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Möhtərəm Assambleya: 

Milli Fəaliyyət Partiyası Parlament Qrupunun üzvü deputat Markos Perez Esquer tərəfindən 6 

sentyabr 2011-ci il tarixində irəli sürülmüş Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişə üzrə 

qətnamə razılıq bəndləri ilə birlikdə baxılması və rəy bildirilməsi üçün Xarici Əlaqələr Komitəsinə 

təqdim olunmuşdur.      

Konqresin Deputatlar Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi, LXI çağırışda Meksika Birləşmiş 

Ştatlarının Əsas Qanununun 39-cu maddəsinin müddəaları və 45-ci maddəsinin 6-cı bəndinin 

e), n) və g) yarımbəndlərinə, həmçinin Nümayəndələr Palatası barədə Qaydaların 80, 85, 176, 

182-ci maddələrinə və 3-cü bəndinə əsaslanaraq bu mövqeyi bu Assambleyanın diqqətinə 

təqdim edir.  

RƏY 

 

Giriş 

1.  1987-ci ilin sonunda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ermənilərin Stepanakert 

kimi də tanınan Xankəndində azərbaycanlılara qarşı hücumları ilə xarakterizə olunan 

“müasir mərhələ”si başlandı.    

1988 və 1989-cu illərdə hücumlar mütəmadi xarakter alaraq azı 216 nəfərin ölümü və 

154 nəfərin ciddi xəsarət alması, həmçinin təxminən 200 min nəfər şəxsin deportasiyası 

ilə nəticələndi.  

2.  1991-ci ilin sonu 1992-ci ilin əvvəllərində Sovet İttifaqının dağılması ilə yaranan siyasi 

qeyri-stabil vəziyyətdən istifadə olunaraq Ermənistan və Azərbaycan arasındakı 

münaqişə Dağlıq Qarabağda Ermənistan qüvvələrinin döyüş əməliyyatları ilə başlanan 

hərbi mərhələyə qədəm qoydu.   

3.  1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

Xocalıdakı Azərbaycan əhalisinə qarşı misli görünməmiş qətliam törədilmişdir. Nəticədə 

106 qadın, 63 uşaq və 70 yaşlı insan olmaqla 613 nəfər Azərbaycanlı qətlə yetirilmiş, 

1,275 nəfər girov götürülmüş, 150 nəfər isə itkin düşmüşdür. Bundan əlavə, 76 azyaşlı 

da daxil olmaqla Xocalının 487 nəfər sakini yaralanmış, 26 uşaq hər iki valideynini və 

130 uşaq isə bir valideynini itirmişdir. Bu hücum Azərbaycan Respublikasının müxtəlif 

qurumları və bir çox müstəqil mənbələr tərəfindən tam olaraq sənədləşdirilmişdir.   



 Soyqırımdan sonra Ermənistan qüvvələri Dağlıq Qarabağ regionu ətrafındakı 7 rayonu, 

Şuşanı, Kəlbəcəri, Ağdamı, Füzulini, Cəbrayılı, Zəngilan və Qubadlını işğal etmişdir.           

4.  1993-cü il 30 aprel və 29 iyul tarixlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) 

Təhlükəsizlik Şurası 822 və 853 saylı qətnamələr qəbul etmişdir. Bu qətnamələrdə: 

a) davamlı atəşkəsin bərqərar olunması məqsədilə bütün əməliyyatların dərhal 

dayandırılması və bütün qüvvələrin Ağdam və Kəlbəcərdən və Azərbaycanın digər işğal 

olunmuş ərazilərindən dərhal çıxarılması tələb olunur;     

b) müvafiq tərəflər münaqişənin həlli istiqamətində danışıqları bərpa etməyə və sülh 

yolu ilə həll edilməsinə nail olmağa mane ola biləcək bütün əməllərdən çəkinməyə 

çağırılır;   

c) bütün tərəflərin beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsiplərinə əməl etmək 

öhdəliyində olduğu təsdiq edilərək, mülki əhalinin çətinliklərini yüngülləşdirmək üçün 

regionda beynəlxalq humanitar yardım səyləri üçün sərbəst imkanların yaradılması xahiş 

olunur;    

d) Baş katibdən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin (ATƏM) prezidenti 

vəzifələrini icra edənlə və bu Müşavirənin Minsk Qrupunun sədri ilə məsləhətləşərək 

regionda vəziyyətin qiymətləndirilməsini həyata keçirmək və Şuraya əlavə hesabat 

təqdim etmək xahiş olunur. 

