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 احلالــة يف أخبازيــا، جورجيــا عمـال بقــرار جملــس األمــن  بـشأن تقريـر األمــني العــام      
٢٠٠٨( ١٨٣٩(  

  
  مقدمة  -أوال   

مــراقيب  هبــا بعثــة تضــطلعايقــدم هــذا التقريــر معلومــات مــستكملة عــن األنــشطة الــيت   - ١
 ٢٠٠٨أكتـــــوبر /تـــــشرين األول ٣منـــــذ تقريـــــري املـــــؤرخ يف جورجيـــــا األمـــــم املتحـــــدة 

)S/2008/631 .(       ١٨٣٩وهو مقدم عمال بقرار جملس األمن) بعثـة  الالذي مدد واليـة     ) ٢٠٠٨
  .٢٠٠٩فرباير /شباط ١٥حىت 
، قيادة البعثة يـساعده كـبري املـراقبني العـسكريني،           يوهان فريبيك يممثلي اخلاص،   وتابع    - ٢

 ،٢٠٠٩ينـــاير / كـــانون الثـــاين٣١قـــوام البعثـــة يف وبلـــغ ). بـــنغالديش(نـــور حـــسني أاللـــواء 
  ).انظر املرفق (من مستشاري الشرطة ٢٠مراقبا عسكريا و  ١٣١

  
  العملية السياسية والتطورات الرئيسية  -ثانيا   

ــورات الإن   - ٣ ــيت حــصلت   التط ــبرية ال ــسطس /خــالل آبك ــا مــن   ٢٠٠٨أغ ــا تاله  وم
ــراف االحتــاد الروســي     ــل اعت ــا و بأحــداث، مث ــسحاب اســتقالل أخبازي ــاق  ان ــا مــن اتف جورجي

، S/1994/583 (١٩٩٤مـايو   / أيار ١٤إطالق النار وفصل القوات املؤرخ      وقف  بشأن  موسكو  
املهــام املكلفــة هبــا وفقــا  بالبعثــة فيــه  تــضطلع الــسياق الــذي أثــرت كــثريا علــى، )املرفــق األول

وخــالل الفتــرة . والقــرارات الالحقــة) ١٩٩٤ (٩٣٧للتعريــف الــوارد يف قــرار جملــس األمــن   
. تآكـل ال عالمـات اتفـاق موسـكو مزيـدا مـن         ستند إىل   مين امل النظام األ شهد  املشمولة بالتقرير،   

فــظ الــسالم التابعــة لرابطــة الــدول املــستقلة،  املــشتركة حلقــوات وأهنــي بــشكل رمســي عمــل ال 
أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٥يف   املاضـية،    منذ الـسنوات األربـع عـشرة      وجودة يف منطقة الرتاع     امل

يف  عقـــود املرجيــة رابطـــة الــدول املــستقلة    يف اجتمــاع وزراء خا الــذي اُختـــذ قــرار  المبوجــب  
القوات املسلحة التابعة لالحتاد الروسي منتـشرة       وظلت  . أكتوبر/ تشرين األول  ٩  يف ،بيشكيك
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ــرتاع        ــة ال ــن منطق ــاز م ــه األخب ــسيطر علي ــذي ي ــب ال ــى اجلان ــشرت . عل ــة  وُن ــوات اجلورجي الق
، يف  لكـل منـهما    النـار     خط وقـف إطـالق     جانب األسلحة الثقيلة، على     يف ذلك واألخبازية، مبا   

علـى الـرغم مـن هــذه    و. مواجهــةممـا يــشكل خطـرا حمـتمال حبـصول     مواجهـة بعـضهما الـبعض    
 دوريـات، واملراقبـة واالتـصال مـع         مشلـت تـسيري   التحديات اجلديدة، واصلت البعثـة أنـشطتها،        

  .األطراف يف منطقة مسؤوليتها
وقيـادة البعثـة اتـصاالت منتظمـة         ممثلي اخلـاص     أجرىطوال الفترة املشمولة بالتقرير،     و  - ٤

 ممثلــي مهــاودعا. روح اتفــاق موســكوتقيــد بــا علــى المــمــع اجلــانبني اجلــورجي واألخبــازي حلثه
كمـا  . ألمـم املتحـدة يف املـستقبل      لبعثـة   إنـشاء   ا بشأن إمكانية    وجهات نظرمه تقدمي    إىل اخلاص

، واالحتــاد مريكيــة األ والواليــات املتحــدة،أجــرى مــشاورات مــع كبــار ممثلــي االحتــاد الروســي
  . األورويب وأعضائه، وكذلك منظمة األمن والتعاون يف أوروبا حول املوضوع نفسه

  التنفيـــذ وتـــدابري٢٠٠٨أغـــسطس /آب ١٢ الـــست املـــؤرخنقـــاط الاتفـــاق ب وعمـــال  - ٥
شـارك  ،  )١٥ و   ١١، الفقرتـان    S/2008/631انظـر    (٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلـول  ٨الالحقة املؤرخة   
 ثــالث جــوالت مــن املناقــشات الدوليــة يف جنيــف، مــع ممثلــي االحتــاد  اســةرئممثلــي اخلــاص يف 

فـود مـن االحتـاد      واملناقـشات   تلـك   يف  شـاركت   و. يف أوروبا األورويب ومنظمة األمن والتعاون     
ــاالروســي ــا وأوســيتيا اجلنوبيــة مــن  باإلضــافة إىل ممــثلني والواليــات املتحــدة،  وجورجي . أخبازي
ــد  ــاع االوعقــ ــش١٥يف األول جتمــ ــوبر، /رين األول تــ ــية  أكتــ ــصورة أساســ ــاول بــ ــد تنــ  وقــ
  .اإلجرائية املسائل

اجتمـع  نـوفمرب،  /تـشرين الثـاين   ١٩ و   ١٨  يومي يف أثناء اجلولة الثانية اليت عقدت يف      و  - ٦
علــى  واتفقــا -الالجئني واملــشردين داخليــا  وبــاألمن واالســتقرار،معنيــان بــ -فريقــان عــامالن 

وخـالل املناقـشات،    .  املـثرية لالنقـسام    حية اخلالفات الـسياسية   تنو على املسائل العملية     التركيز
على ضرورة التصدي السـتمرار وقـوع حـوادث أمنيـة علـى األرض،            ؤساء املشاركون    الر أكد

 علــى واكمــا شــدد.  هلــااالســتجابةو احلــوادثنــع وقــوع ملآليــة بوضــع ، هلــذا الغــرض، والقيــام
عــدد وطبيعـة األفـراد واملعــدات   لدودا ضع حـ يـ  أساسـي مـن شــأنه أن   أمــينإقامـة نظـام   ضـرورة  

  . الرتاعالعسكرية اليت ميكن نشرها يف مناطق 
ونــاقش . ديــسمرب/كــانون األول ١٨ و ١٧يف اجلولــة الثالثــة مــن املناقــشات  وجــرت   - ٧

 وقـوع احلـوادث    ملنـع     مـشتركة   آليـات  لوضـع األمن واالسـتقرار اقتراحـا      بـ  املعـين الفريق العامل   
ــع ومــع.  قبــل انعقــاد االجتمــاع أعــده الرؤســاء املــشاركون هلــا كــان قــد  االســتجابة و  أن مجي

 علـى معظـم عناصـر اآلليـات املقترحـة،           واتفقـوا يف املناقـشات املوضـوعية،      شـاركوا   املشاركني  
 املعـين الفريـق العامـل      كمـا أجـرى      . اتفـاق  إىلبعض اخلالفات اليت حالـت دون التوصـل         بقيت  
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 خطـوات ملموسـة لتحـسني الظـروف     بشأن اختـاذ  فة  الالجئني واملشردين داخليا حمادثات مكث    ب
واتفق املشاركون، من حيث املبدأ، علـى عقـد اجلولـة القادمـة مـن               . املعيشية للسكان املشردين  

  . ٢٠٠٩فرباير / شباط١٨ و ١٧ يف جنيف يف املناقشات
ؤثر علـى جممـل الوضـع يف    ييف العالقات بني جورجيا وروسيا     املستمر    التوتر وال يزال   - ٨
 الدبلوماسـية مـع االحتـاد الروسـي يف أوائـل            عالقاهتـا قطـع   بجورجيـا   قيـام   يف أعقـاب    و. نطقةامل

 اجلورجيــــون يف وصــــف األحــــداث الــــيت وقعــــت يف  املــــسؤولون اســــتمرســــبتمرب، /أيلــــول
ــزاع غــسطس أ/آب ــا وروســيا،  بأهنــا، يف جوهرهــا، ن ــدويل  ويف اإلصــرار  بــني جورجي علــى ت

، فقد كرروا مـن ناحيتـهم اإلشـارة إىل          سؤولون الروس املأما  . املفاوضات وصيغ حفظ السالم   
وجــه أغــسطس، وعلــى /آبالــيت وقعــت يف تطــورات البعــد نــشأت  الــيت “احلقــائق اجلديــدة”

  . أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبيةب االحتاد الروسي التحديد، اعتراف
وأوسـيتيا  أخبازيا  فيه   يعلن   اأكتوبر، اعتمد برملان جورجيا قانون    / تشرين األول  ٢٣يف  و  - ٩

