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Avropa itifaqının müşahidəçi misiası....

Gürcüstanda  on il aravermədən 
olma

2018-ci ilin 1 oktyabırında 
Gürcüstanda Avropa ittifaqının 
müşhaidəçi missiasının on illiyi  qeyd 
edildi. Avropa ittifaqının müşhidəçi 
missiası  2008-ci ildə münaqişədən 
sonra yarandı. Avropa ittifaqının üzvü 
Dövlətlərin qərarıyla, təhlükəsizlik 
və stabil şərait yaratma məqsədiylə 
burada  bir il müdddətiylə başlanğıc 
üçün, ən azı 200 mülkü müşahidəçi 
yerləşməliydi. Bundan sonra dəyişirildi 
missiya mandatının vaxtı bir necə dəfə 
dəyişirildi hansıki, Avropa İttifaqının 
bölgə satabilliyinə qarşı üzərinə 
götürdüyü məsuliyyətçilik aydın 
görünürdü.

Bizim eqspertlər, 2008-ci ilin 12 
avqust tarixində Avropa İttifaqı 
vasitəsiylə təyiin edilmiş altı bəndli 
razlaşma şərtlərinin qorunmasını 
monitorinq edirlər. Qeyd edilən 
razılaşmayı Gürcüstan və Ruset 
Federasiyasının tərəfləri Avropa 
İttifaqının  vasitəçiliyi ilə imzaladılar. 
Onu yerinə yetirmək, sonrdan tərtib 
edilmiş sənətdə hansınınki, başlığı 
“2008-ci ilin 8 sentyabr tarixində 
keçiriləcək tədbirlərin yerinə 
yetirilməsi haqqında” başlığında 
bütün xırdalıqlarıiyla yazılıb. Sonra 
Gürcüstanda başqa və başqa aparıcı 
idarələrlə əlavə texniki razlaşmaları 

imzalandı hansıki, Gürcüstan tərəfindən 
stabilliyin şəfaflığını üzərinə gütürdüyü 
konkret öhdəlikləri müəyyənləşdirir. 
Missia qüvvədə olma müddətindən, 
birinci gündən gecə- gündüz rejimində 
həftədə yeddi gün ərzində patrulluq 
edirdi. Missiyanın mandatı Gürcüstanın 
bütün ərazisində, Beynəlxalq həmrəy 
dostuluğu tərfindən sərhədlərin 
ərəfəsində onlardan cənubi Osetiya 
və Abxaziyaya yayılrdı. Təssüflər olsun 
ki, yuxarıda qeyd edilən bölgəlrdə 
mandatla nəzərə tutulan işləri yerinə 
yetirmə imkanı verilmədi. Buna 
baxmayaraq, son 10 il ərzində bütün 
Gürcüstanın ərazisində baş qaldırmış 
əhvalatlara nəzarət etmə məqsədiylə 
missiya əldə olan bütün müşahidəçi 
vasitələrindən istifadə etdi. Qeyd 
edilmiş iş ərəfəsində o öz iş mexanizmini 
ön texnologiyalarına nisbətən yavaş-
yavaş yerinə yetirməklə artırdı. 
Müşahidəçilər tərəfindən yaranmış 

patrulluğa gəldikdə, Avropa İttifaqının 
müşahidəçi missiyası adminstrasiya 
sərhəd xətinə yönəldilib hansıki, 
mərkəzi  miliyyət tərəfindən nəzarət 
ərazisində qondarma ərazilərdən 
ayırır. Missiyanın işi Cənubi Osetiya və 
Abxaziyanın ərazisindən Rusetin silahlı 

qüvvələrini çıxarmağa nəzarət etməklə 
başladı. Bunun kulminasiyası 2010-
cu ilin oktyabrında Cənubi Oseiyanın 
admnistrasiya sərhəd xətdində yerləşən  
Perev kəndindəndən Rus qüvvəsinin 
çıxarılması idi.

Ancaq admnistrasiya sərhəd 
xətlərinin yanında silahlı toqquşmaların 

missiyanın yaranmasının ilk 
günlərdən

olan Birinci və əsas tapşırıq o idi ki,
münaqişədən sonra müharibə 

hərəkətlərinin
dayandırılmasının qeydinə qalmalı 

idi.
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və atışmaların yeri  2012-ci ildən var idi. 
Avropa İtifaqının misiyasının olmasının 
və müşahidəçi işi nəticəsində bu 
hadisələrin sayı günü-gündən azaldı.

2008-ci ildən Avropa İttifaqının 
müşahidəşi missiyasında Avropa 
İttifaqının 28 dövlətinin nümayyəndələri 
1700–dən artıq müqavilə ilə işə 
götürülmüş işçi xidmət etdi hansıki, 
missiyanın fəallığının siyasi cəhətdən 
olduğu kimi resurs tərəfdəndə kəsgin 
tərəfdarlığını aydın göstərirdi. Bu gün 
etibarilə Avropa İttifaqının müşahidəçi 
missiyası 65,000-dən artıq patrulluq 

edib. Avropa İttifaqının müşahidəçi 
missiyasının bir əsas məsələsi Avropa 
ittifqının paytaxt şəhərləri və idarələri 
hər bir məsələ ilə məlumatlaşdırmaq 
- hərbi dinamikadan başlamış, bitmiş 
münaqişə nəticəsində məcburi qacqın 
şəxslərin sosio- iqtisadi şəraitləri ilə. 
Bunun nəticəsi ilə Avropa İttifaqının 

 təşkilatlarının və üzv dövlətlərinin 
qərarlarını qəbul edən şəxslər 
münaqişə ilə əlaqədar məsələlərdə 
qərar qəbul etmək üçün lazımi 
məlumatı alırlar. Avropa İttifaqı 
yerində yeganə beynəlxalq müşahidəçi 
misiyadır çünkü, BMT (UNOMIG) və 
ATƏT (ATƏT-in Gürcüstandakı missiyası) 
tərəfindən buraxılan missiyalar 2009-
cu ildə dayandırıldı. Avropa İttifaqının 
müşahidəçi missiyası məlumat 
toplamağı və hesabat aparmağı  

“operativ özəlləşdirmənin” prinçipi 
ilə yerinə yetirir. hesablama faktları 
özəl və əsaslı olmalıdır. Administrasiya 
sərhəd xəttində Avropa İttifaqının 
müşahidəçi missiyasının patrul 
dəstəsinin və müşahidəçilərin daimi 
olmasını müsahibəsis stabilləşdirən və 
etibarı doğrultma effekti var.Avropa 
ittifaqının müşahidəşi missiası reqular 
patrul sxemlərindən istifadə edir və 
potensial qaynar nöqtələrdə patrul 
dəstəsini Zuqdidə, Qoridə  və Msxetdə 
yerləşən öz üç bölgə idarələrinə 
göndərə bilər. Administrasiya sərhəd 
xəttində  görünməni qorumaqla 
missiya münaqişə ilə zərər çəkmiş 
əhalinin təhlükəsizliyini qorunması 
artırıldı. Bu hissiyat missiya tərəfindən 
administrasiya sərhəs xəttində hər 
iki tərəf arasında dialoqun, inamın 
və əməkdaşlığın gücləndirilməsi 
məqsədiylə başqa və başqa aktiflər 
nəticəsində artdı.

