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 تقرير األمني العام عن احلالة يف أخبازيا، جورجيا  
 

 مقدمة -أوال  
أبريـل  / نيسان ١٥املؤرخ  ) ٢٠٠٨ (١٨٠٨يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن         - ١

ــا حــىت       ٢٠٠٨ ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجي ــة بعث ــه جملــس األمــن والي ، والــذي مــدد ب
قرير معلومـات عـن آخـر مـا اسـتجد يف احلالـة يف               ويوفر الت . ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ١٥

 ).(S/2008/219 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢أخبازيا، جورجيا، منذ أن قدمت تقريري املؤرخ 
وساعده كـبري املـراقبني العـسكريني       . وظل ممثلي اخلاص جان أرنوي يتوىل قيادة البعثة        - ٢

 كـان قـوام البعثــة   ٢٠٠٨ يونيـه / حزيـران ٣٠ويف ). باكـستان (اللـواء نيـاز حممـد خـان خطـاك      
 مستـشار شـرطة     ١٥و  )  من أفـراد اخلـدمات الطبيـة       ٩بينهم  ( مراقبا عسكريا    ١٢٨يتألف من   

 ).انظر املرفق(
 

 العملية السياسية -ثانيا  
واصلت البعثة جهودها للمساعدة على منع تصاعد التوترات يف منطقة الرتاع وتيـسري              - ٣

 واألخبـازي يف ظـل حالـة يـسودها التـوتر الـشديد مـن                استئناف احلـوار بـني اجلـانبني اجلـورجي        
فالتفجريات العشوائية اليت وقعت يف أحد األماكن العامة يف غـايل           . الناحيتني السياسية واألمنية  

وأسفرت عن مصرع أربعة أشخاص بينـهم أحـد مـوظفي األمـم املتحـدة متثـل، بـصفة خاصـة،            
 .تصعيدا شديدا ألعمال العنف

تبـع عمومـا يف تـسوية الـرتاع، فبـالنظر إىل الـديناميات املـتغرية يف هـذا                   أما عن النهج امل    - ٤
ــسالم الــيت تقودهــا األمــم املتحــدة علــى حنــو        ــة ال ــاين اآلراء يف عملي ــد تب ــصدد، حيــث يتزاي ال

د نـ ، فقد طلبـت إىل برترا  )S/2008/38 (٢٠٠٨يناير  /أشرت يف تقريري املؤرخ كانون الثاين      ما
ــا للعم   ــشران إجــراء تقييم ــة      رام ــع األطــراف واجلهــات املعني ــشاورات م ــد يف ســياقه م ــة يعق لي

 .وأعتزم موافاة اجمللس بتقرير عن نتائج تلك العملية يف الوقت املناسب. الرئيسية
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، ناقـشت احلالـة يف جورجيـا        ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٩ و   ٨وخالل زياريت ملوسكو يف      - ٥
تداد الفترة املشمولة بـالتقرير، علـى   وقد ظل ممثلي اخلاص، على ام   . مع قيادات االحتاد الروسي   

اتــصال بــصفة منتظمــة مــع اجلــانبني ومــع فريــق أصــدقاء األمــني العــام يف تبليــسي ويف عواصــم   
ــداهنم ــق األصــدقاء       . بل ــات املتحــدة يف فري ــي الوالي ــام كــبري ممثل ــسري قي ــة يف تي وأســهمت البعث

 اخلارجيـــة واألمنيـــة وخـــافيري ســـوالنا املمثـــل الـــسامي لالحتـــاد األورويب لـــشؤون الـــسياسات 
املشتركة وكبري ممثلي اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية يف فريـق األصـدقاء                   
والدكتور بري ستيغ مولر وزير خارجية الـدامنرك وفرانـك والتـر سـتاينمري وزيـر خارجيـة أملانيـا           

 لكبار املمـثلني يف فريـق       وشارك ممثلي اخلاص يف اجتماع    . االحتادية بزيارات متتالية لسوخومي   
 .يونيه/ حزيران٣٠األصدقاء عقد يف برلني يف 

ــة       - ٦ ــصاالت معلق ــة االت ــت عملي ــالتقرير ظل ــشمولة ب ــرة امل ــب  . وخــالل الفت وظــل اجلان
األخبازي مـصرا علـى انـسحاب القـوات اجلورجيـة مـن منطقـة وادي كـودوري العليـا وتوقيـع                      

 الســـتئناف املفاوضــات مـــع اجلانـــب  وثيقــة عـــدم اســتئناف ألعمـــال القتـــال كــشرط مـــسبق   
وركـز اجلانـب اجلـورجي علـى مبـادرة الـسالم الـيت أعلنـها الـرئيس ساكـشفيلي يف                     . اجلورجي

وقـد قـام ببلـورة خمتلـف عناصـرها وخباصـة        ). ١٨، الفقـرة    S/2008/219انظر  (مارس  / آذار ٢٨
دويل عمومــا اجلــزء االقتــصادي، وســعى إىل تعريــف اجلانــب األخبــازي هبــا وإطــالع اجملتمــع الــ  

ويف الوقت نفـسه ظلـت حكومـة جورجيـا تـشدد علـى ضـرورة تغـيري صـيغ التفـاوض،                      . عليها
بعــدة طــرق مــن بينــها إســناد دور بــارز لالحتــاد األورويب، باعتبــار ذلــك شــرطا إلحــراز تقــدم   

 .وما زال اجلانب األخبازي يعارض أي تغيريات من هذا القبيل. ملموس
مـايو يف  / أيـار ١٣ و ١٢بـني ممثلـي جورجيـا وأخبازيـا يف       وعقد اجتماعان غري رمسيني      - ٧

ــن    ــرة م ــران١٧ إىل ١٥ســوخومي ويف الفت ــسويد / حزي ــه يف ال ــى   . يوني ــان عل ــق اجلانب ومل يعل
ــا ــن القــضايا          م ــا الراســخة م ــد مواقفهم ــررا علنــا تأكي ــهما ك ــهما ولكن ــشات بين دار يف املناق

 .الرئيسية
ورجي واألخبـازي مـا زال يكتنفهـا اجلمـود،          ولئن كانت املفاوضـات بـني اجلـانبني اجلـ          - ٨

فبعـد  . فقد طرأت جمموعة من التطورات أضفت على احلالة يف أخبازيا وجورجيا عوامل خطـر             
شهر مـن إعـالن االحتـاد الروسـي قـراره الـذي حيـل نفـسه فيـه مـن القيـود الـيت فرضـتها رابطـة                             

، أصـدر   )١٤، الفقرة   S/2008/219انظر  ( على أخبازيا، جورجيا     ١٩٩٦الدول املستقلة يف عام     
أبريـل تعليمــات بإقامـة عالقـات مباشـرة مـع الــسلطات      / نيـسان ١٦رئـيس االحتـاد الروسـي يف    

وذكــر االحتــاد . القائمــة حبكــم األمــر الواقــع يف أخبازيــا وأوســيتيا اجلنوبيــة يف عــدد مــن امليــادين
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التـصدي ملـا أمسـاه    الروسي أن اهلدف من القرار هو دعم املـواطنني الـروس والـسكان احمللـيني و              
 .بالنوايا العدوانية جلورجيا

ــا      - ٩ واحــتج اجلانــب اجلــورجي بــشدة علــى مــا اعتــربه انتــهاكا صــارخا لــسيادة جورجي
وطالـب  . وسالمتها اإلقليمية، يصل إىل حد تقنني عملية ضم فعلي ألخبازيـا وأوسـيتيا اجلنوبيـة              

فيـه التحلـل مـن جـزاءات رابطـة          مـارس والـذي أعلـن       /باإللغاء الفوري للقـرار الـصادر يف آذار       
وقــد تلقــت جورجيــا فيمــا  . أبريــل/ واملرســوم الــصادر يف نيــسان١٩٩٦الــدول املــستقلة لعــام 

ــسان   ــه مــن حلــف مشــال     /يتعلــق باعتراضــها علــى مرســوم ني ــبس في ــدا صــرحيا ال ل ــل، تأيي أبري
 .األطلسي واالحتاد األورويب

ى أنـه تلـوح يف األفـق نـذر تـدهور            أبريل، قام االحتاد الروسـي، بـدعو      / نيسان ٢٩ويف   - ١٠
وشيك يف الرتاع اجلورجي األخبازي، بتعزيز قوة حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة              

 فـردا متركـزت يف منطقـة احلـد مـن            ٥٢٥واملؤلفة من أفراد روس، بكتيبة حممولـة جـوا قوامهـا            
ق الـيت جـرى فيهـا نـشر       وقـد قامـت البعثـة بتـسيري دوريـات بـصفة منتظمـة يف املنـاط                . األسلحة
مايو، قامت حكومة االحتاد الروسي، إحلاقا بالقرار الرئاسي املتعلـق مبـد            /ويف هناية أيار  . الكتيبة

اجلانب األخبازي باملساعدة اإلنسانية، جبلب وحدة عسكرية إلصالح خـط الـسكك احلديديـة              
 الـسالم التابعـة     جنوب سوخومي، خارج املنطقة الواقعة يف نطاق مسؤولية البعثـة وقـوة حفـظ             

 . لرابطة الدول املستقلة
واعتــرب اجلانــب اجلــورجي أن هــذين التــدبريين ينطويــان علــى طــابع عــدواين خــصوصا  - ١١

فيما يتعلق مبنطقة وادي كودوري العليا، وطالب باالنسحاب الفوري جلميع القوات الروسـية             
ــة   ي بــأن تلــك اخلطــوات  واحــتج اجلانــب اجلــورج . اإلضــافية مبــا فيهــا أفــراد الــسكك احلديدي

ــاطة         ــؤدي دور الوس ــصح أن ي ــصراع وال ي ــا يف ال ــاد الروســي طرف ــد أن االحت ــسكرية تؤك الع
وكثف نداءاته لتغيري صيغة حفـظ الـسالم واقتـرح بوجـه خـاص أن تـستبدل                 . حفظ السالم  أو

بعمليــة حفــظ الــسالم القائمــة حاليــا قــوة شــرطة جورجيــة أخبازيــة مــشتركة ختــضع إلشــراف    
ورويب ومنظمة األمن والتعاون بأوروبا وتتلقى التدريب منهما دون استبعاد إمكانيـة            االحتاد األ 

