S/RES/822 (1993)
30 aprel 1993
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı
Tәhlükәsizlik Şurası

QEYRI-RӘSMI TӘRCÜMӘ
Qәtnamә 822 (1993)
30 Aprel 1993-cü il
Tәhlükәsizlik Şurası,
Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә dair Tәhlükәsizlik Şurasının Sәdri tәrәfindәn edilәn 1993-cü il 29 yanvar 1 vә 6 aprel 2
tarixli bәyanatlarına әsaslanaraq,
Baş Katibin 14 aprel 1993-cü il 3 tarixli mәruzәsini nәzәrә alaraq,
Ermәnistan Respublikası ilә Azәrbaycan Respublikası arasında münasibәtlәrin pislәşmәsi ilә әlaqәdar ciddi narahatçılığını
ifadә edәrәk,
Silahlı hәrbi әmәliyyatların genişlәnmәsini vә, xüsusilә, yerli ermәni qüvvәlәrinin Azәrbaycan Respublikasının Kәlbәcәr
rayonuna sonuncu hücumunu hәyәcanla qeyd edәrәk,
Belә vәziyyәtin regionda sülh vә tәhlükәsizliyә tәhlükә yaratması ilә әlaqәdar narahat olaraq,
Böyük sayda mülki şәxslәrin yerlәrinin dәyişmәsi vә regionda, xüsusilә Kәlbәcәr rayonunda, fövqәladә humanitar
vәziyyәtlә bağlı ciddi narahatçılığını ifadә edәrәk,
Regionda bütün dövlәtlәrin suverenliyi vә әrazi bütövlüyünә hörmәt edilmәsini bir daha tәsdiq edәrәk,
Hәmçinin, beynәlxalq sәrhәdlәrin pozulmazlığını vә әrazi әldә etmәk mәqsәdilә gücdәn istifadәnin yolverilmәzliyini bir
daha tәsdiq edәrәk,
Avropada Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Müşavirәsi çәrçivәsindә hәyata keçirilәn sülh prosesini dәstәklәdiyini bәyan edәrәk,
vә silahlı hәrbi әmәliyyatların genişlәnmәsinin bu proses üçün dağıdıcı nәticә verә bilәcәyindәn dәrindәn narahat olaraq,
1. Möhkәm atәşkәsin әldә edilmәsi mәqsәdilә bütün hәrbi әmәliyyatların vә düşmәnçilik aktlarının dәrhal dayandırılmasını,
hәmçinin bütün işğalçı qüvvәlәrin Kәlbәcәr rayonundan vә Azәrbaycanın digәr bu yaxınlarda işğal olunmuş rayonlarından
dәrhal çıxarılmasını tәlәb edir;
2. Münaqişәnin Avropada Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Müşavirәsinin Minsk qrupunun sülh prosesi çәrçivәsindә hәll
edilmәsi mәqsәdilә maraqlı tәrәflәri danışıqları dәrhal bәrpa etmәyә vә problemin sülh yolu ilә hәllini çәtinlәşdirәn hәr
hansı hәrәkәtlәrdәn çәkinmәyә çağırır;
3. Mülki әhalinin әzablarını yüngüllәşdirmәk üçün regionda, xüsusilә münaqişәyә mәruz qalmış rayonlarda, humanitar
yardımın göstәrilmәsi üzrә beynәlxalq fәaliyyәtin maneәsiz hәyata keçirilmәsinә çağırır, bütün tәrәflәrin beynәlxalq
humanitar hüququn prinsip vә normalarına riayәt etmәyә borclu olduqlarını yenidәn tәsdiq edir;
4. Baş Katibdәn Avropada Tәhlükәsizlik vә Әmәkdaşlıq Müşavirәsinin Fәaliyyәtdә olan Sәdri, hәmçinin Müşavirәnin Minsk
qrupunun Sәdri ilә mәslәhәtlәşmәdә regionda, xüsusilә Azәrbaycanın Kәlbәcәr rayonunda, vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsini
aparmağı, vә Şuraya növbәti mәruzәni tәqdim etmәyi xahiş edir;
5. Mәsәlә ilә fәal şәkildә mәşğul olmağı davam etdirmәyi qәrara alır.

3205 saylı iclasda yekdilliklә qәbul edilmişdir.

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

l. S/25199.
2. S/25539.
3. Tәhlükәsizlik Şurasının rәsmi hesabatları, qırx sәkkizinci il, 1993-cü ilin aprel, may vә iyun ayları üçün әlavә, sәnәd
S/25600.

