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 تقرير األمني العام عن احلالة يف أخبازيا، جورجيا   
 

 مقدمة -أوال  
، املـــــؤرخ )٢٠٠٨ (١٨٠٨هـــــذا التقريـــــر مقـــــدم عمـــــال بقـــــرار جملـــــس األمـــــن   - ١
لــس واليــة بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف  مبوجبــه اجمل، والــذي مــدد ٢٠٠٨أبريــل /نيــسان ١٥

التقريـر معلومـات مـستكملة عـن        تـضمن   وي. ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٥جورجيا حـىت    
ــؤرخ     ــري املــ ــذ تقريــ ــا، منــ ــا، جورجيــ ــة يف أخبازيــ ــاين ٢٣احلالــ ــانون الثــ ــاير / كــ  ٢٠٠٨ينــ

)S/2008/480.( 
مث خلفـه   . سـبتمرب / أيلـول  ٣٠وقد تـوىل ممثلـي اخلـاص، جـان أرنـو، قيـادة البعثـة حـىت                   - ٢

ــدول األعــضاء   يوهــان فريبيكــي الــذي   ــام صــالت وثيقــة بال ــة يف  واملنظمــات الدولأق ــة العامل ي
، )باكـستان (وقد أكمل كـبري املـراقبني العـسكريني، اللـواء نيـاز حممـد خـان خطـاك                   . جورجيا
ويف ). بــنغالديش (أغــسطس، وخلفــه اللــواء أنــور حــسني     / آب٢٥وتــرك البعثــة يف  مهمتــه 

) وظفـا طبيـا   م١٢مـن بينـهم   ( مراقبا عـسكريا    ١٣٤ بلغ قوام البعثة     ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ٢٠
 ).انظر املرفق(تشارا من الشرطة  مس١٧من و
 

 العملية السياسية والتطورات الرئيسية -ثانيا  
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، شــهدت احلالــة يف املنطقــة اخلاضــعة ملــسئولية البعثــة     - ٣

ــة يف   كــبرية تغــريات  ــشوب األعمــال العدائي ــد ن ــة يف أوســيتيابع . أغــسطس/ آب٨-٧ اجلنوبي
ممثلي اخلاص وقـادة البعثـة اتـصاالت منتظمـة مـع كـال اجلـانبني، ومـع                  م  أقاوطوال هذه الفترة،    

ممثلــي فريــق أصــدقاء األمــني العــام، ومــع قــادة القــوات املــشتركة حلفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة  
 .املستقلة الدول
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اجلهـود الـيت    أملانيـا يف    أغـسطس، سـاعدت البعثـة       /آب الـيت وقعـت يف       حـداث األوقبل   - ٤
ــفها منــــ   ــذهلا، بوصــ ــق تبــ ــدقاءاألسق فريــ ــرتاع     ،صــ ــسوية الــ ــة لتــ ــرح خطــ ــل طــ ــن أجــ  مــ

ــة األملــاين  وقــد عرضــت اخلطــة، الــيت اقترحهــا   . األخبــازي اجلــورجي ــر اخلارجي  -فرانــك وزي
قـوم  وت. يوليـه /علـى اجلـانبني أثنـاء زيارتـه للمنطقـة يف منتـصف متـوز              وعرضها  شتاينماير،   فالتر

وضـع اتفاقـات بـشأن التـدابري        على  وىل  املرحلة األ :  تنص اخلطة على عملية ذات مراحل ثالث     
األمنية، مبا يف ذلك إعـالن بـشأن عـدم اسـتخدام القـوة وبـشأن مبـدأ وطرائـق عـودة املـشردين                        

طائفـة واسـعة مـن تـدابري     وضـع   نعاش االقتصاد و  إ  على املرحلة الثانية تنص  داخليا والالجئني؛ و  
مباحثــات بــشأن املركــز الــسياسي فــستكرس إلجــراء املرحلــة الثالثــة واألخــرية أمــا بنــاء الثقــة؛ 

أملانيـا  جهـود   وسهلت البعثـة زيـارات قـام هبـا الـسفري األملـاين إىل سـوخومي يف إطـار                    . ألخبازيا
وســهلت . صــدقاءاأللعقــد اجتمــاع يف بــرلني مبــشاركة اجلــانبني اجلــورجي واألخبــازي وفريــق   

، نائــب مــساعد وزيــرة ازقــام هبــا مــاثيو بريــيوليــه /لــسوخومي يف هنايــة متــوزالبعثــة أيــضا زيــارة 
  .اخلارجية األمريكية وكبري ممثلي الواليات املتحدة يف فريق األصدقاء

ــديا        - ٥ ــة وأبـ ــادرة األملانيـ ــا للمبـ ــن امتناهنمـ ــازي عـ ــورجي واألخبـ ــان اجلـ ــرب اجلانبـ وأعـ
تأييــدمها للخطــة  يف الوقــت نفــسهأعلنــا و. اســتعدادمها للمــشاركة يف اجتمــاع يعقــد يف بــرلني 

فكرر اجلانب اجلورجي طلبه إلغاء عدد مـن القـرارات الـيت            . بعدد من الشروط  ن  ولكاملقترحة  
ــسان    ــاد الروســي يف ني ــذها االحت ــار /اخت ــل وأي ــايو /أبري ــرات  (م ــر الفق ــة  ١٠-٨انظ ــن الوثيق  م

S/2008/480 .( جورجيــا بعــدم اســتخدام زام وأكــد اجلانــب األخبــازي مــرة أخــرى علــى أن التــ
وطلـب  . يـشكالن شـرطا مـسبقا للبـدء يف أي حمادثـات         القوة وانـسحاهبا مـن وادي كـودوري         

يوليـه، إىل موعـد     /أيضا إرجاء اجتماع برلني، الذي كان مقررا عقده يف األصـل يف هنايـة متـوز               
مع اشتداد تبادل إطالق النار بني اجلانبني اجلورجي واألوسـيت          وأغسطس،  / آب ٤ويف  . الحق

إرجـاء مـشاركته يف االجتمـاع       نـب األخبـازي،     أعلـن اجلا  ،  اجلنويب أثناء األيام األوىل من الشهر     
إذا اســتمرت جورجيــا يف قتــال ”كمــا حــذر مــن أنــه . تيا اجلنوبيــةياحلالــة يف أوســأن هتــدأ إىل 
 .“تيا اجلنوبية فإن أخبازيا ستفتح جبهة ثانيةيأوس
 ا جورجيـ   بـني  تـصاعد التـوترات   اسـتمر   أغسطس،  / أوائل آب  -يوليه  /ويف أواخر متوز   - ٦
يوقــع اجلانــب اجلــورجي مــع اجلانــب   أن  علــى ني الروســينياملــسؤوليــد إصــرار تزاو. اروســيو

 مـن أجـل نـزع فتيـل         ،األخبازي واجلانب األوسيت اجلنـويب اتفـاقني بـشأن عـدم اسـتخدام القـوة              
قـضايا  واقترحـوا أيـضا أن تعـاجل      . أسـاس للمفاوضـات    إلرسـاء    واستعادة الثقـة  يف امليدان   التوتر  

 وواصـل املـسؤولون اجلورجيـون مـن جهتـهم اهتـام             . وقت الحـق   يفعودة املشردين والالجئني    
االحتاد الروسي مبحاولة ضم أراضـي جورجيـة، وكـرروا مطالبـهم بإضـفاء طـابع دويل أوضـح                   

 .صيغة املفاوضات وصيغة حفظ السالمكل من على 
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ــر  - ٧ ــاقم األوأث ــة يف أوســ تف ـــة يف عمــال العدائي ــرتاع  / آب٨-٧يتيا اجلنوبيـ أغــسطس وال
جي الروسي الالحق تأثريا عميقا على احلالة يف منطقة الـرتاع اجلـورجي األخبـازي وعلـى      اجلور

وتقتصر والية البعثة علـى الـرتاع اجلـورجي األخبـازي، ولـذا فـإن               . عملية تسوية الرتاع بأسرها   
ال يـشري  و. تيا اجلنوبيـة ومـا حوهلـا     يسري العمليات العـسكرية يف أوسـ      تناول  البعثة ال يسعها أن ت    

التقرير إال إىل املعلومات املتعلقة بالعمليات اليت نفذت يف املنطقة اخلاضعة ملـسؤولية البعثـة              هذا  
ويف ما حوهلا، سواء حصلت البعثة على هذه املعلومات بشكل مباشر أو اسـتقتها مـن مـصادر               

 . جديرة بالثقة
القــوات الروســية شــنت  تــردد أن أغــسطس، / آب٩يــوم مــن ومنــذ الــساعات األوىل  - ٨
قاعدة سيناكي العسكرية وأهـداف عـسكرية       مبا يف ذلك    غرب جورجيا،   على  جمات جوية   ه

