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أوال  -مةدمـة
 - 1لةدَّ اذا التةبلب عم ً بةبار اجلمعيـة العامـة  286/69الـذي طلبـف ويـجل اجلمعيـة إ
األم العا أن لةد إليهـا اوراـا السـبع تةبلـبا ـام عـن تنفيـذ لـ .الةـبار .ولغقـي
التةبلب الفتبة من  1جيسـان/أببلل  2٠15إ  31ر ار/مـار  2٠16ولسـتند إ املعلومـات
اليت ورات من عدا من رياجات األمم املتحدة.
 - 2وووةا ألحكا الةـبا ر لبرـز التةبلـب علـا مـا للـي قأا حـق العـواة جلميـع ال جـ
واملدـــبالن اا ليـــا و رلتـــهم بغـــن النظـــب عـــن اجتمـــائهم العب ـــي ق ا حظـــب التغـــيريات
الدميغباوية الةسبلة قجا إمكاجية إلصال املساعدات اإلجساجية قاا أمهية احلفـا علـا حةـوق
امللكية ل ج واملدـبالن اا ليـا قاا و ضـع جـدول مـين لنـمان العـواة القوعيـة الفورلـة
جلميع ال ج واملدبالن اا لياً إ الارام.

هاجيا  -معلومات أساسية
 - 3عةب تصعيد للنـزاع حدث الفتبة  1993-1992وأسفب عـن تدـبلد عـدا رـبري
من املدجي اجتهف األعمال الةتالية املسلحة بـ اجلـاجب اجلـورجي واأل ـا ي بـالتو يع علـا
اتفاق لو ف إط ق النار والفصل ب الةـوات قاجظـب  S/1994/583و Corr.1ا موسـكو
ق التو يـعيف موسـكو  4جيسـان/أببلل 1994
 14ألار/مالو  .1994وسبق لـ .االتفـا ا
علــا االتفــاق الببــاعي املتعلــق بــالعواة اال تيارلــة ل ج ـ واملدــبالن قاجظــب S/1994/397ا
قــيي وتنفيــذ أجدــقة تبمــي إ صــون
والــذي اتفــق ويــجل القبوــان علــا التعــاون والتفاعــل
وضمان العواة املأموجة واآلمنة واحملاوِظـة علـا الكبامـة لخ ـخال الـذلن رـاجوا ـد وـبوا مـن
منــاطق تةــع اائــبة النـــزاع إ منــاطق إ امتــهم الدائمــة الســابةة .واجتــهف األعمــال العدائيــة
املســلحة ب ـ اجلــاجب اجلــورجي واألوس ـييت اجلنــوب باتفــاق سوتدــي املــؤر  24حزلــبان/
لوجيجل  1992الذي أرسا و فاً إلط ق النـار بـ الةـوات اجلورجيـة و ـوات أوسـيتيا اجلنوبيـة
وإجداء جلنة املبا بة املدتبرة و وات حفظ الس املدتبرة.
 - 4و أعةــا األعمــال الةتاليــة الــيت اجــدلعف منقةــة تسخينفايل/أوســيتيا اجلنوبيــة
 7و  8ر /أغســــقس  2٠٠8واتفــــاق النةــــاو الســــف لو ــــف إطــــ ق النــــار املــــؤر
 12ر /أغســــــــقس  2٠٠8وتــــــــدابري تنفيــــــــذ املؤر ــــــــة  8أللول/ســــــــبتم 2٠٠8
قاجظــب  S/2008/631الفةــبات  7إ 15ا بــدأت مباحثــات اوليــة جنيــف  15تدــبلن
األول/أرتــوبب  2٠٠8ببئاســة مدــتبرة بـ الثلــي االوــاا األوروب ومنظمــة األمــن والتعــاون
أوروبــا واألمــم املتحــدة قاجظــب  S/2009/69و  Corr.1الفةــبات  5إ 7ا .وووةــا ل تفــاق
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املذرور أعـ رـان مـن املةـبنر أن تتنـاول تلـ .املباحثـات الدوليـة نـالا األمـن واالسـتةبار
وعواة املدبالن اا لياً وال ج  .وحبلول هنالة الفتبة املدمولة بـالتةبلب راجـف ـد أيجبلـف
 35جولــة مــن مباحثــات جنيــف الدوليــة عةــد إطاراــا املدــاررون اجتماعــات وــبلة
عامل متوا ل .
 - 5و حزلبان/لوجيــجل  2٠11واوةــف اجلمعيــة العامــة باراــا  288/65علــا امليزاجيــة
املخصصــة ملمثــل األمــم املتحــدة مباحثــات جنيــف الدوليــة .و ــد لسنــب إجدــاء بعثــة سياســية
اصة مداررةَ األمـم املتحـدة باسـتمبار عمليـة جنيـف .ولتـو الثـل األمـم املتحـدة ووبلةـجل
مســؤولية التحنــري لــدورات مباحثــات جنيــف الدوليــة بالتدــاور مــع الب.ســاء املدــارر .
و راجون األول/السم  2٠15صصف اجلمعية العامة بةباراا  249/7٠ألف اعتمـااات
امليزاجية ال جاويـة لفتـبة السـنت  2٠17-2٠16للبعثـات السياسـية اخلاصـة يفـا لـ .ملمثـل
األمــم املتحــدة مباحثــات جني ـف الدوليــة .وع ـ وة علــا لــ .أارجــفيف تةبلــبي عــن
التةدلبات املتعلةة بالبعثات السياسـية اخلاصـة واملسـاعي احلميـدة واملبـاارات السياسـية األ ـب
اليت تـأ ن هبا اجلمعية العامة و/أو ولس األمـن ضـمن االحتياجـات املةتبحـة مـن املـوارا للفتـبة
من  1راجون الثاين/لنالب إ  31راجون األول/السم  2٠16احتياجات الثـل األمـم املتحـدة
مباحثات جنيف الدولية مع العلم بأن للممثل واللة مفتوحة قاجظب  A/70/348و Add.1ا.
 - 6ولتـو الثــل األمــم املتحــدة مباحثــات جنيـف الدوليــة ووبلةــجل املســؤولية ألنــا عــن
ونري وعةد وتيسري االجتماعات الدورلة لآللية املدـتبرة ملنـع احلـوااث ومواجهتـها ببعالـة
األمم املتحدة غايل قاجظب  S/2009/254الفةبتان  5و 6ا .وعيفةد االجتماع األ ـري لآلليـة
قاالجتماع اخلامس والث هونا  23ر ار/مار  2٠12ولخسـف تيفسـتأجف اجتماعـات
اآللية منذ لـ .احلـ  .وبعـد جهـوا متعـداة يفـا ويهـا اعـوا املسـتمبة إ اسـت ناأ أعمـال
اآللية توصل املداررون إ اتفاق مبدئي علا است ناأ اجتماعـات اآلليـة اجلولـة اخلامسـة
والــث ه مــن مباحثــات جنيــف الدوليــة املعةــواة  23ر ار/مــار  .2٠16وإجــين أرحــب
هبــذا الةــبار .وقاملــا بةيــف اآلليــة معلةــة ســيظل قــب التصــعيد واحلــوااث علــا أرض الوا ــع
ائما .وإجين إ أ ب بـاجلهوا الـيت بـذمما الثـل األمـم املتحـدة ووبلةـجل للعمـل مـع يـع أصـحا
املصلحة املعني من أجل منع احلوااث ومواجهتها ـ ل وتـبة السـنوات األربـع مـن التعليـق
حيدوين األمل أن تيفستأجف اجتماعات اآلليـة اون تـأ ري وأن تسـهم احلفـا علـا وضـع
مستةب وااائ علا أرض الوا ع.
 - 7و ل الفتبة املدمولة بالتةبلب واصل املداررون الفبلق العامـل األول ملباحثـات
جنيف الدولية منا دة احلالة األمنية علا أرض الوا ـع وأعببـوا عـن ـواغل تتعلـق بـتجباءات
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العبور ومسـألة حبلـة احلبرـة األوسـع جقا ـا .وأهنـاء يـع جـوالت مباحثـات جنيـف الدوليـة
اليت عةدت ل الفتبة املدمولة بالتةبلب ينم رل املدـارر احلالـة األمنيـة العامـة علـا أهنـا
ااائــة ومســتةبة جســبيا .وواصــلوا ألن ـًا منا دــاام بدــأن املســألت البئيســيت املتمثلــت
عـــد اســـتعمال الةـــوة والتبتيبـــات األمنيـــة الدوليـــة .وجـــدلب باإل ـــارة اـــذا الصـــدا
أن االلتزامــات الدوليــة الــيت تةنيــد اســتعمال الةــوة أو التهدلــد باســتعمامما اون اإل ـ ل حبــق
النا أوبااا أو اعـات الـدواع عـن أجفسـهم وسـدة ميثـاق األمـم املتحـدة وصـكو
اولية أ ب  .وجو دف ألنا اخلقـوات الـيت تتخـذ ا ـا التعهـدات بعـد اسـتعمال الةـوة
يفا ل .البياجات االجفباالة اليت تصدر عـن يـع أصـحا املصـلحة املعنـي  .وإجـين أ ـ ع
يع املدارر املعني علـا التعامـل بدـكل بننـاء مـع املسـائل املتعلةـة بعـد اسـتعمال الةـوة
وحبلة احلبرة بغية إحبا تةد ملمو .
 - 8وواصل الفبلق العامل الثاين سعيجل إ معاجلة املسـائل املتعلةـة باالحتياجـات اإلجسـاجية
جلميــع الســكان املتنــبرلن .وبــالبغم مــن إبةــاء مســألة املدــبالن اا ليــا وال جـ وعــواام
ـب لخسـف منا دـة موضـوعية
القوعية مدرجة جدول أعمـال الفبلـق العامـل الثـاين
تيفذرب و حيب أي تةد معاجلة اـذ املسـألة اممامـة بسـبب االعتباضـات الـيت أعـب عنـها
بعن املدارر  .و تدـهد الفتـبة املدـمولة بـالتةبلب عـواة بدـكل اائـم إ منـاطق اإل امـة.
والعواة القوعية حق للسكان املدبالن ولنبغي أن تعاجل من اذا املنظور.
 - 9و ســياق الفبلــق العامــل الثــاين جــا م الب.ســاء مــع املدــارر إمكاجيــة الســما
بالزلــارات اإلجســاجية إ األمــارن الدلنيــة يفــا لــ .املةــابب عـ قــوو احلــدوا اإلاارلــة
طوال السنة وتسهيل تل .الزلارات مع التبريـز بدـكل ـال ـ ل وتـبة عيـد الفصـ علـا
الزلــارات الــيت لةــو هبــا أ ببــاء املتــوو يفــن وــيهم أول ــ .الــذلن تلــوا ــ ل ال اعــات.
ولخسف لتم التوصل إ اتفاق ل الفتبة املدمولة بالتةبلب .وإجين أحـ بةـوة اجلـاجب
علا النظب املستةبل ا ا اذ املباارات اليت لقبعها ”حسن النية“.
 - 1٠و د أردتيف مبارا علا ضبورة ضمان حةوق اإلجسـان للسـكان املتنـبرلن وتعزلزاـا
ومحالتـها .وال تـزال انـا حاجــة إ بـذل جهـوا أرثـب حســما اـذا الصـدا .ولؤســفين أن
اعوا املتكبرة إ متك موظفي مفوضية األمم املتحـدة حلةـوق اإلجسـان مـن الوصـول اون
عوائق ليتسىن ممم رصد الدواغل املتعلةة حبمالة حةوق اإلجسان للسـكان املتنـبرلن واإلبـ
عنـــها ومعاجلتـــها تســـفب بعـــد عـــن را إجيـــاب مـــن جاجـــب يـــع املدـــارر  .لـــذل.
مباحثــات جنيــف الدوليــة إ الةيــا اون مزلــد مــن التــأ ري بــتمك
أايــب باملدــارر
موظفي املفوضية من الوصول لغبض االضق ع بأعماممم وتبدلد واغل احلمالـة اجلـااة إ اء
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حالة السكان املتنبرلن ووس تةييم االحتياجات الباانة وال حةوق اإلجسـان مـن أجـل
رفالة امتثال اآلليات واملمارسات الةائمة للمعالري الدولية حلةوق اإلجسان بصبأ النظـب عـن
االعتبارات الةاجوجية أو السياسية.
 - 11ومــن املواضــيع األ ــب الــيت حظيــف بااتمــا متواصــل مــن يــع املدــارر مســألة
املفةــوالن ـ ل ال اعــات الــذلن ال لــزال مصــريام وهــوالً .و ــدر اإل ــااة يفــا أبــدا يــع
الفبلــق العامــل الثــاين مــن تفهــم حملنــة أيســب املفةــوالن ومــن التــزا ببــذل جهــوا
املدــارر
جدلة اذ املسألة وال سيما عن طبلق اعم العمل الذي تةو بـجل الل نـة الدوليـة للصـليب
ـد بعــد طبلةهــا إ احلــل
األمحــب اــذا الدــأن .ول ـ ن راجــف عــدة مســائل إجســاجية
وتن مباحثات جنيف الدولية ال تزال تتـي للمدـارر وبصـة للةيـا بـأاوار بننـاءة ويمـا لتصـل
