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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/L.79( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

ــة - ٦٣/٣٠٧ ــا ومنطق ــا، جورجي ــة املــشردين داخليــا والالجــئني مــن أخبازي  حال
 أوسيتيا اجلنوبية، جورجيا/تسخينفايل

 ،إن اجلمعية العامة 
واملــساعدة للمــشردينتــوفري احلمايـةب املتعلقـة إىل مجيــع قراراـا ذات الــصلةإذ تـشري 

 ٦٢/٢٤٩  و٢٠٠٧ديــسمرب/ كــانون األول١٨ املــؤرخ٦٢/١٥٣فيهــا قراراهــا  مبــاداخليــا،
 ،٢٠٠٨مايو/ أيار١٥املؤرخ

جورجيـاشأنبـ املتخـذة إىل مجيـع قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلةوإذ تشري أيـضا 
املـشردين ودةوبعـسـالم شـاملإحـاللمجيـع األطـراف مـن أجـلعمـلأن ترورةضبـ واملتعلقة

ــهم األصــلية، ــا والالجــئني إىل مواطن ــذهاوإذ تؤكــدداخلي ــة تنفي ــا أمهي ــذا تام الوقــت ويفتنفي
  املناسب،

ــر  ــشر وإذ تق ــة بالت ــة املتعلق ــادئ التوجيهي ــداخلييباملب دويلالــطــاربوصــفها اإل )١(د ال
 رئيسي حلماية املشردين داخليا،ال
رافيــة القــسرية النامجــة عــن الرتاعــات يفريات الدميغي إزاء التغــالقلــق وإذ يــساورها 

 جورجيا،
ــة اإلنــسانية إزاءالقلــق أيــضا وإذ يــساورها  عــن الــرتاع املــسلح يف نتجــتالــيتاحلال

 ملدنيني،عدد أكرب من ا إىل التشريد القسري لتأدواليت ٢٠٠٨أغسطس/آب
شريدالتــصلة بجيــاد حــل للمــشاكل املتــإىل إ احلاجــة امللحــةوإذ تــضع يف اعتبارهــا 

 القسري يف جورجيا،

_______________
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 كتـوبرأ/تـشرين األول ١٥يفعلى أمهية املناقـشات الـيت بـدأت يف جنيـفوإذ تشدد 
 لمـشرديندون إعاقـة لمعاجلة مسألة العودة الطوعية واآلمنة والكرميـة وأمهية مواصلة و٢٠٠٨

 ،رتاعات تسوية الاتداخليا والالجئني على أساس املبادئ املعترف ا دوليا وممارس
 ،)٢(٦٢/٢٤٩تنفيذ قرار اجلمعية العامةب املتعلقتقرير األمني العامب حتيط علماوإذ 
وذريتهم، بغض النظر عن انتمـائهمالالجئنيو حبق مجيع املشردين داخلياتقر - ١ 

 ؛ اجلنوبيةأوسيتياويف ذلك أخبازيا  مباالعرقي، يف العودة إىل ديارهم يف مجيع أحناء جورجيا،
ــا والالجــئني تؤكــد - ٢  ــشردين داخلي ــع امل ــة جلمي ــوق امللكي ــرام حق ضــرورة احت

ء علــى املمتلكــات يف انتــهاك والكــف عــن االســتيالالرتاعــات يف جورجيــا مــناملتــضررين
 احلقوق؛ لتلك

 ؛ أمر ال جيوز قبولهالتغريات الدميغرافية القسرية على أن تعيد تأكيد - ٣ 
  مجيـعةعاقـإألنـشطة اإلنـسانية دونا  أن تشملإىلاحلاجة امللحة علىتشدد - ٤ 

 مــن املــشردين داخليــا والالجــئني وغريهــم مــن املقــيمني يف مجيــع املنــاطق املتــضررةاألشــخاص
 ؛يف مجيع أحناء جورجيااتالرتاع

من أجـل إقامـةمميع املشاركني يف مناقشات جنيف تكثيف جهوده جبيب - ٥ 
قــة واختـاذ خطــوات فوريـة لــضمان احتـرام حقــوقتعزيـز تــدابري بنـاء الثوااللتــزام بسـالم دائـم

ــةاإلنــسان ــة لؤظــروف أمنيــة م ويئ ــة والعــودةلاتي ــة ودونالمنــة واآلطوعي ــعةعاقــإكرمي  جلمي
 ؛املشردين داخليا والالجئني إىل مواطنهم األصلية

ــ - ٦  ــى ضــرورة وضــع جــدول زمــين لــضمانشددت ــةاآلطوعيــة والعــودةال عل من
يف جورجيـاالرتاعـات مـناملتـضررينع املشردين داخليا والالجـئنيجلميإعاقةكرمية ودونالو

 ؛ديارهم إىل
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعـة والـستنيتطلب - ٧ 

 تقريرا شامال عن تنفيذ هذا القرار؛
ــدتقــرر - ٨  ــدورا الرابعــة والــستني البن   أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل

اليت طـال أمـدها يف منطقـة جمموعـة بلـدان جورجيـا وأوكرانيـا وأذربيجـان الرتاعات”املعنون
 .“ومولدوفا وآثارها على السالم واألمن والتنمية على الصعيد الدويل

 ١٠٤اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٩

_______________

)٢( A/63/950. 