أن يؤدي االحتاد الروسي دورا ما وأعلن أنه ما مل جير تغيري جـوهري يف صـيغة حفـظ الـسالم،        
 .فإنه على استعداد ألن يطلب رمسيا سحب قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة

ب األخبــازي فقــد أحل علــى ضــرورة تعزيــز قــوة حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة أمــا اجلانــ - ١٢
الدول املستقلة تصديا خلطط جورجيا الرامية إىل تنفيذ اخليار العـسكري يف الفتـرة املمتـدة مـن              

وكرر تأكيـد معارضـته ألي تغـيري يف صـيغة حفـظ الـسالم وحـذر                 . مايو/أبريل إىل أيار  /نيسان
فظ السالم التابعني لرابطة الدول املستقلة سيفـضي إىل اسـتئناف           من أن أي انسحاب ألفراد ح     
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وذكر اجلانب األخبازي أيضا أنه إذا قررت حكومـة جورجيـا سـحب موافقتـها               . أعمال القتال 
على وجود قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املـستقلة، فإنـه سـيقترح إبـرام اتفـاق تعـاون                    

 .لى وجوده العسكري يف أخبازياعسكري مع االحتاد الروسي لإلبقاء ع
وإزاء التطورات الـسلبية الـيت شـهدهتا عمليـة الـسالم اجلورجيـة األخبازيـة، عقـد كبـار                     - ١٣

يونيه، اجتماعا يف برلني شارك فيـه ممثلـي اخلـاص،           / حزيران ٣٠املمثلني يف فريق األصدقاء، يف      
ولكـن  . ط عمليـة الـسالم  ملناقشة سبل ووسائل منع ازدياد تـدهور األوضـاع، ومـن بينـها تنـشي        

الفترة الالحقـة شـهدت لألسـف زيـادة كـبرية يف أعمـال العنـف مشلـت تفجـريات عـشوائية يف             
األماكن العامة يف غاغرا وسوخومي وغايل على اجلانب األخبازي من خط وقف إطـالق النـار                

وقــد . وانفجــارات علــى جوانــب الطــرق يف اجلانــب اجلــورجي مــن خــط وقــف إطــالق النــار  
 شخـصا معظمهـم مـدنيون       ١٨لك التفجريات عـن مـصرع أربعـة أشـخاص وإصـابة             أسفرت ت 

 .وكان من بني القتلى أحد موظفي البعثة
 

 التطورات يف املنطقة الواقعة يف نطاق مسؤولية البعثة -ثالثا  
ظلت احلالة عموما يف املنطقة الواقعة يف نطـاق مـسؤولية البعثـة متـسمة بـالتوتر خـالل              - ١٤

. ومن بني مصادر هذا التوتر تكثيف األنشطة اجلوية يف منطقة الـرتاع           . لة بالتقرير الفترة املشمو 
أبريـل، أفـاد مراقبـو البعثـة بتحليـق نفـاثتني مقـاتلتني تـابعتني جلورجيـا مـن طـراز                      / نيسان ٥ويف  

ــرتاع   ٢٥ -ســوخوي  ــة ال ــوق اجلانــب األخبــازي مــن منطق ــهاك .  ف ــرر حمــضر باالنت ويف . وُح
 ٢٥ -الـسكان احملليـون عـن قيـام مقـاتلتني نفـاثتني تـشبهان الـسوخوي                 أبريل أبلغ   /نيسان ١٣

أبريـل قـام اجلانـب األخبـازي        / نيـسان  ١٦ويف  . بالتحليق علـى امتـداد خـط وقـف إطـالق النـار            
بإبالغ البعثة بأن راداراته التقطت طائرات كانت حتلق فوق بلـدة داري قبـل بـضع دقـائق مـن                    

ريون بالبعثـة صـوت طـائرة نفاثـة يف اجلانـب الـشمايل مـن        تقدمي البالغ؛ ومسع املراقبون العـسك  
أبريـل، أفـاد عـدة شـهود بوجـود طـائرة            / نيسان ٢٠ويف  . املنطقة األمنية يف الوقت نفسه تقريبا     

مـايو، شـوهدت مقاتلتـان نفاثتـان تـدخالن اجملـال            / أيار ١٧ويف  ).  أدناه ١٧انظر الفقرة   (نفاثة  
وباإلضـافة إىل ذلـك، مت      . ة التـدريب يف سـيناكي     اجلوي ملنطقة احلـد مـن األسـلحة فـوق منطقـ           

 تقـل فريـق   C - 130أبريـل حلقـت طـائرة نقـل إيطاليـة مـن طـراز        / نيـسان ٣إبالغ البعثة أنـه يف  
تفتــيش يف إطــار معاهــدة الــسماوات املفتوحــة علــى امتــداد خــط وقــف إطــالق النــار دون أن    

 املستقلة، مما عـرض الفريـق وطـاقم        ُتخطر مسبقا البعثة وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول        
 . الطائرة ألخطار منطقة الرتاع

وأفاد اجلانب األخبازي أنه اكتشف عددا من الطائرات بال طيار حتلـق فـوق األراضـي                 - ١٥
وقد تسىن للبعثة التحقق من حتليـق مخـس    . ٢٠٠٧أغسطس  /اليت تسيطر عليها أخبازيا منذ آب     
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مـارس  / آذار١٨راضـي الـيت تـسيطر عليهـا أخبازيـا يف      طائرات جورجية من هذا النوع فوق األ  
وادعـى اجلانـب   . ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ١٢مـايو و    / أيـار  ٨مـايو و    / أيـار  ٤أبريل و   / نيسان ٢٠و  

األخبازي أنه أسقط يف تلك التواريخ ما جمموعـه سـبع مـن تلـك الطـائرات اجلورجيـة؛ وأمكـن                     
 بعـد أن أنكـر      ، اجلانـب اجلـورجي    واعترف. للبعثة التثبت من إسقاط ثالث من تلك الطائرات       

 . يف بداية األمر، بفقدانه ما جمموعه ثالث طائرات بال طيار
وبعـد أن حتـرى فريـق تقـصي احلقـائق التـابع للبعثـة مالبـسات إسـقاط أول طـائرة بـال             - ١٦

مارس، قامت البعثة بإبالغ وزارة الدفاع اجلورجية مبوقفها ومؤداه أن تلـك            / آذار ١٨طيار يف   
والواقـع، أنـه ينبغـي      . ات تشكل انتهاكا لنظام وقف إطالق النار والفـصل بـني القـوات            التحليق

 مـن اتفـاق     ١اعتبار أي مهمة استطالع عسكرية عمال عـسكريا ومـن مث يتعـارض مـع الفقـرة                  
على الطرفني أن يتقيدا بدقة باتفـاق وقـف إطـالق النـار يف الـرب                ”موسكو الذي ينص على أنه      

وتعتـرب البعثـة   . “ضـد اآلخـر  ع كل منهما عن القيام بأي عمل عـسكري  والبحر واجلو وأن ميتن   
 جــو أو نظــم الــدفاع اجلــوي األرضــية، ضــد -أيــضا أي عمليــات تــستخدم فيهــا قــذائف جــو 

الطائرات اجلورجية اليت حتلق بال طيار فوق منطقة الرتاع مبثابة انتهاكات لنظـام وقـف إطـالق                 
 حيــث أن اتفــاق موســكو حيظــر - عــن الــنفس  وحــىت وإن كانــت علــى ســبيل الــدفاع-النــار 

 . جلب أي أسلحة ثقيلة إىل منطقة الرتاع والقيام بأي عمليات فيها
أبريـل، خلـصت    / نيـسان  ٢٠ويف ما يتعلق بالطـائرة الثانيـة بـال طيـار الـيت أسـقطت يف                  - ١٧

البعثــة اســتنادا إىل أقــوال الــشهود وحتليــل مــا وفــره اجلانــب اجلــورجي مــن صــور وتــسجيالت   
ادارية للطـائرة املـذكورة إىل أن التـسجيالت صـحيحة وأن طـائرة روسـية هـي الـيت أسـقطت                  ر

والحظـت البعثـة أن إنفـاذ نظـام وقـف      . تلك الطائرة، ما مل يثبت عكس ذلك بالـدليل القـاطع          
إطالق النار والفصل بني القوات هو مسؤولية قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الـدول املـستقلة                

اءات اإلنفاذ اليت تتخذها أطراف ثالثة، وهي يف هذه احلالـة االحتـاد الروسـي،               وحدها وأن إجر  
. ال تتــسق مــع اتفــاق موســكو وتتعــارض مــع نظــام وقــف إطــالق النــار والفــصل بــني القــوات  
. وأعادت البعثة أيـضا تأكيـد أن حتليقـات طـائرات بـال طيـار تـشكل انتـهاكا التفـاق موسـكو                      

مـايو يف واقعـة إسـقاط طـائرة جورجيـة           / أيار ٣٠أبريل و   / نيسان ٢٣وقد نظر جملس األمن يف      
 ). S/PV.5900 و S/PV.5874انظر (أبريل / نيسان٢٠بال طيار يف 

 
 قطاع غايل  

ظل التوتر يسود األوضـاع يف قطـاع غـايل خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، ممـا يرجـع                       - ١٨
إزاء مـا يلـوح مـن نـذر جتـدد           بوجه خاص إىل التطورات املشار إليها أعاله وأيضا إىل قلق عام            

 . أعمال القتال
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أبريـل، أصـدرت وزارة اخلارجيـة الروسـية بيانـا رمسيـا أعلنـت فيـه أن                  / نيسان ٢٩ويف   - ١٩
التطورات يف منطقة الرتاع تتطلب زيادة قوام قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املـستقلة،               

، جملـس رؤسـاء   ١٩٩٤أغسطس / آبالذي يظل مع ذلك دون مستوى العتبة اليت أذن هبا، يف       
ويف اليوم نفسه، قامت قوة حفظ السالم آنفـة         .  فرد ٣ ٠٠٠دول رابطة الدول املستقلة ويبلغ      

 . الذكر بإبالغ البعثة بالزيادة بصورة عامة
وشهدت البعثة يف الوقت نفسه عمليـة جلـب األفـراد واملعـدات العـسكرية إىل منطقـة                   - ٢٠

