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 أخبازيا، جورجيا تقرير األمني العام عن احلالة يف  
 

 مقدمة -أوال  
 تــشرين ١٥، املــؤرخ )٢٠٠٧ (١٧٨١عمــال بقــرار جملــس األمــن مقــدم هــذا التقريــر  - ١

، والذي مـّدد جملـس األمـن مبوجبـه واليـة بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف            ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
دم التقريــر معلومــات مــستكملة عــن احلالــة يف ويقــ. ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٥جورجيــا حــىت 

 .)S/2008/38( ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣أخبازيا، جورجيا، منذ تقريري املؤرخ 

وساعده كـبري املـراقبني العـسكريني، اللـواء نيـاز           .  قيادة البعثة  وقد واصل ممثلي اخلاص    - ٢
 ١٣٤البعثــة يبلــغ ، كــان قــوام ٢٠٠٨مــارس / آذار٢٥ويف . )باكــستان(حممــد خــان خطــاك  

 ).انظر املرفق( ضابط شرطة ١٨ا و مراقبا عسكري
 

 العملية السياسية -ثانيا  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت البعثـة جهودهـا الراميـة إىل احلـد مـن تـصاعد                   - ٣

وال يـزال النـهج   . اع وتيسري احلـوار بـني اجلـانبني اجلـورجي واألخبـازي         نـزالتوترات يف منطقة ال   
اع يكمن يف أن وجـود حـوار نـاجح بـشأن األمـن، وعـودة املـشردين        نـزلعام املتبع يف تسوية ال   ا

املـسائل اإلنـسانية، سيـساعد علـى التوصـل          معاجلـة   داخليا والالجئني، واإلنعاش االقتـصادي، و     
املبــادئ ”اع، مــع مراعــاة املبــادئ الــواردة يف الوثيقــة املعنونــة   نـــزإىل تــسوية سياســية شــاملة لل 

، S/2002/88انظـر   (ورسـالة إحالتـها     “ اسية لتوزيع االختصاصات بني تبليسي وسوخومي     األس
 .واألفكار اإلضافية اليت طرحها اجلانبان) ٣ الفقرة

وواصل ممثلي اخلاص إجراء اتصاالت منتظمة مع كال اجلانبني، وكـذلك مـع جمموعـة                - ٤
ورغم ما بذله من جهود، ظلـت        .أصدقاء األمني العام، يف تبليسي ويف عواصم بلدان اجملموعة        

اســتمرار إصــرار اجلانــب األخبــازي علــى انــسحاب األفــراد إىل عمليــة املفاوضــات معلّقــة نظــرا 
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ف املفاوضـات   اجلورجيني املسلحني من منطقة وادي كـودوري العليـا كـشرط مـسبق السـتئنا              
 .مع اجلانب اجلورجي

ــومي  - ٥ ــر / شــباط١٩ و ١٨ويف ي ــار ممث ٢٠٠٨فرباي ــع كب ــة أصــدقاء   ، اجتم ــي جمموع ل
ــظ الــسالم         ــساعد لعمليــات حف ــام امل ــاع األمــني الع ــام يف جنيــف، ورأس االجتم ــني الع . األم

الغرض مـن االجتمـاع هـو اسـتعراض التطـورات الـيت اسـتجّدت يف عمليـة الـسالم الـيت                       وكان
 ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٢٨  و٢٧تقودها األمم املتحدة منذ اجتمـاعهم األخـري يف بـون يـومي      

ومناقــشة ســبل ووســائل الــدفع قــدما بعمليــة تــسوية   . )١٤-٨، الفقــرات S/2007/439انظــر (
 .وقد شارك وفد من كل من جورجيا وأخبازيا يف املناقشة. اعنـزال

ويف االجتمــاع، شــدد اجلانــب اجلــورجي علــى األمهيــة احليويــة اللتــزام اجملتمــع الــدويل   - ٦
 يف قـرارات جملـس   لـى النحـو الـذي يتجلـى    ع ،باحلفاظ على سالمة جورجيا اإلقليمية وسيادهتا   

وأشـار إىل التقـدم     .  إىل األمـام يف خطـوات تدرجييـة        النــزاع وتعهد بـدفع عمليـة تـسوية        . األمن
، مبــا يف ذلــك التحقيــق يف ٢٠٠٧احملــرز يف تنفيــذ التــدابري الــيت نوقــشت يف جنيــف وبــون عــام 

ريـه فريـق تقـصي احلقــائق    الـذي جي  )٧-٥، الفقــرات S/2007/588انظـر  (فيـد سـيغوا   ياختفـاء د 
وأعلن، بصفة خاصة، أنه قـد      . ، ومسألة املفقودين  النـزاعاملشترك، وبرنامج اإلنعاش يف منطقة      

وىف بالتزاماته فيما خيص منطقة وادي كودوري العليا وأن هذا أمـر ميكـن التحقـق منـه بفـضل                    
وأعرب عن اعتقاده بأنـه     . كلفريق البعثة هنا  ما اتُّخذ من تدابري للشفافية من قبيل إنشاء قاعدة          

وفيمـا خيـص األمـن أيـضا، رأى     . ينبغي بناء على ذلك حذف هذه املسألة من جدول األعمـال    
الوفد اجلورجي أنه من املمكن التوصـل فـورا إىل حـلّ للمـسائل املعلّقـة فيمـا يتـصل باسـتئناف                      

ريــق تقــصي وشــّدد الوفــد اجلــورجي علــى أنــه ينبغــي توســيع نطــاق حتقيقــات ف. احلــوار األمــين
 . حالة أخرى٣٢احلقائق املشترك لتشمل 

وأكّـد اجلانـب اجلـورجي اسـتعداده لالشـتراك مـع اجلانـب األخبـازي يف وضـع وتنفيــذ           - ٧
 زيــادة الثقــة وتعزيــز التواصــل بــني ترمــي إىلمقترحــات حمــّددة وملموســة وقائمــة علــى النتــائج 

ويف هـذا الـصدد، أكّـد الوفـد اجلـورجي           . الشعبني وإقامة الروابط املتينة بـني اجملـتمعني املـدنيني         
وأكـــد علـــى اســـتعداده لوضـــع  . علـــى انتهاجـــه هنجـــا إنـــسانيا، ال سياســـيا، حنـــو بنـــاء الثقـــة  

اســتراتيجيات اســتباقية أحاديــة اجلانــب لالتــصاالت باســتخدام وســائل منــها اإلعــالم، وذلــك    
. ورجي واألخبـازي لتخفيف حدة التوترات وهتيئة األجـواء حلـدوث مـصاحلة بـني اجملـتمعني اجلـ         

مـساعدة الـصحفيني اجلـورجيني واألخبـاز علـى          إىل  ويف هذا السياق، دعا الوفد اجملتمع الـدويل         
وكبدايـة، أعـرب اجلانـب اجلـورجي عـن اسـتعداده            . االطّالع على املعلومـات بـصورة مباشـرة       

ورجي ومن بني جمموعة من املقترحات احملددة، ركّـز اجلانـب اجلـ         . الستقبال الصحفيني األخباز  
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 الوصــول إىل اتفــاق مــع شــريطةعلــى إقامــة الــروابط االقتــصادية ورفــع اجلــزاءات االقتــصادية،  
 منــها األســاليب املتبعــة لكفالــة حريــة حركــة      ،اجلانــب األخبــازي بــشأن عــدد مــن املــسائل     

