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 مجلس األمن  الجمعية العامة
 الدورة الثالثة والسبعون

 من جدول األعمال 41 و 35البندان 
طال أمدها في منطقة مجموعة بلدان جورجيا  التيالنزاعات 

وأوكرانيااا وأبربيجااان ومولاادوفااا ولىااارهااا علن السااااااااااا   واألمن 
 والتنمية علن الصعيد الدولي

 المحتلة في أبربيجان األراضيالحالة في 

 السنة الثالثة والسبعون 

   
الدائم موجهة إلن األمين العا  من الممثل  2019شااااااااااابا  فبرا ر  7رسااااااااااااالة م ر ة   

 ألبربيجان لدى األمم المتحدة
  

مبطالل إقرممم  ااطر   1987نشــــــــــــل الندائ املنيــــــــــــرب الدايف  اي  عممنما و  عام ان    ا   عا   
وغري مشــــــــــــ وع  ألعممنما   إقرمم ناغ عن  تاعاااك املتمتيت ااأذم الاا.     عام انل وقد  ــــــــــــذر   ر  

 نمي وط دهم من اإلقرمم املتمتيت ااأذم الاا. ومن  عممنما  اهتال املطالل ادا   االعتداءات عرى األ عام ا
،  طرق   عممنما ح اًا  ــــــــــامر  نــــــــــد   عام ان انت   1992وادا   عا   1991و   ا   عا   

تاعاااك واملقاطعات النيــــــبيت ا ا      ااحتالهلا جدءا تبريا من  عانــــــي   عام ان، مبا    ل  منطق  ناغ عن 
جلم ب التااع  أل عام انل وقد صاحل  ر  الفرتة ز ادة   ح م و دة وا نياق االعتداءات هلا، واعض ا

 تاعاااك و  املناطق ا مط  اأ عام انل   عرى املدنمي األ عام انمي   منطق  ناغ عن 
و ودت اأ ب اليت  ـــــــــنت ا  عممنما تماة عشـــــــــ ات اتالع من النامل و  ـــــــــف ت عن  دمري املدن  
والق ى؛ و صبب آالع األ خاص   عداد املفق د ن انيبل هاا النـــدائ؛ و ع ن  عميت املناطق والبردات 

لرتط ري الع قي من  ــــذا ا األ عام انميل وقد اع ذل اجلانل األعممه هاف األ عال عرى  املنيــــت ي عرم ا
 نطاق وا يت واص عة ممن   ، وهي   قى إي ج ايفم مب جل القان ن الدويلل 

  وعشــ  ن  ــن ، اع  ذب  االل الندائ  تر  دعة نــد مدنمي اردة ا جايل   منطق  ومنا  ــبع 
 ــــخي  عمشــــ ن    ر  البردةل  7 000ناغ عن  تاعاااك اأ عام ان واملدا عي عن ال وقبل اأ ب، تان 

 ،  حذم  الق ات األعممنم  ط ق ا عرى البردةل و  الرمر  اي   مي1991ومنا  شـــــــــــــــ  ن األول  تت ا  
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،    عقاب قصــــــــك مد عي ت مك، اد  اهل    عرى البردة من ج ات 1992 ــــــــبا   را    26 و 25
متعددةل ونتم   هلاا اهل    واال ـــــــــــــــتمالء عرى البردة، ق تل املنات من األ عام انمي، تان من م ننيـــــــــــــــاء 

 و طفال ومنين ن،  و ج  ح ا  و   ااوا عهايفن،  مما د م ت البردة  دمريا  امال
اجملتميت الدويل اشــــــــدة اجلانل األعممه ال ــــــــتخدام  الق ة العنيــــــــذ    نــــــــد األ عام انمي و دان  

 ل (1)اع  ذل  ثناء اأ ب من انت اتات جنيمم  لرقان ن الدويل اإلننياين وملا
وإنـــــــــــــا ً  إي األدل  الدامو  اليت   جد ت زة همنات إنفا  القان ن     عام ان،   ن منيـــــــــــــ ولم   

 عممنما وقمادهتا النيـــــــما ـــــــم  والعنيـــــــذ    عن اجل ايفم اليت اع  ذب    ا جايل و   ماتن  ا ى    عانـــــــي 
 ــ ادات الشــ  د عرى    عام انم  ا تر  هي منيــ ولم   ق   ا و  ثق ا مصــادع منيــتقر  عد دة،  تألك من

املأ ـــــــاة، والبمانات الصـــــــادعة عن م  ـــــــنيـــــــات دولم  م ث ق  ا، ونتايفه التحقمقات املنيـــــــتقر  اليت  ج اها 
وحنيبنا  ل(2)صحفم ن  جانل ونا ط ن    ال حق ق اإلننيان ومنظمات غري حذ مم  دولم  م ث ق  ا

