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قرار اختذته اجلمعية العامة
])A/62/L.45( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[

 حالة املشردين داخليا والالجئني من أخبازيا، جورجيا-٦٢/٢٤٩
،إن اجلمعية العامة

 إىل قراراـا ذات الـصلة بـشأن تـوفري احلمايـة واملـساعدة للمـشردين داخليــا،        إذ تـشري 
قرارهامبا ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ؤرخ امل٦٢/١٥٣فيها

تقر مهمـا تعتـرب إطـارا دول     )١(بـأن املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتـشرد الـداخلي           وإذ يـا
حلماية املشردين داخليا،

يــساورها القلــقوإذ ــالغ  إزاء مــا جيــري مــن انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان وللقــانون   ب
،العرقيعنف القائم على االنتماء  جورجيا، وخباصة ال،اإلنساين الدويل يف أخبازيا

مـؤمترات   إىل مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة، وإذ حتيط علما بنتـائج            وإذ تشري 
)١٩٩٦(ولـشبونة)١٩٩٤(بودابستاألمن والتعاون يف أوروبا يف      القمة اليت عقدا منظمة   

ــيما )١٩٩٩(واســطنبول ــاريرال، وال س ــنتق ــتطهري”ع ــيال ــن ا “العرق ــريه م ــهاكات  وغ النت
جورجيا،اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف أخبازيا،

تعرب استيائهاوإذ  من ممارسات التشريد القسري التعسفي وأثرهـا الـسليب علـى            عن
متتع فئات كبرية من الناس حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وإذ يـساورها بـالغ القلـق إزاء                 

مئات اآلالف من األشخاص من أخبازيا، جورجيا،طردبسببةالناشئةاإلنسانياحلالة 

يــساورها القلــقوإذ  إزاء الــتغريات الدميغرافيــة النامجــة عــن الــصراع يف أخبازيــا،  بــالغ
جورجيــا، وإذ تأســف ألي حماولــة لتغــيري التكــوين الــدميغرايف الــذي كــان قائمــا قبــل نــشوب     

الصراع يف أخبازيا، جورجيا،
_______________

)١(E/CN.4/1998/53/Add.2ق، املرف.
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تؤكــد حقــوق علــى ضــرورة محايــة وضــ وإذ األخبــاز الــذين يعيــشون يف الــسكانمان
جورجيا،أخبازيا،

 حبق مجيع الالجئني واملشردين داخليا وذريتهم، بغض النظر عن انتمـائهم     تقر-١
، يف العودة إىل أخبازيا، جورجيا؛العرقي

لالجـئني واملـشردين داخليـا مـن       على أمهية احلفاظ على حقوق امللكيـة         تؤكد-٢
ــيهم ضــحايا    ــا، مبــن ف ــا، جورجي ــتطهري العرقــي ”أخبازي ــه،  “ال ــغ عن ــع  املبل ــدولويــب جبمي ال

واليتـها مـن احلـصول علـى ممتلكـات داخـل إقلـيم        خيضعون لاألعضاء أن متنع األشخاص الذين     
أخبازيا، جورجيا، انتهاكا حلقوق العائدين؛

ــى احلاجــة املاســة إ تــشدد-٣ ــضمان العــودة     عل ىل ســرعة وضــع جــدول زمــين ل
الطوعية الفورية جلميع الالجئني واملشردين داخليا إىل ديارهم يف أخبازيا، جورجيا؛

يقدم إىل األمني العام     تطلب-٤  إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثالثـة والـستني            أن
القرار؛تقريرا شامال عن  هذا تنفيذ

ــدرج يف جــدول األ تقــرر-٥ ــد     أن ت ــستني البن ــة وال ــدورا الثالث ــت ل عمــال املؤق
الصراعات اليت طال أمدها يف منطقة جمموعـة بلـدان جورجيـا وأوكرانيـا وأذربيجـان                ”املعنون  

.“ومولدوفا وآثارها على السالم واألمن والتنمية على الصعيد الدويل
٩٧اجللسة العامة 

٢٠٠٨مايو/أيار١٥