وقد طلبـت إىل قائـد قـوة حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة                . مايو/يار أ ١الرتاع اليت استمرت حىت     
الدول املستقلة، مبقتضى مـا هـي مكلفـة بـه مـن مراقبـة عمليـات تلـك القـوة، إيـضاحا مفـصال                         

 فـردا مهمتـها   ٥٢٥ومت إبالغها بأن القوة اإلضافية تـشمل كتيبـة حممولـة جـوا قوامهـا        . للزيادة
ــة احلــد مــ    ــات الرصــد يف منطق ــادة عملي ن األســلحة يف مــنطقيت تكفارشــيلي وأدشامــشريا،   زي

ومت . فردا أُحلقوا بإحدى كتائب القوة املوجودة حاليا واملنتشرة يف منطقة غايل الـسفلى             ٢٠ و
. أيضا طمأنة البعثة إىل أنـه مل جيـر نـشر أي عنـصر مـن القـوات اجلديـدة خـارج منطقـة الـرتاع                         

لومـات خـارج املنطقـة الواقعـة يف نطـاق      ولئن كان وضع البعثـة ال يـسمح هلـا بـالتحقق مـن مع             
مسؤوليتها فقد كانت مشاهداهتا يف ما يتصل بعملية نشر القوات يف منطقة الرتاع متـسقة مـع                  
املعلومات اليت وفرها قائد قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة يف ما يتعلـق بالكتيبـة      

 .احملمولة جوا وتسليحها وعملياهتا
ــسبق و  وذكــر الطــ  - ٢١ ــاب أي إشــعار م ــة جــوا  جلــبرف اجلــورجي أن غي ــة حممول  كتيب
مبثابة انتهاك واضح لعدد من لوائح رابطة الدول املـستقلة املتعلقـة حبفـظ الـسالم، وطلـب                   كان

  ). أعاله١١انظر الفقرة  (ة الوصولاالنسحاب الفوري للقوات واملعدات حديث

ـــ   - ٢٢ ــالتقرير، قّيـــدت حري ــرة املـــشمولة بـ ــة يف عـــدد مـــن  وخـــالل الفتـ ــة يف احلركـ ة البعثـ
الواقـع احملـاوالت    األمـر   حبكـم   القائمـة    امليليـشيات وشـرطة املـرور األخبازيـة          قامتو .املناسبات

اليت قامت هبا بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا لرصد وحدة حفظ السالم اجلديدة التابعـة                
ــلحة     ــن األسـ ــد مـ ــة احلـ ــستقلة يف منطقـ ــدول املـ ــة الـ ــت .لرابطـ ــراقيب   ومنعـ ــة مـ ــات بعثـ  دوريـ

حبكـــم القائمـــة املتحـــدة يف جورجيـــا مـــن طـــرف وكـــاالت إنفـــاذ القـــانون األخبازيـــة    األمـــم
الواقـع مـن الوصـول      األمـر    حبكم   ة موجودة يف مواقع املسؤولية    أخبازيشخصيات  الواقع و  األمر

الواقـع  ر األمـ حبكـم  القائمة وقامت امليليشيات  .إىل اجلزء الشمايل من منطقة احلد من األسلحة 
وقام سكان حمليـون مل حتـدد        .مبصادرة أجهزة تصوير مرتني من دوريات للبعثة وأعادهتا الحقا        

يف واعترضــوا ســريها الــدوريات يف منطقــة احلــد مــن األســلحة  بالتعــدي لفظيــا علــى  هويتــهم 
حبكــم القائمــة وخــارج منطقــة الــصراع، قــام موظفــون يف وزارة الــدفاع األخبازيــة    .مناســبتني
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وبعـد أن احتجـت البعثـة        .الواقع مبصادرة مركبة تابعة لألمـم املتحـدة مث أعادوهـا الحقـا             األمر
الواقـع تعليمـات لرؤسـاء وكـاالت        األمر  حبكم  القائمة  على هذه األعمال، أصدرت السلطات      

ومل تقــع أيــة  .الواقــع لكفالــة التعــاون مــع دوريــات البعثــة األمــر حبكــم القائمــة إنفــاذ القــانون 
  . منذ ذلك احلنيحوادث مشاهبة

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، إضـافة إىل االنتـهاكات املـذكورة أعـاله فيمـا يتـصل                  - ٢٣
حمــضر الواقــع األمــر حبكــم القائمــة البعثــة للــسلطات األخبازيــة حــررت حبريــة البعثــة يف التنقــل، 

  .أبريل/ نيسان٢٠وجود مركبتني عسكريتني يف املنطقة األمنية يف انتهاك بسبب 

مــايو، اليــوم املقــرر لالنتخابــات الربملانيــة اجلورجيــة، رصــدت البعثــة        / أيــار٢١ويف  - ٢٤
ــوري      ــسر إينغـ ــار يف جـ ــالق النـ ــف إطـ ــط وقـ ــرب خـ ــات عـ ــزاعم    .التحركـ ــس املـ ــى عكـ وعلـ

 يف ذلــك الوقــت، مل مينــع الــسكان احملليــون مــن عبــور خــط وقــف إطــالق النــار    تــرددت الــيت
يف يـومي   يف أمـاكن عامـة يف غـاغرا وسـوخومي           قعـت   وسلسلة من االنفجارات     عقب أنه غري
، ّمحلــت الــسلطات األخبازيــة   شخــصا ١٢ وأصــيب فيهــا  ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٣٠  و٢٩

الواقع القوات اخلاصة اجلورجيـة مـسؤولية هـذه احلـوادث وأمـرت بـإغالق              األمر  حبكم  القائمة  
دخـل  أي  أن هلـا    ورجيـة   وأنكرت احلكومة اجل   .يوليه/ متوز ١خط وقف إطالق النار ابتداء من       

احلوادث وأعربت عن احتجاجها على القيود املفروضة علـى حريـة سـكان غـايل يف احلركـة،                  ب
وال سيما حرية طلبة املدارس الذين كان يتعني عليهم اجتيـاز امتحانـات يف اجلانـب اجلـورجي                  

 .من خط وقف إطالق النار

بعثـة يف وقـت متـأخر مـن     وقد وقع أخطـر حـادث منـذ سـنوات يف منطقـة مـسؤولية ال               - ٢٥
يوليه حيث قتل أربعـة أشـخاص وأصـيب سـتة آخـرون علـى إثـر انفجـار يف                    / متوز ٦مساء يوم   

ومـن بـني حـاالت الوفيـات كـان هنـاك مـساعد         .مقهى يف بلدة غـايل قـرب مقـر قطـاع البعثـة          
 آخـر   مـسؤول  و  يف غـايل   الواقـع األمـر   حبكـم   القـائم    األمن األخبازي    جهازلغوي للبعثة ورئيس    

. وكــان مــساعد لغــوي ثــان تــابع للبعثــة مــن بــني املــصابني الــستة .وامــرأة شــابةاجلهــاز نفــسه ب
الواقــع القــوات اخلاصــة اجلورجيــة مــسؤولية األمــر حبكــم القائمــة وّمحلــت الــسلطات األخبازيــة 
 أن عمـل العنـف      اوذكرت حكومة جورجيـ    .“هجوما إرهابيا ”االنفجار حيث مست احلادث     

شرة تــ الــيت تأمــل يف متديــد وجــود القــوات العــسكرية الروســية املنخيــدم مــصلحة القــوى”هــذا 
ــا   ــانوين يف جورجي ــشكل غــري ق ــد أن   ...  ب ــن يري ــصلحة م ــسارها   وم ــا عــن م جيــرف جورجي

وجـاء انفجـار غـايل يف أعقـاب          .“ة األطلسي ة األوربي ايقف حجر عثرة أمام تطلعاهت    األورويب و 
ــارا ــاغرا يف    تاالنفجـ يونيـــه ويف ســـوخومي يف  / حزيـــران٢٩ العـــشوائية الـــيت وقعـــت يف غـ

  .كان مؤشرا على مستوى جديد من العنف ومثري للقلقفيونيه، /حزيران ٣٠
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ــة الــيت    - ٢٦ ــة مت إبــالغ ومــن بــني احلــوادث اإلجرامي ــرة قيــد  هبــا دوريــات البعث خــالل الفت
ــذين ســقطوا يف حــادث    (االســتعراض  ــضحايا ال ــوز٦دون حــساب ال ــه/ مت ــل  ) يولي ــا قت جرميت
 .وحادثا اختطاف وحادث سرقة

القائمـة  وواصلت شرطة األمم املتحدة اتصاالهتا مع وكـاالت إنفـاذ القـانون األخبازيـة                - ٢٧
مــن ضباط لــونظمــت  .الواقــع يف مقاطعــات غــايل وأوشامــشريا وتكفارشــيلي    األمــر حبكــم 

 دورة تدريبيـة يف     ٢٤ ضـابطا،    ٢١٦عـددهم   الواقـع   األمـر   حبكـم   القائمـة   امليليشيات األخبازيـة    
ال أمــن حركــة املــرور وأســاليب الــشرطة التكتيكيــة وعلــم األدلــة اجلنائيــة وإدارة عمليــات    جمــ

 .الشرطة وغريها من مهارات الشرطة، باإلضافة إىل التربع باملعدات والكتب

يونيه، نظمت شرطة األمم املتحـدة حلقـة دراسـية يف           /حزيران ٥ إىل   ٢ويف الفترة من     - ٢٨
مـشاركا مـن احملكمـة       ١٦ف املرتيل وجنوح األحداث، ضمت      بلدة أوشامشريا بشأن منع العن    

لدولـــة ومكتـــب املـــدعي العـــام الواقـــع وجهـــاز أمـــن ااألمـــر حبكـــم القائمـــة العليـــا األخبازيـــة 
ــة      ووزارة ــيم واملنظمــات غــري احلكومي ــصحة ووزارة التعل ــدل ووزارة ال ــة ووزارة الع  .الداخلي

ــة  La Strada Ukraine احللقــة الدراســية منظمــة  وتــوىل تنظــيم ــة ووزارة الداخلي  غــري احلكومي
نظمـت  و .منظمـة غـري حكوميـة أخبازيـة     وهـي  رابطـة نـساء أخبازيـا   والواقع  األمر  حبكم  القائمة  

