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 )٢٠٠٧ (١٧٨١القرار   
 

/  تــشرين األول١٥، املعقــودة يف ٥٧٥٩الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته   
 ٢٠٠٧أكتوبر 

 
 إن جملس األمن، 
أبريـل  / نيـسان  ١٣رخ  املؤ ١٧٥٢ القرار منها، و الصلة ذات قراراته مجيع إىل يشريإذ   
٢٠٠٧) S/RES/1752(، 

 جورجيـا  يف املتحـدة  األمـم  مـراقيب  بعثـة  أنـشطة  عـن  العام األمني بتقريرْي يرحبوإذ   
ــؤرخني ــوز١٨ املـــ ــه/ متـــ ــشرين األول ٤ و) S/2007/439 (٢٠٠٧ يوليـــ ــوبر/تـــ  ٢٠٠٧ أكتـــ

)S/2007/588(؛ 
 احلـوادث املـسلحة األخـرية الـيت أضـرت بعمليـة تـسوية               وإذ يالحظ مع القلـق البـالغ       

واح، وإذ يكـرر     بوجه خاص احلوادث اليت أدت إىل فقد أر        وإذ يشجب الصراع يف جورجيا،    
 تأكيد أمهية اإلبقاء على الفصل بني القوات واحملافظة على وقف إطالق النار؛ 

 فريــق مبــساعدة اخلــاص وممثلــه العــام األمــني يبــذهلا الــيت املتواصــلة اجلهــود يــساند وإذ 
 منظمــةجهــود و رةميــسِّ جهــة تهبــصف الروســي االحتــاد  جهــودوكــذلك، العــام األمــني أصــدقاء
 األمهيـة املتزايـدة لالجتماعـات الـيت تعقـد يف إطـار آليـة                وإذ يؤكـد  ،  أوروبـا  يف نوالتعاو األمن

 جنيف بوصفها حمفال إلجراء حوار سياسي ذي مغزى؛
 جورجيـا  يف املتحـدة  األمـم  مـراقيب  بعثـة  بـني  الفعـال و الوثيـق  التعـاون  أمهية ؤكديوإذ   

تثبيـت   يف مهـم  بـدور حاليـا    نتقومـا  اللـتني  املـستقلة  الـدول  لرابطـة  التابعـة  الـسالم  حفـظ  وقوة
ـــزاع نطقــةمب الســتقرارا ــرتاع   أن إىل يــشري وإذ ،الن ــسوية ال ــسويةت  تطلبتســ شــاملةو دائمــة ت
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، مـن   جورجيـا  أخبازيـا،  يف االقتـصادية  لتنميةاحتقيق  إىل   ملحة حاجة مثة أن ؤكديوإذ   
 ،داخليا واملشردين الالجئني سيما الو ،الرتاع من املتضررة اجملتمعات عيش سبل حتسنيأجل 

 أمهيـة حـسن النيـة البنـاء         وإذ يؤكـد  جلـانبني،   ا السـتمرار انعـدام الثقـة بـني          وإذ يأسف  
 واحترام اجلانبني ملشاغل بعضهما البعض؛

يا واستقالهلا وسـالمتها  ج بسيادة جور  عضاء التزام مجيع الدول األ    يعيد تأكيد  - ١ 
جهـود األمـم املتحـدة وفريـق أصـدقاء          كافة   ويؤيد هبا دوليا،    اإلقليمية داخل حدودها املعترف   

ـــزاع تــسوية الــيت هتتــدي بتــصميمهما علــى  األمــني العــام   األخبــازي بالوســائل - اجلــورجيالن
 السلمية وحدها ويف إطار قرارات جملس األمن؛

يــشيد ، وجورجيــا يف املتحــدة األمــم مــراقيب بعثــةالقــوي لدعمــه  يعيــد تأكيــد - ٢ 
أن مـن الـضروري تعزيـز قـدرة البعثـة علـى       يـرى   أن يتعاونا تعاونا كامال مع البعثة، و    بالطرفني

تقريــر الفريــق املــشترك لتقــصي احلقــائق بــشأن حــادث ”املراقبـة كمــا أوصــت بــذلك البعثــة يف  
 وكـذلك يف    “٢٠٠٧مـارس   / آذار ١١منطقـة وادي كـودوري العليـا يف         إطالق الصواريخ يف    
ــام    ــني الع ــر األم ــصادر يف S/2007/588تقري ــشرين األول٤ ال ــوبر / ت ــب ، ٢٠٠٧أكت إىل ويطل

