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 الدورة الثالثة والستون
      من جدول األعمال١٨البند 

  احلالة يف األراضي احملتلة يف أذربيجان    
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
احلالــة يف األراضــي احملتلــة يف ”، املعنــون ٦٢/٢٤٣طلبــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   
 دورهتــا الثالثــة والــستني تقريــرا  ، إىل األمــني العــام أن يقــّدم إىل اجلمعيــة العامــة يف “أذربيجــان
هتيــب بالــدول ”ويف القــرار نفــسه، فــإن اجلمعيــة، يف مجلــة أمــور،   .  عــن تنفيــذ القــرار شــامال

األعضاء واملنظمات والترتيبات الدولية واإلقليمية املسامهة الفعلية، كل يف حـدود اختـصاصه،             
  .“يف عملية تسوية النـزاع

 من البلدان املتـشاركة يف رئاسـة جمموعـة مينـسك            ويعرض هذا التقرير الردود الواردة      
التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وحكومات الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة ورئـيس             

  .منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
ــذ عــام          ــا، من ــاون يف أوروب ــة ملنظمــة األمــن والتع ــد تولّــت جمموعــة مينــسك التابع وق
 كارابـاخ   - وراميـة إىل إجيـاد حـل سياسـي للنــزاع يف منطقـة نـاغورن               ، قيادة اجلهـود ال    ١٩٩٢

  .على أساس مبادئ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا والتزاماهتا وأحكامها
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  مقدمة  -أوالً   
  
حملتلــة يف احلالــة يف األراضــي ا”، املعنــون ٦٢/٢٤٣طلبــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا   - ١

 دورهتــا الثالثــة والــستني تقريــرا  أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف العــام  األمــني إىل ،“أذربيجــان
  .  عن تنفيذ هذا القرارشامال

وعمال بذلك الطلب، دعا وكيل األمني العام للـشؤون الـسياسية، بالنيابـة عـن األمـني                   - ٢
، حكومـات الـدول     ٢٠٠٨تمرب  سـب / أيلـول  ٢٤  و ١٥ مـؤرختني العام، يف مـذكرتني شـفويتني       

ــا      ــاون يف أوروب ــيس منظمــة األمــن والتع ــذ إىل األعــضاء يف األمــم املتحــدة ورئ تقــدمي أي وقتئ
  .تقريره يف تقدميها لإلسهام يف إعداد نيرغبوقد معلومات 

 الثالثـة  مـن البلـدان   ٢٠٠٩فربايـر  / شباط١٠الواردة حىت ويعرض هذا التقرير الردود       - ٣
االحتـاد الروسـي   (جمموعة مينسك التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا        ة  يف رئاس املتشاركة  

 ٢٠٠٨ لعـام  ورئيس منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا        )  األمريكية وفرنسا والواليات املتحدة  
  .ات هلذا التقريربعد ذلك التاريخ كإضافوستصدر الردود اليت ترد . )فنلندا(
  

ــن     - ثانيا   ــوارد م ــرد ال ــال ــة، با الوالي ــة ســم ات املتحــدة األمريكي ــدان الثالث  البل
والتعــاون يف جمموعــة مينــسك التابعــة ملنظمــة األمــن املتــشاركة يف رئاســة 

  )االحتاد الروسي وفرنسا والواليات املتحدة(أوروبا 
  

  ]اإلنكليزيةب: األصل[
  ]٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٢[

  
يف  ٦٢/٢٤٣ ة العامــــة اجلمعيــــللتــــصويت علــــى قــــرار  كمــــا ذكرنــــا يف تعليلنــــا     - ١
 قــد اقترحــت بــصورة مــشتركة علــى الطــرفني لــداننا الثالثــةكانــت ب، ٢٠٠٨مــارس /آذار ١٤

اجمللـس  اجتمـاع  علـى هـامش   رتاعـات وذلـك   املبادئ األساسية للتـسوية الـسلمية لل     جمموعة من   
ند تـست و. ٢٠٠٧نـوفمرب   /الوزاري ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف مدريد يف تشرين الثاين          

املتـصلة  األحكـام   كي النهائيـة، مبـا يف ذلـك تلـك           نىل أحكام وثيقة هلس   إتلك املبادئ األساسية    
 وحـق  ، واحلقـوق املتكافئـة  ، والـسالمة اإلقليميـة للـدول   ةباإلحجام عن التهديد باستخدام القـو    

ــر مــصريها   ــشعوب يف تقري ــراح  . ال ــضم االقت ــل  وي ــذي أُحي ــة   ال ــد جمموع إىل اجلــانبني يف مدري
قــد رأت و. قيــد التفــاوض حاليــا،  وال تــزال،ة مــن املبــادئ الــيت كانــت يف ذلــك احلــني متوازنــ

دون غريهـا، ودون     تلـك املبـادئ       إىل بعـض    بـصورة انتقائيـة    دعو يـ  ٦٢/٢٤٣بلداننا أن القرار    
وقـد  . ا فيـه مـن تـوازن بكاملـه      مراعاة اقتراح الرؤساء املتشاركني يف رئاسة جمموعة مينـسك مبـ          
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ومـع ذلـك   .  على التصويت ضد القـرار ، لألسف الشديد، إىل التوازن بلدانناأجرب هذا االفتقار  
. للـسالمة اإلقليميـة ألذربيجـان     تأييـدنا   للتصويت، ونؤكد كـذلك اليـوم،       يف تعليلنا   فقد أكدنا   

لتـأمني سـالمتها اإلقليميـة      ألذربيجـان   جدى سبيل بالنسبة    أن أ ب اليوم   اقتناععلى  ال نزال   وحنن  
مبادئ األساسـية   لوضع الصيغة النهائية لل   البناءة بشكل متزايد مع أرمينيا      ا  هو مواصلة مناقشاهت  

 لتـسوية شـاملة تـضم        إطـارا  ذلكاليت اقترحتها بلداننا على الطـرفني يف مدريـد، ولكـي تـضع بـ              
  .مبدأ حق تقرير املصري ومبدأ عدم استخدام القوةأيضا بطريقة مقبولة للطرفني 

ــام  - ٢ ــشري إىل  ويف اخلتـ ــن نـ ــه يف أ، حنـ ــاين ٢نـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــام، ٢٠٠٨نـ ــيس  قـ رئـ
، بتوقيــع إعــالن مــشترك يف   االحتــاد الروســي  إىل جانــب رئــيس أرمينيــا ورئــيس    ،ذربيجــانأ

موعـة   الـيت يبـذهلا رؤسـاء جم       أمهيـة مواصـلة جهـود الوسـاطة       ”موسكو أعادوا فيه التأكيد علـى       
 مع الطرفني يف مدريـد       باجتماعاهتم  أوروبا فيما يتعلق   مينسك التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف     

املبـادئ األساسـية   دف زيادة بلـورة      واملناقشات الالحقة هب   ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩يف  
  .“سياسيةتسوية ل
يف رئاسة جمموعة مينـسك التابعـة       املتشاركة  وباإلضافة إىل ذلك قدمت البلدان الثالثة         - ٣

لتايل املوّجه إىل اجمللـس الـدائم ملنظمـة األمـن والتعـاون             ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا البيان ا      
النــزاع يف   ، تعـرض فيـه أنـشطتها املتـصلة بتـسوية            ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦يف أوروبا يف    

  :كاراباخ أثناء العام املاضي - وناغورن
منــذ بياننــا الــسابق املقــّدم إىل اجمللــس الــدائم ملنظمــة  و ،خــالل العــام املاضــي”    

والتعاون يف أوروبا، وقعت أحداث هامة يف منطقـة جنـوب القوقـاز ككـل ويف                األمن  
ولقــد أثّــرت هــذه األحــداث علــى عمليــة  . أرمينيــا وأذربيجــان علــى وجــه اخلــصوص 

 ؤسـاء كاراباخ فضالً عن أنشطة الوساطة اليت يقـوم هبـا ر     - ة النـزاع يف ناغورنو   تسوي
 بـشكل منـتظم،     ،وحنن نقوم .  أوروبا جمموعة مينسك التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف      

وعادة كل ثالثة أشـهر، بـإبالغ أعـضاء جمموعـة مينـسك بـشأن حالـة عمليـة التـسوية                     
 لقينـا منـهم باسـتمرار دعمـا مـشجعا         ولقـد ت  . عملنـا املـشترك   خطط  و مسارفضال عن   
 لزمالئنا يف جمموعة مينسك عـن خـالص   ه نعرب بشأن  وهو األمر الذي  مة،  ومشورة قيّ 