 ه وقعــالــذيالقــانون ويعلــن . “ عــسكرياحمــتال ”، واالحتــاد الروســي“أراض حمتلــة”اجلنوبيــة 
 التــشريعية واإلداريــة الــيت   القــوانني مجيــع  أنأكتــوبر / تــشرين األول٣١رئــيس جورجيــا يف  

ــة   أصــدرهتا ســلطات األمــر  ــا وأوســيتيا اجلنوبي ــع يف أخبازي ــة الواق ــة وباطل كمــا حيــد مــن  .  الغي
ــانون    ىلالـــدخول إ ــة الـــيت ال متتثـــل للقـ ــر األنـــشطة االقتـــصادية واملاليـ ــذه األراضـــي، وحيظـ  هـ
 وصـول   بـشأن خـاوف داخـل اجملتمـع الـدويل         املهذه األحكـام التقييديـة      وقد أثارت   . اجلورجي

  . الرتاعنسانية إىل املناطق املتضررة من اإلساعدات امل
الــصداقة يت  معاهــدعلــىالروســي برملــان االحتــاد صــّدق نــوفمرب، / تــشرين الثــاين٤ ويف  - ١٠

انظـــر (أوســـيتيا اجلنوبيـــة بـــني روســـيا وروســـيا وأخبازيـــا وبـــني والتعـــاون واملـــساعدة املتبادلـــة 
S/2008/631 ، روســية يف السلحة املــقــوات ال وجــود أنوذكــر مــسؤولون روس  ). ١٦الفقــرة

خطــط إلنــشاء  عــن وا، وأعلنــيقتنيالــوثاتني  هــســيكون مــستندا إىلوســيتيا اجلنوبيــة أخبازيــا وأ
ــة علـــى التـــوايل  ٣ ٧٠٠قواعـــد عـــسكرية ونـــشر   ــيتيا اجلنوبيـ ــا وأوسـ يف و.  جنـــدي يف أخبازيـ

حبكـم   اوزيـر خارجيـة أخبازيـ     والروسـي   االحتاد  وزير خارجية   وقّع  ديسمرب،  /كانون األول  ٢٣
االحتـاد  أعلـن وزيـر خارجيـة       و.  الـشؤون الدوليـة    يف مذكرة تفاهم بشأن التعـاون       األمر الواقع، 

لتعـاون يف اجملـال العـسكري       ل اتفاق   يف ذلك ، مبا   أخرى اتفاقات   ه سيتم التوقيع على   ي أن الروس
  .٢٠٠٩ عام مطلع، يف “حدود أخبازيا”لـ واحلماية املشتركة 

ــتمكن ديــسمرب، / كــانون األول٢٢ ويف  - ١١ ــا    دولمل ت منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
نظمــة يف جورجيــا الــيت املديــد واليــة بعثــة  التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بــشأن جتمــناملــشاركة 
 نيمكتــبإلقامــة منظمــة خطــة واقتــرح الــرئيس احلــايل لل. ديــسمرب/ كــانون األول٣١انتــهت يف 
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وكـان  . ممثـل خـاص مقـره يف فيينـا        خاضـعني إلدارة     يف تبليـسي وتـسخينفايل       ني مـوازي  نيميداني
ــاد الروســي  ــد دعــا االحت ــصل لل إىل وجــود  ق ــا  منف ــومنظمــة يف جورجي وأعــرب . سخينفايلت

 لعـدم قـدرة املنظمـة علـى التوصـل إىل      أسفهم عن األورويبالواليات املتحدة واالحتاد     مسؤولو
ممارسة روسـيا حـق   ” ونسؤولون اجلورجي أدان امل و. توافق يف اآلراء بشأن جتديد والية املنظمة      

لوجـود الـدويل    حلـد مـن ا    ا  الرامية إىل  يروساالحتاد ال جهود  الذي يثبت، كما قالوا،     ،  “النقض
  .ستالنقاط ال موسكو بانتهاك اتفاق واواهتم

  
  التطورات يف منطقة مسؤولية البعثة  -ثالثا   

  قطاع غايل    
قـد سـاهم يف هـذا    . خالل الفترة قيد االستعراض، ظلت احلالة يف قطـاع غـايل متـوترة             - ١٢

 الرمسيـة   ت القيـود   وأد .عرب خط وقف إطالق النـار     احلوادث  األنشطة اإلجرامية و  التوتر ازدياد   
 عــرب هنــر  املــشاة تــدمري جــسورالــيت عززهــا خــط وقــف إطــالق النــار،  اجتيــازاملفروضــة علــى 

 اليت يواجههـا   زيادة الصعوبات    إىلأنغوري، وزرع األلغام على طول خط وقف إطالق النار،          
  حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة     كانـت قـوة   أكتوبر،  / تشرين األول  ١٥ وحبلول   .نولسكان احمللي ا

 عـــدد كـــبري مـــن قـــوات االحتـــاد الروســـي يف يف حـــني بقـــي،  قـــد انـــسحبتالـــدول املـــستقلة
  .الرتاع منطقة
ــذ  - ١٣ ــشرين األولومن ــوبر / ت ــانون األول  وأكت ــل ك ــسمرب، /حــىت أوائ ــوات  دي اســتولت ق

 حفـظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول           قوة على املواقع اليت كانت تشغلها سابقا     االحتاد الروسي   
 مواقع حمصنة جديدة على اجلانب الذي يسيطر عليه األخبـاز مـن خـط وقـف                 ّيدتوشاملستقلة  

الكتيبـة  نوفمرب انسحبت من منطقة الـرتاع       /ويف تشرين الثاين  . فارغاإطالق النار، ظل معظمها     
بـالقرب  ومتركـزت    ٢٠٠٨بريـل   أ/ وصلت يف هناية نيـسان      كانت قد  اليت الروسية احملمولة جوا  

  .حلد من األسلحةمن قرية ريكا يف منطقة ا
 مـن   مؤلفـة البعثة قافلة من قوات االحتاد الروسي       شاهدت  ديسمرب،  /يف كانون األول  و  - ١٤

ووفقـا  .  املنطقة األمنيـة وهي تدخل ، ذاتية الدفع  ، ومدافع  دبابات تضممعدات عسكرية ثقيلة،    
يف مخــس انتــشارها يف املنطقــة األمنيــة تركــز ها قــوات االحتــاد الروســي، تــللمعلومــات الــيت قدم

سـاحل البحـر    وحـىت   غـايل العليـا     قاطعـة    مـن م   متتـد مناطق على طول خط وقف إطالق النـار،         
ــرى : األســود ــى    ق ــع عل ــاكيفي وموق ــا، وســابريو، وشــوبورخيندجي وناب ــساحلليكوخون .  ال
 قـوة حفـظ    كانـت تـشغلها   مراكـز مراقبـة     ثالثـة   واصـلت قـوات االحتـاد الروسـي احـتالل            كما
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يبلـغ قــوام  بعثـة،  ويف تقيـيم ال . غــايلقاطعـة  يف مدول املـستقلة الـسابقة   التابعـة لرابطـة الــ  الـسالم  
  . الداعمة هلاغايل كتيبة واحدة، مع العناصرقاطعة قوات االحتاد الروسي يف م

اجلانــب األخبــازي إدخــال عــن وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أفــادت البعثــة أيــضا   - ١٥
 /يف تـشرين الثـاين    و.  التـوتر  مما زاد مـن حـدة     لرتاع،   منطقة ا  إىلعسكريني  أفرادا  أسلحة ثقيلة و  

. عـسكريني يف املنطقـة األمنيـة      أفـرادا    و مـصفحة اجلانب األخبـازي نـاقالت جنـود        نشر  نوفمرب،  
  مـــن طـــراز دبابـــات ة تـــضمقوافـــل عـــسكرية أخبازيـــشـــوهدت ديـــسمرب، /يف كـــانون األولو
غـايل  قاطعـة   رات يف م   مـدافع مـضادة للطـائ      جتـر  وناقالت جنود مدرعة، وشـاحنات       ٥٥ - ت

 علــى املراكــزالقــوات األخبازيــة كمــا ســيطرت . الــسفلى علــى طــول خــط وقــف إطــالق النــار
 يف املنطقـة  الـسابقة   حفظ الـسالم التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة     اليت كانت تشغلها قوة ةالثالث
روح تقيـد بـ  ممثلي اخلاص وكبري املراقبني العسكريني اجلانب األخبازي على ال  وقد حث   . نفسها

  .  العسكرية من منطقة الرتاعمعداتهاتفاق موسكو وسحب 
قـوات  واألخبازيـة   اتـصاالت منتظمـة مـع سـلطات األمـر الواقـع             علـى   البعثـة   وحافظت    - ١٦

هــذه االتــصاالت وكانــت . امــن واليتــهعمالنيــة االحتــاد الروســي مــن أجــل تنفيــذ اجلوانــب ال 
كمـا  . البعثـة حركة  خباز حرية   فراد العسكريون األ  قّيد األ ،  احلاالت يف عدد من     إال أنه . ةمرضي