شرطة األمـم املتحـدة مناسـبات تثقيفيـة ووزعـت مـواد تعليميـة علـى األطفـال بـشأن موضـوع               
 .سالمة حركة املرور

نيد الربيعية يف صفوف القوات املـسلحة       محلة التج ،  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١وبدأت يف    - ٢٩
 مكتـب حقـوق اإلنـسان خـالل هـذه الفتـرة أي              تلـق ومل ي  .الواقـع األمر  حبكم  القائمة  األخبازية  
يـدعي فيهـا   قضية يف ويسدي املكتب املشورة القانونية  .جتنيد تعسفيحاالت بوقوع ادعاءات 

  .ةيتعسف بصورة جتنيد شخص من أصل جورجي من مقاطعة غايلإنه مت 

 . أخبازيـة يف مقاطعـة غـايل   “جـوازات سـفر  ”إصـدار  ، مـارس /يف هناية آذار  وبدأ رمسيا    - ٣٠
يونيه، بـدأت الـسلطات     /ويف حزيران  .ويبدو أن إصدار اجلوازات ُعلِّق خالل الشهرين التاليني       

الواقـع يف مقاطعـة غـايل العمليـة مـن جديـد وحققـت نتـائج حمـدودة نظـرا                     األمـر   حبكم  القائمة  
  .اتتنازهلم عن اجلنسية اجلورجية يف مناذج الطلبإعالن ع سكان مقاطعة غايل عن المتنا

وتابع مكتب حقـوق اإلنـسان حالـة أرسـل فيهـا قـس جـورجي مـن تبليـسي إىل غـايل               - ٣١
ورفضت السلطات الدينية األخبازية الترخيص له بالقيـام         .ألداء الشعائر الدينية باللغة اجلورجية    

مكتـب حقـوق اإلنـسان      والواقع أنه ليس مبقـدور       . إثر ذلك من غايل    بذلك، وطرد القس على   
مزاعم وسـائط اإلعـالم   يف الوقت نفسه ما يؤكد   مل جيد   ولكنه  البت يف مسائل الوالية الدينية،      
  .بوقوع اعتداء بدين على القس
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 قطاع زوغديدي  
يطرة جورجيـا   خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظل الوضـع يف اجلانـب الواقـع حتـت سـ                - ٣٢

عــدد أعــاله وبــسبب مــن خــط وقــف إطــالق النــار متــوترا عمومــا نظــرا للتطــورات املــذكورة   
قـوة حفـظ   كـان أفـراد مـن    عـدة حـوادث    ، مـن بينـها      احلوادث وقعت يف قطاع زوغديدي     من

يـدعى  ، وهجومـا     اجلورجيـة طرفـا فيهـا      السالم التابعة لرابطة الـدول املـستقلة ووزارة الداخليـة         
ــه  تحــافلتني  أن ــة خورشــا  عرضــتا ل ــالقرب يف منطق ــن خــ ب ــوم   م ــار يف الي ط وقــف إطــالق الن

ــة، وعــدد مــن اال    الــذي ــة اجلورجي ــه االنتخابــات الربملاني ــام  أجريــت في نفجــارات وقعــت يف أي
لــوزارة التابعـة  لت مراكـز املراقبــة  غِّن هـذا التـوتر، شـُـ  علــى الـرغم مــ و .يوليـه /متـوز  ٩  و٦ و ٢

  .من األفراد واليقظةعتاد املالداخلية اجلورجية باملستوى 

وأجري عدد من اللقاءات الثالثية بني بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا والطـرف               - ٣٣
اجلــورجي وقــوة حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة رتبتــها البعثــة؛ ومنــذ شــهر            

لة، بالتنـسيق مـع     مارس املاضي، استأنفت قوة حفظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول املـستق              /آذار
ري الواقــع حتــت ســيطرة جورجيــا    وزارة الداخليــة اجلورجيــة، دورياهتــا يف جيــب غــامنوخو    

  .هنر إنغوري مشال

 اتأبريل، أبلغت السلطات األخبازية حبكم الواقع عن تعزيـز        /ويف منتصف شهر نيسان    - ٣٤
قـوة   وأبـدت  .لقوات اجلورجية يف مقاطعـة زوغديـدي وعلـى طـول خـط وقـف إطـالق النـار                  ل

احتمال تعزيز القوات اجلورجيـة يف      من  حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة للبعثة قلقها         
وقامت البعثة بدوريات مكثفـة يف املنطقـة األمنيـة ومنطقـة احلـد مـن              .منطقة احلد من األسلحة   

أي  لـح ع، مل تنـزا  السكان احملليني من احتمـال نـشوب   بنياألسلحة، وبينما كان هناك ختوف   
 .اعرتمؤشرات على وقوع زيادات كبرية يف نشر قوات األمن يف منطقة ال

مـايو، عـددا مـن احلـوادث     /وشهدت الفترة قيد االسـتعراض، منـذ منتـصف شـهر أيـار        - ٣٥
 طرفـا  أفـراد قـوة حفـظ الـسالم التـابع لرابطـة الـدول املـستقلة ووزارة الداخليـة اجلورجيـة           كان  
ــا ــوع هــذه     ويف معظــم احلــاالت، كانــت وســ   .فيه ــة حاضــرة وقــت وق ائط اإلعــالم اجلورجي

وقـوع حـادث    مـايو، وردت أنبـاء عـن        / أيار ١٧ويف   .احلوادث اليت جرى بثها يف وقت الحق      
 يف قريـة أورتـا مـع مركبـة          اإىل مقرهـ  قافلـة متجهـة     ناقلة أفراد مدرعة كانت ضمن      تصادم بني   
فــظ الــسالم التابعــة لرابطــة قــوة حمــن يونيــه، مت إيقــاف أربعــة أفــراد / حزيــران١٧مدنيــة؛ ويف 

ويف كلتــا احلــالتني،  .الــدول املــستقلة كــانوا علــى مــنت شــاحنة تنقــل قــذائف مــضادة للــدبابات
قامت وحدة كبرية مـن األفـراد املـدججني بالـسالح التـابعني إلحـدى وكـاالت إنفـاذ القـانون                     

ــالقوة وا       ــدول املــستقلة ب ــسالم التابعــة لرابطــة ال ــوة حفــظ ال ــراد ق حتجــازهم، بــرتع ســالح أف
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وقد أطلـق سـراحهم يف وقـت         .لتحقيق معهم لإىل أحد مراكز الشرطة يف زوغديدي       واقتادهتم  
وكان ممثلون عن مقـر قطـاع زوغديـدي التـابع للبعثـة حاضـرين يف مركـز الـشرطة إىل                      .الحق

 .حني اإلفراج عن احملتجزين
ــا احلــالتني،  - ٣٦ ــابعني حفــظ الــسالأفــراد  مــن أن ي الطــرف اجلــورجاشــتكىويف كلت م الت

 أن ىعــاد مــع وزارة الداخليــة، ويف احلالــة الثانيــة، حتركــاهتملرابطــة الــدول املــستقلة مل ينــسقوا 
ونددت قوة حفـظ الـسالم التابعـة        .  بعثة حلفظ السالم   حمل هلا يف  القذائف املضادة للدبابات ال     

هاكا صــارخا إيقــاف واحتجــاز أفرادهــا باعتبــار ذلــك اســتفزازا وانتــ  بلرابطــة الــدول املــستقلة  
 اإلشارة إىل أن وحدة فرعية مـضادة للـدبابات تـشكل جـزءا ال يتجـزأ        دروجت. التفاق موسكو 

قــوة حفــظ الــسالم ل تابعــة ةاجلنوبيــيف املنطقــة مـن كتيبــة املــشاة اآلليــة التابعــة لفريــق العمليــات  
 لمنظومــات املــضادةمالئــم ل بــصدد نقلــهاقــوة كانــت تلــك الونــوع القــذائف الــيت . املــذكورة

 احلوادث من التوتر بـني قـوة حفـظ الـسالم            تلكوزادت  . للدبابات اليت حبوزة الوحدة الفرعية    
 حـوادث   أيـضا، يوليـه،   / شـهر متـوز    شـهد و.  اجلـورجي  واجلانـب التابعة لرابطـة الـدول املـستقلة        

 طرفـا    قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة ووزارة الداخلية اجلورجية          متنوعة كانت 
ا تعكــس حالــة مــن التــوتر حيتمــل    ورغــم أن هــذه احلــوادث كانــت أقــل خطــورة، فإهنــ  .فيهــا
 .تتفاقم أن

وقـع  املشمولة بـالتقرير فقـد       أثناء الفترة     يف  منطقة زوغديدي  شهدتهأخطر حادث   أما   - ٣٧
مـايو، وهـو اليـوم الـذي أجريـت فيـه االنتخابـات الربملانيـة اجلورجيـة، جبـوار قريـة                 / أيار ٢١يف  

 حـول  ةفـ أطلقـت نـريان كثي  ، اليـوم لـك  ذفـي  ف. قعة قرب خـط وقـف إطـالق النـار      خورشا الوا 
طعـة غـايل،   ا، ينحدر معظمهم من مقاألشخاصلب من عدد من  طُكان قدملعب لكرة القدم  

 مـن وقـائع     بنيقـد تـ   و. لـإلدالء بأصـواهتم   لنقلـهم باحلافلـة إىل بلـدة زوغديـدي          فيه  أن يتجمعوا   
دفعــة أوىل مــن نــريان األســلحة الــصغرية الذ األشــخاص  ن  أطلــق املهــامجوأنأنــه بعــد احلــادث 

ــالفرار   ــب ب ــون يف امللع ــك   تعرضــت احلــافالت  و؛ املتجمع ــد ذل ــة بع ــصف الفارغ ــذائف للق بق
ونقــل ثالثــة أشــخاص إىل املستــشفى أحــدهم .  فانــدلعت فيهــا الــنريان) جــييبآر (صــاروخية 

وأطلقت النـار لفتـرة طويلـة         احلادث ت قوات األمن اجلورجية إىل مكان     هرعو.  خطرية تهإصاب
وّمحـل  . وسجلت وسائط اإلعالم اجلورجيـة احلـادث بأكملـه        . يف اجتاه خط وقف إطالق النار     