  . امتناننا
 حــسب ترتيبــها الــزمين، فــإن ،وعنــد النظــر إىل أنــشطتنا أثنــاء العــام املاضــي ”    

وكيـل  خارجيـة روسـيا وفرنـسا و      قيـام وزيـري     املناسبة اهلامة األوىل اليت نـذكرها هـي         
بعرض اقتراحات البلدان الثالثة املتـشاركة يف رئاسـة         الواليات املتحدة   وزارة خارجية   
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 كارابـاخ علـى     -سية لتـسوية النــزاع يف نـاغورنو         جمموعة مينسك بشأن املبادئ األسا    
  .وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان قبل افتتاح املؤمتر الوزاري يف مدريد

رؤسـاء  املقدمة من  إىل هذه االقتراحات الرمسية      عموما اآلن  وجتري اإلشارة ”    
منــذ ، ولقــد أوضــح رؤســاء جمموعــة مينــسك ‘مدريــدوثيقــة ’جمموعــة مينــسك باســم 

، ‘الوصـايا العـشر   ’، وأن أحكامهـا ال متثـل        ، أن هذه الوثيقة ليست إنـذارا هنائيـا        ةالبداي
بــصورة أوليــة، أو مــشاريع نــسخ   مت االتفــاق عليهــا ،بــل هــي صــياغة ملبــادئ أساســية 

ملبــادئ أساســية يوجــد لــدى الطــرفني قــدر مــن التفــاهم املــشترك علــى األقــل بــشأهنا،   
املبـــادئ  بـــضعة فحـــسب مـــن أنوأخـــريا، اقتراحـــات رؤســـاء جمموعـــة مينـــسك بـــش 

 أشد االختالف واليت مل يتسن االتفـاق بـصددها          اليت خيتلف بشأهنا اجلانبان   األساسية،  
  .حىت اآلن

بعــد مــرور ســنة علــى عــرض وثيقــة مدريــد علــى الطــرفني، فــإن    وواليــوم، ”    
حتويل املبـادئ األساسـية     أتاح  هذا التحرك قد    اقتناع بأن    على    جمموعة مينسك  رؤساء
كارابــاخ مــن جمموعــة مــن نقــاط التحــّدث العاملــة إىل   - ونــاغورنالنـــزاع يف ة لتــسوي

نظمــة األمــن ملاألمــني العــام هــو اقتــراح موجــود لــدى  اقتــراح رمســي مــن الوســطاء، و 
ــا  ــاون يف أوروب ــراح     . والتع ــذا االقت ــد أن العــرض الرمســي هل كــان ضــرورة  وحنــن نعتق

ي مت التوصــل إليــه أثنــاء  ذ الــاألســاس للمفاوضــات يف املــستقبل، فهــو يكفــل . طلقــةم
 وخاصـة   ،٢٠٠٨ عـام    مّر باختبـار عـسري يف     األخرية و السنة  السنوات الثالث ونصف    

فربايــر ويف أذربيجــان يف /بــني االنتخابــات الرئاســية يف أرمينيــا يف شــباط يف الفتــرة مــا 
  . أكتوبر/تشرين األول

 برحلــةثيــة جمموعتنــا الثالينــاير، قامــت / كــانون الثــاين١٨-١٤ويف الفتــرة ”    
 وتلقينا تعليقـات كتابيـة وشـفوية        .زارت فيها كل عاصمة مرتني     إىل املنطقة،    مكوكية

لت هذه التعليقات على احملاوالت األوىل إلجـراء        من الطرفني بشأن وثيقة مدريد، ودلّ     
 - ونـاغورن يف النــزاع  تنقيح جوهري جملموعـة متوازنـة مـن املبـادئ األساسـية لتـسوية             

  .كاراباخ
مــارس بعــرض أذربيجــان مــشروع قــرار   /هــذه احملــاوالت يف آذاروجــت ُتو”    

، دون غريهـا املبـادئ  تلـك  بعض إىل انتقائية دعا بصورة ألمم املتحدة   لللجمعية العامة   
تــوازن مــن ودون أي مراعــاة القتــراح البلــدان املتــشاركة يف جمموعــة مينــسك مبــا فيــه  

رئاسـة  املتـشاركة يف  ان الثالثـة     النـهج االنتقـائي، اعترضـت البلـد        وبسبب هذا . بكامله
  . هذا وصّوتت ضدهاجلانب على مشروع القرار األحادي جمموعة مينسك 
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 خطـري يف احلالـة علـى        رتدهومع  كان علينا أن نتعامل     ذلك،  بالتوازي مع   و”    
. مــارس/شــهر آذارأوائــل يف اشــتباكات خطــرية ، حيــث وقعــت التمــاسطــول خــط 

، الـذي حنـافظ علـى    كاسـربزيك . يل الـسفري أ للـرئيس احلـا  الشخصي وسيعرض املمثل  
صدر بعــد تقريــره، الــذي سيــ مــن التفاصــيل هبــذا الــشأن يف مزيــدااتــصال وثيــق معــه، 

  . تقريرنا
ــدة مــع اجلــانبني، يف آذار  ”     ــسان /وعقــب اجتماعــات عدي ــل، /مــارس وني أبري

، متكّـن رؤسـاء     سركيـسيان يف ذلك مع الـرئيس علييـف والـرئيس املنتخـب مـؤخرا               مبا
اخلارجيـة بعـد    سان بطرسربغ بني وزيـري      من تنظيم أول اجتماع يف      وعة مينسك   جمم

  .، السيد نالبانديان اجلديداألرمييناخلارجية وزير تعيني 
 بعد توقّـف دام سـنة       ،ولقد مّهد هذا االجتماع السبيل الستئناف املباحثات      ”    

بـني الـرئيس   ان بطرسـربغ  اجتمـاع يف سـ  ، وذلك بعقد قمة ثنائية يف تنظيم اجتماعات    
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٦سيان يف كيعلييف والرئيس سر

  
 الردود الواردة من احلكومات -ثالثا   
  

  )١(أذربيجان
  ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨[
  
 التأكيـد يف قرارهـا   تـشدد علـى أن اجلمعيـة العامـة أعـادت         تود مجهورية أذربيجـان أن        - ١
ــرام و علـــى اســـتمرا٦٢/٢٤٣ اجلمعيـــة لـــسيادة مجهوريـــة أذربيجـــان وســـالمتها  تأييـــد ر احتـ

لـرتاع  ااإلقليمية، ودعت الدول األعضاء يف األمـم املتحـدة إىل تعزيـز دعمهـا مـن أجـل تـسوية                 
ــة  ــاغورنو يف منطق ــاخ-ن ــا     كاراب ــة أذربيجــان وحوهل ــة جلمهوري ــسالمة   التابع ــى أســاس ال  عل
وتــود أذربيجــان، يف هــذا .  املعتــرف هبــا دوليــاًداخــل حــدودهاجلمهوريــة أذربيجــان اإلقليميــة 

__________ 
ــة يف         إضــافة إىل   )١(   ــائق التالي ــام الوث ــة أذربيجــان إىل األمــني الع ــدمت حكوم ــر، ق ــذا التقري ــواردة يف ه ــواد ال امل

 موجهـة إىل األمـني العـام       ٢٠٠٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٨رسالة مؤرخـة    : ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٨
االحتالل العـسكري   ” :من املمثل الدائم ألذربيجان لدى األمم املتحدة ومرفقها الذي يتضمن تقريراً بعنوان           

 ٢٠٠٩فربايــر / شــباط١٧؛ ورســالة مؤرخــة )A/62/491–S/2007/615 (“تقيــيم قــانوين: ألراضــي أذربيجــان
دعـم  ”: موجهة إىل األمـني العـام مـن املمثـل الـدائم ألذربيجـان لـدى األمـم املتحـدة، تتـضمن وثيقـة بعنـوان                         

ذربيجــان بــشأن الــرتاع القــائم داخــل منطقــة الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة ملوقــف أ
  ).A/63/730-S/2009/103 (“ كاراباخ التابعة ألذربيجان وحوهلا-ناغورنو 
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الصدد، أن توجه االنتباه إىل البيانات الرمسية املرفقـة وإىل الـدعم الـذي قدمتـه الـدول األعـضاء          
  .)٢(يف األمم املتحدة لتسوية الرتاع على أساس سيادة أذربيجان وسالمتها اإلقليمية

أرمينيا وأذربيجان واالحتاد الروسـي    يف االجتماع األخري الذي عقده رؤساء كل من         و  - ٢
تـسوية الـرتاع   ”، وقع الرؤساء إعالنـاً يفيـد بـأن      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢يف موسكو يف    

