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 موجهة إىل رئيس جملـس األمـن        ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠رسالة مؤرخة       

  من املمثل الدائم لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدة
  

نــوفمرب /يــشرفين أن أكتــب إلــيكم بــصفتكم رئيــسا جمللــس األمــن لــشهر تــشرين الثــاين   
ضمن اإلعــالن ، ملتمــسا كــرمي مــساعدتكم يف تعمــيم هــذه الرســالة ومرفقهــا الــذي يتــ ٢٠٠٨

املــشترك الــصادر عــن االحتــاد الروســي، ومجهوريــة أذربيجــان، ومجهوريــة أرمينيــا، املــؤرخ          
  .، باعتبارمها وثيقة من وثائق جملس األمن٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢

  تشوركنيفيتايل ) توقيع(
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 املوجهــة إىل رئــيس ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٠مرفــق الرســالة املؤرخــة      
  من من املمثل الدائم لالحتاد الروسي لدى األمم املتحدةجملس األ

  ]بالروسية: األصل[
  ومجهورية أذربيجـــــان،الحتـــــاد الروســـــي،اإلعـــــالن املـــــشترك الـــــصادر عـــــن ا    

  ومجهورية أرمينيا
ــا، اجملــتمعني يف       ــة أرميني ــة أذربيجــان، ومجهوري إن رؤســاء االحتــاد الروســي، ومجهوري

  ، بدعوة من رئيس االحتاد الروسي،٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٢موسكو، يف 
- وقـد أجـروا مناقـشات موضـوعية بـروح بنـاءة بـشأن احلالـة الراهنـة لـرتاع نـاغورين             

كارابــاخ وآفــاق تــسويته سياســيا عــن طريــق مواصــلة احلــوار املباشــر بــني أرمينيــا وأذربيجــان     
 مـشاركة يف رئاسـة   بوساطة من روسيا والواليات املتحـدة األمريكيـة وفرنـسا، باعتبارهـا دوال           

  جمموعة مينسك التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا،
ــاز وتثبيـــت      - ١   ــة يف جنـــوب القوقـ ــيعملون علـــى حتـــسني احلالـ ــم سـ يعلنـــون أهنـ

كارابـاخ،   - االستقرار وإحالل األمن يف املنطقة عن طريـق التـسوية الـسياسية لـرتاع نـاغورين               
ارات والوثـائق املعتمـدة يف هـذا اإلطـار، ممـا سـيهيئ       على أسـاس مبـادئ القـانون الـدويل والقـر          

  الظروف املؤاتية للنمو االقتصادي والتعاون املتعدد األوجه يف املنطقة؛
يؤكدون أمهية جهـود الوسـاطة املتواصـلة الـيت يبـذهلا الرؤسـاء املـشاركون يف                   - ٢  

آخذين يف االعتبـار حـصيلة اجتمـاع        جمموعة مينسك التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا،         
ــد، يف   ــاين ٢٩الطــرفني يف مدري ــشرين الث ــوفمرب / ت ــة إىل  ٢٠٠٧ن ــة الرامي ــشات الالحق ، واملناق

  زيادة بلورة املبادئ الرئيسية للتسوية السياسية؛
يتفقون على أن التسوية السلمية ينبغـي أن تكـون مـشفوعة بـضمانات ملزمـة                  - ٣  

  لى حدة من عملية التسوية؛قانوناً يف كل جانب ومرحلة ع
يالحظون أن رئيسي أرمينيا وأذربيجان قد اتفقا على مواصـلة العمـل، مبـا يف                 - ٤  

ذلــك خــالل االجتماعــات الالحقــة الــيت ســتعقد علــى أعلــى مــستوى، مــن أجــل التوصــل إىل    
ت تسوية سياسية للـرتاع، باإلضـافة إىل اإليعـاز إىل وزاريت اخلارجيـة يف بلـديهما باختـاذ خطـوا            

حثيثــة يف إطــار عمليــة املفاوضــات، مبعيــة الرؤســاء املــشاركني جملموعــة مينــسك التابعــة ملنظمــة 
  األمن والتعاون يف أوروبا؛

يرون أنه من املهم التشجيع على هتيئة الظروف املؤاتية لتنفيذ تدابري بناء الثقـة                - ٥  
  .يف سياق جهود التسوية