أغــسطس، / آب١١-١٠ويف . ة احمليطــة ببلــدة زوغديــدييف مينــاء بــويت، باإلضــافة إىل املنطقــ
زج االحتــاد الروســي بأعــداد كــبرية مــن القــوات يف منطقــة الــرتاع عــن طريــق الــرب والــسكك     

منطقــة غــايل مــن خــط إطــالق النــار، ناحيــة القــوات لبدايــة نــشر قــد مت يف او. ة واجلــويــاحلديد
زوغديدي من منطقـة الـرتاع وإىل املنـاطق اجملـاورة يف سـيناكي              ولكن بعد ذلك مت نقلها ناحية       

 . الساحلعلى امتداد السفن احلربية الروسية كما مت نشر . وبويت
احلـد مـن    منطقـة   إىل   أسلحة ثقيلة إدخال  أغسطس، بدأ اجلانب األخبازي ب    / آب ٨ويف   - ٩

 ١٩٩٤مــايو / أيــار١٤موســكو بــشأن فــصل القــوات املــؤرخ األســلحة منتــهكا بــذلك اتفــاق 
ــة اانظــر ( ــق S/1994/583لوثيق ــوم  ). ١، املرف ــة   / آب٩ويف عــصر ي أغــسطس، تعرضــت منطق

أغــسطس، شــن اجلانــب / آب١٢ويف . وادي كـودوري العليــا لسلــسلة مــن عمليــات القــصف 
وغــادر الــسكان احملليــون .  علــى منطقــة وادي كــودوري العليــاســيطر واألخبــازي هجومــا بريــا

 . وأفراد اجليش اجلورجي منطقة الوادي قبل وصول القوات األخبازية بفترة قصرية
أوسـيتيا  على إثر العمليات الواسعة النطاق الـيت نقـذها اجلانـب اجلـورجي يف جنـوب           و - ١٠

 بأنـه سيـصبح هـدفا حمـتمال جلورجيـا           داد الـشعور لـدى اجلانـب األخبـازي        أغسطس، از /يف آب 
قـة كـودوري العليـا علـى        طوازداد هذا الشعور قوة بعد ما أشارت التقارير إىل االستيالء يف من           
وانتقـد اجلانـب األخبـازي      . عدد من قطع املدفعية الثقيلة اليت مت حظرها مبوجب اتفاق موسـكو           
 قـدرة اجملتمـع الـدويل علـى     البعثة إلخفاقها يف الكـشف عـن هـذه األسـلحة الثقيلـة وشـكك يف        

ومـن اجلـدير بالـذكر يف هـذا الـصدد أنـين قـد طالبـت يف                  . اإلسهام يف صون السالم يف املنطقـة      
 . تقاريري السابقة اليت قدمتها إىل اجمللس بتعزيز قدرة البعثة على الرصد
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موســكو ة اريــزقامــت الرئاســة الفرنــسية لالحتــاد األورويب، ب أغــسطس، / آب١٢ويف  - ١١
وأسفرت احملادثـات عـن وضـع خطـة مـن سـت نقـاط لوقـف إطـالق النـار تتـضمن                       . ليسيوتيب

 .  البعثةةأحكاما تؤثر أيضا على احلالة يف املنطقة اخلاضعة ملسؤولي
 أوسـيتيا  علـى    اأغسطس، قال رئيس االحتاد الروسـي إن هجـوم جورجيـ          / آب ٢٦ويف   - ١٢

.  اجلنوبيـة كـدولتني مـستقلتني   أوسـيتيا  واجلنوبية مل يدع لروسيا خيارا سوى االعتراف بأخبازيا    
أمـا اجلانـب اجلـورجي فقـد        . “تارخييـا ”ورّحب اجلانب األخبازي بقـرار روسـيا بوصـفه قـرارا            

وصف القرار بأنه غري مشروع ويشكل انتـهاكا للمبـادئ والقواعـد األساسـية للقـانون الـدويل                  
ا بأهنـا حماولـة إلضـفاء       كما وصف قادة جورجيا أعمـال روسـي       . ولقرارات عديدة جمللس األمن   

استخدام العنف، والعـدوان العـسكري املباشـر، والـتطهري العرقـي هبـدف تغـيري                ”الشرعية على   
وردا على النقد الـدويل القـوي والتأييـد الـدويل القـوي لـسالمة أراضـي                 . “حدود دولة جماورة  

اإلبـادة  ”ضـوء   إن أي عودة إىل الوضع السابق مل تعد ممكنـة يف            االحتاد الروسي   جورجيا، قال   
 .  اجلنوبيةأوسيتيايف اليت مورست “ اجلماعية

أخبازيــا أعلــن فيــه أن أغــسطس، أصــدر برملــان جورجيــا باإلمجــاع قــرارا / آب٢٨ويف  - ١٣
. قوات حفظ السالم الروسية قـوات حمتلـة  أن  اجلنوبية أراضي حيتلها االحتاد الروسي و  أوسيتياو

 .بلوماسية مع االحتاد الروسي وقامت جورجيا بعد ذلك بقطع العالقات الد
ــكو     / آب٢٩ويف  - ١٤ ــاق موســــ ــة أن اتفــــ ــة اجلورجيــــ ــت احلكومــــ ــسطس، أعلنــــ أغــــ
التزامهـا خبطـة وقـف إطـالق النـار املؤلفـة مـن سـت                تأكيد  وكررت  . باطل والغٍ  ١٩٩٤ لعام
قـدمها  ا يتصل هبـا مـن تفـسريات الحقـة           مب و ،أغسطس/ آب ١٢، اليت مت التوصل إليها يف       نقاط

واعترب اجلانـب األخبـازي أن قـرار        . ركوزي بأهنا األساس الوحيد املقبول حلل الرتاع      الرئيس سا 
حــدود ”تعزيــز  عليــه اتفــاق موســكو، وأعلــن اعتزامــه  اجورجيــا يرفــع عنــه أي قيــود يفرضــه 

ــة ــة  “ الدول ــبيل األولوي ــى س ــول١ويف . عل ــس     / أيل ــذكرة إىل اجملل ــا م ــت جورجي ــبتمرب، بعث س
تقلة ختطره فيها بقرارها إهناء عملية حفظ السالم الـيت يـضطلع            التنفيذي لكومنولث الدول املس   

ــا   ــا، جورجيـــ ــا الكومنولـــــث يف أخبازيـــ ــ. هبـــ ــن   وانـــ ــارا مـــ ــضا، اعتبـــ ــا أيـــ سحبت جورجيـــ
 . أغسطس، من رابطة الدول املستقلة ومن عدة اتفاقات رئيسية ذات صلة/آب ١٨
ــول٨ويف  - ١٥ ــبتمرب، / أيل ــسية ل  س ــاد األورويبقامــت الرئاســة الفرن ــاد  ،الحت ــيس االحت  ورئ

يف اليت مت التوصـل إليهـا       عدد من األحكام لتنفيذ اخلطة املؤلفة من ست نقاط           بصياغة   الروسي
وجـرى التأكيـد    . يف اليوم نفـسه    على هذه األحكام      ووافق رئيس جورجيا   ،أغسطس/ آب ١٢

يف علــى مجلــة أمــور منــها أن مــراقيب البعثــة سيواصــلون أداء واليتــهم  جمــددا يف تلــك األحكــام 
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ــاطق اخلاضــعة ملــسؤوليته  ــراد ومنــط   ااملن ــنفس عــدد األف أغــسطس / آب٧القــائمني يف النــشر  ب
 . رهنا بأي تعديالت يقررها مستقبال جملس األمن التابع لألمم املتحدةوذلك ، ٢٠٠٨

 ،سبتمرب، وقّع وزير خارجية االحتاد الروسي ووزيـر اخلارجيـة األخبـازي           / أيلول ٩ويف   - ١٦
وأعقـب ذلـك قيـام      . عالقـات دبلوماسـية رمسيـة بينـهما       تـنص علـى إنـشاء       قـة    وثي ،حبكم الواقع 

سـبتمرب وتوقيـع اتفـاق      / أيلول ١٤ة رمسية إىل سوخومي يف      الروسي بزيار االحتاد  وزير خارجية   
  علـى  مجلـة أمـور   نـص يف    سبتمرب  / أيلول ١٧للصداقة والتعاون وتبادل املساعدة يف موسكو يف        

ة والقانونيــة واألمنيــة، مبــا يف ذلــك بنــاء القواعــد العــسكرية       التعــاون يف اجملــاالت االقتــصادي  
 . واستخدامها

ســبتمرب، انفجــرت ســيارة مفخخــة أمــام مــبىن دائــرة األمــن األخبازيــة    / أيلــول٢٥ويف  - ١٧
ضــرار جــسيمة ولكــن أ ســكنية جمــاورة ناملبىن وعــدة مبــاحلــق بــو. حبكــم الواقــع يف ســوخومي

