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 أخبازيا، جورجيا تقرير األمني العام عن احلالة يف  
 

 مقدمة - أوال 
 والــذي قــرر اجمللــس ،)٢٠٠٧ (١٧٨١ بقــرار جملــس األمــن م هــذا التقريــر عمــالدَّقَــُي - ١

. ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان ١٥مبوجبه أن ميدد والية بعثة مـراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا حـىت             
ــر معلومــات مــستكملة عــ   ــا ويقــدم التقري ــا، جورجي ــة يف أخبازي ــؤرخ  ،ن احلال ــري امل ــذ تقري  من

 ).S/2007/588 (٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ٣
وسـاعده كـبري املـراقبني العـسكريني،         .رنـو، قيـادة البعثـة     أوواصل ممثلي اخلاص، جـان       - ٢

 بلـغ قـوام البعثـة    ،٢٠٠٨ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ويف  ).باكستان(اللواء نياز حممد خان خطاك    
 ).انظر املرفق( ضابط شرطة ١٩راقبا عسكريا و  م١٣٣

 
 العملية السياسية - ثانيا 

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصـلت البعثـة جهودهـا الراميـة إىل احلـد مـن تـصعيد                    - ٣
وال يـزال النـهج      .وتيسري احلوار بني اجلانبني اجلـورجي واألخبـازي       الصراع  التوترات يف منطقة    

 وعـودة املـشردين     ،حوار ناجح بـشأن األمـن     وجود    أن ية الصراع يكمن يف   تسويف  العام املتبع   
ــا والالجــئني  ــصادي ،داخلي ــسانية ، واإلنعــاش االقت ــساعد  ، واملــسائل اإلن ــى التوصــل إىل  سي عل

ــصراع    ــاملة لل ــية ش ــسوية سياس ــة     ،ت ــة املعنون ــواردة يف الوثيق ــادئ ال ــاة املب ــع مراع ــادئ ” م املب
، S/2002/88انظـر   ( ورسـالة إحالتـها      “تبليسي وسوخومي األساسية لتوزيع االختصاصات بني     

 .واألفكار اإلضافية اليت طرحها اجلانبان) ٣الفقرة 

وتابعت البعثة مع الطرفني التفامهات املسجلة خالل اجتماع جمموعة األصـدقاء الـذي              - ٤
ــون  ــاعقــد يف ب ــومي ، أملاني ــران٢٨ و ٢٧ ي ــه برئاســة األمــم املتحــدة  / حزي ــق هــذه  تو .يوني تعل

التفامهـات باسـتئناف االجتماعــات الرباعيـة بــشأن األمـن؛ والتحقيـق يف اختفــاء دافيـد ســيغوا؛       
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ــاون يف       و ــة؛ والتع ــه املفوضــية األوروبي ــذي متول ــصراع، ال ــة ال ــامج اإلنعــاش يف منطق ــذ برن تنفي
عـداد  مكافحة محـى اخلرتيـر؛ والتعـاون بـشأن املفقـودين؛ ودعـم اتـصاالت اجملتمـع املـدين؛ واإل                   

تـشرين   ٢٥ويف   ).١٤-٨، الفقـرات    S/2007/439انظـر    (اتت على مـستوى القيـاد     الجتماعا
أكتــوبر، وبتيــسري مــن البعثــة، ُعقــد اجتمــاع يف ســوخومي بــني ديفيــد بكــرادزه، وزيــر    /األول

حبكــم أخبازيــا وســريجي شــامبا، وزيــر خارجيــة   ، يف جورجيــاالدولــة لــشؤون حــل الرتاعــات 
انظــر (ســبتمرب / أيلــول٢٠ يف بوخونــدجارا يف احلــادث املميــت الــذي وقــع   كــان و .الواقــع

S/2007/588 علــى طرائــق اجلانبــان  الــذي اتفــق فيــه ،عقــد االجتمــاعب عّجــلقــد ) ١٨، الفقــرة
أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٧ يف ومت تنفيـذ ذلـك  إطالق سراح وتسليم احملتجزين األخباز الـسبعة،   

املـسائل  تتعلـق ب ن عقـد اجتماعـات   عن تفاهم أويل بـشأ اجلانبان كما أعلن  .مبساعدة من البعثة
 .لرابطـة الـدول املـستقلة     التابعـة   األمنية بني اجلـانبني، والبعثـة، وقـوات حفـظ الـسالم اجلماعيـة               

 .٢٠٠٨االتصاالت املنتظمة بشأن املسائل األمنية يف مطلع على هذا األساس وأرجو أن تبدأ 

ربنـامج  املعنيـة ب  جنـة التوجيهيـة     نوفمرب، ُعقدت الـدورة الثالثـة لل      / تشرين الثاين  ٢١ويف   - ٥
 يف مكاتــب البعثــة يف غــايل، برئاســة رئــيس وفــد املفوضــية   الــرتاع، وذلــكاإلنعــاش يف منطقــة 

، ونائـب    يف جورجيا  مبشاركة نائب وزير الدولة لشؤون حل الرتاعات       و األوروبية يف جورجيا  
عــام، واملمثــل املقــيم  حبكــم الواقــع، ونائــب املمثــل اخلــاص لألمــني ال األخبازيــة زيــر اخلارجيــة و

ديـسمرب، عقـد الفريـق      /ويف كـانون األول    ).٤٦انظـر الفقـرة     (لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        
املشترك لتقصي احلقائق، الذي ترأسه البعثة ويضم اجلانبني وقـوة حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة                  

 ).١٥، الفقـرة    S/2007/182انظـر   (الدول املستقلة، اجتماعني بشأن قضية اختفاء ديفيد سيغوا         
وكان الفريق املشترك لتقصي احلقائق قد عقد ما جمموعـه سـتة اجتماعـات بـشأن املـسألة منـذ                    

ــرة   (٢٠٠٧أغــسطس /آب ــر الفق ــرية  .)٣٧انظ ــرت وت ــد فت ــاملفقودين    وق ــة ب ــال املتعلق  األعم
 واجلارية حتت رعاية جلنة الصليب األمحر الدوليـة نتيجـة إعـادة تـشكيل احلكومـة يف جورجيـا،          

 .ولكن ُيتوقع استئنافها عقب إمتام العملية االنتخابية

اخلالفـات تواصـلت بـني      ولكن  فيما خيص نتائج اجتماع بون،      وقد مت جزء من العمل       - ٦
متسكت القيادة األخبازيـة باعتراضـاهتا علـى احلـوار        فقد   .اجلانبني بشأن احلوار السياسي الرمسي    

 األعلـى حلالة اليت نشأت يف منطقـة وادي كـودوري         ج ا الرمسي على الصعيد السياسي حىت ُتعالَ     
ــيت جــرت يف متــوز    ــة اخلاصــة ال ــسبب العملي ــه /ب ــى اجلانــب اآلخــر، أكــدت    .٢٠٠٦يولي وعل

 . غــري قابلــة للتفــاوضاألعلــىاحلكومــة اجلورجيــة جمــددا أن احلالــة يف منطقــة وادي كــودوري  
 العـــسكرية اجلورجيـــةباإلضــافة إىل ذلـــك، رأى اجلانـــب األخبــازي فيمـــا وصـــفه بــالتعزيزات    

، تأكيـدا ملخاوفـه باحتمـال اسـتخدام         األعلـى ، مبا يف ذلك يف منطقة وادي كـودوري          املتواصلة
خمـاوف احلكومـة اجلورجيـة بـشأن         تعـززت     ويف املقابـل،   .احلكومة اجلورجيـة   من جانب    القوة
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دي هجوم أخبازي حمتمل يف الوادي بسبب املوقف الذي أعلنته سوخومي مرارا بـأن منطقـة وا               
 وأنــه يف حــال عــدم التوصــل إىل حــل     ، هــي جــزء ال يتجــزأ مــن أخبازيــا    األعلــىكــودوري 

 . لتسويتهاىتدابري أخررمبا يتخذ اجلانب األخبازي فإن دبلوماسي هلذه املسألة 

ــا    - ٧ ــة يف جورجيـ ــسياسية الداخليـ ــورات الـ ــداث  ،ومل ختفـــف التطـ ــد أحـ ــشرين ٧ بعـ  تـ
 كـــانون ٥ات الرئاســـية املبكـــرة الـــيت جـــرت يف نـــوفمرب يف تبليـــسي وخـــالل االنتخابـــ/الثـــاين
فقـد أعربـت القيـادة     .يناير، من تـصورات التهديـد املبينـة أعـاله، بـل علـى العكـس متامـا             /الثاين

األخبازية عـن قلقهـا مـن أن تتـسبب املـشاكل الداخليـة والـديناميات االنتخابيـة يف جورجيـا يف              
هـذا الـصدد، أعلـن اجلانـب األخبـازي          ويف   .الساحة إلجراء عسكري يف منطقـة الـصراع       متهيد  

خـط وقـف إطـالق النـار      امتـداد  ىلـ ديسمرب عن تعزيز التدابري األمنية ع/يف مطلع كانون األول 
 أيـة نوايـا عدوانيـة    هلـا    ونفـت احلكومـة اجلورجيـة أن      . ٢٠٠٨يناير  /حىت منتصف كانون الثاين   

ة حلالــة طــوارئ يف مقاطعــة ، ومــن مث فــسرت التــدابري األمنيــة األخبازيــة باعتبارهــا مقدمــ خفيــة
احلـال يف منطقـة وادي      كمـا هـو     و .غايل، حيتمل أن تستهدف السكان اجلورجيني يف املقاطعـة        

تبليـسي وسـوخومي إزاء       مـن  كـل ، فإن احلالة املترسـخة مـن انعـدام الثقـة يف             األعلىكودوري  
اميـة بوجـود   ت بدورها التصورات املتننوايا الطرف اآلخر أسفرت عن أفعال وردود أفعال غذَّ 

 .هتديدات وشيكة

احلالــة يف كوســوفو املترتبــة علــى ثــار اآلوباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن الــشكوك احمليطــة ب  - ٨
فقـد أوضـحت احلكومـة اجلورجيـة يف مناسـبات عـدة              .أضافت بعدا آخر لوضع متوتر بالفعـل      

يؤول إليــه أهنــا تنظــر مبنتــهى اجلديــة لــسيناريو االعتــراف الروســي بأخبازيــا املتوقــف علــى مــا ســ 
وعقب بيـان أدىل بـه مـسؤول يف احلـزب احلـاكم       .اجلدل الدائر بشأن مستقبل مركز كوسوفو     

 الربملــان  يف ٢٠٠٨ينــاير  /يف كــانون الثــاين  إجراؤهــا مــداوالت حيتمــل   خبــصوص  يف روســيا 
يف وقـت سـابق برملـان األمـر الواقـع يف أخبازيـا للحـصول علــى        بـه  قـدم  تالروسـي بـشأن طلـب    