 القــانون الــدويل ومبادئــه وإىل القــرارات والوثــائق املعتمــدة يف هــذا  معــايريجيــب أن تــستند إىل 
لتـسوية  دعامـة   ني اعتبـاره أيـضاً      ، وبالتـايل يـتع    ٦٢/٢٤٣، وهـذا يتـضمن أيـضاً القـرار          “اإلطار

  .الرتاع على أساس سيادة أذربيجان وسالمتها اإلقليمية
بانسحاب مجيع القوات األرمينية من مجيع األراضـي احملتلـة   العامة  وقد طالبت اجلمعية      - ٣

 من قـرار جملـس   ١إىل الفقرة أن تشري وتود أذربيجان، يف هذا الصدد،  .يف مجهورية أذربيجان
؛ والفقـرة  )١٩٩٣ (٨٥٣ مـن القـرار   ٣؛ والفقـرة  )١٩٩٣ (٨٢٢تابع لألمـم املتحـدة     األمن ال 

؛ الـيت تطالـب بانـسحاب       )١٩٩٣ (٨٨٤ من القرار    ٤؛ والفقرة   )١٩٩٣ (٨٧٤ من القرار    ٥
ر بـأن مجهوريـة     مجيع القـوات احملتلـة انـسحاباً فوريـاً مـن األراضـي احملتلـة يف أذربيجـان، وتـذكّ                   

  .املذكوراجلمعية العامة أحكام قرار أرمينيا ال تزال تتجاهل 
لــسكان املبعــدين مــن األراضــي احملتلــة جلمهوريــة   اأكــدت اجلمعيــة مــن جديــد حــق  و  - ٤

غري القابل للتصرف يف العودة الساملة والكرمية إىل ديارهم، وأكـدت علـى ضـرورة               ،  أذربيجان
اضــي املتــضررة مــن هتيئــة الظــروف املالئمــة لتلــك العــودة، مبــا يف ذلــك اإلصــالح الــشامل لألر

الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة إلعمــال حقهــم يف العــودة، وإعــادة احلالــة   تأييــد و .الــرتاع
الدميغرافيـــة الـــيت كانـــت ســـائدة قبـــل الـــرتاع سيـــسمحان للطـــائفتني األذربيجانيـــة واألرمينيـــة 

م ذايت  املشاركة على قدم املـساواة يف عمليـة إرسـاء نظـام حكـ             ب  كاراباخ -ناغورنو  منطقة   يف
  .دميقراطي فعلي يف هذه املنطقة ضمن مجهورية أذربيجان

ومع ذلك، فـإن أذربيجـان تـود أن توجـه االنتبـاه إىل واقـع املـستوطنات غـري القانونيـة                - ٥
اليت أقامتـها مجهوريـة أرمينيـا يف األراضـي األذربيجانيـة احملتلـة، وكانـت أذربيجـان قـد أثـارت                      

وتناولـت اجلمعيـة هـذه املـسألة        . ٢٠٠٤ألمـم املتحـدة يف عـام        هذه املسألة يف اجلمعية العامـة ل      
ــة لتقــصي احلقــائق       ــا إىل إيفــاد بعث علــى حنــو شــامل ودعــت منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

ولكن أرمينيا، لألسـف، تتجاهـل مـشاعر القلـق الـيت أعربـت               .األراضي األذربيجانية احملتلة   إىل
  .حلقائقبعثة تقصي اتوصيات عنها اجلمعية العامة و

__________ 
دعم الدول األعضاء يف األمم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة ملوقـف أذربيجـان بـشأن الـرتاع                  ”: الوثيقة املعنونة   )٢(  

  ).، املرفقA/63/730-S/2009/103انظر  (“ربيجان وحوهلا كاراباخ التابعة ألذ-القائم داخل منطقة ناغورنو 
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 علـى الـدول األعـضاء أال تعتـرف بـشرعية      ه يـتعني أنـ علـى   من القـرار     ٥وتنص الفقرة     - ٦
ــساعدة        ــدم أي عــون أو م ــة أذربيجــان، وأال تق ــاجم عــن احــتالل أراضــي مجهوري الوضــع الن

ل حكومة أذربيجان على اجلهود الـيت تبـذهلا الـدول األعـضاء     وتعّو .للحفاظ على ذلك الوضع
 . لتوطيد نتائج احتالل أراضي أذربيجانت ملنع أي حماواليف األمم املتحدة

لــرتاع اتــسوية لاملبــدئي األســاس  يعكــس بــصورة ســليمة اًقريــرتوإصــدار األمــني العــام   - ٧
أعـاله، ويعيـد   ذكورة   وثائق اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة وجملـس األمـن املـ              عليه نصتحسبما  

ــدول األعــضاء لألمــم املتحــ    ــة أذربيجــان   التأكيــد علــى دعــم ال ــة جلمهوري دة للــسالمة اإلقليمي
ــة    ــانيني إىل منطقـ ــسكان األذربيجـ ــودة الـ ــاغورنو ولعـ ــاخ-نـ ــي  وإىل أ كارابـ ــان راضـ أذربيجـ

حلـشد دعـم    سـليماً   ، سيكون إسهاماً    )١(األخرى، كما هو جلي يف الوثائق املرفقة هبذه الرسالة        
 أرمينيا بالتـصرف بطريقـة بنـاءة    تسوية هذا الرتاع، كما سيقنع    لمن اجملتمع الدويل    قاطع  قوي و 

  .يف عملية تسوية الرتاع هبدف حتقيق االستقرار واالزدهار جلنوب القوقاز
ــا فتئــت  و  - ٨ ــة     م ــرتاع يف منطق ــة بالتوصــل إىل حــل ســلمي لل ــة أذربيجــان ملتزم مجهوري

لـيت  ومل تثمر بعـد جهـود الوسـاطة ا    . التابعة ألذربيجان واملناطق احمليطة هبا كاراباخ-ناغورنو 
تبذل منذ زمن طويل يف إطار منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، وال تـزال أذربيجـان ملتزمـة                      

وهتـدف اسـتراتيجية حكومـة أذربيجـان إىل حتريـر       .بتحقيق تسوية سلمية للرتاع وبطريقة بناءة
ر  شردوا بالقوة إىل ديارهم، وإقامة سالم واسـتقرا        ينمجيع األراضي احملتلة، وإعادة السكان الذ     

يف ســائر منــاطق جنــوب كــذلك  التابعــة ألذربيجــان و كارابــاخ-نــاغورنو دائمــني يف منطقــة 
 .القوقاز

أما اهلدف النـهائي لعمليـة التـسوية فهـو صـياغة وحتديـد منـوذج وإطـار قـانوين لوضـع                         - ٩
ــة  ــاغورنو منطق ــاخ داخــل أذربيجــان  -ن ــد    لكــن و.  كاراب ــة حتدي ــأن عملي ــؤمن ب أذربيجــان ت

يـشارك فيهـا مجيـع سـكان        وأن  يف ظروف سـلمية عاديـة       ري  طقة جيب أن جت   وضع هلذه املن   أي
مباشــرة وتامــة ومتكافئــة،   مــشاركة نيــة واألذربيجانيــة،  ياملنطقــة، وال ســيما الطائفتــان األرم  

وجيـب اختـاذ    .وبالتفاعل البناء مع حكومة أذربيجان حصرياً يف إطار عملية قانونية ودميقراطيـة 
بـدء النظـر يف وضـع       املعنـيني   وغ املرحلـة الـيت ميكـن فيهـا للطـرفني            عدد من اخلطوات اهلامة لبلـ     

فيجـب أوالً إزالـة عنـصر االحـتالل      . ضمن أذربيجـان  كاراباخ-ناغورنو احلكم الذايت ملنطقة 
وجــد تإذ ميكــن للتــأخري يف إعــادة األراضــي، الــذي ال   .العــسكري مــن ســياق تــسوية الــرتاع 
 . عملية التسوية اليت تتسم أصالً بالصعوبةدـّأسباب جوهرية حقيقية تربره، أن يعق

وثانياً، جيـب العـودة إىل الوضـع الـدميغرايف الـذي كـان سـائداً يف املنطقـة قبـل نـشوب                         - ١٠
مـن  إال عـن طريـق املـشاركة املباشـرة          حتديـده   فمن الواضـح أن وضـع املنطقـة ال ميكـن            . الرتاع
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ــب ا ــسواء   جانـ ــى الـ ــة علـ ــة واألرمينيـ ــائفتني األذربيجانيـ ــشتني  ،لطـ ــب يف  متعايـ ــاً إىل جنـ   جنبـ
وثالثـاً، وبانتظـار صـياغة الوضـع القـانوين اجلديـد للحكـم الـذايت ملنطقـة           . كارابـاخ -نـاغورنو  
، جيب إقامة نظام التفاعل بني السلطات املركزية األذربيجانيـة والـسلطات             كاراباخ -ناغورنو  