 اإل اعة إي اعض ال 
املعنمـــ  تق ق اإلننيـــــــــــــــــان عرى  ــاوالت  عممنمــا  منظمـــ  هم من عا تو وو   وهذـــاا، جــاء عد 

 التش    عرم ا ااال رتاء، تما  ري: 
ال أق ق اإلننيان إي ـــــــــــ  ضى البحث الاي  ج  ناف والبحث الاي  ج اف م تد ممم ع   

 ن املمرمشما املننيحب   ّ ت من ا جايل ميت اعض اجملم عات الذبرية من املدنمي اهلاعايل و  اع 
 ن    اد املمرمشــــــــما األ عام انم ، ااحتفاح م اأ ــــــــرحت م وا ــــــــتم اعهم   اع داء الدي   ق   نا إي

العنيــــذ ي، أذن  ن   عتروا مقا ري و  م قد ع  نــــ ا املدنمي اهلاعاي لرخط ، حن وإن تان   
ملبا ــــ ة   ننا حنمل الق ات األعممنم    تاعاااك املنيــــ ولم  انمت م محا    ولن  املدنميل وميت  ل  

 ق   نــا وال  ق    ملامل تدأ   ــ   دلــ     ــد  ذ ة قمــا    تضـــــــــــــــمن عن مقتــل املــدنميل و  ال اقيت، م
 ل (3)ا طالق الناع عرم م الق ات األ عام انم  ا عاق  ه وب املدنمي األ عام انمي  و

 ا  ري:ال أق ق اإلننيان إي مـوا تنادا إي نتايفه التحقمق املنيتقل،   اع م تد ممم ع  
 “ وقيت عنك  د د عرى مدنمي ا جايل االل العمرم  العنيذ    لال تمالء عرى هاف املد ن ” • 

__________ 

؛ (1993) 884، و (1993) 874، و (1993) 853، و (1993) 822انظ ، عرى  بمل امل ال، ق اعات  رو األمن  (1) 
مذ عا لن اب ال زعاء؛  471  االجتمائ  1992آ اع ماعمل  11وإعالن اعتمد   الر ن  ال زاع   التااع  جملرو  وعواا   

؛ االغ  رو م مت  األمن 1993 ن األول  تت ا   ش   26، ا اغ، 284واالغ  رو م مت  األمن والتعاون    وعواا عقم 
 Resolution 1416 (2005) of the Parliamentary؛ و 1993 ش  ن ال اين ن  مر  19، ا اغ، 301والتعاون    وعواا عقم 

Assembly of the Council of Europe, entitled “The conflict over the Nagorno-Karabakh region dealt with by 

the OSCE Minsk Conference”, 25 January 2005ل 
 ,.Fiona Maclachlan and Ian Peart, edsو  www.justiceforkhojaly.orgلالطالئ عرى مد د من املعر مات، انظ   (2) 

Khojaly Witness of a War Crime: Armenia in the Dock (Reading, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, Ithaca Press, 2014)ل 
م ج   إي وز   ااعجم   عممنما من املد   التنفماي ملنظم  هم مان عا تو وو  ،  1997آ اع ماعمل  24ع ال  م عا   (3) 

-www.hrw.org/news/1997/03/23/response-armenian-government-letter-town-khojalyمتاح  عرى ال ااط التايل: 

nagorno-karabakh لالت تمد مضاع 

https://undocs.org/ar/S/RES/822%20(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/853%20(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/874%20(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/884%20(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/1416%20(2005)
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واألعض املتــا ــ  يــ   ي ‘ املم  املفت ح’وال أذن  ر   القتــل اجلمــاعي لرمــدنمي   منطقــ  ” • 
 “ ح ع من الظ وع

 “اعد  ن ا ت ل  عرم ا املفاعز األعممنم  وقد ع ّحل املدنم ن الا ن اق ا   ا جايل” • 
 “ونفات هاف اإلج اءات اط  ق  منظم ” • 
 “وع مل  ذان ا جايل ا ت دون معامر  عنمف ” • 
االل  إن األعمال اليت قام   ا ال حدات األعممنم    ناغ عن  تاعاااك جتاف مدنمي ا جايل” • 

اهل    عرى البرـــدة  شـــــــــــــــذـــل انت ـــاتـــا جنيـــــــــــــــممـــا ال فـــاقمـــ  جنمك و  ضـــــــــــــــــالل عالن العـــاملي 
  (4)“اإلننيان أق ق

 تم ل عنصــــــ  عيفمنيــــــي   ا ــــــرتا م م  التم د   تاعاااك   التط ري ”وتما الحظ  حد امل لفي،  
األعاني اليت  فصل ناغ عن   الع قي لرمدنمي األ عام انمي من البردات والق ى داال ناغ عن  تاعاااك و 