هبذ املسائل والتنسيق مع وراالت األمم املتحدة وصناالةها وبباوها اإلجساجية.
 - 12ولتهي ــة الفبصــة إلجــباء املزلــد مــن املنا دــات املســتنرية عيفةــدت جلســات إع ميــة
اصة علا اامم اجلوالت البمسية ملباحثات جنيف الدولية الـا أتـا للمدـارر االسـتفااة
مــــن ــ ـ ات ومدــــورة األمــــم املتحــــدة واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة و ــ ـ اء ر ــــبلن.
وأتيحف للمدارر وبصة تعميق وهمهم جلملة أمـور منـها إاارة طـاطب الكـوارث والتأاـب
وال الصحة العامة وحبلة احلبرة ومسائل تصور التهدلد.
 - 13والــا لدـ عين أن جــو العمــل جــوالت جنيــف وســن عمومــا ـ ل رامــل الفتــبة
املدمولة بـالتةبلب بفنـل اجلهـوا الـيت بـذمما يـع املدـارر  .وةـد أعببـوا مـبارا عـن اعمهـم
للعملية والتزامهم هبا .و ح ميثل اذا قوة مد عة جدا اال ا الصحي وـتن وسـ
رفــاءة العمليــة أم ـب بــالا األمهيــة تعزلــز االســتةبار املنقةــة وإحــبا التةــد بدــأن األمــن
والعمل اإلجساين وغري ل .من التحـدلات املتبةيـة .و اـذا السـياق أاعـم بالكامـل اجلهـوا
اليت لبذمما الب.ساء املداررون لزلااة استةبار عملية جنيف عن طبلـق األ ـذ بةواعـد أساسـية
جلعل مباحثات جنيف الدولية بي منا مؤات للحوار وحل املدارل .وأضـم صـو إ
التأريــد وــداا علــا أن مباحثــات جنيــف
صــوت يــع املدــارر والب.ســاء املدــارر
الدولية تظل اي املنتد الوحيد اللتةاء أصحا املصلحة املعنـي ومعاجلـة الةنـالا احملـداة
بار اجلمعية العامة .286/69
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هالثا  -حق العواة
ألف  -جقاق التدبا والعواة واإلاماج احمللي
 - 14تيف حــظ تغــريات ات ــأن ـ ل الفتــبة املدــمولة بــالتةبلب ويمــا لتعلــق يفمارســة
املدــبالن اا لي ـاً أو ال ج ـ حلةهــم العــواة و تيفس ـ ل حــاالت تدــبا ر ـ جدلــدة.
جورجيــا
وأجــبت و ارة ــؤون املدــبالن اا ليـاً مــن األراضــي احملتلــة واإللـــــواء وال جـ
عمليــة تسـ يل ــاملة لـــ  262 7٠4مــن املدــبالن اا ليــا حــا رــاجون الثاين/لنــالب .2٠15
وبعد املبحلة البئيسية للتس يل املنتهية  31راجون األول/السم  2٠13واصلف الـو ارة
عمليــة إعــااة التس ـ يل مكتبــها املبرــزي تبيليســي حــا  31ألار/مــالو  2٠14ولس ـ ل
املزلـد مــن األ ـخال بعــد لـ .حســب اال تنـاء .وجــب تسـ يل أرـ أعـداا مــن املدــبالن
اا ليا تبيليسي و وغدلدي .وتدكل اجلواجب اجليلية ملسألة التدبنا مبعثا للةلق ظل غيا
احللول الدائمة .وووةا للبياجات الـواراة مـن وحـدة التحليـل الـو ارة حـدهف لـااة عـدا
املدبالن اا ليا ب عامي  2٠14و  2٠16من  257 ٠22خصا إ  269 251خصـا
تعز أساسا إ الـوالاات .وةـد سيفـ أل أرثـب مـن  18 ٠٠٠حالـة والاة صـفوأ املدـبالن
اا ليا ل اذ الفتبة ح أن ما لةـب مـن  8 ٠٠٠مـن املدـبالن اا ليـا اـاجبوا مـن
جورجيا .وبدون عواة املدبالن اا ليـا مـن املـبج أن لسـتمب عـداام التزالـد بـاطباا مـع
مبور الو ف حبي لعكس الزلااة العامة معدل الوالاات جورجيا.
 - 15و ح أيحب تةد علا صـعيد اإلامـاج احمللـي للمدـبالن اا ليـا وإعـااة توطينـهم
حل عواام إ مناطق إ امتهم املعتااة وةد أجبت مفوضية األمم املتحـدة لدـؤون ال جـ
عا  2٠15اراسة استةصائية للنوالا أوساو السكان املدبالن للتعـبأ علـا مـا لـدلهم
أمــارن أ ــب
حاليــا مــن تصــورات عــن العــواة القوعيــة أو الت ـوط حمليــا أو التــوط
جورجيا .وأيجبلف مةاب ت مع أرثب من  2 ٠٠٠خص من السكان املدـبالن ـ ل وتـبة
ع البياجات وأ ارت جتائج الدراسة االستةصائية إ البغبة الةولة لد املدـبالن اا ليـا
عد العواة إ أمارنهم األصلية إال عند حدوث تغيريات ربرية احلالة السياسية املنـاطق
اليت جزحوا منها وحيثما ليفكفَل األمن.
 - 16وعاا إ منقةة غايل عدا مـن األسـب الـيت راجـف السـابق تتنةـل مومسيـًا بـ غـايل
و وغدلدي ولكن ال تتووب بياجات ا يةة عن أعداا عمليات العـواة الفبالـة إ منقةـة غـايل
أو إ أحناء أ ب من أ ا لا .وال تزال السلقات احلارمة تبون عواة املدـبالن اا ليـا مـن
وي األصــول العب يــة اجلورجيــة إ أمــارن إ امتــهم األصــلية الوا عــة ــارج منــاطق العــواة
”املةبولة“ مةاطعات غايل وأو امدريا وتكفار يلي .و د طلبـف املفوضـية مـبارا وتكـبارا
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تأريــدات مــن الســلقات احلارمــة بــاحتبا حةــوق العائــدلن ويمــا لتعلــق باإل امــة الدائمــة
واحلةوق السياسية واحلمالة علا د املساواة أما الةاجون وامللكيـة والنـمان االجتمـاعي
والبعالــة الصــحية والعمــل والعمالــة والتعلــيم وحبلــة الفكــب والنــمري والتعــبري واحليــاة
الثةاوية وحبلـة التنةـل .وأطلعـف املفوضـية السـلقات احلارمـة علـا مو فهـا ور ـة بينـاء
عا .2٠15
 - 17واأبف السـلقات احلارمـة علـا روـن عـواة املدـبالن اا ليـا إ أوسـيتيا اجلنوبيـة.
إال أججل ليفسما بزلارات إ مةاطعة أ الغوري بعن األو ات بالنسبة ملن يفباوا من اـذ
املنقةة .وال تزال املفوضية ت حظ التنة ت املنتظمة للسـكان مـن مةاطعـة أ ـالغوري وإليهـا.
وما ال االوتةار إ الوهائق املقلوبة للعبور ليفعيق تنةـل مـا لةـدنر بنحـو  5 ٠٠٠مدـبا اا ليـا
مــن مةاطعــة أ ــالغوري ولتســبب عيفزلتــهم .وحصــلف أعــداا حمــدواة مــن اــؤالء املدــبالن
اا ليــا  -مــن  2 5٠٠إ  3 ٠٠٠مدــبا مــن أصــل  5 ٠٠٠الــن ــدموا طلبــات حســب
التةدلبات  -علا وهائق قبروبوسكا تسم ممم بد ول أ الغوري وحببلة التنةـل عـ ـي
احلدوا اإلاارلة .ومبرز التفتيم موساببوين الذي لدلب حـبا احلـدوا التـابعون ل وـاا
البوسي اـو املعـ البئيسـي إ أ ـالغوري الـذي لـول للمدـبالن أو املتنـبرلن مـن الـ اع
الارســة احلــق حبلــة التنةــل .وأبلغــف الســلقات احلارمــة أوســيتيا اجلنوبيــة رــاجون
األول/الســم  2٠14مــن لســتخدمون املع ـ بــأن وهيةــة ”ببوبوســ “.الــيت لســتخدموهنا
للمبور وإن اجتهف ص حيتها هنالة عا  2٠14وتججل ما ال باإلمكان اسـتخدامها بصـورة
غــري رمسيــة ح ـا ر ار/مــار  2٠15يهــم حــا متو /لوليــجل  .2٠15و ح ـ أن املــبوريف ع ـ
املع ـ ال لــزال الكنــا ملــن حبــو ام وهــائق ومنــها وهــائق ”ببوببوســ “.املنتهيــة الص ـ حية
ال لــزال إصــدار الســلقات احلارمــة لوهــائق ”ببوبوســ “.جدلــدة مســتمبا ألنــا عـــا
 .2٠16وال لــــزال مــــن املنتاظَــــب صــــدور لــــوائ جدلــــدة مبتبقــــة بتنفيــــذ مــــا لســــما
”معااــدة التحــالف والتكامــل“ امل امــة حــدلثا مــع االوــاا البوســي .وال تســم الســلقات
احلارمــة ملةــدمي املســاعدة اإلجســاجية يفــا لــ .ورــاالت األمــم املتحــدة بالــد ول إ
أوســيتيا اجلنوبيــة .وأاعــو يــع األطــباأ إ ضــمان وصــول املســاعدات اإلجســاجية والعــامل
علا تةدميها.
 - 18وأح علا تغيري اال ا املتمثل اخنفاض عدا الوهائق اليت تصدر رلمـا بـدأ العمـل
بدبوو جدلـدة ملـن الوهـائق جظـبا ملـا لتبتـب عـن لـ .مـن رهـار سـلبية قـرية علـا حبلـة
التنةل .وواوةف السلقات احلارمة من حيـ املبـدأ علـا إجـباء استعباضـات حلـاالت اـؤالء
األ ــخال رــل علــا حــدة حبي ـ ليفنظــب مــنحهم تصــارل للتــن تة ت ع ـ ــي احلــدوا
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اإلاارلة استنااا إ وائم تةدمها مفوضية ؤون ال جـ  .وتـد لف املفوضـية مبا ـبة لـد
السلقات احلارمة أوسيتيا اجلنوبية باسـم عـدا ليـل مـن األ ـخال الـذلن لتمكنـوا مـن
احلصــول علــا وهــائق العبــور اجلدلــدة .ولخســف تيفص ـدار تصــارل ألول ــ .األ ــخال.
وأاعو يع األطباأ املعنية إ إعـااة النظـب احلـاالت واتبـاع هنـج إجسـاين ـفاأ مـن
التصارل بعبور ي احلدوا اإلاارلة.
 - 19ولؤســفين أن بعثــة مفوضــية حةــوق اإلجســان إ أوســيتيا اجلنوبيــة لتةيــيم االحتياجــات
اإلجســـاجية الـــيت تةـــبر مـــؤ با أن تيف ـــب تدـــبلن الثـــاين/جووم  2٠15لتســـن إلفاااـــا.
وإجين رمل أن لتسىن ممذ البعثة أن متني دما اون مزلـد مـن التـأ ري وأاعـو يـع أصـحا
املصلحة املعني لتسهيل عمل البعثة.
 - 2٠وتظل مفوضية ؤون ال ج علا استعداا إلعااة تندـيي املدـاورات بدـأن عـواة
األ خال موضع االاتما إ مةاطعة أ الغوري و ل .لنـمان أن تـتم أي عـواة مـن اـذا
النــوع بدــكل رمــن وطــوعي .و يــع أصــحا املصــلحة مــدعوون إ إبةــاء يــارات العــواة
مفتوحــة واالمتنــاع عــن ا ــا أي تــدابري تةييدلــة .وع ـ وة علــا لــ .للــز ا ــا مزلــد مــن
اخلقــوات لتســهيل إجــباءات العبــور املنقةــة حبيـ ليفســم لخوــباا ال بالبةــاء علــا اتصــال
يف تمعاام األ ن ومتابعة ما جيبي ويهـا مـن تقـورات وحسـب وإأـا بـأن لتـاروا ألنـًا حببلـة
وعن بينة ب العواة واالجدماج املناطق اليت جـزحوا إليها أو مناطق أ ب .
 - 21ول ن ران أرثب من  1٠٠ ٠٠٠وبا الن يفـباوا ـ ل جـزاع عـا  2٠٠8ـد عـااوا
إ الــارام وراجــف عــواة أغلبــهم بعــد الـ اع بو ــف صــري وــتن أرثــب مــن  2٠ ٠٠٠وــبا
ال لزالون عـداا املدـبالن .و ـد اسـتمب العمـل بتـدابري ”إعمـال احلـدوا“ علـا طـول ـي
احلــدوا اإلاارلــة طــوال الفتــبة املدــمولة هبــذا التةبلــب .وملســف ســف بعثــات للبصــد مســتة
بعنـــها عـــن بعـــن أووـــداا مفوضـــية ـــؤون ال جـــ أجـــجل علـــا الـــبغم مـــن اخنفـــاض
أعمال التسييج ال تزال تيفوضـع عةبـات أمـا حبلـة التنةـل علـا طـول ـي احلـدوا اإلاارلـة
يفـــا لـــ .وضـــع مـــا لســـما ’’ع مـــات حـــدوا الدولـــة‘‘ وجةـــاو ومعـــدات للمبا بـــة.