 Yerində aravermədən on il olma 
müddətində missiya ona şahid oldu 
ki, təhlükəsizliklə əlaqdar mühit 
2008/2009 cu il situasiyasına nisbətən 
necə düzəldi, nə vaxt ki, administrasiya 
sərhəd xəttinin yanında Gürcüstan 
polis əməkdaşları vəfat edirdilər 
və yaralanırdılar. Hal hazırda stabil 
situasiyaya nisbətən keçmişdə atəş dah 

cox idi. Administrasiya sərhəd xəttində 
bu günə qədər ciddi dartışmaların 
yeri var və və bəzi münaqişələrdə həll 
edilməmiş qalır. Ancaq  toqquşmaların 
və üzləşmələrin artıq azalması artıq 
nəticəyə catamaq kimidir. Buna 
baxmayaraq münaqişə nəticəsində 
ziyan çəkmiş əhali üçün stabillik yarandı 
–xüsusiylə administrasiya sərəd xəttinə 
yaxın yaşayan əhalinin qarşısında  
daimi artan səbəblərin əsasında. Son 
on il müddətində onların azad hərəkət 
etməsinin azadlığı, iqtisadi imkanları 
və əsas səlaihiyyətləri  müəyyən 
qədər əzildi. Olan hərəkətlər onların 
sosial əlaqələrinin qorunmasına və 
şəxsiyyətlərinin hüququnu qoruyub 
saxlama hüquqlarına ziyan verdi hansıki, 
onların dəyərli gəlirininə və uşaqların 
doğma dildə təhsil alma imkanlarını 
məhdudlaşdırırdı. Yeganə bir dinamika 
hansıki, missiya 2009-cu ildən diqqət 
yetirir "Sərhədsizləşmə"-dir Gürcüstan 
dövləti tərəfindən nəzarət edici 
ərazilərin və Abxaziyanın və Cənubu 
Osetiyanın qondama bölgələrindən 
de –fakto dövlət “sərhədlərinin” təsiri 
prosesidir. Ruset Federasiyasının və 
Tsxinvalın və Soxumun qərarlarını 
qəbul edən şəxslərin ambisiyaları var ki, 
ciddi yoxlama qəbul etsinlər və özünü 
tanıtdıran bölgələ nəzarət etsinlər. 

2009-cu ildən yavaş-yavaş insanların 
administraçiya sərhəd xəttinin azad 
keçmə vasitəsiylə keçmə məqsədiylə 
fiziki manelari quaraşdırmağa və başqa 
ölçülər götürməyə başladılar. Fiziki 
infrastruktura tikanlı məftillərdən 
ibarətdir, özünü qeyd etmə 
“respublikalarının” ”sərhədlərinə” 
yaxınlaşma haqqında xəəəbərdarlıq 
işarələri, nəzarətçi qülləsi, ön nəzarətçi 
teznikası. İllər ərzində bu yavaş-
yavaş artan proçesin nəticəsində 
admnistrasiya sərhəd xəttləri Abxazeti 
və Cənubi Osetiya bölgələrində daha 
çoc keçidsiz və 2016-2017 –ci illərdə 
abaxazeti administrasiya  sərhəd 
xəttlərinin üç kəsişmə punktlarının 
bağlanması kəsişmə istayi olan kənd 
əhalisi üçün, cox böyük problemə 
çevrildi, de-fakto hakimiyyət tərəfindən 
qəbul edici növbəti yumşaldıcı ölçülərin 
qəbul edilməsinə baxmayaraq.

 “Sərhədləşmə” prosesinə Abxaziya 
və Cənubi Osetiyada Ruset bazalarının 
tikintisi və rus sərhədçilərinin 
yerləşdirilməsi başlandı. Rusiya 
Federasiyasının sərhədçiləri Cənubi 
Osetiyanın və Abxaziyanın o cür 
deyilmiş “sərhədlərini” qoruyan o 
böyük qüvvədir. Azad hərəkət etmənin 
məhdudlaşması administrasiya sərhəd 
xəttinin hər iki tərəfində yaşayan 
kənd əhalisinin yaşama mənbələrinə 
əks təsir göstərir.Bunun nəticəsində 
insanlar üçün, əmlak, əkin yerləri, tibbi 

xidmətlər, təhsil, kilsələrə getmək  və 
ədalət orqanları əlçatmaz olur. Kənd 
təssərüfatına gəldikdə isə, yavaş-yavaş 
sərhədləşmə nəticəsində kənd əhalisi 
üçün administrasiya sərhəd xəttinin 
yerləşdiyi və ya onun hər iki tərəfində 
yerləşən torpaq sahələri əlçatmaz 
olur. Sosial durumu çətin olan əhalinin 
yeganə gəlir mənbəyi olan malların 
ötürmə prosesinə böyük zərər oldu 
hansıki, buda onları gəlirsiz qoydu.

Artıq on ildir ki, missia administrasiya 
sərhəd xəttinə yaxın olan əhalinin azad  
hərəkət etmələrinin azadlığını və həbs 
edilmiş insanların, xüsusiylə yaşlıların 
və uşaqların humanitar yanaşmalarına 
imkan yaratmağa davam edir. yerli 
əhali şəxsi həyatlarını azad olaraq, 
heç bir qorxuları olmadan və hər 
hansı bir çətinliklərə rast gəlmədən 
davam etməyi bacrmalıdırlar.Misiya 
eyni zamanda hərəkətlərin gedişatına, 
ana dilində təhsil alma səlahiyyətinə, 
inisiyativinə diqqətələ nəzər yetirir 
hansılarki,ola bilsin elə əsas səlahiyyətə 
ziyan vura bilər k, necəki çəxsi hüquqları 
qoruma.

Missia mandatda başlanğcdan bəri 
inamlıqda önəmli yer tutmuşdur.

Gürcüstanın, Rusetin və qondarma 
bölgələr arasında komunikaiyanın və 
məlumat dəyişmə mexanizmlərinin 
hazırlanması əsasında ona daha çox 
məna verildi. İnsedentlər prevensiyası 
və ona reaksiyanın iki mexanizmi 
məlumdur- biri görüşlərin Qalidə 
baş tutması və orada Abxazetinidə 
gedişatda olan məsələlər həll olunur 

Cənubi Osetiya istiqamatində fiziki sərhədsizləşmə 60 km-dən artrıq 
uzunluğunda çəkilmiş təhlükəsizlik hasarları, 20 km uzunluğunda 
nəzarətçi texnikanı, 200-dən artıq “Cənubi Osetiya respublikasının 
sərhədləri” yazılı işarələr, Ruset Federasiyasının sərhədçilərinin 19 
bazasına və dört nəzarət keçən punktunu əhatə edir

Cənubi Osetiya istiqamətində sərhədsizləşmə 30 km-dən artrıq 
uzunluğunda çəkilmiş hasarları, müşahidə qüllələri haradanki, 
administrasia sərhədlərinin təxmini 25-km sahəsi, Ruset 
Federasiyasının sərhədçilərinin 19 bazasına və dört nəzarət keçən 
punktunu əhatə edir.

“Sərhədləşmə” üç əsas elementdən ibarətdir: (1) fiziki infrastrukturun qurluşu onun üçün ki, sərnişinləri 
məcbur etsinlər ki, nəqliyyat vasitələri və yük daşıyanlar administrasiya sərhə xəttində xüsusi “nəzarət 
kəsişmə punktları”-dan istifadə etsinlər; (2) Rus sərhədçilərinin  və ya özünü tanıdan bölgələrin təhlükəsiszlik 
strukturasının nümayyəndəliyi tərəfindən nəzarət və patrulluq hansıki, situasiyaya nəzarət edirlər və “qaydaları” 
pozan şəxsləri tuturlar;(3) Kəsmə rejimi hansıki, sərinişinlərə xüsusi sənədlərin olmasını və yalnız “xüsusi” 
kəsişmə punktlarında istifadə etsinlər. 

 Missiya, onun əlində olan 
komunikasiyanın iki mənbəsinin 
idarəsində və yardımında böyk 

rol oynayır. Onlardan birinci 
inisitentlərin prevensiyasıdır və 

onların reaksiya mexanizmlərinin 
görüşü, ancaq ikincisi Avropa 

ittifaqının müşahidəçi missiyası 
tərəfindən telefonla yaradılmış 
qaynar xətt. Onların hər ikisi, 
müharibə nəticəsində zərər 

çəkmiş yerli əhalinin yaşama 
tərzini yaxşılaşdırması üçün, 

lazımi platformanı göstərmək 
üçündür.

Sərhədləşmə nəticəsində illər 
ərzində çox bir insan həbs edildi. 

Administrasiya sərhəd xəttini 
keçən hər bir dinc əhalini həbs 

etmək yenədə ciddi təcüblənməyə 
səbəb olur-2018-ci ildən başla-

yaraq insanların həbsi ilə əlaqə-
dar qaynar xətt ən azı 650 dəfə 

aktivləşmişdir.  Avropa ittifaqının 
müşahidəçi missiyasının qaynar 
xəttin və insidentlərin prevensi-
yasını və onlara reaksiya mex-

anizmini (İPRM) görüşlər vasitəsi-
ylə və başqa məsələlərin həlli ilə 

yerinə yetirmə imkanı var.

bundan başqa Avropa ittifaqının 
müşahidəşi

misiyası administrasiya sərhəd 
xəttində və onun

qarşı tərəfində gedişatda olan 
hadisələr haqqında

etibarlı məlumat mənbəyinin 
reputasiyası

beynəlxalq cəmiyyətin daha geniş 
masa üçün tapdı.
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ancaq, Erqnetidə keçirilən görüşlərdə Cənubi Osetiyanın 
administrasiya sərhəd xəttində baş verən insidentlər müzakirə 
edilir. Qali görüşləri BMT-nin sədri ilə keçirilir, ancaq orada 
Avropa ittifaqının müşahidəçi missiyasının nümayyəndəsidə 
iştirak edir. hər iki format 2009-cu il Jeneva Beynəlxalq 
danışıqlarda qəbul eilmiş razlaşma nəticəsində hərəkət 
etdi. Qeyd edilmiş format 2008-ci ildə müharibədən sonra 
münaqişə nəticələrini həll etmə məqsədiylə yarandı. 

