Евроцæдисы Цæстдарæгон Мисси
Гуырдзыстон
Информаци Миссийы тыххæй
Евроцæдисы Цæстдарæгон Мисси Гуырдзыстоны
æнæгæрзифтонг æмбæстагон цæстдарæг мисси у. Уый
Евроцæдисы ‘рдыгæй 2008 азы 15-æм сентябры арæзт
æрцыд.
2008 азы августы хæсты фæстæ, бынатыл ситуацийы
стабилизаци кæнынæн, Евроцæдисы уæнг бæстæты
‘рдыгæй 200-йæ фылдæр æмбæстагон цæстдарæг
æрвыст æрцыд. Уыдон Гуырдзыстоны æмæ Уæрæсейы
Федерацийы ‘рдыгæй Евроцæдисы æхсæн¬дзинадæй
къухфыст 12-æм августы æхсæзпунктон бадзырдыл
æмæ 2008 азы 8-æм сентябры æххæст кæныны
формæты бадзырдимæ алы фарсы æмбæлон
уæвынадмæ сæ хъус дарынц.
Мисси цæстдарæгон архайд 2008 азы 1-аг октябры
Хуссар Ирыстоны æмæ Абхазийы территоритæй
уырыссаг гæрзифтонг тыхты ракæныны процессмæ
цæст дарынæй рай-дыдта. Уæдæй фæстæмæ, Мисси
æххæст кæны 24 сахатон патрулиркæнынад æмæ
сæрма-гонд хъусдард здахы Хуссар Ирыстоны æмæ
Абхазийы хирасидгæ регионты админис-тративон
арæнтæм ‘ввахс территоритæм.
Миссийы архайд у, сæйрагæйдæр, бынатыл уæвæг
уавæрмæ цæст дарын æмæ иницидентты тыххæй
хыгъдлæвæрд бавдисын. Афтæ ма, æмбæлгæ
алфæмблайы бынатыл уæвгæйæ Мисси иумæйагæй
æдасдзинады уавæры фæхуыздæр кæнынæн æххуыс
кæны.

Мандат, кæцы æппæты фыццаг 12 мæйыл уыд
нымадгонд ныр æхсæз хатты дарддæр-гонд æрцыд.
2016 азы 12-æм декабры Европæйы Совет уый 2018
азы 14-æм де¬ка¬бр¬мæ адард¬дæр кодта. Мандатмæ
гæсгæ,
Евроцæдисы
Цæстдарæгон
Мисси
Гуырдзыстоны
æппæт
территорийыл
бæстæйы
æхсæнадæмон-расидгæ арæнты фæлгæттæм хауы.
Цалдæр иумæ¬йагон визитæй йед¬дæмæ, кæцы
конкретон цаутыл у баст, Абхазийы æмæ Хуссар
Ирыстоны
дэ-факто
хица¬уæдты
‘рдыгæй
контролиргонд территоритыл Миссийы бахи¬зы¬ны
гæнæндзинадæн сифтонг кæныныл ныры онг дæр
уыдон нæ, дзурынц.
Фыццаджыдæр, Мисси гæрзифтонг конфликт
цахæмфæнды ногкæнынæй сæрæй аиу¬варс кæныныл
æмæ
Хуссар
Ирыстоны
æмæ
Абхазийы
административон арæнтæм ‘ввахс территоритыл
бынæттон цæрджытæн æдасдзинад сифтонг кæныныл
алы фарсимæ дæр кусы.
Миссийы фæнды баххуыс кæна административон
арæнтæм ‘ввахс цæрæг цæрджытæн дыууæрдæм
цæуыны уæгъдибардзинады, цæмæй цæрджытæ æнæ
тасæй æмæ æнæ къуылым¬пыдзинæдтæй сæ цард
кæной.

Бæрæггæнæнтæ æмæ факттæ Миссийы тыххæй
Бæстæ:

Гуырдзыстон

Сæрдар офис:

Тбилис

Регионалон офистæ:

Гур, Мцхета æмæ Зугдид

Миссийы райдыды бон:

2008 азы 1-аг октябрь

Миссийы мандат:

йæ тыхы ис 2018 азы 14æм декабрмæ

Миссийы разамонæг:

Эрик Хог

Миссийы сконд:

Евроцæдисы 200
цæстдарæг
19, 970, 000 Евро (2018)

Миссийы ацы азы
бюджет:
Хайадисæг бæстæтæ:

Мандат
Миссийы мандатмæ стабилизацийы, нормализацийы,
æууæнкдзинады сæндидзын кæныны æмæ ма ноджы,
европæйаг политикæйы бæрæггæнæг структурæты
информир кæныны нысанмæ гæсгæ, Ероцæдисæн
æмæ йæ уæнг бæстæтæн хыгъдлæвæрдты бавдисын
хауы, кæцы регионы Евроцæдисы фидæны хайад
райсынæн къух дæтты.
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Евроцæдисы алы уæнг
паддзахадæн йæ бон у
Миссийы хайбавæрд
бахæссын.

