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Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә әlaqәdar ATӘM-in fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi
1. İştirakçı dövlәtlәr münaqişәnin davam etmәsi vә onun insanlar üçün faciәli nәticәlәr doğurması ilә әlaqәdar
tәsüflәndiklәrini bildirmәklә, Rusiya Federasiyasının ATӘM-in Minsk Qrupu ilә qarşılıqlı әlaqәli şәkildә göstәrdiyi vasitәçilik
sәylәri sayәsindә 1994-cü ilin mayın 12-dә münaqişә tәrәflәri arasında atәşkәs barәdә razılaşmanın tәsdiq edilmәsini
alqışlamışlar. Onlar Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Tәhlükәsizlik Şurasının müqafiq qәtnamәlәrinә sadiq olduqlarını tәsdiq
etmiş vә Tәhlükәsizlik Şurası tәrәfindәn ATӘM-in sәylәrinin siyasi cәhәtdәn dәstәklәnmәsini alqışlamışlar. Bu mәqsәdlә onlar
münaqişә tәrәflәrini mәsәlәnin mahiyyәti barәdә daha intensiv danışıqlara, o cümlәdәn birbaşa kontaktlara başlamağa
çağırmışlar. Onlar ATӘM-in bu kontekstdә göstәrdiyi sәylәri vә onun dәstәyini qәtiyyәtlә artırmaq niyyәtindә olduqlarını
bildirmişlәr. Onlar ATӘM-in Minsk Qrupunun vasitәçilik fәaliyyәtini qәtiyyәtlә dәstәklәmiş, Rusiya Federasiyasının hәlledici
töhfәlәrinә vә Minsk Qrupunun digәr üzvlәrinin fәrdi xidmәtlәrinә görә minnәtdarlığını bildirmişlәr. Onlar bütün bu cür sәylәri
ATӘM çәrçivәsindә әlaqәlәndirmәk vә birlәşdirmәk barәdә razılığa gәlmişlәr.
2. Bu mәqsәdlә onlar fәaliyyәtdә olan Sәdrә iştirakçı dövlәtlәrlә mәslәhәtlәşmәlәr әsasında vә mümkün qәdәr tezliklә Minsk
Konfransının hәmsәdrlәrinә tәsir göstәrmәyi tapşırmışlar ki, danışıqlar üçün vahid vә razılaşdırılmış baza yaradılsın, elәcә dә
bütün vasitәçilik vә danışıq fәaliyyәtinin tam kordinasiyası tәmin edilsin. Bu hәmsәdrlәr danışıqlarda özlәrinin bütün
sәylәrindә ATӘM-in prinsiplәrini vә razılaşdırılmış mandatı rәhbәr tutaraq, Minsk Qrupunun görüşlәrindә birgә sәdrlik edәcәk
vә fәaliyyәtdә olan Sәdrә birgә mәruzә edәcәklәr. Onlar öz işlәrinin gedişi barәdә Daimi Şuraya müntәzәm mәlumat
verәcәklәr.
3. Bu sәylәr çәrçivәsindә ilk addım kimi onlar Minsk Konfransının hәmsәdrlәrinә tapşırmışdılar ki, Rusiya Federasiyasının vә
Minsk Qrupunun digәr ayrı-ayrı üzvlәrinin dәstәyi sayәsindә vә onlarla әmәkdaşlıq şәraitindә atәşkәs barәdә mövcud
razılaşmaya bundan sonra da riayәt olunmasına kömәk etmәk mәqsәdilә addımlar atılsın vә vasitәçlik fәaliyyәtinin gedişindә
әvvәllәr әldә edilmiş tәrәqqiyә әsaslanaraq, silahlı münaqişәnin dayandırılması barәdә siyasi saziş bağlanması mәqsәdilә
әmәli danışıqlar aparmaq, bu danışıqların hәyata heçirilmәsi bütün tәrәflәr üçün münaqişәnin әsas nәticәlәrini aradan
qaldıracaq vә Minsk Konfransını çağırmağa imkan verәcәkdir. Daha sonra, onlar Minsk Konfransının hәmsәdirlәrindәn xahiş
etmişdilәr ki, etimadın, xüsusәn humanitar sahәdә güclәndirilmәsi ilә bağlı tәdbirlәrin bundan snora da hәyata keçirilmәsi
istiqamәtindә birgә işlәrini davam etdirsindәr. Onlar hәm dә bu rayonun әhalisinә humanitar yardım göstәrilmәsi ilә bağlı
beynәlxalq tәşkilatların müvafiq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi, rayonun sakinlәrinә humanitar yardım göstәrilәmәsi,
qaçqınların vәziyyәtinin yüngüllәşdirilmәsinә xüsusi diqqәt yetirilmәsinin zәruri olmasını vurğulamışlar.