   İnsitentlər prevensiyası və onlara təsir göstərən 
mexanizmlər qeyri-siyasi mexanizmlər sayılır haradaki, 
gedişatda olan probləmlərin müzakirəsi üçün bir-birləriylə 
təhlükəsizlik və konkret olara insan hüquqlarını qoruma  
mühitinə qoşulan şəxslər görüşürlər. Burada eyni zamanda 
administrasiya sərhəd xəttində yaşayan insanların insidentləri 
və yeni problemlərinin necə qorunması müzakirə edilir. 
Üz-üzə komunikasiya üçün dəyərli formatların qeydinə 
qalmaqdan başqa, insidentlərin prevensiyasının və onlara 
reaksiya mexanizmlər görüşləri nəticəsində bir neçə praktiki, 
administrasiya sərhəddinin hər iki tərəfində yaşayan əhalinin 
əməkədaşlığı nəticəsində həbs edilmiş  şəxslərin azad 
edilməsindən, kənd təssərüfatı məsələlərində və yerli əhali 
üçün lazımi digər məsələləri administrasiya sərhəd xəttinin 
hər iki tərəfinın nümayyəndələrinin əməkdaşlığı ilə uğurlar 
əldə edildi. İnsedentlər prevensiyası və ona reaksiya göstərən 
mexanizmlər görüşləri son on il ərzində saysız problemlərlə 
üzləşdi.Bunlardan biridə, lazımlı məsələlər haqqında aparıcı 
iştirakçıların narazılığı əsasında görüşlərin uzun müddətli 
dayandırılması idi. Bu gün üçün insidentlər prevensiyasının 
və ona təsir edən mexanizmlər görüşü hansıki, yerində 
təhlükəsizlik situasiyasını idarə etmək üçündür, yenə 
dayandırılıb.

 İnsident prevensiya və ona təsir edən reaksiyarın müffəqəti 
dayandırılmasına baxmayaraq, administrasiya sərhəd 
xəttinin başqa və başqa tərəflər arasında komunikasiya 
üçün, daima başqa daimi və daha keyfiyyətli imkanlar 
yaradılacaq. Administrasia sərhəd xəttinin tərəfləri arasında 
komunikasiyanın siyasi səviyyədə olması nə qədər lazımlı 
oçlmasını nəzərə almaqla, prinsipli narazılığa baxmayaraq 
2009-cu ildə qaynar xətt yarandı.

Avropa İttifaqının müşahidəçi missiyası qaynar xəttin 
infrastruturnun dayanmadannn işləməsi və administrasiya 
sərhəd xəttinin ikinci tərəfi üçün məlumat ötürmə işində çox 
vacib rol oynayır.qynar xətt mexanizmi yerində baş vermiş 
hadisələri müzakirə etmək üçün, lazmi oldu.

Qaynar xəttdən istifadə etmə ildən ilə artır.Nə zaman ki, 
2009-cu ildə cəmi 30 dəfə hərəkət etmişdisə, 2017-ci ildə bu 
göstərişlər 1700 oldu hansıki gün ərzində orta hesabla 4.6 
zəngdən ibarət idi. Bütün on il ərzində qaynar xətt 8000 dəfə 
fəallaşdı.

 Təhlükəsizlik strukturunun hər bir nümayyəndəsinin qaynar 
xəttə cavabdeh şəxsi var hansıki, qaynar xətti fəalalşdırır və 
ya başqalarından aldığı məlumata görə reaksiaya göstərir. 
Qaynar xətt həftədə yeddi gün gecə-gündüz rejimində çalışır.

  Onu fəllaşdırmaq bütün gün ərzində və lazım olarkən 
baş verir. Qaynar xətdə əsas müzakirə mövzusu əsas həbslə 
əlaqədardır. Missiya administrasiya sərhəd xəttində həbs 
edilmiş mülkü şəxsləri azad etmək, onlar haqqında məlumatı 
dərinlikləri ilə dəyişməyə şərait yaradır. Qaynar xəttin 
fəallaşması ikinci halda tibb məqsədiylə baş verir. Bu o 
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zaman baş verir ki, qaynar xətt vasitəsiylə insanların həyatını xilas etmiş olurlar.
Xüsusiylə isə xəstələrin nəqiliyatlaşdırma koordinatorlaşdırma ilə hansılarına ki 
yardım lazımdır. Qaynar xətt başqa növ məsələlərədə toxunur, hər bir tərəfin 
konkret problemləri həll etmək üçün lazım olan faktların sübutları var. Qaynar 
xətt vasitəsiylə sərhədləşmənin yeni sübutları ya da administrsaiya sərhəd 
xəttinin yaxınlığında ətəş səsləri eşidildikdəki kimi məsələlər müzakirə olunur. 
Qeyd edilən dialoq mexanizmləri gərginliyin azalmasına həqiqətəndə şərait 
yaradır. Deyildiyi kimi missiyaya abxaziyay və Cənubi Osetiyaya daxil olma icazəsi 
verilməmişdir. Uyğun olaraq missiya qondarma bölgələrində baş verən hadisələri 
nəzarət etmək üçün müşahdənin başqa vasitələrini və texnologiyalarını hazırladı. 
Avtomobillərin yüksək qüllələrinə bağlanacaq kameralar alındı ancaqç sonralar 
“cox hündürlüklərdə işləyəcək kamera” yani hava balonuna (liman zonasına) 
bağlanan kamer aldılar.

  Missiya yarandığı bir gündən  münaqişədən zərər çəkmiş əhalinin hüquqlarının 
qorunması ilə əlaqədar situasiyalara diqqətlə nəzarət edir.Patrul dəstəsinin və 
mənbələrinin analizinin və yoldaşı tərəfindən çəkilmiş fotolar vasitəsiylə missiya 
hər üç istiqamətdə yaranan insanların hüquqları ilə əlaqəqdar olan situasiyalar 
nəzarət edir.Missiya requral olaraq gedişatda olan sərhədləşmənin və de-fakto 
hakimiyyət tərəfindən yaranmış başqa tədbirlər haqqında hansıki, o qondarma 
ərazilərdə nəzarətə almaq üçün müraciyyəti nəzarət edirdi. Müşahidəyə daxildir 
ancaq, o insanların əsas hüquqlarının məhdudlaşmasını artması necəki, hərəkət 
etmənin azadlığı, ixtiyari həbsdən azadlıq, ehtirafdan azadlıq, təhsilin əl çatmalı 
olması, ailə həyatının azadlığı və başqaş ibarət deyli. Missiya özünün olan beş 
resursunun hər birini ondan ötəri istifadə edirki, münaqişə tərəfdarları ilə birlikdə 
insan hüquqi mühitində olan situasiyalarına qarşı və bu məqsədlə zaman-
zaman texniki görüşlər keçirir insendit prevensiyasının və ona reaksiya göstərən 
sistematik görüşlərdən azad olaraq.

