
 

S/RES/853 (1993) 
29 iyul 1993  

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı 
Tәhlükәsizlik Şurası  

 

QEYRI-RӘSMI TӘRCÜMӘ  

Qәtnamә 853 (1993) 
29 iyul 1993-cü il  

Tәhlükәsizlik Şurası,  

30 aprel 1993-cü il tarixli 822 (1993) saylı qәtnamәsini tәsdiq edәrәk,  

Avropada Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Müşavirәsinin (ATӘM) Minsk qrupunun Sәdrinin 27 iyul 1993-cü il1 tarixindә dәrc 
olunmuş mәruzәsini nәzәrdәn keçirәrәk,  

Ermәnistan Respublikası vә Azәrbaycan Respublikası arasında münasibәtlәrin pislәşmәsi vә onlar arasındakı gәrginliklә 
әlaqәdar ciddi narahatçılığını ifadә edәrәk,  

Maraqlı tәrәflәrin 822 (1993) saylı qәtnamәnin hәyata keçirilmәsi üzrә tәxirәsalınmaz tәdbirlәr planını qәbul etmәsini 
alqışlayaraq,  

Hәrbi әmәliyyatların genişlәnmәsini vә, xüsusilә Azәrbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun işğal edilmәsini hәyәcanla 
qeyd edәrәk,  

Belә vәziyyәtin regionda sülh vә tәhlükәsizliyә tәhlükә yaratmasının davam etmәsi ilә әlaqәdar narahat olaraq,  

Azәrbaycan Respublikasında böyük sayda mülki şәxslәrin yerlәrinin dәyişmәsi vә regionda fövqәladә humanitar vәziyyәtlә 
әlaqәdar yenidәn ciddi narahatçılığını ifadә edәrәk,  

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

Hәmçinin, beynәlxalq sәrhәdlәrin pozulmazlığını vә әrazi әldә etmәk mәqsәdilә gücdәn istifadәnin yolverilmәzliyini bir 
daha tәsdiq edәrәk,  

1. Ağdam rayonunun vә Azәrbaycan Respublikasının digәr bu yaxınlarda işğal olunmuş rayonlarının işğalını pislәyir;  

2. Bundan başqa regionda bütün düşmәnçilik hәrәkәtlәrini, xüsusilә mülki şәxslәrә hücumları vә mәskunlaşmış rayonların 
bombardman edilmәsini pislәyir;  

3. Bütün hәrbi әmәliyyatların dәrhal dayandırılmasını, münaqişәdә iştirak edәn işğalçı qüvvәlәrin Ağdam rayonundan vә 
Azәrbaycan Respublikasının digәr bu yaxınlarda işğal edilmiş rayonlarından dәrhal, tam vә qeyd-şәrtsız çıxarılmasını tәlәb 
edir;  

4. Maraqlı tәrәflәri atәşkәsә dair möhkәm razılaşmalar әldә etmәyә vә onlara riayәt etmәyә çağırır;  

5. Yuxarıdakı 3 vә 4-cü maddәlәr kontekstindә regionda iqtisadi, nәqliyyat vә enerji әlaqәlәrinin bәrpa edilmәsinә dair 
özünün әvvәlki çağırışlarını yenidәn tәsdiq edir;  

6. 822 saylı (1993) qәtnamәnin hәyata keçirilmәsi sәylәri dә daxil olmaqla, ATӘM-in Minsk qrupunun münaqişәnin sülh 
yolu ilә hәllinә nail olmaq üzrә davam edәn sәylәrini bәyәnir, vә hәrbi әmәliyyatların genişlәnmәsinin bu cәhdlәr üçün 
doğurmuş dağıdıcı nәticәlәri ilә bağlı ciddi narahatçılığını ifadә edir;  



7. Yerlәşdirilmәsi cәdvәli ilә ATӘM-in müşahidә missiyasının hazırlanmasını, hәmçinin Müşavirәnin regionda iştirakının 
tәmin edilmәsi tәklifinin Müşavirә çәrçivәsindә nәzәrdәn keçirilmәsini alqışlayır;  

8. Maraqlı tәrәflәri münaqişәnin sülh yolu ilә hәllinә mane olan hәr cür hәrәkәtlәrdәn çәkinmәyә, vә ATӘM-in Minsk qrupu 
çәrçivәsindә, hәmçinin birbaşa әlaqәlәr vasitәsilә mәsәlәnin qәti hәllinin әldә edilmәsi mәqsәdilә onlar arasında danışıqları 
davam etdirmәyә tәkidlә çağırır;  

9. Azәrbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunun ermәnilәri tәrәfindәn 822 saylı (1993) qәtnamәnin vә hazırkı 
qәtnamәnin müddәalarına riayәt edilmәsi vә bu tәrәfin ATӘM-in Minsk qrupunun tәkliflәrini qәbul etmәsi mәqsәdilә 
Ermәnistan Respublikasının hökumәtini öz tәsirini göstәrmәkdә davam etmәyi tәkidlә çağırır;  

10. Dövlәtlәri münaqişәnin intensivlәşmәsinә vә ya әrazi işğalının davam etdirilmәsinә apara bilәcәk hәr hansı silahın vә 
hәrbi sursatın tәchiz edilmәsindәn çәkinmәyә tәkidlә çağırır;  

11. Mülki әhalinin artan әzablarını yüngüllәşdirmәk mәqsәdilә, regionda, xüsusilә münaqişәyә mәruz qalmış bütün 
rayonlarda, humanitar yardımın göstәrilmәsi üzrә beynәlxalq fәaliyyәtin maneәsiz tәmin edilmәsinә bir dә çağırır, vә 
bütün tәrәflәrin beynәlxalq humanitar hüququn prinsip vә normalarına riayәt etmәyә borclu olduqlarını bir daha tәsdiq 
edir;  

12. Baş Katibdәn vә müvafiq beynәlxalq qurumlardan zәrәr çәkmiş mülki әhaliyә tәcili humanitar yardım göstәrmәyi vә 
qaçqın düşmüş şәxslәrin öz evlәrinә qayıtmalarına kömәk göstәrmәyi xahiş edir;  

13. Baş Katibdәn ATӘM-in Fәaliyyәtdә olan Sәdri, hәmçinin Minsk qrupunun Sәdri ilә mәslәhәtlәşmәdә vәziyyәt barәdә 
Şuraya mәruzәlәr tәqdim etmәsinin davam etdirilmәsini xahiş edir;  

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

3259 saylı iclasda yekdilliklә qәbul edilmişdir.  

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

 

1. Tәhlükәsizlik Şurasının rәsmi hesabatları, qırx sәkkizinci il. 1993-cü ilin iyul, avqust vә sentyabr ayları üçün әlavәlәr, 
sәnәd S/26184.  

 

 
 