ي باســتقالل أخبازيــا، ذكــر مــسؤولون جورجيــون أن احلكومــة ســتتخذ كــل  االعتــراف الروســ
 .التدابري الضرورية مبوجب الدستور من أجل محاية السالمة اإلقليمية جلورجيا

ــة          - ٩ ــاءات املتعلق ــن االدع ــبري م ــدد ك ــراء ع ــسلبية ج ــسياسية ال ــة ال ــذه البيئ وتفاقمــت ه
ــار و     ــى جــانيب خــط وقــف إطــالق الن ــشار العــسكري عل ــا   باالنت ــيت شــاركت فيه احلــوادث ال

وحققـت البعثـة يف      .امليليشيات األخبازيـة أو قـوة حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة                 
 أن معظمهــا   إىلتلــك االدعــاءات حبكــم مركزهــا أو بنــاء علــى طلــب اجلــانبني، وخلــصت        

انون  كـ ١٢وحيث أثار هذا التطـور قلقـي، أصـدرت يف     .أساس له من الصحة أو مبالغ فيه       ال
لنـداء الـصادر    اعـن تأييـدي     وأعربت  ديسمرب بيانا عاما أناشد فيه اجلانبني ضبط النفس،         /األول
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حيث بقـوة كـال الطـرفني علـى النظـر يف            ”حيث  ،  )٢٠٠٧ (١٧٨١األمن يف قراره    عن جملس   
الشواغل األمنية املشروعة لكل منهما ومعاجلتها جبدية، وعلى اإلحجام عن القيـام بأيـة أعمـال            

ــام     عنــف أ ــة، وعلــى االمتثــال الت و اســتفزاز، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات الــسياسية أو لغــة اخلطاب
  .“ إطالق النار وعدم استعمال العنفلالتفاقات السابقة املتعلقة بوقف

وطوال الفترة املشمولة باالستعراض، واصل ممثلي اخلاص إجراء اتصاالت منتظمة مـع             - ١٠
 .عواصم بلداهنم على الـسواء    يف   يف تبليسي و   ،ألمني العام اجلانبني، فضال عن جمموعة أصدقاء ا     

 ،رة اخلارجيـة األمريكيـة    يـ مـساعد وز  نائـب   نـوفمرب، مـاثيو بريـزا،       /تشرين الثـاين  فقد التقى، يف    
أوروبـا الـشرقية وآسـيا الوسـطى والقوقـاز يف وزارة اخلارجيـة       دائـرة  هانز ديتر لوكاس، مدير   و

وسري بريان فال املمثـل اخلـاص للمملكـة املتحـدة لـشؤون             يف تبليسي؛    على حدة    ، كال األملانية
ي الفروف وزير اخلارجيـة الروسـية، وغريغـوري كاراسـني،           ججنوب القوقاز، يف لندن؛ وسري    

بـار، نائبـة مـدير       - وزير الدولة ونائب وزير اخلارجية الروسية، يف موسكو؛ وفريونيك بويون         
كمـا التقـى يف عـدة       .جية الفرنسية، يف باريس   وزارة اخلار يف  مديرية الشؤون السياسية واألمن     

ويـسرت البعثـة    .مناسبات بيتر سيمنيب، املمثل اخلاص لالحتاد األورويب لشؤون جنوب القوقاز
 فرنـسا واململكـة املتحـدة وممثلـون         اأو منطقـة الـصراع، قـام هبـا سـفري          /زيارات إىل سوخومي و   

 هلـا، باإلضـافة إىل الـسيد سـيمنيب،     آخرون عن جمموعة األصدقاء الـيت تتخـذ مـن تبليـسي مقـرا       
وشـارك ممثلـي     .جورجيا، وممثلو وفـد املفوضـية األوروبيـة يف جورجيـا          لدى  والقاصد الرسويل   

ديـسمرب،  / كـانون األول   ١٢جمموعـة األصـدقاء يف أوسـلو يـوم          كبار ممثلـي    اخلاص يف اجتماع    
 ).٢٠٠٧ (١٧٨١الذي تناول احلالة الراهنة وتنفيذ قرار جملس األمن 

 
ية بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة         مـسؤول الواقعـة حتـت     نطقة  املالتطورات يف    -ثالثا  

 جورجيا يف
 قطاع غايل  

،  رغم تصاُعد حـدة التـوتر فيـه أحيانـا          إمجاالاتسم الوضع العام يف قطاع غايل باهلدوء         - ١١
ــا   ــادةقــررتوكمــا ذُكــر ســابقا،  . وخــصوصا يف ســياق االنتخابــات الرئاســية يف جورجي   القي

يف املنطقـة األمنيـة واملنطقـة     عدد مـوظفي األمـن   ديسمرب زيادة   /يف أوائل كانون األول   األخبازية  
وقّدرت بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف   . احملدودة التسلح، وذلك كتدبري وقائي على حد ما قيل       

واجـدين  جورجيا، استنادا إىل الدوريات اليت تسّيرها يوميا، أنّ عدد مـوظفي األمـن األخبـاز املت               
اُتفق عليـه   وفقا ملا   ،  ه الزيادة  فرد رغم هذ   ٦٠٠  ال يتجاوز  حبكم األمر الواقع يف املنطقة األمنية     

 .نيفبني الطر
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وقبل إجراء االنتخابات الرئاسية، ناشدت الـسلطات اجلورجيـة اجملتمـع الـدويل كفالـة                - ١٢
 إطـالق النـار إىل       خـط وقـف    عبـورهم غايل من االقتـراع عـن طريـق         مقاطعة  يف  ني   املقيم متكني

وذكرت سلطات األمر الواقع األخبازية أنّ املقيمني يف قطـاع غـايل أحـرار              . مقاطعة زوغديدي 
لـراغبني يف املـشاركة    من أنه قد يكون من األفضل ل   يف االقتراع يف االنتخابات، لكنها حذرت     

ق يف جهــة مقاطعــة زوغديــدي مــن خــط وقــف إطــال اإلقامــة يف احليــاة الــسياسية يف جورجيــا 
ومــن .  املقــيمني يف غــايل عــن املــشاركة يف االنتخابــات  “التحــذيرات” وردعــت هــذه .النــار

املفارقــة أنّ مــا ردعهــم أيــضا عــن هــذه املــشاركة هــي املعلومــات املــضللة الــيت نقلتــها وســائط   
 . موعد االنتخاباتحبلولاإلعالم اجلورجية عن إغالق خط وقف إطالق النار 

توبر، قُتل فىت يف قرية ميوري أوتوبايا يف انفجار لغـم مـضاد   أك/ تشرين األول١١ويف   - ١٣
اضـطلعت   Halo Trustورغـم أنّ منظمـة   . عثر عليه علـى ضـفة النـهر   مل جتر إزالته، لألشخاص 

وي إىل  ا هـذا احلـادث املأسـ      أعـاد  غـايل،    يف مقاطعـة   حبملة إلزالة األلغـام امتـدت تـسع سـنوات         
 .مصدر خطربعُد أن تشكل األذهان أنّ األلغام غري املزالة ميكن 

أكتــوبر، قتــل موظفــون جورجيــون إلنفــاذ القــانون قائــد أحــد  / تــشرين األول١٧ويف  - ١٤
املراكز األمنية التابعة لسلطات األمر الواقع األخبازية يف قرية شامغونا قرب خط وقـف إطـالق                

وأكّـدت جلنـة    . النار جلهة مقاطعة زوغديدي، يف سياق ما ُوصف بأنه عملية ملكافحة اإلجرام           
تقصي احلقائق التابعة لبعثة مـراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا أهنـا ال تـرى أّي دوافـع سياسـية                       

 .وراء هذا احلادث
يناير، وقـع حادثـان يف   / كانون الثاين١ ديسمرب و/ كانون األول  ٣٠ويف الفترة ما بني      - ١٥

منيـة األخبازيـة القريبـة بـضرب        أفـراد أحـد املراكـز األ      ففـي احلـادث األول، قـام        . قرية ناباكيفي 
يف مـرتل  ، أُضـرم حريـق   الثـاين احلـادث   ويف   ؛والتحـرش بـآخرين   واعتقالـه   أحد السكان احملليني    

ونقلـت بعثـة مـراقيب    .  نفسه، علـى حـد مـا قيـل    غري مأهول على يد أشخاص من املركز األمين       
 هذين احلـادثني وحثتـها   اءإزاألمم املتحدة يف جورجيا إىل سلطات األمر الواقع األخبازية قلقها     

 .مرتكبيهما ومقاضاة بشأهنماعلى إجراء حتقيق شامل 
اإلجرامية اليت أبلغت عنـها الـدوريات     مشلت احلوادث   خالل الفترة قيد االستعراض،     و - ١٦

 عمليـات سـطو   ٧  عمليـة قتـل وحمـاوليت قتـل و    بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا       التابعة ل 
 . الذي يشكل اخنفاضا كبريا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابقوعملية اختطاف، األمر

ــل مــن احلــوادث ا         - ١٧ ــددا أق ــايل شــهد ع ــاع غ ــع أنّ الوضــع األمــين يف قط إلجراميــة وم
، فقــد ســاد يف الفتــرة قيــد االســتعراض شــعور بعــدم األمــان ة الــسابقغريهــا، مقارنــة بــالفترة أو

 غري دقيقة، بشكل شبه يومي تقريبا، مـصدرها وسـائط           وباخلطر غذّاه طيلة الفترة ورود تقارير     
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ورمبا كـان لكـل مـن هـذه         . اإلعالم يف جورجيا والسلطات اجلورجية نفسها يف بعض األحيان        
الثقـة وانعـدام األمـن،     االدعاءات منفردةً أثـر ضـئيل، لكنـها تـساهم جمتمعـةً يف اسـتفحال عـدم                  

 .يزيد يف هناية األمر من احتماالت املواجهة مما
وحافظت البعثة على عادهتـا يف تـسيري دوريـات كثيفـة يف أحنـاء مقاطعـة غـايل، مبـا يف                       - ١٨

ذلك عدد كبري من الدوريات اخلاصة للتحقق من صحة التقـارير الـصحافية والبيانـات الرمسيـة                 
وبشكل عام، تبني هلذه الدوريات أنّ املعلومات كانـت عاريـة مـن الـصحة أحيانـا،                 . اجلورجية

وتلـك كانـت حـال      . ا فقـط أحيانـا أخـرى، وُيـساء فهمهـا يف بعـض احلـاالت               وصحيحة جزئيـ  
زرع األلغام يف املنـاطق القريبـة مـن خـط وقـف إطـالق النـار؛                 : املزاعم اليت أشارت إىل ما يلي     