 Necə ki Avropa ittifaqının  hər hansı bir missiası Avropa ittifaqının müşahidəçi missiyasıda qadınların rolunu özəl təşkilatlarda 
olduğu kimi və münaqişənin həll etmə prosesindədəd tərəflərini qəti olaraq tutur. Avropa İttifaqının müşahidəşi missiyası, 
təhlükəsiszliyin və müdafiənin ümumi siyasəti ərəfəsində qadın əməkdaşları ən böyük nisbiliyi və menejerliyinin ən güclü 
nümayəndəliyi ilə seçilirlər.Qeyd edilmiş gücə əsasən missia bu tərəfdən  ən yaxşı nümunəvi nümunə olaraq qəbul edilir 
və nümayyəndəlikləri başqa beynəlxalq təşkilatlarda təcrübələrini bölmə məqsədiylə dəəvət edirlər. 2008-ci ilin payızında 
müharibə vəziyyətinin real faktlarının yeniləmə qorxusu narahatçılıq başlandı. Bu gün üçün münaqişə həll edilməyib zərər 
çəkmiş əhali arasında təhlükəsizlik hissi məlum səbəblərə görə artdı, bəzi qorxular aktual olaraq qalır.

insident gündəlik baş verir, 
missiya isə bu cür çətinliklərə 

mübarizəni münaqişənin 
uzunmüddətli həlli yolunun 

axtarıb tapana qədər davam 
edəcəkhansıki münaqişənin hər iki 

tərəfini qane edəcək.

Missiyanın olması , onun patrul 
dəstəsinin insidentinə tez təsir 
göstərmə qabiliyyəti və qaynar 

xətt vasitəsiylə gündəlik keyfiyyətli 
komunikasiyanın dəyişdirilmiş rolu 

münaqişənin və təhlükəsizliyin 
situasiyasının azlmasına səbəb oldu.
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Missiyanın rəhbərindən müsahibə

Cənab Erik Hoqi bütün xırdalıqla Avropa İttifaqının 
müşühidəşi missiyasının fəallıqlarından, nəticələrindən, 
yüksəlişlərindən və çətinliklər haqqında nəql edir.

Cənab Hoq Sizi fikirnizlə son 10 il ərzində missiya tərəfindən yerinə yetirilmiş işlər 
nə qədər faydalıdır?Onun nəticələri varmı?

Missiya çox vacib işlər görür, Tbilisi tərəfindən nəzarət edilən ərazilərin Abxziya 
və Cənubi İ Osetiyanin qondarma bölgələri arasından keçən administrasiya 
sərhəd xəttinin yaxınlığında yaşayan yerli əhali təhlükəsiz və normal həyat tərzinə 
qayıdsınlar. Avropa İttifaqının müşahidəşi missiyası isə buna çox təsir etdi , onun 
gecə- gündüz, istənilən havada  fasiləsiz patrulluq etməsi nəticəsində müharibə 
aktları yenilənməyib. administrsiya sərhəd xəttində gündəlik insidentin olmaması 
bir çoxu üçün adi bir hadisə kimi görünür,mən isə bu cür fikirləşmirəm. Situasiyanı 
idarə etmək üçün kəsgin bir mexanizm lazımdır. insidentlərin prevensiyası və 
onlara təsir mexanizminin görüşləri hal-hazırda çətinliklərlə üşləşir, ancaq, düzgün 
başa düşməliyik ki, bu cür görüşlər bizə cox vacib lazımi və təcili məsələlərin əksini 
müzakirə etməyə imkan verir hansıiki təhlükəsizliyə təsir edir. Avropa İttifaqının 
müşahidəşi missiyası tərəfindən idərə edilən qaynar xətt müsbət və bir tərfəfli uğurlu 
işdir. Onun fəllaşması elə bir insident zamanı baş verir ki , əgər hansıki satabildir və 
administrasiya sərhəd xəttinin yaxınlığında yaşayan insanlara aiddir.Adi sözlə desək 
bu”telefonla cətinlilkərin həll edilməsi ” deməkdir. Ümumilikdə müşahidəçi işinin 
və hesabatının və komunikasiyasının və dialoqoun tərəfdarlığıyla reaksiayaların 
hazır olmasıyla təhlükəsisz situasiyalarını idarə etmək üçün, missiya daha aktual və 
lazımlıdır.

Gündəlik iş zamanı rast gəldiyiniz çətinliklər haqqında nə deyə bilərsiniz?Bununla hansı hansı çətinlikləri həll etməyinizi 
istərdiniz?

Nə vaxt ki, şəxsi mandatmız haqqında danışırıq bu zaman bizim məhdud imkanlarımız əsas problem olaraq qalır, qondarma 
bölgəsində müşahidəçi fəaliyyətini  yaradaq.Gürcüstanda missiyanın yarandığı bir gündən Abxaziyaya və cənubi Osetiyaya daxil 
olmaq qadağandır.Biz təsir göstərməyə davam edirik, ancaq avropa İttifaqı bizim cavbdehliyimizin arealı haqqında siyasəti şəfaf 
şəkildə yazıb, nəyinki əsasında da patrulluq etməliyik- bu bütün gürcüstanın ərazisindədir. O ki qaldı mənim dəstəm, birinci 
növbədə onların təhlükəsizliyinə, uyğun olaraq təhcizliklərinə və hazırlıqlarına diqqət edirəm ki, administrasiya sərhəd xəttinin 
yanıda olan cətinliklərin öhdəsindən gələməyi bacarsınlar.Vəziyyyət mübahisəsiz yaxşılığa tərəf dəyişirildi ,missiya başladığı 
zamandan nisbətən silahlı şəxslərlə görüşlər və t hlükəsizlik riskləri azaldı. 2009-cu ildə faciəli hadisəbaş verdi, patrulluq edərkən 
missiyanın tərəfdarı yerli əməkdaşmız vəfat etdi. Bəzi risklər yenədə var. Bizim qarşımızda təhlükəsizlik problemi olaraq bizim 
daimi patrulluq etdiyimiz rayonlarda qalmış minalar qalır. Biz 320 əməkdaşdan ibarət olan dəstəmizin maksimal təhlükəsizliyini 
qorumaq üçün birləşmişik.

Administrasiya sərhəd xəttlərinin əhatəsində situasiya eskalasiyasının qarşısını almaq? Qeyd edilmiş rayonlarda 
situasiyaların vacim eskalsiya riski nə qədər realdır?

Bəli administrasiya sərhəd xəttlərində avropa İttifaqının müşahisdəçi missiyasında olmaq artıq öz-özünə prevenziyalı ölçü 
deməkdir.Vacib eskalsiya riski gündılik var, bu gün baxımınından o nə qədər azalmış görünsədə.Admnistrasiya sərhəd xəttinin 
əhatəsində təhlükəsizliklə əlaqədar olan situasiyaları missiya "Düzgün sabitlik" olaraq xasiyyətləndirir. Bu o deməkdir ki, 
insidendin sayı kimi, onların riski də aşağıdır ancaq, bu cür inkişafı yerində olan misiyanın olması və mümkün vasitələrə onun 
reaksiyası təsir edir. kimi, onların riski də aşağıdır ancaq, bu cür inkişafı yerində olan misiyanın olması və mümkün vasitələrə 
onun reaksiyası təsir edir. Biz mü şahidəçiləri təsadüf yerinə tez atıb və bizim əlimizdə olan inam mexanizmlərini işə salaq. 
Bir-birlərini məlumatlaşdırmaq məqsədiylə tərəflər qaynar xəttdən fəal isdifadə edirlər-2018-ci ildə onu fəallaşdırmaq orta 
hesabla gündə 6 dəfə olur. Bununla administrasiya sərhəd xəttinin hər iki tərəfi üz-üzə görüşür inssidentin prevensiyası və ona 
təsir edən mexanizmlərin görüşlərində hansıki gündəlik baş verir. Ümüd edirik ki sonda bizimim missiyaya ehtiyac olmayacaq. 
Ümüd edirik ki gözəl bir gündə münaqişənin açarı tapılacaq və bizim kimi missiyaların yerində olmasına ehtiyac olmayacaq. Ona 
qədər bizim missiya gecə və gündüz patrulluq etməyi davam edəcək nəylə ki, bölgədə stabil olmaya imkan yaradacaq.

Missiya rəhbərləri başlanğıcdan bu günə kimi 2008-2018-ci illər arasında ...

Avropa ittifaqının müşahidəçi missiyasının başında 
Avropa İttifaqının 5 başqa və başqa diplomatı 
dururdu

Səfir Hansiorq Hamberi missiyanın rəhbəri 2008-ci ilin otyabrından 2011-ci ilin aprelinə 
kimi işlədi. O alman diplomaatıdır hansıki ona qədər libiyada , Rusetdə, Türkiyyədə və digər 
dövlətlərdə işləmə təcrübəsi var. Səfir Haber Gürcüstanı 2011-ci iin aprelində tərk etdi və 
Briuselə Avropa İttifaqının mülkü operasiyalarına başçı kolaraq və Avropa İttifaqının Mülkü 
planlaşdırma və başçıların rəhbəri olaraq keçdi. 2017-ci ilin sentyabrında o, Sanadada(Yəmən)
Almaniya Federasiya Respublikasının akredidli səfiri oldu.