األجهـزة اجلورجيـة    الفعليـة   مـت الـسلطات األخبازيـة       واهت. يتم اإلبـالغ عـن وقـوع إصـابات         مل
 .أي صلة هلا باحلادثأنكرت السلطات اجلورجية لكن . مسؤولة عن التفجريأهنا اخلاصة ب

 
 البعثةسؤولية مل اخلاضعةنطقة املالتطورات يف  -ثالثا  

 -ي أثّــرت العمليــة الــيت نفــذها االحتــاد الروســي يف الوضــع يف منطقــة الــرتاع اجلــورج   - ١٨
 وحـدة مـن املركبـات املدرعـة شـاركوا           ٣٥٠ جندي و  ٩ ٠٠٠ وأفيد أنّ . األخبازي وخارجها 

ومل يكـن هـؤالء اجلنـود ينتمـون إىل قـوة حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول                      . يف هذه العملية  
وقد أطلـق االحتـاد الروسـي علـى       .  اتفاق موسكو  إطاراملستقلة وكانوا بالتايل يتصرفون خارج      

ووصـفتها احلكومـة اجلورجيـة بأهنـا        . ‘‘عمليـة إحـالل الـسالم     ’’ اجلنود هذه اسم     الإدخعملية  
 .‘‘اعتداء’’
حـديثا  بالتأكد بدقة من عدد القوات الـيت أُدخلـت          ومل تكن البعثة يف وضع يسمح هلا         - ١٩
 مخس كتائب روسية حممولة جوا مع عناصـر         أووتقدير البعثة أنّ حواىل أربع      . اطبيعتهمن  وال  

. أغـسطس / آب ١٠ هلا أُدخلت إىل منطقة الرتاع أو مـرت عربهـا باجتـاه اجلنـوب بعـد                  مساندة
 بعــض ومل تقــم البعثــة، متاشــيا مــع واليتــها، برصــد منــاطق خــارج منطقــة الــرتاع حيــث ُنــشر    

  . حديثااليت أُدخلت روسية القوات ال
 أغــسطس، الحظــت البعثــة عــددا كــبريا مــن اجلنــود الــروس يغــادرون  / آب٢٢وبعــد  - ٢٠

 قوات حفظ الـسالم التابعـة       وأقامت. منطقة زوغديدي باجتاه الشمال مث يتركون منطقة الرتاع       
لرابطة الدول املستقلة ستة مراكز جديدة يف احملـيط اخلـارجي ملنطقـة احلـد مـن األسـلحة جلهـة                     

 بـويت، خـارج منطقـة     وعلـى مقربـة مـن     زوغديدي، وأربعة مراكز إضافية يف ضواحي سيناكي        
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سبتمرب، كانت قوات حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة            / أيلول ١٣ول  وحبل. الرتاع
مبوجـب  وذلـك  سيناكي وبـويت،  بلديت قد سحبت مخسة من هذه املراكز اجلديدة، مبا فيها من     

  .يف موسكوسبتمرب / أيلول٨االتفاق الذي مت التوصل إليه يف 
سالم التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة        سبتمرب، أبلغت قيادة قوات حفظ ال     / أيلول ٨ويف   - ٢١

ــة أنّ قواهتــا   ــشرت يف كــل مــن القطــاعني ويف وادي    ٢ ٥٤٢تــضم البعث ــة ُن ــديا، وأنّ كتيب  جن
  .كودوري

 
 قطاع غايل

تـــوتر الوضـــع يف قطـــاع غـــايل يف أعقـــاب االنفجـــار الـــذي وقـــع يف مدينـــة غـــايل يف   - ٢٢
القيود اليت فُرضت بعد ذلـك       وبسبب   )S/2008/480 من الوثيقة    ٢٥انظر الفقرة   (يوليه  /متوز ٦

ــار      ــف إطــالق الن ــاز خــط وق ــى اجتي ــواملخــاوفعل ــن    ة العام ــيني م ــسكان احملل  يف أوســاط ال
 .االستئناف الوشيك ألعمال القتال

يوليه، أّدى انفجـار حـدث قـرب موقـع أمـين أخبـازي قـائم حبكـم األمـر                  / متوز ٢٠ويف   - ٢٣
قيـل إن   و. ناصـر جهـاز األمـن األخبـازي حبكـم الواقـع           إىل مقتل أحـد ع    يف قرية تاغيلوين    الواقع  

 .بتفجري قنبلةمتت احلادث كان عملية انتحارية 
نطـاق للقـوات   واسـعة ال أغـسطس، لوحظـت حتركـات    / آب١١ إىل   ٨ويف الفترة مـن      - ٢٤

وقدمت البعثة إىل اجلانب األخبازي ثالثة تقارير بـشأن انتـهاكات        .M27األخبازية على الطريق    
ويف . رفض توقيعهـا  ، لكنه   وجود معدات عسكرية ثقيلة يف منطقة احلد من األسلحة         يف   متثلت
األحكـام العرفيـة يف     تطبيـق   القائمة حبكم الواقـع     األخبازية   السلطات   بدأتأغسطس،  / آب ١٠

 . التعبئة اجلزئيةأعلنت ايل وأومششريا وتكفارشيلي وكل من غ
عـة للبعثـة مـن التحـرك حبريـة وهـددوها            ومنع أفراد مـن القـوات األخبازيـة دوريـات تاب           - ٢٥

ســبعة تقــارير عــن انتــهاكات مــا جمموعــه  وقُــدم إىل اجلانــب األخبــازي .عــدةمــرات باألســلحة 
واضـطرت البعثـة إىل تقلـيص عـدد دورياهتـا مث إىل تعليقهـا               . حركةللمشلت تسع حاالت تقييد     

بعــد  وذلــك M27الطريــق كليــة يف منطقــة غــايل الــسفلى باســتثناء املنطقــة الواقعــة علــى امتــداد 
ــات    ــدوريات إىل عملي ــراد تلــك ال ــدتعــرض أف ــة وجــود   هتدي ــام وبإمكاني ــادة بوجــود ألغ  واإلف

 .مجاعات موالية
اجلانــب أن أكــد بعــد بانتظــام دورياهتــا تــسيري اســتأنفت البعثــة ، ســبتمرب/ أيلــول٤يف و - ٢٦

 أن أعلنـت ة غـايل، وبعـد   عمليـات يف مقاطعـ  ال تنفيذ   توقفت عن األخبازي أنّ اجلماعات املوالية     
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إزالــة األلغــام أن منطقــة تعمــل يف جمــال غــري حكوميــة وهــي منظمــة  The Halo Trustمنظمــة 
 .عمليات البعثة يف مقاطعة غايل خالية من خطر األلغام

 أربــع جــرائم قتــل  ارتكــابوخــالل الفتــرة املــشمولة باالســتعراض، أُبلغــت البعثــة عــن - ٢٧
 .  سطومييتوجر شروع يف قتل جرائموثالث 

أغسطس، اسُتهدفت سيارة تابعة للشرطة األخبازية القائمة حبكـم الواقـع           / آب ٢٩ويف   - ٢٨
ومل يبلَّـغ عـن   . بانفجار ثالثة ألغام مزروعة على جانـب طريـق ريفـي يف قريـة ميـوري أوتوبايـا                

سبتمرب، ُعثر على عبوة ناسفة يف سيارة خاصة عائـدة لـضابط            / أيلول ١٠ويف  . وقوع إصابات 
وجـرى تعطيـل العبـوة الناسـفة     .  يف اجليش األخبازي القائم حبكـم الواقـع     اتتعيينسؤول عن ال  م

سـبتمرب، انفجـر لغـم جبـوار قريـة شـوبوركينجي       / أيلـول ١٤ويف  . ومل تقع إصـابات أو أضـرار  
من عناصر قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الـدول         داخلها عنصران   كان ب فارة  حب فأحلق أضرارا 
  . يتعرضا ألذىاملستقلة مل

وواصــلت شــرطة األمــم املتحــدة التنــسيق مــع أجهــزة إنفــاذ القــانون األخبازيــة القائمــة   - ٢٩
 علـى  ست دورات تدريبيـة  ظمت نو .حبكم الواقع يف مقاطعات غايل وأومششريا وتكفارشيلي     

 موظفـا   ٣٢شـارك فيهـا      علم األدلة اجلنائية وإدارة الشرطة وغريمها من مهارات عمل الـشرطة          
ــ ــة القائمــة حبكــم الواقــع   ن م وأجــرت شــرطة األمــم املتحــدة أيــضا   . مــوظفي الــشرطة األخبازي

زيارات إىل مرافق إنفاذ القانون احمللية القائمة حبكم الواقع وعقدت اجتماعات مـع هيئـة قيـادة       
ويف إطـار املــشروع الرامــي إىل إنــشاء مكتبــات عامــة  . الـشرطة األخبازيــة القائمــة حبكــم الواقــع 

  إىل أجهــزة إنفــاذ القــانون احملليـة القائمــة حبكــم الواقــع ُوهبـت إنفــاذ القــانون احملليــة، لوكـاالت  
ــة        ١ ٢٠٠ ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــائي وق ــانون اجلن ــة يف الق ــب مرجعي ــة كت ــن أربع ــسخة م  ن