وتفيد التةارلب بأن اذ التدابري متكتن حب احلدوا التابع ل وـاا البوسـي مـن تعةـب وريفـا
احت ا من لع ي احلدوا اإلاارلة من الةبول عـن صـد أو عـن غـري صـد و لـ .مـث ً
أهناء لـارة املةـابب أو تعةـب املا ـية الدـاراة أو تفةـد نـوات الـبي أو الـذاا إ العمـل
حةوممم أو العواة منجل .وتدري النتـائج الـيت توصـلف إليهـا املفوضـية إ أن حـوااث االحت ـا
البئيســية متصــلة بأجدــقة رســب الــب ق يفــا لــ .اســتخدا األراضــي لبعــي املا ــية
والزراعــة و ــع الغــذاء املنــاطق احلبجيــة .ولســبين أن اجتماعــات اآلليــة املدــتبرة ملنــع
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احلوااث ومواجهتها إرجيييت سامهف أحياجا التفاوض علا اإلوباج السـبلع عـن املعـتةل
اــذ احلــاالت وأايــب يميــع الكياجــات إ مباعــاة االعتبــارات اإلجســاجية
الةــبول
التعامل مع الةبول احمللي الذلن لعملون أجدقة سبل العيم التةليدلة.
 - 22وتتعلق التحـدلات البئيسـية املتبةيـة وـال احلمالـة وإعـااة اإلامـاج حباجـة مسـارن
اإللواء لإلص ويفحدوالة وبل رسب العيم .وةد أونا عد الةدرة علـا الوصـول اون
عوائــق إ احلةــول والبســات واملباعــي التةليدلــة والغابــات واألســواق إ اخنفــاض الــد ل
ووبل العمل و اا من حمدوالة االتصاالت والع ات ب أوـباا األسـب الـذلن لعيدـون علـا
طب ي احلدوا االاارلة .و اات تدابري إ امة األسي ة علا طول ي احلـدوا اإلاارلـة مـن
ســوء الظــبوأ املعيدــية الصــعبة أص ـ للمدــبالن اا ليــا وغرياــم مــن األ ــخال الــذلن
لعيدون املنقةة يفا ل .وباأل ص املناطق اجلبلية جلورجيا اليت تتسم بةلـة إمكاجيـة
احلصول علا اخلدمات جتي ـة للعزلـة وجةـص املعلومـات .و ـد ت ـف امميارـل اعتمعيـة الـيت
راجف موجواة الةب وأصبحف الةب تدهد إوباغا من سـكاهنا العدلـد مـن األمـارن
باستثناء عدا ليل من املسن الذلن ميكثون هبا طوال السنة .وللتخفيف من أ د اآلهار ضـبرا
علــا رليــات البةــاء علــا يــد احليــاة وســبل معيدــة الســكان امــف ألنــا الل نــة املؤ تــة الــيت
أجدأاا احلكومة اجلورجية لتلبية احتياجات اعتمعـات احملليـة املتنـبرة الةـب الوا عـة علـا
طــول ــي احلــدوا اإلاارلــة بتعب ــة أمــوال الدولــة الســتثماراا الةــب املتنــبرة مــن أعمــال
التســييج مــن أجــل إ امــة امميارــل األساســية للــبي وميــا الدــب والقــبق والتعلــيم والزراعــة
واملأو والتدو ـة والصـحة .وأيحـب تةـد رـبري تنفيـذ اـذ التـدابري وال سـيما تـووري الغـا
للةب الوا عة علا طول ي احلدوا اإلاارلة .ولستمب إجنا اذ األعمال عا .2٠16
 - 23وا ذت حكومـة جورجيـا عـداا مـن التـدابري وـايل اي ـة الظـبوأ املؤاتيـة للعـواة
الكبمية واآلمنة ووس الظبوأ االجتماعية واال تصاالة للمدبالن اا ليا علا حنـو لسـهم
إاماجهم .و اات احلكومة و ـبرا.اا مـن ارجـة االاتمـا بـدعم سـبل رسـب املدـبالن
اا ليا ر هم و ل .عن طبلق وضع استباتي يات و قـي عمـل .و عـا  2٠15بـدأت
احلكومة تبذل جهـواا مت نـاوبة لقلـب الـدعم وعليـا مـن يـع اجلهـات املعنيـة بغـبض وسـ
كل ريان اجوين للةـاجون العـا أيجدـو يفوجـب قـة
سبل عيم املدبالن اا ليا و ل.
العمل املعنية بسبل رسب العيم.
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 - 24وأوضحف التدـبلعات الوطنيـة اجلورجيـة الـيت تـنظم معاملـة املدـبالن اا ليـا والـيت
ا لف حيز النفا  1ر ار/مار  2٠14عداا من املسائل وعـز ت محالـة اـذ الف ـة مـن
النــا مــن التمييــز الــذي لســتهدأ و ــات طتلفــة مــن اــذا اعتمــع بالةــدر جفســجل .وأي.رــد مــن
جدلــد علــا ضــبورة احتــبا ومحالــة حةــوق يــع املدــبالن اا ليــا بــالتعبلف الــوارا ممــم
املباائ التوجيهية املتعلةة بالتدبا الدا لي اجوجا والارسة.
 - 25وتوتلــدت عــن عمليــات التبحيــل ومــا لتصــل هبــا مــن أعمــال اإل ـ ء الــيت يفت ـ اب
ســياق جهــوا احلكومــة لتــووري حلــول ســكنية اائمــة لخســب املدـبناة اا ليــا تظلتمــات مــن
جاجب املدبالن اا ليا .وجتي ة للمساعي الـيت امـف هبـا مفوضـية ـؤون ال جـ وجهـات
واعلــة أ ــب عــدلف احلكومــة مــن هن هــا .وهــي اآلن تــووب مزلــدا مــن احللــول الســكنية
املبارــز احلنــبلة واال تصــاالة ووــاول اجتنــا عمليــات التبحيــل مــن منــاطق حنــبلة إ
مناطق أبعد .و د اخنفن بالتايل مسـتو اسـتياء املدـبالن اا ليـا مـا لـص السـكن املةـد
ممــم إ حــد رــبري جتي ــة لتحس ـ التدــبلعات املنظمــة لعمليــة تــووري الســكن .ومــع لــ.
ورما الحظف املفوضية ال تـزال انـا ـواغل إ اء عمليـة ا تيـار املسـتفيدلن الـذلن ليسـوا
اائما أ د املدبالن حاجة إ املعوجة .وتيفنفَّذ الو ارة عملية تقـولب مسـتمبة خلـي االتصـال
املبا ب الذي لتي للمدبالن اا ليا االتصال يفوظفي الـو ارة باسـتخدا تكنولوجيـا املكاملـات
امماتفيــة املنخفنــة التكلفــة الةائمــة علــا اإلجتبجــف وإضــاوة عناصــب للمحااهــة علــا اإلجتبجــف
ورلية لتةدمي الدكاو بدعم من املفوضية .ولتي اـذا النظـا للمدـبالن اا ليـا األمـارن
النائيــة االتصــال يفســؤويل الــو ارة مبا ــبة اون االضــقبار إ الســفب إ تبليســي للتعــبري عــن
واغلهم وإجيـاا حلـول ملدـارلهم .وأونـف جهـوا أ ـب مـن بيـل اخلصخصـة املسـتمبة
وتةدمي ملكية وحدات سكنية إ  9 318من املدبالن اا ليا ل السنة املاضية ومدـارلع
اإلسكان البلفي اليت مع ب تووري املأو واألراضـي الزراعيـة إ توسـيع جقـاق اخليـارات
الســكنية املتاحــة .إال أن تــووري احللــول الســكنية الدائمــة مــا ال حمــدواًا بــالنظب إ إ ــايل
االحتياجــات .ولنبغــي النظــب حلــول بدللــة اــذا الصــدا .و ــد احتيفب امــف بصــفة عامــة
اإلجباءات التدغيلية اليت وضعتها احلكومة بغيـة لـااة الدـفاوية ويمـا لتصـل بالعمليـات املتبعـة
ا تيـــار و صـــيص املســـارن للمدـــبالن اا ليـ ـًا وويمـــا لتصـــل حبةـــو هم غـــري أن اـــذ
اإلجــباءات ال تــزال علــا ارجــة مــن التعةيــد حبي ـ لصــعب أن تيفحةــق جتــائج اامــة إطــار
مين مةبول.
 - 26وبــالنظب إ ح ــم التدـبنا مــا الــف انــا وــدلات رــبرية تواجــجل إامــاج املدــبالن
اا ليــا .وةــد ــدنرت حكومــة جورجيــا االحتياجــات املاليــة النــبورلة لتلبيــة االحتياجــات
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السكنية املتبةية جلميع املدبالن اا ليا يفبلـا لنـااز  75٠مليـون اوالر قرانـا بنسـبة التنـخم
وتةلبــات أســعار الصــبأا .واــذا املبلــا ميثــل التكــاليف املةــدرة لتزولــد حنــو  5٠ ٠٠٠أســبة
بأ ــكال طتلفــة مــن تبتيبــات اإللــواء .وال تــزال االحتياجــات رــبرية رغــم اجلهــوا الــيت تبــذمما
احلكومة لتـووري مسـارن بدللـة للمدـبالن اا ليـا الـذلن لعيدـون مبارـز اعيـة متداعيـة.
وباإلضــاوة إ لــ .وــتن الظــبوأ املعيدــية للمدــبالن اا ليــا الــذلن لةيمــون مســارن
اصة رثريا ما تكون علا جفس ارجة السـوء أو حـا تزلـد سـوءا عمنـا اـو احلـال املبارـز
اجلماعية .وع وة علا ل .وتن املدبالن اا ليا الذلن لعيدون مسارن اصـة لفتةـبون
إ األمن السكين ورثرياً ما لتنةلون بسبب عد االستةبار اال تصااي.
 - 27وتــووري املــأو الــدائم وإ جن رــان جاجبــا ضــبورلا لإلامــاج لــيس باجلاجــب الوحيــد.
و بد رذل .من معاجلة اجلواجب االجتماعية واال تصاالة مثل تووري سـبل املعيدـة املسـتدامة
ووــبل احلصــول علــا اخلــدمات التعليميــة والقبيــة واالجتماعيــة اجليــدة .ورغــم أن ورــاالت
األمم املتحدة وصناالةها وبباوها واجلهات املاحنة وسائب اجلهـات املعنيـة تواصـل بـذل اجلهـوا
ومساعدة احلكومة علا محالة السكان املتنـبرلن وضـمان حةـو هم وـتن األ مـات اإلجسـاجية
احلــااة الــيت تدــهداا بةــاع أ ــب مــن العــا ــد أهــبت ســلبا علــا مســتو التمولــل املوجــجل
للمدارلع اإلجساجية جورجيا .وع وة علا ل .لعد وةيق املزلد مـن التةـد إامـاج
املدبالن اا ليا ووس ظـبووهم املعيدـية مسـألة اسـت ابة حلالـة إجسـاجية بةـدر مـا اـو سـعي
إ تعمــيم ملباعــاة مصــاحلهم اجلهــوا اإلأائيــة األوســع جقا ــا .ومــع مــبور الو ــف تتدــابجل
أو تتقابق بدكل متزال د احتياجات املدـبالن اا ليـا الـيت ال صـلة ممـا باملـأو مـع احتياجـات
الف ــات الســكاجية األوةــب غــري املتنــبرة مبا ــبة مــن التدــبا .و حـ أن اعتمــاا اســتباتي ية
تتعلق بسـبل رسـب املدـبالن اا ليـا لـب هم مـن التقـورات اجلـدلبة بالتبحيـب انـا اآلن
ضبورة حتمية وملحنـة لتلبيـة االحتياجـات االجتماعيـة واال تصـاالة للمدـبالن اا ليـا يفـوا اة
ســياق اخلقــي اإلأائيــة الوطنيــة واإل ليميــة .والتكــاليف
تلبيــة احتياجــات الســكان احمللــي
ال مة لتلبية احتياجات املناطق املتدجية النمو والفةـرية اـي تكـاليف رـبرية وتتقلـب لـااة
طصصات ميزاجية الدولة و الدعم املةد من املاحن ليتسىن إحداث تغيري للمسجل السكان.
 - 28وأوا أن أ ـ ع الســلقات علــا ضــمان أن وةــق املنــاطق الــيت تستنــيف الســكان
املدبالن واأل خال املدبالن اا ليا استفااة راملـة مـن الـ امج اإلأائيـة .و اـذا الصـدا
ومن أجل سد الف وة ب االست ابة اإلجساجية واألجدـقة اإلأائيـة ـا ببجـامج األمـم املتحـدة
اإلأــائي ومفوضــية األمــم املتحــدة لدــؤون ال ج ـ بتوســيع جقــاق ببجاوهمــا املدــتب الــذي
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لهــدأ إ وس ـ ســبل معيدــة املدــبالن اا ليــا والعائــدلن
اعتمعات املتنبرة من ال اع أ ا لا.