ــا       ــة، مبــا يف ذلــك مــا يتــصل بعــودة املــشردين داخلي األشــخاص والبــضائع، والــضمانات األمني
ألنــشطة االقتــصادية  ا وشــّدد اجلانــب اجلــورجي علــى أن   .  آمنــة وكرميــة والالجــئني بــصورة 

ويف هـذا الـصدد، كـرر اجلانـب         . أن تكـون أفـضل اآلليـات الكفيلـة ببنـاء الثقـة            ميكن  املشتركة  
التوصيات اليت صـدرت    اجلورجي اإلعراب عن استعداده لبحث مزيد من السبل احملّددة لتنفيذ           

وأعـرب اجلانـب اجلـورجي أيـضا عـن اسـتعداده إلعـادة               .يف بون خبصوص االتصاالت البحرية    
 القوة وعودة املشردين داخليـا      عمال بشأن عدم است   ٢٠٠٥النظر يف جمموعة الوثائق املعّدة عام       

وبـصفة عامـة، أعلـن اجلانـب اجلـورجي          . والالجئني، وذلك مع مراعاة ما استجد مـن ظـروف         
 .ابري بناء الثقةاعتزامه التوصل إىل ُنُهج جديدة ومبتكرة لتنفيذ تد

قـد وصـفت   األمم املتحدة أن وأشار اجلانب األخبازي مستشهدا بتقريري السابق، إىل       - ٨
جامدة متاما، ودعا األمم املتحدة وجمموعـة األصـدقاء         بأهنا  عملية املفاوضات   يف اآلونة األخرية    

، ب األخبـازي  وشـدد اجلانـ   . النــزاع  يف هنجهمـا إزاء تـسوية        ، بنـاء علـى ذلـك      ،عادة النظـر  إىل إ 
، املبـدأين الـدوليني    اتزاناعي الوسطاء الدوليون، بصورة أكثر على ضرورة أن يرا بوجه خاص، 

يف املتمــثلني يف حــق تقريــر املــصري والــسالمة اإلقليميــة، وخاصــة يف ضــوء املقــررات الــصادرة    
رقــة  الغايــة، اقتــرح اجلانــب األخبــازي اختــاذ و لتلــك اوحتقيقــ.  بــشأن كوســوفواآلونــة األخــرية

ــة    أساســا ملفاوضــات  ،٢٠٠٦ واملقدمــة يف عــام “مفتــاح املــستقبل”املوقــف األخبــازي املعنون
املبـادئ األساسـية لتوزيـع    ”التسوية الشاملة اليت جترى يف املستقبل عوضـا عـن الوثيقـة املعنونـة              

 .) أعاله٣انظر الفقرة (“ االختصاصات بني تبليسي وسوخومي

األخبازي اعتزامه مواصلة التعاون مع عملية السالم الـيت         ويف الوقت ذاته، أكد اجلانب       - ٩
.  علميــة الــسالم والوفــاء بااللتزامــات الــيت قطعهــا علــى نفــسه يف إطــار،تقودهــا األمــم املتحــدة

ص، أكد الوفد األخبازي جمددا التزامه بتنفيذ تدابري بناء الثقة الـيت اقترحتـها جمموعـة              بوجه خا و
إىل درجـة   و،   الثقة املتبادلـة بـني الطـرفني       لرئيسية الكفيلة بتعزيز   وشّدد على املسائل ا    .األصدقاء
 التنفيـذ الكامـل التفـاق موسـكو بـشأن منطقـة             مـن قبيـل    ؛ مصداقية املفاوضـات نفـسها     ،كبرية

ويف .  القوة، ورفع احلظر املفروض من رابطة الـدول املـستقلة       عمالوادي كودوري، وعدم است   
ى حتلّيه باملرونة يف السعي إىل إجيـاد حلـول وسـط بـشأن      هذا الصدد، أكّد اجلانب األخبازي عل     

ــك ــة وادي         تل ــة يف منطق ــوة شــرطة حملي ــشاء ق ــى إن ــدرجييا عل ــل ت ــك العم ــا يف ذل ــسائل، مب  امل
 الوثــائق  املتكاملــة مــنموعــةاجملكــودوري العليــا، مبــساعدة دوليــة إذا اقتــضى األمــر؛ واعتمــاد  

ــت   ــدم اس ــة بع ــشردين د  عمالاملتعلق ــودة امل ــوة وع ــا الق ــاوض بــشأهنا   ،اخلي ــل التف ــيت مت بالفع .  ال
بالنسبة لتـدابري بنـاء الثقـة األخـرى الـيت مت حتديـدها يف بـون، ركّـز اجلانـب األخبـازي علـى                          أما
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ــذها  ــل النظــر يف      . ســجلّه يف تنفي ــون قب ــدها يف ب ــيت مت حتدي ــذ املقترحــات ال ــضا تنفي ــرح أي واقت
فر ستمر يف إصـدار جـوازات الـس       وأخـريا، أوضـح الوفـد األخبـازي أنـه سيـ           . مقترحات جديـدة  

 .األخبازية على أساس طوعي حبت

وأشارت جمموعـة األصـدقاء إىل اهلـدوء النـسيب علـى خـط وقـف إطـالق النـار خـالل                       - ١٠
. صون احلالة األمنيـة وتعزيزهـا     على  األشهر القليلة املاضية، وشددت على أمهية تعاون اجلانبني         

لعاجـل الســتئناف عقــد االجتماعــات األمنيــة بــني  ويف هـذا الــصدد، كــّررت اجملموعــة نــداءها ا 
اجلانبني والبعثة وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة يف أقـرب وقـت ممكـن، حيـث             

وبالنـسبة لبنـاء الثقـة، أعربـت جمموعـة          . لتعـاون والثقـة   مـن متطلبـات ا    ميثل ذلك متطلبا أساسيا     
يونيـه  /م منذ انعقاد اجتمـاع بـون يف حزيـران         األصدقاء عن خيبة أملها إزاء عدم إحراز أي تقد        

 وشددت على أمهية التنفيذ الكامل للمقترحات املتعلقة بتدابري بنـاء الثقـة الـيت قدمتـها              ،٢٠٠٧
 . وأيدها جملس األمن٢٠٠٧فرباير /جمموعة األصدقاء يف شباط

 ويف الوقت ذاته، الحظت جمموعة األصدقاء وجـود أرضـية مـشتركة، علـى مـا يبـدو،                  - ١١
فيما يتعلق بضرورة التركيز، بعد عام من تصاعد حالة انعدام الثقة، علـى العمـل تـدرجييا علـى                   

وشـّجعت مجاعـة األصـدقاء      . إقامة عالقات عمل من جديد بني اجلانبني يف طائفة مـن املـسائل            
وأحاطـت اجملموعـة علمـا بعـدد مـن املقترحـات        .  عملي يف هذا الـصدد      هنج تباعاجلانبني على ا  

 تزيـد   أنمـن شـأهنا   ارتباطـات  إجيـاد املقدمة من اجلانب اجلورجي، إال أهنا حذّرت من اجلديدة  
تنفيـذ  ملـدى  وكررت اإلعـراب عـن التزامهـا بالرصـد الـدقيق      . من صعوبة حتقيق نتائج ملموسة 
وذكّـرت جمموعـة األصـدقاء أيـضا بـأن اخلـربة الدوليـة متاحـة                . اجلانبني ما قّدماه من تأكيـدات     

 جمال التصدي للمسائل اليت يغلب عليها الطابع التقين بـشكل أكـرب يف جـدول                جلانبني يف أمام ا 
وشـددت جمموعـة    . أعماهلما، وعرضت تقـدمي الـدعم امللمـوس يف جمـايل التجـارة واالتـصاالت              