 أثنـاء  حبكم األمر الواقع   إنفاذ القانون األخباز     أفراد  قبل حوادث إطالق نار يف اهلواء من     وقعت  
يف وووجهـوا أسـلحتهم حنـو مركبـات دوريـات لألمـم املتحـدة،               ألمم املتحدة   مرور دوريات ل  

لفتـرة  نعـت البعثـة     كمـا مُ  .  الدوريات جتاه  عدائيا موقفااألخباز  األفراد   أظهر ،عدد من احلاالت  
 على طول اجلانب الشمايل مـن قنـاة   الواقعة ةمن الوصول إىل مراكز املراقبة األخبازي     من الوقت   

  . غايل بسبب خطر األلغام
 نـار  إطـالق  جندي أخبازي نتيجة حـادث  أفيد عن مقتل  أكتوبر،  / تشرين األول  ٦ ويف  - ١٧

من جانـب خـط وقـف إطـالق     أطلقت  اجلانب األخبازي أن النار   عموز. بالقرب من ناباكيفي  
شـخاص  أربعـة  أ لقـي أكتـوبر،  / تـشرين األول ٢٤ و ٢٣يف و. النار الذي تسيطر عليه جورجيا 

وكــان .  ودخيادزورغــاتــاغيلوينييت  غـايل ويف قــر بلــدةيف ثالثــة حــوادث منفــصلة يف مـصرعهم  
  . حبكم األمر الواقعخبازاألنفاذ القانون إجنود  مها جنديني سابقني مناثنان من الضحايا 

ــزال   - ١٨ ــار مغلقــ   وال ي ــذ    اخــط وقــف إطــالق الن ــا مــن اجلانــب األخبــازي من ــوز رمسي / مت
 مــن وصــول احلــد إىلهــذه القيــود وقــد أدت .  يف حــاالت الطــوارئ الطبيــةإال، ٢٠٠٨ يوليــه

ومـن اتـصاهلم     زوغديـدي    يف مقاطعة  األرخص مثنا    املواد الغذائية وغري الغذائية   سكان غايل إىل    
مـن  فـرض القيـود علـى احلركـة إىل حـاالت           كمـا أدى    . أقارهبم عرب خـط وقـف إطـالق النـار         ب

  .عابراالبتزاز عند امل
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ــك،  و  - ١٩ ــازي   باإلضــافة إىل ذل ــب األخب ــر اجلان ــدددم ــشاة   اع ــن جــسور امل ــة يف امل م رجتل
وقـد ُدمِّـر جـسرا    . لنـار ط وقـف إطـالق ا   خلـ  “غـري القـانوين   ”العبـور   أكتوبر ملنع   /األول تشرين

ــا  ــاغيلوين ومشغون ــت ــنيفكــك جــسر آخــر  ، وتفجراتاملب ــرييتب ــا  ق ــق توأورســاني أوتوباي ا وأغل
. ديـسمرب /األول جـسر تـاغيلوين يف كـانون         وقام السكان احملليون بإصـالح    . األسالك الشائكة ب

 تقـع “ ةرمسيـ ”معـابر    ة ثالثـ  عن وجود ويف وقت الحق، أعلنت سلطات األمر الواقع األخبازية         
البعثـة أن   الحظـت   ومـع ذلـك،     . أوتوبايـا سـابرييو وميـوري      قـرييت  ويف جسر هنر إنغـوري      عند

يف ذلـك عـن     خـط وقـف إطـالق النـار يف أمـاكن أخـرى، مبـا                واصـلوا اجتيـاز     السكان احمللـيني    
  . النهريف مياه  طريق اخلوض

 ني زرعـوا ن أخبـازي أفـراد أمـ  تفيـد بـأن    تقـارير   تلقـت البعثـة   أكتـوبر،   /يف تشرين األول  و  - ٢٠
 انفجـار لغـم يف   نتيجـة ر جـرار   مِّـ ُدقـد   و.  يف املناطق القريبة مـن خـط وقـف إطـالق النـار             األغام
.  بــسبب االنفجــارات ماشــيةمقتــلعــن وأفــادت تقــارير  إصــابات؛، دون وقــوع ٢ زيــين قريــة
 علـى طـول خـط       “حمدودة ومؤقتـة  ”أهنا زرعت ألغاما     سلطات األمر الواقع األخبازية      توأكد

 وإلـصاق   الـسكان احمللـيني  ه مت إبالغ   أن توأكد. “قانوينالغري  ”  العبور وقف إطالق النار ملنع   
وأوعـزت  . بإزالـة هـذه الالفتـات     ن  و سـكان حمليـ    قـام ، لكن يف بعض احلاالت،      حتذيريةالفتات  

لقيـام  ا بعـدم األلغـام   لـرتع   الدولية غـري احلكوميـة       هالو تراست  ةمنظمإىل  سلطات األمر الواقع    
  . طة إزالة األلغام على طول خط وقف إطالق النارأنشب

الفترة بـ لبعثـة مقارنـة     بلـغ عنـها ل     اجلـرائم امل   ازداد عـدد  خالل الفترة قيد االسـتعراض،      و  - ٢١
 مثــاين جــرائم قتــل، وأربــع حمــاوالت قتــل، وثــالث   حيــث اُرتكبــتاملــشمولة بــالتقرير الــسابق،

  . يات سطو وثالث عمل واحدةعمليات اختطاف، وحماولة اختطاف
 حبكـم  ةخبازيـ األالتـصال مـع وكـاالت إنفـاذ القـانون         اوواصلت شرطة األمـم املتحـدة         - ٢٢

 تدريبيـة يف  نظمـت ثالثـون دورة  و. شـيلي رغـايل وأوشامـشريا وتكف  مقاطعـات  األمر الواقـع يف    
الـشرطة وغريهـا مـن مهـارات        عمـل    وأسـاليب  ،شرطةإدارة شؤون الـ    و اجلنائية،جماالت األدلة   
شــرطة األمــم كمــا أجــرت . يــا حبكــم األمــر الواقــع شــرطة أخبازضــابط ٣٥٩ ن لـــحفــظ األمــ

ــ املرافــق إىلزيــارة ١١٦املتحــدة   ت، وعقــدحبكــم األمــر الواقــع  إنفــاذ القــانون ة لعناصــر احمللي
 مـن   جمموعـات  ستومت التـربع بـ    . حبكـم األمـر الواقـع      الشرطة األخبازيـة     قادةاجتماعا مع    ٩٨

  . حبكم األمر الواقعةألخبازيات إنفاذ القانون وكاالحفظ األمن إىل معدات 
 الواقـع علـى    حبكم األمـر    من ضباط الشرطة   ٤١شرطة األمم املتحدة بتدريب     وقامت    - ٢٣

وكجـزء  . لتحقيق يف حوادث املـرور    من مواد ا  ثالث جمموعات   بالسالمة على الطرق وتربعت     
بـشؤون املـرور    لى التوعيـة ع تلميذ مدرسة ٥٣٠من برنامج للشرطة اجملتمعية، سهلت تدريب     
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حمطــة ســالمة املــرور علــى   عــن بــث بــرامج  حبكــم األمــر الواقــع و  شرطة أفــراد الــ  مــن قبــل 
  . حملية تلفزيونية

يف عــن زيــادة  قــوق اإلنــسانحل البعثــة مكتــب أفــادوخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،   - ٢٤
وقـد أثـار اسـتبدال      . يلغـا قاطعـة   يف م وختويفهم  السكان احملليني   ب مزعومة من التحرش  حاالت  

ــستقلة      ــدول امل ــة لرابطــة ال ــسالم التابع ــوات حفــظ ال ــة لالحتــاد الروســي   بق ــة تابع قــوات نظامي
 يف حقـول ، هـا  فيإىل القـرى وحـّصنت مواقعهـا   هـذه القـوات   دخلـت   أن  بعد خاصةواخلوف،  
  . ات ألصحاهباتعويضأن تدفع ، دون  أحياناخاصة
سفر الــطــورات املتعلقــة بإصــدار جــوازات رصــد التحقــوق اإلنــسان واصــل مكتــب و  - ٢٥
أن عدد ساعات الدراسـة املخصـصة لدراسـة         ب وأفادغايل، ولغة التدريس،    اطعة   يف مق  ةخبازياأل

ريـف يف  وأدى التجنيـد يف اخل . ٢٠٠٩-٢٠٠٨لـسنة الدراسـية   يف افـض  قد اخناللغة اجلورجية  
. التجنيـد للتهرب من   رشوة  لاإىل  أو إىل مزاعم باللجوء      بعض الشباب    إىل تواري غايل  قاطعة  م

  . غايلبلدةظروف االحتجاز يف رصد كتب أيضا املوواصل 
  

 غديديوقطاع ز    

ي كمـا هـ   و. اغديـدي متـوتر   ولوضـع يف قطـاع ز     ظـل ا  خالل الفترة املشمولة بالتقرير،       - ٢٦
استمرار إغالق خط وقـف إطـالق النـار وتـدمري جـسور املـشاة               ساهم   غايل،   قاطعةاحلال يف م  

كما سـاهم يف إشـاعة هـذا التـوتر     . نوالسكان احملليبر يف زيادة األعباء اليت يعاين منها املعاعند  
لتـسيري   “كـوبرا ”مـن طـراز    مـصفحة خفيفـة   مركبـات الداخلية اجلورجية الشؤون  وزارة  نشُر