 وإغـالق خـط   ،وإعالن حالـة الطـوارئ يف غـايل ونـشر عـدد كـبري مـن القـوات األخبازيـة فيهـا                    
تخابـات الرئاسـية؛ وإحـراق سـبعة منـازل يف قـرى أوتوبايـا              وقف إطالق النار حبلول موعد االن     

وناباكيفي وتاجيلوين على أيدي قوات أخبازية يرافقهـا َحفَظـة الـسالم التـابعون لرابطـة الـدول                  
ــل إهنــم احتجــزوا     ــذين قي ــستقلة ال ــوات    ٨امل ــيني اجلــورجيني؛ واحتجــاز الق ــسكان احملل  مــن ال

ام ميليشيا األمر الواقـع األخبازيـة بـإتالف عالمـات           األخبازية أعدادا كبرية من سكان غايل؛ وقي      
ــة يف املــدارس مبــساعدة قــوات حفــظ       ــة وإحــراق كتــب باللغــة اجلورجي طــرق باللغــة اجلورجي

 .السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة
كمــا اســُتهدفت قــوات حفــظ الــسالم املــذكورة يف قطــاع غــايل خصيــصا حبملــة مــن    - ١٩

 بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا   د أن حتققت الدوريات التابعة ل   وبع. االدعاءات املتزايدة 
وكانت تلك بشكل خـاص حالـة       . من األمر، تبني أنّ معظم هذه االدعاءات أيضا ال أساس له          

 جنـدي ومعـدات   ٢٠٠نشر قوات روسية ناهز عددها الــ        ) أ(: املزاعم اليت أشارت إىل ما يلي     
ذفـات صـواريخ غـراد ومخـس نـاقالت جنـود مـصفحة          عسكرية مشلت مخس دبابـات وأربـع قا       

إنــشاء مراكــز ) ب (نــوفمرب يف أوشامــشريا؛ و/وســبعة مــدافع هــاوزر يف أوائــل تــشرين الثــاين  
ــدول املــستقلة؛ و     ــسالم التابعــة لرابطــة ال ــدة لقــوات حفــظ ال ــشر أســلحة مــضادة  ) ج (جدي ن

لة وأسـلحة ثقيلـة إضـافية؛    للطائرات يف مراكز قوات حفظ السالم التابعة لرابطة الـدول املـستق          
تبــادل إطــالق النــار بــني أفــراد مــن جممــوعيت الــروس والشيــشان العــرقيتني ضــمن قــوات ) د (و

حفظ السالم التابعة لرابطة الـدول املـستقلة يف أوشامـشريا قيـل إنـه أّدى إىل إصـابة سـتة منـهم                       
نـع سـكان غـايل مـن        قيام قوات حفظ السالم التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة مب            ) هـ (جبروح؛ و 

عبور خط وقف إطالق النار، وتبادل إطـالق النـار بـني َحفَظـة الـسالم التـابعني لرابطـة الـدول                
 . مما أّدى إىل مقتل شخصني،املستقلة يوم االنتخابات قرب جسر إنغوري
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ورصدت البعثة تبديل جمموعة العمليات الشمالية لقوات حفظ الـسالم التابعـة لرابطـة               - ٢٠
واحـتج  .  مـن األفـراد    ١ ١٠٠ديسمرب الذي مشـل مـا جمموعـه         /تقلة يف كانون األول   الدول املس 

وزعـم هـذا الطـرف أيـضا أنّ        . الطرف اجلورجي قائال إن عملية التبديل مل ُتنـسَّق مـع تبيليـسي            
قــوات حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة أدخلــت، يف ســياق عمليــة التبــديل هــذه،  

بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف  ومل تؤكــد . ية إىل منطقــة الــصراعقــوات وأســلحة ثقيلــة إضــاف 
 . هذه املزاعمجورجيا

وأعربت السلطات اجلورجية أيضا عن قلقها إزاء وجـود أفـراد مـن جمموعـة الشيـشان                  - ٢١
بعثة مـراقيب األمـم     وأكدت  . العرقية يف عديد قوات حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة         

ــااملتحــدة يف جو  أنّ عــددا مــن اجلنــود الشيــشان ُضــّم بالفعــل إىل القــوات املــذكورة منــذ    رجي
وأقــّرت قيــادة هــذه القــوات بــاألمر، لكنــها نفــت أن يكــون هنــاك أّي  . ٢٠٠٧صف عــام منتــ
وجرى اآلن جتميـع هـؤالء اجلنـود، الـذين كـانوا منتـشرين سـابقا            . “وحدة خاصة بالشيشان  ”

ل كل كتيبة من كتائب قوات حفـظ الـسالم الـثالث            يف عدد من املراكز، يف مركز واحد داخ       
.  مركزان جلهـة غـايل، ومركـز جلهـة زوغديـدي        -املنتشرة على جهيت خط وقف إطالق النار        

 عن رأيهـا أنّ مـن احملـّتم، بـسبب خلفيـة صـراع         بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا     وأعربت  
العرقيـة مـشاعر الـسكان    ، أن جيرح وجود جنود من جمموعـة الشيـشان      ١٩٩٣-١٩٩٢ي  عام

 . تعزيز الثقة بقوات حفظ السالملى بالتايل عساعد وأنه ال ي،احملليني يف منطقة الصراع
وواصلت شرطة األمم املتحدة التنسيق مع ميليشيا األمر الواقع األخبازية يف مقاطعـات              - ٢٢

ن أفـراد    فـردا مـ    ٢٢٩ دورة تدريبيـة موجهـة لــ         ١٩ونظمـت   . غايل وأوشامشريا وتكفارشـيلي   
أجهزة األمر الواقع إلنفاذ القانون، وذلك يف جماالت املعايري الدوليـة إلنفـاذ القـانون والوسـائل            
التكتيكية الـيت تعتمـدها الـشرطة والقـبض علـى املـشبوهني واسـتخدام القـوة وكيفيـة اسـتعمال                     

ن  تـشري ١٩  و١٦ويف الفتـرة مـا بـني     . األسلحة وغريها من مهارات عمـل الـشرطة األساسـية         
 أكتـــوبر، ُنظمـــت دورة تدريبيـــة يف جمـــال التحقيـــق يف اجلـــرائم االقتـــصادية موّجهـــة       /األول

ويف الفتـرة  . ليـة األمـر الواقـع    موظفـا مـن شـعبة اإلجـرام االقتـصادي التابعـة لـوزارة داخ       ٢٥لــ  
 موظفـا مـن شـعبة التحقيـق اجلنـائي التابعـة             ٢١نوفمرب، شـارك    / تشرين الثاين  ٢٨  و ٢٦ين   ما

ــوزارة داخ ــق      ل ــدة يف جمــال التحقي ــدرييب علــى التوجهــات اجلدي ــامج ت ــة األمــر الواقــع يف برن لي
 زيــارة رصــد ٣٨وأجــرت شــرطة األمــم املتحــدة أيــضا . اجلنــائي حتــت إشــراف األمــم املتحــدة

وُوهبـت ميليـشيا األمـر الواقـع األخبازيـة سـبع            . ملراكز األمر الواقع احمللية املعنيـة بإنفـاذ القـانون         
. ت التحقيــق اجلنــائي ومعــدات الــشرطة الــيت ُتــستخدم ألغــراض تكتيكيــةجمموعــات مــن معــدا

وجرى تسليم ست جمموعات من املراجع القانونية إىل مكتبـات وكـاالت األمـر الواقـع املعنيـة                  
 .بإنفاذ القانون
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وبــدأت محلــة اخلريــف للتجنيــد يف قــوات األمــر الواقــع األخبازيــة املــسلحة يف مقاطعــة   - ٢٣
واصـل مكتـب   فقـد  ومـع أّنـه مل جيـر جتنيـد أحـد بعـد،            . نـوفمرب /ين الثـاين  غايل يف أواسـط تـشر     

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف أخبازيا، جورجيا، رصد هذه العملية اليت قوبلـت بـالرفض يف                
 .أوساط السكان احملليني

ففــي . وظلــت لغــة التــدريس يف مــدارس مقاطعــة غــايل تــشكل مــصدر قلــق أيــضا          - ٢٤
درَّس  الــيت ُتــ- واجلغرافيــا والثقافــة األخبازيــة تــدريس موضــوعات التــاريخســبتمرب، بــدأ /أيلــول

كما دخل حيـز التنفيـذ يف املـدارس         .  مدارس مقاطعة غايل السفلى     يف -مجيعها باللغة الروسية    
أمــا الوثــائق ذات . اســتخدام اللغــة الروســية يف املعــامالت اإلداريــةباملــذكورة الــشرط القاضــي 

 . فقد ظلت هبذه اللغة،درَّس باللغة اجلورجيةالصلة باملواد اليت ُت
ديــسمرب، تلقــى مكتــب األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان يف   /ويف أوائــل كــانون األول - ٢٥

أخبازيــا، جورجيــا، شــكاوى عــن فــرض قيــود علــى حريــة حركــة قــادة بعــض املنظمــات غــري     
سمرب، ُرفعــت ديــ/ومنــذ أواخــر كــانون األول. احلكوميــة احملليــة عــرب خــط وقــف إطــالق النــار 

 .القيود هذه
ديــسمرب، افُتــتح رمسيــا يف غــايل مــبىن مركــز حقــوق اإلنــسان،  / كــانون األول١٠ويف  - ٢٦

وتـزامن  . بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا     الذي أُثّث بتمويل من الصندوق االسـتئماين ل     
مكرسة للـذكرى   افتتاحه مع إطالق محلة ملدة سنة على نطاق منظومة األمم املتحدة بأكملها،             

بعثـة مـراقيب   السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وحضر حفلة االفتتاح ممثلون عن         
وأعـضاء  وعـن فريـق األصـدقاء الـذي يتخـذ مـن تبليـسي مقـرا لـه،                   ،  األمم املتحدة يف جورجيا   

عــدة منظمــات غــري حكوميــة توجــد مقاّرهــا يف غــايل ويف ســوخومي، أّســست مركــز حقــوق  
ــسا ــا، املركــز       . ناإلن ــا، جورجي ــسان يف أخبازي ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــب األم ــساعد مكت وسي

 .املذكور يف تقدمي املساعدة القانونية للسكان احملليني
 

 قطاع زوغديدي  
ظلت احلالة يف قطاع زوغديدي هادئة خـالل غالبيـة الفتـرة حمـل االسـتعراض، ولكـن                   - ٢٧