وأعادت التأكيد على األمهيـة األساسـية       . األصدقاء على ما توليه من أمهية ملسألة حفظ السالم        
شردين داخليا يف العودة إىل أخبازيا، جورجيا؛ وشـجعت اجلـانبني علـى      حلق مجيع الالجئني وامل   

 على اختاذ خطوات عملية حنو هتيئة ظروف أفـضل لعمليـات العـودة، وأول مراحلـها                 أن يركزا 
ويف هذا السياق، أشارت اجملموعة باهتمام إىل وجـود إمكانيـة للنظـر             . العودة إىل مقاطعة غايل   

 القــوة وعــودة املــشردين داخليــا    عمالوثــائق املتعلقــة بعــدم اســت    ال املتكاملــة مــن موعــةاجمليف 
 . النهائية يف أقرب وقت ممكنتهاوالالجئني، وشجعت اجلانبني على إمتام صيغ

ورحبت جمموعة األصدقاء بتأكيـد اجلـانبني جمـددا علـى التزامهمـا بعمليـة الـسالم الـيت             - ١٢
 تقـع   النــزاع ية عـن جنـاح آليـات تـسوية          ومع التـشديد علـى أن املـسؤول       . تقودها األمم املتحدة  
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على عاتق الطرفني نفسيهما، أعلنت جمموعة األصدقاء تصميمها على مواصلة تقدمي املـساعدة              
 .جلانبني واألمم املتحدة يف إطار قرارات جملس األمنإىل ا

  بيانـا يؤيـد تعليـق املفاوضـات        ، األخبازي األمر الواقع  مارس، اعتمد برملان  / آذار ٤ويف   - ١٣
. مع اجلانـب اجلـورجي إىل أن تنـسحب القـوات اجلورجيـة مـن منطقـة وادي كـودوري العليـا                   

 “الواليـة ” إلعـادة إقـرار       الالزمـة  أن تتخذ التدابري  األمر الواقع   وإضافة إىل ذلك، أهاب بقيادة      
 األمــر الواقــعمــارس، ناشــد برملــان /آذار ٧ويف . األخبازيــة علــى منطقــة وادي كــودوري العليــا

ــراف      األمــم امل ــدول، وخاصــة االحتــاد الروســي، النظــر يف االعت ــة وال تحــدة واملنظمــات الدولي
 .باستقالل أخبازيا

مارس، أعلن االحتاد الروسي أنه، نظرا لـتغري الظـروف، بـات يعتـرب نفـسه          / آذار ٦ويف   - ١٤
الـصادر عـن جملـس رؤسـاء الـدول األعـضاء يف       ، يف حلّ من القيود اليت ُوضعت مبوجب القرار 

، بـشأن التـدابري الراميـة إىل تـسوية          ١٩٩٦ينـاير   /كانون الثاين ١٩ الدول املستقلة املؤرخ     رابطة
واقترح على البلـدان األخـرى األعـضاء يف          ).A/51/62-S/1996/74(الرتاع يف أخبازيا، جورجيا     

ة النتـهاك سـيادهتا وسـالمتها       صـرحي واعتـربت جورجيـا القـرار حماولـة         . الرابطة أن حتذو حـذوه    
رابطـة  الـصادرة عـن   قيـود  الالـيت قـد تترتـب علـى رفـع             وحـذرت مـن اآلثـار العمليـة        ،ةاإلقليمي

ــشر املعلمــني        ــاء املمتلكــات واالســتثمارات ون ــها باقتن ــق من ــا يتعل ــستقلة، وخباصــة م ــدول امل ال
عـدم التـسامح    ”وأعلنـت انتـهاج سياسـة       . العسكريني األجانب والقـوات واألعتـدة العـسكرية       

ــا إزاء عـــسكرة أخباز ــاإطالقـ ــا، جورجيـ ــاو،“يـ ــدرء   وتعهـــدت بالتعـ ــدويل لـ ــع الـ ــع اجملتمـ ن مـ
 .األوضاع تعقّّد

عاهتا نــــزامـــارس، أعـــادت القيـــادة اجلورجيـــة تأكيـــد التزامهـــا بتـــسوية  / آذار١٥ويف  - ١٥
الداخلية بالطرق الـسلمية، إال أهنـا أعلنـت معارضـتها للتوقيـع علـى وثـائق جديـدة بـشأن عـدم               

اتفاقات وقف إطـالق النـار الـسابقة قـد          أن  ، مشرية إىل    النـزاع  القوة يف عملية تسوية    عمالاست
 .أّدت إىل فقدان أخبازيا

ــسات اســتماع     / آذار٢١ و ١٩ و ١٣ويف  - ١٦ ــدوما الروســي جل ــارس، عقــد جملــس ال م
ويف . ا اجلنوبيــة احلــصول علــى االعتــراف واالســتقاللتيبــشأن التمــاس كــل مــن أخبازيــا وأوســي

ــدوم  /آذار ٢١ ــد ال ــارس، اعتم ــا م ــه ا بيان ــرب في ــا     اعت ــيادة جورجي ــم س ــن دع ــراب ع ــع اإلع ، م
 ضـروري يف ضـوء إعـالن كوسـوفو          الروسي أمر االحتاد   تعديل سياسة    أنوسالمتها اإلقليمية،   

تقدمــه للمــواطنني   تعزيــز مــاإىل  الــدوما الــسلطة التنفيذيــةدعــاو. اســتقالهلا مــن جانــب واحــد
وخاصة يف ضوء سـعي جورجيـا لالنـضمام إىل      الروس املقيمني يف أخبازيا من مساعدة ومحاية،        

 اإلبقـاء علـى األشـكال القائمـة حلفـظ      احلاجـة إىل  وشـدد علـى     . منظمة حلـف مشـال األطلـسي      
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ــسوية      ــاق لت ــتم التوصــل إىل اتف ــسالم إىل أن ي ـــزاعال ــادة قــوام     إىل، والن ــة زي ــر يف إمكاني النظ
ــوة ــسالم  قـ ــظ الـ ــسلطة التنفيذيـــ   . حفـ ــر الـ ــضا أن تنظـ ــرح أيـ ــاالعتراف  ة يف اإلواقتـ ــراع بـ سـ

 .أخبازيا باستقالل

ــة      / آذار٢٤ويف  - ١٧ ــه حماول ــدوما بأن ــان ال ــة بي ــة اجلورجي ــارس، وصــفت وزارة اخلارجي م
 يف شؤون جورجيا الداخلية، معربة عن قلقها بصفة خاصة إزاء دعـوة الـدوما       صريحللتدخل ال 

ــا   ــاالعتراف بأخبازي ــد     . إىل اإلســراع ب ــان ق ــأن البي ــا ب ــر أن االحتــاد  وأعربــت عــن اعتقاده أظه
الروســي قــد حــرم نفــسه مــن أي حــق يف ادعــاء القيــام بــدور الوســيط احملايــد يف عمليــة تــسوية 

وحذرت أيضا من أن أي تعديل لنشر قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املـستقلة               . النـزاع
 .دون موافقة السلطات اجلورجية يف أخبازيا سيشكل عمال عدوانيا ضد دولة جورجيا

مــارس، أوجــز الــرئيس ساكاشــفيلي مقترحــات جورجيــا بــشأن تــسوية  / آذار٢٨ويف  - ١٨
مــنح اســتقالل ذايت غــري حمــدود وإقامــة نظــام احتــادي واســع النطــاق،     : وهــى تــشمل. الــرتاع

