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Proposta de resolução Alteração 

8. Está seriamente preocupado com as 

centenas de milhares de pessoas que 

fugiram de suas casas durante ou devido à 

guerra em Nagorno-Carabaque e que 

continuam deslocadas, sendo-lhes negados 

direitos como o direito de regresso e de 

propriedade, e o direito à sua segurança 

pessoal; exorta todas as partes a 

reconhecerem sem ambiguidades e 

incondicionalmente estes direitos, a 

necessidade de uma rápida solução para 

este problema, no respeito dos princípios 

do direito internacional; solicita, neste 

contexto, a retirada das forças arménias de 

todos os territórios ocupados do 

Azerbaijão, de forma a permitir o regresso 

das populações deslocadas internamente 

aos seus lares; pede ainda que sejam 

mobilizadas forças internacionais ao abrigo 

da Carta da ONU, a fim de, num período 

de transição, dar as necessárias garantias de 

segurança para que as populações 

deslocadas possam regressar a suas casas e 

para evitar outros conflitos causados pela 

perda da habitação; exorta as autoridades 

da Arménia e do Azerbaijão e os dirigentes 

das comunidades interessadas a darem 

provas do seu empenho na criação de 

relações interétnicas pacíficas através, 

nomeadamente, de medidas práticas 

tendentes ao regresso das populações 

deslocadas; considera que a situação das 
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populações deslocadas internamente deve 

ser abordada em conformidade com as 

normas internacionais, tendo em conta, 

nomeadamente, a recente Recomendação 

1877(2009) da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa (APCE) "Europe’s 

forgotten people: protecting the human 

rights of long-term displaced persons’ 
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