ونظمت شرطة األمم املتحدة دورات تدريبيـة مولتـها احلكومـة           . واألساليب التكتيكية للشرطة  
  . طفال يف غايل وأومششريا وتكفارشيلي وسوخومي١ ١٢٦ دةـفائالسويسرية ل

إغـالق اجلانـب األخبـازي    تـأثري  ورصد مكتب حقوق اإلنسان يف أخبازيـا التـابع للبعثـة       - ٣٠
دون  إغـالق هـذا اخلـط        حـال وقد  . يوليه/ط وقف إطالق النار على السكان احملليني يف متوز        خل

 عليهـا اجلانـب اجلـورجي مـن خـط وقـف إطـالق               اجلهـة الـيت يـسيطر     يف    نيالسكان احمللـي  اقتناء  
وأفادت التقـارير أنـه كـان ُيطلـب مـن الـسكان احمللـيني دفـع                 . حاجياهتم بأسعار ميسورة  ،  النار

فـال ُيـسمح     ذلـك،    ويف مـا عـدا    .  الجتياز خط وقف إطـالق النـار       تتزايد باطراد تقديرية  رسوم  
 .يف حاالت الضرورة الطبيةإال العبور ب

 الـيت يـضطلع      املنتظمـة   مكتب حقوق اإلنسان إىل تعليق أنشطة الرصـد        ورغم اضطرار  - ٣١
، واصـل موظفـو حقـوق اإلنـسان اتـصاالهتم          معلقـا الدوريات التابعة للبعثة     تسيري    بينما كان  هبا
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أّي لقــوا مل يتو. بــشكل منــتظم مــع املنظمــات غــري احلكوميــة واجملتمــع املــدين يف مقاطعــة غــايل 
ــارير عـــن  ــابتقـ ــهاكات حلارتكـ ــورات الـــيت خـــاللقـــوق اإلنـــسان  انتـ ــهدها  التطـ ــهر شـ شـ

 . أغسطس/آب
سبتمرب، استأنف موظفو حقوق اإلنسان أنـشطة الرصـد بـصورة طبيعيـة             / أيلول ٤ويف   - ٣٢

 حـصاد ووردت تقارير مفادها أنّ احلالة غري املـستقرة أثـرت سـلبا يف موسـم                . يف مقاطعة غايل  
 يف بعـض قـرى منطقـة غـايل الـسفلى بـأن            وأبلـغ املقيمـون     . أغـسطس /البندق الذي بـدأ يف آب     

الــسفر إىل ســوق غــايل لبيــع خيــشون وأبلــغ آخــرون أهنــم . مــن جــين حماصــيلهماخلــوف ميــنعهم 
الـشعور  لكـن   . تدرجيياجين البندق   مع حتسن احلالة األمنية، استأنف معظم العائالت        و. البندق

ُتفـرض  وم غـري منظمـة   رسـ  مبـا فيهـا االضـطرار إىل دفـع     ،اخلوف من التعرض ألعمال إجرامية    ب
 .ظل يالزمهم، أحيانا على السكان

 
 قطاع زوغديدي  

أغـسطس،  / أحـداث آب  وقـوع اتسمت احلالة يف قطـاع زوغديـدي بـالتوتر حـىت قبـل           - ٣٣
لرابطـة الـدول املـستقلة     بـني قـوة حفـظ الـسالم التابعـة           حـادة   ويعزى ذلك أساسا إىل خالفات      
يوليـه إىل تعليـق االجتماعـات الثالثيـة         /لتـوتر يف متـوز    وأدى ا . وممثلي إنفـاذ القـانون اجلـورجيني      

اجلانـب اجلـورجي وقــوة حفـظ الـسالم التابعــة     بــني املعقـودة علـى مـستوى القطــاع الـيت جتمـع      
وكانــت هــذه االجتماعــات . لرابطــة الــدول املــستقلة وبعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجيــا

 القطـاع أيـضا     ت احلالة يف  وشهد. التنفيذييد  صعمبثابة منتدى لتسوية املسائل التشغيلية على ال      
ية دعاء بقرب وقوع عمليات عـسكرية روسـ       لني اجلورجيني على اال    إصرار املسؤو   بسبب توترا

 .وأخبازية تستهدف وادي كودوري

  مقاطعــةأغــسطس، شــوهدت طــائرات حتلــق فــوق/آب ٩  يــومويف ســاعة مبكــرة مــن - ٣٤
 مـن حمطـة سـيناكي للـسكك احلديديـة وقاعـدة         وأفـادت األنبـاء فيمـا بعـد أن كـال          . زوغديدي

خـارج منطقـة الـرتاع، تعـرض لقـصف جـوي            مواقـع   سيناكي العسكرية ومينـاء بـويت، وكلـها         
ــدات و      ــة األساســية واملع ــضرر بالبني ــارير، يف إحلــاق ال ــسبب، حــسبما ورد يف تق أســفر عــن  ت

لواقعــة أن وحــدة اإلشــارة اجلورجيــة افيــد أغــسطس، أُ/ آب١٠ويف . خــسائر بــشرية حــدوث
 . تعرضت هلجوم جويجنوب قرية أورتا

أغــسطس، ُعقــد، مبــشاركة بعثــة مــراقيب األمــم  / آب١٠  يــومويف ســاعة متــأخرة مــن - ٣٥
منطقــة زوغديــدي وقــوة ممــثلني رفيعــي املــستوى مــن إدارة املتحــدة يف جورجيــا، اجتمــاٌع بــني 

اجلورجيــة، وذلــك يف حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة ووكــاالت إنفــاذ القــانون   
. خــط وقــف إطــالق النــارعلــى مقربــة مــن  يف قريــة خورتــشا  حفــظ الــسالمتــابع لقــوةركــز م
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نشر كتيبة روسية حممولة جوا على جانـب زوغديـدي   يتم مبوجبه  تفاهم  وأسفر االجتماع عن    
رت بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف جورجيـا،      وقـدّ . لفتـرة حمـدودة   من خط وقف إطـالق النـار     

يتـراوح عـددها بـني أربـع        على ما الحظته يف األيام التالية، أن كتائب روسية حممولة جـوا             بناء  
وأحكمــت القــوات . دخلــت جانــب زوغديــدي مــن منطقــة الــرتاع وجتاوزتــه ومخــس كتائــب 

 .اجلديدة سيطرهتا على املنطقة

 أغــسطس أهــداف واقعــة يف/ آب١٠وتــسبب القــصف اجلــوي الــذي تعرضــت لــه يف  - ٣٦
 يف حالــة جــزع شــديد بــني الــسكان  ةحلســاألمــن د منطقــة احلــديــدي وخــارج  زوغمقاطعــة
 فقـد .  الـساعات األوىل مـن ذلـك اليـوم        وبدا سكان بلدة زوغديـدي يف حالـة ذعـر يف          . احملليني
 شائعات وتقارير لوسائط اإلعالم مفادها أن طائرات نفاثة روسـية توشـك علـى قـصف                 بلغت

ــة لرا    ــسالم التابع ــوة حفــظ ال ــدة وأن ق ــسكرية     البل ــوات الع ــسمح للق ــستقلة ست ــدول امل بطــة ال
 وال سـيما النـساء   ، مـن الـسكان   كـبرية ، ممـا أدى إىل نـزوح أعـداد   ااألخبازية بشن هجوم عليهـ  

أغسطس، مل يتبـق مـن سـكان بلـدة زوغديـدي سـوى عـدد قليـل         / آب ١١وحبلول  . واألطفال
س وأعادت معظـم احملـال      أغسط/ آب ١٣  يف إليهاعادوا  البلدة ما لبثوا أن     بيد أن سكان    ،  جدا

وسـاهم بقـاء بعثـة األمـم املتحـدة يف           . فتح أبواهبا واستؤنفت احلياة يف البلدة على النحو املعتـاد         
 . السكاننفوس االطمئنان يف بعثزوغديدي يف 

 اجلانـب اجلـورجي يف زوغديـدي        ممثل رفيع املـستوى مـن     أغسطس، قام   / آب ١١ويف   - ٣٧
ة حفظ السالم التابعة لرابطـة الـدول املـستقلة أصـدرت إنـذارا               أن قو   األمم املتحدة  بإبالغ بعثة 

وبنـاء  . تسليم مجيع أسـلحتها لهنائيا لكل وكاالت إنفاذ القانون اجلورجية يف منطقة زوغديدي  
ــسماح ملــوظفي إنفــاذ القــانون         ــسالم علــى ال ــوة حفــظ ال ــادة ق ــة، وافقــت قي علــى طلــب البعث

ويف وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم،  . هــام وظيفتــهمأثنــاء تأديــة م  اجلنبيــةباالحتفــاظ باألســلحة
الحظت دوريات البعثة أن املراكز األمنية اجلورجية على خط وقف إطـالق النـار الـيت تـديرها                  