القاعــدة العــسكرية يف ســيناكي، وأفيــد عــن تعزيــز . طــالق النــارإخــط وقــف دوريــات ملراقبــة 
الـدبابات واملدفعيـة ونـاقالت      كمعـدات ثقيلـة،     وأفراد  بـ  مـسؤولية البعثـة،      خارج منطقة الواقعة  

  .اجلنود املصفحة
ــوبر، / تــشرين األول٩وحبلــول   - ٢٧ التابعــة لرابطــة الــدول   حفــظ الــسالم ةقــوكانــت أكت

ب نــشر بعثــة الرصــد اعقــة يف أورجيــة اجلسيطراخلاضــع للــقــد انــسحبت مــن اجلانــب املــستقلة 
اخلاضـــع أكتـــوبر يف املنطقـــة املتامخـــة للجانـــب /تـــشرين األول ١ يف يبالتابعـــة لالحتـــاد األورو

علـى   البعثـة علـى اتـصال منـتظم مـع بعثـة الرصـد             وأبقـت   . من منطقة الرتاع  ية  األخبازة  سيطرلل
ئـدي  ، مبـا يف ذلـك عقـد اجتماعـات بـني قا        عمليـايت وعلـى املـستوى ال    ئيـسي البعثـتني     رمستوى  
  .بني الدورياتمتواترة اتصاالت اء إجرغديدي لتبادل املعلومات ووقطاع ز

 البعثـة   التابعـة لرابطـة الـدول املـستقلة سـحبت          حفـظ الـسالم      ةانسحاب قـو  ويف أعقاب     - ٢٨
املوقـع الـسابق    ، مـع    ة، ألسباب أمنية ولوجستي   اشترك موقعا م  كانذي  لمراقبة ال  ل ؤقتموقعها امل 
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ــدول املــستقلة حفــظ الــسالملقــوة  ــة عنــد   التابعــة لرابطــة ال ــشرقية مــن قطــاع  الزاوي الــشمالية ال
  .وادي كودوري العليامنطقة ىل إاحلركة على الطريق املؤدية ذي كان يرصد غديدي، الوز

لـشغل  لداخليـة اجلورجيـة    الـشؤون ا  وزارة  عاد أفـراد تـابعون لـ      الحقة،  الفترة  الوخالل    - ٢٩
ديـدة  اجلواقـع   عـددا مـن امل    اسـتحدثوا   ، و ٢٠٠٨أغـسطس   /ها يف آب  وأخلمواقعهم اليت   معظم  

عزمهـا  بوزارة البعثـة    أبلغـت الـ   نـوفمرب،   /يف تـشرين الثـاين    و. على طول خط وقف إطـالق النـار       
.  للقيام بدوريات على طول خـط وقـف إطـالق النـار            ةمصفحة غري مسلح  مركبات  على نشر   

ا بينــه “كــوبرا”مــن طــراز  مــصفحة خفيفــة مركبــة ٢٢ تديــسمرب، نــشر/يف كــانون األولو
شر بعـدم نـ   اجلانـب اجلـورجي     نـصحت   أن البعثـة    مـع   و. غديديوزبها  مقريف  ا إسعاف،   تسيار

نـهار علـى طـول      ها يف تسيري دوريات يف الليل وال      وزارة باستخدام فقد بدأت ال  هذه املركبات،   
  .ديسمرب/خط وقف إطالق النار يف أواخر كانون األول

اقلـة  أن مـصدرها ن   فيـد   أإطـالق نـار،      تسببت عمليات    أكتوبر،/ تشرين األول  ١٩ويف    - ٣٠
عـدة انفجـارات    ب،  يـة األخبازلـسيطرة   لاخلاضـع   على اجلانـب     ناباكيفي   جنود مصفحة يف منطقة   

أربعــة وقــد وقعــت .  مــن خــط وقــف إطــالق النــار ةورجيــاجل ةسيطراضــع للــعلــى اجلانــب اخل
الداخليـة اجلورجيـة   الـشؤون  وزارة تـابع لـ  مراقبـة   موقـع   متر مـن     ١٠٠ضمن مسافة   انفجارات  

  .  كورشاقريةسكين يف  رتلأحلقت أضرارا مب
قـذائف  أفادت عن إطالق    تقارير  لالبعثة متابعة   أجرت  أكتوبر،  / تشرين األول  ٢٥ويف    - ٣١
بينمـا كانـت    و. خـط وقـف إطـالق النـار        موجافا، علـى مقربـة مـن         على مرتل يف  جي  . يب. آر
انفجـار  دوي   تاحلـادث، مسعـ   كـان   فارغة بـالقرب مـن م     ال جي. يب. آرقذائف  تعاين  دورية  ال
 اأحـدمه تـويف   وجـرح شخـصني آخـرين،        تـسالينجيخا    رئـيس بلديـة   قتـل   ىل  إدى   أ اخل املـرتل  د

  .هوهوية مرتكبي سبب االنفجارومل ُيتمكن من معرفة . االحق
 كاالغــايل بــالقرب مــن قريــةتــسبب حــادث نــوفمرب، / تــشرين الثــاين١٥يحة صــبويف   - ٣٢
الواقـع  األمـر  األخباز حبكـم   د األمن الداخلية اجلورجية وأفرا  الشؤون  بني وزارة   مواجهة  أخطر  ب

طـالق  تبـادل إل فقـد حـصل   . على طول خط وقف إطالق النار خالل الفترة املشمولة بـالتقرير      
شــرطة األمــم وبينمــا كانــت بعــد ظهــر اليــوم نفــسه، و. نيورجيقُتــل فيــه أحــد اجلنــود اجلــالنـار  

أُطلقـت رشـقات   ع احلـادث،   موقـ  بعثة الرصـد التابعـة لالحتـاد األورويب يعـاينون            املتحدة وأفراد 
يف و. دون تــسجيل إصــابات، ولكــن يــة األخبازةسيطراضــع للــن اجلانــب اخلمــثانيــة ناريــة مــرة 

الداخليـة اجلورجيـة   الشؤون وزارة  التابع ل٢٧٢ تعرض موقع املراقبة    نوفمرب،/تشرين الثاين  ٢٠
راقبة علـى    امل وقد رد أفراد موقع   . خط وقف إطالق النار   جهة  طالق نار من    يف غامنوخوري إل  

ُســجلت ،  تعــاين مكــان احلــادثكانــت دوريــة لــشرطة األمــم املتحــدةبينمــا ، االحقــو. الــنريان
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نـوفمرب، ادعـى   / تـشرين الثـاين  ٢٠ و ١٥يف ويف احلـادثني اللـذين وقعـا     . رشقات ناريـة أخـرى    
.  مــسلحة مــن عبــور خــط وقــف إطــالق النــار  ةالنــار ملنــع مجاعــ أطلــق  هاجلانــب األخبــازي أنــ 

طالق نـار آخـر   إوقع حادث و. هذا االدعاء صحة  العثور على أدلة تثبت      من   البعثةكن  تتم ومل
يف أورسـانتيا   ة   قريـ  جمهـولني يف  عناصـر   الداخليـة اجلورجيـة و    الـشؤون   وزارة  أفـراد تـابعني لـ     بني  
  . ضحاياسقوطعن يبلَّغ  ومل .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٣
الداخليــة الــشؤون وزارة نفــسه التــابع لــض املوقــع تعــّرنــوفمرب، / تــشرين الثــاين٢٦ويف   - ٣٣

بينمـا   يـة  األخباز ةسيطراضع لل من اجلانب اخل  إلطالق رشقات نارية    اجلورجية يف غامنوخوري،    
 دوريـة لألمـم املتحـدة     وقـد نـصحت     . إزالـة األلغـام يف املنطقـة      ون يقومـون ب   جورجيكان أفراد   

إىل زالة األلغـام يف املنطقـة     إعملية  وقف  ب يف املنطقة نفسها، اجلانب اجلورجي       اصادف وجوده 
، بعثـة  الـذي قامـت بـه ال     التيسريويف أعقاب   . تنسيق هذه املسألة مع اجلانب األخبازي     أن جيرى   

قـد  و. ناتفـق عليـه اجلانبـ   انوفمرب يف وقـت  / تشرين الثاين٢٩يف من تلك املنطقة األلغام أزيلت  
  .خط وقف إطالق النارإزالة األلغام من اجلانب اآلخر من عملية  أخباز نممثلوراقب 
جـي  . يب. آر قـذائف    عـدةُ نفـسه   املراقبـة   وقـع   ماسـتهدفت   ينـاير،   / كانون الثاين  ٤ويف    - ٣٤

طـالق  إىل تبـادل إل ت  خط وقف إطالق النار، أد    ونريان أسلحة أوتوماتيكية أُطلقت من ناحية       
ث نظــرا البعثــة مــن إجــراء حتقيــق يف احلــاد ومل تــتمكن . صــاباتإوقــوع يبلَّــغ عــن ومل . النــار
سـلطات األمـر   وقـد نفـت    . وجود ألغام بـالقرب مـن خـط وقـف إطـالق النـار             أفيد عنه من     ملا

