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ـــارس ٢٠٠١ موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل  رسـالة مؤرخـة ١٧ آذار/م
  الدائم بالنيابة ألوكرانيا لدى األمم املتحدة 

يشـرفين أن أرفـق طـي هـذه الرسـالة، بنـاء تعليمـات مـن حكومـــيت، نصــوص الوثــائق 
اخلتامية اليت وقعت يف اية االجتماع الثالث اخلاص بتدابـري بنـاء الثقـة مـن اجلـانبني اجلورجـي 
واألخبازي، الذي عقد يف يالطا يف ١٥ و ١٦ آذار/مارس ٢٠٠١، وهي إعالن يالطـا الصـادر 
عـن اجلـانبني اجلورجـي واألخبـازي، وبرنـامج العمـل مـن أجـل تعزيـز بنـاء الثقـــة بــني اجلــانبني 

اجلورجي واألخبازي ومرفق برنامج العمل املذكور (انظر مرفق هذه الرسالة). 
وأغدو ممتنا لو تكرمتم بالعمل على تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق 

جملس األمن. 
(توقيع) فالريي كوتشينسكي 
السفري 
املمثل الدائم بالنيابة ألوكرانيا 
لدى األمم املتحدة 
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ـــام مــن  مرفـق الرسـالة املؤرخـة ١٧ آذار/مـارس ٢٠٠١ املوجهـة إىل األمـني الع
 املمثل الدائم بالنيابة ألوكرانيا لدى األمم املتحدة 

إعالن يالطا الصادر عن اجلانبني اجلورجي واألخبازي 
 ١٥ – ١٦ آذار/مارس ٢٠٠١ 

عقد االجتماع الثالث بني اجلانبني اجلورجي واألخبازي بشأن تعزيز تدابـري بنـاء الثقـة 
يف إطار عملية جنيف للسـالم الـيت ترعاهـا األمـم املتحـدة يف يالطـا يف ١٥ و ١٦ آذار/مـارس 

٢٠٠١ برئاسة السيد ديتر بودين، املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة. 
ـــة  وقـد أكـد الطرفـان جمـددا يف هـذا االجتمـاع، رغبـة منـهما يف يئـة األوضـاع املواتي
الستمرار العملية السلمية الرامية إىل الوصول إىل تسوية ومنع تفاقم احلالة يف منطقـة الصـراع، 
وما سبق أن تعهدا به من التزام باالمتناع عن اللجوء إىل استخدام القـوة ضـد أي منـهما حلـل 
أي خالف، وذلك دف الوصول إىل تسـوية سياسـية شـاملة للصـراع. كمـا الحـظ اجلانبـان 
أمهية الوصول إىل تفاهم متبـادل وإحـالل الوفـاق بينـهما، وأكـدا بصفـة خاصـة عزمـهما علـى 
تكثيـف جـهودمها مـن أجـل يئـة األوضـاع الالزمـة لعـودة الالجئـني إىل ديـارهم طواعيــة ويف 
إطـار مـن األمـان التـام، علـى أن يتـم ذلـك يف املرحلـــة األوىل يف منطقــة غــايل الواقعــة داخــل 

احلدود القدمية. 
والحـظ اجلانبـان أن حمـاوالت منـع جتـدد القتـال يف أيـار/مـــايو ١٩٩٨ قــد أخفقــت، 
وكان من ضمن أسباب إخفاقها فيما يبدو عدم وجود ضمانات يعـول عليـها حلفـظ السـالم. 
ـــتفادة الكاملــة مــن آليــات منــع  وقـد أظـهرت هـذه األحـداث بـاملثل اإلخفـاق يف حتقيـق االس
القتال، ال سيما قوات حفظ السالم اجلماعية التابعة لرابطة الدول املستقلة وبعثة مراقيب األمـم 
املتحـدة يف جورجيـا. ويف ضـوء هـذا، فـإن اجلـانبني يعترفـــان بــالدور الــذي تســاهم بــه هــذه 
القوات اجلماعية حلفظ السالم وبعثة األمم املتحدة يف جورجيا يف إرسـاء دعـائم االسـتقرار يف 