Мандаты æххæст кæнын
Евроцæдисы уæнг паддзахæдтæ æндæр æмæ æнæдæр
æмбæстагон, аппелацион æмæ æфсæддон фæлтæрды
уæвæг, куыд нæлгоймаг, афтæ сылгоймаг цæстдарæг
рарвыста Миссимæ. Миссийы сæрдар офис ис
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Тбилисы, фæлæ æртæ регионалон офисы та –
Мцхетæйы, Гуры æмæ Зугдиды. Алкæцы регионалон
офисы дæр цæстарджытæ дихгонд сты æртæ
тематикон къордыл, кæцытæ кусынц:
 Административон арæнты æмæ уыдонмæ ‘ввахс
территоритыл, йæ хъус дары уыцы фарстытæм,
кæцы хауы стабилизацимæ æнæ æууæнкдзинады
сæндидзынмæ;
 Гуырдзыстоны
Хихъахъхъæнынады
æмæ
Мидхъуыддæгты
министрæдтимæ
æмæ
Гуырдзыстоны
Паддзахадон
Æдасдзинады
куыстуатимæ оформитгонд бадзырд-тæм гæсгæйæ;
 Адæймаджы æдасдзинады аспекттыл конфликты
фæтк дæтгæйæ.
Мандаты æххæст кæнын регулир кæны Евроцæдисы
Цæстдарæгон Миссийы æмæ Гуырдзыстоны хицауады
‘хсæн оформитгонд æртæ бадзырдæй:
 2009 азы январы Евроцæдисы Цæстдарæгон
Миссийы æмæ Гуырдзыстоны Хихъахъхъæнынады
министрады хсæн æвæрд развæлгъау бадзырд
информацийы баивды фæдыл, кæцы 2010 азы июлы
растгонд æрцыд, административон арæнтæм ввахс
территоритыл арæнгонд цæуы Гуырдзыстоны
гæрзифтонгджын тыхты æфсæдты æмæ уæззау
техникæйы æрбынатæн. Гуырдзыстоны хицауады
рдыгæй иувæрсыг авæрд ацы къахдзæф къух дæтты
бынатыл æдасдзинад æмæ стабилондзинадæн
æмæ æхсæзпунктон бадзырдмæ гæсгæ тыхæй не
спайдакæныны принципы сфидар кæнынырдæм у
арæзт. Æдасдзинады уавæр ноджы фылдæр
фæхуыздæр уыдаид, кæд мæ дзуаппон барæнты
ауадзын æмæ аналогон хæсдзинады райсын уыдаид
Уæрæсейы Федерацийы рдыгæй.
 2008 азы октябры Евроцæдисы Цæстдарæгон
Миссийы æмæ Гуырдзыстоны Мидхъуыддæгты
министрады рдыгæй къухфыст техникон бадзырдты
ирдæй
вдисы
æмæ
арæнвæрдтæ
аразы
административон арæнтæм ввахс территоритыл
Гуырдзыстоны полицæйы тыхты рдыгæй спайдагонд
хотыхтыл æмæ сæххæстгонд куыстыл. Æдасдзинады
уавæр ноджы фылдæр фæхуыздæр уыдаид, кæд мæ
Гуырдзыстоны ацы иувæрсыг райст хæсдзинады
æмæ уромæг фомæты аналогионы Уæрæсейы
Федерацийы æдасдзинады структурæтæ дæр
ауагътаиккой.
 2015 азы ноябры Евроцæдисы Цæстдарæгон
Миссийы æмæ Гуырдзыстоны Паддза-х¬адон
Æдасдзинады куыстуаты ‘хсæн къухфыст техникон
бадзырд Евроцæдисы Цæстдарæгон Миссийы
сифтонг кæндзæн привилегитæй хъус æрдарæд
паддза-хадон
æдасдзинады
куыстуаты
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структурæтæм æмæ персоналмæ админис¬тративон
арæнтæм æввахс территоритыл, кæцыйæ фылдæр
рæзы Паддза¬хадон Æдасдзинады куыстуаты
архайддзинады
рухсдзыд.
Гуырдзыстоны
Мидхъуыд¬дæгты
министра-димæ
бадзырды
аналогимæ гæсгæ, уымæ хауы Гуырдзыстоны
хицауады
иувæрсыг
хæслæвæрдæн
сараза
арæнвæрдтæ администра¬тивон арæнтæм ‘ввахс
территоритыл Паддзахадон Æдасдзинады куыстуаты
архайддзинадæн æмæ гæрзифтонг кæнынæн.

