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  جملس األمن    اجلمعية العامة
  السنة اخلامسة والستون    الدورة الرابعة والستون

       من جدول األعمال١٨ و ١٤البندان 
الرتاعـــات الـــيت طـــال أمـــدها يف منطقـــة جمموعـــة بلـــدان
جورجيــا وأوكرانيــا وأذربيجــان ومولــدوفا وآثارهــا علــى

  السالم واألمن والتنمية على الصعيد الدويل

    

            يف األراضي احملتلة بأذربيجاناحلالة 
ــائم   ٢٠١٠أغــسطس / آب٦رســالة مؤرخــة       ــام مــن الق  موجهــة إىل األمــني الع

  باألعمال بالنيابة للبعثة الدائمة ألذربيجان لدى األمم املتحدة
    

قنعة تثبـت   املقد ذكرت حكومة أذربيجان مرارا وتكرارا أن هناك جمموعة من األدلة            ل  
تحمـل املـسؤولية    ت أن أرمينيـا     تبني بوضـوح  احلقائق  ف.  أذربيجان علىكري   العس  أرمينيا عدوان

 وارتكـاب أخطـر اجلـرائم الدوليـة         ، أذربيجـان واحـتالل أراضـيه      علـى حـرب   شـن   الرئيسية عن   
 وخلـــق ثقافـــة أحاديـــة العـــرق يف األراضـــي  ، تطهـــري عرقـــيوالقيـــام بعمليـــات، الـــرتاعأثنـــاء 

وجـود كيـان    علـى ضـمان     أرمينيـا   تعمـل    علـى ذلـك،      عـالوة .  عليها استولت اليت   األذربيجانية
غـري مـشروع داخـل أراضـي أذربيجـان املعتـرف هبـا دوليـا،                انفصايل تـابع هلـا أنـشئ علـى حنـو            

قـوات عـسكرية يف منطقـة نـاغورين     إبقـاء   منـها من خالل جمموعة متنوعة من الوسائل،   وذلك  
  .كاراباخ وغريها من املناطق احملتلة يف أذربيجان

 يف ذلـك  جلمـاهريي ا اإلعـالم  طتقارير وسائووزارة الدفاع يف أرمينيا ا ذكرته وفقا مل و  
 عـن   ت وأسـفر  ،أسـلحة ناريـة   حادثـة اسـتخدمت فيهـا        ٢٠١٠هيوليـ /متوز ٢٨يف  وقعت  ،  البلد

لقــوات املــسلحة األرمنيــة املنتــشرة يف ل التابعــةعــسكرية الوحــدات يف إحــدى الخــسائر بــشرية 
ويـدعى فـاردجيس     (مالزمـا أقـدم    أن   ت التقارير داوأف. ربيجانأذمن   احملتلة   مقاطعة خوشافاند 
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مــن وهــم غــارجيني هوفــسيبيان، (، ومخــسة جمنــدين ) أرمينيــاب مــن يريفــان، تاتيفوســيان، وهــو
، روبـرت هوفهانيـسيان  وأرمينيـا،  ب مـن يريفـان،    ،أندرانيك سركـسيان  وأرمينيا،   ب ،إيتشمياتزين

مـن  أيفازيـان،   أرمينيـا، وكـارو     ب،  تشارينتسفان من   ، أرتيوم وميناسيانأرمينيا ،   بمن فانادزور،   
 أرسـلوا للخدمـة يف األراضـي        ، يف أرمينيـا   يقيمونوأرمن  ن  و مواطن هم، ومجيع )أرمينيابيريفان،  

 نـار   إطـالق نتيجة ألعمال عنف وتبـادل      قتلوا   العسكرية،   خدمتهم  يف إطار  احملتلة يف أذربيجان  
  .بني القوات املسلحة األرمنيةفيما 

.  يف القـوات املـسلحة ألرمينيـا       الـذي يـسود   التعـسف   عن   هذا هو املثال الوحيد      ليسو  
 جمنـد آخـر مـن       ،٢٠١٠ يوليـو    ١٦ قتل، يف  اجلماهريي األرمنية،    اإلعالم طوفقا لتقارير وسائ  ف

املـسؤول عنـه    ضابط  ال على يد ،  ، ويدعى أرمان أفاكيان    سنة ٢٢  وكان يبلغ من العمر    ،أرمينيا
لقـوات املــسلحة األرمنيـة املنتــشرة يف األراضـي احملتلــة    التابعــة لكرية عـس الوحــدات ال إحـدى يف 
  .أذربيجان من

 مـن نفـس النـوع ، تـبني          هـي وحـوادث أخـرى عديـدة       احلوادث املـذكورة أعـاله،      إن    
لقوات املـسلحة   ا ضلوعيريفان إخفاء   يف   الرمسية    اجلهات بوضوح أنه على الرغم من حماوالت     