ــيدا رــارتلي ورــذل.

 - 29وتدري التةدلبات إ أن ما لزلد علا  45 ٠٠٠خص ـد عـااوا بالفعـل مـن تلةـاء
أجفسهم إ الارام مةاطعة غايل .وأيحب تةد عمليـة إعـااة إامـاجهم رغـم أن بعـن
االحتياجات اممامة والتحدلات وال احلمالـة مـا الـف ائمـة .وأونـا وليـل ل حتياجـات
البئيســـية مـــن احلمالـــة لـــد أضـــعف الســـكان العائـــدلن إ و ـــف املســـاعدة املاالـــة الـــيت
راجف تةدمها املفوضية يفا ل .أاوات املقبخ واللوا امل لية ومواا أ ب وإ توسـيع
جقــاق بــبامج املســاعدة الةائمــة علــا النةــد .و حـ ال لــزال عــدا لتــباو علــا األ ــل بـ
 1 ٠٠٠و  1 5٠٠من أضـعف األسـب العائـدة حاجـة ماسـة إ املسـاعدة تو فـف بـبامج
اإللواء أ ا لا باستثناء ببجامج واحد لنفذ اعلس الـداأبري لدـؤون ال جـ إهـب ا ـا
املفوضية بارا عا  2٠13لةني بو ف الدعم املةد لتووري املأو للعائدلن بسـبب جةـص
املــوارا .و ــا أغلــب األ ــخال الــذلن ال لزالــون مدــبالن بــتب املفوضــية بــأهنم لعت ـ ون
املساعدة تووري املأو أحد أام الدبوو املسبةة للعواة .وبالتـايل لعتـ عـد وجـوا بـبامج
أ ا لا مثبقا ولا للعواة .وال تزال حكومـة جورجيـا تعتـ رمسيـا أن
ليفعتدن هبا لتووري املأو
العائدلن إ أ ا لا من تلةـاء أجفسـهم اـم مدـباون اا ليـا وهبـذ الصـفة وـتهنم لسـتحةتون
املساعدة.
 - 3٠وا ااات الدواغل بدأن الةيوا املفبوضة علا احلةـوق األساسـية يفـا لـ .حبلـة
التنةــل جتي ــة مــا لســما ”الةــاجوج “ اجلدلــدلن ومهــا ”الةــاجون املتعلــق بالوضــع الةــاجوين
لخجاجــب“ و ”الةــاجون املتعلــق بــتجباءات اخلــبوج مــن هورلــة أ ا لــا والــد ول إليهــا“
ور مها صاار عن السلقات األ ا لة احلارمـة رـاجون األول/السـم  2٠15علمـًا بـأن
معظــم األحكــا لبــدأ جفا اــا جيســان/أببلل  .2٠16ووضــعف الســلقات احلارمــة ألنــا
” ــواج “ الاهلــة منقةــة تسخينفايل/أوســيتيا اجلنوبيــة .وتــنص اــذ الةــواج علــا إصــدار
الوهــائق للســكان املدــبالن الــذلن تقلــق علــيهم بالتــايل صــفة ”أجــني“ أو ”عــدمي اجلنســية“.
وعندما لفتةـب عمومـًا إ الوهـائق الـيت تعتـبأ بـالوجوا الةـاجوين وبـاحلةوق الةاجوجيـة لسـكان
مةاطعة غايل أ ا لا وغريام لصب إجياا الفبل للحصول علـا مسـتندات مـن السـلقات
األ ا لــة احلارمــة أمــبًا اامـاً .بيــد أن وصــف ســكان أ ــاموا أ ا لــا ألجيــال متعــداة بــأهنم
”أجاجـــب“ وعـــد حصـــوممم علـــا احلةـــوق السياســـية وعلـــا احلـــق امللكيـــة والنـــمان
االجتماعي وعلا حةوق أ ب و قب تعبضهم للقبا بسـبب طائفـة واسـعة مـن الت ـاو ات
املتصورة واملتقلبات املتعلةة يفحدوالة املدة و دلد الوهـائق يعهـا أمـور تبعـ علـا الةلـق.
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و ســــياق حبلــــة التنةــــل لزلــــد عــــد وجــــوا وهــــائق معتــــبأ هبــــا واســــتمبار عمليــــة
”إعمــــــال احلــــــدوا“ وإغــــ ـ ق مبارــــــز الــــــد ول واخلــــــبوج ليكو وجا/ألكوطــــــارا
وتاجيلوين/تاغ ن من تةييد درة السكان أ ا لـا علـا السـفب عـ ـي احلـدوا اإلاارلـة.
وبات حاملو وهائق متكنهم من حبلة احلبرة لواجهون وتـبات اجتظـار مـا ببحـف تـزااا طـوال
وا تنا ات مبورلة ربرية جتي ـة عمليـات اإلغـ ق .وويمـا لتعلـق بالـذلن عـااوا وـتن إمكاجيـة
حصوممم علا وهائق متـنحهم حةـًا معتبوـًا بـجل اإل امـة أ ا لـا وتنـمن حبلـة التنةـل عـ
هنب إجغوري تعد اغ ً ااماً وأولولة.
 - 31وما الف ت حاظ التحبرات املومسية املتعلةة باألجدقة الزراعية وبالزلـارات األسـبلة.
وراجـــف اـــذ التحبرـــات إ أ ا لـــا ـــبي بدـــكل رئيســـي عــ ـــي احلـــدوا اإلاارلـــة
وإن راجــف ــبي ألنــا مــن االوــاا البوســي مبا ــبة .وبــالبغم مــن عــد تــواوب بياجــات أاق
وأمشل ومتحةق منها بدـكل مسـتةل عـن أعـداا و صـائص العائـدلن وعـن غرياـم مـن أاـايل
مةاطعــة غــايل وــتجين أايــب بــاألطباأ املعنيــة أن
اعتمعــات املتن ـبنرة مــن ال ـ اع املةــيم
تتخذ املزلد من اخلقوات الست ء أعداا العائـدلن وإع هنـا ورـذل .لكفالـة حبلـة التنةـل
وحةــوق اإل امــة وامللكيــة واحلةــوق االجتماعيــة والسياســية للســكان املدــبالن والعائــدلن.
مباحثات جنيف الدولية علا وةيـق االسـتفااة الةصـو مـن اـذا
وأ ع يع املدارر
املنتد لتووري بياجات مستكملة وتباامما ويما لتعلق يفسألة التدبنا وبالتةد احملب حنو العواة.
 - 32و ل الفتبة املدمولة بالتةبلب لوحظف لااة التعاون الندي للسلقات احلارمـة مـع
السكان العائدلن غايل ورذل .مع الورـاالت العاملـة أ ا لـا يفـا لـ .املواوةـة علـا
توسيع جقاق الوصول والعمل ليدـمل املنـاطق الوا عـة ـارج منقةـة غـايل ونـ عـن التفاعـل
اليــومي .و الو ــف جفســجل وويمــا تســتمب املنا دــة السياســية بدــأن املبرــز املســتةبلي للســكان
العائـــدلن أ ا لـــا لظــــل الســـكان العائــــدون لدـــعبون بــــالةلق إ اء حبلتـــهم التنةــــل.
وبينما ادأ اجلهوا اليت تبذل حاليا إ معاجلة مسأليت املبرز والوهـائق ور مهـا مـن ـأججل أن
الو ف املناسـب وعلـا حنـو ميكـن التنبـؤ
لسهل التنةل علا ما لبدو من املهم حسم املسألت
بجل يفا لعز الثةة وحياوظ علا إمكاجية التنةل ع احلدوا اإلاارلة .ومع ل .وةد ران لعدا مـن
التقورات أهب إجياب علا احلالـة اإلجسـاجية واألمنيـة للسـكان منقةـة غـايل وعلـا روـاق إعـااة
إاماج األ خال الذلن عااوا .ومشلف اذ التقورات مباارات ـا تتعلـق بامميارـل األساسـية
وبسبل العيم مومما اعتمع الدويل أهناء الفتـبة املدـمولة بـالتةبلب يفـا لـ .تدـييد  47مـ ال
جدلدا وتبميم  3٠م ال ائما وإص املستدفيات مدلنيت سـابريو وغـايل وإجدـاء ملعـب
ال لخطفال وي االعا ة غايل .و د جفذت مدارلع صغرية للبنية التحتيـة اعتمعيـة مشلـف
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اإلصـ اجلزئــي لـــ  12مـ ال منقةــة غــايل وجســب بلــة غاجا ليبــا ومبرــزلن طبــي
بليت بيدوري وليكو وجا.
بليت ببميورس .والا ورغا ومدرست
غايل .واستمب تباجـع ظـاابة
 - 33ولوحظ إحبا تةد ويما لتعلق بأمن السكان احمللي
االبتزا وجفذ رل من ـوات األمـن البوسـية ومـا لـدعا بــ ” ـوات األمـن“ األ ا لـة عمليـة
ر ملكاوحة اال تقاأ للحصـول علـا ودلـة الـا أا إ مـع عناصـب ـبكة رـ مـن
العصابات اإلجبامية .واملؤسف أن الةوات األمنية تكبدت سـائب بدـبلة واـي تتعةـب أوـباا
عمليــات اال تقــاأ و لــ .ـ ل العمليــات الــيت جفــذت غــايل
العصــابات املتــورط
وأسفبت ألنا عن مةتل أربعة من اعبم  .وتتباجع العمليـات اإلجباميـة الـيت تسـتهدأ مـن
لدلهم أموال جةدلة أو حماصيل مـدرة لخمـوال مثـل البنـدق أو األ ـخال الـذلن لعـبأ ممـم
أ ار ميسورو احلال جورجيـا أو اخلـارج .وتـنص الوهيةـة املسـماة ”معااـدة التحـالف
والدــبارة االســتباتي ية“ علــا تدــكيل ــوات روســية  -أ ا لــة مدــتبرة للــدواع اجلمــاعي
وإ امة ”ايارل مدتبرة إلجفا الةاجون ملكاوحـة اجلبميـة“ وتنفيـذ طائفـة واسـعة مـن التـدابري
لتحةيق املزلد من االجدماج جظم اال تصاا واحلمالة االجتماعيـة والبعالـة الصـحية البوسـية
بتمولل من االواا البوسي .ولدا العائدون أن تؤاي اذ ”املعااـدة“ إ وضـع مزلـد مـن
الةيوا ووبض الب ابة علا احلبرـة علـا طـول هنـب إجغـوري مـع احتمـال فـين عـدا املعـابب
البمسية وتوسيع جقاق مساعي ”إعمال احلدوا“ و لااة احلنور والب ابة مـن جاجـب ـوات
األمن .و بدالة ر ار/مـار  2٠16ـبرت السـلقات احلارمـة أن تغلـق جةقـت مـن جةـاو
العبور علا طول هنب إجغوري وأعببف عن عزمها علـا إغـ ق جةقـت إضـاويت بعـد إصـ
القبق مةاطعة غايل علا طول ي احلدوا اإلاارلة .وإجـين أحـ علـا عـد إا ـال اـذ
التغيريات وعلـا إعـااة النظـب ويهـا وتفاالهـا املسـتةبل .ولـوحظ أن جةـاو العبـور الـث ث
إضــاوة إ النةقــة املةامــة علــا جســب إجغــوري األوســي والــيت تســتخد اــي األ ــب مع ـ ا
للمبربات د مكنف السكان احمللي من العبور علا حنو منظم جسبيا.
 - 34وال تــزال انــا وــدلات أ ــب ائمــة وــايل احلمالــة وإعــااة اإلامــاج .و حـ
لسلم السكان احملليون عموماً بتحبا بعن التةد ولعببون عـن تةـدلبام للمسـاعدة املةدمـة
وتهنم لـبوا بعـد أن احلالـة ”عـاات إ طبيعتـها بالكامـل“ ومـا ال لـدلهم ـعور باجعـدا
األ من .أما املخاوأ املتبةيـة الـيت أعـب عنـها العائـدون ويمـا لتعلـق باحلمالـة وتتصـل يفـا للـي
قأا حبلة التنةل وال سـيما األجـل القولـل لـ .ألن انـا اجقباعـًا بـأن البسـائل املتلةـاة
ال تكون اوما متسةة ق ا والوهائق املقلوبة من أجل الارسة حبلة التنةل والتمتـع بـاحلةوق
و احلصول علـا اخلـدمات قجا وإمكاجيـة احلصـول علـا التعلـيم يفـا لـ .التعلـيم العـايل
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ولغــة التـــدرلس قاا وإمكاجيــة الوصـــول اآلمـــن إ مباوــق البعالـــة الصــحية العاليـــة اجلـــواة
قعلا جـاجي ـي احلـدوا اإلاارلـةا قاــ ا وو ـوع حـاالت متييـز بعـن األحيـان يفـا ويهـا
تل .املتعلةة بالوهائق وباالستفااة من اخلدمات قوا واحلبمان من احلمالـة الفعالـة مـن اجلبميـة
والتصدي للعنف اجلنسـي واجلنسـاين بدـكل م ئـم .وال تتـووب الوهـائق الةاجوجيـة لـد ـبحية
رــبرية مــن الســكان مةاطعــات غــايل وتكفار ــيلي وأو امدــريا .و ــد أا عــد إصــدار
الوهــائق إ تــأهري ســلي رــبري علــا األطفــال الــذلن لــتمكن والــدوام مــن احلصــول علــا
هااات مي ا ممم بسبب االوتةار إ الوهائق الداعمة.
 - 35ومنــذ اجــدالع النـــزاع ر /أغســقس  2٠٠8تــت لورــاالت األمــم املتحــدة
وصــناالةها وبباوهــا ســو إمكاجيــة ض ـ يلة للوصــول العملــي إ منقةــة تسخينفايل/أوســيتيا
اجلنو بية واي بالتايل ليسف وضع ميكِّنـها مـن أن تبصـد عـن ـب وتتحةـق مـن وبرـات
السكان سـواء الـ و أو العـواة وال حـا مـن االحتياجـات اإلجسـاجية أو املسـائل املتعلةـة
حبةوق اإلجسان الواجبة للعائدلن من النـا ح  .غـري أجـجل إطـار التحنـري جلـوالت مباحثـات
جنيف الدولية متكتن الب.ساء املداررون وموظفو األمم املتحدة مـن لـارة املنقةـة والو ـوأ
علا ر ب التقورات.
 - 36وتدــري املعلومــات الــيت وضــعتها اائــبة امم ــبة االواالــة باالوــاا البوســي متنــاول
مفوضية ؤون ال جـ إ أن  65خصـا مـن جورجيـا قلنتمـون إ  56أسـبةا رـاجوا
الو ــف
 1رـاجون الثاين/لنـالب  2٠15لتمتعـون يفبرـز ال جـو االوـاا البوسـي .وانـا
احلايل  472خصاً إضاوياً قلنتمـون إ  34٠أسـبةا مـن جورجيـا يفـا لـ .مـن أ ا لـا
ومنقةــة تسخينفايل/أوســيتيا اجلنوبيــة لتمتعــون يفبرــز الل ــوء املؤ ــف االوــاا البوســي.
ولعت العدا الفعلي للم دبنالن الـذلن جزحـوا مـن جورجيـا ولةيمـون االوـاا البوسـي أرـ
مــن لــ .ألن رــثريا منــهم ال لظهــب اإلحصــاءات البمسيــة إ نمــا ألجــجل متــف تســولة أوضــاع
إ امتــهم ــارج رليــات محالــة ال جــ وإمــا ألهنــم وةــدوا مبرــز ال جــو حبصــوممم علــا
اجلنسية البوسية.