 .احمللية للطائفة األرمينية

وهـذه اخلطـوة أساسـية     . عنـصر هـام آخـر   اتها اقتـصادياً مهـ  وإعادة تأهيل املنطقة وتنمي  - ١١
وجيـب   .بالنسبة لعملية إعادة احلياة الطبيعية للطائفتني وعودة التعايش السلمي والتعاون بينـهما 

ــة أن يتــضمن ذلــك إعــادة   ــسلطات    وتنمي ــروابط االقتــصادية بــني الطــائفتني وكــذلك بــني ال ال
، وإعادة مجيع قنوات االتصال وفتحهـا أمـام          كاراباخ -ناغورنو  املركزية األذربيجانية ومنطقة    

ويـستتبع العنـصر اخلـامس     .االجتـاهني، مبـا يف ذلـك طريـق التـشني     كـال  استخدام الطـرفني ويف  
 تنفيــذ الــربامج اخلاصــة املتعلقــة بــالتعليم     ، مبــا يف ذلــك تعــاون الطــائفتني يف اجملــال اإلنــساين   

 .والتسامح

وف توقيعـه بـني أرمينيـا وأذربيجـان، فـس         الذي جيـب    لسالم  وفيما يتعلق بتنفيذ اتفاق ا      - ١٢
والـضمانات الدوليـة ذات     ،  كـل مـن الطـرفني مبوجـب االتفـاق         تعهد هبا    االلتزامات اليت    هكفلت

 .الصلة

ال ميكن تسوية الرتاع إال علـى أسـاس احتـرام الـسالمة اإلقليميـة ألذربيجـان وحرمـة           و  - ١٣
السلمي بني الطائفتني األرمينيـة واألذربيجانيـة يف منطقـة    حدودها املعترف هبا دولياً، والتعايش      

  . وعلى قدم املساواةكامالًمتتعاً  واالزدهارالدميقراطية ثمار  مع متتعهما ب كاراباخ-ناغورنو 
  

  أرمينيا    
  

  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨[

  
 الـدول األعـضاء     ينـها بومـن    املتحـدة،    لدول األعضاء يف األمم   من ا الغالبية العظمى   إن    - ١

شاركة يف رئاســة جمموعــة مينــسك تــوصــوتت الــدول امل .يف االحتــاد األورويب، مل تؤيــد القــرار
ــا     ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــة ملنظم ــسا االحتــاد الروســي   -التابع ــات املتحــدة وفرن ، والوالي

وقــد شــدد وفــد  .ربيجــان كارابــاخ ضــد مبــادرة أذ-و والوســطاء يف تــسوية الــرتاع يف نــاغورن
 علــى أن البلــدان املتــشاركة يف رئاســة جمموعــة مينــسك     الواليــات املتحــدة، متحــدثاً باســم    

املبــادئ دون غريهـا، ودون مراعــاة  ) تلـك (بعـض  إىل بـصورة انتقائيــة  يــدعو مـشروع القـرار   ”
  .“مبا فيه من توازن بكاملهة يف رئاسة جمموعة مينسك شاركتاملبلدان اقتراح ال
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اجلمعية العامة للقرار إىل إعاقة عملية التفـاوض الـسلمية لتـسوية نـزاع              عتماد   يؤد ا  ومل  - ٢
 عنه أيضاً عواقب مدمرة مما زاد مـن تعزيـز أذربيجـان         ت فحسب، بل نتج    كاراباخ -ناغورنو  
وقد حاولـت أذربيجـان جتاهـل اإلطـار التفاوضـي       . الطويلة األمد ذات الرتعة احلربيةلسياستها

يف رئاسـة جمموعـة مينـسك       ن  وشاركتـ  مدريد اليت تقدم هبا الرؤساء الثالثة امل       تحاقترااوالقائم  
 مـن   تفـاوض ، وفرض استخدام قرار اجلمعيـة العامـة كأسـاس لل          ٢٠٠٧نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

 . برمتهاالتفاوض أذربيجان تلك عملية ةت حماولوشلّ . كاراباخ-ناغورنو أجل تسوية نزاع 

ــول    - ٣ ــد كأســاس للتفــاوض   واالتفــاق علــى قب ــادئ مدري ــه إال  مب ــتم التوصــل إلي يف مل ي
 .رسربغ الذي مجع رئيسي أرمينيـا وأذربيجـان       ط ب أثناء اجتماع سان  ،  ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٦

املفاوضـات اسـتناداً    مبواصـلة   وأوعز الرئيسان، عقـب هـذا االتفـاق، لـوزيري خارجيـة البلـدين               
  . الطرفنيقفيوزيادة التقريب بني مدف مقترحات مدريد هب إىل
 وحــىت ســان بطرســربغ اجتمــاع عقــبأذربيجــان، واصــلت وعلــى الــرغم مــن ذلــك،   - ٤

ذات الرتعـة   تبـاع سياسـتها     ا،  ٢٠٠٨أكتـوبر   /االنتخابات الرئاسية فيها يف تشرين األول     إجراء  
  .احلربية على أعلى املستويات

ة مـن رئـيس      يف موسـكو، مببـادر     ٢٠٠٨نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢مث جاءت مفاوضات      - ٥
ــ االحتــاد الروســي بوصــفه رئــيس  ــ مةدول ، وتوقيــع رؤســاء مينــسكشاركة يف رئاســة جمموعــة ت

ليعطيـا  ،   كارابـاخ  -نـاغورنو   روسي علـى اإلعـالن املتعلـق بـرتاع          االحتاد ال أرمينيا وأذربيجان و  
ــسالم   ــة ال ــداً لعملي ــاً ودعمــاً مــن جانــب رؤســاء      .زمخــاً جدي ــادرة ترحيب اجملموعــة والقــت املب

  .شاركني الثالثةتامل
 :ما يليهي وأهم أحكام اإلعالن  - ٦

 ؛ كاراباخ-ناغورنو إجياد تسوية سياسية لرتاع   -  

  القانون الدويل ومبادئه؛ معايري استناداً إىل  كاراباخ-ناغورنو تسوية نزاع   -  

جهـود الوسـاطة الـيت يقـوم هبـا رؤسـاء جمموعـة              مواصـلة   التأكيد من جديد علـى        -  
 ة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛ التابعمينسك

 مدريد؛اقتراحات املفاوضات استناداً إىل مواصلة   -  

 التوصل إىل تسوية سلمية مقرونة بضمانات دولية؛  -  

  .هتيئة الظروف املواتية لتنفيذ تدابري بناء الثقة  -  
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 لـرتاع   عمليـة التـسوية الـسلمية     إحيـاء   التوقيع علـى اإلعـالن خطـوة إجيابيـة حنـو            كان  و  - ٧
احلربيـة، بـل   ذات الرتعـة  بيـد أن أذربيجـان مل تكتـف مبواصـلة سياسـتها            .كارابـاخ  -و  نرناغو

ــسرت  ــضاً ف ــالن  أي ــام اإلع ــسرياً أحك ــتف ــه خــاص، إىل أن     .اًمغلوط ــارة أذربيجــان، بوج وإش
ــى إعــالن موســكو،         ــشوهة عل ــا امل ــوة، وتعليقاهت ــا مــن اســتخدام الق ــسلمية ال متنعه ــسوية ال الت

  .جتاهل أحكام اإلعالن الثابتة فيه، يعيق سري عملية التفاوض وتقدمها بكفاءةوسعيها إىل 
ض للخطـر   عّرتوهلذا، فإن أي حماولة من جانـب أذربيجـان إلعاقـة عمليـة التفـاوض سـ                  - ٨

ج مهنيـة   هُـ فهـذه العمليـة تتطلـب اتبـاع نُ         . كاراباخ -ناغورنو  التسوية السلمية والشاملة لرتاع     
  .احملافلعن طريق التصويت يف خمتلف حسمها كن  وال مي، جداًومستنرية

ــا علــى ثقــة    -٩ ــه يف حالــ مــن وأرميني ــالروح الــيت ســادت   اســتمرار عمــل   ةأن األطــراف ب
ــكو   يف ــاع موسـ ــا اجتمـ ــزاع     وإظهارهـ ــسوية نـ ــو تـ ــدماً حنـ ــتحقق تقـ ــا سـ ــية، فإهنـ   إرادة سياسـ