 بيـد أن أفـراد الـشرطة اجلنائيـة وشـرطة احلراسـات       .ت شرطة خاصة قد جرى التخلي عنها   قوا
ــدوريات  ــواوشــرطة ال ــؤدون مهــامهم يف القطــاع مــزودين باأل  ظل ــةســلحة ي ــوم .  اجلنبي ويف الي

  تابعــةنفــسه، احتلــت قــوة حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة مخــسة مبــاين معظمهــا
 .أغسطس/ آب٢٢خليت كل املباين حبلول  وأُ؛ اجلورجيةوزارة الداخليةل

ــامنوخوري      / آب١٢ويف  - ٣٨ ــييب غـ ــاز جـ ــن األخبـ ــسلحون مـ ــراد مـ ــل أفـ ــسطس، دخـ أغـ
لشمال من هنر إنغوري على جانب زوغديدي من خـط وقـف إطـالق              وخورتشا الواقعني إىل ا   

إمـا خاليـة    يف تلـك املنـاطق      قـوة حفـظ الـسالم       التابعـة ل  راكـز    امل  كانت ،ويف ذلك الوقت  . النار
ــا  وعنــدما احتــل أفــراد مــسلحو .  مــن األفــراد قليــلمــزودة بعــدد أو ن مــن األخبــاز مركــزا أمني
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. ، غــادر أغلــب ســكان القريــة ديــارهم    قريــة خورتــشا مهجــورا علــى مقربــة مــن     جورجيــا
واســتجابة .  قــدوم القــوات األخبازيــةعنــدوخوري غــادر الكــثري مــن الــسكان منطقــة غــامن كمــا
 عـدد  أعربت عنه بعثة األمم املتحدة من قلق إزاء احلالة، أكدت قيادة قوة حفـظ الـسالم أن               ملا

ستويات السابقة وأن القوات األخبازيـة      إىل امل  عاد مراكز املراقبة التابعة هلا سيُ     األفراد العاملني يف  
ومـع عـودة حفظـة الـسالم     . سُتجرب على االنسحاب وعلى عدم عبور خط وقف إطـالق النـار   

سـبتمرب،  / أيلـول ٩التابعني لرابطة البلدان املـستقلة إىل مراكـزهم يف غـامنوخوري وخورتـشا يف      
 .إليهما سكانالعاد وغادرت القوات األخبازية القريتني 

 فـردان مـن األخبـاز مـصرعهما وأُصـيب            فيـه  أغـسطس حـادث لقـي     / آب ١٧قع يف   وو - ٣٩
انفجــار لغــم بــري يف منطقــة غــامنوخوري علــى مقربــة مــن معــسكر  مــن جــراء   جبــراحآخــران

أغسطس، الحظـت دوريـة تابعـة لبعثـة األمـم املتحـدة أن مجيـع                / آب ١٩ويف  . الشباب الوطين 
تـل ضـابط    سـبتمرب، قُ  / أيلـول  ١٣ويف  . أُحرقـت معـسكر الـشباب الـوطين قـد         املباين اخلشبية يف    

 أشـخاص ُزعـم أهنـم عـربوا خـط            عندما أطلق عليه النار     يف منطقة غامنوخوري   شرطة جورجي 
ــب األخبــازي     ــن اجلان ــار م ــف إطــالق الن ــول٢١ويف . وق ــبتمرب، ســقط ضــابط شــرطة    / أيل س

رة الداخليـة يف  وزا تـابع لـ  زجورجي قتيال بعد إطالق النار عليه وأُصيب ثالثة آخـرون يف مركـ      
 ضـابطا شـرطة   من جرائهويف اليوم التايل، وقع انفجار يف املنطقة نفسها أُصيب          . قرية خورتشا 

ل اجلانــب اجلــورجي اجلــانبني الروســي واألخبــازي مــسؤولية وقــوع هــذه         وّمحــ . ناجورجيــ
 . جورجيا التحقيقات يف هذا الشأنوجتري بعثة مراقيب األمم املتحدة يف. وادثاحل

أغسطس، عربت القوات األخبازية بني احلـني واآلخـر         / آب ١٥ إىل   ١١ الفترة من    ويف - ٤٠
وأفــادت األنبــاء أن .  قــرى تقــع يف مشــال قطــاع زوغديــديخــط وقــف إطــالق النــار ودخلــت

 على املبـاين اإلداريـة إال أهنـا مل تلحـق            املرفوعة األعالم اجلورجية     قامت بإزالة  القوات األخبازية 
يــه قــوة حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة اللــوم لألخبــاز،    توجبعــدو. األذى بأحــد

وعلـى خـالف    . ون عليـه مـن خـط وقـف إطـالق النـار            تراجع هؤالء إىل اجلانب الـذي يـسيطر       
وقـات  حـدث يف غـامنوخوري وخورتـشا، مل حتـتفظ القـوات األخبازيـة يف أي وقـت مـن األ                     ما

 .بوجود هلا يف تلك القرى

اإلجرامية اليت أُبلغت بعثة األمم املتحدة بوقوعها يف الفترة املـشمولة           وتشمل احلوادث    - ٤١
 . حاالت اختطاف٦  حالة هنب و١١  حاالت قتل و٣باالستعراض 

أغــسطس، كثفــت شــرطة األمــم املتحــدة  /لتطــورات الــيت شــهدها شــهر آب ل نتيجــةو - ٤٢
 احملليـة، وزارت    وقامـت بـدوريات مـشتركة مـع الـشرطة         . اتصاالهتا بقوات الـشرطة اجلورجيـة     

ورتبـت شـرطة األمـم      . بانتظام مرافـق إنفـاذ القـانون، والتقـت بـأفراد قيـادة الـشرطة اجلورجيـة                
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 األسـاليب  لـى راد الشرطة، منها دورة تدريبيـة ع       من أف  ٦٠ ةدفائاملتحدة أربع دورات تدريبية ل    
ــرباء  ــا خـ ــة يف أعمـــال الـــشرطة أجراهـ ــة التكتيكيـ ــة األوكرانيـ  أوائـــل ويف.  مـــن وزارة الداخليـ

أغــسطس، أجــرت شــرطة األمــم املتحــدة دراســة استقــصائية لــدى الــرأي العــام عــن أداء    /آب
ويف إطار مسامهة اجملتمعـات احملليـة يف        . زميو ْسفانييت  - الشرطة اجلورجية يف منطقة ساميغريلو    

جـراء تـدريب، بتمويـل مـن احلكومـة          إلترتيـب   الأعمال الشرطة، قامت شرطة األمـم املتحـدة ب        
رت يـسّ كمـا   سـالمة املـرور،   لـى عمن أطفال املدارس    طفل تقريبا    ٢ ٠٠٠  لفائدة ية،السويسر
 . األطفال يف قرية  زغافاييِا بتمويل من احلكومة األملانيةرياض روضة منإصالح 

 
 وادي كودوري  

أصـــبح الوضـــع يف وادي كـــودوري شـــديد التـــوتر عقـــب االشـــتباك الـــذي وقـــع يف    - ٤٣
جلورجية واألخبازية يف موقع أشـاخمارا االسـتراتيجي يف منطقـة وادي     يوليه بني القوات ا   /متوز ٩

وازدادت حــدة التــوتر بعــد  ). S/2008/480 مــن الوثيقــة ٥٢ الفقــرة انظــر(كــودوري الــسفلى 
يف (وادي كفابـشارا    بإطالق اجلانب األخبازي لقذائف هاون يف اجتـاه         ادعاء اجلانب اجلورجي    

ــشمايل مــن وادي كــودوري   ــه/ متــوز٢٦يف ) اجلانــب ال ــة إجــراء حتقيقــات   . يولي ــدأت البعث وب
مستقلة يف كـال احلـادثني، لكنـها اضـطرت إىل تعليـق هـذه التحقيقـات بـسبب األحـداث الـيت                       

 . أغسطس/وقعت يف آب
وادعى اجلانـب اجلـورجي مـرارا وتكـرارا أن لديـه معلومـات بـشأن هجمـات أخبازيـة                     - ٤٤
ــوادي، يف حــني    /و ــوع يف ال ــوات    أو روســية وشــيكة الوق ادعــى اجلانــب األخبــازي حــشد الق

وادعـى كـال اجلـانبني أيـضا أن اجلانـب اآلخـر خيبـئ معـدات عـسكرية ثقيلـة يف              . اجلورجية فيه 
 . جزء الوادي الذي يسيطر عليه

حبكـم الواقـع مـن البعثـة أن     القائمـة  أغسطس، طلبـت الـسلطات األخبازيـة       / آب ٩ويف   - ٤٥
ومسعـت الدوريـة، عنـد      . منطقـة وادي كـودوري العليـا      تغادر فورا قاعدة فريقها يف أدجارا يف        