أكتوبر خالل احلادث الذي مشل قـوة حفـظ         /ول تشرين األ  ٣٠التوتر تصاعد بدرجة كبرية يف      
السالم التابعة لرابطة الدول املـستقلة وأفـرادا تـابعني لـوزارة الداخليـة يف جورجيـا، الـذي وقـع                    

وقـد اشـتمل   . جبوار معسكر غامنوخوري القومي للشباب، بالقرب من خط وقف إطالق النار    
عسكر يف السابق، على جماهبة سـاخنة       احلادث، الذي أعقب عددا من اجملاهبات املتوترة حول امل        

بــني دوريــة لقــوة حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة ومخــسة أفــراد تــابعني لــوزارة     
واهتمـت قـوة حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة هـؤالء األفـراد                    . الداخلية اجلورجية 
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وحــضر مراقبــو . واعتقــاهلمبالتـدخل يف ســري الــدوريات، ومت جتريــدهم مــن الــسالح، وضــرهبم  
بعثــة األمــم املتحــدة يف جورجيــا إىل موقــع احلــادث حيــث بــذلوا كــل اجلهــود لتيــسري إطــالق    
األفراد اجلـورجيني ولـرتع فتيـل التـوتر حيـث جلـب الطرفـان تعزيـزات مشلـت سـت حـامالت                       
جنود مصفحة وطـائرة عموديـة مـن جانـب قـوة حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة                        

وتـأخر إطـالق سـراحهم إىل حـني         .  من أفـراد األمـن مـن اجلانـب اجلـورجي           ٢٠٠يقارب   اوم
ــة         ــراد وزارة الداخلي ــشاهدته ألف ــد م ــع، وعن ــافيلي إىل املوق ــل شاكاش ــرئيس ميخائي وصــول ال
اجلورجيـة الــذين تعرضـوا للــضرب املـربح، أعلــن أن اجلنــرال سـرجي شــايان، قائـد قــوة حفــظ      

وخالل احلادث، تعـرض اثنـان      . املستقلة، شخص غري مرغوب فيه    السالم التابعة لرابطة الدول     
 كما تعرضت إحـدى     ،من جنود قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة للضرب أيضا          

وتـرى بعثـة األمـم      .  فلحقـت هبـا أضـرار طفيفـة        ،الطائرات العمودية التابعة للقوة إلطالق النـار      
لقــوات واحتــدام املــشاعر خــالل احلــادث كــان ميكــن املتحــدة للمراقبــة يف جورجيــا أن تعزيــز ا

 .بسهولة أن يؤدي لفقدان يف األرواح
ويبدو من مشاهد شريط الفيديو، الذي انتزعه أحـد الـصحفيني اجلـورجيني مـن أحـد                  - ٢٨

جنود قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الـدول املـستقلة، أن دوريـة قـوة حفـظ الـسالم هـي الـيت          
ا على شريط الفيديو مبفرده مل يتضح قيـام العناصـر اجلورجيـة بالتـدخل     واعتماد. بدأت الصدام 

 .يف عمل الدورية كما ادعت قوة حفظ السالم
وقد زاد هذا احلادث من توتر العالقة، املتوترة أصال، بني قوة حفظ الـسالم واجلانـب                 - ٢٩

م وقد أسـفرت اعتراضـات اجلانـب اجلـورجي علـى حريـة حركـة قـوة حفـظ الـسال           . اجلورجي
التابعة لرابطة الدول املستقلة يف املنطقة املقيدة األسلحة، عن تعليق قوة حفظ الـسالم دورياهتـا                

وقامت قوة حفظ السالم أيضا بتخفـيض دورياهتـا يف املنطقـة األمنيـة خـالل                . يف منطقة النـزاع  
 .فترة االنتخابات

تــابعني حملطــة  ذهـب أحــد الـصحفيني وطــاقم تـصوير    ،ديــسمرب/ كـانون األول ١٤ويف  - ٣٠
التلفزيون اجلورجية لتصوير جسر إنغوري بعد حـصوهلم علـى اإلذن بـذلك مـن مركـز املراقبـة               

ويف طريـق عـودهتم، مـر الـصحفي وطـاقم           . التابع لقوة حفظ السالم املرابطة عنـد هنايـة اجلـسر          
وأعلـن جنـود قـوة حفـظ     . املصورين على ذات مركـز التفتـيش حيـث واصـلوا عمليـة التـصوير           

 أن التــصوير ممنــوع يف املواقــع العــسكرية، وملــا اســتمر الطــاقم يف عمليــة التــصوير، بــدأ  الــسالم
وحـدث بعـض الـدفع والـدفع العنيـف قبـل أن             . هؤالء األفراد يف دفع الصحفيني خارج املركـز       

وقـد عـرض    . يغادر الصحفيون املركز بعد إلقائهم منشورات تتصل باالنتخابات حـول املركـز           
. حقا جزءا من احلـادث واهتـم جنـود قـوة حفـظ الـسالم بـسوء الـسلوك                  التلفزيون اجلورجي ال  
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وطلبت السلطات اجلورجية من بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا إجراء حتقيق حـول هـذا                
 وتوصل التحقيق إىل أن من املعروف متاما أن التصوير ممنـوع داخـل املواقـع العـسكرية     -األمر  

 نــشاطات الــصحفيني خــارج املركــز؛ وأنــه مل ينــتج عــن  وأن قــوة حفــظ الــسالم مل تتــدخل يف
الصدام أذى بدين ألي من الصحفيني، وأن الضرر الطفيف الذي حلـق باملعـدات إبـان الـصدام                  

وأشـارت بعثـة املـراقبني إىل حـدوث عـدد مـن             . مل يسبب توقفها من األداء ومواصـلة التـصوير        
تلفزيــون اجلــورجي ملركــز املراقبــة احلــاالت يف األيــام الــسابقة حــني ذهــب صــحفيون تــابعون لل

 .التابع لقوة حفظ السالم للتصوير وتوزيع مواد انتخابية
وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير ادعـت سـلطات األمـر الواقـع األخبازيـة أن قـوام قـوة                      - ٣١

 فـرد متجـاوزا     ٢ ٠٠٠وكاالت إنفاذ القانون اجلورجية يف املنطقة األمنية قد زيد ملا يـصل إىل              
وقـد مت آخـر حتقـق مـن قـوام قـوة إنفـاذ               .  فـرد  ٦٠٠حد كـبري املـستوى املتفـق عليـه البـالغ            إىل  

القانون يف املنطقة األمنية على جانيب خـط وقـف إطـالق النـار، الـذي قامـت بـه بعثـة املـراقبني                        
ــوز        ــة كــودوري اخلاصــة يف مت ــل عملي ــسالم، قب ــظ ال ــوة حف ــع ق ــه /باالشــتراك م . ٢٠٠٦يولي

وطبقا ملا ورد يف هـذا      . دقيق تعاونا من كافة األطراف وجوا من الثقة       ويتطلب نشاط الرصد ال   
واعتبـارا هلـذه احملـددات      . التقرير فإن مثل هذه الظروف من الصعب توافرها يف الوقت احلاضر          

فإن مراقيب بعثة األمم املتحدة يف قطاع زوغديدي ما زالوا يركزون على هذه املـسألة ولكنـهم               
ــرة ا  ــوة     مل يبلغــوا خــالل الفت ــالتقرير عــن أي تغــري ظــاهر يف املــستوى العــام لقــوام ق ملــشمولة ب

ونظــرا ملــساحة مقاطعــة زوغديــدي، الــيت تفــوق مــساحة   . وكــاالت إنفــاذ القــانون اجلورجيــة 
مقاطعة غايل، وألن مساحة املنطقة الواقعة حتت مسؤولية خمافر الـشرطة ال تتطـابق مـع حـدود                  

ديد عـدد أفـراد قـوة إنفـاذ القـانون اجلورجيـة حتديـدا               املنطقة األمنية، فقد يكون من الصعب حت      
 . ولكن ليس لدرجة تنذر باخلطر،٦٠٠قد تكون متجاوزة لـ و ،دقيقا
وواصلت بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف جورجيا مراقبة التحركات الروتينيـة للعناصـر              - ٣٢

ى، والــيت تتكــون واملركبــات التابعــة لــوزارة الداخليــة اجلورجيــة صــوب وادي كــودوري األعلــ
أكتـوبر اسـتعدادا لفـصل      /أساسا مـن املركبـات اللوجـستية الـيت ُتـسري حـىت هنايـة تـشرين األول                 

نــوفمرب لتــدهور حالــة /وتقــل احلركــة خــالل املنطقــة األمنيــة اعتبــارا مــن تــشرين الثــاين. الــشتاء
 الـسبب   ويعـود . وقد لوحظ عدد أقل من حاالت حتليق الطائرات فوق املنطقة األمنية          . الطريق

يف ذلــك، طبقــا لفهــم بعثــة املراقبــة، إىل أن اجلانــب اجلــورجي يــستخدم مــسارات جويــة بديلــة 
وقــد أصــدرت بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة اثــين عــشر تقريــرا عــن . للوصــول لــوادي كــودوري

خمالفات كانت يف معظمها عبارة عن حاالت منفصلة ملركبات عسكرية لوحظـت يف الطريـق               
M-27 ومل يلتــزم اجلانــب اجلــورجي يف معظــم احلــاالت بــاإلجراءات  . زوغديــدي أو يف مدينــة
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ــن وإىل وادي         ــة م ــة األمني ــق عــن التحركــات عــرب املنطق ــالغ والتحق ــشأن اإلب ــا ب ــق عليه املتف
 .كودوري األعلى خالل الفترة املشمولة بالتقرير

ــد مشلــت احلــوادث اإلجراميــة الــيت أبلغــت إىل بعثــة املــراقبني خــالل الفتــ         - ٣٣ رة قيــد وق
االستعراض ثالث حوادث قتـل وحادثـة شـروع يف قتـل وسـت حـاالت سـطو وثـالث عـشرة                      

 .جرمية اختطاف
ــم املتحــدة    - ٣٤ ــة   ٥٢وعقــدت شــرطة األم ــة يف جمــاالت إدارة مــسرح اجلرمي  دورة تدريبي

والعنـف األســري، ومكافحــة الـشغب والتجمهــر، والــدفاع عــن الـنفس، والتعامــل مــع املــشتبه    
 وســــوى ذلــــك مــــن ،املتعلقــــة بــــشرطة املــــرور، والتعامــــل مــــع األســــلحة هبــــم، واملــــسائل 

وخـالل  .  مـن ضـباط إنفـاذ القـانون اجلـورجيني     ٥٠٦الشرطية احليوية، مـع مـشاركة     املهارات
أكتــوبر قامــت شــرطة األمــم املتحــدة ومكتــب حقــوق اإلنــسان يف / تــشرين األول٤-٢الفتــرة 