  .كاراباخ - ناغورنو
  

  إندونيسيا    
  ]اإلنكليزية ب:األصل[

  ]٢٠٠٩يناير /ين كانون الثا٢٩[
  

 مــن منطلــق كونــه ٦٢/٢٤٣حكومــة مجهوريــة إندونيــسيا قــرار اجلمعيــة العامــة تؤيــد   - ١
 التعامـل مـع   يعيد تأكيد املقاصد واملبادئ ذات الصلة اليت ينص عليها ميثـاق األمـم املتحـدة يف                 

مة اإلقليميـة   كاراباخ واملناطق احمليطة به، وخباصة مبدأ احترام الـسال   - والرتاع يف إقليم ناغورن   
  . املعترف هبا دولياهادودحوحرمة  لدول األعضاءل
وتدعو إندونيسيا إىل تسوية سلمية للرتاع، وترى أن تنفيذ القرار املذكور سيـسهم يف                - ٢

دعــم وتكثيــف اجلهــود املبذولــة لتحقيــق تــسوية ســلمية ودائمــة يقبلــها اجلانبــان وتتماشــى مــع   
  . هومبادئ قواعد القانون الدويل

ويف هــذا الــصدد، تواصــل إندونيــسيا دعــم جهــود الوســاطة الدوليــة املبذولــة يف إطــار     - ٣
جمموعـــة مينـــسك التابعـــة ملنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا، وكـــذلك املـــشاورات الثنائيـــة 

طريــق تقــف يف الطــرفني علــى تــذليل العقبــات الــيت     كــال وحتــث إندونيــسيا  . الطــرفني بــني
  .السالم عملية

  .هذه القضيةبشأن وتؤيد إندونيسيا أيضا موقف منظمة املؤمتر اإلسالمي   - ٤
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  أوكرانيا    
  ]اإلنكليزية ب:األصل[

  ]٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٨[
 دومـا وما زلنا نـدعو  فقد كنا  .كاراباخ - و موقف أوكرانيا إزاء نزاع ناغورن     مل يتغري   - ١

املعتــرف هبــا عامليــا، ه قــانون الــدويل ومبادئــإىل التعجيــل بتــسويته ســلميا علــى أســاس قواعــد ال
ونـؤمن بـأن    . وسيادة مجهورية أذربيجان وسالمتها اإلقليمية، وحرمة احلدود املعترف هبا دوليا         

منظمــة األمــن عــن لألمــم املتحــدة والتــابع جملــس األمــن ذات الــصلة الــصادرة عــن  قــرارات ال
  .الواجبو والتعاون يف أوروبا ينبغي احترامها وتنفيذها على النح

 الطـرفني املتنـازعني،     ييف موقف الشديدة   ختالفاتويرى اجلانب األوكراين أنه رغم اال       - ٢
فإن عملية التفاوض ستستمر مبساعدة مـن جمموعـة مينـسك التابعـة ملنظمـة األمـن والتعـاون يف                    

  .يف هذه املنطقةهنائي حتقيق سالم وستنجح يف أوروبا، 
 يف، أرمينيـا ووأذربيجـان   ي اعتمده رؤساء االحتاد الروسيوتعترب أوكرانيا اإلعالن الذ    - ٣

 خطــوة إجيابيــة لتخفيــف حــدة التــوتر وتــشجيع  ،٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢  يفموســكو
  .االستقرار يف املنطقة

العمل الذي قام به رؤساء جمموعة مينسك التابعة ملنظمة األمن والتعـاون يف             أتاح  وقد    - ٤
ــا يف بــشأن عمليــة الــسالم   علــى اإلطــالق   توقيــع أول إعــالن  ،لبنــاءلحــوار ال اتعزيــز، أوروب
  . كاراباخ- وناغورن

وتعــارض أوكرانيــا بــشكل قــاطع أي حماولــة الســتخدام ســيناريو حــل أزمــة كوســوفو   - ٥
  . كاراباخ- وكسابقة لتسوية الرتاعات اجملمدة األخرى، مبا يف ذلك الرتاع يف ناغورن

، نـاقش   )عـة جورجيـا وأوكرانيـا وأذربيجـان ومولـدوفا         جممو(ويف إطار جمموعة جوام       - ٦
ــة ــسياسي   وزراء اخلارجيـ ــاون الـ ــة بالتعـ ــسائل املتعلقـ ــس   يفاملـ ــاع اجمللـ ــد  اجتمـ ــذي ُعقـ يف  الـ

وأعرب الوزراء عن ضرورة تكثيـف اجلهـود الدوليـة لتـسوية الرتاعـات              . ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
لــدول والــسالمة اإلقليميــة للــدول  مــع احتــرام مبــدأي ســيادة ا،الطويلـة األمــد يف منطقــة جــوام 

  . حدودها املعترف هبا دولياضمن
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  باكستان    
  ]اإلنكليزية ب:األصل[

  ]٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١[
  

دف التوصــل إىل تــسوية هبــ باكــستان مجيــع اجلهــود املبذولــة لتنفيــذ هــذا القــرار   تؤيــد  
  .هومبادئ سلمية للرتاع عن طريق املفاوضات وفقا لقواعد القانون الدويل

  
  بيالروس    

  
  ]الروسيةب :األصل[

  ]٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣[
  
 كارابـاخ،   - وصل إىل تـسوية سـلمية لـرتاع نـاغورن         مجهورية بيالروس مهتمة بالتو   إن    - ١

جهــود رؤسـاء جمموعــة مينـسك التابعــة ملنظمـة األمــن والتعـاون يف أوروبــا     ودأبـت علــى تأييـد   
  .يتعلق هبذه املسألة فيما
 االجتمـاع الـذي عقـده يف        أثنـاء  كارابـاخ    - ووترحب بيالروس بتوقيع إعالن ناغورن      - ٢

رئيس االحتاد الروسـي، الـسيد ميدفـديف، ورئـيس      ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين  ٢موسكو يف   
ــسيد إ  ــة أذربيجــان، ال ــسيد س   عل. مجهوري ــا، ال ــة أرميني ــيس مجهوري ــف، ورئ ــسرك. يي . سياني

يف املـستقبل القريـب وأن يتوصـل الطرفـان        يز هذا الزخم اإلجيـايب      يف زيادة تعز  وتأمل بيالروس   
  .ملا تبقى من خالفات بينهمامنهما إىل حل مقبول 

ين أن يواصال إجراء مفاوضـات مباشـرة        يوهتيب بيالروس باجلانبني األذربيجاين واألرم      - ٣
جتماعـات  على مجيع املستويات، مبـا يف ذلـك إجـراء اتـصاالت بـني وزيـري اخلارجيـة وعقـد ا                    

  . مباشرة بني الرئيسني
بذل كل اجلهود الالزمـة لـدفع عمليـة الـسالم           ن ت وتؤكد بيالروس جمددا استعدادها أل      - ٤

 يف مينــــسك، وفقــــا لقــــرارات مــــؤمتر األمــــن والتعــــاون يف  اعقــــد مــــؤمترن تإىل األمــــام، وأل
  .لرتاعمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، من أجل التوصل إىل تسوية هنائية ل/أوروبا
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  تركيا    
  ]اإلنكليزية ب:األصل[

  ]٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١[
  

اء جمموعـة مينـسك،    تركيا، باعتبارها أحد البلـدان اجملـاورة للمنطقـة وأحـد أعـض        ترى  - ١
ــاغورن  ــزاع نـ ــتقرار يف      - وأن نـ ــسالم واالسـ ــق الـ ــام حتقيـ ــبرية أمـ ــة كـ ــشكل عقبـ ــاخ يـ  كارابـ

ورة أن يــــستند أي حــــل للــــرتاع إىل الــــسالمة  جنــــوب القوقــــاز، وتــــدعو إىل ضــــر  منطقــــة
  .ألذربيجان اإلقليمية

 يف املائــة مــن أراضــي أذربيجــان، يف انتــهاك صــارخ للقــانون   ٢٠فــاحتالل أرمينيــا لـــ    - ٢
) ١٩٩٣ (٨٥٣ و) ١٩٩٣ (٨٢٢الــــــدويل وقــــــرارات جملــــــس األمــــــن لألمــــــم املتحــــــدة 

ــة  )١٩٩٣ (٨٨٤ و) ١٩٩٣( ٨٧٤ و ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــذلك قـ ــن ٦٢/٢٤٣، وكـ ، ال ميكـ
  .تربيره وال ميكن استمراره إىل ما ال هناية

ــد       - ٣ ــا بالتأيي ــع التزامه ــيا م ــا، متاش ــد تركي ــة ألذربيجــان    وتعم ــسالمة اإلقليمي ــل لل الكام
وللقــرارات الــصادرة عــن جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وعــن منظمــة املــؤمتر      