باء  -اإلطار املؤسسي وا لتدابري التنفيذلة
 - 37عا  2٠٠5امف مفوضية ؤون ال ج وولـس ال جـ الـداأبري وولـس
ال ج النبوجيي والورالة السولسبلة للتنمية والتعـاون بالتدـاور مـع يـع اجلهـات املعنيـة
ببدء مباارة بعنـوان ” اال ااـات االسـتباتي ية تعزلـز بنـاء الثةـة لصـاد املدـبالن واملتنـبرلن
أ ا لا“  .وادأ املباارة إ اعـم اتنبـاع هنـج لبنـاء السـ لنقلـق مـن الةاعـدة
من احلب
ولبتكـــز علـــا أساســـي االعتمـــاا علـــا الـــذات وإ ـــبا اعتمعـــات احملليـــة .وتندـــو مبـــاارة
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اال ااــات االســتباتي ية تكــام بــ جهــوا احلمالــة واملســاعدة عــن طبلــق رصــد أحــوال
العائد لن وتناول واغلهم املنا دـات مـع السـلقات املختصـة وتةـدمي املسـاعدات احملـداة
الوجهـــة .ومنـــذ جيســـان /أببلـــل  2٠٠9اســـتكملف املبـــاارة بتطـــار اســـتباتي ي للمســـاعدة
اإلجســاجية املســتمبة ليفتــو نا منــجل تــووري حلــول اائمــة للعائــدلن مــن ـ ل االضــق ع بأجدــقة
احلمالــة واملســاعدة املتكاملــة وتعزلــز حةــو هم و لــ .منعــا لتدــبا الســكان مــن جدلــد
مةاطعات غايل وأو امدريا وتكفار يلي .ويفبور السنوات وـول التبريـز الـذي رـان منصـبا
بدالة األمب علـا العائـدلن إ اسـتباتي يات وإجـباءات تسـتهدأ يـع الف ـات النـعيفة مـن
ظل تنسـيق عـا لتـوال
اذ اجلهوا ردبراء استباتي ي
السكان أ ا لا .ولدار
منسنق األمم املتحدة املةيم رل من مفوضـية األمـم املتحـدة لدـؤون ال جـ وببجـامج األمـم
املتحــدة اإلأــائي ومنظمــة األمــم املتحــدة للقفولــة قاليوجيســيفا والورالــة السولســبلة للتنميــة
والتعــاون ومنظمــات اوليــة غــري حكوميــة واــي منظمــة مكاوحــة اجلــوع وولــس ال ج ـ
حــة قPremière Urgenceا واملنظمــة الدوليــة للب.لــة العامليــة
الــداأبري ومنظمــة األولولــة املل ن
إضــــاوة إ مدــــاررة بعــــن اجلهــــات الفاعلــــة اعــــال اإلجســــاين رــــأطباأ ميفباِبــــة.
وساام ال جامج املدتب ب مفوضية ؤون ال جـ وال جـامج اإلأـائي املعـين بسـبل العـيم
ــيدا رــارتلي وأ ا لــا إجيــاا حــل أ ــدر علــا االســتمبار ملســألة املدــبالن
الزراعيــة
اا ليا والعائدلن.
 - 38و متو /لوليجل  2٠1٠امف احلكومة بتكملـة ”اسـتباتي ية الدولـة بدـأن األراضـي
احملتلــة املدــاررة مــن ـ ل التعــاون“ قاملعتمــدة يفوجــب األمــب  N107املــؤر  27رــاجون
الثاين/لنــالب 2٠1٠ا بـــ ” قــة العمــل مــن أجــل املدــاررة“ قاملعتمــدة يفوجــب األمــب N885
املــؤر  3متو /لوليــجل  2٠1٠واملعدنلــة  26رـــاجون الثاين/لنــالب 2٠11ا .وتتــو ا اخلقــة
ا ــا عــدا مــن اخلقــوات الــيت اــدأ إ بنــاء الثةــة وإ ــاعة االطم نــان مــا بـ اعتمعـات
املنةســمة .وأيتبعــف اــذ التــدابري تدــبلن األول/أرتــوبب  2٠1٠بتصــدار ”الئحــة حكومــة
جورجيــا للمواوةــة علــا طبائــق تنفيــذ األجدــقة األراضــي احملتلــة جورجيــا“ .و اــذا
السياق ستواصل ورـاالت األمـم املتحـدة وصـناالةها وبباوهـا املدـاررة العمـل اإلجسـاين
استنااا إ واللة رل منها و إطار االتفا ات املتعداة األطباأ والثنائية اليت وكـم امتيـا ات
األمم املتحدة وحصاجااا.
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أطلعـف اجلمعيـة العامـة السـابق عـن إعـ ن حكومـة جورجيـا اعتزامهـا اتبـاع
يف
 - 39و د
ــكل مــن أ ــكال املدــاررة أرثــب اجفتاحــا .بيــد أن أوجــجل الغمــوض الــيت وــيي بالتدــبلعات
احلاليــة وبـــاخلقوو الفاصـــلة بــ ” ـــاجون األراضـــي احملتلــة“ و ”اســـتباتي ية الدولـــة بدـــأن
األراضي احملتلة“ تعةِّد البي ة العملياتية اليت تعمل ويها اجلهات الفاعلة احمللية والدولية املدـاررة
العمليات اإلجساجية وعمليات بناء الس واألجدقة األ ـب ووـدن مـن إمكاجيـة اي ـة بي ـة
مواتية لزلااة التفاعل املبا ب.
 - 4٠واستمب تدغيل رليـة االتصـال احملالـدة ـا املبرـز الـيت أجدـأاا ببجـامج األمـم املتحـدة
اإلأـــائي عـــا  2٠12قاجظـــب  A/64/819الفةـــبة  13و  A/65/846الفةـــبة 21ا ـ ـ ل
الفتبة املدمولة بالتةبلب يفا ل .تيسري إلصال اللةاحات واألاولة وغـري لـ .مـن أ ـكال
املساعدة اإلجساجية إ أ ا لا .و د هبف أن اذا العمل أااة يمة ليس اعـم تنفيـذ املدـارلع
اإلجســاجية وحســب وإأــا ألنــا إ امــة الصــ ت بــ اعتمعــات احملليــة املنةســمة وتيســري
واوراا .وتةو وعالية اـذ اآلليـة إ حـد رـبري علـا بـول يـع األطـباأ واعمهـا حلياااـا
ا املبرز وهن ها الةائم علا حةوق اإلجسان.
 - 41و ل الفتبة املدمولة بالتةبلب واصلف وراالت األمم املتحدة وصناالةها وبباوهـا
تلبية طتلف االحتياجات اإلجساجية .وةد استمبت اليوجيسيف اعم وس حصول النـعفاء
يع أحناء أ ا لا علا دمات البعالـة الصـحية والتعلـيم
من األمهات واألطفال والدبا
واخلدمات االجتماعية ات اجلواة .وعلا وججل اخلصول واصـلف اليوجيسـيف تةـدمي الـدعم
ل جامج التحص البوتيين و دمف باال تبا مع ببجامج األمم املتحدة اإلأـائي معـدات إ
وـاالت البعالـة الصـحية لـخ
املؤسسات القبية وجظمف اورات تدرلبية للمهني القبي
والقفل قالبعالة املةدنمة بـل الـوالاة وبعـداا واإلاارة املتكاملـة ألمـباض األطفـالا ووـريو
جةص املناعة البدبلة/اإللد واألمباض املنةولة باالتصال اجلنسي وأمباض السـبطان وأأـاو
العـــيم الصـــحي والبعالـــة القبيـــة حـــاالت القـــوارئ واملهـــارات وـــال تكنولوجيـــا
املعلومات .وواصلف اليوجيسيف تزولد املبارـز القبيـة البلفيـة باملعـدات األساسـية والتـدرلب
وتنفيذ أجدقة التبولج والتثةيـف امل تصـلة بالنظاوـة الصـحية املـدار البلفيـة .وبالتعـاون مـع
املنظمة الدولية للب.لة العاملية والدبراء احمللـي واصـلف اليوجيسـيف رـذل .تةـدمي اخلـدمات
االجتماعية األساسية لخطفال وي اإلعا ة وأسبام .وبدأت اليوجيسيف ألنا ببجاوـا تـدرلبيا
أ ا لا بدأن أسـاليب التـدرلس املبرِّـزة علـا القالـب رمـا واصـلف اعـم
لفائدة املعلم
إ با الدبا وتقولبام ون عن بنـاء الثةـة عـن طبلـق  36جاالـا مـن جـوااي الدـبا
ا أحناء املناطق املتنبرة من النـزاع أ ا لا وساميغبللو و يدا رارتلي.
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 - 42و ل السنة املاضية أو ببجامج األمم املتحدة اإلأـائي ااتمامـا اصـا للدـبا
وتمعات العائـدلن ولةـدرام علـا االتصـال يفختلـف املصـاار التعليميـة الدوليـة .وةـد أيتيحـف
ألرثب من  1 1٠٠من املستفيدلن احمللي وبصة الوصول إ تكنولوجيا املعلومـات والتـدرلب
عن طبلق بكة تتألف من  7مبارز للتدرلب احلاسوب أجدأاا ببجامج األمم املتحـدة اإلأـائي
بالتعاون مع عدة منظمات غري حكومية حملية تعمل وال أجدـقة الدـبا  .وأتيحـف لقلبـة
بان وبصة احلصول علا هااات معتـبأ هبـا اوليـا وـال تكنولوجيـا املعلومـات إضـاوة
إ االجتظا صفوأ لتعلتم اللغة اإلجكليزلة تفني إ احلصـول علـا ـهااات الـا مكنـهم
من مواصلة الدراسات اجلامعية والدراسات العليا اخلارج.
 - 43وواصــلف مفوضــية األمــم املتحــدة لدــؤون ال جـ باال ــتبا مــع منظمــات حمليــة
واولية غري حكومية التصدي للعةبـات الـيت تعتـبض العـواة املسـتدامة عـن طبلـق تـووري عـدا
حمدوا من املـن النةدلـة الفبالـة وا للـوا املنــزلية األساسـية لخسـب النـعيفة احلـال واملدـورة
الةاجوجيــة واملدــورة املســائل املتعلةــة بالوهــائق واحلصــول علــا احلةــوق واخلــدمات .وعـ وة
علا ل .بيفذلف جهوا تبمي إ تعزلز منع العنف اجلنسـي واجلنسـاين ومواجهتـجل عـن طبلـق
اخلدمات القبية والةاجوجية واملدورة النفسية  -االجتماعية ومح ت التوعية.
 - 44وتنقــوي مســألة حبلــة التنةــل عـ ــي احلــدوا اإلاارلــة علــا أبعــاا أمنيــة وإجســاجية
وأبعــاا متصــلة حبةــوق اإلجســان ومــا الــف تكتســي أمهيــة صــو بالنســبة للســكان احمللــي .
وا ــذت التقــورات املســت دة ـ ل الفتــبة املدــمولة بــالتةبلب ا ــاا مهــا تعزلــز الب ابــة
وودلد عدا املعابب وإضـفاء القـابع البمسـي عليهـا .وورات أجبـاء تتحـدث عمـا لسـما تـدابري
”إعمال احلـدوا“ مشلـف اإلعـ ن عـن إغـ ق معـ لن وإغـ ق مسـال .الـباجل ووـبض
مزلد من املبا بة املنه ية من جاجب حب حـدوا االوـاا البوسـي واتبـاع الارسـات صـارمة
وبض الغبامات .ومع ل .اسـتقاع السـكان احملليـون عمومـا مواصـلة التنةـل عـ جسـب
إجغوري .وعلا النحو املدار إليـجل الفةـبة  33أعـ وثمـة أربعـة معـابب مفتوحـة اـي علـا
و ــ .اإلغ ـ ق .وتوجــد املعــابب األربعــة املوا ــع التاليــة اجلــزألن األعلــا واألســفل مــن
مةاطعــة غــايل قأا معـ أوتوبالــا ق ا معـ جاباريفي/جاباريــا قجا معـ ســابريلو/بابنب وا
قاا مع جسب إجغوري واو األر  .وسييفغلق مع ا ليكو وجا/أليكوطـارا وتاغيلوين/تـاغ ن.
وتيففت املعابب لوميا من الساعة السابعة صباحا إ السابعة مسـاء وليفسـم لعاببلهـا باسـتخدا
وهائق متعداة .وإجين أ ع يع اخلقوات اليت من أهنا أن تيسب حبلة التنةـل وحبلـة السـفب
جلميع و ات السكان احمللي وأن تسم ممم بالتنةل والسفب ظبوأ رمنة وفظ ربامتهم.