منطقة الصراع. 
وبناء على ما تقدم، وحرصا من اجلانبني على إرساء أسس وطيدة للسالم، فقـد طلبـا 
من املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة أن يدعو األمم املتحدة وجمموعـة أصدقـاء األمـني 
العـام ومنظمـة األمـن والتعـــاون يف أوروبــا ورابطــة الــدول املســتقلة إىل أن تكــون األطــراف 
الضامنة لعدم استئناف القتال وعودة الالجئني واملشردين إىل ديارهم بطريقة منظمة ويف أمـان 
تـام، علـى أن يبـدأ ذلـك يف منطقـة غـايل الواقعـة يف إطـار احلـدود القدميـــة وإىل أن تعمــل مــع 

اجلانبني على تأسيس آلية لتنفيذ هذه الضمانات. 
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ويف حالـة وقـوع ديـد أو اسـتئناف االشـتباكات العســـكرية، ســتتخذ قــوات حفــظ 
السالم اجلماعية التابعة لرابطة الدول املستقلة تدابري فورية وفقـا لواليتـها احملـددة يف ٢٦ أيـار/ 
مايو ١٩٩٥ للفصل بني قوات طريف الصراع على طول خط فض االشتباك احملدد يف االتفـاق 
املوقع يف موسكو يف ١٤ أيار/مايو ١٩٩٤. ويؤكد اجلانبان جمددا التزامهما بـاحترام اتفاقـات 
وقف إطالق النار. كما يؤكد اجلانبان جمددا التزامامـا إزاء منـع األعمـال الـيت مـن شـأا أن 
دد حياة وأمن أفراد قوات حفظ السالم اجلماعية التابعة لرابطة الـدول املسـتقلة وبعثـة األمـم 

املتحدة يف جورجيا واهليئات الدولية األخرى العاملة يف منطقة الصراع. 
وأكد اجلانبان أن تدابري بناء الثقة ركن هام يف عملية بنـاء السـالم مـن شـأنه أن يتيـح 
االقتراب من إبرام تسوية شـاملة للصـراع. كمـا وافقـا علـى اعتمـاد �برنـامج عمـل مـن أجـل 

تعزيز بناء الثقة بني اجلانبني اجلورجي واألخبازي�. 
والحـظ اجلانبـان أن املمثـل اخلـاص لألمـني العـام سـيقدم إىل األمـني العـام تقريـرا عــن 

نتائج هذا االجتماع وأن األمني العام سيبلغ ا جملس األمن يف وقت الحق. 
وأعرب اجلانبان ومجيع املشاركني يف االجتماع عن امتنام العميق حلكومـة أوكرانيـا 
على دعوا إىل عقد االجتماع يف يالطا وعلـى مـا أبدتـه مـن حفـاوة وعلـى دورهـا النشـط يف 

يئة مناخ بناء مسح بتحقيق نتائج هامة جوهرية. 
عن اجلانب األخبازي  عن اجلانب اجلورجي

(توقيع)  (توقيع)
عن قوات حفظ السـالم اجلماعيـة  عن األمم املتحدة
(توقيع)      التابعة لرابطة الدول املستقلة 

(توقيع) 
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 تذييل 
 برنامج العمل من أجل تعزيز الثقة بني اجلانبني اجلورجي واألخبازي 

 يالطا ١٥ – ١٦ آذار/مارس ٢٠٠١ 
عقد االجتماع الثـالث بـني اجلـانبني اجلورجـي واألخبـازي بشـأن تدابـري بنـاء الثقـة يف 
١٥ و ١٦ آذار/مارس ٢٠٠١ يف يالطا بناء على دعوة من حكومـة أوكرانيـا وبرئاسـة السـيد 
ديتر بودين، املمثل اخلاص لألمني العام يف جورجيا، وذلك يف إطار عملية جنيف للسالم الـيت 

ترعاها األمم املتحدة والرامية إىل التوصل إىل تسوية للصراع. 
وقد مثل اجلانب اجلورجي وفد برئاسة السيد جيورجـي أرسينشـفيلي، ومثـل اجلـانب 
األخبـازي وفـد برئاسـة السـيد فيتشيسـالف تسـوغبا. وشـارك يف االجتمـاع أيضـا ممثلـون عـــن 
االحتـاد الروسـي باعتبـاره ميسـر االجتمـاع، ومـن الـدول األعضـاء يف جمموعـة أصدقـاء األمــني 
العام لألمم املتحدة – أي االحتاد الروسي وأملانيـا وفرنسـا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى 
وأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية – ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا وكذلـك 
قائد املراقبني العسـكريني يف بعثـة األمـم املتحـدة يف جورجيـا، وقـائد القـوات اجلماعيـة حلفـظ 
ـــة التنســيق املشــتركة بــني اجلــانبني  السـالم التابعـة لرابطـة الـدول املسـتقلة واألمـني العـام للجن

