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    ٢٠٠٨مارس / آذار١٤قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/62/L.42( رئيسية جلنة إىل اإلحالة دون[
  

  أذربيجانيف  احملتلة األراضي يف احلالة  -  ٦٢/٢٤٣
  ،العامة اجلمعية إن  
  وأحكامه، ومبادئه املتحدة األمم ميثاق مبقاصد تسترشد إذ  
 ١٩٩٣ أبريـل /نيـسان  ٣٠ املؤرخ )١٩٩٣( ٨٢٢ األمن جملس قرارات إىل تشري وإذ  

ــؤرخ )١٩٩٣( ٨٥٣ و ــوز ٢٩ املـ ــه/متـ ــؤرخ )١٩٩٣( ٨٧٤  و١٩٩٣ يوليـ ــشرين ١٤ املـ  تـ
 وكـذلك  ،١٩٩٣ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ١٢ املؤرخ )١٩٩٣( ٨٨٤  و ١٩٩٣ أكتوبر/األول

 تقــدمي’’ املعنـون  ١٩٩٣ ديـسمرب /األول كـانون  ٢٠ املــؤرخ ٤٨/١١٤  اجلمعيـة العامـة  قـراري 
 املـــــؤرخ ٦٠/٢٨٥  و‘‘أذربيجـــــان يف واملـــــشردين لالجـــــئني الطارئـــــة الدوليـــــة ةاملـــــساعد

  ،‘‘أذربيجان يف احملتلة األراضي يف احلالة’’ املعنون ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ٧
 األمـن  ملنظمـة  التابعـة   جملموعـة مينـسك     احلقـائق  تقـصي  بعثة تقرير إىل أيضا تشري وإذ  
 كارابــاخ - نــاغورينب احمليطــة أذربيجــان يف حملتلــةا األراضــي إىل املوفــدةو أوروبــا يف والتعــاون
 يف والتعــاون األمــن ملنظمــة الــدائم اجمللــس إىل مينــسك جمموعــة يرئيــس مــن املوجهــة والرســالة
  ،)١(احلقائق تقصي بعثة بشأن أوروبا

 يف والتعـاون  األمـن  منظمـة  بقيـادة  املوفـدة  البيئـي  التقيـيم  بعثـة  بتقريـر  علمـا  حتيط وإذ  
  ،)٢(حوهلاو كاراباخ - ناغورين  منطقةيف احلرائق من املتضررة راضياأل إىل أوروبا

 اإلنـساين  القانون بقواعد الصارم بالتقيد الصراع طريف التزامات جديد من تؤكد وإذ  
  الدويل،

_______________ 
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 كارابـاخ  - نـاغورين  منطقـة  يف املـسلح  الـصراع  كـون  إزاء القلـق  بالغ يساورها وإذ  
 يف تـضع  وإذ للخطـر،  الـدوليني  واألمـن  الـسالم  تعـريض  يواصل أذربيجان مجهورية يف وحوهلا
  القوقاز، جنوب بلدان تنمية ويف اإلنسانية احلالة يف عليه املترتبة السلبية آلثارا اعتبارها
 وسـالمتها  أذربيجـان  مجهوريـة  سيادة ودعم احترام استمرار جديد من كدتؤ  - ١  
  دوليا؛ هبا املعترف حدودها داخل اإلقليمية
ــ  - ٢   ــسحاب بتطال ــع بان ــوات مجي ــة الق ــسحابا األرميني ــا ان  ودون وكــامال فوري

  أذربيجان؛ مجهورية يف احملتلة األراضي مجيع من طوشر
 األراضـي  مـن  املبعـدين  للـسكان  للتـصرف  القابـل  غـري  احلـق  تؤكد من جديد    - ٣  
 لتلـك  املالئمـة  الظروف هتيئة ضرورة وتؤكد ،ديارهم إىل العودة يف أذربيجان جلمهورية احملتلة

  اع؛صرال من املتضررة لألراضي الشامل اإلصالح ذلك يف مبا العودة،
 الطـائفتني  بـني  املـساواة  ظـل  يف وآمنـة  عاديـة  حيـاة  ظـروف  هتيئة بضرورة تقر  - ٤  
ــة ــة األرميني ــة واألذربيجاني ــاغورين يف منطق ــاخ - ن ــة يف كاراب ــا أذربيجــان، مجهوري ــسمح مم  ي
  أذربيجان؛ مجهورية ضمن املنطقة هذه يف دميقراطي فعلي ذايت حكم نظام بإرساء

ــد مــن تؤكــد  - ٥   ــى جدي ــرف أال عل ــة أي تعت ــشرعية دول ــاجمال وضــعال ب  عــن ن
ــة أراضــي احــتالل  ذلــك علــى للحفــاظ مــساعدة أو عــون أي تقــدم وأال أذربيجــان، مجهوري
  الوضع؛

 عـة جممو رئيـسي  جهـود سـيما     ال الدولية، الوساطة جلهود تأييدها عن تعرب  - ٦  
 تـسوية الـصراع بالوسـائل الـسلمية        إىل الراميـة  أوروبا يف والتعاون األمن ملنظمة ةالتابع مينسك
 سـالم  حتقيـق  أجـل  مـن  اجلهود تلك تكثيف بضرورة وتقر ومبادئه، الدويل القانون ملعايري وفقا
  أعاله؛ عليها املنصوص لألحكام طبقا ومستمر دائم

ــة والترتيبــات واملنظمــات األعــضاء بالــدول هتيــب  - ٧   ــة الدولي  املــسامهة واإلقليمي
  اع؛صرال تسوية عملية يف اختصاصه، حدود يف كل الفعلية،

 والـستني  الثالثـة  دورهتـا  يف العامـة  اجلمعية إىل يقدم أن العام األمني إىل تطلب  - ٨  
  القرار؛ هذا تنفيذ عن شامال تقريرا

ــدرج أن تقــرر  - ٩   ــدورهتا املؤقــت األعمــال جــدول يف ت ــةال ل ــستني ثالث ــد وال  البن
  .“أذربيجانيف  احملتلة األراضي يف احلالة” املعنون

  ٨٦ العامة اجللسة
  ٢٠٠٨ مارس/آذار ١٤