أن يكـون    األخبـازي    ونفى اجلانـب  .  اجلورجي فورا الطرف األخبازي مسؤولية احلادث      اجلانب
 .له أي دخل به

ــاح ال و - ٣٨ ــد أت ــقق ــه تحقي ــذي أجرت ــة يف هــذا احلــا  ال ــق   دث حتد البعث ــيت أطل ــع ال ــد املواق ي
 مـن   اجلـورجي  متر عن احلـافالت، يف اجلانـب         ١٠٠املهامجون النار، وكانت تبعد حوايل       منها
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 قويــة فيمــا خيــص هويــة أدلــةعلــى أيــة حــىت اآلن ويف حــني مل يعثــر . خــط وقــف إطــالق النــار
ادث ، فــإن التناقــضات يف مالبــسات احلــادث، وال ســيما الطريقــة الــيت صــور هبــا احلــ املهــامجني
 تنم عن ترتيب مسبق وليس عن تسجيل األحداث كما وقعت، تستدعي مـن البعثـة                حيث أهنا 

 . مواصلة حتقيقها

، M-27 مبكــرة مــن الــصباح جبــوار الطريــق ةيوليــه، وقــع انفجــار يف ســاع/ متــوز٢ويف  - ٣٩
  جـسر هنـر  عند نقطة عبـور   قرب مركز تفتيش لقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة           

وكان الطرف األخبـازي قـد أغلـق    .  من خط وقف إطالق النارورجياجلاجلانب   علىإنغوري  
يوليـه، وقعـت سلـسلة مـن أربعـة      / متـوز ٦ويف . يوليـه / متـوز ١اجلسر ملنع تنقل األشـخاص منـذ        

 جـسر هنـر إنغـوري ضـمن         عنـد نقطـة عبـور      بني قرية روخـي      M-27انفجارات مبحاذاة الطريق    
ويف اليوم نفسه، أبلغ عن وقوع انفجار آخر يف حقـل للـذرة مبحـاذاة               . مترا تقريبا  ٢٥٠نطاق  

 مركـز للمراقبـة تـابع لـوزارة         مشـال شـرق    متـر تقريبـا      ٤٠٠خط وقف إطـالق النـار علـى بعـد           
وتقــوم البعثــة . ومل يبلــغ عــن وقــوع أيــة إصــابات يف أي مــن االنفجــارات. الداخليـة اجلورجيــة 

 . احلوادثتلكبالتحقيق يف 

ــ٩ويف  - ٤٠  حيــث يــدعى أن يوليــه، وقــع حــادث علــى خــط وقــف إطــالق النــار       /وز مت
وبـإطالق النـار مـن أسـلحة        ) آر يب جـي   ( صاروخيتني   قذيفتنيبإطالق  قاموا   جمهولني   اأشخاص

ــة   ــوزارة الداخليــة ســابقا قــرب أخــايل أبو  ٢١٧صــغرية علــى مركــز املراقب تاماين يف ســ التــابع ل
تقـع  ومل  .  عـن خـسائر طفيفـة يف بنيـة املركـز           ، ممـا أسـفر    ااجلانب الواقع حتـت سـيطرة جورجيـ       

 .خسائر بشرية وجيري التحقيق يف ذلك أي

يونيـه، أجـرت قـوة حفـظ الـسالم التابعـة        / حزيـران  ٢مايو إىل   / أيار ٢٧ويف الفترة من     - ٤١
كتيبـة  بدلت ب واسـت . ة اجلنوبي  يف املنطقة  لرابطة الدول املستقلة التناوب السنوي لفريق العمليات      

ــشاة اآل ــم  امل ــة رق ــضم  و (٥٢٩لي ــرد٤١٤هــي ت ــم   ) ا ف ــة رق ــشاة اآللي ــة امل ــضم و (٥٢٦كتيب ت
 سـحب معـدات قـوة حفـظ         اتـسمت عمليـة   ،  عمومـا و).  أفـراد مدرعـة    ة ناقل ٤٩ و   افرد ٥٥٣

 مــع ا جيـد هاتنـسيق جـرى  الـسالم التابعـة لرابطـة الــدول املـستقلة يف إطـار التنـاوب بالــشفافية و      
 . السلطات اجلورجية ومع البعثة

 تــواتر التــدريب الــذي  معــدليونيــه، الحظــت دوريــات البعثــة زيــادة يف /ويف حزيــران - ٤٢
في املنطقـة   ف.  اجلورجي، من حيث كل من عدد املتدربني وعدد مناطق التدريب          اجلانبجيريه  

 أفـراد  تلقـى  إنفاذ القانون، ويف منطقة احلد من األسلحة، تأفراد وكاالجرى تدريب  األمنية،  
 . م تدريبهوزارة الدفاع
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ــة حنــو      - ٤٣ ــها للتحركــات الروتيني ــة مراقبت ــالتقرير، واصــلت البعث ــرة املــشمولة ب ــاء الفت وأثن
 اململوكـة   اتمنطقة وادي كودوري العليـا الـيت يقـوم هبـا األفـراد وخباصـة املركبـات اللوجـستي                  

 هذه التحركات عموما عبارة عن عمليات تنـاوب األفـراد           توكان. لوزارة الداخلية اجلورجية  
ا، ومثلت زيـادة كـبرية مقارنـة بـالفترة املـشمولة بـالتقرير الـسابق نظـرا لتحـسن               أجريت بر اليت  

يف  عمومـا  تتبـع ومل .  اخنفاضـا طفيفـا   املـسجلة واخنفض عدد رحـالت الطـريان       . أحوال الطقس 
والتحقـق منـها     عرب املنطقة األمنيـة    منطقة وادي كودوري العليا   ومن   إىل بالتحركات   اإلخطار

 . اجلورجياجلانبليت وافق عليها اإلجراءات ا

 أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير       هبا  دوريات البعثة  مت إبالغ ومشلت احلوادث اجلنائية اليت      - ٤٤
 .  وسبع حاالت اختطافسرقة قتل ومثانية حوادث وشروع يفحادثي قتل 

شورة بـصورة   إلسداء امل ونفذ عنصر الشرطة التابع للبعثة مع الشرطة اجلورجية برناجما           - ٤٥
إضـافة إىل ذلـك،   .  دورية مشتركة يف اجملموع مع الـشرطة احملليـة  ٣٥وأجريت أيضا   . منهاجية
 دورة تدريبيـة يف جمـال أسـاليب الـشرطة           ٢٣  ضابطا ٢٤٧ لضباط من الشرطة عددهم      نظمت

التكتيكيــة، والـــدفاع عــن الـــنفس، والطــب الـــشرعي، وإســهام اجملتمعـــات احملليــة يف أعمـــال      
 ، أيـضا،  يـسرت و. ملسائل املتعلقة بـشرطة املـرور وغـري ذلـك مـن مهـارات الـشرطة               الشرطة، وا 

ط شـرطة جورجيـا يف دورة تدريبيـة علـى أعمـال           اضـب مـن    ١٠شرطة األمم املتحـدة مـشاركة       
 يف كلية الشرطة التابعة ألكادمييـة اخلدمـة العامـة اإلسـتونية، جـرى تنظيمهـا يف               احلديثةالشرطة  

 .يونيه/ حزيران١٤ىل مايو إ/ أيار١٦الفترة من 

 مركـز شـرطة منـوذجي مـزود مبرفـق للتـدريب،       ، يف قرية ليا  افتتح،مايو،  / أيار ٢٨ويف   - ٤٦
 ).٦٣انظر الفقرة (بية وخططت له وأشرفت عليه شرطة األمم املتحدة وفقا للمعايري األور

 بـشأن مـسائل األمـن       ات للـرأي   دراسـات اسـتطالع    ١٠وأجرت شرطة األمم املتحدة      - ٤٧
نظمت شرطة األمم املتحدة مناسبات تثقيفيـة       و.  جمتمعا حمليا داخل املنطقة األمنية     ١٦عام يف   ال

 .ووزعت مواد تعليمية على األطفال بشأن موضوع سالمة حركة املرور
 

 وادي كودوري  
وادي كودوري باهلـدوء    منطقة  أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، اتسمت احلالة العامة يف          - ٤٨

يوليـه حيـث أبلـغ عـن وقـوع حـادث خطـري يف منطقـة أشـاخمارا يف منطقـة وادي              /وز متـ  ٩حىت  
 ).٥١انظر الفقرة (ودوري السفلى ك

وعـاد فريــق البعثـة إىل قاعــدة الفريـق التابعــة لـه يف أدجــارا يف منطقـة وادي كــودوري       - ٤٩
. ع بــسبب أحــوال الطقــس الــشتوية   أبريــل، بعــد غيــاب دام ســتة أســابي    / نيــسان٩العليــا يف 
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ــة      ومل ــة اجلورجي ــوام أفــراد وزارة الداخلي ــه أي تغــري ملحــوظ يف ق يالحــظ الفريــق لــدى عودت
غـري أنـه خـالل الفتـرة قيـد          .  فـردا  ٥٧٨ به وهـو   السلطات اجلورجية البعثة     بالرقم الذي أبلغت  

االستعراض، منع الفريق من الوصول إىل بعض املناطق، وال سـيما وادي كفابـشارا، ممـا جعـل                  
 األخبـازي وقـوة حفـظ       اجلانبوبينما أعرب   . ى البعثة التحقق من األرقام الرمسية     من املتعذر عل  

ــه مــن جلــب  الــسالم التابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة عــن قلقهمــا إزاء      أفــراد مــا يــدعي حدوث
معدات عسكرية ثقيلـة إىل منطقـة وادي كـودوري،          و من وزارة الدفاع،     أفراد بينهمإضافيني،  

غـري أن   . ات على إجراء تدريب متهيدي واسع النطاق لقوات األمن        مل تالحظ البعثة أي مؤشر    
البعثة طلبت إىل وزارة الداخلية اجلورجية كفالة قدر أكرب من الـشفافية، وال سـيما يف املنـاطق                  

 . يتسىن للبعثة التأكد متاما من واقع احلال يف امليدانلاليت تعذر الوصول إليها من قبل، 