  ن البردات األ عام انم  الذرى   املنطق   ب  ”ومن  جل يقمق هاا اهلدع، “ل تاعاااك عن  عممنما
وط  د  ـــــــــــذا ا ‘  ـــــــــــّ    ااألعض اصـــــــــــ عة من  م  تمث م  تبق  ـــــــــــ ى األ ـــــــــــا ـــــــــــات’و ح ق ، و 

مات الط د وقع   ثناء ه    عرى إحدى    مل عمر”و الحظ امل لك تال   ن “ل األ عام انم ن قني ا
، حمــــث قترــــ  الق ات األعممنمــــ  منــــات املــــدنمي األ عام ــــانمي، “1992ا جــــايل    ـــــــــــــــبــــا   را   

 ل (5)“تان ت ريون من م عدال وقتر ا  ثناء   اعهم عر األعاني املفت ح  الا ن”
، مبن  م م عيفمو وعالوة عرى  ل ،   ن التصــــــــــ ةات الصــــــــــادعة عن تباع املنيــــــــــ ولي    عممنما 

،  نيـــــ م   ضـــــا   إثبات (7)إي جانل منشـــــ عات م لفي  عممنمي ،(6) عممنما النيـــــااق،  ـــــري   ـــــ غنيـــــمان
اأقايفق عرى  عض ال اقيتل وهذاا، ومن اي  ــخصــمات  ا ى، اعرتع جري   لمباع د ان، الاي تان تبري 

اــأنــ   ب  دعة ا جــايل،ارتو ـــــــــــــــمــان،   وقــ  اع ذــا -منيـــــــــــــــتشـــــــــــــــــاعي  ول عيفمو ألعممنمــا، لمف ن  ري 
قد وقيت االفعل  ــيء غري مقب ل،  ــيء  عرق ”ألن  “ ت ريا عرى  عممه  ن  ذتل عن ا جايل  صــعل”

 ل (8)“اقتل   عام انمي مدنمي و ش    م عرى  د الق ات األعممنم    تاعاااك

__________ 

ال أق ق اإلننيان اشأن االنت اتات اجلنيمم  أق ق اإلننيان امل  ذب  االل اال تمالء عرى اردة ا جايل ـ ق    م تد ممم ع  (4) 
 Maclachlan and Peart (eds.), Khojaly Witness of a War Crime: Armenia، 1992 با   را    26إي  25لمر  

in the Dockل 
 (5) Jessica A. Stanton, Violence and Restraint in Civil War: Civilian Targeting in the Shadow of International 

Law (New York, Cambridge University Press, 2016)ل 
 Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace  ميت  ري    غنيمان، انظ    ضا املقاار (6) 

and War (New York and London, New York University Press, 2004)  :الني الذامل لرمقاار  متاح عرى امل قيت التايل
http://carnegieendowment.org/2012/02/24/president-interview-andtragicanniversary/9vpaل 

 Markar Melkonian, My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to Armeniaانظ  عرى  بمل امل ال،  (7) 

(London and New York, I.B. Tauris, 2005)ل 
 (8) Jirair Libaridian, “An Armenian perspective on Khojali”, 19 February 2014ل 
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صـــــــــ  إي  ن و شـــــــــري األمي العا     ق   ف عن محا   املدنمي   النداعات املنيـــــــــرح  اصـــــــــف  اا 
 ل (9)“نمان املنياءل  عن االنت اتات  م  ج ه ي لضمان احرتا  القان ن الدويل”

و   مــاتن  ا ى   األعانـــــــــــــــي  ولأل ـــــــــــــــك، ال  دال م  ذب  اجل ايفم اليت اع ذبــ    ا جــايل 
األ عام انم  ا تر   تمتع ن ااإل الت من العقابل ومن امل م لروا    ن  فذ  اجملتميت الدويل   ما حدث 
  ا جايل و  غريها من مدن   عام ان وارداهتا وق اها اليت ا ـــــــــــــــت ل  عرم ا  عممنما ودم هتا، و ن    ض 

عن  ـــــن اأ ب واع ذاب  اط  اجل ايفم الدولم ل وااعتباع املنيـــــاءل   ع ضـــــا قاطعا إنذاع    فان ملنيـــــ ولمت ا
 نتم   حتمم  لر  ايفم امل  ذب    ي   ضا     منيبق ج ه ي عرى ط  ق النيال  واملصاأ  الط  ر  األمدل

 35و عج  ممتناً  عممم هاف ال  ـــــــــــــــال  ااعتباعها وثمق  من وثايفق اجلمعم  العام ،   إطاع البند ن  
 دول األعمال، ومن وثايفق  رو األمنل من ج 41 و
 

 علييف ا اع  )  قميت(
 النيفري
 املم ل الدايفم

 

__________ 

 ل32، الفق ة S/2018/462انظ  ال ثمق   (9) 

https://undocs.org/ar/S/2018/462

