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جملس األمن
السنة السبعون

رسالة مؤرخة  13تشـينن األولأكتتـو ي  2015موجهـة ىل األمـا العـا
من املمثل الدائم ألرمينيا لدى األمم املتحدة
ناء على تعليمات من حكومـة لـد أ كتتـل ىللـيكم ألعـيب عـن ملـي كرمينيـا البـال
ىلزاء تصعيد التوتي شدة على خط التماس ا نـاوورنو  -تارا ـا وكرر ياـان وعـل ا ـدو
ا كرمينيا وكرر ياان يف هنانة كنلولأسبتمل .2015
ومــد جــاء ـ ا التصــعيد األخــل للتــوتي مصــحو ا اجا ــات جدنــدة مــثلة ل ن عــا .
كوهلا زنا ة عد اخلسائي يف األرواح ا صـوو السـكان املـدنيا واألدـيا العسـكينا .دقـد
متلــا القــوات املســلحة األرر ياانيــة ا اــة مــن األرمينــيا املــدنيا مــن مــينتا حــدو نتا يف
كرمينيا استخدا مدادع اهلاون .وتان ؤالء الضحانا من النساءأ اانتان منهن مُسـنتان .ولقـ
ؤالء النسوة مصيعهن يف يوهتن وم ارعهنأ عيداً عن املوامع العسكينة.
اانيــاأ مصــوا القــوات املســلحة األرر ياانيــة البنيــة التحتيــة العســكينة جلــيد دــا
نــاوورنو  -تارا ــا أ الوامعــة علــى عــد  5تيلــومتيات مــن خــط التمــاسأ اســتخدا مــدادع
ـاون عيـار  120ملـم وصـوارنع عيـار  107ملـم ومـدادع ـاونت ر زـياز  D -30عيــار 122
ملم .و ه كول مية تُستخد ديها املدادع األخلة منـ التوميـع علـى اتوـا لومـ ىلزـ
النار يف عا  .1994ومد ك ى القص الشدند ىل مقتل كر عـة وجـيح  16مـن جـيد دـا
ناوورنو  -تارا ا .
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ىلن متل املدنيا يف املنازي ا دو نة ومص البنية التحتية العسكينة الوامعة عيداً جـدًا
عن خط التماس ندالن على اختيار كرر ياان املتعمد تصعيد التوتيات ىل ميحلـة جدنـدة مـن
املواجهة.
ومد نيمى االستهدا املتعمد للمدنياأ ىل جانل اتبـا هنـت تعـ نل ومتـل املـدنيا
من املنازي األرمينية ا دو نة ال نن حتتا م كرر ياانأ ىل مستوى جـيائم ا ـيب واجلـيائم
ضــد اسنســانية .و ـ جــيائم ننب ـ كال متــي ون عقــاب .ىلننــا هنيــل ــا تمع الـدويل كن نــدنن
أموى عبارة ممكنة اجليائم اليت تيتكل حبي املدنيا.
وننب التأتيد على كن توميـا ـ ا التصـعيد املتعمـد لـيس منعـا مـن ـاب املصـا دة.
دقــد ك ــا كرر ياــان علــى عــا ة ســياة ـ تصــعيد التــوتياتأ ح ـ لــو ك ت ىل خســائي يف
األرواحأ مبــل ال نــارات املهمــة ىل املننقــة ومبــل انعقــا اجتماعــات رديعــة املســتوىأ متســبب ًة
لك يف تقونض عملية التواوض وعيملتها .وجاء كحدث عمل استو از متاد مـن جانـل
كرر ياان تي دعل على التومعـات الـيت ك ـدا ا رءسـاء جمموعـة مينسـك التا عـة ملنظمـة األمـن
والتعاون يف كورو ا شأن ىلجـياء اا اـات مثمـية ـا وزنـي خارجيـة كرمينيـا وكرر ياـان يف
نيونــوريف يف كواخــي كنلولأســبتمل .ومــد كردق ـاُ ـ ه اليســالة يانــا صــحويا كصــدرت وزارة
اخلارجية عن اجتما وزني اخلارجيـةأ ىل وار نالبانـدنانأ مـع رءسـاء جمموعـة مينسـك التا عـة
للمنظمة ال عقد يف  24كنلولأسبتمل ( 2015انظي امليدي األول).