مدعمني بضمانات دوليـة؛ وحـصول األخبـاز علـى متثيـل سياسـي واسـع يف اهلياكـل الرمسيـة يف                      
ديد هـو منـصب نائـب الـرئيس يتـواله مـواطن أخبـازي؛               جورجيا، مبا يف ذلك إنشاء منصب ج      

وحق االعتراض علـى التـشريعات والقـرارات املتـصلة بـاملركز الدسـتوري ألخبازيـا، جورجيـا،                  
ــصاديتني حــرتني يف         ــتني اقت ــشاء منطق ــرقهم؛ وإن ــهم وع ــة األخبــاز ولغت ــصلة بثقاف ــسائل املت وامل

مـج دائرتـى إنفـاذ القـانون واجلمـارك           بـصورة مـشتركة؛ ود     انمقاطعىت غايل وأوشامشريا ُتراقبـ    
واقتــرح أيــضا أن يــصبح االحتــاد الروســي، إىل جانــب عــدد آخــر مــن أعــضاء اجملتمــع . تــدرجييا

وصـرحت قيـادة األمـر الواقـع األخبازيـة بـأن تلـك املقترحـات غـري                 . الدويل، وسـطاء يف الـرتاع     
 علــى قــدم ،جيــامقبولــة، وأكــدت موقفهــا املتمثــل يف أن بنــاء عالقــات حــسن جــوار مــع جور 

 . هو املوضوع الوحيد الذي لديها استعداد للنظر فيه،املساواة
 

 مـراقيب األمـم املتحـدة       ة الواقعة حتت مسؤولية بعثـة     ـورات يف املنطق  ــالتط -ثالثا  
 يف جورجيا

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظلت احلالة على طول خط وقف إطـالق النـار هادئـة                 - ١٩
وكـان هـذا هـو احلـال بـصفة خاصـة يف             .  حدة التـوتر مـن حـني إىل آخـر          تاشتّد وإن،  عموما

 األخبازية لثالثة من رعايا جورجيا، هم صـحفي ومـصور           األمر الواقع أعقاب احتجاز سلطات    
فربايـر، ووقـوع انفجـار يف قريـة نابـاكيفي يف قطـاع غـايل يف                 / شـباط  ٢٦ووالدته، يف غايل يف     

 تلــك توأد.  األخبازيــةاألمــر الواقــعأفــراد ميليــشيا  أصــيب فيــه ثالثــة مــن  ،فربايــر/ شــباط٢٩
 أن وجــهوعقــب .  إىل تعزيــز القــوات األمنيــة علــى جــانيب خــط وقــف إطــالق النــار التطــورات
ن نــداءات إىل نظــرائهم األخبــاز، وتقــّدم أولئــك األخبــاز بالتمــاس إىل قيــادة  ان جورجيــاصــحفي
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مــارس وُســلما إىل البعثــة الــيت قامــت / آذار٦ أفــرج عــن الــصحفيني يف ،األخبازيــة األمــر الواقــع
ــار    ــهم عــرب خــط وقــف إطــالق الن ــهم وانعقــاد اجتمــاع بــني املمــثلني    . بنقل ــراج عن وبعــد اإلف

العــسكريني الرفيعــي املــستوى مــن قــوة حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة واجلانــب 
 .طقة األمنيةسحب اجلانبان األفراد اإلضافيني من املنواجلورجي، خفّت حدة التوتر 

 
 قطاع غايل  

 خــالل الفتــرة قيــد   ،مشلــت احلــوادث اإلجراميــة الــيت أبلغــت عنــها دوريــات البعثــة        - ٢٠
ــة إحــراق   ،االســتعراض ــة قتــل وحادث ــة قتــل وحماول وتــويف أحــد  .  حــوادث ســرقة١٠و  حادث

 .الضحايا يف واحدة من حوادث السرقة الحقا يف املستشفى

 فيــد ســيغوا وغريهــم مــنياجلــورجيني، قــام أقــارب دوعقــب اإلفــراج عــن الــصحفيني  - ٢١
علـى التـيقن مـن      سكان غايل بسّد مدخل مقر البعثة يف قطـاع غـايل مطـالبني البعثـة باملـساعدة                  

 .وجوده مكان
مارس، أجرى اجلانب األخبازي تدريبات عـسكرية       / آذار ٥فرباير إىل   / شباط ٢٩ومن   - ٢٢

. بابات واألســلحة الــصغرية وقــذائف اهلــاون اســتخدمت فيهــا الــد،يف منــاطق منــها أوشامــشريا
وأصدرت ثالثة تقارير بوقوع انتـهاكات بـسبب تقييـد          . ورصدت البعثة بعض هذه التدريبات    

 .حرية حركة البعثة ووجود معدات عسكرية ثقيلة يف املنطقة اليت يقّيد دخول األسلحة إليها

 غـري    جورجيـة  كبـة جويـة   مارس، اّدعى اجلانب األخبـازي أنـه أسـقط مر         / آذار ١٨ويف   - ٢٣
وُسمح للبعثة مبعاينـة احلطـام املنتـشل، وبـدا أنـه ملركبـة              . مأهولة بالقرب من ساحل أوشامشريا    

أفادت بوقـوع    األخبازية أن    األمر الواقع وقد سبق لسلطات    . جوية غري مأهولة متوسطة احلجم    
بات جويـة جورجيـة     ركمب  اجملال اجلوى اخلاضع للسيطرة األخبازية     حوادث منفصلة انُتهك فيها   

 . القوة إذا ما استمر حتليق الطائرات على هذا النحوعملغري مأهولة، وحذّرت من أهنا ستست

الكائنـة  وواصلت شرطة األمم املتحدة التنـسيق مـع وكـاالت إنفـاذ القـوانني األخبازيـة                  - ٢٤
يبيـة   دورة تدر  ١٨ونظمـت   .  يف مقاطعات غـايل وأوشامـشريا وتكفارشـيلي        حبكم األمر الواقع  

أسـاليب   و ،األخبازيـة يف جمـاالت األمـن املـروري        األمـر الواقـع      من ضباط ميليـشيا      ١٠٤ صاحلل
ة، الشرطة وغريها من مهـارات الـشرط      عمليات  إدارة   وعلم األدلة اجلنائية و    ،ة التكتيكية الشرط

 .هذا باإلضافة إىل التربع باملعدات والكتب

 املــسلحة األخبازيــة يف مقاطعــة مــر الواقــعاألوانتــهت محلــة اخلريــف للتجنيــد يف قــوات  - ٢٥
 اّدعـائني    النظـر يف    مسؤولو حقوق اإلنسان يف البعثة     وىلوت. يناير/غايل يف أواسط كانون الثاين    

 .بالتعرض للتجنيد القسري، وبقوا على اتصال مع هذين اجملندين
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ة  أخبازيـ  “جـوازات سـفر   ” متابعـة اخلطـط الـيت تـستهدف إصـدار            لبعثـة ات  كما واصل  - ٢٦
ــهو. للمقــيمني يف مقاطعــة غــايل  األمــر الواقــع  أعطيــت التعليمــات لرؤســاء إدارات  يف حــني أن

 يـشغل البعثـة هـو       ومـا .  إجراءات اإلصدار مبهمة   ظلتخبصوص هذه العملية،     رىورؤساء الق 
يفــرض علــى املقــيمني يف غــايل التخلّــي عــن جنــسيتهم، فهــذا يتنــاىف واملعــايري    ينبغــي أن أنــه ال

