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 ♲ ستعمالالرجاء إعادة اال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/64/L.62( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

حالــة املــشردين داخليــا والالجــئني مــن أخبازيــا، جورجيــا ومنطقــة - ٦٤/٢٩٦
 أوسيتيا اجلنوبية، جورجيا/تسخينفايل

 
 ،إن اجلمعية العامة 
عدة للمـشردين داخليـا،تـوفري احلمايـة واملـساشأن باملتخذة إىل مجيع قرارااإذ تشري 

ــا مبــا ــا قرارا ــؤرخ٦٢/١٥٣فيه ــسمرب/ كــانون األول١٨ امل ــؤرخ٦٢/٢٤٩  و٢٠٠٧دي  امل
 ١٨ املـؤرخ٦٤/١٦٢  و٢٠٠٩سـبتمرب/ أيلـول٩ املؤرخ٦٣/٣٠٧  و٢٠٠٨مايو/ أيار١٥

 ،٢٠٠٩ديسمرب/كانون األول
ــضا  ــشري أي ــن املتخــذةوإذ ت ــرارات جملــس األم ــع ق ــ إىل مجي ــاشأنب ــةجورجي واملتعلق

املــشردين داخليــاوبعــودةســالم شــاملإحــاللمجيــع األطــراف مــن أجــلأن تعمــلرورةبــض
 املناسب، الوقت ويفتنفيذا تاما أمهية تنفيذهاوإذ تؤكدوالالجئني إىل مواطنهم األصلية،

ــر  ــداخلي وإذ تق ــشريد ال ــة بالت ــة املتعلق ــادئ التوجيهي  بوصــفها اإلطــار الــدويل)١(باملب
 ماية املشردين داخليا،الرئيسي حل

ــساورها  ــق وإذ يـ ــاتالقلـ  إزاء التغـــيريات الدميغرافيـــة القـــسرية النامجـــة عـــن الرتاعـ
 جورجيا، يف
ــة اإلنــسانية إزاءالقلــق أيــضا وإذ يــساورها   عــن الــرتاع املــسلح يفالــيت نتجــتاحلال

 ملدنيني،عدد أكرب من ا إىل التشريد القسري لتأدواليت ٢٠٠٨أغسطس/آب

_______________
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شريدالتـــصلة بجيــاد حـــل للمــشاكل املتــإل امللحــةالـــضرورة ضع يف اعتبارهــاوإذ تــ 
 القسري يف جورجيا،

 كتـوبرأ/تـشرين األول ١٥يفعلى أمهية املناقـشات الـيت بـدأت يف جنيـف وإذ تشدد 
طوعيـة وآمنـةبـصورةداخليـا والالجـئني ملشردينامعاجلة مسألة عودةأمهية مواصلة و٢٠٠٨

 ،رتاعاتال  تسويةاتعلى أساس املبادئ املعترف ا دوليا وممارس قعوائدون أيوكرمية و
 ،)٢(٦٣/٣٠٧قرارال تنفيذعنتقرير األمني العامب وإذ حتيط علما 
 حبق مجيع املشردين داخليا والالجئني وذريتهم، بغض النظر عن انتمـائهمتقر - ١ 

  ذلك أخبازيا وأوسيتيا اجلنوبية؛يف العرقي، يف العودة إىل ديارهم يف مجيع أحناء جورجيا، مبا
ــا والالجــئنيتؤكــد - ٢  ــشردين داخلي ــع امل ــة جلمي ــوق امللكي ــرام حق  ضــرورة احت

املتــضررين مــن الرتاعــات يف جورجيــا والكــف عــن االســتيالء علــى املمتلكــات يف انتــهاك
 احلقوق؛ لتلك

 جيوز قبوله؛  ال أمرات الدميغرافية القسريةريالتغيعلى أن تعيد التأكيد - ٣ 
  مجيـععوائـقألنـشطة اإلنـسانية دونا ألن تشمل امللحةالضرورة على تشدد - ٤ 

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

 إقامـةمن أجـلمميع املشاركني يف مناقشات جنيف تكثيف جهوده جبيب - ٥ 
تعزيـز تــدابري بنـاء الثقــة واختـاذ خطــوات فوريـة لــضمان احتـرام حقــوقوااللتــزام بسـالم دائـم

ــةاإلنــسان مجيــع املــشردين داخليــا والالجــئني إىل مواطنــهمعــودةاتيــة لؤظــروف أمنيــة مويئ
 ؛عوائقدون أيوطوعية وآمنة وكرمية بصورةاألصلية

 مجيـع املـشردين داخليـا عـودةان على ضرورة وضع جدول زمين لضمشددت - ٦ 
ــارهم يف جورجيــا إىلاملتــضررين مــن الرتاعــاتوالالجــئني ــة وآمنــة وكرميــة بــصورةدي طوعي

 ؛عوائقدون أيو
 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا اخلامـــسةتطلـــب - ٧ 

 والستني تقريرا شامال عن تنفيذ هذا القرار؛

_______________

)٢( A/64/819. 
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 جـدول األعمـال لـدورا اخلامـسة والـستني البنـد مشروع أن تدرج يفتقرر - ٨ 
الرتاعات اليت طـال أمـدها يف منطقـة جمموعـة بلـدان جورجيـا وأوكرانيـا وأذربيجـان”املعنون

 .“ومولدوفا وآثارها على السالم واألمن والتنمية على الصعيد الدويل
 ١١٥اجللسة العامة

 ٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول٧
 