Səfir Andjei Tişkrviç (artıq vəfat etmiş) missiyanın növbəilə  ikinci rəhbəri 2011-ci ilin 
iuylundan 2013 –cü ilin iuynuna qədər işləyib. Səfir Tişkeviç polyak diplomat idi, ona qədər 
isə alman- leitinatı(keçmiş) idi. Missiyada işləyənəqədər çoxmillətli divizianın mərkəzi- 
cənubi istiqamətdə başçısı generalın, polşanın torpaq əsgərlərinin baş komandiri, eyni 
zamanda Ankarada (Türkiyyədə) hərbi müadfiyənin, hərbi və dəniz ataşında vəzifələrində 
işləmişdir.

Cənab Toivo Klaari missiyanın növbəilə  üçüncü  rəhbəri 2013-cü ilin sentyabrından 2014 
–cü ilin dekabrına qədər işləyib.ona qədər cənab Klaar, estoniya diplomatı kimi Avropa Xarici 
Fəaliyyət Xidmətində mərkəzi Aziya şöbəsinin və insan resurlarının siyasəti və şöbələrinin 
rəhbəri vəzifələrini tutmuşdur. Hal-hazırda  o, cənubi Qavqazda Avropa İttifaqının Böhran 
məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsidir.(EUSR).

Səfir Kiastutis İankuskasi Avropa İttifaqının missiyanın növbəilə  dördüncü  rəhbəri 2014-cü ilin 
dekabrından 2017 –ci ilin avqustuna qədər işləyib. Səfir İankauskasi ixtisasçı diplomat Lietuvidən 
hansıki ona qədər elə vəzifələrdə çalışırdıki necədə Lieudivis Xarici İşlər Nazirinın kansleri, 
Xarici İşlər Nazirinin Dövlət Katibi, Avropa İttifaqında Lietuvianın əbədi nümayyəndəliyinin 
səfiri avropa ittifaqının Siyasi və Təhlükəsizlik Komitəsində, ABŞ –nın təhlükəsizlik siyasətinin 
departamentində direktor, Xarici İşlər Nazirliyində vəzifələrdə və başqa yüksək vəzifələrdə 
işləmişdir. Hal-hazırda o, Avropa ittifaqının Azərbaycanda səfiri olaraq işləyir. 

Avropa ittifaqının müşahidəşi misiyanın hal-hazırdaki rəhbəri cənab Erik Hoqi, Daniel 
diplomat hansıki, bu vəzifədə 2017-ci ilin 19 dekabrında təyin edildi. 2015-ci ilin aprelindən 
cənab Hoqi Avropa ittifaqının müşahidəçi missiyasının müavini ancaq, 2017-ci ilin 1 
sentyabrından artıq missiyanın qüvvədə olan rəhbəridir. Avropa İttifaqının müşahidəçi 
missiyada işləyənə qədər cənab Hoqi 16 il ərzində  Daniya Xarici İşlər Nazirliyində  necə 
ikitərəfli, elədə çoxtərəfli pozisiyalar tutmuşdur Kopenhaqendə, elədə missiyalarda, eyni 
zamnda Nyu-Yorkda və Moskvada işləyirdi.

Gürcüstanda Avropa ittifaqının 
müşahidəçi missiyası cənab Erik 

Hoq yerli televiziya ilə müsahibədə 
xüsusi priz haqqlnda danışır prizin 

təqdim edilməsinə qədər 2017-ci ilin 
dekabırında. 
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The face of the Mission 
As the name suggests, the Mission is a 
monitoring mission. Monitoring on the 
ground is the Mission’s most visible acti-
vity. Day and night, the Mission observes, 
gathers, analyses and objectively reports 
information on conflict-related issues, 
incidents and developments in Georgia.  
 
EUMM is unique among missions 
operating under the Common 
Security and Defence Policy (CSDP), in 
that we are not a so-called Executive 
Mission; that is, we do not provide 
advice, mentoring or training to the 
host nation or its security forces. We 
simply monitor and report on the 
situation in Georgia to allow the 
Member States of the EU to develop 
policy in relation to Georgia. 
 We are an unarmed civilian moni-
toring mission, deployed to Georgia in 
September 2008 following the EU-me-
diated Six Point (ceasefire) Agreement 
which ended the August war. This 
Mission is currently the only EU 
Monitoring Mission worldwide.  
 Our monitors are the face of the 
Mission. Through their presence and 
quick response, particularly in the 
areas adjacent to the Administrative 
Boundary Lines of the breakaway re-
gions of South Ossetia and Abkhazia, 
the monitors contribute to the imme-
diate security on the ground and to 
long-term stability in the region.  
 
Impartial and objective monitoring 
The Mission is impartial and objective. 
Our monitors are mandated to cover 
the whole territory of Georgia, within 
the country's internationally recog-
nised borders; but except for a few 
visits in specific cases, the de-facto 
authorities in South Ossetia and 
Abkhazia have so far not granted the 
Mission access to the territories 
under their control.  

This prohibits the EUMM from 
carrying out its mission in these 
territories and ensuring compliance 

by the Russian Federation, South 
Ossetia and Abkhazia with the Six 
Point Agreement. 
 Instead our monitors conduct 
their patrols in the ‘Tbilisi Administe-
red Territory’. From here they obser-
ve changes affecting stability such as 
freedom of movement, repositioning 
of troops, and violations of human 
rights and international humanitarian 
law, including in the breakaway 
regions. The aim is to ensure that 
there is no return to hostilities.  
 
Keeping EU Member States informed 
The Mission monitors the progress of 
normalisation along the Admini-
strative Boundary Lines. The purpose 
is to facilitate resumption of a safe 
and normal life for the communities 
living on both sides of the Admini-
strative Boundary Lines. Finally, the 
monitors – in many cases only by 
their presence – contribute to the 
reduction of tensions by facilitating 
contact between the parties, liaison 
and other confidence building 
measures. 

After each patrol the Patrol Leader 
prepares a patrol report, supplemen-
ted with photos documenting the 
patrols findings. The reports are 
processed by the EUMM’s analytical 
capability, before being forwarded to 
the European Union Headquarters in 
Brussels for further distribution to the 
Foreign Ministries of the EU Member 
States.  

By providing and relaying impartial 
and objective information from every 
single patrol the EUMM’s monitors 
ultimately contribute to forming the 
foreign policy of the European Union 
and its Member States.   

     The EUMM Monitor 
 

EUMM 

A bulletin from the European Union Monitoring Mission in Georgia Issue #1 • July 2016 

Our monitors are… 

Our Human Security Patrols monitor human security matters such as freedom of movement, the right 
to education, internally displaced persons’ rights, and other day-to-day human security concerns. 

What is the EU Common Security 
and Defence Policy? 
The Common Security and Defence Policy 
(CSDP) enables the European Union to take a 
leading role in peace-keeping operations, 
conflict prevention and in the strengthening of 
international security. It is an integral part of 
the EU's comprehensive approach towards 
crisis management, drawing on civilian and 
military assets. Since 2003 the EU has launched 
some 30 peace missions and operations 
contributing to stabilisation and security in 
Europe and beyond. 

. 
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Opportunities for in-person dialogue

 
 
The Incident Prevention and 
Response Mechanism (IPRM) 
meetings allow participants from 
both sides of the Administrative 
Boundary Lines to talk to one 
another about security issues and 
other matters that affect people 
living along the Lines. 
 
The IPRMs for South Ossetia and 
Abkhazia were agreed in February 
2009, at the sixth meeting of the 
Geneva International Discussions. 
Over the years, the IPRM format 
has proved to be a very efficient 
tool in managing the situation on 
the ground and in promoting 
stability in Georgia. Initially, the 
venue was Dvani village, but later 
it moved to the village of Ergneti – 
the meetings are held on a spot at 
the very Administrative Boundary 
Line. 
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Incident Prevention and Response Mechanism Meetings are… 

 

IPRM in Ergneti  
IPRM meetings dedicated to the 
conflict in South Ossetia started in May 
2009, in Dvani. The meetings are 
facilitated by the EUMM and the OSCE, 
who moderate the discussions. 
Participants from the Georgian, Russian 
and de facto South Ossetian authorities 
attend the meeting. The IPRM is 
organised on a monthly basis, but can 
be convened at short notice at the 
request of any of the participants. 
Technical meetings to discuss incidents 
or issues in situ have been organised 
between the IPRM meetings. 
More than 80 IPRM meetings have 
been held to date in Ergneti. 
 