  .عتداءالواقع األخبازية تورطها يف اال
 بـالقرب  ا انفجـار ١٥و حـصول حنـ  تقارير عـن    تلقت البعثة   يناير،  / كانون الثاين  ٨ ويف  - ٣٥

يف منطقــة الــصغرية احلفــر  معاينتــها بعــدبعثــة واســتناداً إىل تقيــيم أجرتــه ال.  أورســانتيامــن قريــة
 / كـانون الثـاين    ١٤ ويف   .خـط وقـف إطـالق النـار       ناحيـة   يدوية مـن    البل  اقنالطلقت  أُاحلادث،  

أطلـق  نـه   أ -الرئيـسي    املعـرب    -لشرطة اجلورجية على جسر هنر إنغوري       أفاد موقع تابع ل   يناير،  
  ويف. ضـــحاياســـقوطن عـــيبلَّـــغ ومل . طـــالق نـــار مـــن قبـــل جمهـــولنيإله بعـــد تعرضـــالـــنريان 

ــاير، /كــانون الثــاين ١٨ ــابع لــ   ين ــه موقــع ت ــداء تعــرض ل ــة الــشؤون وزارة أفيــد عــن اعت الداخلي
جـورجي  أصيب خالله مـواطن     من خط وقف إطالق النار،      على مقربة   يف خورشا،   ة  ورجياجل

ذي نفـى  الـ  لجانـب األخبـازي  مـسؤولية االعتـداء ل  اجلانـب اجلـورجي   ل محّـ  وقد  .طفيفةجبروح  
عـدم  الـذي أجرتـه البعثـة إىل نتيجـة بـسبب            التحقيـق األويل    ومل يتوصـل    .  فيـه  تورطهمن جهته   
  . مادييلوجود دل

 جـرائم   ٦خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض،         هبـا   لبعثة  نائية اليت أُبلغت ا   احلوادث اجل ومن    - ٣٦
  . عملية سطو١٥ عمليات اختطاف و ٥ قتل، وحماولة قتل، و
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شرطة جورجيـا،   اخلـاص بـ    االستـشاري    هايف إطار برناجم    األمم املتحدة  شرطةوواصلت    - ٣٧
تسيري دوريات مشتركة، والقيام بزيارات منتظمة إىل مرافق إنفاذ القانون وعقد اجتماعـات مـع               

  .حفظ األمنمعدات جمموعة من  ١٥  بـلشرطة اجلورجيةأيضا لتربعت و. سؤولنيالقادة امل
وأســاليب  األدلــة اجلنائيــة  تدريبيــة يف جمــالة دور٣١شــرطة األمــم املتحــدة  ونظمــت   - ٣٨

.  ضـباط الـشرطة   مـن ٤١٠غري ذلك من مسائل حفظ األمن مشلت        الشرطة، والتحقيق و  عمل  
ثالث بـ دوريات يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق وتربعـت             الـ  مـن أفـراد شـرطة        ٦٢ تدربـ كما  

شــرطة يــسرت فمرب، نــو/يف تــشرين الثــاينو. التحقيــق يف حــوادث املــرورمــن مــواد جمموعــات 
. يف زوغديــدي علــى مكافحــة اجلرميــة املنظمــة    جتريبيــة دورة تدريبيــة تنظــيم األمــم املتحــدة  

نــساء رابطــة بســفانييت زميــو  - لفــرع ســاميغريلو املــؤمتر الــسنوي الثالــث ت أيــضا عقــدريــّسو
  .منع اجلرميةيف لشرطة ونظمت عددا من املشاريع املشتركة ا

ــة شــرطة األمــم املتحــدة يف بــاتومي مناقــشة   نظمــت بر، أكتــو/يف تــشرين األولو  - ٣٩ دولي
أرمينيا، وأوكرانيا وجورجيـا، واالحتـاد      وأذربيجان   مشاركني من ضمت  مائدة مستديرة   حول  

تعزيــز التعــاون بــني مؤســسات ”عنــوان حتــت   يف أوروبــا،األورويب، ومنظمــة األمــن والتعــاون
  .“القانونإنفاذ اجملتمع املدين ووكاالت 

  
   كودوريوادي    

ــالتقرير،    - ٤٠ ــشمولة ب ــرة امل ــسمت جممــل  خــالل الفت ــة يف وادي كــودوري   ات ــة األمني احلال
. قـوات االحتـاد الروسـي     مـن   دعم  بـ وادي  الـ  علـى    تهاجلانـب األخبـازي سـيطر     وواصـل   . باهلدوء

 حفـظ الـسالم   ةقـو  اليت كانت تسيطر عليهـا  ١٠٧ة يف نقطة التفتيش  األخبازيوتتواجد القوات   
منطقـة  لقـوات يف    الدول املستقلة السابقة، واليت تشكل االنتشار املرئـي الوحيـد ل          بطة  التابعة لرا 

عليـا  وادي كـودوري ال   املرابطـة يف منطقـة      الكتيبة الروسية   ويقع مقر   .  السفلى ادي كودوري و
 عــن فيــدأو.  جينتفــيش يفالــدول املــستقلة الــسابقة  حفــظ الــسالم التابعــة لرابطــة  ةمقــر قــويف 

تـشمل ممـري خيـدا       ،   علياوادي كودوري ال  منطقة  الحتاد الروسي يف    اقع ل مو ةمخساستحداث  
  .وخيس - وكاالمري

 / يف تـشرين األول    عليـا وادي كـودوري ال   يف منطقـة    البعثة ثالث دوريات    وقد سّيرت     - ٤١
 األمنيـة واإلنـسانية، مبـا يف      التني  ديسمرب لتقييم احل  /نوفمرب وكانون األول  /أكتوبر وتشرين الثاين  

ومتكنــت . أغــسطس/أحــداث آبالــسكان الــذين تــشردوا جــراء عــودة  يتعلــق منــها بمــاذلــك 
 اجلديـدة حبكـم األمـر     إلدارة احملليـة  اسكان وأفـراد مـن      الـ عـدد مـن     إىل  الدوريات من التحـدث     

 مـن سـكان منطقـة       ١٧٢ة حبكـم األمـر الواقـع بقـي          األخبازيـ  اإلدارة احمللية استناداً إىل   و. الواقع
ة خبازيـ األوأعلنـت سـلطات األمـر الواقـع      .فصل الـشتاء  بيوهتم خالل يفوادي كودوري العليا    
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، ٢٠٠٢يف عـام   ٢ ٠٠٠عـددهم مبـا يـصل إىل    در قُـ الـذين  مجيع السكان احمللـيني،     بإمكان  أن  
  . اجلورجيةتهمعن جنسيوا وختلأخبازية  “سفرات جواز”على املشردون حصل إذا العودة 

  
  التطورات على نطاق البعثة    

. ٢٠٠٦ أكتـوبر /ولاالجتماعات الرباعية األسبوعية معلقـة منـذ تـشرين األ        رحت  ما ب   - ٤٢
خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض،        قـضايا   فريـق تقـصي احلقـائق علـى التحقيـق يف مخـس              وعكف  
 يتغـامنوخوري الـ   ة  نـوفمرب وحادثـ   / تـشرين الثـاين    ١٥  كاالغـايل يف   قريـة    يفطالق النـار    مشلت إ 

  .نوفمرب/ تشرين الثاين٢٠ يف توقع
  

  التابعة لرابطة الدول املستقلة املشتركة التعاون مع قوات حفظ السالم   -رابعا   
حـىت إهنائهـا    قوة حفظ السالم التابعة لرابطة الـدول املـستقلة          اتصاالهتا ب واصلت البعثة     - ٤٣
  .أكتوبر/تشرين األول ١٥يف 

  املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان  -خامسا  
وق اإلنــسان خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير تعزيــز محايــة   قــالبعثــة حلواصــل مكتــب   - ٤٤

واصـل املكتـب إجـراء      كمـا   . ملنظمات غري احلكوميـة احملليـة     إىل ا حقوق اإلنسان وتقدمي الدعم     
زيارات الرصـد ملرافـق االحتجـاز، ومراقبـة احملاكمـات، وتقـدمي خـدمات االستـشارة القانونيـة                   

ــيني  ــسكان احملل ــه يف  .لل ــة واســتمر مكتب ــصلة   ســوخومي يف  مدين ــات املت ــة املطالب ــا متابع عموم
  .، واحلق يف حماكمات عادلة، ومعاملة احملتجزين، وقضايا حقوق امللكيةاإلجراءات الواجبة

ريـة التعـبري،    متعلقـة حب  حاالت فردية تنطوي على قـضايا        حقوق اإلنسان وتابع مكتب     - ٤٥
احلــق يف اللجــوء، واحلــق يف ولتمييــز، واحلــق يف العمــل، واحلــق يف املــساواة يف املعاملــة وعــدم ا

وواصـل املكتـب    .  مزعومـة  ابتـزاز حبـاالت   كـذلك   متعلقـة   احلصول علـى اخلـدمات الـصحية، و       
ــضية    ــضا رصــد ق ــالم تتعلــق مب  أي ــا اإلع ــامٍتناوهل ــرض ح ــداء  تع ــادي العت ــشرين الثــاين م  /يف ت

