
 

12 noyabr 1993  

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı 
Tәhlükәsizlik Şurası  

 

QEYRI-RӘSMI TӘRCÜMӘ  

Qәtnamә 884 (1993) 
12 noyabr 1993-cü il  

Tәhlükәsizlik Şurası,  

30 aprel 1993-cü il tarixli 822 (1993), 29 iyul 1993-cü il tarixli 853 (1993) vә 14 oktyabr 1993-cü il tarixli 874 (1993) saylı 
qәtnamәlәrini tәsdiq edәrәk,  

Avropada Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Müşavirәsi (ATӘM) çәrçivәsindә hәyata keçirilәn sülh prosesi, vә ATӘM-in Minsk 
qrupunun yorulmaz sәylәrini tam şәkildә dәstәklәdiyini tәsdiq edәrәk,  

ATӘM-in Dağlıq Qarabağ üzrә Minsk konfransının Fәaliyyәtdә olan Sәdrinin Tәhlükәsizlik Şurası Sәdrinin adına 
müraciәtlәnmiş 9 noyabr 1993-cü il tarixli mәktubunu vә ona әlavәlәri nәzәrә alaraq,  

Azәrbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda vә onun әtrafında münaqişәnin davam etdirilmәsi vә Ermәnistan 
Respublikası ilә Azәrbaycan Respublikası arasındakı gәrginliyin regionda sülh vә tәhlükәsizliyi tәhlükә altına atması ilә 
әlaqәdar ciddi narahatçılığını ifadә edәrәk,  

Atәşkәsin pozulması vә buna cavab olaraq gücün hәddindәn artıq tәtbiq edilmәsi, xüsusilә Azәrbaycan Respublikasında 
Zәngilan rayonunun vә Horadiz şәhәrinin işğalı nәticәsindә hәrbi әmәliyyatların genişlәnmәsini hәyәcanla qeyd edәrәk,  

Azәrbaycan Respublikasının vә regionda digәr dövlәtlәrinin suverenliyi vә әrazi bütövlüyünü bir daha tәsdiq edәrәk,  

Hәmçinin, beynәlxalq sәrhәdlәrin pozulmazlığı vә әrazi әldә etmәk mәqsәdilә gücün tәtbiqinin yolverilmәzliyini bir daha 
tәsdiq edәrәk,  

Son zamanda böyük sayda mülki şәxslәrin yerlәrinin dәyişmәsi vә Zәngilan rayonunda, Horadiz şәhәrindә vә Azәrbaycanın 
cәnub sәrhәdindә fövqәladә humanitar vәziyyәtin yaranması ilә әlaqәdar ciddi narahatçılığını ifadә edәrәk,  

1. Hәrbi әmәliyyatların yenidәn başlanması ilә nәticәlәnәn tәrәflәr arasında әldә edilmiş atәşkәsin pozulmasını, xüsusilә 
Zәngilan rayonunun vә Horadiz şәhәrinin işğal edilmәsini, dinc әhaliyә qarşı hücumları vә Azәrbaycan Respublikasının 
әrazisinin bombardman edilmәsini pislәyir;  

2. Ermәnistan hökumәtini Azәrbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunun ermәnilәri tәrәfindәn 822 (1993), 853 
(1993) vә 874 (1993) saylı qәtnamәlәrә riayәt edilmәsinә nail olmaq mәqsәdilә öz nüfuzundan istifadә etmәyә vә hәrbi 
kampaniyanı genişlәndirmәk üçün lazımi vasitәlәrin münaqişәyә cәlb olunan qüvvәlәrә verilmәmәsini tәmin etmәyә çağırır;  

3. ATӘM-in Minsk qrupunun doqquz üzvünün 4 noyabr 1993-cü il tarixli Bәyannamәsini1 alqışlayır vә onun tәrkibindә 
atәşkәsin dayandırılması haqqında olan birtәrәfli bәyanatlarla bağlı tәkliflәri yüksәk qiymәtlәndirir;  