 
 
 

IPRM in Gali 
The first IPRM meeting for Abkhazia 
took place in July 2009, in Gali, a town 
located in Abkhazia within ten 
kilometres from the Administrative 
Boundary Line. The IPRM is chaired by 
the UN, with the participation of 
EUMM. Participants from the Georgian, 
Russian and de facto Abkhaz authorities 
attend the meeting. The IPRM is 
organised on a monthly basis, but can 
be convened at short notice at the 
request of any of the participants. More 
than 50 IPRM meetings have been held 
to date in Gali.  
 

IPRM meetings were established in 2009, following an agreement reached during the Geneva International Discussions 
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In terms of personnel strength, Field Office Mtskheta 
is the smallest of the Mission’s three Field Offices, 
but it has the largest Area of Responsibility (blue). 

  
Covering the whole of Eastern Georgia
The Field Office in Mtskheta is one 
of the Mission’s three Field Offices, 
located across Georgia. From here 
the Mission’s monitors conduct 
their patrols and cooperate with 
local partners and interlocutors. 
 
In terms of personnel strength, Field 
Office Mtskheta is the smallest, but 
it has the largest Area of Responsi-
bility covering Eastern Georgia, 
from Akhaltsikhe in the southeast to 
Stepantsminda in the north and 
Lagodekhi in the east.  
 The Field Office monitors the 
eastern section of the South Osse-
tian Administrative Boundary Line, 
including the Controlled Crossing 
Point in Odzisi (see page 2).  
 The impact on the conflict-af-
fected population on both sides of 
the Administrative Boundary line, 
including the large number of In-
ternally Displaced Persons, is a 
particular focus for the Field Office 
(see page 5). As part of this work, 
the Field Office monitors how eth-
nic and religious minorities are af-
fected and how this may have an 
impact on the stability in the 
country.  
 
23 kilometres from the capital 
As Georgia’s capital Tbilisi is loca-
ted nearby, the Field Office has 
close contacts with various civil 
society organization and govern-
ment institutions. Field Office 
Mtskheta is also the main contri-
butor to the Mission’s mandated 
task to monitor the Georgian Mili-
tary and Police Forces and their 
compliance with the 2008 Six-
point Ceasefire Agreement as well 
as the separate agreements be-
tween the Mission and the Geor-
gian authorities, aimed at provi-
ding full transparency of military 

and police activities as a confiden-
ce-building measure (see page 3).  
Covers 50% of Georgia 
The eastern half of Georgia con-
sists of six Regions and the Capital 
Tbilisi, covering approximately 
50% of country’s surface and 65% 
of its population. It borders to 
Turkey, Armenia and Azerbaijan in 
the south and Russia in the north.  
 Large areas are covered by 
mountains, both in the north and 
in the central parts with fertile 
valleys in-between, the largest 
one being Alazani Valley in Kakhe-
ti. The main river is Mtkvari, which 
runs from Turkey and Akhaltsikhe 
in the south-west via Mtskheta 
and 
 

Tbilisi to Rustavi and Azerbaijan in  
the southeast on its way to the 
Caspian Sea. Samtskhe-Javakheti 
and Shida Kartli in the south have 
large settlements of ethnic Arme-
nians and Azeri. The majority of 
Ossetians live in South Ossetia, 
which also has a significant Rus-
sian military presence.  
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Field Office Mtskheta is… 

 

Source: 2017 figures from the National Statistics Office of Georgia (*2015 census by de facto South Ossetian authorities). 

 

Monitors from Field Office Mtskheta patrol the 
entire Eastern Georgia, as here in Truso Valley.  
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In the heart of Georgia 
The European Union Monitoring 
Mission in Georgia (EUMM) 
operates three Field Offices lo-
cated across Georgia. The Field 
Offices deliver the operational 
capacity of the Mission. From 
here, the Mission’s monitors 
conduct their patrols and coope-
rate with local partners and 
interlocutors.  
 
Field Office Gori is located in Cen-
tral Georgia – in the very heart of 
Georgia – 80 kilometres northwest 
of the capital Tbilisi in the town of 
Gori, the country’s sixth largest, 
with a population of around 
77,000.  
 When the monitors of the new-
ly established Mission arrived in 
Gori in October 2008, they moved 
into the current Field Office facili-
ties in central Gori.  
 The buildings, which previously 
served as bank and restaurant, 
were undamaged by war and were 
instantly found suitable to 
accommodate the EUMM Field 
Office.  

From the central location in 
Gori and in cooperation with the 
Field Office in Mtskheta, Field Offi-
ce Gori undertakes the Mission’s 
activities along the Administrative 
Boundary Line with South Ossetia. 
In fact, the Gori Field Office is 
situated less than 35 kilometres 
south of Tskhinvali, the capital of 
the de facto Republic of South 
Ossetia. 
 
Small in size, large in numbers 
In comparison to the Area of 
Responsibility of the two other 
EUMM Field Offices, Field Office 
Gori’s is relatively small.  
 Despite its lesser size, the Field 
Office in Gori has attached the 
highest number of mission 
members with 61 internationals 
and 22 nationals currently serving 
in the Field Office. This correlation 
relates predominantly to the 
nature and intensity of the tasks 
and incidents within this particular 
Area of Responsibility.  
 The monitors in Gori Field 
Office conduct annually over 1,800 
patrols.  
 

Active in outreach and social life 
Field Office Gori is exceptionally 
active in its outreach activities 
towards the residents of Gori and 
the conflict-affected population 
living along the Administrative 
Boundary Line. The activities 
include school visits and presen-
tations on the EU and the Mis-
sion’s mandate as well as sports 
events and tournaments. Further-
more, within the framework of its 
outreach activities, the Mission 
also carries out university lectures 
on a regular basis to students at 
the Sukhishvili University and the 
National Defence Academy of 
Georgia, both located in Gori.  
 The Field Office is also 
renowned for its vivid social life. 
Monitors and national staff 
regularly take part in numerous 
social gatherings such as salsa 
dancing, basketball, football and 
card games. Farewells for 
departing mission members as 
well as birthdays, and even name 
days, are regularly celebrated by 
all staff.  
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Field Office Gori… 

 
Monitors in front of the Field Office in Gori preparing 
to depart for a patrol to the Administrative Bounda-
ry Line to South Ossetia. The monitors from Gori 
conduct annually over 1,800 patrols. 
 

. 
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This is the real Field Office 

The EUMM has three fully staffed 
Field Offices in Georgia. These are 
the bases from where operations are 
conducted and where cooperation 
with partners and interlocutors is 
coordinated.  
 
In Eastern Georgia Mtskheta and Gori 
Field Office cover the activities inland 
and along the Administrative Boun-
dary Line with South Ossetia.  
 In the western corner of the coun-
try, Field Office Zugdidi covers the ins 
and outs of the entire Western Geor-
gia. “This is the real field office” some 
say, not least because of its remote 
location to the capital; a road trip to 
the capital Tbilisi easily takes 5 hours.  
 
A gigantic tropical sauna 
Zugdidi is the town where people do 
their shopping in the market, not in 
the supermarket. Local farmers sell 
their fruits and vegetables in the 
bazaar, where the cheapest and best 
fresh produce from the surrounding 
farmland can be found all year round.  
 For the villagers, a trip to Zugdidi 
is considered a real journey to a 
buzzing town with the opportunity to 

do all necessary shopping for the 
week. For internationals, who are 
used to having produce from around 
the globe at their disposal at any time 
of the year, this “simple life” may take 
some time to get used to. 
Interruption of water supplies and 
electricity cuts are no exception here.  
 Zugdidi is well known for its very 
humid climate. In summertime, 
mercury often climbs to 40 degrees, 
temporarily turning the town into a 
gigantic tropical sauna. This adds up 
to the feeling that Zugdidi is indeed 
off the beaten path.  
 