أو منظمـة غـري حكوميـة أو مؤسـسة جتاريـة            ألي مـسؤول تركـي      إىل عدم السماح    اإلسالمي،  
حرصـت تركيـا    فقـد   ويف هـذا الـسياق،      . لقيام بأي نشاط يف أراضي أذربيجـان احملتلـة        باتركية  

على أن تكون مجيـع املنظمـات غـري احلكوميـة واملؤسـسات التجاريـة التركيـة علـى درايـة تامـة            
حكوميـة أو مؤسـسة جتاريـة       اآلن أي منظمـة غـري       حىت  ونتيجة لذلك، مل تنخرط      .هبذه املسألة 

  . اقتصادي أو سياسي أو إنساين يف األراضي احملتلةنشاطتركية يف أي 
  

  سلوفاكيا    
  ]اإلنكليزية ب:األصل[

  ]٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣٠[
  

 بـشأن احلالـة يف األراضـي احملتلـة يف           ٦٢/٢٤٣ من قرار اجلمعية العامـة       ٦وفقا للفقرة     - ١
الـسلوفاكية تـدعم جمموعـة مينـسك التابعـة ملنظمـة األمـن والتعـاون         أذربيجان، فإن اجلمهوريـة     

ــل   يف ــرعيا حلـ ــارا شـ ــا إطـ ــا باعتبارهـ ــاغورن أوروبـ ــة نـ ــة يف منطقـ ــة القائمـ ــاخ - و األزمـ  كارابـ
  .عليها املتنازع

ــا للفقــرة    - ٢ ــسلوفاكية  ٧ووفق ــة ال ــإن اجلمهوري ــها، إىل    مــن القــرار، ف ــسعى، مــن جانب ت
طريــق الدبلوماســية النــشطة، كمــا يظهــر مــن خــالل الزيــارات  اإلســهام يف تــسوية الــرتاع عــن 
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الرمسيــة الــيت قــام هبــا وزيــر خارجيــة اجلمهوريــة الــسلوفاكية إىل البلــدين املتنــازعني، أي أرمينيــا 
وهذا يثبت أن موقـف اجلمهوريـة الـسلوفاكية         . ٢٠٠٨وأذربيجان، يف النصف األول من عام       

  . النحو املطلوبإزاء بلدان جنوب القوقاز ظل متوازنا على
  

  السودان    
  ]العربية ب:األصل[

  ]٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧[
  

احلالـة  ”املعنـون    ٦٢/٢٤٣إن حكومة السودان ملتزمـة بأحكـام قـرار اجلمعيـة العامـة                
ــة يف أذربيجــان  ــاريخ   “يف األراضــي احملتل ــصاحله بت ــذي صــوتت ل ، ٢٠٠٨مــارس / آذار١٤ ال

عن احتالل أراضي مجهورية أذربيجان، ومل تقـدم أي عـون   تعترف بشرعية الوضع الناجم   ومل
كمـا تعـرب حكومـة مجهوريـة الـسودان عـن تأييـدها          . أو مساعدة للحفاظ على ذلـك الوضـع       

جمموعة مينسك التابعة ملنظمة األمـن والتعـاون        رؤساء  جلهود الوساطة الدولية، ال سيما جهود       
لمية وفقــا ملعــايري القــانون الــدويل ومبادئــه، بالوســائل الــسالــرتاع يف أوروبــا الراميــة إىل تــسوية 

قـا لألحكـام املنـصوص      بضرورة تكثيف اجلهود من أجـل حتقيـق سـالم دائـم ومـستمر طب               وتقر
  .عليها أعاله

  
  كازاخستان    

  ]الروسية ب:األصل[
  ]٢٠٠٩فرباير / شباط٣[

  
هـا مـشكلة    والدوليـة، مبـا في    مجهورية كازاخستان إىل تسوية الرتاعـات اإلقليميـة         تدعو    - ١

التــدابري الــيت ُتتخــذ حلــل  أيــضا وتؤيــد . غريهــا كارابــاخ، بالوســائل الــسلمية دون  - ونــاغورن
قــرارات جملــس األمــن لألمــم املتحــدة ويف إطــار جمموعــة مينــسك التابعــة  متاشــيا مــع الرتاعــات 

  . ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
مي لألزمـة، وتـشاطر اجملتمـع        حـل سـل    سعي إىل إجيـاد   وتأمل كازاخستان أن يستمر الـ       - ٢

 كارابــاخ، وتــدين أي شــكل مــن أشــكال   - وأن تــسوية مــشكلة نــاغورن الــدويل انــشغاله بــش 
التدخل يف الشؤون الداخلية للـدول يـؤدي إىل زيـادة حـدة التـوترات أو زيـادة عـدد الالجـئني                      

 سـتقرار المن وا األستقالل و الواملشردين أو تعقيد احلالة اإلنسانية أو هتديد السالمة اإلقليمية وا         
  .لدول ذات سيادة
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  ماليزيا    
  ]اإلنكليزية ب:األصل[

  ]٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤[
  

 املعـرب عنـها     هـا قاصـد األمـم املتحـدة ومبادئ      مل الداعم هاموقفثابتة على    ماليزيا   ما زالت   - ١
خمتلــف ملقررات والقــرارات الــصادرة عــن تقيــدها بــاعلــى كــذلك ثابتــة  مــا زالــتو. يف امليثــاق

اجلمعيـة العامـة، وهـي جهـاز األمـم املتحـدة الرئيـسي            هـا   األجهزة التابعة لألمـم املتحـدة، مبـا في        
  .الذي يضم مجيع أعضائها السياساتووضع للتداول 

-٢٠٠٣ خــالل الفتــرة مــؤمتر القمــة اإلســالمي  أثنــاء ترأســهااضــطلعت ماليزيــاقــد و  - ٢
سالمي، وبـدعم وتعـاون مـن األمانـة العامـة      ، باسم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإل     ٢٠٠٨

مــا زال و. للمنظمــة، بــدور ريــادي يف التعامــل مــع احلالــة القائمــة يف أراضــي أذربيجــان احملتلــة 
) ق إ (  س - ١٢/١٠ إزاء هذه القـضية، كمـا ورد وصـفه يف قرارهـا رقـم                ثابتاموقف املنظمة   

ــون  ــة أذربيجــان    ”املعن ــى مجهوري ــا عل ــة أرميني ــدوان مجهوري ــة     ا“ع ــؤمتر القم ــده م ــذي اعتم ل
تـــشرين  ١٧ و ١٦يـــومي يف بوتراجايـــا مباليزيـــا الـــيت ُعقـــدت اإلســـالمي يف دورتـــه العاشـــرة 

  . ٢٠٠٨أكتوبر /األول
ماليزيــا مجيــع اجلهــود الــيت يبــذهلا اجملتمــع الــدويل مــن أجــل التوصــل إىل تــسوية وتؤيــد   - ٣

 كارابــاخ، وهــي جهــود جيــب - وينيــا وأذربيجــان بــشأن قــضية نــاغورنســلمية للــرتاع بــني أرم
ماليزيا كـذلك اجلهـود الـيت تبـذهلا         وتؤيد  . مواصلتها وفق ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل      

وتأمـل  . يف هذا الشأن، بصفة خاصة، أرمينيـا وأذربيجـان ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا                 
 يف االعتبــار  نماليزيــا أن يــتمكن الطرفــان مــن حــل الــرتاع عــن طريــق املفاوضــات، آخــذيْ         

ــات ــرات    املتطلب ــا يف الفق ــصوص عليه ــة   ٧  و٦  و٥  و٤  و٣  و٢  و١املن ــرار اجلمعي ــن ق  م
  .٦٢/٢٤٣العامة 

  
  املكسيك    

  ]اإلسبانية ب:األصل[
  ]٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٢[

  
، القائمـة املكـسيك أن ُتحـل هـذه املـسألة عـن طريـق احلـوار والقنـوات اإلقليميـة                    حتّبذ    

  . مجيع األطراف املعنيةوذلك مبوافقة
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 ٢٠٠٨الرد الـوارد مـن رئـيس منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا لعـام                     -رابعا   
  )٣()فنلندا(

  ]باإلنكليزية: األصل[
      ]٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧[

  كاراباخ -و التطورات اليت شهدهتا عملية السالم يف ناغورن    
جمللس الوزاري ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ااجتماع : ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  -  ١  

  الذي ُعقد يف مدريد
الـذي ُعقـد يف   جمللس الـوزاري ملنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا      اجتماع اقبل افتتاح    - ١