 األساســية يف منطقــة وادي كــودوري العليــا، يف الــبىنجديــدا والحظـت البعثــة تطــورا   - ٥٠
ويبــدو أن .  إقامـة شـبكة للطـرق، واإليـواء، وإقامـة منـشآت لوجـستية، وختـزين الوقـود         يـشمل 
 األساســية تلــك تتجــاوز املتطلبـات اخلاصــة بقــوام أفــراد وزارة الداخليــة اجلورجيــة  الــبىنمرافـق  

ادي كــودوري العليــا وســيلة النقــل الــسائدة إىل  وظــل النقــل اجلــوي إىل منطقــة و. املعلــن عنــه
. بــاألمر اليــسري طيلــة الوقــت  كــاالمري ســوكي وخيــدا ري ممــيكــن اجتيــازالــوادي حيــث مل 

 يف نفـس  الكـائن التـابع للبعثـة،     املراقبة  يبلغ عن بعض التحركات الربية اليت الحظها املركز          ومل
بطـة الـدول املـستقلة يف الطـرف الـشمايل           مركز قوة حفظ السالم التابعـة لرا      املوجود فيه   املوقع  

 الطريق املؤدية إىل منطقة وادي كودوري، باعتبارها وصلت إىل منطقـة            الرتاع على من منطقة   
 إىل وجهــات  عــن مــسارها احنرفــتالقوافــليــوحي بــأن بعــض األمــر الــذي . وادي كــودوري
 .وقع ومنطقة وادي كودوري العلياأخرى بني هذا امل

ل الطقس، أعادت قـوات األمـن اجلورجيـة احـتالل مواقعهـا الـصيفية               ومع حتسن أحوا   - ٥١
ووردت أنبـاء   . يف ممر ماروكي مشال منطقة وادي كودوري، على احلدود مع االحتاد الروسـي            

وتتجـاوز هـذه   . ممـر أدانغـا يف منطقـة جمـاورة     يف   األخبـازي فعـل نفـس الـشيء          اجلانبتفيد بأن   
وقـد  .  الـيت تقـوم هبـا البعثـة    نطاق عمليـات الرصـد  ي،  املواقع، البعيدة عن منطقة وادي كودور     

يؤدي القرب النسيب بني هذه املواقـع إىل مناوشـات بـني الطـرفني، وال سـيما بـسبب اخـتالف                     
 احلــدود الفاصــلة بــني املنطقــة الواقعــة حتــت ســيطرة جورجيــا واملنطقــة الواقعــة حتــت  تفــسريات

 .سيطرة أخبازيا يف منطقة وادي كودوري
 أشـاخمارا  مرتفعـات  يف واجلورجي األخبازي اجلانبني بني اشتباك وقع يوليه،/وزمت ٩ يف - ٥٢

 اجلـورجي  اجلانـب  بأن األخبازي اجلانب وزعم .كودوري وادي من السفلى املنطقة يف الواقعة
 قـوات  مـن  فـردين  إصـابة  إىل أدى ممـا  الواقـع، األمـر    حبكـم  قـائم  أمـين  أخبـازي  موقع على أغار
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 أثنـاء  هلجوم تعرضت دورياته إحدى أن اجلورجي اجلانب وأوضح .روحجب األخبازية االحتياط
 جورجيـا  يف املتحـدة  األمـم  مـراقيب  بعثـة  زيـارة  قبيل أشاخمارا مرتفعات يف األمن لضمان عملية
 وجيـدر  .جبـروح  اجلورجيـة  الداخليـة  وزارة مـوظفي  مـن  ثالثـة  بإصـابة  وأفـاد  .كفابشارا لوادي
 إىل أدى ممـا  ،٢٠٠٧ يونيـه /حزيران يف أشاخمارا مرتفعات تلاح اجلورجي اجلانب بأن التذكري
 اجلانــب قــام عنــدما حــدهتا اخنفــضت اجلــانبني بــني خطــرية احتمــاالت تنطــوي علــى مواجهــة
 .الشأن هبذا حتقيقا بعثةال وجتري .الحق وقت يف عناصره بسحب اجلورجي

ــى - ٥٣ ــرغم وعل ــن ال ــدعوات م ــيت املتكــررة ال ــها ال ــةال وجهت ــ إىل بعث ــاوقي كــي انبنياجل  ف
ــاء يف حتلـــق وهـــي طـــائرات شـــوهدت فقـــد الـــرتاع، منطقـــة يف اجلـــوي نـــشاطهما  وادي مسـ
 حفـظ  قوة وعناصر األخبازي، واجلانب اجلورجية، الشؤون وزارة من كل وأبلغت .كودوري
ــة الـــسالم ــة التابعـ ــدول لرابطـ ــائرات حتليـــق عـــن املـــستقلة الـ ــار بـــال طـ ــنطقيت يف طيـ  وادي مـ

ــودوري ــسفلى كـ ــا،وال الـ ــك عليـ ــسان ٢٢ و ٨ يف وذلـ ــل/نيـ ــار ٢٤ و ٢٢ و أبريـ ــايو،/أيـ  مـ
 طــائرات بإرســال اجلــانبني مــن أي يقــّر ومل .يوليــه/متــوز ٥ و ٤ و يونيــه،/حزيــران ٣٠ و ٦ و
 .كودوري وادي فوق للتحليق طيار بال
 

  البعثة نطاق على التطورات  

 .٢٠٠٦ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٢ منـذ  معلقة األطراف الرباعية االجتماعات زالت ما - ٥٤
 صــياغة مــن جورجيــا يف املتحــدة األمــم مــراقيب لبعثــة التــابع احلقــائق تقــصي فريــق انتــهى وقــد

 باختفـاء  املتعلقـة  احلقـائق،  لتقـصي  املـشترك  الفريـق  هااأجر اليت التحقيقات عن التقرير مشروع
  .فيه للنظر املشترك الفريق أعضاء إىل وقدمه سيغوا، دافيد

 نظـر ا( ٢٠٠٨ فربايـر /شـباط  ٢٩ يف نابـاكيفي  بقرية وقع الذي باالنفجار تعلقي وفيما - ٥٥
S/2008/219، لتقــصي املــشترك الفريــق أجــراه الــذي التحقيــق يــسفر مل ،)٣٠ و ١٩ الفقرتــان 

 أدلـة  تـوفرت  مـا  إذا التحقيق يستأنف وسوف .مرتكبيه هبوية يتعلق فيما نتائج أي عن احلقائق
 الطــائرات بعمليــات احمليطــة األحــداث يف أيــضا التحقيــق ملــشتركا الفريــق اختــتم وقــد .جديــدة
ــار بـــال ــة املنطقـــة فـــوق طيـ ــيلها أوجـــزت والـــيت بعثـــة،ال مـــسؤولية يف نطـــاق الواقعـ  يف تفاصـ

 . أعاله١٧ إىل ١٥ الفقرات

 مـع  مـشاوراهتا  مواصـلة  تنـوي فهـي    ،ةراقبـ يف جمـال امل    البعثـة  قـدرة ب بتعزيز يتعلق وفيما - ٥٦
 املنطقــة يف الــشفافية حتــسني هبــدف وذلــك طيــار، بــال الطــائرات باقتنــاء لصيتــ فيمــا اجلــانبيني
  .البعثة مسؤولية يف نطاق الواقعة
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 املستقلة الدول لرابطة التابعة اجلماعية السالم حفظ قوات مع التعاون - رابعا 
 هبـدف  قالوثي تعاوهنما املستقلة الدول لرابطة التابعة السالم حفظ وقوة بعثةال واصلت - ٥٧
 التابعـة  مالالـس  حفظ قوة درجت فرباير،/شباط منتصف فمنذ .منهما لكل املوكلة الوالية أداء

 عـدد  لزيـادة  خبططهـا  جورجيـا  يف املتحـدة  األمـم  مراقيب بعثة بالغإ على املستقلة الدول لرابطة
ني يف املنطقــت العمليــات فريقــي مــن لكــل العربــات مــن وغريهــا األفــراد لنقــل املدرعــة العربــات
 عربـة  ٢٦ و مدرعـة  عربـة  ٨١ جمموعـه  عمـا  االستعاضـة  املزمـع  مـن  وكان .ةواجلنوبي ةالشمالي

 تـتمكن  ومل .مدرعـة  بعربـات  الـشاحنات  عـن  االستعاضـة  أو مماثلـة،  بعربـات  متفرقة أنواع من
  .دقيق حنو على العملية هذه مراقبة من بعثةال

 األمـم  مـراقيب  بعثـة  مرافقـة  ملـستقلة ا الـدول  لرابطـة  التابعـة  الـسالم  حفظ قوة وواصلت - ٥٨
 قاعـدة  يف ملوظفيها املنتظمة التناوب عمليات خالل السفلى كودوري وادي منطقة يف املتحدة
 كانـت  الـيت  لبعثـة ل التابعـة  املتقدمـة  للقواعـد  املـساعدة املذكورة   قوةال قدمتو .كودوري فريق
 علـى  قـوة تلـك ال  ل التابعـة  اقبـة املر نقـاط  أو التفتـيش  نقـاط  مـن  مقربـة  على دورية بصورة تنشئ
  .النار إطالق وقف خط جانيب

 
 اإلنسان حبقوق املتعلقة املسائل - خامسا 

 لتعزيـز  اجلهـود  بـذل  جورجيـا  أخبازيا، يف اإلنسان حلقوق املتحدة األمم مكتب واصل - ٥٩
 يــشملها الــيت الفتــرة خــالل احلكوميــة غــري احملليــة للمنظمــات الــدعم وتــوفري اإلنــسان حقــوق
  .إليه املوكلة للوالية وفقا جورجيا، أخبازيا، أحناء مجيع يف أنشطته الفريق ونفذ .التقرير

 وتقـــدمي احملاكمـــات برصـــد وقـــام الـــسجون، إىل املنتظمـــة زياراتـــه املكتـــب وواصـــل - ٦٠
 زائـرا  ٣٨ سـوخومي  مدينـة  مكتب استقبل وقد .احملليني للسكان القانونية االستشارة خدمات
 ومعاملــة امللكيــة حقــوق حــول الــشكاوى معظــم ودارت التقريــر، يــشملها يتالــ الفتــرة خــالل
 الـسلطات  مـع  مناقـشاته  وواصـل  التنقـل،  حريـة  حـق  بانتهاك دعاءاتا املكتب وتابع .املعتقلني
  .جورجيا أخبازيا، يف اإلعدام ينتظر سجني آخر مصري عن القائمة