4. Maraqlı tәrәflәrdәn ATӘM-in Minsk qrupunun 2-8 noyabr 1993-cü tarixindә Vyanada keçirilәn iclasında edilәn düzәlişlәrlә 
"Tәhlükәsizlik Şurasının 822 (1993) vә 853 (1993) saylı qәtnamәlәrinin hәyata keçirilmәsi üzrә tәxirәsalınmaz addımların 
Yenilәşdirilmiş cәdvәlinә"2 uyğun olaraq hәrbi әmәliyyatların vә düşmәnçilik hәrәkәtlәrinin dәrhal dayandırılmasını, Zәngilan 
rayonundan vә Horadiz şәhәrindәn işğalçı qüvvәlәrin birtәrәfli qaydada çıxarılmasını vә Azәrbaycan Respublikasının bu 
yaxınlarda işğal edilmiş başqa rayonlarından işğalçı qüvvәlәrin çıxarılmasını tәlәb edir;  

5. Maraqlı tәrәflәri ATӘM-in Minsk qrupuna kömәk mәqsәdilә Rusiya Federasiyası hökumәtinin yardımı ilә hәyata keçirilәn 
birbaşa әlaqәlәr nәticәsindә әldә edilәn atәşkәsi tәcili bәrpa, onu effektiv vә daimi etmәyә, vә ATӘM-in Minsk prosesi vә 



Minsk qrupunun 2-8 noyabr 1993-cü il tarixli iclasında edilmiş düzәlişlәrlә birlikdә "Yenilәşdirilmiş cәdvәl" kontekstindә 
münaqişәnin danışıqlar vasitәsilә hәllinin axtarılmasına tәkidlә çağırır;  

6. Regionda olan bütün dövlәtlәri münaqişәnin genişlәnmәsinә vә regionda sülh vә tәhlükәsizliyin pozulmasına gәtirib çıxara 
bilәcәk hәr cür düşmәnçilik hәrәkәtlәrindәn vә hәr cür müdaxilәdәn çәkinmәyә bir daha çağırır;  

7. Baş Katibdәn vә müvafiq beynәlxalq qurumlardan Zәngilan rayonunun, Horadiz şәhәrinin vә Azәrbaycanın cәnub 
sәrhәdinin әhalisi dә daxil olmaqla zәrәr çәkmiş әhaliyә tәcili humanitar yardım göstәrmәyi, vә qaçqın vә mәcburi 
köçkünlәrә tәhlükәsiz vә lәyaqәtlә öz evlәrinә qayıtmaqda kömәklik etmәyi xahiş edir;  

8. Baş Katibә, ATӘM-in Fәaliyyәtdә olan Sәdrinә vә ATӘM-in Minsk Konfransının Sәdrinә Minsk prosesinin gedişi vә yerlәrdә 
vәziyyәtin bütün aspektlәri, xüsusilә Şuranın müvafiq qәtnamәlәrinin hәyata keçirilmәsi, vә bununla әlaqәdar ATӘM ilә 
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı arasında indiki vә gәlәcәk әmәkdaşlıq haqqında Şuraya mәruzәlәrini davam etdirmәk barәdә 
xahişini tәkrar edir;  

9. Mәsәlә ilә fәal şәkildә mәşğul olmağı davam etdirmәyi qәrara alır.  

3313 saylı iclasda yekdilliklә qәbul edilmişdir.  

 
Mәnbә: 1993-cü il üçün Tәhlükәsizlik Şurasının rәsmi hesabatları, Qәtnamәlәri vә qәrarları.  

 

1. Tәhlükәsizlik Şurasının rәsmi hesabatları, qırx sәkkizinci il, 1993-cü ilin oktyabr, noyabr vә dekabr ayları üçün әlavә. 
Sәnәd S/26718.  

2. Yenә orada, sәnәd S/26522, әlavә.  

 

 
 


