
 

 

İlkin nәşr  

ATӘT-in Minsk Konfransının mәşğul olduğu Dağlıq Qarabağ bölgәsi üzәrindә münaqişә  

1416 (2005) saylı Qәtnamә (1)  

 

1. Parlament Assambleyası silahlı әmәliyyatların başlamasından on ildәn artıq bir müddәtin keçmәsinә baxmayaraq, Dağlıq 
Qarabağ bölgәsi üzәrindә münaqişәnin hәll olunmamış qalmasından tәәssüflәnir. Yüz minlәrlә insan hәlә dә köçkündür vә 
acınacaqlı şәraitdә yaşayır. Azәrbaycan әrazisinin әhәmiyyәtli hissәlәri hәlә dә Ermәni qüvvәlәri tәrәfindәn işğal altındadır vә 
separatist qüvvәlәr hәlә dә Dağlıq Qarabağ bölgәsinә nәzarәt edirlәr.  

2. Assambleya hәrbi әmәliyyatların vә bundan әvvәl başlamış kütlәvi etnik düşmәnçiliyin qorxunc etnik tәmizlәmә anlayışını 
xatırladan genişmiqyaslı etnik qovulmaya vә mono-etnik әrazilәrin yaranmasına gәtirib çıxarması ilә bağlı öz narahatlığını 
ifadә edir. Assambleya bir daha tәsdiq edir ki, bir dövlәtin әrazisindәn regional әrazinin ayrılması vә müstәqilliyi etnik 
qovulmaya vә bu cür әrazinin digәr dövlәtә de-fakto birlәşdirilmәsinә gәtirib çıxaran silahlı münaqişә yolu ilә deyil, yalnız bu 
әrazinin әhalisinin demokratik dәstәyinә әsaslanan qanuni vә dinc proses vasitәsilә әldә oluna bilәr. Assambleya üzv dövlәt 
tәrәfindәn xarici әrazinin işğalının hәmin dövlәtin Avropa Şurasının üzvü kimi öz üzәrinә götürdüyü öhdәliklәrin ciddi şәkildә 
pozulması demәk olduğunu xatırladır vә münaqişә әrazisindәn köçkün düşmüş şәxslәrin öz evlәrinә tәhlükәsiz vә lәyaqәtlә 
qayıtması hüququnu bir daha tәsdiq edir.  

3. Assambleya Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı Tәhlükәsizlik Şurasının 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) vә 884 (1993) saylı 
Qәtnamәlәrini xatırladır vә әlaqәdar tәrәflәrin, xüsusilә silahlı әmәliyyatlardan çәkinmәklә vә istәnilәn işğal olunmuş 
әrazilәrdәn silahlı qüvvәlәri çıxarmaqla, onlara riayәt etmәsini tәkid edir. Assambleya Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı 
Tәhlükәsizlik Şurasının 853 (1993) saylı Qәtnamәsindә ifadә olunmuş tәlәbә tәrәfdar çıxır vә belәliklә, bütün üzv dövlәtlәrin 
münaqişәnin intensivlәşdirilmәsinә vә ya әrazinin işğalının davam etmәsinә gәtirib çıxara bilәn silah vә sursat tәchizatından 
çәkinmәsini tәkid edir.  

4. Assambleya xatırladır ki, hәm Ermәnistan, hәm dә Azәrbaycan 2001-ci ilin yanvarında Avropa Şurasına daxil olarkәn öz 
qonşularına qarşı zor tәtbiq etmәk hәdәsindәn çәkinmәklә münaqişәni yalnız dinc vasitәlәrlә hәll etmәk öhdәliyini 
götürmüşlәr. Eyni zamanda, Ermәnistan münaqişәnin hәllini tәşviq etmәk üçün Dağlıq Qarabağ üzәrindә әhәmiyyәtli 
tәsirindәn istifadә etmәyi öz üzәrinә götürmüşdür. Assambleya hәr iki Hökumәtin bu öhdәliklәrә әmәl etmәsini, elәcә dә bir-
birinә qarşı silahlı qüvvәlәrdәn istifadә etmәkdәn vә hәrbi әmәliyyatları tәbliğ etmәkdәn çәkinmәsini tәkid edir.  

