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გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია ივნისი 5, 2014 

(მთავარ კომიტეტეში გადაგზავნის გარეშე) (A / 68 / L.47)] 

68/274. სტატუსი იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა აფხაზეთიდან, 

საქართველო და ცხინვალის რეგიონში / სამხრეთ ოსეთი, საქართველო 

გენერალური ასამბლეა, 

ყველა თავის შესაბამის რეზოლუციაზე დაყრდნობით დაცვის იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა დაცვის და მათი დახმარების უფლებით მათ შორის აღნიშნული 

რეზოლუციების ჩართვით 62/153 2007 წლის 18 დეკემბრის 62/249 2008 წლის 15 მაისის, 

63/307 9 სექტემბერი 

2009 64/162 18 დეკემბერი 2009 64/296 7 სექტემბერი 201065/287 2011 წლის 29 ივნისის, 66/165 

2011 წლის 19 დეკემბრის, 66/283 3 ივლისი2012 67/268 13 ივნისი 2013 68/180 18 დეკემბერი 

2013, 

ითვალისწინებენ რაა გრეთვე უშიშროების საბჭოს შესაბამის რეზოლუციებს 

საქართველოსთან მიმართებაში რომელიც აცხადებს, რომ ყველა მხარე ვალდებულია ყოვლის 

მომცველი მშვიდობისა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა თავიანთ 

საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნებისათვის იღწვოდეს, და მათ სრულ და დროულ 

განხორციელებას საჭიროებს. 

აღიარებენ სახელმძღვანელო პრინციპებს იძულებით გადაადგილების შესახებროგორც 

ძირითად საერთაშორისო ჩარჩო დოკუმენტს, რომელიც მიზნად ისახავს იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა დაცვას. 

 

შეშფოთებული არიან საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების გამო 

იძულებითი დემოგრაფიული ცვლილებებით, აგრეთვე შეშფოთებულია 2008 წლის აგვისტოს 

კონფლიქტის შედეგად ჰუმანიტარულისი ტუაციის გართულებით, რომელმაც კვლავ 



მშვიდობიანი მოსახლეობის საკუთარი საცხოვრებელი ადგილებიდან საქართველოს შიდა 

ტერიტორიებზე იძულებითი გადასვლა გამოიწვია. სამოქალაქო პირების იძულებითი 

გადაადგილების,აცნობიერებენ რა, აუცილებლობას მოიძებნოს იმ პრობლემების გადაჭრის 

საშუალებები, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ 

პირებთან და ხაზს უსვამენ,  ჟენევაში 2008 წელს 15 ოქტომბერს დაწყებულ დისკუსიების 

მნიშვნელობაზე და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ნებაყოფლობით, 

უსაფრთხო,ღირსეულ და შეუფერხებელი დაბრუნების შესაძლებლობის საკითხის 

განხილვის გაგრძელებაზე. 

_______________ 

სტატუს იიძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთააფხაზეთიდან, საქართველო 

და ცხინვალის რეგიონში / სამხრეთ ოსეთი, საქართველო 

2/2 

დევნილთა საფუძველზე საყოველთად აღიარებული პრინციპებისა და პრაქტიკის 

კონფლიქტის მოგვარების ცნობად ანგარიში გენერალურ მდივანს განხორციელების 

რეზოლუცია 67/2682, 

1. აღიარებს საკუთარ  სახლებში დაბრუნების უფლებას იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

და ლტოლვილთა და მათი შთამომავლების, მიუხედავად ეთნიკური კუთვნილებისა,მთელი 

საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონი / სამხრეთ ოსეთი; 

2. ხაზს უსვამს,საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ 

ყველა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთრების უფლების 

პატივისცემას და ამ უფლებების დარღვევით თავშეკავებას მათი კუთვნილი ქონების 

შეძენისაგან; 

3. ადასტურებს ძალადობით შეცვლის დემოგრაფიკული სიტუაციის დაუშვებლობას; 

4. ხაზს უსვამს, გადაუდებელ აუცილებლობით გამოწვეულ ჰუმანიტარული საქმიანობის 

დაუბრკოლებელ ხელმისაწვდომობას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე კონფლიქტის 

შედეგად დაზარალებულ მცხოვრები ყველა იძულებით გადაადგილებულ პირების, 

ლტოლვილებისა და ყველა დაზარალებული სხვა პირების მიმართ. 

5.მოუწოდებს ჟენევის დისკუსიების ყველა მონაწილეს, 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 გენერალურმ დივანს, გენერალურ იასამბლეისსამოცდა მეცხრესე სიაზე 

აღნიშნული რეზოლუციის  განსახორციელებლად ყოვლისმომცველი ანგარიში წარადგინოს; 

8. დადგენილებით  წინასწარ დღის წესრიგში სამოცდა მეცხრე სესიის პუნქტის 

სახელწოდებით "გაჭიანურებული კონფლიქტები სუამ-ის არეალში და მათი გავლენა 

საერთაშორისო მშვიდობაზე, უსაფრთხოებასა და განვითარებაზე ჩართვას მოითხოვს. 

90–ე პლენარული სხდომა 

5  ივნისი 2014 წელი 

_______________2 A/68/868. 

 