  . يف سياق ممارسة واجباته املهنية٢٠٠٧ نوفمرب
 طويلة ومعقـدة بـشكل       أن اإلجراءات القضائية كانت    سانالحظ مكتب حقوق اإلن   و  - ٤٦

أدى  ممـا    -ت  حتـسن  لعدل يف القضايا اجلنائية   بيد أن إقامة ا   . امللكيةدعاوى  تعلق ب يف ما ي  مفرط  
إىل  نامواحملـ قـدمها  ياملساعدة القانونيـة الـيت   ازدادت فعالية   و -يف احملاكمات   حتسن  بدوره إىل   

  .الضحايا واملتهمني
ــدم   - ٤٧ ــسان موق ــاال بالــ   كتــب حقــوق اإلن ــدعم لتنظــيم مناســبات احتف ــس ال تني ذكرى ال

ــسان   ــاملي حلقــوق اإلن ــد شــارك  . لإلعــالن الع ــا يف وق ــدين، مب ــكاجملتمــع امل  املنظمــات غــري   ذل
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أصــحاب املــصلحة عــالم احملليــة وغريهــا مــن  اإلطســائواحلكوميــة احملليــة، وأطفــال املــدارس، و
  .ات حول مواضيع حقوق اإلنسانمناقشيف  يف عرض األفالم، ونياملعني
تيسري مـشروع املـساعدة املـشتركة للمجتمعـات         أيضا  وواصل مكتب حقوق اإلنسان       - ٤٨

ملنظمات غري احلكومية احمللية لتنفيـذ مـشاريع للتثقيـف والتـدريب            ا إىل ا  احمللية، الذي يقدم منح   
ع بتمويـل مـشترك     ذ هـذا املـشرو    وينفّـ . الـشعبية القواعد  يف جمال حقوق اإلنسان على مستوى       

 وواصـل مكتـب   . من مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               
مركـز  إىل قوق اإلنسان، بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا، تقـدمي الـدعم          البعثة حل 

  .حقوق اإلنسان يف جامعة سوخومي
  

  اإلنسانية وأنشطة التأهيل األنشطة   - سادسا 
تأهيــل الربنــامج األخــرية ل االســتئماين، املــشاريع هامــن خــالل صــندوقأجنــزت البعثــة،   - ٤٩

ت البعثـة مـشاريع   نفـذ هـذا الربنـامج،    يف إطـار    و. منطقـة الـرتاع   يف  لمفوضـية األوروبيـة     التابع ل 
ت حنـو  بلغـ بقيمـة إمجاليـة     على جانيب خط وقف إطالق النار خـالل الـسنوات الـثالث املاضـية               

خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير تـشييد وجتديـد مرافـق         نجـزة   املـشاريع امل  ومشلـت   . مليون يورو 
الـشبكة الكهربائيـة يف     نظـم   تأهيـل    و غديـدي؛ وض يف ثالثة مبان للمشردين داخليا يف ز       يحارامل

ــشفيات  ــدات مست ــشفى ز   بل ــل مست ــشريا وتكفارشــيلي، وتأهي ــايل وأوشام ــدي وغ ــسل لغدي ل
  . الكهرباءشبكة تزويدها بو

وأجنزت البعثة جتديد أماكن املنظمة غري احلكومية عامل خال من العنـف يف سـوخومي                 - ٥٠
وسـامهت البعثـة   . كمـا تواصـلت أعمـال تأهيـل مستـشفى غـايل          . ومأوى لأليتام يف أوشامشريا   

ضانة األطفـــال يف جغفايـــا أيـــضا يف إنـــشاء نظـــام لإلمـــداد بامليـــاه وتـــوفري مـــستلزمات دار حلـــ
  .زوغديدي مبقاطعة
مجيــع مــا يــضطلع بــه تقريبــا مــن أعمــال تتــصل   برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أجنــزو  - ٥١
، الـــيت تــزود حنـــو  بكات اإلمـــداد بامليــاه يف مقاطعـــات غــايل، وتكفارشـــيلي وأوشامــشريا   بــش 
وشاركت بشكل فعال يف هذا العمل اجلماعات احمللية املكونـة          . شخص مبياه الشرب   ٢ ٣٠٠
 ربنـامج أيـضا   الودرب   .نوأرمـ  ويونـان ا  وأخبـاز ني  جـورجي تضم   - خمتلفة   جمموعات عرقية من  
وقــدم ألعمــال التجاريــة، ا مــن مــديرات األعمــال يف جمــال إدارة األعمــال ووضــع خطــط   ٩٣

 أسرة معيـشية مـن      ٥ ٦٠٠ويف إطار هذا املشروع، متكنت      .  خطة أعمال  ١٥الدعم يف وضع    
جمموعــات املــزارعني يف إىل لــدعم تقــدمي اوأدى . احلــصول علــى اخلــدمات البيطريــة يف املنطقــة
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الثالث إىل زيادة كبرية يف غلة احملاصيل، مبا يف ذلـك مـن خـالل زيـادة كفـاءة                 قاطعات  املتلك  
  .اآلفات يف املنطقةمكافحة 

ــذ  بالتعــاون مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،   وأجنــزت   - ٥٢ مــع شــركائها، تنفي
نـشطة  ومشلـت هـذه األ    .  االجتاهـات االسـتراتيجية    هاشروع وفقا ملـ   ٢٠٠٨األنشطة املقررة لعام    

التــصليحات والقواعــد الــشعبية الثقــة علــى مــستوى بنــاء احلمايــة ومــشاريع التثقيــف يف جمــايل 
ويف . الدخل، وتقدمي الدعم يف ميـدان الزراعـة، وأنـشطة التـدريب           توليد  األساسية للمالجئ، و  

مفوضـية األمـم   الـشؤون اإلنـسانية و  كتـوبر نظـم مكتـب األمـم املتحـدة لتنـسيق          أ/تشرين األول 
تقدمي املـساعدات الغذائيـة وغـري الغذائيـة إىل          برنامج األغذية العاملي     و املتحدة لشؤون الالجئني  

ديـسمرب أطلقـت املفوضـية    /ويف كانون األول.  منطقة وادي كودوري العليا  السكان احملليني يف  
 مقاطعـات غـايل،    مدرسـة يف ٦٢مشروعا ملواجهة فصل الـشتاء قـدمت فيـه حطبـا للتدفئـة إىل              

  .وأوشامشريا وتكفارشيلي
ال يف منطقــة غــايل مــرت ٢٤٧ وواصــل اجمللــس الــدامنركي لالجــئني العمــل علــى تأهيــل   - ٥٣

كما دعـم مـشاريع صـغرية       . توزيع منح لتوفري األمن الغذائي ودعم األعمال التجارية        و السفلى
ــة مـــشر ١٥ ومتوســـطة احلجـــم و ــاوعا للـــبىن التحتيـ ــايل  للمجتمعـ ــة يف مقاطعـــات غـ ت احملليـ

سـطوح  أهيـل  ت لا جديـد امـشروع وباإلضافة إىل ذلك، أطلق اجمللس      . وأوشامشريا وتكفارشيلي 
ــاين  ــاه املب ــاء وخطــوط املي  مــرتال يف ٤٠ســكنية و معــات  جم٧الــصرف الــصحي يف   ووالكهرب

  .الثالثقاطعات سوخومي، ويف امل
ع املنظمـة الدوليـة للرؤيـة العامليـة، تقـدمي           مـ يف شـراكة    وواصل برنامج األغذية العاملي،       - ٥٤

ا  ينفــذهيتأكثــر فئــات الــسكان ضــعفا مــن خــالل بــرامج الغــذاء مقابــل العمــل الــاملــساعدة إىل 
. األساســية الزراعيــة يف مقاطعــات غــايل وأوشامــشريا وتكفارشــيليبنيــة الوالراميــة إىل إصــالح 

وغريمهـا   األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني        مفوضيةووبالتعاون مع املنظمة الدولية للرؤية العاملية       
من اجلهات املاحنة، قدم الربنامج الدعم إىل إنشاء مطاعم مدرسية جمانية كما واصل، بالتعـاون               

  . مستشفى غولريبشملرضى منظمة أطباء بال حدود، توفري الغذاء مع 
، عليـا ي ال وادي كـودور  منطقـة   اللجنة الدولية للصليب األمحر، اليت تعمـل يف         وقدمت    - ٥٥

  .غذائيةأصنافا غري  غذائية ملدة أربعة أشهر وافصل الشتاء حصصإىل من بقي لقضاء 
  

  دعم البعثة  - سابعا  
اإليـدز  / فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        ها املتعلـق بالتوعيـة مبخـاطر      بعثة برناجم الواصلت    - ٥٦

وواصــلت  مني اجلــدداملوجـودين والقــاد البعثـة دورات تدريبيــة لألفــراد   ونظمــت .نــهموالوقايـة  
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ونظمـت البعثـة أيـضا عـددا مـن األنـشطة احتفـاال بـاليوم                . يف منطقة البعثة  توزيع وعرض مواد    
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ جملــس األمــن يقــرارل اتنفيــذو. ديــسمرب/ كــانون األول١العــاملي لإليــدز يف 