ــد  ــاين ٢٩يف مدري ــشرين الث ــوفمرب / ت ــا  ، ٢٠٠٧ن ــدم رمسي ــة   ق ــر خارجي ــن وزي ــادكــل م   االحت
رة خارجيـة   اية الفرنسية، برنار كوشنر، ووكيـل وز      ي الفروف، ووزير اخلارج   جالروسي، سري 

 يف رئاسـة جمموعـة مينـسك   املتـشاركة  ، نيكوالس برينز، الذين ميثلون البلـدان     الواليات املتحدة 
املبــادئ األساســية للتــسوية الــسلمية ”، جمموعــة مــن التابعــة ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا

ــ“كارابــاخ -و لــرتاع نــاغورن إىل إحالتــها ة أذربيجــان وأرمينيــا مــن أجــل   إىل وزيــري خارجي
 .همارئيسي بلدي

وثيقة املبادئ األساسية كل مـا حتقـق مـن تقـدم خـالل املفاوضـات الـيت                  وقد جسدت     - ٢
، وذلــك )مــا يــسمى عمليــة بــراغ (أجريــت تــدرجييا بــني اجلــانبني علــى مــدى ثــالث ســنوات   

املفاوضـات بأهنمـا متكنـا مـن        ه  هـذ وأقـر اجلانبـان خـالل       . مبشاركة منتظمة من رئيسي البلـدين     
ــة اخل  ــهما يف      الفــات تقلــيص أغلبي ــام التفــاق ســالم شــامل يعقــد بين ــشأن املفهــوم الع ــهما ب بين

 .صياغته بعد أن يوافق الرئيسان على املبادئ األساسيةوجتري املستقبل، 
  

  تصاعد التوتر على طول خط التماس :٢٠٠٨مارس /آذار  -  ٢  
أســفر عــن ، ٢٠٠٨مــارس / آذار٤خــط التمــاس يف اشــتباك خطــري علــى طــول  أدى   - ٣

تحقيـق  ل مـوات ، ومل يـسهم يف هتيئـة جـو          اتحـدة التـوتر   إىل زيـادة    مـن الـضحايا،     وقوع عدد   
الـذي شـهدته    الوضع الـسياسي املعقـد      مما زاد الطني بلة     و .املبادئ األساسية بتقدم فيما يتعلق    ال

 .٢٠٠٨اير فرب/ شباط١٩ أرمينيا يف أعقاب االنتخابات الرئاسية يف

__________ 
، الذي كان مرفقا أيضا هبـذا الـرد، باعتبـاره وثيقـة مـن وثـائق اجلمعيـة العامـة                 “إعالن موسكو ”سبق تعميم     )٣(  

 ).A/63/527انظر (
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يف رئاســة جمموعــة مينــسك  املتــشاركة مــارس، دعــت البلــدان / آذار٤وبعــد أحــداث   - ٤
الترتيـب  ”الثقـة علـى طـول خـط التمـاس وإىل التقيـد التـام بأحكـام                  إحـالل   الطرفني إىل إعادة    

. ١٩٩٥فربايـر   / شـباط  ٤ املـربم يف     “كارابـاخ  -و  املتعلق بتوطيد وقـف النـار يف نـزاع نـاغورن          
شارك يف رئاســة اجملموعــة، مــاثيو بريــزا، واملمثــل الشخــصي تــالواليــات املتحــدة املوعقــد ممثــل 

ــة عــن     احلــايل مللــرئيسل ــه كاســربزيك، بالنياب ــا، الــسفري أندري نظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
 . الوسطاء الثالثة، اجتماعا مع اجلانبني من أجل هتدئة األزمة

لطــرفني املاســة إىل مــضاعفة جهودمهــا  حاجــة اجــاءت اخلــسارة يف األرواح لتؤكــد  و  - ٥
عملية صياغة اتفـاق سـالم      يف  للموافقة على املبادئ األساسية، والشروع يف أقرب وقت ممكن          

 .على أساسها
  

   ٦٢/٢٤٣ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -  ٣  
رض علــى اجلمعيــة العامـة لألمــم املتحــدة، مببــادرة مــن  ، ُعــ٢٠٠٨مـارس  / آذار١٤يف   - ٦

احلالـة يف األراضـي احملتلـة يف        ”جان، مشروع قرار يف إطار بنـد جـدول األعمـال املعنـون              أذربي
 أصـوات،  ٧ صـوتا مقابـل   ٣٩ بأغلبيـة   ٦٢/٢٤٣واعتمـد القـرار     .  للتصويت عليـه   “أذربيجان
 . عضو عن التصويت١٠٠وامتناع 

قبــل ي تعليلــيف رئاســة جمموعــة مينــسك، يف بيــان الثالثــة املتــشاركة وأشــارت البلــدان   - ٧
 وذكـرت   .التصويت، إىل جمموعة املبادئ األساسية اليت عرضت رمسيا على الطرفني يف مدريـد            

أن مشروع القرار املعروض على اجلمعية العامة مل يتضمن إال بعض تلك املبـادئ دون غريهـا،                 
ــالبلــدان املالقتــراح مراعــاة أي دون و  مــن تــوازنمبــا فيــه شاركة يف رئاســة جمموعــة مينــسك  ت

البلدان مشروع القرار املقدم مـن جانـب        تلك  وبسبب هذا النهج االنتقائي، عارضت      . بكامله
بيد أهنا أكدت معا أن املوقف الذي اختذته، رغم تصويتها ضد مشروع القـرار، ينبغـي                . واحد

أال يفــسر علــى أنــه تــصويت ضــد الــسالمة اإلقليميــة ألذربيجــان، بــل علــى أنــه تــصويت ضــد   
 .رتاعاقتراح انفرادي لتسوية ال

املوضـوع الرئيـسي للمناقـشة الـيت     هـو أيـضا   وكان القرار الذي اختذتـه اجلمعيـة العامـة            - ٨
شاركة يف رئاسـة جمموعـة مينـسك مـع وزيـر خارجيـة              تـ البلـدان امل  ممثلـي   جرت خالل اجتماع    

ــا يف    ــكانيان، يف فيينـ ــان أوسـ ــا، فارتـ ــارس / آذار١٤أرمينيـ ــة   ٢٠٠٨مـ ــر خارجيـ ــع وزيـ ، ومـ
ــر مام  ــاريس يف  أذربيجــان، إمل ــاروف، يف ب ــو  . ٢٠٠٨مــارس / آذار١٥ادي ــدان وحــث ممثل البل

بتأكيد وزيري اخلارجيـة    مع االرتياح   علما  مع إحاطتهم   شاركة يف رئاسة جمموعة مينسك،      تامل
علـى  على االمتناع عن األفعال االنفراديـة واملتطرفـة   اجلانبني على ضرورة مواصلة املفاوضات،     

 .، ويف خطبهما العامةضطاولة التفاو، وعلى أرض الواقع
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  اجتماع بوخارست :٢٠٠٨أبريل /نيسان  -  ٤  
شاركة يف رئاسة جمموعة مينسك، على هامش مؤمتر قمة منظمـة           تالبلدان امل عقد ممثلو     - ٩

، ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٤ إىل ٢مــن يف الفتــرة  يف بوخارســت )النــاتو (حلــف مشــال األطلــسي
ــيس أذربيجــان، إهلــام   لاجتماعــات مــستق  ــا املنتخــب، ســريج   ة مــع رئ ــيس أرميني ــف، ورئ عليي

شاركة يف رئاسـة جمموعـة مينـسك وجهـات          تالبلدان امل ممثلي  وتبادل الرئيسان مع     .سيانكيسر
النظر بشأن سبل احلد من اخلالفات بـني اجلـانبني والتوصـل إىل توافـق يف اآلراء بـشأن املبـادئ                     

 الـذي   م مينـسك مـن جديـد رأيهـ        شاركة يف رئاسـة جمموعـة     تـ  البلـدان امل    ممثلـو  وأكد .األساسية
حـل  أن التوصل إىل حل سلمي للـرتاع سـيتطلب التفـاوض علـى              ، وهو   ه منذ فترة طويلة   وكون
علـى   كارابـاخ، يف انتظـار موافقـة سـكاهنا           -و  بـشأن الوضـع النـهائي لنـاغورن        سياسـي    يقتوفي

مينـسك علـى    شاركة يف رئاسـة جمموعـة       تـ البلـدان امل  ممثلـو   واتفق الزعيمـان و   . يف املستقبل ذلك  
زيــادة توضــيح االقتــراح املعــروض، واختــاذ  وس القــائم، امواصــلة املفاوضــات اســتنادا إىل األســ