Həmin ilin 14 oktyabr tarixində Təhlükəsizlik Şurası 874 saylı BMT qətnaməsini qəbul 

etdi. Bu qətnamədə: 

a) Tərəflər təsirli və daimi atəşkəs yaratmağa çağırılır; 

b) ATƏT çərçivəsində fəaliyyətə başlayan sülh prosesinə tam dəstək ifadə olunur; 

c) İşğal olunmuş ərazilərdən qüvvələrin çıxarılması da daxil olmaqla, ATƏM-in Minsk 

Qrupu tərəfindən təqdim olunan qarşılıqlı və təxirəsalınmaz tədbirlərin dərhal icra 

edilməsi xahiş olunur;    

d) Tezliklə münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə nail olmaq üçün ATƏT-in Minsk 

Konfransının çağırılması xahiş olunur; 

e) Beynəlxalq humanitar yardım xidmətlərinin münaqişə zonasına buraxılması ilə bağlı 

əvvəlki çağırış xatırlanaraq, bütün tərəflər beynəlxalq humanitar hüququn hər hansı 

pozulması halından yayınmağa çağırılır; 

f) Regiondakı bütün dövlətlər münaqişənin eskalasiyasına səbəb ola biləcək və 

regionda sülh və təhlükəsizliyə xələl gətirə biləcək hər cür düşmənçilik əməllərindən 

və hər cür müdaxilələrdən yayınmağa çağırılır. 

Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 1993-cü il 11 noyabr tarixində qəbul edilmiş 884 saylı 

qətnamədə:  

a) Tərəflər arasında qurulmuş atəşkəsin pozulması və onun döyüş əməliyyatlarının 

bərpası və Azərbaycan Respublikasının yeni ərazilərinin işğalı ilə nəticələnməsi 

pislənir; 

b) Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağ regionunda yerləşən vətəndaşlarının 

Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 saylı qətnamələrinə əməl etməsini təmin 

etməyə çağırılır; 

c) Maraqlı tərəflərdən dərhal döyüş əməliyyatlarını dayandırmağı və Azərbaycanın işğal 

edilmiş ərazilərindən birtərəfli qaydada silahlı qüvvələri çıxarmağı tələb edir; 

d) Maraqlı tərəflər atəşkəsi bərpa etməyə və ona daimi əsasda əməl etməyə və 

münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi üçün səyləri davam etdirməyə çağırılır; 



e) Regionun bütün dövlətlərindən münaqişənin eskalasiyasına səbəb ola biləcək və 

regionda sülh və təhlükəsizliyə xələl gətirə biləcək bütün düşmənçilik əməllərdən və 

bütün müdaxilə formalarından çəkinmək tələb olunur; 

f) Baş katib və müvafiq beynəlxalq təşkilatlardan münaqişədən əziyyət çəkən mülki 

əhaliyə təcili humanitar yardım göstərmək və qaçqın və məcburi köçkünlərə öz 

evlərinə təhlükəsiz şəkildə və ləyaqətlə qayıtmağa kömək etmək xahiş olunur.  

Bu qətnamələr ilə BMT Təhlükəsizlik Şurası suverenlik, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq 

sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörməti bir daha təsdiq etdi.  

5.  Azərbaycan Respublikasının ərazilərindəki silahlı münaqişə bu dövlətin ərazisinin 

təxminən beşdə-bir hissəsinin qanunsuz işğalı və təxminən hər səkkiz nəfərdən birinin 

məcburi köçkün və qaçqına çevrilməsi ilə nəticələndi. 20 min nəfər öldürüldü, 50 mindən 

çox insan yaralandı və ya əlilə çevrildi və təxminən 5 min nəfərin itkin düşdüyü 

qiymətləndirilir.  

 Ölkənin iqtisadi əraziləri ciddi ziyan çəkmiş; xəstəxanalar, evlər, binalar, ofislər, teatrlar, 

məktəblər, fabriklər, irriqasiya sistemləri, körpülər, yollar, su boruları, qaz və təchizat 

stansiyaları məhv edildi. Azərbaycan Respublikasına vurulmuş ziyan onlarla milyard 

dollar qiymətləndirilir.  

6.  1994-cü il 12 may tarixində ATƏT-in Budapeşt sammitində qəbul edilmiş qərar ilə 

atəşkəsin müəyyən olunduğuna baxmayaraq Ermənistan qüvvələri mütəmadi olaraq, 

2003-cü ildən başlayaraq daha intensiv şəkildə atəşkəsi pozmuşdur.  

