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الدورة الثامنة والستون
البند  43من جدول األعمال
النـ زاعات اليت طال أمدها يف منطقة جمموعة بلدان
جورجيا وأوكرانيـا وأرربياـان ومولـدووا ورهارهـا
على السالم واألمن والتنمية على الصعيد الدويل
جورجيا :مشر وع قرار

حالــــــة املشــــــرالن اا ليــــــا والالجــــــطق مــــــن أ ا لــــــا وجورجيــــــا ومنطقــــــة
تسخينفايل/أوسيتيا اجلنوبية ،جورجيا
إن اجلمعية العامة،
إذ تشري إىل مجيع قراراهتا املتعلقة بتووري احلمالة واملساعدة للمشرالن اا ليا ،مبـا ويهـا
قراراهتــــــا  354/26املـــــ ر  31كــــــانون األول/الســــــم  6002و  632/26املــــ ـ ر
 35ألار/مـــالو  6001و  402/24املـــ ر  2أللول/ســـبتم  6002و  326/23املـــ ر
 31كــــــــانون األول/الســــــــم  6002و  622/23املـــــــ ر  2أللول/ســــــــبتم 6030
و  612/25املــــــ ـ ر  62حزلران/لونيــــــ ـ  6033و  325/22املــــــ ـ ر  32كــــــــانون
األول/الســـــم  6033و  614/22املـــ ـ ر  4متو /لوليـــ ـ  6036و  621/22املـــ ـ ر
 34حزلران/لوني  6034و  310/21امل ر  31كانون األوّل/السم ،6034
وإذ تشري أيضا إىل مجيع قرارات جملس األمن املتعلقـة ورجيـا ،الـيت التككيـد ويهـا
على ضرورة أن تعمل مجيع األطراف من أجـل إحـالل سـالم اـامل وعـواة املشـرالن اا ليـا
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والالجطق إىل مواطنهم األصلية ،وإر ت كد أمهية تنفيذها تنفيذا تاما ويف الوقت املناسب،
وإذ تق ر باملبــااا التوجيهيــة املتعلقــة بالتشــرلد الــدا ل ( )3بوصــفها ااطــار الــدويل
الرئيس حلمالة املشرالن اا ليا،
وإذ يسررراو ا القلر ر إ اء التغـــيريات الداغراويـــة القســـرلة النامجـ ـة عـــن النــــزاعات
يف جورجيا،
وإذ يساو ا القل أيضا إ اء احلالة اانسانية اليت أور ها النـزاع املسلح الـذ نشـب
يف رب/أغسطس  6001وأاى إىل تشرلد عدا ر ر من املدنيق قسرا،
وإذ تضرر ع اارها رررا الضـــرورة امللحـــة اجيـــاا حـــل للمشـــاكل املتصـــلة بالتشـــرلد
القسر يف جورجيا،
وإذ تشر ر علـــى أمهيـــة املناقشـــات الـــيت بـــدأت يف جنيـ ـ يف  35تشـــرلن األول/
أكتــوبر  6001وأمهيــة اتســتمرار يف معاجلــة مســكلة عــواة املشــرالن اا ليــا والالجــطق اون
أ عوائـ وبصــورة طوعيــة رمنــة حتفــهل ــم كرامتـهم علــى أســاب املبــااا املعتــرف ــا اوليــا
واملمارسات املتبعة يف تسولة النـزاعات،
وإذ حتيط الما بتقرلر األمق العام عن تنفيذ القرار ،)6(621/22
 - 3تق حب مجيع املشرالن اا ليا والالجطق وررلتهم ،بغض النظر عن انتمـائهم
العرق  ،يف العواة إىل الارهم يف مجيع أحناء جورجيا ،مبا يف رلك أ ا لا ومنطقـة تسـخينفايل/
أوسيتيا اجلنوبية؛
 - 6تؤك ر ضــرورة احتــرام حقــوي امللييــة جلميــع املشــرالن اا ليــا والالجــطق
املتضــررلن مــن النـــزاعات يف جورجيــا واليــ عــن اتســتيالء علــى املمتليــات يف انتــها
لتلك احلقوي؛
-4

تعي تأكي أن التغيريات الداغراوية القسرلة أمر ت جيو قبول ؛

 - 3تش على الضرورة امللحة ألن تصل األنشطة اانسانية اون عوائ ـدماهتا
إىل مجيع األاخاص املشرالن اا ليـا وإىل الالجـطق وسـائر املقـيمق يف كـل املنـاط املتضـررة
من النـزاعات اا ل جورجيا؛
__________
( ،E/CN.4/1998/53/Add.2 )3املرو .
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 - 5هتي ر ميــع املشــاركق يف مناقشــات جني ـ تيثي ـ جهــواهم مــن أجــل
إحالل سالم اائم ،واتلتـزام بتعزلـز تـدابري بنـاء الثقـة ،واختـار طـوات وورلـة لضـمان احتـرام
حقوي اانسان وهتيطة ظروف أمنية م اتية تسهّل عـواة مجيـع املشـرالن اا ليـا والالجـطق إىل
مواطنهم األصلية من اون أ عوائ وبصورة طوعية ورمنة حتفهل م كرامتهم؛
 - 2ت ش على ضرورة وضع جدول مين لضمان عـواة مجيـع املشـرالن اا ليـا
والالجطق املتضررلن من النــزاعات يف جورجيـا إىل الـارهم اون أ عوائـ وبصـورة طوعيـة
ورمنة حتفهل م كرامتهم؛
 - 2تطل إىل األمق العام أن لقدم إىل اجلمعية العامة يف اورهتا التاسعة والسـتق
تقرلرا اامال عن تنفيذ هذا القرار؛
 - 1تق ر أن تــدريف يف مشــروع جــدول أعمــال اورهتــا التاســعة والســتق البنــد
املعنون ” النـزاعات اليت طـال أمـدها يف منطقـة جمموعـة بلـدان جورجيـا وأوكرانيـا وأرربياـان
ومولدووا ورهارها على السالم واألمن والتنمية على الصعيد الدويل“.
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