 .تدابري إضافية لدفع عملية السالم إىل األمام

ــســريج سركوعــني   - ١٠ ــر توليــ ،سياني ــرئيس يف  ه إث ــصب ال ــسان٩ من ــل / ني ، ٢٠٠٨أبري
 . للخارجيةكوزير دوارد نالبانديان ليحل حمل فارتان أوسكانيان إ

  
  اجتماع سان بطرسربغ :٢٠٠٨يونيه /حزيران  -  ٥  

، عقــد اجتمــاع بــني الــرئيس األرمــيين املنتخــب حــديثا،   ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٦يف   - ١١
ــســريج سرك ــريه األذربي ــان بطرســربغ    يجــاينسيان، ونظ ــة س ــف، يف مدين ــام عليي ــيَّ. ، إهل م وق

ــان أول اجتمــاع بينــ   ــاء، وبأ  همااجلانب ــه إجيــايب وبن ــا    بأن ــاح هلم ــه أت ــامن ــضل   اإلمل ــى حنــو أف  عل
البلـدان  ممثلـي   وطلب الرئيـسان مـن وزيـري خارجيتـهما و         . اليت يواجهها كل منهما   باملعوقات  

شاركة يف رئاسة جمموعة مينسك مواصلة املفاوضات يف إطار املقترحـات الـيت قدمتـها هـذه      تامل
يف رئاسـة   شاركة  تـ لبلـدان امل   ا  ممثلـو  ورحـب . ٢٠٠٧نوفمرب  /البلدان يف مدريد يف تشرين الثاين     

 .كال الرئيسنيالذي أخذ به بالنهج البناء جمموعة مينسك 

 اجتمــاع ســان بطرســربغ، ســافر ممثلــو ســادتوباالســتفادة مــن الــروح اإلجيابيــة الــيت   - ١٢
ــدان امل ــالبلـــ ــسك إىل تـــ ــة مينـــ ــة جمموعـــ ــن  شاركة يف رئاســـ ــرة مـــ ــة يف الفتـــ  إىل ٢٦ املنطقـــ

ناقـشات مطولـة مـع الرئيـسني ومـع وزيـري اخلارجيـة يف               وعقب م . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢٨
 .خانكيندي/ستيباناكرتإىل باكو ويرييفان، قاموا أيضا بزيارة 
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، واصل وزيرا خارجيـة أذربيجـان وأرمينيـا املفاوضـات يف            ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣١ويف    - ١٣
خــصي شاركة يف رئاســة جمموعــة مينــسك، واملمثــل الش تــالبلــدان املممثلــي موســكو، مبــشاركة 

 . منظمة األمن والتعاون يف أوروبالرئيس 
  

  دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك :٢٠٠٨سبتمرب / أيلول  -  ٦  
ممثلــو البلــدان علــى هــامش دورة اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف نيويــورك، اجتمــع    - ١٤
 واس أرمينيـا، ونظمـ   مع رئـي ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤شاركة يف رئاسة جمموعة مينسك يف       تامل

ــا  ــول٢٦ يفاجتماع ــا    / أيل ــة أذربيجــان وأرميني ــري خارجي ــع وزي ــذا أول  . ســبتمرب م وكــان ه
  .٢٠٠٨أغسطس /اجتماع يعقد بني وزيري اخلارجية منذ اندالع األزمة يف جورجيا يف آب

تحلى هبا الطرفـان ورغبتـهما يف تنـشيط         يالروح البناءة اليت    وعكس هذان االجتماعان      - ١٥
ومـع  .  أقـرب وقـت    ونـاقش اجلانبـان إمكانيـة عقـد اجتمـاع بـني الرئيـسني يف              . ة التفاوض عملي

جمـددا موقـف     شاركة يف رئاسـة جمموعـة مينـسك       ت البلدان امل   ممثلو وضع ذلك يف االعتبار، أكد    
 ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وهو أنه ال يوجـد حـل عـسكري لـرتاع                  بلداهنم حكومات
 . كاراباخ -و ناغورن

  
  توقيع إعالن مشترك :٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين  -  ٧  

، استــضاف رئــيس االحتــاد الروســي اجتماعــا بــني ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢يف   - ١٦
سـادت  كانـت قـد     وأكد االجتماع الـروح البنـاءة الـيت          .رئيسي أذربيجان وأرمينيا يف موسكو    

 .٢٠٠٨يونيه /يرانحز يف يف سان بطرسربغ جتماع الذي عقد بني الزعيمنياال

مـشتركا أكـدا فيـه مـن        إعالنـا   وإثر احملادثات اليت أجريت يف موسكو، وقـع الرئيـسان             - ١٧
كارابــاخ ضـمن إطــار عمليــة مينــسك   -و جديـد التزامهمــا بإجيــاد حــل سياسـي لــرتاع نــاغورن  

 وىاملـست ع علـى   توقَّـ أول وثيقـة    هـو   اإلعـالن   وهـذا   . نظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا        التابعة مل 
 .عاما ١٤الرئاسي بني أذربيجان وأرمينيا منذ 

  
  مالحظات عامة  -  ٨  

شاركة يف رئاسـة جمموعـة مينـسك    تـ ، بـصفتها البلـدان امل    ةالبلـدان الوسـيطة الثالثـ     تظل    - ١٨
ــلة     ــتعداد ملـــساعدة الطـــرفني يف مواصـ ــا، علـــى اسـ ــاون يف أوروبـ ــة األمـــن والتعـ ــة ملنظمـ التابعـ

توضـيح النقـاط    لاسـية الـيت ال تـزال مطروحـة للمناقـشة، و           املفاوضات على أساس املبـادئ األس     
ساعدة الطـرفني علـى إجيـاد    ملـ اليت يرى الطرفـان أهنـا تـستلزم التوضـيح أو يطلبـان توضـيحها، و              

 . بينهماحل للخالفات املتبقية
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شاركة يف رئاسـة جمموعـة مينـسك        تـ ويف هذا السياق، من املتوقـع أن جتـري البلـدان امل             - ١٩
ــع الق  ــات م ــان وســت   حمادث ــاكو ويرييف ــسياسية يف ب ــادة ال ــن   /اناكرتبيي ــرة م ــدي يف الفت خانكين

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧إىل  ١٣

ــدان امل و  - ٢٠ ــاقترحــت البل ــني وزراء    ت ــد اجتمــاع ب ــسك عق شاركة يف رئاســة جمموعــة مين
اجمللـس الـوزاري   اجتمـاع  منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، علـى هـامش             خارجيتها ورئـيس  

ــومي    لل ــسنكي ي ــده يف هل ــرر عق ــة املق ــانون األول٥ و ٤منظم ــسمرب / ك ــرب. ٢٠٠٨دي  وتع
ــة عــن اســتعداده  ةســارئ ــدان امل  ،علالضــطال ا املنظم ــى طلــب البل ــاء عل ــ بن شاركة يف رئاســة ت

 . بدور امليسر يف هذا االجتماع أو غريه من االجتماعات ذات الصلة يف هلسنكي، اجملموعة

نظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، الـسفري         احلايل مل لرئيس  لسيواصل املمثل الشخصي    و  - ٢١
ــا      ــه كاســربزيك، رصــد خــط التمــاس واحلــدود بــني أذربيجــان وأرميني ورغــم .  بانتظــامأندري

ــرة ــار مــن قِ   كث ــإن الوضــ  حــوادث إطــالق الن ــل اجلــانبني، ف ع علــى خطــوط املواجهــة هــادئ   ب
 .عموما ومستقر

حاليـا منـصب رئـيس منظمـة األمـن والتعـاون يف          وأخريا، ستواصل فنلنـدا، الـيت تتـوىل           - ٢٢
 تسوية الرتاعات الطويلة األمـد يف منطقـة املنظمـة يف الفتـرة املتبقيـة قبـل                  التشجيع على أوروبا،  

وقــام وزيــر اخلارجيــة الفنلنديــة، بــصفته الــرئيس . عقــد اجتمــاع اجمللــس الــوزاري يف هلــسنكي
، ٢٠٠٨فربايـر  /ألذربيجـان وأرمينيـا يف شـباط   احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، بزيـارة     

ــدان امل     ــشاورات منتظمــة مــع البل ــام م ــد طــوال الع ــوعق ــسك ت ــة مين . شاركة يف رئاســة جمموع
وأجرى املبعوث اخلاص للـرئيس احلـايل، الـسفري هيكـي تـالفييت، عـدة زيـارات ملنطقـة جنـوب                     

  .القوقاز خالل فترة الرئاسة الفنلندية للمنظمة
  