 .ق اإلنسانالدولية حلقو

ــة بالغــات وردت عــن حــاالت م      - ٢٧ ــا مبتابع ــة حالي ــوم البعث ــارســووتق ــسخرة، ت فيه  ال
وقـد أثـارت البعثـة      .  التهديد واالعتداء البدين، يف مقاطعيت تكفارشيلي وأوشامـشريا        تمشل رمبا

 .األمر الواقع األخبازيةهذه املسألة مع سلطات 
 

  زوغديديقطاع
شكل عـــام، غـــري أن بعـــض التـــوترات  يـــدي هادئـــة بـــظلـــت احلالـــة يف قطـــاع زوغد - ٢٨
 . من هذا التقرير١٩نشأت فيما يتصل باحلوادث املذكورة يف الفقرة  قد
قام أقارب الصحفيني احملتجزين وزمالؤهم مبظاهرات عند جـسر إنغـوري قبالـة مقـر               و - ٢٩

 . حركة البعثة مؤقتافأعاقواالبعثة يف زوغديدي، 
الحظت البعثة إجراء تعزيزات كـبرية للمراكـز األمنيـة التابعـة            فرباير،  / شباط ٢٩ومنذ   - ٣٠

ــة، مبــا يف ذلــك   ــوزارة الداخلي ــة ا نــشرل ــة لقــوات األمني ــة شــديدة  يف املواقــع األمامي علــى مقرب
ــام اجلانــب األخبــ . خــط وقــف إطــالق النــار  مــن  انظــر(ازي بتعزيــز مراكــزه وأدى هــذا إىل قي

التابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة مــن دورياهتــا  وكثفــت قــوة حفــظ الــسالم . ) أعــاله١٩ الفقــرة
 علـى جـانيب خـط وقـف      BTRبإنشاء مراكز هلا حممولة على ناقالت اجلنود املصفّحة من طراز           

وحثّت البعثة على االلتزام باألحكام الـيت حتـدد املـسافة بـني مواقـع هياكـل إنفـاذ                   . إطالق النار 
وشــددت أيــضا علــى أمهيــة .  أدىن متــرا كحــد٦٥٠القــوانني وخــط الفــصل بــني القــوات عنــد 

 .أفراد األمن يف املنطقة األمنيةااللتزام باحلدود املتفق عليها ألعداد 
وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، اسـتأنفت قـوة حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول                      - ٣١

ــسيطرة         ــب اخلاضــع ل ــى اجلان ــة عل ــة األمني ــدوريات يف معظــم أجــزاء املنطق ــسيري ال ــستقلة ت  امل
ال ينبغـي لقـوة حفـظ الـسالم التابعـة           نـه   ويتمسك اجلانب اجلـورجي مبوقـف مـؤداه أ        . جورجيا

لـــيت يقيـــد دخـــول األســـلحة إليهـــا  لرابطـــة الـــدول املـــستقلة أن تقـــوم بـــدوريات يف املنطقـــة ا 
وُعقد عدد من االجتماعات الثالثية بـني قـوة حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة                 . بإخطار مسبق  إال

.  ووزاريت الــدفاع والداخليــة يف جورجيــا والبعثــة يف مقــر البعثــة يف زوغديــديالــدول املــستقلة
 .فرباير/ يف وقف تصاعد احلالة يف أواخر شباطفّعاالعنصرا الجتماعات ا توكان
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وخـالل الفتـرة املـشمولة بــالتقرير، واصـلت البعثـة مراقبــة التحركـات الروتينيـة ألفــراد         - ٣٢
وقلــت التحركــات األرضــية   . ة وادي كــودوري العليــا ومركبــات وزارة الداخليــة إىل منطقــ  

ــالفترات املــشمولة بالتقــارير الــسابقة   دد التحليقــات اجلويــة إال أن عــ. بدرجــة كــبرية مقارنــة ب
وأصــدرت البعثــة مخــسة بالغــات بوقــوع انتــهاكات، وكــان معظمهــا خيــص حــاالت . زاد قــد

 .منعزلة ملركبات عسكرية شوهدت داخل املنطقة األمنية
 حــادثيت قتــل ومخــس  ،دوريــات البعثــةإىل  الــيت أُبلغــت ،مشلــت احلــوادث اإلجراميــة و - ٣٣

 .حوادث اختطاف ومثاين حوادث سطو
 ضـابط شـرطة يف جمـال        ١٥١ صاحل دورة تدريبيـة لـ     ١٦ونظمت شرطة األمم املتحدة      - ٣٤

تمعـات  م اجمل اسهإأساليب الشرطة التكتيكية، والدفاع عن النفس، والتعامل مع املشتبه فيهم، و          
احمللية يف أعمال الشرطة، والعنف العائلي، والسيطرة على أعمال الشغب والتجمهر، والتعامـل           

كمـا نظمـت    . مع األسلحة، واملسائل املتعلقة بشرطة املرور وغري ذلك مـن املهـارات الـشرطية             
ع  اجملتمعـات احملليـة يف أعمـال الـشرطة وبرنـامج منـ        إسـهام عددا من املناسبات يف إطار برنـامج        

 دوريـة مـشتركة مـع الـشرطة احملليـة داخـل املنطقـة               ٢٩ شـرطة األمـم املتحـدة        ونفذت. اجلرمية
 زيـارة رصـد ملرافـق الـشرطة احملليـة لتقيـيم أداء وكـاالت إنفـاذ القـوانني                    ١٦٤أجـرت   األمنية و 

 اجتماعــا مــع هيئــة ٦١كمــا عقــدت شــرطة األمــم املتحــدة . احملليــة ولتزويــدها مبــشورة اخلــرباء
، وأجـرت استقـصاءات   ةشرطة اجلورجيـة بـشأن خمتلـف املـسائل املتعلقـة بعمـل الـشرط              قيادة الـ  

للـشرطة احملليـة    كمـا تربعـت     . عامة عن املسائل املتصلة باألمن العـام يف جمتمعـات حمليـة خمتلفـة             
 .باملعدات والكتب

 
 منطقة وادي كودوري  

ي كـودوري خـالل الفتـرة    قّيدت الظروف املناخية القاسية أنشطة البعثة يف منطقة واد        - ٣٥
مـرة   :نطقة وادي كودوري العليا مـرتني     ومت سحب فريق البعثة يف أدجارا مب      . املشمولة بالتقرير 

ــاين يف أ ــرة يف /واخــر كــانون الث ــاير وم ــر/ شــباطين ــراد وزارة   . فرباي ــشطة أف وجــرى ختفــيض أن
وي الكـثري مـن      النقـل اجلـ    ُنفـذ باسـتخدام   ينـاير، و  /الداخلية اجلورجية يف منتصف كـانون الثـاين       

يـة يف منطقـة     وجرى أيضا ختفـيض األنـشطة األخباز      . جرى مراقبتها عمليات مناوبة األفراد اليت     
 .وادي كودوري السفلى

 
 التطورات على نطاق البعثة  

املـــسائل األمنيـــة يف املتعلقـــة باســـتمر تعليـــق عقـــد االجتماعـــات الرباعيـــة األســـبوعية   - ٣٦
وقـد  . فيـد سـيغوا  يحلقـائق املـشترك التحقيـق يف اختفـاء د     وواصـل فريـق تقـصي ا      . الرتاع نطقةم
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، أدىل اثنـان مـن الـشهود مبزيـد          ويف االجتمـاع األخـري    . عقد الفريق سـبعة اجتماعـات إىل اآلن       
 .املعلومات من
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت البعثة إجـراء املـشاورات مـع الطـرفني بـشأن           - ٣٧