خروجها عرب منطقة وادي كـودوري الـسفلى، أصـوات غـارات جويـة دوت يف منطقـة وادي                   
وشاهدت أيضا قافلة دبابات وعسكريني تـابعني للقـوات األخبازيـة يف منطقـة              . كودوري العليا 

حبكـم الواقـع    القائمة  خبازية  ويف اليوم نفسه، أعلنت وزارة الدفاع األ      . وادي كودوري السفلى  
عن وقـوع غـارات جويـة اسـتهدفت اهلياكـل األساسـية العـسكرية يف منطقـة وادي كـودوري                     

وكـان الـسكان احملليـون وأفـراد القـوات اجلورجيـة قـد غـادروا منطقـة وادي كـودوري                     . العليا
 . العليا قبل وصول القوات األخبازية

ادي كـودوري، أنــه عثـر علــى أسـلحة ثقيلــة،    وأفـاد اجلانـب األخبــازي، بعـد دخولــه و    - ٤٦
 -مدفعية وقاذفات الصواريخ املتعـددة، وعـدد كـبري مـن األسـلحة األوتوماتيكيـة                قطع  فيها   مبا
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وأعلن أيضا أنه عثر على أدلة علـى وجـود          .  وكميات كبرية من الذخرية    -بعضها  احترق  اليت  
ولـئن  .  بعـض اآلالف مـن األفـراد     إليـواء كافيـة   أفراد من وزارة الدفاع اجلورجية وعلى مرافـق         

كانت قدرة الرصد يف البعثة حمدودة، وال سيما يف وادي كودوري، فقد أشارت، اسـتنادا إىل                
السـتيعاب  كافيـة  معايناهتا، إىل أن اهلياكـل األساسـية يف منطقـة وادي كـودوري العليـا كانـت         

 . عدد من األفراد جياوز العدد الذي قدمه اجلانب اجلورجي رمسيا
ومل تتمكن البعثة من استئناف دورياهتـا املنتظمـة يف وادي كـودوري منـذ أن سـحبت                   - ٤٧

أن قوة حفظ السالم التابعة لرابطـة الـدول املـستقلة أشـارت             ذلك  أغسطس،  / آب ٩فريقها يف   
وأشارت التقارير إىل اخلطر الكبري الـذي تـشكله         . إىل أنه ال ميكن ضمان سالمة موظفي البعثة       

.  املتفجرات، ممـا جيعـل احلركـة عـرب الـوادي حمفوفـة بالـصعوبات واملخـاطر                 خملفات احلرب من  
البعثــة، مبرافقــة قــوة حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة، دوريــة خاصــة إىل ســّيرت و

وكانت القوات األخبازية حتتل الوادي بأكملـه، وكانـت         . سبتمرب/ أيلول ٧وادي كودوري يف    
وكـان أفـراد    . التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة متمركـزة فيـه           إحدى كتائـب قـوة حفـظ الـسالم          

وقـد فقـدت   . أخبازيون قد شغلوا قاعدة أدجارا اليت كان يعمل فيهـا فريـق البعثـة يف كـودوري     
مل يبـق   و. أغسطس/ آب ٩مجيع املوجودات املنقولة اليت كانت قد تركت يف قاعدة أدجارا يف            

ــة مــن الــسكان احمللــيني يف منطقــة واد  ســوى  ــاقل ســبتمرب، / أيلــول١٦ويف . ي كــودوري العلي
دورية عادية مشتركة مع قوة حفظ السالم التابعة لرابطـة الـدول املـستقلة        تسيري  حاولت البعثة   

يف منطقة وادي كودوري العليا، لكنها اضطرت إىل العودة بـسبب تقـارير عـن وجـود ذخـائر                   
 .  الطريق امتدادغري منفجرة على

 
 بعثة التطورات على نطاق ال  

 /مــــا زالــــت االجتماعــــات الرباعيــــة األســــبوعية معلقــــة منــــذ هنايــــة تــــشرين األول  - ٤٨
إىل تعليــق اضــطر فريــق تقــصي احلقــائق التــابع للبعثــة،  علــى الــرغم مــن أن  و. ٢٠٠٦ أكتــوبر

أغـسطس،  /أعماله املتصلة حباالت التحقيق غري املنجـزة، بـسبب األحـداث الـيت وقعـت يف آب                
 . سبتمرب/ليف أيلوفإهنا استؤنفت 

ســبتمرب، نظمــت شــرطة األمــم املتحــدة يف ســوخومي مناقــشة مائــدة    / أيلــول١١ويف  - ٤٩
ملخــدرات، وذلــك مبــشاركة خــرباء مــن إســاءة اســتعمال االقــصر وقايــة مــستديرة دوليــة بــشأن 

 . القائمة حبكم الواقع وللمنظمات الدوليةاألخبازية حمليني ودوليني وممثلني للسلطات 
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 التابعة لرابطة الدول املستقلة املشتركة اون مع قوات حفظ السالم التع -رابعا  
واصلت البعثة وقوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة تعاوهنما الوثيق هبـدف              - ٥٠

أغــسطس بعــض /تطــورات شــهر آبنــشأت عــن  هبيــد أنــ. الواليــة املوكلــة لكــل منــهماإجنــاز 
 القطاعـات التـابعني للبعثـة ونظـرائهم يف قـوة حفـظ              االتصال بني قادة  على مستوى   الصعوبات  

وعلــى الـرغم مـن ذلــك، ظـل التعـاون علــى     . الـسالم التابعـة لرابطـة الــدول املـستقلة يف امليـدان     
 . مستوى القيادة وثيقا وفعاال، وال سيما يف اللحظات احلرجة

 
 املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان -خامسا  

حلقــوق اإلنــسان خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير بــذل  واصــل مكتــب األمــم املتحــدة  - ٥١
وواصـل  . جهوده لتعزيز محاية حقوق اإلنسان وتقدمي الـدعم للمنظمـات غـري احلكوميـة احملليـة               

املكتـــب إجـــراء زيـــارات الرصـــد ملرافـــق االحتجـــاز، ومراقبـــة احملاكمـــات، وتقـــدمي خـــدمات  
مقيـدة  اليت كانـت أنـشطته فيهـا        ة النـزاع   منطقما عدا يف    االستشارة القانونية للسكان احملليني،     

كانـت  تـسجيل املطالبـات الـيت    واستمر مكتبه يف سـوخومي يف       . أغسطس/بسبب أحداث آب  
تتعلــق عمومــا باحملاكمــات العادلــة، واحلــق يف احملاكمــات العادلــة، واحلــق يف األمــن الفــردي،     

 . ومعاملة احملتجزين، وقضايا حقوق امللكية
املــساعدة املــشتركة للمجتمعــات ”اإلنــسان تيــسري مــشروع وواصــل مكتــب حقــوق  - ٥٢
، الذي يشجع على تقدمي منح صغرية للمنظمات غـري احلكوميـة احملليـة لتنفيـذ مـشاريع                  “احمللية

ــستوى      ــى م ــسان عل ــوق اإلن ــدريب يف جمــال حق ــشعبيةالقواعــد للتثقيــف والت ــذا  . ال ــذ ه وينف
وق اإلنـسان وبرنـامج األمـم املتحـدة         املشروع بتمويل مشترك من مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـ           

وواصل املكتب، بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا، تقـدمي الـدعم ملراكـز             . اإلمنائي
 . حقوق اإلنسان يف جامعة سوخومي ويف غايل

 
 األنشطة اإلنسانية وأنشطة اإلنعاش -سادسا  

ينة بـصندوقها االسـتئماين، بإجنـاز        قامت البعثة خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، مـستع          - ٥٣
واستمر العمـل   . إصالح شبكة اإلمداد باملياه وإعادة تأهيلها يف مستشفى القرية يف قطاع غايل           
كمـــا أجنـــز يف . علــى إعـــادة تأهيـــل مستــشفى مدينـــة غـــايل ومركـــز للــشباب يف أوشامـــشريا   

ل إعـادة   تـسهي هبـدف    من احملتجزين يف سجن دراندا،       ٢٤أغسطس مشروع لتدريب    /آب ١٢
 . إدماجهم يف اجملتمع
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ــاه يف      - ٥٤ واســتمر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف إعــادة تأهيــل شــبكات اإلمــداد باملي
ومت تنفيــذ مجيــع أنــشطة إعــادة تأهيــل شــبكات   . مقاطعــات غــايل، وتكفارشــيلي وأوشامــشريا 

موعـات اجلورجيـة،    اإلمداد باملياه مبشاركة نشطة مـن خمتلـف اجملموعـات العرقيـة، مبـا فيهـا اجمل                
ــة  ــة، واألرميني ــة، واليوناني ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    . واألخبازي ــام برن ودعمــا هلــذا اجلهــد، ق