 Nəzərə alındı 

Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu uğrunda 

ərazi mübahisəsinə əsaslanır. Bu mübahisə nəticəsində 30 min nəfər öldürüldü, Azərbaycanın 

20 faiz ərazisi Ermənistan tərəfindən işğal olundu və bir milyon nəfər qaçqın və məcburi 

köçkünə çevrildi.  

1992-ci ildən bəri hər iki ölkə münaqişənin həlli üzrə ATƏT-in (Avropada Təhlükəsizlik və 

Əməkdaşlıq Təşkilatının) Minsk Qrupu çərçivəsində danışıqlar aparır. BMT Təhlükəsizlik Şurası 

1993-cü ildə işğal edilmiş ərazilərdən Ermənistan qüvvələrinin dərhal çıxarılmasını tələb edən 

dörd qətnamə qəbul etdi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış sərhədlərini dəstəklədi. Bu qətnamələr yerinə yetirilməyib.  

“Yol xəritəsi”nə görə münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün Ermənistan qüvvələri müəyyən edilmiş 

zaman çərçivəsində Dağlıq Qarabağ ətrafındakı bütün işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmalı və 

bu ərazilərdən didərgin düşmüş şəxslər öz yurdlarına qayıtmaq imkanına malik olmalıdırlar. Bu 

plan beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsini və tərəflər arasında etimad-quruculuq 

tədbirlərinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.  

Meksika mütərəqqi halları və daha ədalətli beynəlxalq qayda uğrunda mübarizəni dəstəkləməsi 

ilə xarakterizə olunur. Millətlərin öz müqəddəratını müəyyən etməsinin, sığınacaq və qaçqınlığın 

müdafiəsi, militarizmin və ekspansionizmin beynəlxalq səviyyədə qınanması, inkişaf etməkdə 

olan dövlətlərlə həmrəylik, sülhün fəal şəkildə dəstəklənməsi və nüvə silahından azad zonaların 

qəbul edilməsi bunun göstəriciləridir. O, yuxarıda sadalanan ümumi problemlərin həlli üçün 

səmərəlilik və ədalətlilik naminə yardım və əməkdaşlığın qurulması zamanı beynəlxalq hüquqa 

əməl olunmanı əsas tutur.  

Maddə 89. Sədrin vəzifə və öhdəlikləri aşağıdakılardır: 

I. ... 



X. Xarici siyasətin və beynəlxalq müqavilələrin istiqamətləndirilməsi, o cümlədən Senatın 

razılığı ilə qeyd-şərtlərin xitam verilməsi, denonsasiyası, təxirə salınması, düzəliş edilməsi və 

geri götürülməsi və onlara dair izahedici bəyanatların formulə edilməsi. Bu siyasətin icrası 

zamanı, İcra Hakimiyyəti aşağıdakı əsas prinsiplərə əməl edəcəkdir: millətlərin öz 

müqəddəratını müəyyən etməsi, daxili işlərə qarışmama və mübahisələrin sülh yolu ilə həlli, 

beynəlxalq münasibətlərdə güc tətbiqin və ya güc tətbiq etməklə hədələmənin qadağan 

olunması; dövlətlərin hüquqi bərabərliyi, inkişaf naminə beynəlxalq əməkdaşlıq, insan 

hüquqlarına hörmət, onların müdafiə və təşviq olunması və sülh və beynəlxalq təhlükəsizlik 

uğrunda mübarizə. Xarici siyasətin bu prinsipləri beynəlxalq hüquqla tənzimlənir və 1988-ci ildə 

bizim Konstitusiyaya daxil edilməzdən öncə meydana gəlmiş və istisna olmadan BMT 

Nizamnaməsinə əsasən təfsir olunmalı, bu konstitusiya prinsipləri beynəlxalq hüquq əsasında 

tənzimlənən birinci prinsiplərdən götürülmüş və onun hüquq sistemi digər beynəlxalq 

standartlar ilə əlaqəlidir. Belə ki, daxili işlərə qarsımama prinsipi BMT Nizamnaməsində əks 

olunub və onun 2-ci maddəsinin 7-ci bəndində deyilir: “Bu Nizamnamənin heç bir müddəası 

Birləşmiş Millətlərə əsasən dövlətlərin daxili yurisdiksiyasında olan məsələlərə müdaxilə etməyə 

icazə vermir və ya Üzvlərdən bu cür məsələləri hazırkı nizamnamə əsasında həll etmək üçün 

təqdim etməyi tələb etmir, lakin bur prinsip VII fəsil əsasında məcburiyyət tədbirlərinin 

tətbiqinə xələl gətirmir.”  