وميث ل تنبيي آليـة للتحقيـي يف انتـهاتات ومـ ىلزـ النـار كمـيًا ال ـد منـ للحوـا
علــى ومـ سز ـ النــار والتوم ـ عــن تبــا ل االهتامــات .ومــد كتــدت كرمينيــا مــية كخــيى
موادقتها على العمل آلية حتقيي من ا القبيل ينما ال ت ال كرر ياان تيدضـها .و ـ حقيقـة
اعتي ا رءساء جمموعة مينسك يف يـاهنم الصـحو الصـا ر يف  26كنلولأسـبتمل .2015
ومد كردقاُ ه اليسالة البيان ال كصدروه (انظي امليدي الثا)ي).
نضــا ىل رلــك كن اجلهــو املتواصــلة الــيت تب ـ هلا كرر ياــان لتقلــي حاــم وجــو
املمثل الشخص لليئيس ا ايل ملنظمة األمن والتعاون يف كورو ا متثل ج ءاً من السياسة العامـة
اليت تنتهاها كرر ياان للحيلولة ون توزيد وم سز النار.
ومــن الواضــخأ كخــلاًأ كن ـ عنــدما تكــون ــاتو حينصــة علــى وم ـ سز ـ النــارأ
تما تانـا ا ـال كانـاء ورة األلعـاب األورو يـة الـيت عقـدت يف كرر ياـان يف ح نيانأنونيـ
2015أ تستنيع مواهتا املسلحة ا وا علي كواءة تامة .و و كمي تـدلل عليـ اللـة واضـحة
جدا البيانات املتعلقة انتهاتات وم ىلز النـار مبـل ـ ه املناسـبة وكاناء ـا و عـد ا .ومـن
رلك نُوهم وضوح من و الني ال تصدر عن انتهاتات وم ىلز النار.
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ىلن كرمينيا تؤمن ىلميانا راسخاً أن مسار التسونة السياسية للزنا نتنلل ظيودا مواتيـة
على األرض .ولك نتسـ التوصـل ىل سـ عـا ل و ائـم عـن زينـي التوـاوض دـ ـد مـن
توزيد وم ىلز النار على كسس راسخة والك عن ىلنقا خسائي يف األرواح.
وكرجو ممتنا تعميم ه اليسالة وميدقيها وصوها وايقة مـن واـائي اجلمعيـة العامـة يف
ىلزار البند  34من جدول األعمالأ ومن واائي جملس األمن.
(توقيع) زو ياب مناتساتانيان
السول
املمثل الدائم
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امل يدــي األول ل ليســالة املؤرخــة  13تشــينن األولأكتتــو ي  2015املوجهــة
ىل األما العا من املمثل الدائم ألرمينيا لدى األمم املتحدة
ىل وار نالبانـــدنان نلتقــ يءســـاء جمموعـــة مينســـك التا عـــة ملنظمـــة األمـــن
والتعاون يف كورو ا
 24كنلولأسبتمل 2015
عقـــد وزنـــي اخلارجيـــة ىل وار نالبانـــدنانأ لـــدى وصـــول ىل نيونـــوريف مســـاء نـــو
 24كنلولأســبتملأ اجتماعــا مــع رءســاء جمموعــة مينســك التا عــة ملنظمــة األمــن والتعــاون يف
كورو ــاأ ىلن ـــور و ـــو وجــيمس وارليـــك و ـــيل كنــدرنو .وشـــاريف يف االجتمـــا أ كنـــدج
تاسبايكأ املمثل الشخص لليئيس ا ايل للمنظمة.
وكعيب وزني خارجية كرمينيـا ليءسـاء جمموعـة مينسـك عـن اسـتيائ مـن االنتـهاتات
اجلســـيمة لومــ ىلزــ النـــار مـــن مبـــل كرر ياـــان والـــيت كومعـــا خســـائي يف األرواح ـــا
صوو املدنيا.