ودرب برنامج األمـم املتحـدة   . بتشكيل وتدريب جمموعة من متعهدي خدمات املياه يف القرى       
ــضا   ــائي أي ــال ووضــع خطــط لألعمــ     ٩٣اإلمن ــال يف جمــال إدارة األعم ــديرات األعم ــن م ال  م

ــساعدة إىل   ــدم امل ــة، وق ــدراهتم يف جمــال    مجاعــات  مــن ٦٠التجاري ــز ق ــيني لتعزي ــزارعني احملل امل
وقــد مت تعليــق بعــض هــذه . مكافحــة اآلفــات يف مقاطعــات غــايل، وأوشامــشريا، وتكفارشــيلي

سـبتمرب عنـدما    /أغسطس، غري أهنا استؤنفت يف أوائل أيلول      /األنشطة مؤقتا خالل أحداث آب    
 . منية مبواصلة تنفيذ املشاريعمسحت احلالة األ

وواصــلت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، بالتنــسيق مــع شــركائها، تنفيــذ   - ٥٥
الثقــة علــى بنــاء ، مبــا يف ذلــك أنــشطة احلمايــة و“االجتاهــات االســتراتيجية ألخبازيــا”مــشروع 

ــة، واإلصــالحات األساســية ل    ــة، واملــشاريع التعليمي لمالجــئ، وإدرار مــستوى اجملتمعــات احمللي
كــان ال بــد مــن تعليــق تنفيــذ و. الــدخل، وتقــدمي الــدعم يف ميــدان الزراعــة، وأنــشطة التــدريب

ــية جلأغـــسطس بـــسبب حـــشد /يف آباألنـــشطة  ميـــع موظفيهـــا لالســـتجابة حلـــاالت  املفوضـ
ويف الفتــرة املمتــدة مــن  . ســبتمرب/الطــوارئ، غــري أن هــذه الــربامج اســتؤنفت يف أوائــل أيلــول  

 ١ ٠٠٠أغــسطس، نظمـــت املفوضـــية وشــركاؤها التنفيـــذيون رحيـــل حنـــو   /ب آ١٨إىل  ١٢
ومت نقلــهم إىل كوتايــسي، . شــخص مــن املــشردين داخليــا مــن منطقــة وادي كــودوري العليــا  

 . حيث وفرت احلكومة اجلورجية أماكن مؤقتة إليوائهم
ـزال يف   منـ  ٢٤٠وواصل اجمللس الدامنركي لالجئني العمل على إعادة تأهيل املـآوي يف             - ٥٦

. منطقة غايل السفلى، إىل جانـب توزيـع مـنح لتـوفري األمـن الغـذائي ودعـم األعمـال التجاريـة                     
كما دعم مشاريع صغرية ومتوسطة احلجـم ومثانيـة مـشاريع صـغرية تتعلـق باهلياكـل األساسـية                   

تنفيـذ هـذه    بعـد أن ختلـل      و. للمجتمعات احمللية يف مقاطعات غايل، وأوشامشريا، وتكفارشيلي      
 بـصورة منتظمـة    تاسـتؤنف فإهنـا   أغـسطس،   /مال بعض الصعوبات النامجة عن أحداث آب      األع

 . بعد ذلك
مـع املنظمـة الدوليـة للرؤيـة العامليـة، تقـدمي            يف شـراكة    وواصل برنامج األغذية العاملي،      - ٥٧

ألكثــر فئــات الــسكان ضــعفا مــن خــالل برنــامج الغــذاء مقابــل العمــل الــذي ينفــذه، املــساعدة 
 مـن املـستفيدين يف   ٩ ٤٠٠اهلياكل األساسـية الزراعيـة مـن أجـل     ائه إىل إصالح  ور ويرمى من 

 طنــا مــن ٢٣٠ووزع برنــامج األغذيــة العــاملي . مقاطعــات غــايل، وأوشامــشريا، وتكفارشــيلي
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وبالتعـاون مـع    . السلع املختلفة، ووافق على ستة مـشاريع جديـدة إلنـشاء بـرك لتربيـة األمسـاك                
الــسل الــذين مريــضا مــن املــصابني ب ٧٠لـــ أيــضا تــوفري الغــذاء مت ومنظمــة أطبــاء بــال حــدود،  

وواصـلت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة التحـضري            . خيضعون للعـالج يف مستـشفى غـولريبش       
حلملة واسعة للتحصني ضد احلصبة واحلمرياء، لكنها اضطرت إىل تعليـق هـذه اجلهـود بـسبب                 

 .أغسطس/آبحدثت يف شهر التطورات اليت 
 

 عم البعثةد - سابعا 
ــا برناجم    - ٥٨ ــراقيب األمــم املتحــدة يف جورجي ــة م ــق  واصــلت بعث ــتالبهــا املتعل  ة مبخــاطروعي

 البعثـة    وأجرت .اإليدز والوقاية منه خالل الفترة املشمولة بالتقرير      /فريوس نقص املناعة البشرية   
. ثــةيف منطقــة البعوعرضــتها  ووزعــت علــيهم مــوادا  القــادمني اجلــدددورات تدريبيــة لألفــراد 

 تبـشأن املـرأة والـسالم واألمـن، ورحبـ         ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيذ قـرار جملـس األمـن        وواصلت  
 إحاطـات واصـلت البعثـة تقـدمي       و. بني األفـراد العـسكريني    ومسامهتها  دور املرأة   نطاق  توسيع  ب

 ه،يوليـ /يف متـوز  و. القـادمني  عن املساواة بـني اجلنـسني يف حفـظ الـسالم جلميـع األفـراد                 متهيدية
نظـام تتبـع سـوء الـسلوك يف البعثـات امليدانيـة،             ل استخدام قاعدة بيانـات جديـدة        حدةالو تبدأ
البعثـة  كمـا ترمجـت     . االت سـوء الـسلوك    حبـ  املتعلقـة مستودع مركزي للمعلومات    ك ستخدمت

 منطقـة البعثـة يف      املـستخدمة يف  لغـات   الاالنكليزيـة إىل    اللغـة   مـن   أخـرى    تدريبيـة ووثـائق      امواد
 . املوظفني الوطنينيلدى  الوعيكاءزحماولة إل

 
 اجلوانب املالية - ثامنا 

 مليـون دوالر    ٣٤,٥ مبلغـا قـدره      ٦٢/٢٦٠ قرارهـا    اجلمعية العامة مبوجـب   خصصت   - ٥٩
. ٢٠٠٩يونيـــه / حزيــران ٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليــه  / متــوز ١لفتــرة مــن   يف ا البعثــة  لإلنفــاق علــى  

، فـإن   ٢٠٠٨أكتـوبر   /ن األول  تـشري  ١٥قرر جملس األمن متديـد واليـة البعثـة إىل مـا بعـد                وإذا
 . على املبلغ الذي وافقت عليه اجلمعية العامةستقتصربعثة ال على تكاليف اإلنفاق

 املقررة غري املـسددة للحـساب اخلـاص         األنصبة، بلغت   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠يف  و - ٦٠
ت حفـظ   مجيع عمليا يف   املقررة غري املسددة     األنصبةوبلغ جمموع   .  مليون دوالر  ١١,٥لبعثة  با

 . مليون دوالر١ ٦٧١,٤السالم يف ذلك التاريخ 
املنتهيـة  لفتـرة   عـن ا  بعثة من حكومة أملانيا     التكاليف املرافق الطبية املقدمة إىل      وُسددت   - ٦١
 املبلـغ املـستحق     كـان جممـوع   سـبتمرب،   / أيلـول  ١٩يف  و. ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ يف

 . دوالرا١٣٣ ٣١٩للمرافق الطبية 
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 مالحظات - تاسعا 
 ســببتو، ٢٠٠٨ أغــسطس/ آب شــهر يفحــصلت التطــورات املأســاوية الــيت مل تكــن - ٦٢

فخـالل الـسنتني    .  بـاملرة  متوقعـة غـري   خطـر   لل  املنطقـة األوسـع     اسـتقرار  وعرضـت معاناة بـشرية    
يف العالقــات بــني اجلــانبني للغايــة  تــدهور خطــري حــدوث لــىعت كنــت قــد أكــد، الــسابقتني

 منــذ مــستوياته إىل أدىن ٢٠٠٨  عــام الثــاين مــنربــعاليف  وصــل الــذياجلــورجي واألخبــازي، 
 بإمكانيــة املتعلقــةتزايــد الــشكوك إىل ، حنــو خــاص علــى وكنــت قــد أشــرت.  عديــدةســنوات

العالقـات  بـدأت   وخالل الفتـرة نفـسها،      . للرتاع بينهما عن طريق املفاوضات    التوصل إىل حل    
 إىل جملـس األمـن   هيوليـ / قدمتـه يف متـوز  تقريـري الـذي  يف و.  تـوترا تـزداد بني جورجيـا وروسـيا      