 ملركـز  الـدعم  أحدمها يقدم وعني،مشر تنفيذ أوروبا يف والتعاون األمن منظمة بدأتو - ٦١
ــوق ــسان حق ــة يف اإلن ــشر إىل ويهــدف ســوخومي، جامع ــوعي ن ــسائل ال ــة بامل ــوق املتعلق  حبق
 تدريبـهم  خـالل  مـن  املـدارس  وطالب معلمي إىل املساعدة فيقدم اآلخر املشروع أما .اإلنسان
 يف اركتهممـش  تـسهيل  هبـدف  وذلـك  عنـها،  واإلبالغ وتنفيذها املشاريع اقتراحات إعداد على

 مــنح علــى للحــصول املــدارس بــني أوروبــا يف والتعــاون األمــن منظمــة تقيمهــا الــيت املــسابقات
ــضا املنظمــة تدقــعو .صــغرية ــة دورة أي ــصحفيني تدريبي ــدة األخبــاز، لل ــومني، مل  موضــوعها ي
  .اإلعالم حرية
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 اإلنعاش وأنشطة اإلنسانية األنشطة - سادسا 
 األول املقـام  يف تركـز  مشاريع تنفيذ التقرير، يشملها ليتا الفترة خالل،  البعثة واصلت - ٦٢
 . مـستعينة بـذلك بـصندوقها االسـتئماين        الكهربائيـة  الطاقـة  توزيـع  وخطوط الصحة قطاع على
 غـايل،  قطـاع  يف للـشباب  وبيـت  ومـستوصف  مستـشفى  صـالح إ علـى  العمـل  البعثـة  واصلتو

  .زغديدي قطاع يف ومستشفى

 ليحـل  األوروبيـة  املفوضـية  مـن  ومتويل البعثة من بدعم ليا يةقر يف للشرطة قسم وشّيد - ٦٣
ــذي القــسم حمــل ــر ال ــع هجــوم خــالل دّم ــاين كــانون يف وق ــاير/الث  يف افتتاحــه ومت ،٢٠٠٤ ين
 يف سـجينا  ٢٤ تـضم  تدريبيـة  دورة مـن  الثانيـة  املرحلـة  ،مـايو /أيـار  يف ،وبـدأت  .مايو/أيار ٢٨

  .مستقبال اجملتمع يف ماندماجه إعادة تسهيل إىل وهتدف دراندا سجن

 بامليــاه اإلمــداد نظــم صــالحإ اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج بــدأ أبريــل،/نيــسان ويف - ٦٤
 .للربنـامج  التـابع  واإلنعـاش  األزمات منع مكتب من بتمويل وأوشامشريا وتكفارشيلي غايل يف

 التقريــر، ايــشمله الــيت الفتــرة خــالل األعمــال صــاحبات ملــساعدة مــشروعا الربنــامجواســتهل 
 عمـل  حلقـة  ونظّـم  األعمـال،  لتـسيري  خطـط  وتكـوين  األعمال، إدارة ميدان يف التدريب ووفّر
 خــالل مـن  احمللـيني  للمــزارعني الـدعم  تقـدمي  أيــضا الربنـامج  وواصـل  .اجلنــسانية املـسائل  بـشأن 
 أوشامــشريا غــايل مقاطعــات يف للمــزارعني ووفــر .اآلفــات مكافحــة علــى احملليــة القــدرة تعزيــز

 باملعلومـات  وزودهـم  عضوية ومبيدات املبيدات، لرش الظهر على حممولة أجهزة تكفارشيليو
  .هبا املتصلة

 اجمللـــسني وهـــم شـــركائها مـــن بـــدعم لالجـــئني، املتحـــدة األمـــم مفوضـــية واصـــلت - ٦٥
ــدامناركي ــة لالجــئني، والنروجيــي ال ــسرية والوكال ــة السوي ــاون، للتنمي ــذها والتع ــشروع تنفي  مل

 مـستوى  علـى  الثقـة  وإشـاعة  احلمايـة  أنـشطة  ذلـك  يف مبـا  ،“ألخبازيا االستراتيجية االجتاهات”
ــة، اجملتمعــات ــة، واملــشاريع احمللي  الــدخل، وإدرار للمالجــئ، األساســية واإلصــالحات التعليمي

 بـشأن  أوليـة  مناقـشات  املفوضـية  بـدأت و .التـدريب  وأنـشطة  الزراعـة،  ميدان يف الدعم وتقدمي
ــا ــام إىل هتــدف وصــفية بدراســة قيامه ــى اإلمل ــضل حنــو عل ــسكان وحاجــات مبــشاكل أف  يف ال
 .انبني يف هـذا الـصدد    اجلـ  من إجيابية شراتمؤ وتلقت وتكفارشيلي وأوشامشريا غايل قطاعات

 لـثالث  امتـدت  وزوغديدي، غايل يف للتخطيط عمل حلقة املفوضية نظمت أبريل،/نيسان ويف
 لزيـارة  املاحنـة  اجلهـات  أمـام  الفرصـة  وأتيحـت  .ماحنـة  بلـدان  سبعة عن ممثلون فيها وشارك أيام

 احلاجـات  أن وأدركـوا  النـار،  إطـالق  وقـف  خط جانيب على منها واملستفيدين املشاريع مواقع
 كريـغ  الـسيد  وقـام  .نطاقـا  أوسـع  دعمـا  الـدويل  اجملتمـع  مـن  تتطلـب  الـرتاع  منطقة يف اإلنسانية

 العائـدين  وضـع  ونـاقش  مـايو، /أيـار  يف جورجيـا  إىل بزيـارة  السامي، املفوض نائب جونستون،
  .اجلانبني كال من املستوى رفيعي ممثلني مع السكان من املزيد عودة وإمكانية
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 للطفولــة املتحــدة األمــم منظمــة نظمــت مــايو،/أيــار شــهر مــن األول النــصف وخــالل - ٦٦
 زيـا، أخبا أحنـاء  مجيـع  يف الـصحية  الرعايـة  ميـدان  يف للممارسـني  التدريبيـة  الـدورات  مـن  سلسلة

 التدريبيـة  الـدورات  يف للمـشاركني  وسيتـسىن  .التحـصني  عمليـات  تنظـيم  موضوعها جورجيا،
ــسيق ــذ التن ــة لتنفي ــة محل ــرياء احلــصبة ضــد للتحــصني مجاهريي ــشرين يف واحلم ــوبر/األول ت  أكت
 ذلـك  يف مبـا  التحـصني،  محلـة  لـدعم  واملادية التقنية املساعدة أيضا اليونيسيف ووفرت .٢٠٠٨
  .التحصني فوائدب اجملتمعات هذه توعية من تتمكن كي احمللية اجملتمعات تملنظما الدعم

 تقــدمي العامليــة، للرؤيــة الدوليــة املنظمــة مــع بالتعــاون العــاملي، األغذيــة برنــامج واصــل - ٦٧
 والغـذاء  العمـل  مقابـل  الغـذاء  بـرامج  خـالل  مـن  وذلـك  ضـعفا، الـسكان    فئاتألكثر   املساعدة
 األساسـية،  الزراعيـة  الـبىن  تأهيـل  إعـادة  إىل العمل مقابل الغذاء اريعمش وهتدف .التعليم مقابل

ــة، األراضــي واستــصالح ــستفيد حماصــيل وزرع املهمل ــها ي  مقاطعــات يف شــخص ٩ ٤٠٠ من
 األغذيــة برنــامج ألنــشطة املزمــع التــدرجيي اإلهنــاء إطــار ويف .وتكفارشــيلي وأوشامــشريا غــايل
 وكـاالت  وبـني  بينـه  شـراكات  إقامـة  إمكانـات  كـشاف است الربنـامج  واصـل  املنطقة، يف العاملي
 نطــاق ويف .مــشاريعه اســتدامة يكفــل مبــا احلكوميــة، غــري واملنظمــات األخــرى املتحــدة األمــم

 علـــى يربـــو ملـــا املـــرتيل لالســـتهالك إعاشـــة حـــصص قـــدمت التعلـــيم، مقابـــل الغـــذاء برنـــامج
 وغـايل  وتكفارشـيلي  أوشامـشريا  يف مدرسـة  ٧١ يف للخطـر  تعرضا األطفال أكثر من ١ ٠٥٠

 مــع وبالتعــاون .املدرســة إىل احلــضور علــى األطفــال مداومــة ضــمان مــع وغــاغرا، وغــولريبش
 يف للعـالج  خيـضعون  الـذين  الـسل  مرضـى  مـن  لسبعني الغذاء توفري مت حدود، بال أطباء منظمة

 .غولريبش مستشفى
 
 مسائل الدعم - سابعا 

بعثـة محلتـها للتوعيـة بفـريوس نقـص املناعـة            الخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصـلت        - ٦٨
وعقـدت البعثـة دورات تدريبيـة       . والوقاية منه ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

 .وُوزعت وُعرضت مواد يف منطقة البعثة. جلميع أفرادها
ــ )٢٠٠٠ (١٣٢٥وواصــلت البعثــة تنفيــذ قــرار جملــس األمــن    - ٦٩ املرأة والــسالم املتعلــق ب
 .بني املراقبني العسكرينيومسامهتها األمن، ورحبت بتوسيع نطاق دور املرأة و

حظـر التمييـز والتحـرش،      ” املعنونة   ST/SGB/2008/5ونفذت البعثة نشرة األمني العام       - ٧٠
 بتعميمهـا علـى مجيـع أفـراد البعثـة يف شـهر       “ السلطةعمالاستإساءة مبا فيه التحرش اجلنسي، و  

يونيـه الربنـامج التـدرييب اإللزامـي ذا         / املوظفني املدنيني يف شهر حزيـران      وأمت كل . أبريل/نيسان
فـــراد البعثـــة قُـــدمت ألباإلضـــافة إىل ذلـــك، . الـــصلة مـــن خـــالل االتـــصال الـــشبكي املباشـــر 
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ــد املعلومــات يف     بكــل ــة لتجدي ــاهتم إحاطــة أجرهتــا البعث ــضباط، حيــث  جمــال فئ ــسلوك واالن ال
ة بالــسياسات وغــري ذلــك مــن مــسائل الــسلوك مثــل    املتعلقــاحلديثــة ركــزت علــى التطــورات  
 .الدعارة واملواد اإلباحية