ــة بانتظــام لقــضايا جنــسانية   بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن، ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و  تــصدت البعث
تقـدمي  كـذلك  واصـلت  و. بني األفراد العـسكريني ومسامهتها  دور املرأة   نطاق  توسيع  ب تحبور

  . القادمنياملساواة بني اجلنسني يف حفظ السالم جلميع األفراد بشأن  متهيدية إحاطات
املخـدرات   ءإزاواصلت البعثة جهودها الرامية إىل تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقـا            و  - ٥٧

املنتظمـة   اإلحاطـات التمهيديـة  باإلضـافة إىل  و. نيسـتغالل واالعتـداء اجلنـسي   غري املـشروعة واال  
 علــى ٢٠٠٩عــام مطلــع يف هــذه الوحــدة  ، ركــزتوحــدة الــسلوك واالنــضباطالــيت تقــدمها 

 االحتيــال وإســاءة اســتخدام أصــول األمــم املتحــدة بــشأن البعثــة وأفــراد إحاطــة مجيــع مــوظفي 
  . املخدراتتعاطي الكحول ووبشأن شرب 

  
  اجلوانب املالية  - ثامنا  

 مليـون دوالر    ٣٤,٥ مبلغـا قـدره      ٦٢/٢٦٠اجلمعية العامة مبوجـب قرارهـا       خصصت    - ٥٨
. ٢٠٠٩يونيـــه / حزيــران ٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليــه  / متــوز ١لفتــرة مــن   يف ا البعثــة  لإلنفــاق علــى  

 تكـاليف ، فـإن    ٢٠٠٩فربايـر   /شـباط  ١٥قرر جملس األمن متديد واليـة البعثـة إىل مـا بعـد               وإذا
  . على املبلغ الذي وافقت عليه اجلمعية العامةستقتصربعثة ال على اإلنفاق
 املقـررة غـري املـسددة للحـساب         األنـصبة ، بلغت   ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠يف  و  - ٥٩

مجيــع يف  املقــررة غــري املــسددة   األنــصبةوبلــغ جممــوع  .  مليــون دوالر١٩,٦لبعثــة لاخلــاص 
  . مليون دوالر٣ ١٦٤,٥يخ عمليات حفظ السالم يف ذلك التار

املنتهيـة  لفتـرة   عـن ا  بعثة من حكومة أملانيا     التكاليف املرافق الطبية املقدمة إىل      وُسددت    - ٦٠
ــسمرب / كــانون األول٣١ يف ــاين ١٩يف و. ٢٠٠٦دي ــاير/ كــانون الث  كــان جممــوع ، ٢٠٠٩ ين

 ٢٠٠٧ينـاير  / دوالرا عـن الفتـرة مـن كـانون الثـاين         ١٥٦ ٠٥٠ املبلغ املستحق للمرافـق الطبيـة     
  .٢٠٠٨ سبتمرب/أيلولإىل 

  
  مالحظات  -ا تاسع  

عمـال  األإىل أنه يف أعقاب      ٢٠٠٨أكتوبر  /يف تقريري األخري يف تشرين األول     أشرت    - ٦١
مل جيـــر التوصـــل إىل تـــسوية بـــشأن احلالـــة العـــسكرية أغـــسطس /يف آبيـــة الـــيت وقعـــت القتال
عناصـر اتفـاق   ا هـي  اضح حىت اآلن مـ أيضا أنه ليس من الوالحظُت  و. رضاألالسياسية على   و

. ة املناقــشات األمنيــة الراهنــ ســيجرى اإلبقــاء عليهــا لــدى اختتــام  إن وجــدت، الــيت ،موســكو
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عــدم الــيقني هــذا، ذكــرت أنــه مــن الــسابق ألوانــه حتديــد دور جديــد للبعثــة، وأن     إىل ونظــراً
ــشاورات  ــع اجلــانبني وغريمهــ  ف ســتكثّامل ــنم ــة  ا م ــات املعني ــ اجله ــدة الدولي ــد دور هب ف حتدي

  . مستقبلي مناسب لألمم املتحدة
ــة  وظلـــت   - ٦٢ ــة األمنيـ ــا احلالـ ــذ   عمومـ ــة منـ ــسؤولية البعثـ ــة مـ ــد اليف منطقـ ــة متديـ  يفواليـ
أدت إىل  عـدد كـبري مـن احلـوادث األمنيـة           فقـد وقـع     .  متـوترة  ٢٠٠٨أكتـوبر   /األول تشرين ٩

الـذي كـان   تـصال   مـن اال كما اهنار إىل حد كبري القـدر الـضئيل  اجلانبني، وقوع إصابات لدى  
اجلانــب ففــي . مزيــد مــن التــدهور يف احلالــة ال ميكــن اســتبعاد حــصول  و. قائمــا بــني اجلــانبني 

قــوة حفــظ ل ســابقة ععلــى مواقــ االحتــاد الروســياســتولت قــوات ، يــةاألخبازاضــع للــسيطرة اخل
نطقـة  مواقـع حمـصنة جديـدة يف م       د  الـدول املـستقلة وهـي مـا برحـت تـشيّ           التابعة لرابطة   السالم  
ويف . نوعــسكريوأفــراد  ثقيلــة ةمنطقــة الــرتاع أســلحة أخبازيــ بيــد أنــه اســُتقدمت إىل  . الــرتاع

يـستحدثون مواقـع   الداخليـة اجلورجيـة   الـشؤون  وزارة ما برح األفراد التـابعون لـ  الوقت نفسه،   
واصــل هــذه التطــورات، فيمــا خــال و. مــصفحة خفيفــة يف املنطقــة األمنيــةينــشرون مركبــات و

هـي  ما يثري القلق أيضا     و. اتفاق موسكو التقيد بالقيود املفروضة مبوجب     ىل حد كبري    ن إ ااجلانب
حريـة  املتزايدة اليت تعتـرض  العقبات وصا ن، وخصوحاليا السكان احمللييرزح حتتها   األعباء اليت   

  .عرب خط وقف إطالق النارتهم حرك
أخـرى  هـام   واالضطالع مبتسيري دورياهتا البعثة  تهذا السياق األمين اهلش، واصل    ويف    - ٦٣

فقـد تغـري    ومـع ذلـك،     . كـربى عوائـق   أن تـصادف    على جانيب خط وقـف إطـالق النـار، دون           
وفـر األسـاس    الـذي   وضـع اتفـاق موسـكو،       ف: البعثـة بـشكل جـوهري     فيـه   السياق الذي تعمـل     

 قـوة حفـظ الـسالم     ا؛ و ، يف أفضل األحـوال، واضـح      مل يعد نظام وقف إطالق النار،     للواليتها و 
 أمنـها يهـا لتـوفري     والـيت كانـت تعتمـد عل      تراقبـها   لبعثة  كانت ا  اليت   ة لرابطة الدول املستقلة   التابع

 اآلن إىل حـد كـبري علـى حـسن نيـة             انتشغيل وأمن البعثـة يعتمـد     وبات  . ، مل تعد قائمة   اخلاص
بـات،   اموقفهفإن  استقرار احلالة،   حتقيق  سهم يف   تأن البعثة   بلت أعتقد   ومع أنين ما ز   . اجلانبني

  . ال ميكن حتملها موقفا عيسريصبح  أكثر حذرا ومن شأنه أنتيجة هلذه التطورات، ن
االحتــاد ترؤســها شارك يف الــيت تـ أن مناقــشات جنيـف حــول األمــن واالسـتقرار،   ومـع    - ٦٤

ــااألورويب، ومنظمــة األمــن والتعــاون  ــه   ، واألمــم املتحــدة،   يف أوروب ــا فإن أحــرزت تقــدما أولي
الفعـال  اخنراطهمـا  علـى  إىل اإلبقاء أدعو الطرفني   لذا  . نتائج ملموسة ق  زال يتعني عليها حتقي    ما

،  مـستقبلي  ومضاعفة جهودمها من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن العناصر الرئيـسية لنظـام أمـين              
 املتــصلة بوضــعلقــة اعــدد مــن القــضايا العبــشأن آليــة ملنــع وإدارة احلــوادث، وكــذلك  يــشمل 

  . الالجئني واملشردين داخليا
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بـشأن  ة  الدوليـ اجلهـات املعنيـة      و نيمناقـشات مـع الطـرف     جيـري   ممثلـي اخلـاص     وما برح     - ٦٥
 السـتمرار وجـود     ا عامـ  اوقـد أكـدت هـذه املناقـشات تأييـد         .  مـستقبال  دور بعثة األمم املتحـدة    

رغـم هـذه    و. يعة ونطاق واليتـها   جلهة طب حددت أيضا اختالفات كبرية     إال أهنا   األمم املتحدة،   
قـد أنــه ال يـزال مــن املمكـن للطـرفني االتفــاق علـى العناصــر الرئيـسية للنظــام       االختالفـات، أعت 

مــم املتحــدة لــدعم تنفيــذه، ســواء كــان ذلــك يف إطــار مناقــشات  ألل وعلــى دور  املقبــلاألمــين
  . ي اخلاصممثلالذي يقوم به تيسري من خالل الجنيف أو 