وكتد الوزني نالباندنان كن ’’ كرر ياان ك ـا علـى عـا ة سـياة ـ تصـعيد التـوتيات
على خط التماس مع ناوورنو -تارا ا وعلـى ا ـدو مـع كرمينيـاأ حـ لـو ك ت ىل خسـائي
يف األرواحأ مبل ال نارات املهمة ىل املننقة ومبـل انعقـا اجتماعـات رديعـة املسـتوىأ متسـبب ًة
لك يف تقونض عملية التواوض وعيملتها‘‘.
وك ان الــوزني نالبانــدنان شــدة متــل اـ ث موازنــات كرمينيــات نتياــة النتــهايف ومـ
ىلز النار من مبل كرر ياان ومـال ’’ىلن ـ ا التصـعيد اجلدنـد مـن مبـل كرر ياـان نـأا ر اً
على ما ك داه رءساء جمموعـة مينسـك مـن تومـع ىلجـياء اا اـات مثمـية ـا وزنـي خارجيـة
كرمينيا وكرر ياان يف نيونوريف‘‘.
وجيت يف االجتما منامشة اخلنوات املمكن اختار ا لتثبيا الوضع.
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امل يدــي الثــا)ي ل ليســالة املؤرخــة  13تشــينن األولأكتتــو ي  2015املوجهــة
ىل األما العا من املمثل الدائم ألرمينيا لدى األمم املتحدة
البيان الصـحو الصـا ر عـن رءسـاء جمموعـة مينسـك التا عـة ملنظمـة األمـن
والتعاون يف كورو ا
نيونوريفأ  26كنلولأسبتمل 2015
عقد رءساء جمموعة مينسك التا عة ملنظمـة األمـن والتعـاون يف كورو ـا (السـول ىلن ـور
و و من االحتا اليوس وجيمس وارليك من الوالنـات املتحـدة و ـيل كنـدرنو مـن دينسـا)
واملمثـــل الشخصـ ـ للـــيئيس ا ـــايل للمنظمـــةأ الســـول كنـــدج تاســـبايكأ اجتماعـــا يف
 24كنلولأسبتمل مع وزني خارجيـة كرمينيـاأ ىل وار نالبانـدنانأ واجتماعـا منوصـ مـع وزنـي
خارجيــة كرر ياــانأ ىلملــار ماما نــارو أ يف  25كنلولأســبتمل .واجتمعــوا كنضــا ســونا مــع
وزنــي اخلارجيــة ملنامشــة ا اجــة العاجلــة للحــد مــن التــوتيات علــى خــط التمــاس وا ــدو
الدوليــة واملض ـ مــدما يف املواوضــات علــى تســونة ائم ـة وتنوي ـ تــدا ل نــاء الثقــة .ووادــي
الوزنيان على كن نواص مع رءساء ا موعة األعمال التحضلنة ملؤمتي القمـة اليئاسـ املقبـلأ
املتومع عقده مبل هنانة ا العا .
و عا رءساء ا موعة رئيس كرمينيـا وكرر ياـان ىل مبـول آليـة مـن املنظمـة للتحقيـي
يف انتــهاتات ومـ ىلزـ النــار .رلــك كن تـ مــن اجلــانبا سيســتميأ ــدون آليــة مــن ـ ا
القبيــلأ يف حتميــل اجلانــل اؤخــي مســؤولية ــدء امــات مميتــة علــى خــط التمــاس وا ــدو
األرمينية  -األرر ياانية .ومد وادقا كرمينيـا علـى منامشـة تواصـيل اؤليـةأ وحثثْنـا كرر ياـان
على كن توعل نوس الش ء.
وك ان اليءساء شدة استخدا املددعية اليت كومعا خسـائي ىلضـادية يف األرواح خـ ل
الـــ  24ســاعة املاضــية .ونتقــد عــال تعازننــا ىل كســي الضــحانا .وتصــاعد العن ـ لــيس يف
مصلحة األرر ياانيا كو األرمينيا تما كن ال خيد التوصل ىل تسونة تواوضية.
وشاع رءساء ا موعة اجلانبا على تنوي ـيامت جمـع الشـعبا معـا لبنـاء الثقـة ـا
ا تمعات املتضيرة من الزنا .
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