ــة،   ــز قــدرهتا علــى املراقب ــة    تعزي ــة غــري املأهول  انظــر(وخاصــة مــن خــالل نــشر املركبــات اجلوي
S/2008/38 إىل وقــدم كــبري املــراقبني العــسكريني عــدة إحاطــات  . )٥٧ و ٤١-٣٩، الفقــرات

 .قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة هلذا الغرضإىل جلانبني وا
 

 ابطة الدول املستقلةالتعاون مع قوة حفظ السالم اجلماعية التابعة لر -رابعا  
استمر التعاون الوثيق بني البعثة وقوة حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة يف                    - ٣٨

وواصــلت قــوة حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة تــوفري احلراســة  . تنفيــذ واليتيهمــا
ة مـن وإىل قاعـدة      للبعثة يف منطقة وادي كودوري السفلى خالل التناوب الدوري ألفراد البعثـ           

وقـدمت قـوات حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة أيـضا                  . فريق كودوري التابعة هلا   
املساعدة لقواعـد البعثـة األماميـة املؤقتـة، الـيت كانـت تقـام علـى حنـو دوري علـى جـانيب خـط                          

 .وقف إطالق النار
 

 قضايا حقوق اإلنسان -خامسا  
ــالت  - ٣٩ قرير، واصــل مكتــب األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان يف   خــالل الفتــرة املــشمولة ب

أخبازيــا، جورجيــا، تعزيــز محايــة حقــوق اإلنــسان وتقــدمي الــدعم إىل املنظمــات غــري احلكوميــة   
ــة ــارات منتظمــة لتفقــد مرافــق االحتجــاز، وقــام برصــد احملاكمــات     . احمللي وأجــرى املكتــب زي

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  . وتقــدمي اخلــدمات االستــشارية القانونيــة للــسكان احمللــيني  
وقـام املكتـب جبمـع معلومـات مباشـرة مـن الـضحايا              .  زائـرا يف سـوخومي     ٤٦استقبل املكتب   

وقــام برصــد ومتابعــة حــاالت فرديــة تتــصل مبراعــاة    . والــشهود ومــن مــصادر موثوقــة أخــرى  
ات الغري على حنـو     األصول القانونية، واحلق يف حماكمة عادلة، ومعاملة احملتجزين، وشغل ممتلك         

وأعـرب املكتـب عـن قلقـه        . غري مشروع، واحلق يف السكن الالئق، وحقـوق الـسكن وامللكيـة           
ورصـد املكتـب    .  آلخر حمكوم عليه باإلعـدام متبـق يف أخبازيـا          األمر الواقع إزاء معاملة سلطات    

يهم عن كثب ظروف احتجاز األشخاص الثالثة املنتمني عرقيا جلورجيا الذين ألقى القبض علـ             
 وأفـرج عنـهم يف     الكـائن حبكـم األمـر الواقـع       فرباير جهاز أمـن الدولـة األخبـازي         / شباط ٢٦يف  
ــارس /آذار ٦ ــرة  (م ــر الفق ــاله١٩انظ ــة للمحتجــزين، مل  وخــالل. ) أع ــارات اليومي ــغ   الزي يبل
 . املكتب هلم املشورة القانونيةوقدم. منهم عن سوء املعاملة أثناء االحتجاز أي
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ربـر، مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان، بزيـارة أخبازيـا،           وقامت لـويز آ    - ٤٠
واجتمعـت املفوضـة   . فربايـر / شـباط ٢٨ إىل ٢٦جورجيا، أثناء زيارهتا جلورجيـا يف الفتـرة مـن        

الــسامية يف تبيليــسي بــرئيس جورجيــا وأمــني املظــامل وغريمهــا مــن املــسؤولني ومبمثلــي اجملتمــع    
 األخبازيـة ومبمثلـي اجملتمـع املـدين األخبـازي يف            األمـر الواقـع    واجتمعـت أيـضا بـسلطات     . املدين

وحثت السيدة آربر القيادة األخبازيـة علـى مواصـلة الـسعي إىل إجيـاد حلـول             . سوخومي وغايل 
مايـة حقـوق   حبمستدامة ومستندة إىل احلقوق ملشكلة املشردين داخليا، مع إيالء اهتمام خاص         

ــة ــو  . امللكي ــة ت ــة باوشــّددت أيــضا علــى أمهي ــة احلــق يف  فري الفــرص التعليمي للغــات األم، وكفال
ىل اخلــدمات األساســية احلركــة جلميــع الــسكان احمللــيني، مبــا يف ذلــك فــرص الوصــول إ   حريــة

 .وفرص العمل
 املعنيـة بالـشؤون     االتـصال فرباير، عقد املكتـب، وجهـة       / شباط ٧ إىل   ٤ويف الفترة من     - ٤١

ــة، وشــرطة األمــم امل   ــسانية يف البعث ــساء    ،تحــدةاجلن ــة الن ــسوندا عــن محاي ــة دراســية يف بيت  حلق
 الكائنـة حبكـم   مـشاركا مـن احملكمـة األخبازيـة العليـا        ٢٢وشـارك   . والقّصر من العنـف العـائلي     

ــة األمـــر الواقـــع، ــام، ووزارات الداخليـ ــيم، واملنظمـــات   ومكتـــب املـــدعي العـ  والعـــدل والتعلـ
راسـية الـيت اضـطلعت بتنفيـذها منظمـة           يف احللقـة الد    ، وغري ذلك مـن الكيانـات      ،احلكومية غري

La Strada Ukraineاألوكرانية غري احلكومية ووزارة الداخلية األوكرانية . 
 

 األنشطة اإلنسانية وأنشطة اإلصالح -سادسا  
ــرة   - ٤٢ ــالل الفتـ ــدخـ ــاء يف قريـــة      قيـ ــط الكهربـ ــالح خـ ــة إصـ ــت البعثـ ــتعراض، أمتّـ  االسـ

ملدرســة يف قريــة تــسارشي مبقاطعــة  إىل اامليــاه ات وإعــادة إمــداد،خاميـشكوري مبقاطعــة خــويب 
واســتمر .  أســرة معيــشية مــن هــذين املــشروعني١ ٥٠٠وُيتوقــع أن يــستفيد حنــو . تكفارشــيلي

العمــل يف بنــاء مركــز جديــد للــشرطة يف قريــة ليــا مبقاطعــة تــسالينجيخا، وُيــستهدف إمتامــه يف  
 يف أغـو غـوب مبقاطعـة       الواقـع األمـر   وُوقعت مذكرة تفاهم مع رئيس إدارة       . ٢٠٠٨مايو  /أيار

شــهر يب مدتــه أربعــة أـوأمتــت البعثــة تنفيــذ مــشروع تدريــ. تكفارشــيلي إلصــالح عيــادة القريــة
 .ادة إدماجهم يف اجملتمع مستقبال حمتجزا بسجن دراندا هبدف تيسري إع٢٤ صاحلل

ل مــن  بتمويــمــصادر الــرزقوأمت برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تنفيــذ برنــامج لتــوفري  - ٤٣
املفوضــية األوروبيــة وحكومــة النــرويج، وبــدأ يف االضــطالع بأنــشطة إلصــالح شــبكات امليــاه  

ــدخل ــايل   وإدرار ال ــيلي وغ ــشريا وتكفارش ــات أوشام ــضا   .  يف مقاطع ــائي أي ــامج اإلمن وأمتّ الربن
 موكفا، وشـاي سـوفهوز،      -يف كفيمو بارغييب، والبرا، وشلو      إصالح شبكات اإلمداد باملياه     