 غـري مـشروعة،     ةخمـدر واد  حوادث سوء السلوك اليت وقعـت مـؤخرا واملتـصلة مبـ           إزاء  و - ٧١
 .تطبق البعثة سياسة عدم التسامح إطالقا

ــة      عو - ٧٢ ــات الــدورة التدريبي ــتكماالت حديثــة يف حمتوي ــب اس ــصال الــشبكي  عــرب ق االت
شـــهر يف البعثـــة يف ، اإللزاميـــة، “مبـــادرة التوعيـــة بواجـــب الرتاهـــة ”ملباشـــر، أُعيـــد إطـــالق ا

ثــالث مــايو /أيــار ٣١وطُلــب مــن مجيــع مــوظفي البعثــة املــدنيني أن يتمــوا حبلــول . مــارس/آذار
معـــايري (دورات تدريبيـــة إلزاميـــة باالتـــصال الـــشبكي املباشـــر يف جمـــال الـــسلوك واالنـــضباط   

اجلنسي يف مكـان العمـل      والتحرش  منع املضايقات   لتوعية بواجب الرتاهة، و   السلوك، ومبادرة ا  
 ). استغالل السلطةإساءة و
 

 مالحظات -ثامنا  
فـصل  نظـام    باسـتمرار علـى ضـرورة التقيـد الـصارم بوقـف إطـالق النـار و                 لقد أكدتُ  - ٧٣

يـة  قتالمـال ال  مـسؤولية البعثـة مـن أجـل منـع اسـتئناف األع            الواقعـة يف نطـاق      نطقة  املالقوات يف   
بعــد فتــرة مــن االســتقرار النــسيب يف فولألســف، . ولتهيئــة بيئــة تفــضي إىل احلــوار بــني اجلــانبني

الــشتاء، شــهدت األشــهر األربعــة األخــرية جتــدد ظهــور التــوترات النابعــة مــن أمــور مــن بينــها   
.  ومـا يـشكل انتـهاكا لـه        نظـام وقـف إطـالق النـار       باخلالفات الواضحة بشأن ما يـشكل تقيـدا         

يف  األخبازيـة  - وأخـذا أحكـام اتفـاق موسـكو وتقلـب احلالـة بوجـه عـام يف العمليـة اجلورجيـة          
االعتبار، أشدد على ضرورة أن يتقيد مجيع املعنيني علـى حنـو بـالغ الـصرامة بفـصل القـوات يف             

ــرب والبحــر واجلــو،    ــضطلع قــو  وال ــى أن ت ــدول املــستقلة      ةعل ــة ال ــة لرابط ــسالم التابع ــظ ال  حف
وأنـا علـى علـم بالنـداءات املتكـررة مـن اجلانـب اجلـورجي              .  إنفاذ فصل القوات   باملسؤولية عن 

ولكــن بينمــا جتــرى هــذه املناقــشات وغريهــا بــشأن عمليــة الــسالم  . بتغــيري آليــة حفــظ الــسالم
األطراف املؤثرة يف هذه العملية احلفـاظ علـى       طرف من   األخبازية، أطلب إىل كل      - اجلورجية
األخـرية،   وعقـب عـدد مـن احلـوادث الـيت وقعـت يف الفتـرة       . رنظـام وقـف إطـالق النـا    سـالمة  

أناشد اجلانب األخبازي مراعاة حرية تنقل البعثة، وأناشد اجلانب اجلورجي مراعاة حريـة تنقـل      
 ني الــواقعتني يف نطــاقنطقــتكــل مــن امل يف ، حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة ةقــو

 . مسؤولية كل منهما
نظـام وقـف    تـشمل   يادة يف التوترات خالل الفتـرة املـشمولة باالسـتعراض           ومل تكن الز   - ٧٤

علـى جوانـب الطـرق      الـتفجريات وحـوادث انفجـار القنابـل          فقـد أدنـتُ   . إطالق النار فحسب  
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يوليـه علـى جـانيب خـط وقـف إطـالق        / متـوز  ٦يونيـه إىل    / حزيران ٢٩اليت وقعت يف الفترة من      
عامــة علــى اجلانــب األخبــازي أربعــة  المــاكن األ يفالعــشوائية الــتفجريات خلفــت النــار، حيــث 

وبينما كانت حتقيقـات البعثـة يف احلـوادث         .  مصابا ١٨ قتلى، من بينهم أحد موظفي البعثة، و      
ــة، الــرتاع الــيت وقعــت يف غــايل وغريهــا يف منطقــة    ــزال جاري يف غــاغرا وقعــت تفجــريات ال ت

ويـساورين قلـق بـالغ مـن اللجـوء          . مـسؤولية البعثـة   الواقعة يف نطـاق     نطقة  املوسوخومي خارج   
ميكـن الـتكهن بتبعاتـه بالنـسبة     ال  تطور غري مـسبوق    فهو،   على هذا النحو   إىل العنف العشوائي  
  .لعملية سالم هشة

العالقـــات املتـــوترة بالفعـــل بـــني االحتـــاد الروســـي ففـــي ضـــوء باإلضـــافة إىل ذلـــك، و - ٧٥
عراض اخلالفـات بـني البلـدين إىل        التطـورات خـالل الفتـرة املـشمولة باالسـت         دفعـت   وجورجيا،  

أخبازيــا، فيمــا تتــهم  “تــضم بــبطء”أهنــا جورجيــا علــى روســيا تأخــذ مــستوى جديــد، حيــث 
وبينمــا تعــد واليــة . وشــيك للخيــار العــسكري يف أخبازيــاالتنفيــذ بالتحــضري للروســيا جورجيــا 

منــع ثلني يف هــذه الواليــة املتمــ األخبــازي، فــإن ُبعــَدي   - البعثــة حمــصورة يف الــرتاع اجلــورجي 
نــشوب الــرتاع وتــسوية الــرتاع يتــأثران بــشدة هبــذا التــدهور يف العالقــة بــني عنــصرين فــاعلني    

العديـد  وبنـاء علـى   . أساسيني يف العملية، وبأثره االستقطايب على السياق الدويل األوسع نطاقـا    
  يف ٢٠٠٨مـارس   /، تسببت سلسلة األحداث الـيت تكـشفت بـدءا مـن آذار             الواردة خبارمن األ 

التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة علـى            حفظ السالم  ةأن تصبح القوات اجلورجية واألخبازية وقو     
 .أبريل/شفا مواجهة كربى يف النصف الثاين من شهر نيسان

ــة   - ٧٦ ــيم وُيثبــت ذلــك أمهي ــة الــسالم اجلاريــة تقي مــشاورات مــع ، مبــا يــشمل إجــراء  عملي
 األصدقاء، اليت تـشارك بـصورة       فريقء، مبا فيها    الطرفني ومع املنظمات الدولية والدول األعضا     

التقيــيم أمــورا مــن بينــها إمكانيــة هتيئــة اســتجابة دوليــة  طلع وسيــست. يف عمليــة الــسالم مباشــرة
ويظــل توافــق اآلراء . احلالــة الــسياسية واألمنيــةيف تفــاقم  املزيــد مــن المنــسقة مــن أجــل جتنــب 

 .سارهاعادة عملية السالم إىل مإلالدويل بالغ األمهية 
الدؤوبـة  جهـودهم   علـى   ملمثلي اخلاص ومـوظفي البعثـة       أود أن أزجي بالشكر      اماوخت - ٧٧

يوليـه  / متـوز ٦تـبني مـن وفـاة أحـد مـوظفي البعثـة يف غـايل يـوم                ييف بيئة متزايدة الصعوبة مثلما      
وأتقدم بالتعازي ألسرته، وأمتىن الشفاء السريع ملوظفي البعثـة الـذين أصـيبوا يف نفـس              . ٢٠٠٨

أنتهز هذه الفرصة ألشيد باللواء نياز حممد خان خطاك الـذي سـيترك العمـل يف                 كما   .حلادثا
البعثة بعد إمتام ثـالث سـنوات بوصـفه رئـيس الوحـدة العـسكرية للبعثـة؛ والـذي خـدم بامتيـاز                       

إىل  الـشكر بوأتوجـه  . حافلـة بالتحـديات  فتـرة  خالل  كبري املراقبني العسكريني يف البعثة      بصفته  
ــ األصـــدقاء، والـــدول األعـــضاء واملنظمـــات الدوليـــة الـــيت تواصـــل  يـــقفرأعـــضاء   يف ةسامهاملـ
 .السالم عملية
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 قـــاملرف 
 )٢٠٠٨يوليه / متوز١٤يف (البلدان املسامهة مبراقبني عسكريني  -ألف  

 
 املراقبون العسكريون البلد

 ٤ االحتاد الروسي
 ٧ األردن
 ٣ ألبانيا
 ) أ(١٢  أملانيا 

 ٤ إندونيسيا
 ٣ أوروغواي
 ٥ أوكرانيا
 ) ب(١١ باكستان

 ٨ بنغالديش 
 ٢ 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
 ٥ مصر

 ٥ اململكة املتحدة
 صفر منغوليا
 ١ مولدوفا

__________ 
 .ثالثة مراقبني عسكريني وتسعة أفراد يف الفريق الطيب ) أ( 

 .من بينهم كبري املراقبني العسكريني ) ب( 
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 املراقبون العسكريون البلد

 ٣ النمسا
 ١ نيبال

 ١ نيجرييا
 ٧ هنغاريا

 ٣ الواليات املتحدة األمريكية
 ١ اليمن
 ٤ اليونان
 ١٣٠ اجملموع

    
 )٢٠٠٨يوليه /متوز ١٤يف (البلدان املسامهة بأفراد الشرطة املدنية  -باء  

 
 أفراد الشرطة املدنية البلد

 ٢ االحتاد الروسي
 ١ إسرائيل
 ٤  أملانيا 

 ) ج(١ أوكرانيا
 ٢ بولندا 

 ١ اجلمهورية التشيكية
 ١ السويد
 ٢ سويسرا

 ١ غانا
 ١٥ اجملموع

   
 

__________ 
 .مستشار الشرطة األقدم ) ج( 
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