5. Assambleya Avropada Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Müşavirәsinin (ATӘM) Nazirlәr Şurasının 1992-ci ilin mart ayında 
Helsinkidә münaqişәnin dinc yolla hәlli üzrә danışıqlar forumunun tәmin edilmәsi mәqsәdilә Minskdә konfrans keçirmәk 
barәdә razılıq әldә etdiyini xatırladır. Ermәnistan, Azәrbaycan, Belarus, keçmiş Çex vә Slovak Federal Respublikası, Fransa, 
Almaniya, İtaliya, Rusiya Federasiyası, İsveç, Türkiyә vә Amerika Birlәşmiş Ştatları hәmin vaxt Konfransda iştirak etmәyә 
razılıq vermişdirlәr. Assambleya bu dövlәtlәri münaqişәnin dinc yolla hәllinә nail olmaq üçün öz sәylәrini artırmağa çağırır vә 
onların Assambleyadakı milli nümayәndә heyәtlәrini bununla әlaqәdar öz hökumәtlәrinin gördüyü tәdbirlәr barәdә hәr il 
Assambleyaya mәruzә etmәyә dәvәt edir. Bu mәqsәdlә, Assambleya öz Bürosundan bu milli nümayәndә heyәtlәrinin 
başçılarının da daxil olduğu ad hoc Komitә yaratmağı xahiş edir.  

6. Assambleya, xüsusilә dә 1994-cü ilin may ayında atәşkәsә nail olunmasına vә hәmin vaxtdan etibarәn atәşkәsә riayәt 
olunmasının monitorinqinә görә, Minsk Qrupunun Hәmsәdrlәrinin vә ATӘT-in Fәaliyyәtdә olan Sәdrinin Şәxsi 
nümayәndәsinin yorulmaq bilmәdәn göstәrdiklәri sәylәrini yüksәk qiymәtlәndirir. Assambleya ATӘT-in Minsk Qrupu 
Hәmsәdrlәrini silahlı münaqişәnin dayandırılması barәdә, hәyata keçirilmәsi münaqişәnin bütün tәrәflәr üçün başlıca 
nәticәlәrini aradan qaldıracaq vә Minsk Konfransının çağırılmasına imkan verәcәk siyasi sazişin bağlanılması üzrә danışıqları 
sürәtlәndirmәk üçün tәcili addımlar atmağa çağırır. Assambleya vә Ermәnistanı Azәrbaycan ATӘT-in Minsk Prosesindәn 
faydalanmağa vә Minsk Qrupu vasitәsilә münaqişәnin beynәlxalq hüququn müvafiq norma vә prinsiplәrinә uyğun olaraq dinc 
yolla hәlli üçün öz konstruktiv tәkliflәrini bir-birinә fәal surәtdә tәqdim etmәyә çağırır.  

7. Assambleya Azәrbaycan vә Ermәnistanın Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Nizamnamәsini imzalamalarını vә Nizamnamәnin 
93-cü Maddәsinin 1-ci bәndinә uyğun olaraq, ipso facto Beynәlxalq Әdalәt Mәhkәmәsinin Statutuna tәrәfdar çıxmalarını 
xatırladır. Bununla әlaqәdar olaraq, Assambleya Minsk Qrupunun Hәmsәdrlәrinin himayәsi altında keçirilәn danışıqların 
uğursuzluqla nәticәlәnәcәyi tәqdirdә, Azәrbaycan vә Ermәnistanı Mәhkәmәnin Statutunun 36-cı Maddәsinin 1-ci bәndinә 
uyğun olaraq, Beynәlxalq Әdalәt Mәhkәmәsindәn faydalanmağı nәzәrdәn keçirmәlәrini tәklif edir.  



8. Assambleya Azәrbaycan vә Ermәnistanı Assambleya daxilindә, elәcә dә Qafqaz Dördlüyünün Parlament Spikerlәrinin 
görüşlәri kimi digәr forumlarda ikitәrәfli parlamentlәrarası әmәkdaşlığı güclәndirmәklә özlәri arasında siyasi barışığı tәşviq 
etmәyә çağırır. O, hәr iki nümayәndә heyәtinin bu cür barışıq istiqamәtindә tәrәqqini nәzәrdәn keçirmәk üçün 
Assambleyanın hәr hissәvi-sessiyasında görüşmәsini tövsiyә edir.  