)S/2008/480(   سلـسلة األحـداث      أدت ،األخبـار الـواردة   العديـد مـن     بنـاء علـى     ” ه، ذكرت أنـ
 حفـظ   وقـوة  اجلورجيـة واألخبازيـة       القـوات  تصـبح أ أن   إىل ٢٠٠٨مـارس   / آذار  يف تبدأاليت  

  شـهر   الثـاين مـن     يف النـصف   كـربى واجهـة   م كشـ وعلـى   السالم التابعة لرابطة الدول املـستقلة       
كوسـوفو،  ب تلـك املتـصلة   فيها عدد من التطورات اخلارجية، مبا    ساهموأخريا،  . “أبريل/نيسان

 احملليـة  الرتاعـات العمـل الـدويل املـشترك الحتـواء         أصـبح   االسـتقطاب   عام من   مناخ  إحداث   يف
 .صعوبة أكثر فيه
 الوضـع العـسكري  زال ال يـ انتـهاء األعمـال العدائيـة،    تقريبـا علـى   شـهرين  وبعد مضي   - ٦٣

 بإنشاء اآلليات الدوليـة املنـصوص عليهـا     املتعلقةاملشاورات  وجتري   متاما،   غري واضح  يف امليدان 
ويف الوقــت . حــربنــشوب أغــسطس ملنــع تكــرار  / آب١٢يف اتفــاق وقــف إطــالق النــار يف  

ا  تغـري   املاضـية  األربعة عشر سـنة   خالل  تعمل ضمنه   بعثة  ال كانتالسياق الذي   فقد تغّير   نفسه،  
 الـيت تـشكل، إن      ١٩٩٤ اتفـاق موسـكو لعـام        يفم  حكـا األما هي    حىت اآلن    وال ُتعرف . كبريا

 املناقـشات األمنيـة      اختتـام  عنـد الـيت جيـب اإلبقـاء عليهـا         املراقبة  يف  وجدت، أساس والية البعثة     
شكل حـىت   ي الذي كان  مستقبل الوضع    ما هو بصفة خاصة،   وليس من الواضح متاما،     . الراهنة

منطقـة  ووجـود عـسكري،     ب حيث ال ُيـسمح    ،املنطقة األمنية وهي  بعثة،  الن منطقة مسؤولية    اآل
باإلضــافة إىل . وادي كــودوريو أســلحة ثقيلــة، إدخــال حيــث ال ميكــن احلــد مــن األســلحة، 

 ،جورجيـا واالحتـاد الروسـي     كـل مـن      الـصادرة عـن    البيانات والقرارات الرمسية     وبسببذلك،  
قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الدول املـستقلة أي دور يف           يكون ل أن  احملتمل  غري   من    أنه يبدو

الذي سـيحقق    الترتيب، إن وجد،      هو  من غري الواضح ما    وال يزال  ،فصل القوات بني اجلانبني   
 . الوظيفةهذه
قـد  مـن الـسابق ألوانـه يف هـذه املرحلـة حتديـد الـدور الـذي                  فويف ظل هذه الظروف،      - ٦٤

ــه  ــة يف االتــضطلع ب ــا    دامــتمــاولكــن . ملــستقبلبعث ــة يف الــرتاع بــني جورجي  املــشاركة الدولي
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 ُيطلـب إىل    فمـن املمكـن أن     يف املـستقبل،      نـزاع  ا على منع نـشوب    ساعدم  تعترب عامال  وأخبازيا
ــةا ــة مــن اجلــانبني اجلــورجي     . تقــدم مــسامهة   أنلبعث ويف هــذا الــصدد، تلقيــت مؤشــرات رمسي

بــرزت كمــا كــان متوقعــا،  وويف الوقــت نفــسه، . ثــةلبعا اســتمرار بأهنمــا يــدعمانواألخبــازي 
ويف هـذا الـصدد أيـضا، سـتظل     . اخلالفـات هـذه    معاجلـة  يـتعني و.  بالفعـل  خالفات بني اجلانبني  
 مـن   من أي وقـت مـضى     أكثر   خاصة أمهيةمساعيها احلميدة    وقد تكتسي مسامهة البعثة هامة،    

 .يف الفترة املقبلة بد أن تظهر اليت الاملتعددة لقضايا لحل لتوصل إىل ا أجل
جملس األمن والية البعثة على أساس تقـين ملـدة          بأن ميدد    فإين أوصي  ،يف هذا السياق  و - ٦٥

 دور   تعـديل   يكـون مـن الـضروري      قـد ويف حـني    . ٢٠٠٩فربايـر   / شباط ١٥أربعة أشهر، حىت    
انبني  اجلـ  حتـت تـصرف   بعثة  ال  وضع خربة   املتحدة األمم تواصل أن   ه ينبغي البعثة، فإنين أعتقد أن   

. هاتـسويت  و الرتاعـات نـشوب    منـع    ملطالبأفضل طريقة ممكنة    ب االستجابة   بغيةواجملتمع الدويل   
ممثلــي اخلــاص تكثيــف املــشاورات مــع اجلــانبني ومــع  أنــا ويف األشــهر األربعــة املقبلــة، أعتــزم و

ستكـشاف  اجلهات الدولية الفاعلة ذات الصلة، مبـا يف ذلـك حمادثـات جنيـف، وذلـك هبـدف ا                  
ومـا هـو الـسبيل إىل        اجلـانبني    تقدمي الـدعم لكـال    ألمم املتحدة   من املمكن أن تتابع ا     ا كان إذ ما

قـدم  أ أقتـرح أن  فـإين التقين، التمديد  قبل هناية   و. مشاركة األمم املتحدة  ذلك من أجل مواصلة     
ــا    ــن نت ــس ع ــرا إىل اجملل ــشاورات تقري ــذه امل ــذا ال. ئج ه ــرويف ه ف، أود أن أشــري إىل أن أي ظ

عــدم اســتئناف األعمــال العدائيــة ومحايــة مجيــع  جيــب أن تكفــل  يف املــستقبل تخذســُت ترتيبــات
 وهـو هـدف    للمجتمـع الـدويل      هـدفا مـشتركا أساسـيا      هذاوينبغي أن يشكل    . الضعيفةالفئات  

 .هيف حتقيقأن يفشل لس األمن ينبغي جمل ال
  يل خـالل   صممثـل خـا   ك عملـه تفانيـه يف    علـى   ويف اخلتام، أود أن أشكر السيد أرنـو          - ٦٦

 أثـر كـبري يف احلفـاظ علـى دور           ونزاهتـه  املهنيـة    لكفاءتـه  فقد كـان  . الصعبتني  تني املاضي السنتني
كــبري لوأود أيــضا أن أعــرب عــن تقــديري  . لــسالمل وكحــافظوســيط حمايــد كاألمــم املتحــدة 

اك، ومجيــع مــوظفي البعثــة طــ اللــواء نيــاز حممــد خــان خا ،ملنتهيــة واليتــهااملــراقبني العــسكريني 
ــا يف ذلــك خــالل  ألدائهــم ــع، مب ــيت حــصلت يف شــهر   الرائ قــد ف. أغــسطس/ آب التطــورات ال

 حــدوث تــصعيد كــبري يف احليلولــة دون يف يف امليــدان وأعمــاهلم خــالل وجــودهم ســاعدوا مــن
 .مسؤولية البعثةالواقعة حتت نطقة امل
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 املرفق
 )٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٠ يف(مبراقبني عسكريني البلدان املسامهة   

 
 عدد املراقبني العسكريني البلد

 ٧ األردن
 ٣ ألبانيا
 )ب(١٥ أملانيا

 ٤ ندونيسياإ
 ٣ أوروغواي
 ٥ أوكرانيا
 ١٠ باكستان

 )أ(٧ الديشغبن
 ٥ دابولن
 ٥ تركيا

 ٥ اجلمهورية التشيكية
 ٧ مجهورية كوريا

 ٥ منركاالد
 ٤ روسيا
 ٢ رومانيا
 ٣ السويد
 ٤ سويسرا

 ١ غانا
 ٣ سافرن

 ٣ كرواتيا
 ٢ ليتوانيا
 ٥ مصر

 ٥ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
 ١ منغوليا
 ١ مولدوفا
 ٢ النمسا
 ١ نيبال

 ١ نيجرييا
 ٧ هنغاريا

 ٢ يكيةالواليات املتحدة األمر
 ٢ اليمن
 ٤ اليونان

 ١٣٤ اجملموع 
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 )٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٠ يف(أفراد شرطة مدنية ب املسامهةالبلدان   

 
 عدد أفراد الشرطة املدنية البلد

 ٢ االحتاد الروسي
 ١ إسرائيل
 ٤ أملانيا

 )ج(١ أوكرانيا
 ٢ بولندا

 ٢ اجلمهورية التشيكية
 ٢ السويد
 ٢ راسويس
 ١ غانا
 ١٧ اجملموع 

 
 .يشمل رئيس املراقبني العسكريني )أ( 

 . طبيبا١٢ثالث مراقبني عسكريني و  )ب( 
 .كبري مستشاري الشرطة )ج( 

 