16-07867

19/27

A/70/879

 - 45و د أحقف علما يفعلومات مد عة عن مواصلة السما لسيارات اإلسعاأ بـاملبور
ع ي احلدوا اإلاارلة حيـ أجدـ ف الارسـة عمليـة يـز عنـدما تـدعو احلاجـة إ النةـل
القي إلصال املبضا بسيارة إسعاأ أو إ مع جسب إجغوري وبعد لـ .تتكفـل سـيارة
إسعاأ أ ب بنةل املبلن إ وجهتجل اجلاجب اآل ب .و العدلـد مـن احلـاالت اسـتيفخد
ــي االتصــال املبا ــب ملنــع احلــوااث ومواجهتــها اخلــال باآلليــة املدــتبرة مــن أجــل إ قــار
اجلاجب معا باحلاجة إ النةل القي .وعلا البغم مـن أن ـدمات اإلسـعاأ حمـدواة النقـاق
واألهب وتهنا ومل االلة علا التعاون املثمب معاجلة الدواغل اإلجساجية بدكل مدتب .
 - 46ولنبغي متك احملتاج إ البعالة القبيـة مـن احلصـول عليهـا حيثمـا لتسـىن توورياـا
و ل .بأ صا سبعة وبأعلا مستو الكـن .وإجـين أايـب يميـع األطـباأ املعنيـة إ الارسـة
أ صــا ــدر مــن العنالــة واملبوجــة اــذا الصــدا ووس ـ أوضــاع املعــابب بوســائل تدــمل
اسـتحداث إجــباء لســم للمعبضـ للخقــب بـالعبور الســبلع وتصــحي األوضــاع املتــداورة
علا جسب إجغوري.
 - 47وما ال السـكان مةاطعـة غـايل يفـن وـيهم العائـدون لدـعبون بـالةلق إ اء حبلـة
تنةلــهم واســتمبار اتصــاممم بــأوباا أســبام وأصــد ائهم الةــاطن علــا اجلاجــب اآل ــب مــن هنــب
إجغوري وحظوظهم الوصول إ امميارل األساسـية االجتماعيـة يفـا لـ .الوصـول إ
املباوق القبية واألسواق مةاطعة وغدلدي .وال لزال وضع وتنفيذ جظا للعبـور لعـاجل اـذ
املخاوأ أمبا بالا األمهية لتحس أحوال معيدة السكان احمللي واملني يـدما يهـوا إعـااة
إاماج العائدلن ومنع تدبناام من جدلـد .و اـذا السـياق ال بـد مـن إجيـاا وتنفيـذ حلـول
لتووري الوهائق ووةا للةاجون الدويل يفا ل .الةـاجون الـدويل حلةـوق اإلجسـان واملبـاائ الـيت
وكم منع حاالت اجعدا اجلنسـية وتةلـيص عـدااا .وإجـين أحـ السـلقات املعنيـة علـا ا ـا
قوات عملية من أجل حل اذ املدكلة املتكـبرة اون إبقـاء واإل ن لخطفـال بـالعبور مـن
موا ع مناسبة ورمنة.
 - 48واملباائ والعوامل اليت وكم تنفيذ عواة املدبالن اا ليـا الـواراة تةبلـبي املـؤر
 24ر /أغســقس  2٠٠9قA/63/950ا ال ســيما الفةــبات  8إ  14ال تــزال ســارلة.
وانــا ع ــة معةــدة ب ـ حــق الفــبا العــواة القوعيــة واآلمنــة واحملاوظــة علــا الكبامــة
واي ة الظبوأ املواتية ممذ العواة .ولنبع حقن الفـبا العـواة بالنسـبة للمدـبا اا ليـا مـن
حةــجل حبلــة التنةــل املنصــول عليــجل الفةــبة  1مــن املــااة  12مــن العهــد الــدويل اخلــال
باحلةوق املدجية والسياسية وأمنا بالنسبة ل جو وينبع اـذا احلـق مـن الفةـبة  4مـن املـااة 12
من العهد اليت تنص علـا أجـجل ” ال جيـو حبمـان أحـد تعسـفًا مـن حـق الـد ول إ بلـد “.
20/27