9. Assambleya Azәrbaycan Hökumәtini bölgәnin gәlәcәk statusu ilә bağlı Dağlıq Qarabağ bölgәsinin hәr iki icmasının siyasi 
nümayәndәlәri ilә qeyd-şәrtsiz әlaqә qurmağa çağırır. O, bu cür әlaqәlәr üçün Strasburqda şәrait yaradılmasına hazır 
olduğunu qeyd edir vә bir neçә dәfә ermәnilәrin iştirakı ilә dinlәmәlәr formasında bunu hәyata keçirdiyini xatırladır.  

10. Assambleya, özünün Azәrbaycan, Ermәnistan vә Gürcüstanda qaçqınların vә mәcburi köçkünlәrin vәziyyәtinә dair 1570 
(2002) saylı Tövsiyәsini xatırladaraq, bütün üzv vә müşahidәçi dövlәtlәri etnik ermәnilәrin Azәrbaycandan vә etnik 
Azәrbaycanlıların Ermәnistandan qovulması vә silahlı әmәliyyatlar nәticәsindә köçkün düşmüş yüz minlәrlә insana humanitar 
yardım vә kömәk göstәrmәyә çağırır.  

11. Assambleya Ermәnistan vә Azәrbaycan kütlәvi informasiya vasitәlәrindә әks olunan bütün nifrәt ifadәlәrini mühakimә 
edir. Assambleya Ermәnistan vә Azәrbaycana müraciәt edәrәk, mәktәblәr, universitetlәr vә KİV vasitәsi ilә öz xalqları 
arasında qarşılıqlı barışığı, etimad yaradılmasını vә qarşılıqlı anlaşmanı tәşviq etmәyә çağırır. Belә bir barışığın olmadığı 
tәqdirdә, nifrәt vә etimadsızlıq bölgәdә sabitliyә mane olacaq vә yeni zorakılığa gәtirib çıxaracaqdır. İstәnilәn davamlı hәldәn 
әvvәl vә hәll zamanı bu cür barışıq prosesi hәyata keçirilmәlidir.  

12. Assambleya Avropa Şurasının Baş Katibini Ermәnistan vә Azәrbaycana qarşılıqlı barışıq prosesinә yönәlmiş xüsusi dәstәk 
verilmәsi üçün fәaliyyәt planı hazırlamağa, elәcә dә Ermәnistan vә Azәrbaycana dair tәdbirlәr barәdә qәrar verәrkәn bu 
qәtnamәni nәzәrә almağa çağırır.  

13. Assambleya Avropa Şurasının Yerli vә Regional Hakimiyyәtlәr Konqresini Ermәnistan vә Azәrbaycanda bәlәdiyyәlәrә 
seçilәn nümayәndәlәrә qarşılıqlı әlaqәlәrin vә bölgәlәrarası qarşılıqlı әmәkdaşlığın qurulmasında yardım etmәyә çağırır.  

14. Assambleya, insan hüquqlarına, sabitliyә vә sülhә tәhlükә törәdәn ikitәrәfli münaqişәlәri vә daxili mübahisәlәri yerli vә 
regional әrazi icmalarını vә hakimiyyәtlәri cәlb etmәklә dinc yolla hәll etmәk üçün özünün üzv dövlәtlәrini daha yaxşı 
mexanizmlәrlә tәmin etmәk mәqsәdilә Avropa Şurasının münaqişәlәrin hәlli üzrә mövcud mexanizmlәrini, xüsusilә dә 
Mübahisәlәrin dinc yolla hәlli üzrә Avropa Konvensiyasını tәhlil etmәkdә qәrarlıdır.  

15. Assambleya bu münaqişәnin dinc yolla hәllinin mütәmadi әsasda monitorinqini davam etdirmәkdә qәrarlıdır vә bu 
mәsәlәnin nәzәrdәn keçirilmәsinә özünün 2006-cı ildә ilk hissәvi-sessiyasında qayıtmağa qәrar verir.  

 

(1) 2005-ci il yanvarın 25-dә Assambleyanın müzakirәsi (2-ci iclas) (Bax Siyasi mәsәlәlәr komitәsinin mәruzәsi, 
Sәnәd.10364, mәruzәçi: cәnab Atkinson). 2005-ci il yanvarın 25-dә Assambleya tәrәfindәn qәbul olunmuş mәtn (2-ci iclas).  

 