Bizim ölkə hər zaman hüququn beynəlxalq arenada qüvvəsi və dövlətlər arasındakı 

münasibətlərin sülh və təhlükəsizlik mühitinin mənbəyi olan qanunçuluq ilə tənzimlənməsinin 

zəruriliyi ilə bağlı tam agah olmuşdur. Öz təbiətinə görə hüquqi prinsiplər ilə tənzimlənməsini 

tələb edən bütün birgə mövcudluq münasibətlərində dövlətlərin davranışının dolayı siyasi qayda 

konsepsiyaları ilə deyil, hüquq əsasında tənzimlənməli olmasından hər zaman xəbərdar olmuş 

və hazırda da xəbərdardır.       

Yuxarıda qeyd olunan səbəbləri və əsaslı mülahizələri nəzərə alaraq Xarici əlaqələr komitəsi 

Nümayəndələr Palatasına aşağıdakıları təqdim edir:  

               

RAZILIQ BƏNDLƏRİ 

Birinci. Birlik Konqresinin Deputatlar Palatası Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ 

ərazisinin işğalını və xüsusən də “Xocalı soyqırımı” zamanı, həmçinin silahlı əməliyyatları bərpa 

edən tərəflər arasındakı atəşkəs razılaşmasının pozulması nəticəsində Azərbaycan 

Respublikasının sakinlərinə qarşı törədilən ölüm, xəsarət yetirmə və təhqir etmə hallarını 

pisləyir.     

İkinci. Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişənin tərəflərin tətbiq etdikləri müxtəlif 

mexanizmlər ilə həll olunmadan davam etməsindən təəssüflənir və cəlb olunan müxtəlif 

tərəfləri bunu beynəlxalq münasibətlərin möhkəmlənməsinə töhfə verən fikir və təkliflərin 

mübadiləsi üçün adekvat mexanizm hesab edərək və hər zaman millətlərin öz müqəddəratını 

təyin etməsi, daxili işlərə müdaxilə etməmə, mübahisələrin dinc yolu ilə həlli, beynəlxalq 

münasibətlərdə güc tətbiqinin qadağanı, dövlətlərin hüquqi bərabərliyi, inkişaf üçün beynəlxalq 

əməkdaşlıq və sülh və beynəlxalq təhlükəsizlik uğrunda mübarizə kimi millətlərin birgə 

mövcudluğu üzrə fundamental prinsipləri əsas tutaraq münaqişəni həll etmək üçün dialoqu 

gücləndirməyə çağırırıq. 

Üçüncü. Konqresinin Deputatlar Palatası Federal İcra Hakimiyyətinin daşıyıcısını bizim BMT-

dəki Nümayəndəliyimiz vasitəsilə öz səlahiyyətləri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasında 

humanitar böhran və imkanları çərçivəsində bu ölkədə mülki əhalinin insan hüquqlarının 

səmərəli şəkildə qorunmasının dəstəklənməsi üzrə hesabat irəli sürməyə çağırır.  



Dördüncü. Konqresinin Deputatlar Palatası öz yurisdiksiyaları çərçivəsində müvafiq olaraq 

Federal İcra Hakimiyyətinin daşıyıcısını Meksikanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı 

Nümayəndəsini Ermənistan Respublikasının hökumətini Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 

884 saylı və Avropa Şurası tərəfindən qəbul olunmuş qətnamələrin icrasına vadar etmək 

məqsədilə müvafiq hesab etdiyi tədbirləri təşviq etmək üçün təlimatlandırmağı xahiş edir.    

Beşinci. Federal İcra Hakimiyyətinin daşıyıcısını öz səlahiyyətləri çərçivəsində azərbaycanlı mülki 

əhaliyə qarşı düşmənçilik və zorakı fəaliyyətləri dərhal dayandırmaq və öz silahlı qüvvələrini 

dərhal Azərbaycan Respublikasının ərazilərindən çıxarmaq üçün Ermənistan Respublikasına və 

hər cür düşmənçilik və münaqişənin genişlənməsinə və regionda sülh və təhlükəsizliyə xələl 

gətirə biləcək müdaxilə və qarışma fəaliyyətlərindən çəkinməsi üçün maraqlı tərəflərə təzyiq 

göstərmək üçün Meksika adından beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlamağa çağırır.   