Инцидентты превенци æмæ уыдоныл
реагиргæнæн механизм 2009 азы февралы
Женевæйы бадзырдтыл райст бадзырдмæ гæсгæ
конфликты фæрсты хсæн инцидентты превенцийы
æмæ уыдоныл реагиргæнæн механизмы фæлгæтты
регулярон фембæлдтытæ уагъд æрцыдаид.
Евроцæдисы Цæстдарæгон Миссийы, ИНО-йы, ОБСЕйы, Гуырдзыстоны, Уæрæсейы, Абхазийы æмæ Хуссар
Ирыстоны минæвæрттæ конкретон инцидентты æмæ
фарстæтыл æруынаффæ кæндзысты æмæ бæстонгонд

æрцæудзысты. Ацы фембæлдтытæ пайда сты фæрсты
хсæн æууæнкдзинад æмæ æмгуыстад сфидар
кæнынæн.
Механизмæн ис тилифонон системæ «Тæвд хахх»,
кæцы дыууæ регионимæ дæр бастдзинады фæрæз
дæтты. Тæвд хаххы системæ хайадисджытæн
конкретон инцидентты рæстæджы сырæзгæ фæзындты
тыххæй иумæйаг хъуыдыйы рæвдз кæнынæн фылдæр
пайда у æмæ уый бирæ хатт баххуыс кодта
гæнæнуæвæг хъаугъайы аиуварс кæнынæн.
Уæрæх минæварæды фæрцы, Миссийæн ис
гæнæндзинад æдзухæй æмæ рæстæгыл æрæмбырд
кæна информаци бынатыл уæвæг ситуацийы фæдыл.
Хъæугæдзинадмæ гæсгæ, лæвæрд информаци
фæстæдæр аккаг бынæттон, хицауадон æмæ
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æхсæнадæмон организацитæн адæттын, кæцы
дзуаппдæттæг у конкретон æххуыс бакæныныл.

Сæйраг проблемæтæ æмæ æнтыстдзинæдтæ
Æнæгæсгæйæ уымæ, æмæ Евроцæдисы Цæстдарæгон
Миссийы
мандаты
сконды
компо-ненты,
стабилизацийы фæстиуæг бæрæг у, нырма ноджы
ахсджиаг куыст ис ауадзинаг æууæнкдзинад
сæндидзын кæнынæн. Ацы рæстæджы ма, Мисси
бæлвырдæй хъусын кæны, цæмæй Хуссар Ирыстон
æмæ Абхазимæ бацæуыны барлæвæрды ифтонгад
баххуыс кæндзæн ирддзинады сырæзынæн, æргом
уыдзысты уым æрцæугæ инциденттæ æмæ уымæй
фæкъаддæр уыдзæнис дестабилизацийы инцидентты
риск фидæны.
2008 азы æхсæзпунктон бадзырд æххæст кæныны
формæты
бадзырдимæ
иумæ
Евроцæдисы
Цæстдарæгон Миссийы бынатыл æдзухæй уæвыны
æмæ ситуацийы стабилиз¬ацийыл арæзт тых сæйраг у.
Æххæст кæнинаг зайы бадзырды фæндзæм пункт,
уымæн æмæ Уæрæсейы æфсæддон персоналы æмæ
техникæйы æдзухон уæвынад Хуссар Ирыстоны æмæ
Абхазийы бадзырды уыцы хайы халын æвдисы.
2008 азы фæззæджы арæх дзырдтой тыхстæй,
цæмæй хæстон архæйдтыты ногæй райдайыны
конкретон гæнæндзинæдтæ кæй уæвыд. Абон,
æнæгæсгæйæ уымæ, æмæ конфликты æрбæстон
кæнынмæ нырма ноджы дард у, сырæзт æдасдзинады
æнкъарынад конфликты фæрсты ‘хсæн æмæ бынæттон
цæрджыты, афтæ ма, æрфидар ис стабилизацийы
процесс.
Инцидентты
превенцийы
æмæ
уыдоныл
реагиргæнæн
механизмы
фæлгæтты
ауагъд
фембæлдтытыл бæрæг æнтыстытæ фиксиргонд æрцыд,
уæлдайдæр та уымæ гæсгæйæ, æмæ фембæлдтытыл
алы хайадисæгæн амал лæвæрд цæуы æруынаффæ
кæна конкретон фæзынд æмæ инциденттыл æмæ ма
ноджы зæгъа иумæйаг æдасдзинады уавæримæ æмæ
сабырадон цæрджыты уавæримæ баст проблемон
фарстытæ.
Евроцæдисы Цæстдарæгон Мисси Евроцæдисы
уæнг æмæ æндæр бæстæты ‘рдыгæй Абхазийы æмæ
Хуссар Ирыстоны территоритæм æввахс æдасдзинады
æмæ стабилон-дзинады ифтонгад нысаниуæгджын
элементæй æркаст цæудзæн.

Сног 2018 азы январы
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