4. Onlar razılaşmışlar ki, münaqişә tәrәflәrinin baxışlarında müvafiq olaraq yuxarıda göstәrilәn sazişir әldә edilmәsi hәmin
sazişir hәyata keçirilәmәsinin әn mühüm elementi kimi sülhün qorunub saxlanması ilә bağlı çoxmillәtli qüvvәlәr
yerlәşdirmәyә imkan verәrdi. Onlar bildirmişlәr ki, BMT-nin müvafiq qәtnamәsi qәbul edilәrkәn silahlı münaqişәyә son
qoyulması barәdә tәrәflәr arasındakı razılaşma әldә edilәndәn sonra sülhün qorunub saxlanması üçün ATӘM-in çox millәtli
qüvvәlәrini tәqdim etmәyә siyasi cәhәtdәn hazırdırlar. Onlar hazırkı sәdrә tәklif etmişdirlәr ki, 1992-ci il Helsinki sәnәdinin III
fәslinin müddәaları әsasında vә BMT-nin nizamnamәsinә tam müvafiq olaraq tәşkil edilә bilәcәk bu cür qüvvәlәrin
yaradılması, onların tәrkibi vә fәaliyyәti ilә bağlı planın mümkün qәdәr qısa müddәtdә işlәnib hazırlanması tәmin edilsin.
Fәaliyyәtdә olan sәdr bu işdә Minsk konfransının hәmsәdirlәrinin kömәyinә vә Minsk qrupunun kömәyinә, elәcә dә baş katib
tәrәfindәn dәstәk alacağına inanır. Müvafiq mәslәhәtlәşmәlәr aparıldıqdan sonra hәmsәdr başqa mәsәlәlәrlә yanaşı bu
qüvvәlәrin miqdarı vә xarakteristikaları, onlara komandanlıq vә onların idarә edilmәsi, maddi-texniki tәminat, müvafiq
bölmәlәrin vә resursların paylanması, qüvvәlәri tәqdim edәn dövlәtlәrlә razılaşmalar vә qüvvәlәrdәn istifadә edilmәsi
qaydaları barәdә tövsiyyәlәn hazırlanması üçün Viyanada yüksәk sәviyyәli planlaşdırma qrupu yaradılacaqdır. O, BMT-nin
texniki ekspert vә mәslәhәt yardımı tәqdim etmәyә hazır olmasını ifadә etmәsi ilә әlaqәdar kömәk üçün ona müraciәt
edәcәkdir.
5.1992-ci il Helsinki sәnәdinin III fәslinin müvafiq müddәaları vә bu cür hazırlıq işi әsasında tәrәflәr arasında razılaşma әldә
edilәndәn vә Minsk kofransının hәmsәdrlәri vasitәsi ilә fәaliyyәtdә olan sәdrә rәsmi xahiş göndәrilәndәn sonra daimi şura
ATӘM-in sülhün dәstәklәnmәsi ilә bağlı әmәliyyatının keçirilmәsi barәdә qәrar qәbul edәcәkdir.