16-07867

A/70/879

وووةا للفةبة  3من املااة  12من العهد ال جيو وبض أي يوا علا حبلـة التنةـل املنصـول
عليها الفةبت  1و  2من املااة ” 12غري تل .اليت لـنص عليهـا الةـاجون وتكـون ضـبورلة
حلمالة األمـن الةـومي أو النظـا العـا أو الصـحة العامـة أو اآلاا العامـة أو حةـوق اآل ـبلن
وحبلــاام وتكــون متمدــية مــع احلةــوق األ ــب “ املعتــبأ هبــا العهــد .وال لتبتــب علــا
التةد احملب ما لتعلق باإلاماج حمليا أو عن طبلق إعااة التوط وةدان احلق العواة.
 - 49وأربر التأريد علا أججل ال ميكن بالتايل الببي بدكل مبا ب بـ حـق العـواة والارسـة
الدخص املدبنا اا ليا لـذل .احلـق وبـ املسـائل السياسـية أو إبـبا اتفا ـات السـ  .وللـز
ن النظـب عـن
االعتباأ بالعواة رحق من حةوق اإلجسان ورةنية إجساجية جيب معاجلتـها بغـ ن
أي تسولة للنـزاع الذي جدأت عنـجل احلالـة .و الو ـف اتـجل لةـع علـا عـاتق الفـبا املةـا
األول عبء تةييم املخاطب وا ـا ـبار مسـتنري بـالعواة أو عـدمها و ـف مـا .ولـد الةيـا
بــذل .جيــب علــا الدــخص املدـبنا أن لأ ــذ احلســبان يــع العوامــل الــيت ــد تـؤهب علــا
س متجل وربامتجل و درتجل علا الارسة حةوق اإلجسان األساسية.
 - 5٠وتلتز األمم املتحدة يفساعدة الدول البح عن حلول اائمة للمدـبالن وتسـتند
مدــاررتها إ روجــجل مفهومــا أن العــواة القوعيــة بأمــان وربامــة ليســف ســو أحــد احللــول
الدائمة وأن انا حل ر بلن مهـا اإلامـاج احمللـي وإعـااة التـوط  .ولنبغـي أن لباعـي اور
األمــم املتحــدة تيســري عمليــات العــواة املنظمــة وتصــميمها وتنفيــذاا ضــبورة نــب إحلــاق
النــبر باأل ــخال املعنــي أو اإلســها تعبضــهم الجتــهارات حمتملــة حلةــوق اإلجســان.
ولذل .جيب أن تستند األجدقة املتصلة بعمليات العواة املنظمة إ تةيـيم ا يـق للمخـاطب يفـا
لباعي األوضاع والدواغل الةائمة األمنية واملتعلةـة حبةـوق اإلجسـان وإمكاجيـة احلصـول علـا
سبل العيم واخلدمات األساسية والقابع القوعي للعواة .ومن اجلواجب األ ـب الـيت لنبغـي
أن تؤ ذ االعتبار إمكاجية إلصال املسـاعدات اإلجسـاجية اون عوائـق و ـدرة األمـم املتحـدة
ووراالاا وصناالةها وبباوها املكلفة علا رصد رل اذ العوامل يفا لنبغي من الفعالية.

رابعا  -حظب التغيري الدميغبا الةسبي
 - 51لنبغــي أن تــتم التحبرــات الســكاجية املــتحكم ويهــا يفــا لــ .عمليــات اإلج ـ ء
ووةا ملعالري حةـوق اإلجسـا ن الدوليـة ات الصـلة الـا لةينـد التـنة ت الةسـبلة بدـكل صـار
وال سيما تل .اليت تؤاي إ إحداث تغيري اميغبا  .ومباائ وأحكـا الةـاجون الـدويل املدـار
إليهــا تةبلــبي الســابق قاجظــب  A/69/909الفةــبة 49ا ون ـ عــن التزامــات عــد اإلعــااة
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الةسبلة اليت وكم محالـة ال جـ وغرياـم مـن األ ـخال الـذلن لفـبون مـن الـارام جتي ـة
جزاع مسل أو حاالت عنف عا أو سعيا لتفااي رهار ل .تظل منقبةة متاما.
 - 52ومــع أجــجل ل حــظ حــدوث أي حــاالت جــزو ر ـ جدلــدة الفتــبة املدــمولة
الســابق ائمــة .وأوا
هبــذا التةبلــب مــا الــف النتــائج الدميغباويــة ملــا حــدث مــن جــزو
اـــذا الســـياق أن أ ـــري وـــدااً إ امل حظـــات الـــيت أورااـــا الثلـــي الســـابق املعـــين حبةـــوق
اإلجســــــان للمدــــــبالن اا ليــــ ـًا تةبلــــــب املــــــؤر  14رــــــاجون الثاين/لنــــــالب 2٠1٠
ق A/HRC/13/21/Add.3و  1 Corr.1و  2الفةبات 14-7ا واملدار إليها تةبلـبي املـؤر
 17حزلبان/لوجيجل  2٠1٠ق A/64/819الفةبتان  22و 23ا.

امسا  -إمكاجية إلصال املساعدات اإلجساجية
ألف  -األسس الةاجوجية الدولية اليت تنظم إلصال املساعدات اإلجساجية
 - 53ال حميد عن إجداء حيز إجساين واحلفا عليجل سبيل االست ابة بفعاليـة ل حتياجـات
اإلجساجية للسكان املدبالن واملتنبرلن من النــزاعات بغيـة فيـف املعاجـاة ومتكـ ورـاالت
األمم املتحدة وصناالةها وبباوها من االضق ع بواللااا .و اـذا السـياق لبةـا مـن املهـم
أن وتب يع األطباأ التزامااا وتتصـبأ حبسـن جيـة صـد اإلعمـال الكامـل ملبـدأ وجـو
إتاحــة اعــال لوصــول املســاعدات اإلجســاجية واــو مبــدأ متأصــل الةــاجون الــدويل اإلجســاين
والةــاجون الــدويل حلةــوق اإلجســان .وتوجــد ع ــات تــبابي ب ـ رــل مــن حبلــة مــبور مــواا
اإلغاهة وتيسري العمليات اإلجساجية وب عدا من احلةوق اليت تنـدرج ضـمن حةـوق اإلجسـان
ومنــها احلــق احليــاة واحلــق مســتو معيدــي الئــق واحلــق احلمالــة مــن التمييــز.
وع ـ وة علــا لــ .واســتناااً إ الارســة اي ــات األمــم املتحــدة املندــأة يفوجــب معااــدات
حةــــوق اإلجســــان لوجــــد إ ــــبار متزالــــد بــــأن التــــزا الــــدول بــــاحتبا حةــــوق اإلجســــان
ومحالتــها وإعماممــا لدــمل التزامــًا بقلــب املســاعدة قاإلجســاجيةا الدوليــة و بوممــا وتيســرياا
وال سيما إ ا راجف درات الدولة من املوارا أو العةبات األ ـب مـن بيـل عـد السـيقبة
الفعلية علا أجزاء مـن إ لـيم الدولـة وـد مـن ـدراا علـا تلبيـة يـع االحتياجـات اإلجسـاجية
بصورة وعنالة.
 - 54و حاالت النـزاعات الدولية لةتني الةاجون الدويل اإلجساين اي ة الظـبوأ املؤاتيـة
ملـــبور يـــع ـــحنات اإلغاهـــة ومعـــدااا وموظفيهـــا بســـبعة واون عوائـــق .و النــــزاعات
غري الدوليـة جيـب أن تـنظم الـدول أعمـال إغاهـة السـكان املـدجي بـدون أي متييـز للحـق هبـم
النــبر .وبفنــل الةبــول العــاملي لتلــ .الةواعــد تب نســخف اعــدة مــن واعــد الةــاجون العــب
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ويما لص النـزاعات الدولية وغري الدولية علا السواء ومفاااا أن أطباأ أي جـزاع ملزمـون
ســبوا وصــومما إ املــدجي احملتــاج إليهــا بســبعة
بــأن لــأ جوا يفــبور اإلغاهــة اإلجســاجية وأن لي ن
واون عوائق .وأوا رذل .أن أطلب تبسيي التبتيبات املتعلةة يفوظفي اإلغاهة در اإلمكان.