Like a great big family 
The combination of these elements 
make working in Western Georgia 
slightly more challenging, but on the 
other hand it brings the Field Office 
staff more closely together.  
 Every so often, the atmosphere in 
the office is close to family-like. In all 
weather conditions, colleagues go on 
patrol together from early morning 
until late night and occasionally they 
camp together during overnight 
patrols. They play volleyball together, 
watch football together, travel 

around in their free time together. 
Some even take their breakfast 
together. This is why many monitors 
also keep referring to this Field Office 
as “the Family Field Office”.  
 
The early days 
In August 2008, a team from the Euro-
pean Union Special Representative for 
Southern Caucasus was tasked to set 
up a Field Office in Zugdidi, initially 
located in Samegrelo Hotel, ironically 
referred to as the Hilton of Zugdidi; 
and a Field Office in the coastal town 
of Poti. Both offices were handed 
over to the newly established 
Mission, when the monitors arrived 
on 1 October 2008. The Poti office 
was almost instantly transferred to 
Khashuri and remained in operation 
until 14 September 2009.  
 Then, on Christmas Eve 2008 the 
Zugdidi Field Offices moved to its 
current location on Meunargia Street. 
The building, which once served as a 
family residence, today hosts 49 
international and 19 national staff. It 
consists of 11 rooms, supplemented 
by an outbuilding and 14 containers.  
 Since 2008, Field Office Zugdidi 
has conducted over 16,000 patrols in 
Western Georgia.  
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They say… 

 
The Zugdidi Field Office in Meunargia Street has 
been the home of EUMM in Western Georgia 
since Christmas Eve 2008. 

The Field Office Mama 
 “Panama” is a diner located right next to the 
Field Office. It is a well-known establishment 
run by Nunu, the friendliest Georgian woman 
in town. She prepares breakfast, lunch and 
dinner for the monitors, hosts TV football 
tournaments, birthday parties and farewell 
parties. She is one of those, who over the 
years, has seen the most monitors come and 
go. Flags from all  
the EU Member  
States decorate the  
inside walls as a  
reminder of the 335  
monitors who  
served in Zugdidi  
since 2008. 
 

.... 
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Reducing tensions by phone 
One of the fundamental tasks of the 
European Union Monitoring Mission 
in Georgia is to “contribute to the 
reduction of tensions through liaison, 
the facilitation of contacts between 
parties (of the conflict) and other 
confidence building measures”, as 
stated in the 15 September 2008 
decision by the Council of the 
European Union to establish the 
Mission.  
 
The objective of the Mission is to 
ensure that there is no return to 
hostilities and to facilitate the 
resumption of a safe and normal life 
for the local communities living on 
both sides of the Administrative 
Boundary Lines with Abkhazia and 
South Ossetia. 
 
The Hotline  
Frequent communication between 
parties to the conflict prevents escala-
tion of incidents and builds confiden-
ce. To enable a reliable and instant 
communication between the parties, 
the Mission has established and 
operates a mechanism – the Hotline – 
which allows all sides to communicate 
around the clock, seven days a week.  
 The Hotline facilitates commu-
nication between security actors 
representing the Georgian authori-
ties, Abkhaz and South Ossetian 
Hotline Holders, and the Commands 
of the Russian Federation Border 
Guards based in Abkhazia and South 
Ossetia. These are all referred to as 
Hotline Holders. 
 The Hotline is not a point-to-point 
connection. All communication goes 
to and from the Mission’s Hotline 
Holder.  
 The role of the Mission’s Hotline 
Holder is – in line with the Mission’s 
Mandate and to the extent possible – 
to facilitate a peaceful resolution of 
tensions, concerns and issues. 
 

 
Incident prevention and 
management  
In case of irregularities, incidents or 
requests – typically, but not only, 
relating to the Administrative 
Boundary Line – one of the Hotline 
Holders will call the Mission’s Hotline 
Holder and ask for clarification. This is 
referred to as a Hotline Activation.  
 The Mission’s Hotline Holder will 
then call the relevant counterpart to 
convey the information, query or 
concern. After each activation a case 
is opened and all activities are logged 
by the Mission.  
 In most cases the side receiving 
the question or concern will need 
time to investigate the issue through 
their chain of command and will call 
back once the issue has been clarified.  
 If a clarification cannot be 
obtained within a period, best 
described as reasonable, the relevant 
Hotline Holder will call back and 
inform the Mission’s Hotline Holder 
that the answer will be delayed and 
for how long. Once the answer is 
received, it is passed to the 
counterpart. 
  

In some cases, the ‘conversation’ 
between the Hotline Holders  
continue back and forth for several 
hours or days until it is closed. 
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The EUMM Hotline is… 

 

Pavels Sarigins (left) and Michal Ostasz (right) 
are the European Union Monitoring Mission’s 
current Hotline Holders. 
 
 
 

The European Union 
Monitoring Mission  
Hotline Holders 
The Mission has two Hotline 
Holders of which one is on 24/7 
duty for 7 or 14 consecutive days.  
Both are fluent in English and 
Russian and have professional 
backgrounds as senior Border 
Guard Officers or from another 
law enforcement agency in one of 
the European Union Member 
States. They have served in 
International Border Guard 
Departments and have field 
experience in cross-border 
cooperation. Their tour of duty in 
the Mission is typically minimum 
two years, often longer. Although 
the official title of the Missions’ 
Hotline Holders is Liaison Officer, 
this label is hardly ever used. 

•  

 The EUMM Monitor      •  1  •      Issue #1, July 2016  
 

 
  

The face of the Mission 
As the name suggests, the Mission is a 
monitoring mission. Monitoring on the 
ground is the Mission’s most visible acti-
vity. Day and night, the Mission observes, 
gathers, analyses and objectively reports 
information on conflict-related issues, 
incidents and developments in Georgia.  
 
EUMM is unique among missions 
operating under the Common 
Security and Defence Policy (CSDP), in 
that we are not a so-called Executive 
Mission; that is, we do not provide 
advice, mentoring or training to the 
host nation or its security forces. We 
simply monitor and report on the 
situation in Georgia to allow the 
Member States of the EU to develop 
policy in relation to Georgia. 
 We are an unarmed civilian moni-
toring mission, deployed to Georgia in 
September 2008 following the EU-me-
diated Six Point (ceasefire) Agreement 
which ended the August war. This 
Mission is currently the only EU 
Monitoring Mission worldwide.  
 Our monitors are the face of the 
Mission. Through their presence and 
quick response, particularly in the 
areas adjacent to the Administrative 
Boundary Lines of the breakaway re-
gions of South Ossetia and Abkhazia, 
the monitors contribute to the imme-
diate security on the ground and to 
long-term stability in the region.  
 
Impartial and objective monitoring 
The Mission is impartial and objective. 
Our monitors are mandated to cover 
the whole territory of Georgia, within 
the country's internationally recog-
nised borders; but except for a few 
visits in specific cases, the de-facto 
authorities in South Ossetia and 
Abkhazia have so far not granted the 
Mission access to the territories 
under their control.  

This prohibits the EUMM from 
carrying out its mission in these 
territories and ensuring compliance 

by the Russian Federation, South 
Ossetia and Abkhazia with the Six 
Point Agreement. 
 Instead our monitors conduct 
their patrols in the ‘Tbilisi Administe-
red Territory’. From here they obser-
ve changes affecting stability such as 
freedom of movement, repositioning 
of troops, and violations of human 
rights and international humanitarian 
law, including in the breakaway 
regions. The aim is to ensure that 
there is no return to hostilities.  
 
Keeping EU Member States informed 
The Mission monitors the progress of 
normalisation along the Admini-
strative Boundary Lines. The purpose 
is to facilitate resumption of a safe 
and normal life for the communities 
living on both sides of the Admini-
strative Boundary Lines. Finally, the 
monitors – in many cases only by 
their presence – contribute to the 
reduction of tensions by facilitating 
contact between the parties, liaison 
and other confidence building 
measures. 

After each patrol the Patrol Leader 
prepares a patrol report, supplemen-
ted with photos documenting the 
patrols findings. The reports are 
processed by the EUMM’s analytical 
capability, before being forwarded to 
the European Union Headquarters in 
Brussels for further distribution to the 
Foreign Ministries of the EU Member 
States.  

By providing and relaying impartial 
and objective information from every 
single patrol the EUMM’s monitors 
ultimately contribute to forming the 
foreign policy of the European Union 
and its Member States.   
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Our monitors are… 

Our Human Security Patrols monitor human security matters such as freedom of movement, the right 
to education, internally displaced persons’ rights, and other day-to-day human security concerns. 