اجلورجي واألخبازي. 
ـــه  وأعــرب ســعادة وزيــر اخلارجيــة األوكــراين، الســيد أنــاتويل زلينكــو، عــن ترحيب
باملشاركني يف االجتماع وتال كلمة فخامة رئيس مجهورية أوكرانيا، السـيد ليونيـد كوتشـما، 
الذي التقى يف ١٤ آذار/مارس ٢٠٠١ برئيسي وفـدي اجلـانبني واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام 

لألمم املتحدة يف جورجيا. 
وخالل االجتماع، فإن اجلانبني: 

إذ أحاطـا علمـا بأمهيـة تدابـري بنـاء الثقـة يف عمليـة تعزيـز السـالم والوفـاق ومـن أجــل 
حتقيق املصاحلة، وإذ أعربا بوجه خاص عن عزمهما على تكثيف جهودمها يف هذا امليدان. 

وانطالقا من أن تدابري بناء الثقة متثل حبكم طبيعتها جزءا ال يتجزأ مـن عمليـة جنيـف 
للسـالم الـيت ترعاهـا األمـم املتحـدة، وهـو أمـر مـن شـأنه أن يتيـح االقـتراب مـن حتقيـق تسـوية 

سياسية شاملة للصراع. 
قد اتفقا على ما يلي: 
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يـرى اجلانبـان أنـه ال غـىن عـن الســـعي لتحســني وتعزيــز اجلــهود املبذولــة يف  – ١
ميدان تدابري بناء الثقة يف إطار عملية جنيف للسالم. ويعربان يف هذا الصـدد عـن اسـتعدادمها 
للتنفيذ الكامل للقرارات املتخذة يف االجتماعني اللذين عقدا يف أثينـا واسـطنبول بشـأن تدابـري 
بناء الثقة. وعالوة على ذلك، يعلن اجلانبان عن اعتزامهما وضع التدابـري املعتمـدة يف اجتمـاع 
يالطا بشأن بناء الثقة موضع التنفيذ الكامل، خاصةً التدابـري املوضوعـة بالتعـاون مـع املنظمـات 

غري احلكومية. 
يؤسس اجلانبان يف إطار جملس التنسيق آلية لإلبـالغ عـن مـدى التقـدم احملـرز  – ٢
يف تنفيذ تدابري بناء الثقة املتفق عليها. وسعيا لتحقيق هذه الغاية يتعهد الطرفـان بإنشـاء وإدارة 
قاعدة بيانات حتتوي على معلومات عن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ املشـاريع. وسـيكون االطـالع 
على قاعدة البيانات هذه متاحــا مـن خـالل الوسـائط اإللكترونيـة جلميـع املشـاركني يف عمليـة 

السالم. وستناقش املسائل املتعلقة بتمويلها على حدة. 
يعـني اجلانبـان ممثلـني عنـهما يكلفـــون بــإبالغ جملــس التنســيق يف اجتماعاتــه  – ٣

املقبلة مبدى التقدم احملرز يف تنفيذ تدابري بناء الثقة. 
ضمانا ألقصى قدر ممكن مـن الفعاليـة يف تنفيـذ تدابـري بنـاء الثقـة، يقـدم كـال  – ٤
اجلانبني، حسب االقتضـاء، الدعـم التنظيمـي والتقـين الـالزم لتحقيـق هـذه الغايـة، مبـا يف ذلـك 
إعداد وثائق السفر الالزمة وحتديـد أمـاكن عقـد االجتماعـات، وكذلـك التشـجيع بوجـه عـام 
على تطوير االتصاالت الثنائية. ويثين اجلانبـان علـى جـهود جلنـة التنسـيق الثنائيـة بـني اجلـانبني 
اجلورجي واألخبازي ويؤكدان جمددا استعدادمها لتزويدها جبميع املسـاعدات الالزمـة ويطلبـان 

إىل األمم املتحدة تقدمي عوا فضال عن الدعم التقين واملايل وغري املايل. 
أقر اجلانبان املرفـق الـذي يتضمـن قائمـة بالتدابـري احملـددة لبنـاء الثقـة باعتبـاره  – ٥