باء  -التحدلات التنفيذلة
 - 55علـــا إهـــب التعـــدل ت الـــيت أيا ِلـــف علـــا ”الةـــاجون املتعلـــق باألراضـــي احملتلـــة“
ومع مباعاة التوصيات الصاارة عن الل نة األوروبيـة إلحـ ل الدميةباطيـة مـن ـ ل الةـاجون
قجلنة البند يةا التابعة للم لس األوروب تدـبلن األول/أرتـوبب  2٠1٠أصـدرت حكومـة
جورجيا الئحتها املعبووة بـ ”الئحة حكومة جورجيا املتعلةة باملواوةة علا طبائـق االضـق ع
باألجدــقة األراضــي احملتلــة مــن جورجيــا“ والــيت اــي يفثابــة املبــدأ التــوجيهي لتنفيــذ اــذا
الةاجون من بـ أمـور أ ـب  .و لكـن إل ـبار اـذ القبائـق أي أهـب علـا أجدـقة ورـاالت
األمــم املتحــدة وصــناالةها وبباوهــا الفتــبة املدــمولة هبـذا التةبلــب .بيــد أجــجل جظــبًا للغمــوض
الذي لكتنـف بعـن أحكـا القبائـق الـا لفسـ اعـال واسـعًا أمـا إعمـال السـلقة التةدلبلـة
وإمكــان الارســة التعســف وتجــجل ليفســتحب أن تنظــب احلكومــة إمكاجيــة إعــااة النظــب تلــ.
القبائــق وريفــا إا ــال تعــدل ت عليهــا .واــذا االســتعباض لنبغــي أن لباعــي مباعــاة راملــة
األســس الةاجوجيــة الدوليــة الــيت تــنظم إلصــال املســاعدات اإلجســاجية علــا النحــو املبـينن أعـ
والدواغل العملية لل هات الفاعلة اإلجساجية واإلأائية العاملة امليدان.
 - 56و د استقاعف وراالت األمـم املتحـدة وصـناالةها وبباوهـا أن تنفـذ أجدـقة احلمالـة
واملساعدة اإلجساجية واإلجعاش والتنمية أ ا لا علا النحو الذي ران مةـبراً .غـري أن الةيـوا
املنظمـات الدوليـة يفـا ويهـا
املستحدهة اآلوجة األ رية بالنسبة للموظف احمللي العـامل
ورـاالت األمــم املتحــدة والةاضــية حبصــوممم علــا تصـارل لعبــور ــي احلــدوا اإلاارلــة مــن
الســلقات احلارمــة أ ا لــا متنــع اــذ التحبرــات لغــبض العمــل اإلجســاين .وباإلضــاوة
إ ل .وعلا البغم من االحتياجات اإلجساجية املستمبة من املسـلم بـجل علـا جقـاق واسـع
يفا ل .من جاجب اجلهات املاحنة الدولية أن االحتياجـات ـد وونلـف بدـكل متزالـد مـن
املساعدة اإلجساجية إ أجدقة اإلجعاش املبكب وإ تةـدمي املزلـد مـن الـدعم املسـتدا  .ولنـقلع
املنسق املةيم لخمم املتحدة بتيسري حوار امل لل ميـع بدـأن اـذ املسـألة ويمـا بـ اجلهـات
املاحنة الدولية ومع السلقات ات الصلة.
 - 57و  3٠رـــاجون الثاين/لنـــالب  2٠15رات الســـلقات احلارمـــة أ ا لـــا رمسيـــا
يفواوةتــها علــا الســما جلميــع املنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة العاملــة ضــمن
حدوا مةاطعات غايل وأوتدامتدريا وتكفارتديلي يفبا بة عملـها ولورـاالت األمـم املتحـدة
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يفبا بة عملها اون يوا جغباويـة .وألغـف تلـ .املباسـلة البسـال َة املؤر ـة  28رـاجون الثـاين/
لنــالب  2٠13املوجهــة إ عــدا مــن الورــاالت ملقالبتــها بتبريــز أجدــقتها مةاطعــة غــايل.
والنــهج احلــايل للســلقات احلارمــة الــذي لتميــز باملبوجــة ولتــي للورــاالت املســامهَة تلبيــة
يـع أحنـاء أ ا لـا لتما ـا مـع املعـالري الدوليـة
احتياجات الف ات السـكاجية األرثـب ضـعفًا
لعمل الوراالت الدولية ولنبغي أن لستمب.
 - 58بيد أن السـلقات احلارمـة أ ا لـا ا ـذت منـذ ألار/مـالو  2٠15إجـباءات تلـز
ورــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة غــري
املــوظف الــدولي والــوطني العــامل
احلكوميــة العاملــة أ ا لــا باخلنــوع ملةــاب ت مــع ”اائــبة األمــن“ األ ا لــة بــل عبــور
ي احلـدوا اإلاارلـة .واـذ املمارسـة حـدنت مـن املبوجـة التدـغيلية لورـاالت األمـم املتحـدة
واملنظمات الدولية غري احلكومية أ ا لا حي وا مف الصـعوبات التدـغيلية الةائمـة أصـ
ورـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات
والنا ة عن عد السما للموظف الوطني العامل
الدوليــة غــري احلكوميــة بالــد ول إ أ ا لــا .وإجــين أايــب يميــع األطــباأ املعنيــة إ رفالــة
وصول يع وراالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية غري احلكومية من اون عوائق.
 - 59وبــالنظب إ احلاجــة إ االجتةــال بدــكل ســليم مــن املســاعدة اإلجس ـاجية عــن طبلــق
اإلجعــاش إ التنميــة املســتدامة القوللــة األجــل مــن املهــم نــب الثغــبات عمليــة االجتةــال
وضمان تلبية االحتياجات اإلجساجية املتبةية بالكامل إ جاجب اعتبـارات القـوارئ .و اـذا
الصــدا أرــبر اعــو إ احتــبا املبــاائ الدوليــة الــيت تــنظم إلصــال املســاعدات اإلجســاجية
يفا ل .تنةل موظفي املنظمات الدولية من اون عوائق و ل .لكفالة املبوجة واتبـاع يـع
أصحا املصلحة للنيفهيفج والتدابري العملية اـذا الصـدا .وإضـاوة إ لـ .جيـب أن تسـتمب
املداورات ويما ب يع أصحا املصـلحة املعنـي لنـمان تـدوق أحـدث املعلومـات املتاحـة
عن االحتياجات اإلجساجية للسكان ولتحس التنسيق.
 - 6٠و ـ ل الفتــبة املدــمولة بــالتةبلب ــدات املباحثــات بدــأن احتمــال متك ـ األمــم
املتحدة مـن إلصـال املسـاعدة اإلجسـاجية إ منقةـة تسخينفايل/أوسـيتيا اجلنوبيـة .و ـ ل عـدة
لارات إ تسخينفايل واملنـاطق اعـاورة اسـتقاع الثـل األمـم املتحـدة والب.سـاء املدـاررون
اآل بون ملباحثات جنيف الدولية مداادة املزلد من التةد عـدا مـن املبـاارات اجلارلـة
واالت املساعدة اإلجساجية وامميارل األساسية وإعااة اإلعمار يفا لـ .مدـارلع امليـا الـيت
تنقلع هبا منظمة األمن والتعاون أوروبا ومدارلع بناء القبق اليت ساعدت علـا فـين
و ف السفب ب تسخينفايل ووااي أ الغوري إ أ ل مـن النصـف .وإجـين أحـيي علمـا ألنـا
ببعن اجلهوا اإلجيابية البامية إ احلفا علا التباث الثةـا أو منـع تعبنضـجل ملزلـد مـن التغـيري
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والتــداور وإ منــع جةــل الةقــع األهبلــة مــن املنقةــة بوســائل منــها التوصــل إ اتفــاق ب ـ
مباحثــات جنيــف الدوليــة علــا العمــل معــا بدــأن اــذ املســألة .ومــع لــ.
املدــارر
تتحةــق مةتبحــات األمــم املتحــدة الباميــة إ االســتفااة مــن األجدــقة اإلجســاجية الســابةة
امليدان .وةد تعذر وصول الوراالت اإلجساجية التابعـة لخمـم املتحـدة بسـبب اسـتمبار عـد
االتفاق علا القبائق اليت تنظم إلصـال املسـاعدة اإلجسـاجية .وإصـبار السـلقات احلارمـة علـا
أن اذ الوراالت جيب أن تد ل حصبا من أراضي االوـاا البوسـي اـو إصـبار ال ااعـي لـجل
ومكلف وال لتسق مع املمارسات اإلجساجية .و الو ف جفسجل واصلف جلنة الصـليب األمحـب
يـع أحنـاء املنقةـة ويمـا تبحـ منظمـات غـري حكوميـة
الدولية تنفيذ عـدا مـن املدـارلع
إمكاجية الةيا بعدا من األجدقة القبية التكميلية.

سااسا  -حةوق امللكية ل ج

واملدبالن اا ليا

 - 61ظلف املسائل املتصـلة بامللكيـة مدرجـة جـدول أعمـال الفبلـق العامـل الثـاين املنبثـق
عن مباحثات جنيف الدولية .وما الف توجد عةبات وول اون إجياا حلـول لتلـ .املسـائل
ورذل .ال تزال سارلة اعـو جلميـع األطـباأ إ االلتـزا باملبـاائ املتعلةـة بتعـااة املسـارن
واملمتلكــات إ ال ج ـ واملدــبالن قالــيت لدــار إليهــا باســم ”مبــاائ بنــهريو“ا والةواعــد
األساسية للةاجون الدويل يفا لـ .الةـاجون الـدويل حلةـوق اإلجسـان علـا النحـو املـب
تةبلبي املؤر  2٠ألار/مالو  2٠13قاجظب  A/67/869الفةبات  58إ 6٠ا.

سابعا  -اجلــدول الــزمين للعــواة القوعيــة جلميــع ال جــ
والعمل علا إجياا حلول اائمة

واملدــبالن اا ليــا

 - 62ليفـ ـ أي اتفـــاق أو لوضـــع أي جـــدول مـــين للعـــواة القوعيـــة جلميـــع ال جـ ـ
واملدــبالن اا ليــا و لــ .جظــبا للبي ــة الســائدة واســتمبار املنا دــات ويمــا ب ـ األطــباأ.
و لتمكن الفبلق العامل الثاين املنبثق عن مباحثات جنيـف الدوليـة مـن معاجلـة مسـألة العـواة
القوعيــة و لــ .بســبب اســتمبار عــد اســتعداا بعــن املدــارر ملنا دــة اــذ املســألة.
وإجين أربر من جدلد أججل ما اامف الظبوأ ال مة لعمليات العواة املنظمـة الـيت تـتم بصـورة
رمنة وفظ الكبامة تتواوب بعديف وما اامف رليات إعااة املمتلكـات توضـع بعـديف جيـب أن
لظل إعداا جدول مين امل أو بلقة طبلق املة لعمليات العـواة مسـألة مفتوحـة لنبغـي
معاجلتها .ولنبغي أالت متنع تل .التحدلات األطباأ من العمل علـا إجيـاا حلـول اائمـة جلميـع
املدبالن مع إلـ ء ااتمـا ـال إلعمـال حـق العـواة .وأوا أن أعيـد تأريـد اعـو جلميـع
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األطباأ مفاوضات جنيف الدولية إ املداررة البناءة
الةاجون الدويل واألحكا ات الصلة.

اذ املسألة اسـتنااا إ أحكـا

 - 63و غيـــا الظـــبوأ املؤاتيـــة لتبتيبـــات العـــواة املنظمـــة ورليـــات التنفيـــذ امل ئمـــة
ستواصــل ورــاالت األمــم املتحــدة وصــناالةها وبباوهــا تبريــز جهوااــا علــا إمــداا الســكان
املتنبرلن من النـزاع يفن ويهم العائدون بصورة تلةائيـة أو األ ـخال الـذلن اـم سـبيلهم
إ العواة باملساعدة والدعم ال م إلعااة إامـاجهم .ومـا الـف ورـاالت األمـم املتحـدة
وصــناالةها وبباوهــا ملتزمــة بالدــبوع الو ــف املناســب وبالتدــاور والتعــاون مــع يــع
األطباأ املعنية إعداا جدول مين أو بلقة طبلق تتناول يع العناصـب الـيت أورااـا
تةبلبي قA/63/950ا.

هامنا  -اخل صة
ل وتبة األعوا السـبعة والنصـف العـا املاضـية ظلـف مباحثـات جنيـف الدوليـة
- 64
رئاستها رل من االوـاا األوروب ومنظمـة األمـن والتعـاون أوروبـا واألمـم
اليت لتدار
املتحدة تدكل احملفـل الوحيـد الـذي لنـا م ويـجل أصـحا املصـلحة البئيسـيون مسـائل األمـن
واالســتةبار واملســائل اإلجســاجية وبوجــجل ــال املســائل املتعلةــة بعــواة ال ج ـ واملدــبالن
اا ليا .و د سامهف تل .اجلهوا إ جاجب األاوار اإلجساجية الـيت تةـو هبـا وموعـة متنوعـة
وةيــق بعــن
مــن ورــاالت األمــم املتحــدة وصــناالةها وبباوهــا وجهــات واعلــة أ ــب
التحسن الوضع األمين واإلجسـاين علـا أرض الوا ـع ولكنـها لخسـف تفـن إ اي ـة
ظبوأ تساعد علا عواة السكان املدبَّالن.
اعـال اإلجسـاين و وـاالت
 - 65ولكن ما الف ودلات رثرية مقبوحة تتقلـب حـ
األمن وحةوق اإلجسـان والتنميـة .وعلـا الـبغم مـن صـعوبة املباحثـات وتعةـد الةنـالا وتبـالن
املوا ــف واصــل املدــاررون املباحثــات تفاعلــهم بصــورة منتظمــة .و ــد ــكلف اجللســات
اإلع ميــة الــيت تتــو األمــم املتحــدة تيســرياا بالتعــاون مــع املنظمــات الدــبلكة لعــبض أونــل
املمارســات والــدرو املســتفااة ات الصــلة باملوضــوع عــام مســاعدا علــا إهــباء اجللســات
البمسيـــة ملباحثـــات جنيـــف الدوليـــة .وتةـــف األمـــم املتحـــدة علـــا أابـــة االســـتعداا ملواصـــلة
تةــدمي الــدعم تبــاال املعلومــات إ جاجــب اســتمبار عملــها علــا أرض امليــدان اعــال
اإلجساين واإلأائي.
 - 66وال بــد مــن مواصــلة أصــحا املصــلحة البئيســي بــذل املزلــد مــن اجلهــوا البنــاءة
يفا لدمل إبداء اسـتعداا أرـ هبـدأ التوصـل إ اتفـاق بدـأن قـوات عمليـة إضـاوية بغيـة
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لااة تعزلـز احلالـة األمنيـة ومعاجلـة الدـواغل اإلجسـاجية امللحـة للسـكان املتنـبرلن يفـن وـيهم
املدباون اا ليـا .ولسـبين أجـجل ل التوصـل إ اتفـاق مبـدئي علـا اسـت ناأ أعمـال رليـة غـايل
املدــتبرة ملنــع احلــوااث ومواجهتــها .وإ لدــ عين التــزا يــع املدــارر التزامــا رــام
بالعمليــة وــتجين أوا مــبة أ ــب أن أاعــوام إ مواصــلة مدــاررتهم مباحثــات جنيــف
الدولية واحلفـا علـا حيـز العمـل اإلجسـاين وتوسـيع جقا ـجل .وأاعـو ألنـًا اجلهـات املاحنـة إ
مواصــلة وتعزلــز اعمهــا ملــا ليفبــذل مــن جهــوا متعــداة اجلواج ـب اعــال اإلجســاين و وــايل
التنمية وبناء الثةة.
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