حلقة دراسية تدريبية حول محاية النـساء ضـد االسـتغالل اجلنـسي يف        أخبازيا، جورجيا، بتنظيم    
وحضر احللقـة الدراسـية التدريبيـة ثالثـون مـشاركا كـان       . جمتمعات ما بعد الصراع يف باتوميب  

مــن ضــمنهم ضــباط إنفــاذ القــانون اجلورجيــون وموظفــون مــدنيون وتــسع منظمــات غــري           
ألمــم املتحــدة بتيــسري عقــد مناقــشة يف أكتــوبر قامــت شــرطة ا/ تــشرين األول٥ويف . حكوميــة

اجتماع مائدة مستديرة يف باتومى حول االجتار بالبشر، حضرها خـرباء مـن وزارات الداخليـة                
يف جورجيا واالحتاد الروسي وأوكرانيا وخرباء من وزارة العدل التركية ومكتـب أمـني املظـامل                

يسري مشاركة عشرة ضـباط     اجلورجي ومنظمات غري حكومية؛ وقامت شرطة األمم املتحدة بت        
 تــــشرين ٢٨-٢١شــــرطة جــــورجيني يف دورة تدريبيــــة يف بولنــــدا عقــــدت خــــالل الفتــــرة  

 نظمـت شـرطة األمـم املتحـدة دورة          ،نـوفمرب / تشرين الثاين  ٢٣-٢٠ويف الفترة   . أكتوبر/األول
تدريبيــة يف زوغديــدي تــوىل القيــام هبــا خــرباء جورجيــون وأوكرانيــون بــشأن منــع جنــوح           

عنف األسري وشارك فيها ضباط إنفاذ القـانون اجلورجيـون واملوظفـون املـدنيون              األحداث وال 
 .واملنظمات غري احلكومية

 دوريــة مــشتركة مــع ضــباط إنفــاذ القــانون ٣٨وقامــت شــرطة األمــم املتحــدة بتيــسري  - ٣٥
 زيارة رصـد ملنـشآت الـشرطة لتقيـيم أداء وكـاالت إنفـاذ          ١٦٦احملليني داخل املنطقة األمنية و      

ومت التربع للشرطة احمللية بثمـاين جمموعـات مـن معـدات       . قانون احمللية ومدهم مبشورة اخلرباء    ال
ــة    ــشرطة التكتيكي ــدات ال ــة ومع ــن كتــب املراجــع     . مجــع األدل ــالث جمموعــات م ــسليم ث ومت ت

أكتـوبر تـشييد    /وبدأ يف تشرين األول   . القانونية للمكتبات التابعة لوكاالت إنفاذ القانون احمللية      
. يبوالشرطة النموذجي الشامل مع منـشأة تدريبيـة يف قريـة ليـا بتمويـل مـن االحتـاد األور                   خمفر  
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نوفمرب بني بعثة مراقيب األمم املتحدة وحكومة ليتوانيا علـى تنفيـذ            /ومت االتفاق يف تشرين الثاين    
 .برنامج السالمة على الطرق

 
 وادي كودوري  

مـن أدجـارا قاعـدة لـه القيـام بـدوريات يف             واصل فريق بعثة األمم املتحدة الذي يتخذ         - ٣٦
جزأي وادي كودوري األعلى الواقع حتت السيطرة اجلورجية واألسفل الواقـع حتـت الـسيطرة               

وقـد أبلغـت   . وواصل الفريق اإلبالغ بعدم تواجد أسـلحة ثقيلـة علـى نطـاق الـوادي            . األخبازية
. نـوفمرب /منتصف تـشرين الثـاين   فردا حىت   ٥٧٨وزارة الداخلية اجلورجية عن قوام لقواهتا يبلغ        

ويف حني ال تستطيع بعثة املراقبني التحقق مـن القـوام احلقيقـي للقـوة، إال أهنـا، وعلـى النقـيض                       
مــن ادعـــاءات اجلانــب األخبـــازي، مل تتــوفر لـــديها مؤشــرات علـــى وجــود تعزيـــزات كـــبرية      

 يف نفـس    وقـد الحظـت بعثـة املـراقبني       . إدخال معدات عسكرية يف وادي كودوري األعلى       أو
 .الوقت عمليات إنشاء بنية حتتية إضافية وال سيما منشآت ألجل اإلقامة والتخزين

 
 التطورات على نطاق البعثة  

ويعمل الفريق املشترك لتقصي احلقـائق      . ظلت االجتماعات الرباعية األسبوعية متوقفة     - ٣٧
ّباً علـى   ل االهتمـام منـص    ومـا زا  . على تسع قضايا مفتوحة، من بينها أربع قضايا تنتظر اإلقفـال          

ويف هــذا الــصدد، عقــد  ). ١٥، الفقــرة S/2007/182انظــر (ا و ســيغالتحقيــق يف اختفــاء دافيــد 
 التحقيـق يف الفتـرة      وتوقـف . ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٤الفريق سـتة اجتماعـات حـىت        

ديــسمرب بــسبب عــدم وجــود بعــض  /ســبتمرب ومنتــصف كــانون األول/بــني منتــصف أيلــول مــا
يف ذلـك حـادث بوخونـدجارا الـذي      ملهّمني وانشغال البعثة حبوادث بارزة أخرى، مبا   الشهود ا 
 .سبتمرب/ أيلول٢٠وقع يف 

وأكمل فريق تقصي احلقـائق التـابع للبعثـة حتقيقـه املـستقل يف احلـادث املـسلح املميـت                     - ٣٨
طقــة ســبتمرب بــني اجلــانبني األخبــازي واجلــورجي يف بوخونــدجارا مبن / أيلــول٢٠الــذي وقــع يف 
وإحلاقاً بالتقرير املرحلي املقدم إىل جملس األمـن     ). ١٨، الفقرة   S/2007/588انظر  (تكفارتشيلي  

 :أكتوبر، متكن التحقيق من إثبات الوقائع التالية/ تشرين األول١٢يف 
ــاء     )أ(  ــد زهــ ــى بعــ ــادث علــ ــع احلــ ــة يف    م٣٠٠وقــ ــدود اإلداريــ ــن احلــ ــر مــ تــ
 األخبازي؛ اجلانب

ات مقتل الضابطني الروسيني السابقني اللـذين كانـا يقـودان    فيما يتعلق مبالبس  )ب( 
اجملموعة، خلص فريق تقـصي احلقـائق، اسـتناداً إىل تقريـر خـبري الطـب الـشرعي التـابع للبعثـة،                      
وعدم إشارة أي من األشـخاص الـذين أُجريـت معهـم مقـابالت سـواء مـن اجلانـب اجلـورجي                      
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والـيقني بعـدم حـدوث أي إطـالق للنـار عقـب       األخبازي إىل أن الـرجلني قـد أُعـدما عمـداً،        أو
انفضاض االشتباك، إىل أن الضابطني قد قضيا حنبهما نتيجة إلطـالق النـار عـن قـرب وبـشكل                   

 مباشر يف خضم اشتباك عن كثب؛
فيما يتعلق مبالبسات املواجهة، ادعى اجلانب اجلورجي أهنا جنمت عن عمليـة            )ج( 

خاضـعة للـسيطرة اجلورجيـة، بينمـا ادعـى اجلانـب            ُنفذت ضد جمموعة ختريبية تنشط يف أراض        
األخبــازي أن اهلجمــة ُشــّنت دون ســابق اســتفزاز ضــد حــراس حــدود حبكــم الواقــع خيــضعون    

ورغــم عــدم حيــازة فريــق تقــصي احلقــائق أدلــة قاطعــة، فقــد خلــص إىل أن أوجــه     . للتــدريب
ت يف تبليــسي التــضارب الــيت تعتــري شــهادات األفــراد األخبــازيني ممــن أُجريــت معهــم مقــابال   

وسوخومي، إضافة إىل بعض التفاصيل عن أنشطتهم، تدفع إىل افتراض أن املنطقة رمبـا كانـت                
ويف . مسرحاً ألنشطة تنفيذية أخبازيـة غـري ذات صـلة بأنـشطة اجملموعـة الـيت تعرضـت للـهجوم                  
ورطــة يف الوقــت ذاتــه، فنظــرا لــنقص اخلــربة املهنيــة والدرايــة الفنيــة لــدى اجملموعــة األخبازيــة املت

املواجهة واعتبـاراً لـسلوكها إضـافة إىل افتقارهـا لوسـائل االتـصال البعيـد املـدى، ارتـأى فريـق                      
تقصي احلقائق أنه من غري املرجح أن تكون هذه اجملموعة احملددة شاركت يف عمليـات خاصـة    

 .يف اجلانب اخلاضع للسيطرة اجلورجية
ى قيد اإلعداد بـشأن التوصـيات الـيت         ، ذكرُت أن مثة دراسة جدو     السابقويف تقريري    - ٣٩

وقـام فريــق تقـين موفــد مـن مقــر األمــم    . قدمتـها البعثــة فيمـا يتعلــق بتعزيـز قــدرهتا علـى املراقبــة    
أكتـوبر، وقـدم عـددا مـن     /املتحدة بزيارة املنطقة الواقعة حتت مـسؤولية البعثـة يف تـشرين األول     

أهولة، ورادارات حتديـد مواقـع األسـلحة،        املقترحات املتعلقة باستخدام املركبات اجلوية غري امل      
، أن أواصـل    )٢٠٠٧ (١٧٨١وقـد طلـب جملـس األمـن إيلّ، يف قـراره             . ونظم سـرب األصـوات    

 .استكشاف اخليارات لتنفيذ توصيات البعثة وأن أُخطر اجمللس بناء على ذلك
ظم سـرب  ففيمـا يتعلـق بـن   . وتناولت البعثة استنتاجات الفريـق الـتقين مبزيـد مـن التحليـل           - ٤٠

األصوات، ثبت للبعثـة أن احلـدود املتأصـلة يف جمـّسات سـرب األصـوات بـسبب الطبيعـة اجلبليـة                      
لــوادي كــودوري، إضــافة إىل االعتبــارات املتــصلة بــاألمن وبتــوفري األفــراد والتكــاليف، تــضع    

. سـيما علـى مـدار فـصول الـشتاء      فعالية هذا النظام وقدرته على االسـتمرار موضـع شـك، وال      
تعلق برادارات حتديد مواقع األسلحة، فإن وعورة املنطقة واستحالة الوصول إليها علـى           وفيما ي 

وعـالوة  . امتداد أشهر فصل الـشتاء سـتحّدان أيـضا مـن تغطيـة ُنظُـم الـرادار لـوادي كـودوري                    
جمموعتـان إىل ثـالث جمموعـات مـن         (على ذلك، فحىت لـو تـوافر العـدد الـالزم مـن الـرادارات                