جزءا ال يتجزأ من الربنامج احلايل. 
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مرفق برنامج العمل من أجل تعزيز بناء الثقة بني اجلانبني اجلورجي واألخبازي 
ـــة اســتنادا إىل اقتراحــات قُدمــت أثنــاء  ُأعـدت قائمـة التدابـري احملـددة التاليـة لبنـاء الثق
اجتمــاع يالطــا الــذي عقــد يف يومــي ١٥ و ١٦ آذار/مــارس ٢٠٠١. وهــي ليســت قائمـــة 
حصرية وستكون املقترحات اإلضافية املقدمــة مـن اجلـانبني موضـع ترحيـب. وتشـكل التدابـري 

املقترحة توصيات بشأن اإلجراءات اليت ستتخذ مستقبال. 
وقد اتفق اجلانبان على أن تناقش طرائق تنفيذ هذه التدابري يف االجتماع املقبـل لـس 
التنسيق. وينبغي أن يبادر كل جانب علـى وجـه السـرعة بإخطـار املمثـل اخلـاص خطيـا باسـم 
املمثل الذي سيقوم بتعيينه عمال بالفقرة ٣ مـن برنـامج العمـل مـن أجـل تعزيـز بنـاء الثقـة بـني 

اجلانبني اجلورجي واألخبازي. 
تنظيم اجتماع ممثلي الشباب من كال اجلانبني يف تسيناندايل.  - ١

تنظيم اجتماعات بني ممثلي خمتلف الدوائر السياسية للجانبني.  - ٢
دعم التعاون بني منظمات احملاربني القدماء واملعوقني لدى اجلانبني.  - ٣

دعم استمرار اجتماعات كبار السن من اجلانبني.  - ٤
دعـم تنظيـم حلقـات دراسـية للعلمـاء الشـباب مـن اجلـانبني يف إطـار مشــاريع  - ٥

معهد تيبليسي للبحوث السياسية. 
تنظيــم اجتماعــات للطــالب واملديريــــن وأســـاتذة اجلامعـــات وغريهـــا مـــن  - ٦
مؤسسـات التعليـم العـايل لـدى اجلـانبني، مبـا يف ذلـك املؤرخـون، بغيـة إعـادة إقامـــة العالقــات 

العلمية وتبادل املعلومات وإلقاء احملاضرات. 
دعم مواصلة االتصاالت بني مديري مكتبات تيبليسي وسوخومي.  - ٧

تنظيم اجتماعات ملمثلي احتادي الكتاب يف اجلانبني.  - ٨
دعم املبــادرة املتعلقـة باسـتئناف أنشـطة "سـوخومربيبور" مبشـاركة مـن ممثلـي  - ٩

اجلانبني. 
دعم مواصلة عقد االجتماعات بني ممثلي شركات تصنيـع الطـائرات يف كـال  - ١٠

اجلانبني. 
مواصلة التعاون الوثيق بشأن مسألة نقل النفايـات املشـعة املوجـودة حاليـا يف  - ١١
املعـهد الفيزيـائي- التقـين يف ســـوخومي إىل مكــان يتــم ختزينــها فيــه بشــكل خيلــو متامــا مــن 

األخطار. 
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إقامة تعاون بني اجلانبني يف جمال صنع اخلمور.  - ١٢
ــذ  تعزيـز التغطيـة اإلعالميـة لعمليـة التفـاهم املتبـادل بـني اجلـانبني يف إطـار تنفي - ١٣
برنامج العمل مـن أجـل تعزيـز بنـاء الثقـة، مبـا يف ذلـك أنشـطة جملـس التنسـيق وأفرقتـه العاملـة 
وجلنـة التنسـيق الثنائيـة اجلورجيـة األخبازيـة، وكذلـك يف تنفيـذ مشـــاريع مشــتركة يف جمــاالت 

االقتصاد والثقافة والتعليم ونشاط املنظمات غري احلكومية وما إىل ذلك. 
توسـيع نطـاق تبـادل الصحـف بـني اجلـانبني اجلورجـي واألخبـازي عـن طريــق  - ١٤
تبـادل عـدد ممـاثل مـن النسـخ مـن صحيفـيت �سـاكارتفيلوس ريسـببليكا� و �أبسـين� بدعــم 

مايل ومادي من األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا. 
القيام، بغية تبادل املعلومات بشكل أسرع، بتقدمي الدعم التقين الالزم إلقامـة  - ١٥
اتصـاالت إلكترونيـة مباشـرة بـني مؤسسـيت �أبسـنيربيس� و �كافكـــازبريس� وغريمهــا مــن 

وكاالت اإلعالم اجلماهريي لدى اجلانبني مبساعدة من األمم املتحدة.  
 