األمني العام أن يواصل حبث اخليارات املتعلقة بتنفيذ تلـك التوصـيات وإبـالغ اجمللـس مبـا حيـرز                    
 من تقدم؛
 اجلانـب اجلـورجي إىل كفالـة متاشـي احلالـة يف منطقـة وادي كـودوري                  يدعو  - ٣ 

؛ ١٩٩٤مـايو   / أيـار  ١٤وفـصل القـوات املـؤرخ       العليا مع اتفـاق موسـكو لوقـف إطـالق النـار             
ويدعو اجلانب األخبـازي إىل ممارسـة ضـبط الـنفس فيمـا يتـصل بااللتزامـات اجلورجيـة املتعلقـة                     

 بوادي كودوري؛
االنتهاكات العديدة املستمرة لوقف إطـالق النـار        إزاء   يعرب عن قلقه البالغ     - ٤ 

 ؛نـزاعفصل القوات يف منطقة اللنظام و
 نــزاع داخـل منطقـة ال    إزاء احلوادث الـيت وقعـت        ب أيضا عن قلقه البالغ    يعر  - ٥ 

 وورد يف تقريـري األمـني       بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا       ذلك  ما الحظت   كوخارجها  
األحـداث الـيت    ، مبـا يف ذلـك       ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ٤ يوليه و / متوز ١٨العام املؤرخني   

 ؛٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٠  و٢٠٠٧مارس / آذار١١يومي جرت 
 كال الطرفني على النظر يف الشواغل األمنية املشروعة لكـل منـهما              بقوة حيث - ٦ 

ــا يف ذلــك         ــة أعمــال عنــف أو اســتفزاز، مب ــام بأي ــى اإلحجــام عــن القي ــة، وعل ــها جبدي ومعاجلت
وقـف  اإلجراءات الـسياسية أو لغـة اخلطابـة، وعلـى االمتثـال التـام لالتفاقـات الـسابقة املتعلقـة ب              

  العنف؛إطالق النار وعدم استعمال
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ــدعو - ٧  ــاء   كــال  ي ــام دون إبط ــة ل وضــع باجلــانبني إىل القي ــصيغة النهائي ــة ال لوثيق
الــصيغة النهائيــة وضــع باملتعلقــة بعــدم اســتعمال العنــف؛ ويــدعو اجلــانبني إىل القيــام دون إبطــاء 

 لوثيقة املتعلقة بعودة الالجئني واملشردين داخليا؛ل
ــشترك      الطــرفني كــال حيــث - ٨  ــق امل ــة يف الفري ــشاركة املتواصــلة والفعال ــى امل عل

تقرير الفريق املشترك لتقـصي احلقـائق       ” لتقصي احلقائق، ويعرب يف هذا السياق، عن تأييده لـ        
، “٢٠٠٧مـارس  / آذار١١عن حادث إطالق الصواريخ يف منطقـة وادي كـودوري العليـا يف              

  الواردة يف التقرير؛ة يف جورجيابعثة مراقيب األمم املتحد توصيات ويؤيد
 خالل االجتماع الذي ُعقـد برئاسـة األمـم املتحـدة يف          بالتزام الطرفني  يرحب - ٩ 

اســتئناف املــشاورات العاديــة يف االجتماعــات  ب ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٨  و٢٧بــون يــومي 
 هبذا االلتزام؛يف النهاية  كال الطرفني على الوفاء وحيثالرباعية، 
اتــصاالهتما الثنائيــة عــن طريــق االســتفادة  مواصــلة تعزيــز  إىل الطــرفني يطلــب - ١٠ 

على النحو املبني يف قرارات جملس األمن ذات الصلة مـن أجـل             لقائمة  التامة من مجيع اآلليات ا    
 التوصل إىل تسوية سلمية، مبا يف ذلك عودة الالجئني واملشردين داخليا بكرامة وأمان؛ 

بناء الثقة اليت اقترحها فريق أصدقاء األمني العـام وحظيـت      دعمه لتدابري    جيدد  - ١١ 
ساعد علـى   أهنـا ستـ   اعتقـاداً منـه     ، و ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١٣ املؤرخ   ١٧٥٢بالتأييد يف القرار    

اتصاالت أوسع نطاقا وغري منحازة بـني جمتمعـي البلـد املقـسم، حيـث اجلـانبني اجلـورجي                   إقامة  
  شروط؛واألخبازي على تنفيذ هذه التدابري دون