نوعيـة   شخص علـى امليـاه وحتـسني         ٦ ٧٠٠، مما أدى إىل تعزيز فرص حصول حنو         وماهوندزيا
 .املياه اليت حيصلون عليها
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األمـم املتحـدة   فرباير، أعلنت حكومة جورجيـا أهنـا سـتتعاون مـع مفوضـية      /ويف شباط  - ٤٤
 وأبدت اهتماما خاصـا بأنـشطة للوقايـة         ،“التوجهات االستراتيجية ”شؤون الالجئني يف إطار     ل

اإلصـالحات   إجـراء ، وباملـشاريع التعليميـة، إىل جانـب          على صعيد اجملتمعات احمللية    اء الثقة وبن
 -ن الالجـئني وشـركاؤها املنفـذون        وواصلت مفوضية شؤو  . وإدرار الدخل وي  أاألساسية للم 

ــدامنركي والنروجيــي والوك  ــة والتعــاون  جملــسا الالجــئني ال ــة السويــسرية للتنمي  االضــطالع -ال
وي واملـدارس واهلياكـل     أجية، وهذا يتضمن أنشطة إصالح املـ      إطار هذه االستراتي  باألنشطة يف   

، واألنـــشطة وإدرار الـــدخلاألساســـية، وتعبئـــة اجملتمعـــات احملليـــة، واالئتمـــان البـــالغ الـــصغر، 
التدريبيــة، هــذا إىل جانــب توزيــع احلطــب علــى املــدارس يف مقاطعــات غــايل وأوشامــشريا          

ات العائـدين   ملشترك ملشاريع املـساعدة علـى التفاعـل بـني جمتمعـ           وشّجع التنفيذ ا   .وتكفارشيلي
 .واجملتمعات احمللية

 االضـطالع جبهودهـا الراميـة إىل        )اليونيسيف (وواصلت منظمة األمم املتحدة للطفولة     - ٤٥
وزوَّدت . حتــسني نوعيــة الرعايــة الــصحية لألمومــة والطفولــة وتعزيــز فــرص الوصــول إليهــا         

 ساعدة التقنيـة واملعـدات واللـوازم   ازيـا، جورجيـا، مبـا يلزمهـا مـن املـ      املؤسسات الـصحية يف أخب  
 يونيــسيف يف دعــم تعزيــز وقايــة أضــعف واســتمرت ال. الطبيــة لتنفيــذ محلــة لتحــصني األطفــال 

ــة يف  . ل مـــن العنـــف واإليـــذاء واالســـتغال والـــنشءاألطفـــال شـــرائح  وأمتّـــت إصـــالح مدرسـ
 .وشامشرياأ مقاطعة
ة العاملي مساعدة أضعف فئات الـسكان، بالتعـاون مـع املنظمـة             وواصل برنامج األغذي   - ٤٦

وضـمن  .  والغـذاء مقابـل التعلـيم   ،الدولية للرؤية العاملية، من خالل برناجمي الغذاء مقابل العمل        
إطار برنامج الغـذاء مقابـل التعلـيم، مت تقـدمي حـصص إعاشـة لالسـتهالك املـرتيل ملـا يربـو علـى                    

شـيلي وغـايل     مدرسـة يف أوشامـشريا وتكفار      ٨٢للخطـر يف     من أكثر األطفال تعرضا      ١ ٠٠٠
 .وغولريبشي وسوخومي

ة التابعـة  وواصلت منظمة إنقاذ الطفولة تنفيذ املشروع املمّول من وكالة التنمية الدوليـ      - ٤٧
فـريوس نقـص املناعـة      /ألمراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي      لوقاية من ا  بغرض ا للواليات املتحدة   

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، جرى تنظيم عدد من الـدورات          . ، جورجيا  يف أخبازيا  ةالبشري
 /لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية التدريبيــة الــيت تــستهدف تعزيــز القــدرة احملليــة علــى التــصدي   

وبدعم مايل مـن مفوضـية شـؤون الالجـئني، وفّـرت منظمـة إنقـاذ                 . يف أخبازيا، جورجيا   اإليدز
ــة كــذلك جمموعــات االخت   ــا مــن املعــدات الطبيــة واملختربيــة      الطفول  .بــار التشخيــصي وغريه

وبتمويل من مكتب الـشؤون اإلنـسانية باملفوضـية األوروبيـة ومـن مفوضـية شـؤون الالجـئني،                   
ــة   ــدأت منظم ــزارعني واحلــرفيني      Première Urgenceب ــم امل ــستهدف دع ــشاريع ت  يف تنفيــذ م
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كما أمتّت إصالح اثـنني مـن        .لي مرتل يف غايل وأوشامشريا وتكفارشي     ١٠٠والتّجار وإصالح   
 وأربعـة منـازل مفـردة بتمويـل مـن الوكالـة السويـسرية               ، اجلماعي يف تكفارشيلي   السكنمباين  

 .تعاون ووزارة اخلارجية الفرنسيةللتنمية وال
 
 مسائل الدعم -سابعا  

 خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت البعثــة تنفيــذ محلتــها للتوعيــة والوقايــة مــن    - ٤٨
ونفـذت البعثـة برنـامج األمـني العـام التـوجيهي اإللزامـي             .اإليـدز /فريوس نقص املناعـة البـشرية     

اإليــدز يف مكــان العمــل، حيــث ُعقــدت دورات تدريبيــة /بــشأن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
 .ت املواد وعرضت يف منطقة البعثةوُوزع. ملوظفي البعثة

ملخــاطر ســوء الــسلوك يف البعثــة وقــّدمت وأجنــزت وحــدة الــسلوك واالنــضباط تقييمــا  - ٤٩
ألفـراد  إىل ا بـالتقرير، اسـتمر تقـدمي اإلحاطـات         وخـالل الفتـرة املـشمولة       . توصياتيلزم من    ما

 . اجلنسني يف عمليات حفظ السالم عن املساواة بني،العسكريني واملدنيني الوافدين
 

 اجلوانب املالية -نا ـامـث 
يونيـــه / حزيـــران٢٩ املـــؤرخ ٦١/٢٨٣ قرارهـــا اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة، مبوجـــب - ٥٠

 إىل  ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١ مليـون دوالر لإلنفـاق علـى البعثـة يف الفتـرة مـن                ٣٥، مبلغ   ٢٠٠٧
بعــــد إىل مــــا وإذا قــــرر جملــــس األمــــن متديــــد واليــــة البعثــــة  . ٢٠٠٨يونيــــه / حزيــــران٣٠
نفـــــاق علـــــى بعثـــــة املـــــراقبني حـــــىت  ، ستقتـــــصر تكـــــاليف اإل٢٠٠٨أبريـــــل /نيـــــسان ١٥
 . على املبلغ الذي اعتمدته اجلمعية العامة٢٠٠٨يونيه /حزيران ٣٠
 كانت األنصبة املقررة غـري املـسددة للحـساب         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ويف   - ٥١

 مجيـع    يف وكان جمموع األنـصبة املقـررة غـري املـسددة         .  مليون دوالر  ١٨,٤اخلاص بالبعثة تبلغ    
 . مليون دوالر٢ ٧١٩,٤ التاريخ يف ذلكعمليات حفظ السالم 

لبعثة من حكومة أملانيا عـن الفتـرة املنتهيـة          ا  إىل وُسددت تكاليف املرافق الطبية املقدمة     - ٥٢
، كـــان جممـــوع املبـــالغ ٢٠٠٨مـــارس / آذار٢٠ويف . ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول٣١يف 

