
S/RES/1808 (2008)  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
15 April 2008 
 
 

 

 
08-30627 (A) 

*0830627* 

 )٢٠٠٨ (١٨٠٨القرار   
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥، املعقودة يف ٥٨٦٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 إن جملس األمن، 
ــشري  ــصلة، ومنــ   إذ ي ــه ذات ال ــع قرارات ــرار  إىل مجي ــؤرخ ١٧٨١ها الق ــشرين  ١٥ امل ت
 ،)S/RES/1781 (٢٠٠٧أكتوبر /األول

ثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا       بتقريرْي األمني العام عـن أنـشطة بع       وإذ يرحب  
ــؤرخني  ــاين ٢٣املـــ ــانون الثـــ ــاير / كـــ ــسان٢و ) S/2008/38 (٢٠٠٨ينـــ ــل / نيـــ  ٢٠٠٨أبريـــ

)S/2008/219(، 
 أمهية اإلبقاء على الفـصل بـني القـوات واحملافظـة علـى وقـف إطـالق                تأكيد وإذ يكرر  

 ،النار
لــه اخلــاص مبــساعدة فريــق  اجلهــود املتواصــلة الــيت يبــذهلا األمــني العــام وممث وإذ يــساند 

 وجهـود منظمـة   ،أصدقاء األمـني العـام، وكـذلك جهـود االحتـاد الروسـي بـصفته جهـة ميـسِّرة          
األمن والتعـاون يف أوروبـا، وإذ يؤكـد األمهيـة املتزايـدة لالجتماعـات الـيت تعقـد يف إطـار آليـة                        

ــف بوصــفها   ــدىجني ــد اجلــانبني     منت ــزى، وإذ يرحــب بتجدي ــراء حــوار سياســي ذي مغ   إلج
 ،األخبازي التزامهما هبذه العمليةاجلورجي و

 إىل أنه بينما ستواصل األمم املتحدة وفريق أصدقاء األمني العام دعم عمليـة            وإذ يشري  
تسوية الرتاع بني اجلانبني اجلورجي واألخبازي، فإن املسؤولية الرئيسية عن االستفادة مـن هـذا               

 علـى عـاتق      ملقـاة   تـدابري بنـاء الثقـة، تظـل        الدعم وتنفيـذ تـدابري للنـهوض بالعمليـة، وبـاألخص          
 ،اجلانبني

 إحـراز تقـدم يف تنفيـذ تـدابري بنـاء الثقـة، وإذ يـشدد علــى        م السـتمرار عـد  وإذ يأسـف  
 ،ا واحترام كل منهما لشواغل اآلخرأمهية إبداء اجلانبني حسن النية البناء فيما بينهم



S/RES/1808(2008)
 

2 08-30627 
 

قيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا         أمهية التعـاون الوثيـق والفعـال بـني بعثـة مـرا             وإذ يؤكد  
وقوة حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة اللـتني تقومـان حاليـا بـدور مهـم يف تثبيـت                    
ــة وشــاملة ســتتطلب        ــسوية دائم ــرتاع ت ــسوية ال ــشري إىل أن ت ـــزاع، وإذ ي ــة الن االســتقرار مبنطق

 ضمانات أمنية مالئمة،
ية االقتـصادية يف أخبازيـا، جورجيـا، مـن           أن مثة حاجة ملحة إىل حتقيق التنم       وإذ يؤكد  

، وال ســـيما الالجـــئني  لعيـــشها اجملتمعـــات املتـــضررة مـــن الـــرتاعكـــسبأجـــل حتـــسني ســـبل 
 واملشردين داخليا،

 التزام مجيع الدول األعضاء بسيادة جورجيا واستقالهلا وسـالمتها          تأكيد يعيد - ١ 
جهـود األمـم املتحـدة وفريـق أصـدقاء       اإلقليمية داخل حدودها املعترف هبا دوليا، ويؤيد كافـة          

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

 دعمــه القــوي لبعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجيــا، وحيــث  تأكيــد يعيــد - ٢ 
علــى املــشاركة بــصورة نــشطة وونــا كــامال مــع البعثــة، الطــرفني مــرة أخــرى علــى التعــاون تعا