الورقـة  ”، بغية حتقيق تسوية دائمة وشاملة، بتأييده للمبادئ الـواردة يف            يذكر - ١٢ 
 باألفكـار   ويرحـب ،  “املتعلقة باملبادئ األساسية لتوزيع االختصاصات بني تبليسي وسوخومي       
وبّنـاء  خـالق   علـى حنـو     اإلضافية اليت قد يرغب اجلانبان يف تقدميها بغيـة إجـراء حـوار سياسـي                

 ؛ األمم املتحدةبرعاية
 ويـدعو لبعثة يف غـايل وبتعـاون اجلانـب األخبـازي،       ا بنشر أفراد شرطة     يرحب  - ١٣ 

 إىل مواصلة تعميق هذا التعاون؛
ــشدد - ١٤  ــشردين       ي ــاة الالجــئني وامل ــف معان ــى احلاجــة املاســة إىل ختفي  جمــددا عل

الناشــئ خــارج جليــل اجلديــد ا لــدىســيما   ال،مــان وكرامــةألعــيش يف اوضــرورة تــوفر منظــور 
 أخبازيا، جورجيا؛

ــا،      يكــرر ويؤكــد  - ١٥  ــا إىل أخبازي ــة الالجــئني واملــشردين داخلي  حــق عــودة كاف
 أمهيـة عـودة هـؤالء النـاس إىل ديـارهم          ويعيـد تأكيـد   جورجيا، باعتباره حقا مهما يف جوهره،       
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زاع ـر خالل النـ   املالكني إىل الفرا  سبب اضطرار   وممتلكاهتم وأن حقوق الفردية امللكية مل تتأثر ب       
 اجلــانبني إىل تنفيــذ التوجيهــات ويــدعووأن حقــوق اإلقامــة وهويــة أولئــك املــالكني ســتحترم، 

االســتراتيجية ملفوضــية األمــم املتحــدة لالجــئني املتعلقــة بعــودهتم يف املرحلــة األوىل إىل منطقــة    
 غايل؛

 املزيـد    إجـراء  ويـشجع  باالتـصاالت القائمـة بـني ممثلـي اجملتمـع املـدين              يرحب - ١٦ 
 أن يشجعا دون حتفظ املشاركة الفعليـة للمـواطنني واملـسؤولني يف هـذه               اجلانبني ويناشدمنها،  

 االتصاالت؛
 أن املسؤولية الرئيسية عن توفري األمن املالئم وكفالـة حريـة احلركـة يف               يؤكد - ١٧ 

وظفني الـدوليني  كل منطقة الرتاع للبعثة ولقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة وللم       
إىل التعـاون   و إىل الوفـاء بالتزاماهتمـا يف هـذا الـصدد            مهااآلخرين تقع على عاتق اجلانبني ويدعو     

 التام مع البعثة وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة؛
 باجلهود اليت تبذهلا البعثة لتنفيذ سياسـة األمـني العـام الداعيـة إىل عـدم                 يرحب - ١٨ 

لى اإلطـالق إزاء االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداءات اجلنـسية وكفالـة امتثـال أفرادهـا                  التسامح ع 
 إىل األمـني العـام أن   ويطلـب على حنـو كامـل ملدونـة قواعـد الـسلوك اخلاصـة بـاألمم املتحـدة،                

يواصل اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة يف هذا الصدد وإبقاء جملـس األمـن علـى اطـالع عليهـا،                    
سامهة بقوات على اختاذ إجراءات وقائية مالئمـة، مبـا يف ذلـك إجـراء تـدريب                  البلدان امل  وحيث

لتوعية أفرادها قبل نشرهم، واختاذ تدابري تأديبية وإجـراءات أخـرى تكفـل مـساءلتهم التامـة يف          
 حالة ما إذا بدر منهم سلوك من ذلك القبيل؛

تـرة جديـدة تنتـهي       متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا لف           يقرر - ١٩ 
 ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥يف 

ــة لــدعم الطــرفني يف تنفيــذ    يطلــب - ٢٠   إىل األمــني العــام أن يــستخدم هــذه الوالي
تدابري بناء الثقة وإقامة حوار مكثف وهادف، بغيـة حتقيـق تـسوية دائمـة وشـاملة، مبـا يف ذلـك                

لقــادم عــن احلالــة يف  يف تقريــره اوأن يبلــغ اجمللــستــسهيل عقــد اجتمــاع علــى أعلــى مــستوى، 
 أخبازيا، جورجيا، بالتقدم احملرز يف هذا الصدد؛

 بقوة جهود املمثل اخلاص لألمني العام ويطلب من فريق أصدقاء األمـني             يؤيد - ٢١ 
 العام مواصلة تزويده بالدعم املستمر واملوحد؛

 . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ٢٢ 
 