وجـود هـذه القـوات يف املنـاطق         و العسكرية ضد أذربيجان     القتاليةاألعمال  ألرمينيا مباشرة يف    
  .هذه األراضيفعلية على  عسكرية ةسيطرمتارس  ال تزال أرمينيا  ألذربيجان،احملتلة

ــذكر    ــة هــذه األعمــال    واجلــدير بال ــده ، يف هــذا الــصدد، أن عــدم قانوني ــرارا مت تأكي م
  .بسبطريقة ال يشوهبا أي لوتكرارا على الصعيد الدويل 

اإلقليميـة، وعـدم    تها  باسـتمرار سـيادة أذربيجـان وسـالم       يؤكـد   لـس األمـن     ظل جم قد  ف  
ــى األراضــي     ــوة لالســتيالء عل ــضا، . جــواز اســتخدام الق ــا أي ــن املناســبات   ودع إىل  يف عــدد م

شروط مـــن مجيـــع األراضـــي احملتلـــة انـــسحاب قـــوات االحـــتالل الفـــوري والكامـــل وغـــري املـــ
  .أذربيجان يف

ــم املتحــدة موقفــ   واختــذت   ــة لألم ــة العام ــاثالا اجلمعي ــا  مم ــؤرخ ٦٢/٢٤٣ يف قراره  امل
  .“احلالة يف األراضي احملتلة يف أذربيجان” املعنون ٢٠٠٨مارس /آذار ١٤

ــا    ــرار أمـ ــذي )٢٠٠٥( ١٤١٦القـ ــه ، الـ ــاختذتـ ــا يف   اجلمعيـ ــس أوروبـ ــة جمللـ ة الربملانيـ
مـن  منـاطق شاسـعة     ”أن  إىل   ديـد، فقد أشار، علـى وجـه التح      ،  ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين  ٢٥

ــ أراضــي أذربيجــان ــة عــضو قيــام ” وأكــد مــن جديــد أن ، “قــوات أرمنيــةها ال تــزال حتتل دول
 الدولـة بوصـفها عـضوا يف     تلـك يشكل انتهاكا خطريا اللتزامـات  باحتالل أراضي دولة أخرى     

  .“جملس أوروبا



A/64/889 
S/2010/425  
 

10-48061 3 
 

حاجـة  ” املعنـون ،  ٢٠١٠مـايو   /أيـار  ٢٠وأكد الربملان األورويب يف قـراره الـصادر يف            
 سـيادة بلـدان املنطقـة       منـها ، مجلة أمور    “ جنوب القوقاز  بشأناستراتيجية  االحتاد األورويب إىل    

  . اإلقليمية، وطالب بانسحاب القوات األرمنية من مجيع أراضي أذربيجان احملتلةتهاوسالم
ت حتـ هـي  أن األراضـي األذربيجانيـة   بـ  فقـد أُقـر علـى النطـاق الـدويل        بناء علـى ذلـك،        
ــا وأن  ،االحــتالل ــةنــشوءبنــشاط يف ضــالعة أرميني  تلــكاحــتالل إن .  واســتمرارها تلــك احلال

 ، الـدويل ذات الـصلة     ناألراضي بالقوة يشكل انتهاكا صارخا من جانب أرمينيا ملبـادئ القـانو           
هـي مـسؤولية تنطـوي      علـى الـصعيد الـدويل، و      املسؤولية عـن ذلـك      الدولة  حتّمل تلك    ويستتبع

 االلتـزام بوقـف األعمـال غـري القانونيـة، وتقـدمي التأكيـدات والـضمانات                  منـها  رمجلة أمـو  على  
  .بعدم تكرارهااملالئمة 
 واضـح ال املعنويـات    تـدهور  االهنيـار الكامـل لـسياستها التوسـعية و         إزاء فال بد ألرمينيا،    

بق  الـيت سـ  منـها األحـداث الداميـة األخـرية     اللـذين تؤكـدمها أدلـة صـارخة،         واهتا املـسلحة،    ق يف
م  ســالأنــه، مــن أجــل مــصلحتها اخلاصــة ومــن أجــل إحــالل يف األخــريأن تــدرك مــن ، ذكرهــا

حتالهلـا غـري الـشرعي      سـوى اإلهنـاء الفـوري ال       أمامهـا واستقرار دائمني، ال يوجـد بـديل آخـر          
ــة   ــها اإلقليمي  وإقامــة عالقــات حــسن جــوار مــع مجيــع دول   ،ألراضــي أذربيجــان، ونبــذ مطالب

  .املنطقة
وثيقــة مــن وثــائق اجلمعيــة  بوصــفها  لــو تفــضلتم بتعمــيم هــذه الرســالة  وســأكون ممتنــا  

، ومـن وثـائق     الرابعـة والـستني    مـن دورهتـا      ١٨ و   ١٤ جـدول األعمـال      ديالعامة، يف إطـار بنـ     
  .جملس األمن

  موساييفتوفيق ) توقيع(
  القائم باألعمال بالنيابة

  