، مـن الـضروري كفالـة       ملنظـام أمـين شـا     د بـشأن    جمـدّ اتفـاق   وإىل أن يتم التوصل إىل        - ٦٦
ينبغــي جلميــع األطــراف  ،اعتقــادييف و. رتاعمــن االســتقرار يف منطقــة الــ معينــة درجــة حتقيــق 
بعض عناصر هـذا النظـام قائمـة، وإن    وال تزال . لعناصر األساسية لنظام لفصل القوات    التقيد با 

اقـات  بعـض االتف  فضال عن    ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ٨أغسطس و   / آب ١٢ فاتفاقا   .شكل جمزأ ب
والطرفان يتقيدان هبـا، وإن بـشكل جزئـي    سارية ال تزال ،  اوالتفامهات السابقة، أو عناصر منه    

األمـم املتحـدة يف منطقـة الـرتاع،      خـربة   ىل  إو هذه العناصر ستناد إىل   االوعليه، فإن   . على األقل 
 لنظـام   ااسـ ، أعتقـد أنـه ميكـن اعتبـار مـا يلـي أس             إدراكا تاما مين لآلراء املتباينـة لـدى الطـرفني         و

  :فعال أمين
كــف عــن شــن   ، والا وجــوا وحبــراوقــف إطــالق النــار بــر   بالــصارم التقيــد   )أ(  
  ؛قتاليةال األعمال
 املنــصوص عليهــا يف اتفــاق “املنطقــة األمنيــة”تعــادل باتــساعها منطقــة إقامــة   )ب(  

ــار، ال      ــى جــانيب خــط وقــف إطــالق الن ــا ب موســكو، عل ــسمح فيه ــسلحة  اوجــود ُي ــوات امل لق
 يف أي مـن اجلـانبني،       ٦٠٠ عددهم   يتجاوزعلى أال    باستثناء موظفي إنفاذ القانون،      ،واملعدات

 “منطقة احلد مـن األسـلحة     ”ها  اتساعبعادل   ت ومناطق إضافية زودين بأسلحة فردية وجانبية،     م
ــار،    املنــصوص عليهــا مبوجــب    اتفــاق موســكو، علــى كــل مــن جــانيب خــط وقــف إطــالق الن

مبا فيها الدبابات وناقالت اجلنـود املـصفحة، ومجيـع        ،  ية الثقيلة املعدات العسكر ُيسمح فيها ب   ال
  أنواع املدفعية ومدافع اهلاون؛

يف املنـاطق   بـال طيـار     فرض حظر على حتليق الطـائرات العـسكرية والطـائرات             )ج(  
  املذكورة أعاله؛

أفـراد القـوات املـسلحة واملعـدات يف         نـشر   اإلبالغ املسبق عن أي تغيريات يف         )د(  
  طق املذكورة أعاله؛املنا
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 الــذي التيــسريعــرب مبــا يف ذلــك مفوضــني يقومــون، تعــيني كــل طــرف ممــثلني   )هـ(  
بغيـة تبـادل املعلومـات ومنـع        بشكل منتظم وعند االقتضاء     تصال  باالمم املتحدة،   تضطلع به األ  

  .التوتر وتسوية احلوادث
نبغـي هلـا بـأي حـال مـن          ، وال ي  ا شـامال   أمنيـ  انظامـ  تـشكل    الذكر ال اآلنفة  العناصر  إن    - ٦٧

بيـد أن باإلمكـان     . انتوصـل إليهـا الطرفـ     يحكما مسبقا على االتفاقات الـيت       أن تطلق   األحوال  
يف أن يـصار إىل صـوغه       ي آمل   ذأساسا للمناقشات بني الطرفني بشأن هذا النظام، ال       اعتمادها  

توخيـا  و، و على هـذا النحـ    و.  قوي من جملس األمن    عوضع صيغته النهائية دون تأخري، بتشجي     و
أن يهيــب مشــل، قـد يرغــب اجمللـس يف   أإىل إطـار  إىل حـني التوصــل  ضمان االسـتقرار واألمــن  لـ 
  .العناصر املبينة أعالهتقيد بمواصلة الطرفني الب

مع مراعـاة احلالـة األمنيـة غـري املـستقرة، وبغيـة املـسامهة يف حتقيـق              ويف الوقت نفسه،    و  - ٦٨
، مبقيـا  لـس أن يؤيـد اسـتمرار وجـود بعثـة األمـم املتحـدة       رفاه السكان احملليني، أقترح علـى اجمل     

  : املهام التاليةأن ينيط هبا ، ونياحلاليانتشارها  وتهاليشكتعلى 
ف عنـها سـابقا   ، وهـي املنطقـة املعـرّ      منطقة عملياهتا يف   منتظمة   اتدوريتسيري    )أ(  

ار، علـــى جـــانيب خـــط وقـــف إطـــالق النـــ، اتفـــاق موســـكومبقتـــضى  “طقـــة الـــرتاعمن”بأهنـــا 
  كودوري؛ واديو

ن والـسلطات   و الـسكان احملليـ    م فـيه  ن، مبـ  املعنـيني التصال مع مجيع األطـراف      ا  )ب(  
تـسوية احلـوادث    لتوتر و حصول  احمللية فضال عن قوات األمن والقوات املسلحة للحيلولة دون          

   السكان احملليني عرب خط وقف إطالق النار؛حركةوضمان حرية 
أمين يؤيده جملس األمن أو يعيـد تأكيـده         نظام  أي  ر  عناصتقيد الطرفني ب  رصد    )ج(  

  ؛خروق لهوالتحقيق يف أي 
خلـق الظـروف    يف  اإلنساين و وضع  املسامهة، من خالل وجودها، يف حتسني ال        )د(  

كرمية للمشردين داخليا والالجئني، مبا يف ذلك عـن طريـق تـسهيل    المنة واآلعودة فضية إىل ال امل
  ناس؛االتصاالت بني ال

 عـرب  والقيـام، نظام أمين شامل متفق عليـه،  مواصلة وضع يف  طرفني  ساعدة ال م  )هـ(  
  الطرفني؛ بصلة السائل ذات  من املاحلوار بشأن أيبتيسري ممثلي اخلاص، 

يف جمـال حقـوق اإلنـسان وتقـدمي     حاليـا  اجلاريـة  مواصلة االضطالع باألنشطة     )و(  
  . إطالق الناراملساعدة إىل وكاالت إنفاذ القانون على جانيب خط وقف
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 تـوفري  نيالطرفسيتعني على ،  ذكورة آنفا تنفيذ الوالية امل   يف   للبعثةكتب النجاح   ُيوكي    - ٦٩
  .كاملة فضال عن الضمانات األمنية الالزمةحركة حرية 
كفالــة  مــصلحة ملــا فيــههــذه املالحظــات مــداوالت جملــس األمــن وآمــل يف أن تــسهل   - ٧٠

تكـون  ة و يـ فعال تتـسم بال   املتحدةوالية مستقبلية لألمم    ة حتديد   االستقرار واألمن يف املنطقة، بغي    
  . قابلة للتطبيق

مناقبيتـهم  لتفـانيهم و  ئها  لبعثة ونـسا  ا، أود أن أشكر ممثلي اخلاص ومجيع رجال         اوختام  - ٧١
  . يف كثري من األحيانأداء مهامهم يف ظل ظروف صعبة املهنية يف 
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  املرفق
  )٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٣١ يف( عسكريني مبراقبنيالبلدان املسامهة   -ألف   

  
  عدد املراقبني العسكريني  البلد

 ٦  االحتاد الروسي

 ٧  األردن

 ٣  ألبانيا

 )ب(١١  أملانيا

 ٤  ندونيسياإ

 ٤  أوروغواي

 ٥  أوكرانيا

 ٨  باكستان

 )أ(١٠  الديشغبن

 ٥  بولندا

 ٥  تركيا

 ٥  اجلمهورية التشيكية

 ٧  مجهورية كوريا

 ٥  منركاالد

 ٢  رومانيا

 ٣  السويد

 ٤  سويسرا

 ١  غانا

 ٢  فرنسا

 ٣  كرواتيا

 ٢  ليتوانيا

 ٤  مصر

 ٥  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ١  منغوليا

 ١  مولدوفا

 ٢  النمسا
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  عدد املراقبني العسكريني  البلد

 ١  نيجرييا

 ٦  هنغاريا

 ٢  الواليات املتحدة األمريكية

 ٣  اليمن

 ٤  اليونان

 ١٣١  اجملموع  
  .يشمل رئيس املراقبني العسكريني  )أ(  

  .يشمل مثانية موظفني طبيني  )ب(  
  

  )٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٣١ يف(أفراد شرطة مدنية ب املسامهةالبلدان   -باء   
  
  عدد أفراد الشرطة املدنية  البلد

  ٢  االحتاد الروسي
  ١  إسرائيل
  ٤  أملانيا

  )ج(١  أوكرانيا

  ٢  بولندا
  ٢  التشيكيةاجلمهورية 

  ٢  السويد
  ٢  سويسرا

  ١  غانا
  ٣  الفلبني
  ٢٠  اجملموع  

  
  .كبري مستشاري الشرطة  )ج(  

  