 

30 noyabr 2011-ci il tarixində Nümayəndələr Palatasında təqdim edilmişdir. 

İrəli sürmüşdür: Pérez Esquer Marcos (PAN) , Xarici Əlaqələr Komitəsi  
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Təkliflər 

Xarici Məsələlər, Asiya və Sakit Okean Komitəsinin sədri senator Carlos Jimenez Maciasın 

Ermənistan və Azərbaycan hökumətlərini Dağlıq-Qarabağ regionunda sülh prosesini başa 

çatdırmaq üçün danışıqları davam etdirməyə çağıran razılıq bəndini özündə əks etdirən təklifi 

 

XARİCİ MƏSƏLƏLƏR, ASİYA VƏ SAKİT OKEAN KOMİTƏSİNƏ TƏQDİM EDİLMİŞDİR 

Qəbul olunmuş sənəd 

Xarici Məsələlər, Asiya və Sakit Okean Komitəsinin sədri senator Carlos Jimenez Maciasın təklif 

etdiyi, Senatın Ermənistan və Azərbaycan xalqının suverenliyinə tam hörmətlə yanaşaraq ən 

münasib hesab olunan format əsasında mümkün qədər təcili və təxirəsalınmaz şəkildə Dağlıq 

Qarabağ regionunda münaqişəyə əbədi olaraq son qoyacaq razılaşmanın əldə edilməsi üçün bu 

dövlətlərin hökumətlərini səylər göstərməyə çağırdığı və ATƏT-in Minsk Qrupunun 



həmsədrlərini münaqişənin sülh yolu ilə və davamlı şəkildə həllinə kömək etmək üçün hər iki 

hökumətə hər cür zəruri dəstək göstərməyə davam etdirməyə səsləyən razılıq bəndi təklifi.  

 

Möhtərəm Assambleya,  

Senatın Qaydalarının 8-ci maddəsinin II bəndi və 276-cı maddəsi əsas tutularaq İnstitusional 

İnqilabçı Partiyasının H. Birlik Konqresinin LXI Sessiyasındakı Parlament Qrupunun senatoru 

Carlos Jimenez Maciasa qoşulan nümayəndələr adından razılıq bəndi ilə aşağıdakı təklif irəli 

sürülür: 

Nəzərə alındı 

1992-ci il 26 fevral tarixində Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 

regionunda yerləşən Xocalının mülki əhalisinə hücum edərək əsasən etnik səbəblərə görə 

yüzlərlə insanın qətlə yetirilməsi ilə nəticələnən və beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının 

soyqırım kimi qiymətləndirməkdən çəkinmədiyi əməllər törətmişdir. Uzun müddət istinad 

olunan rəqəmlərə görə 613 nəfər öldürülmüş və bu gün də taleyi məlum olmayan 150 nəfər də 

daxil olmaqla 1200-dən çox şəxs girov götürülmüşdür.  

1992-ci ildə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) çərçivəsində Dağlıq 

Qarabağ regionu uğrunda Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin sülh və danışıqlar 

yolu ilə həll edilməsinin təşviq olunması üçün Minsk Qrupu təsis edildi.  

1994-cü il 12 may tarixində ATƏT-in Minsk Qrupunun himayəçiliyi və beynəlxalq ictimaiyyətin 

təzyiqi ilə atəşkəs müəyyən olundu. Buna baxmayaraq təəssüf ki, yalnız silahlı qüvvələrin 

üzvləri deyil, həmçinin münaqişə zonasına yaxın ərazilərdə yaşayan mülki şəxslər həlak olaraq 

bu status pozularaq çaxnaşma halları gizli şəkildə qalmaqdadır.   

Ermənistan və Azərbaycan dövlətləri arasında həllin Əsas Prinsipləri (Madrid Prinsipləri) kimi 

tanınan Dağlıq Qarabağda münaqişənin həllinin hazırkı şərtləri Fransa və Rusiyanın xarici işlər 

nazirləri, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini tərəfindən 2007-ci ilin 

noyabr ayında İspaniyanın paytaxtında Ermənistan və Azərbaycanın prezidentlərinə təqdim 

olundu. Madrid Prinsipləri aşağıdakıları nəzərdə tutur:  

a) Münaqişə zamanı Ermənistan qüvvələri tərəfindən işğal olunan Dağlıq Qarabağ regionun 