 . دوالرا٨٨ ٦٤٨املستحقّة نظري املرافق الطبية 
 

 مالحظـــات -تاسعا  
 أن األشهر الثالثة املاضية قد شهدت بعض حلظـات التـوتر بـني اجلـانبني، فـإن            يف حني  - ٥٣

وهـذا  . ا اسـتقرارها نـسبي  يوضـح تقدير البعثة العام للحالة األمنية يف منطقـة مـسؤوليتها مـا زال        
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وأود أيـضا أن  . تطّور حممود، إذ يتجلّى التحـّسن عنـد املقارنـة بـنفس الفتـرة مـن العـام املاضـي                
 جانب زوغديـدي مـن خـط وقـف إطـالق النـار بـني        على الذي ُيجرى بانتظام     أرحب باحلوار 

ــة       ــستقلة، والبعث ــدول امل ــة لرابطــة ال ــسالم التابع ــوة حفــظ ال ــا، وق ــة يف جورجي . وزارة الداخلي
وحيدوين األمل يف أن ُيستكمل هذا احلـوار قريبـا باسـتئناف االجتماعـات الدوريـة الـيت تتنـاول                    

 .انبني اجلورجي واألخبازيركة اجلاملسائل األمنية مبشا
وحقا، جيب أال ُيدخر جهد لكفالة استمرار هـذا املنحـى اإلجيـايب، وذلـك مـن خـالل                    - ٥٤

 كــال اجلــانبني للقــوات يف نــشر تقييــدأمــور منــها التقّيــد الــصارم بالقواعــد املتفــق عليهــا بــشأن  
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ول طويلـة مـن عـامي     سمت بـه فـص    والتوتر الشديد الـذي اتّـ     . املنطقة األمنية 

بـل علـى العكـس، زاد مـن تـضاؤل فـرص إقامـة احلـوار الـيت كانـت يف               . يفد عمليـة الـسالم     مل
مّتـصلة   احلفـاظ علـى االسـتقرار لفتـرة        ولعـلّ . األصل ضئيلة نتيجة لعمق مشاعر الريبـة املتبادلـة        

على طول خـط وقـف إطـالق النـار ويف منطقـة وادي كـودوري يعـّزز فـرص إصـالح العالقـة                        
 وتواصل األمم املتحدة رصد احلالـة يف منطقـة الـرتاع والتحقـق مـن                .ة بشدة بني اجلانبني   املتردي

 .مدى اتساقها مع االتفاقات وقرارات جملس األمن املتصلة هبا
 ٢٠٠٧ عــام الــيت اقترحتــها جمموعــة األصــدقاء   ويف هــذا الــسياق، تتمّيــز اخلطــوات     - ٥٥

فربايــر بالوجاهــة بــشكل / شــباط١٩  و١٨ونوقــشت ثانيــة يف اجتمــاع جنيــف األخــري يــومي  
ــذ          ــذكر يف تنفي ــدم ُي ــراز تق ــدم إح ــة األصــدقاء األســف لع ــارك جمموع ــكخــاص، وإين أش  تل

ــى صــّحة وجهــة نظــر      . اخلطــوات حــىت اآلن  ــصدد ســوى أن أشــدد عل ــسعين يف هــذا ال وال ي
 ومفادهـا أن اخلطـوات الـصغرية        ،رّسختها سنوات خربة األمم املتحـدة يف جمـال حفـظ الـسالم            

 ومـن املؤكـد أن    لنجاحات اجلزئية أمر ضـروري السـتدامة عمليـات الـسالم الطويلـة األمـد،                وا
وقد أحطت علمـا أثنـاء اجتمـاع جنيـف بنـشوء            . ينطبق عليها ذلك  العملية اجلورجية األخبازية    

شيء من األرضية املشتركة يف هذا اجملال بإقرار اجلانبني بإمكانية إعادة عالقات العمـل بينـهما                
وقــد . دائمــا، أمــرا رئيــسيااحلــال وســيكون التنفيــذ، كمــا هــو .  يف طائفــة مــن املــسائلتــدرجييا
 اجلـانبني يف هـذا       إىل ملـساعدة ا  ألن يقـدموا   الحظة استعداد أعضاء جمموعة األصـدقاء     مبُسررت  
 . بالنجاح هذا النهج يتكلل اجملموعة حىت ألن تدعمتعداد األمم املتحدةاس وأعربالصدد، 

 تعتـرض عمليـة      كانـت   الـصعوبات الـيت    )S/2008/38(يف تقريري السابق    وقد أوجزت    - ٥٦
 البيئـة اخلارجيـة املتزايـد، مـا زالـت            تعقد وهذه الصعوبات، إىل جانب   .  الوقت ذلكالسالم يف   

ويف الوقت ذاته، ما زال صحيحا اآلن، كمـا كـان           .  دور البعثة  يف ومن احلتمي أن تؤثر      ،قائمة
  قيـد االسـتعراض   اليت حدثت على أرض الواقع خالل الفترة صحيحا يف املاضي، أن التطورات    

، وإقامـة تعـاون     الـرتاع املشمولة بالتقرير تؤكد أمهية وجـود البعثـة لتعزيـز االسـتقرار يف منطقـة                
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ولذا، فإين أوصي بتمديد والية البعثة ملـدة سـتة أشـهر            . حلوارإىل ا عملي بني اجلانبني، والعودة     
 .٢٠٠٨توبر أك/ تشرين األول١٥حىت أخرى، 

ــة وأفــرادالتقريــر بــاإلعراب عــن تقــديري ملمثلــي اخلــاص، جــان أرنــو،     وأختــتم - ٥٧  البعث
ــا ــود   مل ــن جه ــه م ــ يبذلون ــة األصــدقاء   . ةدؤوب ــشكر إىل جمموع ــيت ال غــىن ،وأتوجــه بال ــن ال   ع

جملموعــة الكــبرية مــن الــدول  إىل ا، وة شخــصييف مواصــلة مــا أقــوم بــه مــن جهــود  مــشاركتها 
 . اإلسهام يف عملية السالماليت تواصلات الدولية األعضاء واملنظم
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 املرفق
 )٢٠٠٨مارس / آذار٢٥يف (البلدان املسامهة مبراقبني عسكريني   

 
 عدد املراقبني العسكريني البلد

 ٤  االحتاد الروسي
 ٧  األردن
 ٣  ألبانيا
 ١٢  أملانيا

 ٤  إندونيسيا
 ٣  أوروغواي
 ٥  أوكرانيا
 *١٠  باكستان
 ٨  بنغالديش

 ٥  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   لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة
 ١  منغوليا
 ١  مولدوفا
 ٢  النمسا
 ١  نيبال

 ١  نيجرييا
 ٧  هنغاريا
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 عدد املراقبني العسكريني البلد

 ٢  الواليات املتحدة األمريكية
 ١  اليمن
 ٥  اليونان
 ١٣٤  اجملموع 

 
 .كبري املراقبني العسكريني يشملهذا العدد  * 

  
 )٢٠٠٨مارس / آذار٢٥يف (بأفراد الشرطة املدنية البلدان املسامهة   

 
 عدد أفراد الشرطة املدنية البلد

 ٢  االحتاد الروسي
 ٤  أملانيا

 *١  أوكرانيا
 ٢  بولندا

 ٢  اجلمهورية التشيكية
 ٢  السويد
 ٢  سويسرا

 ١  غانا
 ٢  الفلبني
 ١٨  اجملموع 

 
 .مستشار الشرطة األقدم يشملهذا العدد  * 
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