، واألفـراُد املـدربون   ) يف كل موقع من املوقعني إىل ثالثة مواقع علـى حـدة    الرادارات العسكرية 



S/2008/38
 

14 08-21199 
 

ــدار    ــشغيلها علــى م ــشاملة     ٢٤الالزمــون لت ــة ال ــة التغطي ــى كفال ــدرة النظــام عل ــإن ق  ســاعة، ف
 .ملرسومة ليست يف حكم املؤكد بعدللمناطق الالزمة وبلوغ أهدافه ا

رات رادارات حتديـــد مواقـــع وإزاء هـــذا الوضـــع، وبينمـــا سيتواصـــل استكـــشاف قـــد - ٤١
األسلحة، يبدو أن املركبات اجلوية غري املأهولة هي وحدها أقـدر الوسـائل علـى حتـسني قـدرة                   
البعثـة علـى تنفيـذ واليتــها وأكثرهـا تنوعـا مــن حيـث أغـراض االســتعمال وأكثرهـا فعاليـة مــن          

رة كـبرية  متوسـطة احلجـم وذات قـد   من هذا النوع،    ومبقدور جمموعة مركبات    . حيث التكلفة 
من نـشر رادارات حتديـد   اليت كانت متوخاة باألهداف   أن تفي أيضا إىل حد ما  ،على التحليق 

 .مواقع األسلحة ونظم سرب األصوات
 

 التعاون مع قوات حفظ السالم اجلماعية التابعة لرابطة الدول املستقلة -رابعا  
ملــستقلة علــى عالقــات حافظــت البعثــة وقــوات حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة الــدول ا   - ٤٢

وواصلت قوات حفظ السالم التابعة للرابطـة مرافقتـها         . تعاون وثيقة يف تنفيذ والية كل منهما      
للبعثة على طول وادي كودوري األسفل خالل عملية التناوب املنتظمـة ألفرادهـا املـرابطني يف              

ملـساعدة إىل   وقـدمت قـوات حفـظ الـسالم التابعـة للرابطـة أيـضا ا              . قاعدة الفريق يف كـودوري    
قواعد البعثـة األماميـة املؤقتـة، الـيت كانـت تقـام علـى حنـو دوري مبحـاذاة نقـاط تفتـيش قـوات                          

وبفضل التعـاون التـام   . حفظ السالم التابعة للرابطة على جانيب خط وقف إطالق النار كليهما 
رصـد  من جانب قوات حفظ السالم التابعة للرابطة وكفالتها حرية احلركة، اضـطلعت البعثـة ب              

ــانون األول      ــرت يف كـ ــيت جـ ــشمايل الـ ــل الـ ــق العامـ ــدات الفريـ ــاوب وحـ ــة تنـ ــسمرب /عمليـ ديـ
وسّيرت قوات حفظ الـسالم التابعـة للبعثـة ولرابطـة الـدول املـستقلة أيـضا                 ). ٢٠الفقرة   انظر(

 .عددا من الدوريات املشتركة خالل الفترة املشمولة بالتقرير
 

 مسائل حقوق اإلنسان -خامسا  
ــالتقرير، واصــل مكتــب األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان يف    خــالل ا - ٤٣ لفتــرة املــشمولة ب

ــدعم إىل         ــدمي ال ــها وتق ــسان ومحايت ــوق اإلن ــز حق ــة إىل تعزي ــوده الرامي ــا، جه ــا، جورجي أخبازي
 وواصل إجراَء زيارات منتظمة لتفقد مرافق االحتجاز، ورصـد          ،املنظمات غري احلكومية احمللية   
 وتـابع املكتـب حـاالت       . االستـشارية القانونيـة للـسكان احمللـيني        احملاكمات، وإسـداء اخلـدمات    

فرديــة تتعلــق بــشغل ممتلكـــات الغــري علــى حنــو غـــري مــشروع، وحقــوق الــسكن وامللكيـــة،          
ــة، إضــافة إىل االحتجــاز      ــة علــى النحــو الواجــب واحلــق يف حماكمــة عادل واإلجــراءات القانوني

 استقبل مكتب األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان        وعلى امتداد الفترة املشمولة بالتقرير،    . التعسفي
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 معظـم ادعـاءات انتـهاك     تتـصل و.  زائرا ٢١٢يف أخبازيا، جورجيا، الواقع يف مدينة سوخومي،        
 .حقوق اإلنسان حبقوق امللكية، وقّدمها أفراد ينتمون ألصول إثنية شديدة التنوع

مي الـدعم لتنفيـذ أربعـة       ، تقد حمليةوواصل املكتب، بالتعاون مع منظمات غري حكومية         - ٤٤
مشاريع يف جماالت العنف املرتيل، واملساعدة القانونية اجملانية، واملساعدة النفسية للمحتجـزين،            

ــسان    ــوق اإلن ــة حبق ــة العام ــارات      . والتوعي ــي إىل حتــسني مه ــشروع يرم ــل يف م وتواصــل العم
.  مــستقبالًمــن احملتجــزين يف ســجن درانــدا والنــهوض بتعلــيمهم يف ســبيل إعــادة إدمــاجهم ٢٤

وعقد املكتب، باالشتراك مع شرطة األمـم املتحـدة ومركـز االتـصال للقـضايا اجلنـسانية التـابع                  
للبعثة، حلقة دراسية تدريبية بشأن محاية النساء من االستغالل اجلنـسي يف اجملتمعـات اخلارجـة                

ن يف وواصــل العمــلَ بالتعــاون مــع منظمــة األمــن والتعــاو ). ٣٤انظــر الفقــرة (مــن الــصراعات 
وأوفدت منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا إىل وارسـو ممثلَـْين ملركـز حقـوق اإلنـسان                 . أوروبا

الـذي يوجــد مقــره يف غــايل حلـضور اجتمــاع منظمــة األمــن والتعـاون يف أوروبــا بــشأن حتقيــق    
 .البعد اإلنساين

 
  التأهيلبإعادة واملتعلقة األنشطة اإلنسانية - سادسا 

بنـاء  التـابع هلـا      االسـتئماين  الـصندوق  بدأت البعثة من خالل      أكتوبر،/األوليف تشرين    - ٤٥
 يف منطقـة زوغديـدي، كجـزء مـن برنـامج             قريـة ليـا    شرطة ومركز للتـدريب يف    لل مركز جديد 

بتمويــل أعمــال  املفوضــية األوروبيــةوقامــت .  املفوضــية األوروبيــة الــذي متولــه التأهيــلإعــادة
حكومـة أملانيـا شـراء      مّولـت    و ،وشامـشريا أشفى  ملستـ متديـد خـط كهربـائي        و الصرف الـصحي  

 . السينية األشعةمعدات 
ج التأهيـــل يف منطقـــة الـــرتاع  لربنـــامالتوجيهيـــةويف االجتمـــاع الـــذي عقدتـــه اللجنـــة  - ٤٦

 إعـادة  مـن برنـامج   األوىلخبـازى تنفيـذ املرحلـة     اجلـورجى واأل  ان  نـاقش الوفـد   ) ٥ الفقرة انظر(
  التمويـل ا من أجـل مالقتراحاهت العريضة اخلطوط اوقدموروبية،  املفوضية األ الذي متوله التأهيل

 يف تبليـسي    التوجيهيـة  للجنة   التايلتابعة وعقد االجتماع    املواتفق املشاركون على    . يف املستقبل 
 . ٢٠٠٨فرباير /يف شباط

عـن    شـامال  ا املتحـدة استعراضـ    لألمـم الفريق القطري التابع    أجرى  سبتمرب،  /أيلولويف   - ٤٧
العـاملي،  األغذيـة    برنـامج    وشـارك . خبازيـا، جورجيـا   أاجات االقتـصادية واالجتماعيـة يف       الحتيا

 األمــم، ومنظمــة اإلمنــائي املتحـدة  األمــم املتحــدة لـشؤون الالجــئني، وبرنــامج  األمــم ومفوضـية 
سـيكون  والزراعـة يف فريـق االسـتعراض، الـذي       األغذية  ومنظمة  ) فياليونيس(املتحدة للطفولة   

االقتـصاد واملـشاريع    عن  وسيشمل التقرير مواضيع    . ٢٠٠٨ يف بداية عام     اي متاح  النهائ تقريره
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اجملتمـع   ومحايـة  والتعلـيم؛    ؛ والـصحة  ؛ الزراعي والبىن التحتية   واإلنتاج الغذائي   واألمنالصغرية؛  
ــة الطفــل؛ و ــوفري احلماي ــدين؛ و للمــشردين وت ــاء الثقــة اإلســكاناملــساعدة يف جمــال  والعائ .  وبن

 . يف املنطقةاملستقبلية وضع الربامجر توصيات بشأن وسيقدم التقري
 األوروبيـة املفوضـية   الذي متوله   الرزق  بكسب   ه املتعلق  برناجم اإلمنائيوواصل الربنامج    - ٤٨

 تأهيــل إعــادة اإلمنــائيربنــامج ال بــالتقرير، أكمــل املــشمولةوخــالل الفتــرة . وحكومــة النــرويج
ــيليبلـــدة يف امليـــاه إمـــداداتشـــبكات  وشامـــشريا أمنـــاطق غـــايل ويف عـــدة قـــرى و  تكفارشـ

 مـا يقـارب     إىل نوعيـة ال تـوفري ميـاه جيـدة     حتسني فـرص    إىل  هذه املشاريع   وأدت  . وتكفارشيلي
 امليـاه علـى      املـشتغلني يف جمـال      املشاريع من خالل تـدريب     ويتم تعزيز استدامة  . نسمة ٩ ٢٠٠

  األعمـال ملمـثلني عـن      وقـدم تـدريب علـى ختطـيط       . تحصيل الرسوم ل نظام   وضعدعم  وصيانة  ال
 ،تـدريب ال ومن خـالل  . ٢٠٠٥ منذ عام     مزارعا يقوم الربنامج اإلمنائي بتقدمي الدعم هلم       ٦٨٠
قـدم  ، وضـعها  خطـة مت  ٣٢ بـني مـن   و. جمتمعـاهتم احملليـة    لفئـات    أعمـال  خطط    املزارعون وضع

. ئاتوالــدفي، مثــل اجلــرارات الزراعيــة أخــرى مــدخالت  خطــةة عــشريتثــنال اإلمنــائيربنــامج ال
تأهيـل حمـارق يف ثالثـة       بإعـادة   ،  الطفولـة  إنقـاذ ربنامج اإلمنائي أيضا، مـن خـالل منظمـة          وقام ال 

