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8. Huwa mħassab ferm dwar il-fatt li l-

mijiet ta' eluf ta' refuājati u IDPs li ħarbu 

minn djarhom matul jew minħabba l-

gwerra tan-Nagorno-Karabakh għadhom 

imxerrdin u mëaħħda mid-drittijiet 

tagħhom, inkluŜ mid-dritt tar-ritorn, mid-

drittijiet għall-proprjetà u mid-dritt għas-

sigurtà personali; jistieden lill-partijiet 

kollha biex jirrikonoxxu dawn id-drittijiet 

mingħajr ambigwità u mingħajr 

kundizzjoniiet, il-ħtieāa li dawn jitwettqu 

minnufih u l-ħtieāa li malajr kemm jista' 

jkun tinstab soluzzjoni għal din il-problema 

li tkun tirrispetta l-prinëipji tal-liāi 

internazzjonali; jitlob, f'dan ir-rigward, li l-

forzi Armeni jirtiraw minn kull territorju 

okkupat tal-AŜerbajāan u li jippermettu r-

ritorn tal-popolazzjonijiet spostati lejn 

djarhom, u jitlob li l-forzi internazzjonali 

jkunu organizzati b'mod li jirrispetta l-

Karta tan-NU sabiex jiāu pprovduti l-

garanziji tas-sigurtà meħtieāa f'dan il-

perjodu ta' tranŜizzjoni, ħalli l-persuni 

spostati jkunu jistgħu jirritornaw lejn 

djarhom u jiāu evitati iŜjed kunflitti 

minħabba l-persuni bla dar; jistieden lill-

awtoritajiet tal-Armenja u tal-AŜerbajāan u 

lill-mexxejja tal-komunitajiet rilevanti juru 

l-impenn tagħhom favur il-ħolqien ta' 

relazzjonijiet interetniëi paëifiëi permezz 

ta' tħejjijiet prattiëi għar-ritorn ta' persuni 

spostati u permezz ta' mezzi oħra; iqis li s-
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sitwazzjoni tal-IDPs u tar-refuājati 

għandha tiāi ttrattata b'konformità mal-

istandards internazzjonali, inkluŜ mar-

Rakkomandazzjoni 1877 (2009) tal-PACE, 

‘Il-persuni minsija tal-Ewropa: il-ħarsien 

tad-drittijiet tal-bniedem ta' persuni li 

ilhom spostati’; 

sitwazzjoni tal-IDPs u tar-refuājati 

għandha tiāi ttrattata b'konformità mal-

istandards internazzjonali, inkluŜ mar-

Rakkomandazzjoni 1877 (2009) tal-PACE, 

‘Il-persuni minsija tal-Ewropa: il-ħarsien 

tad-drittijiet tal-bniedem ta' persuni li 

ilhom spostati’; 

Or. en 

 

 

 