ومستدامة يف العملية السياسية اليت يقودها املمثل اخلاص لألمني العام؛ ويرحب مبواصـلة البعثـة               
 التشاور مع الطرفني بشأن تعزيز قدراهتا يف جمال املراقبة؛ 

لطـرفني   بالتحسن الذي طرأ مؤخرا على الوضع األمين العام؛ ويـدعو ا    يرحب - ٣ 
 احلاجة إىل فتـرة مـن االسـتقرار املتواصـل علـى            ويؤكدإىل تعزيز ذلك التحسن وتوسيع نطاقه؛       

 على ضرورة مواصلة مراقبـة احلالـة   ويشددطول خط وقف إطالق النار ويف وادي كودوري؛   
عن كثب يف منطقة وادي كـودوري العليـا، وهـي حالـة ينبغـي أن تتوافـق مـع اتفـاق موسـكو                        

 ؛١٩٩٤مايو / أيار١٤إطالق النار وفصل القوات املربم يف املتعلق بوقف 
 أثنـاء االجتمـاع املعقـود يف جنيـف يـومي             جمـددا،   الطرفني بالتزام كال  يرحب - ٤ 

 حتت رئاسة األمم املتحدة، باسـتئناف املـشاورات املنتظمـة يف            ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٩ و   ١٨
 تــأخري، وحيــث الطــرفني كليهمــا مــرة  إطــار االجتماعــات الرباعيــة املعنيــة مبــسائل األمــن دون  

  هبذا االلتزام؛ يف النهايةأخرى على الوفاء 
 إزاء أي انتهاك لنظام وقـف إطـالق النـار وفـصل القـوات يف                عن قلقه  يعرب - ٥ 

 منطقة الرتاع؛
 كال الطرفني على النظر يف الشواغل األمنية املشروعة لكـل منـهما             حيث بقوة  - ٦ 

األفعـال  إلحجام عن القيام بأية أعمال عنف أو استفزاز، مبـا يف ذلـك    ومعاجلتها جبدية، وعلى ا   
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 وعلى االمتثال التام لالتفاقات السابقة املتعلقة بوقف إطـالق النـار وعـدم    أو األقوال السياسية، 
 العنــف، وعلــى إبقــاء املنطقــة األمنيــة ومنطقــة احلــد مــن األســلحة خــاليتني مــن أيــة  اللجــوء إىل

هـذا اخلـصوص إىل توصـيات األمـني العـام الـواردة             يف   ويـشري    ؛ون هبـا  أنشطة عسكرية غري مأذ   
  ويف تقاريره الالحقة؛ S/2007/439يف الوثيقة 
ــدعو - ٧  ــة       ي ــة للوثيق ــصيغة النهائي ــاء بوضــع ال ــام دون إبط  كــال اجلــانبني إىل القي

 النهائيـة    العنف؛ ويـدعو اجلـانبني إىل القيـام دون إبطـاء بوضـع الـصيغة               اللجوء إىل املتعلقة بعدم   
 للوثيقة املتعلقة بعودة الالجئني واملشردين داخليا؛

ــشدد جمــددا  - ٨  ــشردين    ي ــاة الالجــئني وامل ــى احلاجــة املاســة إىل ختفيــف معان   عل
 اجلديـد الناشـئ   بالنسبة للجيل  منظور العيش يف أمان وكرامة، ال سيما         شيوع وضرورة   داخليا

 خارج أخبازيا، جورجيا؛
 إىل   يف العودة  حق كافة الالجئني واملشردين داخليا     من جديد  يكرر ويؤكد   - ٩ 

، ويعيـد تأكيـد أمهيـة عـودة هـؤالء النـاس             بشكل أساسي أخبازيا، جورجيا، باعتباره حقا مهما      
 إىل الفـرار  املـالك  امللكية مل تتأثر بسبب اضطرار األفراد يف وأن حقوق  ،إىل ديارهم وممتلكاهتم  

يـة سـتحترم، ويـدعو اجلـانبني إىل         ويف اهلو  اإلقامـة     املـالك يف    هـؤالء   وأن حقـوق   ،خالل النـزاع 
 ملفوضــية األمــم املتحــدة لالجــئني املتعلقــة بعــودهتم يف املرحلــة  التوجيهــات االســتراتيجيةتنفيــذ 