.  الــصحةوّدرب املــوظفني العــاملني يف جمــال، وقــدم معــدات خمتــربات األقــاليم  يفمستــشفيات
 خاصـة  مهـاراهتم،  حتـسني    ن بالسعادة ألنه أتيحت هلم فرص     وواملمرضات املتدرب  وشعر األطباء 

 .العشرين التسعينيات من القرن أوائل منهم مل يتلق أي تدريب منذ العديد وأن
فريـق عمـل رفيـع      نـشئ   أُ،  الرتاعـات يف دول جورجيـا     حـل   شـؤون    من وزارة    ومببادرة - ٤٩

املفوضــية  مــعمفوضــية شــؤون الالجــئني   برنــامج ملناقــشة املــستوى مــشترك بــني الــوزارات    
 االسـتراتيجية هـات   يرجيـا، مبـا يف ذلـك تنفيـذ التوج         خبازيا بطريقة منـسقة، جو    أ يف   اتهومشارك

ويتـألف الفريـق العامـل مـن     ). ١٥ ، الفقـرة ١٧٨١قـرار جملـس األمـن      ( ااملتفق عليهـ  لبناء الثقة   
وزارة شــؤون و الرتاعــاتحــل شــؤون وزارة و الداخليــة،وزارة و اخلارجيــة،ممــثلني عــن وزارة 

  خـالل   حبكـم الواقـع    األخبازية السلطات   ديسمرب، أكدت /األولويف كانون   . واإليواءالالجئني  
يف هـذا الـسياق،     و.  للمفوضـية  االسـتراتيجية هـات   ي مع املفوضية التزامها بتنفيـذ التوج      مناقشتها

يف آخـر قـرارين صـادرين      كـال اجلـانبني     إىل   األمـن جملس  النداءات اليت وجهها    شدد على   فإين أ 
 لتنفيــذ) ١٥ الفقــرة و٩ لفقــرةا) ٢٠٠٧ (١٧٨١و ) ٢٠٠٧ (١٧٥٢القــرارين انظــر  (عنــه

 إىل األول املقــامجــل عــودة الالجــئني واملــشردين يف أ للمفوضــية مــن االســتراتيجية التوجيهــات
 .منطقة غايل

ــع شــركائها   اصــلت ، واالســتراتيجية هــذه إطــارويف  - ٥٠ ــاون م ــائمني املفوضــية، بالتع الق
ــذ ــساعدة الزراع    يف، العمــل بالتنفي ــشمل امل ــيت ت ــة ال ــاء الثق ــشاريع بن ــة، و م ــة، راكــز املي اجملتمعي
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 اليت مشلت مواضيع مثل العنـف اجلنـسي         ونشر التوعية  تأهيل املدارس    وإعادة ،التدريب املهين و
ــف و ــريوس نقــص     العن ــوع اجلــنس وف ــى ن ــائم عل ــةالق ــشرية املناع ــدز/الب ــس وأحــرز . اإلي اجملل

ــس    ــدامنركي لالجــئني واجملل ــيال ــشاريعهم   النروجي ــذ م ــدما يف تنفي ــات ال يف ا لالجــئني تق قطاع
 للمـدارس  التحتيـة    البىن تأهيل   وإعادة،  واملنح الصغرية املأوى، وتعبئة اجملتمعات احمللية،     املتعلقة ب 

 للتنميــة السويــسريةكالــة التنميــة كمــا واصــلت و. املــساعدة القانونيــةتقــدمي واجملتمــع احمللــي و
 .لتقرير باةاملشمول خالل الفترة إىل التوجيهات االستراتيجيةدعمها تقدمي والتعاون 

تقـدمي مـساعدهتا    الدوليـة  احلكوميـة  املتحـدة واملنظمـات غـري    األمموكاالت  وواصلت   - ٥١
 . النــارإطــالقخبــازي مــن خــط وقــف الــصراع علــى اجلانــب األب املتــأثرة الــضعيفةالفئــات إىل 

 حتـسني نوعيـة اخلـدمات يف        إىل املتحدة للسكان دعـم مـشروع يهـدف          األممصندوق  وواصل  
 اإليـدز وثيق مع مركـز     التعاون  بال، الذي تنفذه منظمة غري حكوميه حملية        اإلجنابيةجمال الصحة   

ــة التنــسيق    ــة - اجلورجيــةيف ســوخومي، وبالتنــسيق مــع جلن ــة . األخبازي مــن  ١١٠وتلقــى قراب
 تــوفري علــى العــامني واملمرضــني التــدريب   واملمارســني، اإلجنابيــةمقــدمي خــدمات الــصحة   

صـندوق  قـدم   يف سوخومي،  اإلجنابيةعم عمليات مركز الصحة     لدو. اإلجنابيةخدمات الصحة   
  وطبعـت .اإلجنابيـة لـصحة  ل أساسـية  املتحدة للسكان وسـائل منـع احلمـل ومعـدات طبيـة          األمم
 اإلجنابيـة  الشابات يـضم معلومـات عـن قـضايا الـصحة       لألمهات نسخة من كتاب شعيب      ٨٠٠

 .، جورجياخبازياأ يف ووزعتع،  الرّضوالعناية باألطفال
 الدوليــة للرؤيــة العامليــة ومنظمــة املنظمــة بالتعــاون مــع العــاملي، األغذيــة برنــامج ونفــذ - ٥٢
 . والــسل يف املنطقــة،الغــذاء مقابــل التعلــيمو العمــل، مــشاريع الغــذاء مقابــل حــدود، بــال أطبــاء

وشامــشريا أغــايل ومنــاطق  جمتمعــا حمليــا يف  ١٧ شــخص مــن  ١٢ ٧٠٠ مــن أكثــر وشــارك
 تأهيل البنية التحتية الزراعيـة      إعادة إىلاريع الغذاء مقابل العمل اليت هتدف       وتكفارشيلي يف مش  

غـري املنتجـة لزراعتـها      الـشاي   وحتويـل مـزارع      املتدهورة األراضي تأهيل   إعادةوبعد  . األساسية
 مــن األراضــي الــصاحلة   إضــافية  ا هكتــار١٦٠ علــى حــصل املــستفيدون ، مبحاصــيل أخــرى 

يتعلـق   للـدخل  مـدرّ علـى مـشروع    العـاملي    األغذيـة وافـق برنـامج      ذلـك،    إىل باإلضافة. للزراعة
الغـذاء مقابـل   ومشل برنامج . وشامشرياأغايل ويف منطقيت   يف ست قرى     لألمساك مزارع   بإنشاء

  مـن  ألكثـر  حصـصا غذائيـة    وقـدم  مدرسة، ٨٢ العاملي   األغذيةبرنامج  الذي يضطلع به    التعليم  
 قُـدِّم  بـال حـدود،      أطبـاء  مـع منظمـة   التعـاون   وب. للخطرتعرضا  طفل من أشد التالميذ      ١ ٠٠٠
 . غولريبشمستشفىالرئوي يف مرضى السل  مريضا من ٧٠إىل   أيضاالغذاء
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 دعممسائل ال -ا سابع 
محلتـها  بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيـا         بالتقرير، واصلت    املشمولةخالل الفترة    - ٥٣

اليوم  وجرى االحتفـال بـ  .والتوعية به اإليدز/لبشريةا املناعةفريوس نقص الرامية إىل الوقاية من   
اجملتمعـات احملليـة يف   وشـاركت  . علـى نطـاق البعثـة     نـوفمرب / تشرين الثاين  ٣٠ يف لإليدزالعاملي  

 لـصاحل احملتـاجني يف منطقـة        أمـواال  البعثـة    ومجـع أفـراد   ،  لإليـدز اليوم العاملي   فعاليات  االحتفال ب 
فـريوس نقـص    ب  املعنيـة  بعثـة مـع فرقـة العمـل       يف ال  األملـاين   الفريق الطـيب   وواصل. عمليات البعثة 

 .تسهيل توزيع املواداإليدز /البشرية املناعة
، توعيـة موظفيهـا بـشأن       املرأة التابع هلا   تنسيق شؤون    مركزواصلت البعثة من خالل     و - ٥٤

ى العنـف    اليـوم الـدويل للقـضاء علـ        ومبناسـبة  اإلذاعيـة العاديـة   قضايا اجلنسني من خالل الربامج      
 مت إطـالع األفـراد   بـالتقرير،  املـشمولة وخـالل الفتـرة   . نـوفمرب / تـشرين الثـاين   ٢٥يف   املـرأة ضد  

.  املساواة بـني اجلنـسني يف عمليـات حفـظ الـسالم       موضوع علىوالعسكريني الوافدين   املدنيني  
 العنــف اجلنــسي يف ملكافحــة املتحــدة األمــم ا صــادرا عــن إجــراءات كتيبــأيــضاالبعثــة ووزعــت 

 مـن االسـتغالل اجلنـسي يف        املـرأة  محايـة لبعثـة حـول     حلقة البحـث الـيت ترعاهـا ا        لدعم لصراعا
 ).٣٤ الفقرةانظر (جمتمعات ما بعد الصراع 

بعثـة  الوضـعت  و، ٢٠٠٧ أغسطس/السلوك واالنضباط يف آبمعنية ب  وحدة   نشئتوأُ - ٥٥
لنـشر الـوعي يف داخـل    ة اسـتراتيجي و مـوظفي البعثـة   قبـل تقييم املخاطر لسوء السلوك مـن    أداة ل 
علـى الـصعيدين احمللـي والـدويل، دورة           البعثة، أعضاءمجيع  وقد أكمل   . وتوعية اجلمهور البعثة  

 تـضم مبـادئ     جلميع موظفي البعثة   إلكترونيةمكتبة  أتيحت   معايري السلوك، و   رمسية عن تدريبية  
 .توجيهية تتعلق مبسائل السلوك واالنضباط

 
 املالحظات -ثامناً  

.  تشهد الفتـرة قيـد االسـتعراض وقـوع حـوادث بـني اجلـانبني اجلـورجي واألخبـازي                   مل - ٥٦
ومل تقــع اشــتباكات أخــرى بــني قــوات األمــن اجلورجيــة وقــوات حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة 

. أكتـوبر / تـشرين األول   ٣٠الدول املستقلة بعد املواجهة البالغة اخلطورة اليت جـرت بينـهما يف             
اخللفية اإلجيابية، أن تظهـر سلـسلة مـن االدعـاءات املتعلقـة إمـا بنـشر                 ومن املؤسف مقابل هذه     

قوات على جانيب خط وقـف إطـالق النـار أو حبـوادث تورطـت فيهـا قـوات األخبـاز أو قـوات                     
حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة وأدت إىل نشوب توترات بلغت يف بعـض األحيـان                