What is the EU Common Security 
and Defence Policy? 
The Common Security and Defence Policy 
(CSDP) enables the European Union to take a 
leading role in peace-keeping operations, 
conflict prevention and in the strengthening of 
international security. It is an integral part of 
the EU's comprehensive approach towards 
crisis management, drawing on civilian and 
military assets. Since 2003 the EU has launched 
some 30 peace missions and operations 
contributing to stabilisation and security in 
Europe and beyond. 

. 
“Mşahidəçinin” 

2016-cı il iyul 
ayının N1 nəşri 

Avropa ittifaqının 
müşahidəçi 
misiyasının 

müşahidəçisi 
haqqında nəql 

edir.

“Mşahidəçinin” 
2017-ci il aprel  
ayının N4 nəşri  

mərkəzi Gürcüstan 
Avropa ittifaqının 

müşahidəçi misiyası 
Qorinin sahə ofisi  

haqqında nəql edir.

“Mşahidəçinin” 
2016-cı il 

avqust ayının 
N2 nəşri Qəribi 
Gürcüstanın və 

Avropa ittifaqının 
müşahidəçi 

misiyası Zuqdidin 
sahə ofisi 

haqqında nəql 
edir.

“Mşahidəçinin” 
2017-ci  il avqust 
ayının N5 nəşri 

şərqi Gürcüstanın 
və Avropa ittifaqının 
müşahidəçi misiyası 
Msxetanın sahə ofisi 
haqqında nəql edir.

“Mşahidəçinin” 
2016-cı il dekabr 
ayının N3 nəşri 

Avropa ittifaqının 
müşahidəçi 

misiyası tərəfindən 
yaradılmış telefon 

qaynar xətti  
haqqında nəql edir.

“Mşahidəçinin” 
2018-ci  il 

avqust ayının 
N6 nəşri insident 

prevensiyasının və 
onların təsir etmə 
mexanizmlərinin 
görüşü haqqında 

nəql edir.

Javier SOLANA, 
EU High Representative for the CFSP, 

condemns the attack against an EUMM patrol
near the Abkhazian administrative boundary line

Gürcüstan vətəndaşının  Avropa ittifaqının müşahidəçi 
missiyasının patrul tərəfdarlarının təcili tibbi yardım 
avtomobilini idarə edirdi  faciəvi ölümü

Missiyanın yaranmasının ilk günündən bizim prioritet missiyanın 
əməkdaşları nın və bizim işləməmizin tərəfdarına uyğu olan 
təhlükəsizliyidir. Missiya əməkdaşlarına qoruyucu ələtin və sonsuz 
rejimi təhlükəsizlik situasiyası haqqında məlumat verməklə  treninklər  
hazırlayır. Təhlükəsizliyin bu cür ölçülərini qoruma şərtlərində də bizim 
işimizin riski var. Gürcüstanda çox il ərzində olma müddətində missiya 
bir necə dəfə müşahidəçilərin patrullaşdırılması zamanı təhlükə ilə 
qarşışılaşdı. 2009-cu ildə təsadüf faciyə ilə bitdi. Gürcüstanda olarkən 
10-cu il dönümündə missiya cənab Avtandil Axaladze faciəvi şəkildə 
vəfat etdi. Cənab Avtandil Gürcüstan vətəndaşı idi hansıki, 2009-cu 
ilin 21 iyununda səhər baş vermiş partlayış nəticəsində vəfat etdi. 
O, “Mediklabcorcia” təcili yardım avtomobiıni idarə edirdi hnasıki, 
Abxaziyadan administrasiya sərhəd xətti yaxınlığında erisdzxali kəndində Avropa İttifaqı müşahidəşi patruluna 
tərəfdarlıq edirdi.

“Bu gün vəfat etmiş “Mediklabcorcia”-nın sürücüsünün ailə üzvlərinə və yaxınlarına başsağlığı vermək 
istəyirəm.Avropa İttifaqı müşahidəçi missiyasının öncədən razılıaşma mandatı var, administrasiya sərhəd 
xətti yerləşən ərazidə maneçilik olmadan patrulluq etsin. Biz hələ insidentin detallarını  ayrıd edirik ancaq, 
istəyirəmki açıq olaraq bildirim ki, bizim silahsız müşahidəçilərimizə və patrul dəstəsinə hansıki, şəxsi 
hüquqları çərçivəsində şəxsi öhdəliklərini yerinə yetirilər istənilən qeyri-səbəbsiz  hücm mümkün deyli”.- 
Gürcüstanda Avropa İttifaqının müşahidəçi missiyasının rəhbəri səfir Hansiorq Haber

“Qəti olaraq Abxazeti  administrasiya sərhəd xəttinin yanında Gürcüstanda Avropa İttifaqının müşahidəçi 
missiyasının patrul dəstəsinin əksinə olan hücum  nəyin əsasındada nəticəsində tibbi yardım avtomobilinin 
sürücüsü vəfat etdi. İstəyirəm ki, ürəklə Avtandil Axaladzenin ailə üzvlərinə və yaxınlarına başsağlığı verim. 
Avropa ittifaqının müşahidəçi missiyasının məqsədi silahsız missiyası bölgələrdə yaşayan insanların yaşama 
tərzini yaxşılatmaqdır. Bizim silahsız müşahidəçilərin və onların patrul dəstəsinə İstənilən cür hücm növü 
mümkün deyli. İstəyirəmki  hər tərəfə onların öhdəliklərini  bildirəm, onların fiziki nəzarərtini tabe olan 
ərazilərdə sabitlik və təhlükəsizliyi təmin etsinlər” - Avropa ittifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik məsələləri 
üzrə ali nümayəndəsi Xavier Solana(2009-cu ilin 23 iyunu)

Avropa ittifaqının müşahidəçi missiyası haqqında 
daha artıq məlumat üçün... 
Bizim əvvəlki dövri nəşrlərinə baxın

2009-cu ilin yulu
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Gürcüstanda  on il aravermədən olma ... ... Pa trulluq gecə və gündüz 

Missiyanın keçmiş rəhbəri səfir Andjei Tişkieviç 
missiya müşahidəçiləri ilə birlikdə 2012-ci ilin qış 
günlərinin birində

2014-cü ilin oktyabrın əvvəli. Avropa İttifaqının 
müşahidəçi missiası ofisi cavabdeh olduğu areal-
da patrulluq edir.

Avropa İttifaqının müşahidəçi missiası 2008-
ci ildə hərəkət etdi, onun məqsədi müharibə 
hərəkətlərinin yeniləməyinin aradan qaldırması 
idi. 2013-cü ilin qışı.

Missiyanın rəhbəri cənab Erik Hoq Alman 
Federasiyası Respublikasının kansleri, onun 
Mükəmməl xanımı Angela Merkelə son zamnlar 
Cənubi osetiyanın administrasiya sərhəd xətti 
yaxınlığında olan hadisələr haqqında məlumatı 
qısa olaraq bildirir. 2018-ci il avqust

Gürcüstanda Avropa İttifaqının müşahidəçi missiyası 
tərəfindən nəşr edilib əlaqə saxlyın:

press@eumm.eu • Desdoili, pres-spiker: Des.Doyle@
eumm.eu •İuliu draqiçi, pressa və cəmiyyətlə əlaqə 
ofiseri Iuliu.Draghici@eumm.eu

Avropa İttifaqının müşahidəçi missiyası Gürcüstan-
da Avropa İttifaqının təhlükəsizilliyi və müdafiəsinin 
ümumi siyasətinin yeganə missiyası hansıki, müşa-
hidəçiliyə orientasiyalıdır. Missiyanin gedişatda olan 
mandatı, 2010-ci ilin 14 dekabrına qədər davam etmə 
ehtimalındadır.

2013-cü il. Avropa İttifaqının müşahidəçi missi-
yasının Zuqdid bölgəsində ofisin əməkdaşları yerli 
əhali ilə danışırlar.

Avropa ittifaqının müşahidəçi missiyası son 10 il 
müddətində 24 saatlıq gündəlik rejimdə  onun 
üçün işləyir ki, administrsiya sərhəd xəttinin yaxın-
lığında yaşayan əhalinin  təhlükəsizliyi və normal 
yaşamalarını tərtib etmək üçün işləyir. 2009 – cu 
il. Avropa İttifaqının müşahidəçi missiyasının msx-
eta sahə ofisində müşahidəçi patrul qeydlər edir.
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