ətrafındakı ərazilərin Azərbaycan Respublikasına qaytarılması; 

b) Dağlıq Qarabağda və onun ətrafındakı yeddi rayonda bütün kommunikasiya və əlaqəli 

infrastrukturun bərpası; 

c) Sakinlərin, məcburi köçkün və qaçqınların öz əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıtması 

hüququ; 

d) Dağlıq Qarabağ üçün təhlükəsizlik və özünü-idarəetmə təminatlarını verən aralıq status; 

e) Ermənistan Respublikasını Dağlıq Qarabağ regionu ilə birləşdirən yol; 

f) Dağlıq Qarabağ regionunun gələcək yekun statusunun onun əhalisinin iradəsinin hüquqi 

cəhətdən məcburi ifadəsi yolu ilə müəyyən olunması; 

g) Sülhməramlı əməliyyat da daxil olmaqla beynəlxalq təhlükəsizlik qarantiyaları.  

2010-cu ilin 5 mart tarixində Rusiyanın Soçi şəhərində keçirilmiş zirvə görüşü nəticəsində 

verilmiş bəyanata əsasən Minsk Qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

tərəflərinin münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün qətiyyətli addım atmasının vaxtının 

çatdığına inamını ifadə etdilər. 

Baxmayaraq ki, 2011-ci il 24 iyun tarixində Kazanda Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan 

rəsmiləri arasında keçirilmiş sammit razılaşma olmadan başa çatmışdır, bu görüşdə imzalanmış 



Birgə Bəyanatda tərəflər münaqişənin həlli yolunun tapılmasında tərəqqinin olduğunu qeyd 

etmişlər.  

Sülhü dəstəkləyən dünya ictimaiyyəti münaqişəyə cəlb olunan dövlətlərin hökumətlərinin öz 

suverenliyi çərçivəsində bəşər tarixinin bu faciəvi epizodunun tamamlanması və əbədi ədalətə 

əsaslanan sülhün təmin edilməsi üçün onların münasib hesab etdiyi kanallar əsasında qısa 

zamanda danışıqları bərpa etməyə çağırış etməlidir.  

Danışıqlar yolu ilə münaqişənin həll edilməsi səmərəli şəkildə stabilliyə, barışığa səbəb ola və 

regional inkişaf və əməkdaşlıq üçün imkanlar aça bilər. 

Meksikanın dövlətlərlə münasibətlərdə əsas tutduğu prinsiplərə və Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatında bu münaqişənin dialoq və cəlb olunan bütün tərəflər üçün qəbul sayılan təsis 

olunmuş regional kanalların təşviqinin dəstəklənməsi ilə bağlı Meksikanın verdiyi bəyanata 

əsasən Senat hər iki hökumətin dialoq və danışıqlar yolu ilə razılaşma əldə etməli olduğuna 

inanır.        

Qeyd edilənlərlə əlaqədar mən bu möhtərəm Assambleyanın diqqətinə aşağıdakı təklifi təqdim 

edirəm: 

Razılıq Bəndi 

 

Birinci. – Ermənistan və Azərbaycan millətinin suverenliyinə tam hörmətlə yanaşaraq Senat 

Dağlıq Qarabağ regionundakı münaqişəyə birdəfəlik olaraq son qoyan razılaşmanın əldə 

edilməsi üçün bu hökumətləri təxirəsalınmaz və səmərəli qaydada ən münasib hesab olunan 

formatda səylər göstərməyə və ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərini hər iki hökumətə 

münaqişənin sülh yolu ilə və davamlı həllinin təşviq edilməsi üçün bütün zəruri dəstəyi 

göstərməkdə davam etməyə çağırır.  

İkinci. – Xocalı qətliamından on doqquz ildən çox keçdiyini xatırlayaraq qurbanlara münasibətdə 

ədalət hələ də təmin olunmayıb ki, bu da mümkün qədər qısa zaman ərzində millətlər arasında 

əlaqələrin yaxşılaşdırılmasına və hər iki cəmiyyət arasında qısa zamanda ahəngliyin bərpasına 

töhfə verən tədbirlərin hər bir sülh anlaşmasının mərkəzi elementini təşkil etməsini zəruri edir.  

______________________ 

 

Sen. Carlos Jimenez Macias 

Xarici Məsələlər, Asiya-Sakit Okean Komitəsinin sədri 

  

İki min on birinci ilin altı sentyabr tarixində Meksika şəhərində İclas Zalında qəbul olunmuşdur.  

 


