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გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია 13 ივნისი , 2013 

(მთავარ კომიტეტეში გადაგზავნის გარეშე) (A / 67 / L.68)] 

67/268. სტატუსი იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა აფხაზეთიდან, 

საქართველო და ცხინვალის რეგიონში / სამხრეთ ოსეთი, საქართველო 

გენერალურ იასამბლეა, 

ითვალისწინებენ რა, თავის შესაბამის რეზოლუციას იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

დაცვისა და დახმარების, მათ შორის მისი მოგვარების 62/153 of2007 წლის 18 დეკემბრის 

62/249 2008 წლის 15 მაისის, 63/307 9 სექტემბერი2009 64/162 18 დეკემბერი 2009 64/296 7 

სექტემბერი 2010 წლის 65/287 2011 წლის 29 ივნისის, 66/165 2011 წლის 19 დეკემბრის და  

66/283  და 2012 წლის 3 ივლისით დათარიღებული. 

ითვალისწინებენ რა აგრეთვე საქართველოს შესახებ უშიშროების საბჭოს ყველაშესაბამის 

რეზოლუციებს სადაც წერია, რომ ყველა მხარემ ყველაფერი უნდა გააკეთოს 

ყოვლისმომცველი მშვიდობის დასამყარებლათ, რათა  მიაღწიოს შიდა ტერიტორიებზე  

იძულებითგადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში 

დაბრუნების შესაძლებლობა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საჭიროა მათის რული და 

დროული განხორციელება, აგრეთვე აღიარებენ სახელმძღვანელო პრინციპებს ქვეყნის 

შიგნით პირთა გადაადგილების შესახებ როგორც ძირითადი საერთაშორისო ჩარჩო 

დოკუმენტს, რომელიც მიზნად ისახავს იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაცვის 

შესაძლებლობას, 

და შემდგომში გამოხატავს შეშფოთებას, რა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული 

კონფლიქტების შედეგად იძულებითი დემოგრაფიული ცვლილებების და გამო. 

აგრეთვე შეშფოთებულია ასევე, 2008 წლის აგვისტოს შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად 

გამოწვეული ჰუმანიტარული სიტუაციით.რომელმაც კიდევ ერთხელ გამოიწვია 

მშვიდობიანი მოქალაქეების უძულებითი გადაადგილება. 

1 E / CN.4 / 1998/53 / Add.2, დანართი. 
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დევნილთა საფუძველზე საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და პრაქტიკის 

კონფლიქტის მოგვარების აცნობიერებენ, რომ საჭიროა,საქართველოში იძულებით 

გადაადგილებული პირთა პრობლემის გადაწყვეტილების მიღების მოძიება . 

ხაზგასმით საუბრობენ ჟენევაში 2008 წლის  15 ოქტომბერს დაწყებულ დისკუსიების 

მნიშვნელობაზე და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა ნებაყოფლობით, 

უსაფრთხო,ღირსეულ და შეუფერხებელი დაბრუნების საკითხის საყოველთაოდ 

აღიარებული პრინციპებისა და პრაქტიკის განხილვის შესაძლებლობას განიხილავენ, ცნობად 

მიღებულია გენერალური მდივნის ანგარიში 66/2832  რეზოლუციის განხორციელებასთან 

დაკავშირებით. 

1. აღიარებს იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა და მათი შთამომავლების 

დაბრუნების უფლებას საკუთარ სახლებში , მთელი საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის 

აფხაზეთსა და ცხინვალის რაიონში/ სამხრეთ ოსეთი; მიუხედავად მათი ეთნიკური 

წარმომავლობისა. 

2. ხაზს უსვამს, საქართველოში კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ყველა იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთრების უფლების დაცვის პატივისცემის და 

მათი უფლებების დარღვევით ამ ქონების შეძენისაგან თავი შეიკავონ; 

3. ადასტურებს დაუშვებლობას ძალადობით შეიცვალოს დემოგრაფიკული სიტუაცია; 

4. ხაზს უსვამს, საქართველოს კონფლიქტის ზონის მთელ ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა 

დაზარალებული იძულებით გადაადგილებული პირის, ლტოლვილებისა და სხვა პირების 

მიმართ გადაუდებელი აუცილებლობით წინააღმდეგობის გარეშე ჰუმანიტარული 

საქმიანობის ჩატარების მიზნით გათვალისწინების ხელმისაწვდომობას. 

5. მოუწოდებს ჟენევის დისკუსიების ყველამო ნაწილეს, მყარი მშვიდობის დასამყარებლად 

თავისი ძალისხმევის აქტივიზაცია მოახდინონ, რათა ნდობის აღდგენისა და  გამყარების 

მიზნით დაუყოვნებლივ გადადგან ნაბიჯები ადამიანის უფლებათა პატივისცემის დაცვისა 

და   უსაფრთხო პირობების თვალსაზრისით  საქართველოში კონფლიქტის შედეგად 

დაზარალებულ ყველა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა  მათი 

წარმომავლობის საცხოვრებელ ადგილებში ნებაყოფლობით, უსაფრთხო, და დაბრკოლების 

გარეშე  დაბრუნებას ხელი შეუწყონ; 



6. ხაზს უსვამს საქართველოში კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ყველა იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა  მათი წარმომავლობის  საცხოვრებელ 

ადგილებში ნებაყოფლობით, უსაფრთხო, და დაბრკოლების გარეშე  დაბრუნების გრაფიკის 

შემუშავების  აუცილებლობას; 

7. სთხოვს გენერალურ მდივანს, გენერალური ასამბლეის სამოცდა მერვე სესიაზე 

აღნიშნული  რეზოლუციის  განსახორციელებლად ყოვლისმომცველი ანგარიში წარადგინოს; 

8. დადგენილებით  წინასწარ დღის წესრიგში სამოცდა მერვე სესიის პუნქტის 

სახელწოდებით "გაჭიანურებულიკონფლიქტები სუამ-ის არეალში და მათი გავლენა 

საერთაშორისო მშვიდობაზე, უსაფრთხოებასა დაგანვითარებაზე ჩართვას მოითხოვს. 

86–ე პლენარული სხდომა 

2013 წლის 13 ივნისი. 

2 A /67/869. 

 

 

 