 األوىل إىل منطقة غايل؛
 مـن   بأقصى قدر الطرفني زيادة اتصاالهتما الثنائية عن طريق االستفادة        ب يهيب - ١٠ 

 على النحو املبني يف قرارات جملس األمـن ذات الـصلة، مـن أجـل التوصـل إىل               ،ئمةاآلليات القا 
 بالوفـاء ضـمن إطـار زمـين ميكـن التعويـل عليـه بالـشروط الالزمـة                   وإىل االلتـزام  تسوية سـلمية،    

 لعودة الالجئني واملشردين داخليا بسالمة وبكرامة وعلى جناح السرعة؛ 
ن تـدابري بنـاء الثقـة الـيت اقترحهـا فريـق أصـدقاء                بـأ   اقتناعا جازما  واقتناعا منه  - ١١ 

، ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١٣املـؤرخ   ) ٢٠٠٧ (١٧٥٢األمني العام وحظيت بالتأييـد يف القـرار         
م، يعـرب   البلـد املقـسّ   الطائفتني يف ستساعد على إقامة اتصاالت أوسع نطاقا وغري منحازة بني          

الثقة، وحيـث اجلـانبني اجلـورجي واألخبـازي         عن أسفه لعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بتدابري بناء          
  مرة أخرى على تنفيذ هذه التدابري دون شروط؛

ــشري - ١٢  ــة وشــاملة،    ، ي ــسوية دائم ــق ت ــة حتقي ــواردة يف   إىل بغي ــادئ ال ــده للمب تأيي
، ويرحـب   “الورقة املتعلقة باملبادئ األساسية لتوزيع االختصاصات بـني تبليـسي وسـوخومي           ”

 قد يرغب اجلانبان يف تقدميها بغية إجراء حوار سياسي على حنو خـالق              باألفكار اإلضافية اليت  
 وبّناء برعاية األمم املتحدة؛
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 باالتــصاالت القائمــة بــني ممثلــي اجملتمــع املــدين ويــشجع إجــراء املزيــد يرحــب - ١٣ 
منها، ويناشد اجلانبني أن يشجعا دون حتفظ املـشاركة الفعليـة للمـواطنني واملـسؤولني يف هـذه                  

 تصاالت؛اال
 أن املسؤولية الرئيسية عن توفري األمن املالئم وكفالـة حريـة احلركـة يف               يؤكد - ١٤ 

ني ملـوظف سائر اكل منطقة الرتاع للبعثة ولقـوة حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة ولـ          
لتعـاون   ويدعومها إىل الوفاء بالتزاماهتما يف هـذا الـصدد وإىل ا           ،تقع على عاتق اجلانبني   الدوليني  

 التام مع البعثة وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة؛
 باجلهود اليت تبذهلا البعثة لتنفيذ سياسـة األمـني العـام الداعيـة إىل عـدم                 رحبي - ١٥ 

التسامح على اإلطـالق إزاء االسـتغالل اجلنـسي واالعتـداءات اجلنـسية وكفالـة امتثـال أفرادهـا                   
اعـد الـسلوك اخلاصـة بـاألمم املتحـدة، ويطلـب إىل األمـني العــام أن        علـى حنـو كامـل ملدونـة قو    

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

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

 متديد والية بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا لفتـرة جديـدة تنتـهي                 قرري -١٦ 
 ؛٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٥يف 

شجيع ودعــم الطــرفني يف لتــالواليــة يــستغل هــذه  إىل األمــني العــام أن طلــبي - ١٧ 
يذ تدابري بناء الثقة وإقامة حوار مكثف وهادف، بغيـة حتقيـق تـسوية دائمـة وشـاملة، مبـا يف                     تنف

 عقد اجتماع على أعلى مستوى، وأن يبلغ اجمللس يف تقريـره القـادم عـن احلالـة يف                   تيسريذلك  
 أخبازيا، جورجيا، بالتقدم احملرز يف هذا الصدد؛

 املمثـل اخلـاص لألمـني العـام ويـشجع فريـق أصـدقاء األمـني                  بقوة جهود  يؤيد - ١٨ 
 العام على مواصلة تزويده بالدعم املستمر واملوحد؛

 . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٩ 
 
 
 


