــطلبـ ــه حـــق  بـ دون أن يكـــون لـ
  التصويت.
الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة ويف اجللســة نفســها، أدىل   

  :)٧٧(عن اجمللس
ــؤرخ        ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــس يف تقريـ ــر اجمللـ ــرين  ٢٢نظـ تشـ

  يتعلق باحلالة يف أخبازيا، جورجيا.  فيما ١٩٩٩األول/أكتوبر 
بــودن ممــثال ديتــر ويبــدي اجمللــس ترحيبــه احلــار بتعــيني الســيد   

اآلونـة مناسـبة    لألمني العام، ويأمل أن يعترب الطرفـان هـذه  مقيما خاصا 
  سلمية.  لتجديد قوة الدفع من أجل البحث عن تسوية

ــع   اجملويرحـــب    ــة علـــى مجيـ ــاالت الثنائيـ ــريع االتصـ لـــس بتسـ
التوسع ويهيب هبما مواصلة األصعدة بني اجلانبني اجلورجي واألخبازي 

  يف اتصاالهتما.
ويالحـــظ جملـــس األمـــن بقلـــق شـــديد أنـــه علـــى الـــرغم مـــن   

تعلقة ببعض املسـائل مل حيـرز تقـدم بشـأن املسـائل      التطورات اإلجيابية امل
ــة مبركــز       ــة بالتســوية، ال ســيما املســألة الرئيســية املتعلق الرئيســية املتعلق

أن ، يؤيـد اجمللـس بشـدة اعتـزام املمثـل اخلـاص       اأخبازيـا، جورجيـا. ولـذ   
يف أقرب وقت ممكن مقترحات إضافية إىل اجلـانبني بشـأن توزيـع    يقدم 

ية بني تبيليسي وسـوخومي، كجـزء مـن تسـوية     االختصاصات الدستور
شاملة، مع االحترام التام لسيادة جورجيا وسالمتها اإلقليميـة يف نطـاق   
حـــدودها املعتـــرف هبـــا دوليـــا، والعمـــل يف تعـــاون وثيـــق مـــع االحتـــاد  

أصــدقاء األمــني العــام ومنظمــة جمموعــة الروســي، بصــفته ميســرا، ومــع 
  األمن والتعاون يف أوروبا.

__________ 

  )٧٧(  S/PRST/1999/30.  

لس األمن مطالبته لطريف الرتاع بـأن يوسـعا ويعمقـا    ويكرر جم  
التزامهما بعملية السالم اليت تقودها األمم املتحدة، وال سيما باستئناف 

جمللــس التنســيق وأفرقتــه العاملــة، وهــو يتفــق مــع  املنتظمــة االجتماعــات 
ــى ضــرورة اســتمرارمها يف االجتمــاع      ــام عل ــة  األمــني الع بصــفة منتظم

الطرفني أن بـ اجمللـس  يهيـب  السياسة الداخلية. والنظر عن قيود بصرف 
يقوما يف املستقبل القريب جدا بإقرار واختاذ أوىل اخلطوات العملية حنو 
ــا، يف ظــروف     ــا، جورجي ــا إىل أخبازي عــودة الالجــئني واملشــردين داخلي

ر الطـرفني  تكفل هلم السـالمة واألمـن والكرامـة. ويـود اجمللـس أن يـذكّ      
ــر مــن شــأنه     ــأن هــذا األم ــن ب األمــم املتحــدة لشــؤون  مفوضــية أن ميكِّ

الالجئني من تقـدمي مسـاعدة ماديـة كـبرية. ويكـرر اجمللـس رأيـه القائـل         
بعدم مقبولية أي عمل تقوم به الزعامة األخبازيـة بصـورة خمالفـة ملبـدأي     

  .سيادة جورجيا وسالمتها اإلقليمية
لس بارتياح أن احلالـة األمنيـة قـد حتسـنت حتسـنا      يالحظ اجملو  

امتـداد خـط الفصـل    علـى  فيفا، وال سيما بصدد ختفيـف حـدة التـوتر    ط
يالحظ استمرار احلالة األمنية احلرجة احمليطة بـأفراد  ولكنه بني القوات، 
ويكرر اجمللس اإلعراب عن إدانته ألخذ سبعة مـن أفـراد    .األمم املتحدة

، ويرحــب ١٩٩٩تشــرين األول/أكتــوبر  ١٢األمــم املتحــدة رهــائن يف 
راح الرهــائن، ويشــدد علــى ضــرورة حماكمــة مــرتكيب هــذا   بــإطالق ســ

الفعل غري املقبول. ويرحب اجمللس مبداومـة بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة      
يف جورجيا على استعراض ترتيباهتـا األمنيـة لتكفـل أرفـع مسـتوى أمـين       

  ممكن ملوظفيها.
م أثناء شغله بوتا تقديرا لعمله القّيليفيو لس بالسيد اجملويشيد   

اجمللـس باملسـامهات اهلامـة    يرحـب  فة املمثل اخلاص لألمـني العـام. و  وظي
بعثة وقوات حفظ السـالم اجلماعيـة التابعـة لرابطـة الـدول      الاليت تواصل 

ــة     ــة يف منطق ــت احلال ــدميها لتثبي ــرتاعاملســتقلة تق ، ويالحــظ أن صــلة  ال
جيــدة علــى مجيــع   اجلماعيــة حفــظ الســالم   ةالعمــل بــني البعثــة وقــو   

الـوثيقني  دد على أمهية استمرار وزيادة التعاون والتنسيق األصعدة، ويش
  لواليتها.  خالل أداء كل منهماالقوة بني البعثة و