 ،ومن السهل تفهم وجود قدر من املعلومات املـضللة        . حد اخلطر يف منطقة الصراع وخارجها     
وهو أمر ال مفر منه يف بيئـة تـسود فيهـا املخـاوف احلقيقيـة وتكثـر فيهـا الـشكوك وتنـدر فيهـا                          
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بيد أن هذا الفاصل، على النحو املبني يف التقرير، بني مـا جيـري مـن                . الوسائل املستقلة للتحقق  
سـائط اإلعـالم أو البيانـات الرمسيـة مـن جهـة       ومـا تنقلـه   حقـائق علـى أرض الواقـع مـن جهـة و     

واحلال كـذلك، فقـد ترسـخت بالفعـل يف أذهـان اجلماعـات              .  مسألة تبعث على القلق    ،أخرى
ولــن يــؤدي إذكــاء  . “صــورة اجلانــب اآلخــر كعــدو ”خــط وقــف إطــالق النــار  علــى جــانيب 

 إعــادة  إىل زيــادة ترســيخها وسيــّصعبإالاملخــاوف والعــداءات عــن طريــق االدعــاء الكــاذب  
. وقد ناشد جملس األمن اجلانبني مراراً ضبط الـنفس        . إرساء الثقة اليت متثل هدفاً معلناً للجانبني      

وإضــافة إىل ذلــك ومــن وجهــة نظــر . وإين أحــث أيــضاً علــى ضــبط الــنفس يف هــذا اخلــصوص
احليلولة دون وقوع الصراع، ال ميكن لالدعاءات الكاذبة من أحد الطرفني سوى أن تزيـد مـن      

ؤدي تـ  و ،ك الطرف اآلخر يف أن االستعدادات الستعمال القـوة جاريـة علـى قـدم وسـاق                شكو
ــذلك  ــصعيد خطــري حمتمــل    ب ــذلك يف ت ــسببة ب ــدابري مــضادة مت ــوارد  . إىل اختــاذ ت ويف نطــاق امل

احملدودة، بذلت بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا جهـوداً دؤوبـة للتحقـق مـن أكـرب عـدد                  
وستواصـل البعثـة    . يتعلق باألحداث اليت جتري داخل منطقة مـسؤوليتها       ممكن من التقارير فيما     

 .من استنتاجاتالبعثة إليه ما ختلص  وأقترح أن يأخذ اجلانبان على حنو تام ،القيام بذلك
ــز منــذ عــام       - ٥٧ ــة وقــدراهتا مبزيــد مــن التركي ــدما ٢٠٠٦وحتظــى مــسألة مــوارد البعث ، عن

رى إىل وادي كودوري، وهي منطقة جتتمع فيهـا وعـورة   انتقلت التوترات بني اجلانبني مرة أخ 
وتـشري  . األراضي واملخاطر األمنية لتقوض فعالية دوريـات املـشاة الراجلـة والـدوريات الراكبـة              

ــة    دون اســتباق دراســات  ،مــارس/ آذار١١دراســات اجلــدوى الــيت أجريــت يف أعقــاب حادث
كثـر الـسبل فعاليـة وكفـاءة لـتمكني      أخرى، إىل أن املركبات اجلوية غري املأهولة هي بوضـوح أ   

. البعثة من االضطالع بواليتها املتعلقة باملراقبـة مـع تـوفري أقـصى درجـة مـن الـسالمة ملوظفيهـا                    
هـذه املركبـات     بـالنظر إىل أن      وقد طُرحت تـساؤالت، وبوجـه خـاص مـن اجلانـب األخبـازي،             

تخدامها ألغــراض اجلويــة عبــارة عــن تكنولوجيــا ذات قــدرات عاليــة، عــن إمكانيــة إســاءة اســ  
وتعكف البعثة على وضع إجراءات تشغيل موحدة معدة حتديـداً للتـصدي            . خارج والية البعثة  

 حتـسني مـستوى     فـإن وينبغي أن أضيف أنه مع جتـاوز مـسألة وادي كـودوري،             . هلذه الشواغل 
ة ثغرة قدميـة مـضى عليهـا زهـاء عقـد تفـصل بـني واليـة البعثـ                  يسد  أدوات املراقبة املتاحة للبعثة     

ويف الواقع، مع أن والية املـراقبني العـسكريني لألمـم املتحـدة احملـددة يف إطـار اتفـاق                   . وقدراهتا
موسكو تغطي عملية رصد منطقة الصراع ومياهها الـساحلية وجماهلـا اجلـوي إضـافة إىل وادي                 

، اقتـصرت   ٢٠٠١ يف الوادي يف عام      كودوري، فإن البعثة منذ إسقاط طائرة عمودية تابعة هلا        
ى دوريــات املــشاة الراجلــة والــدوريات الراكبــة علــى النحــو املــشار إليــه أعــاله مــع القيــود   علــ

وستــصبح البعثــة بفــضل ســد ثغــرة القــدرة أكثــر مقــدرة علــى تأديــة اجلانــب    . املالزمــة لــذلك
 . احليلولة دون وقوع الصراعاألساسي من واليتها وهو
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ويظهـر  . ية غري جدير باالهتمام   وذلك ال يعين أن جانب تسوية الصراع من هذه الوال          - ٥٨
ــزال يف طريــق  ، شــأنه شــأن تقــارير ســابقة كــثرية  ،هــذا التقريــرمــن  ــة الــسياسية ال ت  أن العملي

بل وأسوأ من ذلك، أعرب مراقبون موثوق هبـم مـن كـال جـانيب خـط وقـف إطـالق                   . مسدود
ى هلـا منـذ    أدىن مـستو ٢٠٠٧النار يف تعليق هلم عـن أن العالقـة بـني اجلـانبني سـجلت يف عـام             

ــيت وقعــت يف عــام      ــرة أخــرى . ١٩٩٨أعمــال العنــف الواســعة النطــاق ال ــان  وم ــت احلملت  بيّن
، األوىل النتخابات رئاسة جورجيـا والثانيـة        ٢٠٠٧االنتخابيتان اللتان جرى تنظيمهما يف عام       

النتخابات برملان األمر الواقـع األخبـازي، الـشرخ العميـق الـذي يفـصل بـني املطـامح الـسياسية                  
إعــادة التوحيــد يف صــدارة األولويــات غــري القابلــة   أن جــانبني وأنــصارمها مــن خــالل اعتبــار لل

وكالمهــا يــسعى إىل هدفــه  ،ســوخومياالســتقالل يف صــدارة أولويــات للتفــاوض يف تبليــسي و
 الـوارد   “بنـاء الثقـة   ”ويف ظل هذه اخللفية، اتبعت األمم املتحدة بصورة أساسـية هنـج             . بإصرار

 نجاح يف إقامة حوار متعلـق بـاألمن        أعاله باالستناد إىل فرضية مؤداها أن ال       ٣وصفه يف الفقرة    
وعودة املشردين داخلياً والالجئني ومسائل اإلصالح االقتـصادي والـشؤون اإلنـسانية، سـيفيد              

من جهتـها بـصوت أعلـى    جورجيا وطرحت حكومة   . يف حتقيق تسوية سياسية شاملة للصراع     
 وعلــى ،ن طريــق إجــراء مراجعــة متعمقــة لــصيغة حفــظ الــسالمإال عــيــتم فكــرة أن التقــدم لــن 

ازيــة بــشدة مــن جهتــها علــى إجــراء واعترضــت القيــادة األخب. نطــاق أضــيق ألشــكال التفــاوض
 فيما أعربت، يف بعض األحيـان، عـن شـكوكها اخلاصـة إزاء              ،تغيري يف صيغة حفظ السالم     أي

الواضـح منـذ وقـت طويـل أن الفـوارق           وكـان مـن     . ما تعتربه حتيزاً يف مشاركة اجملتمـع الـدويل        
الكبرية بشأن اهلدف املنشود لعملية السالم زادت بالتايل بـسبب أوجـه اخلـالف الـشديد علـى                  

 ،وأرى يف هــذه األزمــة فرصــة لألمانــة العامــة ألن جتــري تقييمــاً لعمليــة الــسالم  . العمليــة ذاهتــا
الجتـاه اهلـابط الـذي    وعلى ذلـك األسـاس وبـدعم مـن فريـق األصـدقاء، أن تعمـل علـى وقـف ا                 

 .تنحوه العملية على ما يبدو وأن تضعها على مسارات أكثر صالبة
معربـاً عـن شـكري للممثـل اخلـاص وملـوظفي البعثـة علـى اجلهـود                  هذا التقريـر    وأختم   - ٥٩

ملواصـلة   أساسـية    ماحلثيثة اليت يبذلوهنا يف بيئة متقلبة ولفريق األصدقاء الـذين كانـت مـشاركته             
 ولكثري مـن الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة الـيت تواصـل إسـهامها يف                   ،هودما أبذله من ج   
 .عملية السالم
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 املرفق
 )٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١يف (البلدان املسامهة مبراقبني عسكريني   

 
 املراقبون العسكريون البلد

 ٤ الحتاد الروسيا
 ٧ األردن
 ٣ ألبانيا
 ١٢ أملانيا

 ٤ إندونيسيا
 ٣ روغوايأو

 ٥ أوكرانيا
 )أ(١١ باكستان

 ٨ بنغالديش
 ٤ بولندا
 ٥ تركيا

 ٥ اجلمهورية التشيكية
 ٧ مجهورية كوريا

 ٥ الدامنرك
 ٢ رومانيا
 ٣ السويد
 ٤ سويسرا

 ١ غانا
 ٣ فرنسا
 ٣ كرواتيا
 ٢ ليتوانيا
 ٦ مصر

 ٥ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 ١ يامنغول

 ١ مولدوفا
 ٢ النمسا
 ١ نيبال

 ١ نيجرييا
 ٧ هنغاريا
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 املراقبون العسكريون البلد

 ٢ الواليات املتحدة األمريكية
 ١ اليمن
 ٥ اليونان
 ١٣٣ اجملموع 

 
   .يشمل ذلك العدد رئيس املراقبني العسكريني )أ( 

 / كـــــانون الثـــــاين١يف (البلـــــدان املـــــسامهة بـــــأفراد الـــــشرطة املدنيـــــة   
 )٢٠٠٨ يناير

 
  املدنيةةالشرط البلد

 ٢ االحتاد الروسي
 ٥ أملانيا

 )أ(١ أوكرانيا

 ٢ بولندا
 ٢ اجلمهورية التشيكية

 ٢ السويد
 ٢ سويسرا

 ١ غانا
 ٢ الفلبني
 ١٩ اجملموع 

 
 .يشمل ذلك العدد كبري مستشاري الشرطة )أ( 
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