
 

 ، الق اهرة.  ٢٤شقة    الثانيالدور  ،    المعادي   دأوتوستراامتداد االمل  ،  ١٠١برج  
 

 

 

 

 

 رمن تركيا وال 

 " تاريخ من الدماء"  
 

 

 

 

 

 د إعدا

   بسيونيمحمود 

 

 ملتقى الحوار للتنمية وحقوق االنسان  

 



 

 

2 

 

 مقدمة  

ي  المزمن  تجدد الرصاع  
اعات العرقية  خرى ملف  أيفتح مرة    "  كاراباخ"ناغورنو    قليماف  ي الن  

  نت القومي التعيغذيها    الت 

اع   ي خاصة الن  
ي ال تشمل فقط األرمن  بي   االرمن واالتراك و    التاريخ 

انيي   ولكن واألذربيجالتنافسات الجيوسياسية الت 

 
 
عليه الرصاع من تهديد لحياة المدنيي   وانتهاكات واسعة لحقوق االنسان وتغذية   وما ينطوى  األتراك والروس أيضا

   االرهاب العابر للحدود لحالة الرصاع بي   الطرفي   المتنافسي   عىل االقليم المتنازع عليه . 

ي أذربيجان وتسكنه أغلبية أرمينية  اقليم ناغورنو كارباخ  قع  ي
و نزاع مسلح وهأرمينيا  دولة  تحظ  بدعم من  داخل أراض 

ي واستمر لسنوات،  أواخر القمتجدد منذ  
ي  وتسبب  رن الماض 

ات آالف القتىل والجرىحف   من الجانبي   وهو سقوط عشر

 عىل 
 
 . حقوق االنسان  حالة ما يشكل ضغطا

ي النسيج  من    %94  يشكلون  األرمنرغم ان  و 
الواقع اإلقليم الجبىلي  التخىلي عن  ترفض  اال ان اذربيجان    لإلقليم  الديمغراف 

، انهار النظام القيرصي ، و    بجنوب القوقاز  ، فقبيل سقوط دولة العثمانيي   ي
تعود أطوار أزمة هذا اإلقليم للقرن الماض 

زم استالم  من  البلشفيون  وتمكن  روسيا  ي 
ثورة  ف  عقب  األمور  األرمن  , 1917نوفمنر  ام  أعلن  ذلك،  مع  تزامنا 

المس دولتهم  إنشاء  والجورجيون  انسقوقازية واألذربيجانيون  الن  الجمهورية  باسم  عرفت  ي 
والت  بالقوقاز  تقلة 

  الديمقراطية االتحادية
 
حيث اختلفت هذه الشعوب الثالثة حول المبادئ واألهداف، فلجأت    اال انها انهارت رسيعا

أعلنتا انفصالهما بعد لتتبعها بعد ذلك كل من أرمينيا وأذربيجان اللتي      1918مايو    26يا إلعالن استقاللها يوم  جورج

 .يومي   فقط 

كية وعىل مدار عقود طويلة لم تفلح المبادرات األ  ات المحاوالت الن  ي احتواء الرصاع المتواصل والذى شهد عشر
ممية ف 

  ةاألذربيجاني
 
 من األ  لتطهن  االقليم عرقيا

ا
ي قادها األتراك بالحرب العالمية األوىل  عن  من  فضل

ذكرى مذابح األرمن الت 

 .مليون منهم 1.5رت عن مقتل نحو وأسف

 مذابح االرمن 

ي تعرض لها االرمن عىل يد الدولة العثمانية  
فت معظم دول العالم مؤخرا بالمذابح الت  ي راحاعن 

ضحيتها أكنر من   والت 

ي عىل يد العثمانيي   
ي الذين مليون أرمت 

، بسبب هذه المذابح الت 
 
 واسعا

 
 وغضبا

 
 دوليا

 
سجلت كواحدة يواجهون تنديدا

 .من أسوأ الجرائم ضد اإلنسانية

عام   إىل  القصة  بإصالحات   1876تعود  ذلك مطالبات  قبل  ، حيث كانت  ي
الثان  الحميد  السلطان عبد  توىلي  عقب 

ي الدولة العثمانية وبفكرة المساواة بي   الملل والعرقيات الخاضعة لحكمها. وخالل النصف األول من القرن 
دستورية ف 

، ك ي تركيا، ونفوذ واسع، حيث ضمت الحكومة العثمانية التاسع عشر
 منهم 23ان لألرمن مكانة ف 

 
 .وزيرا

ي اصالحات دستورية تعطيهم حقوقا متساوية مع  األرمن  طلب  
اال انهم تعرضوا لمضايقات شعوب الدولة العثمانية    باف 

وم" و"بتيلواضطهاد   كزون فيها، وهي "فان" و"أرض  ي يقيمون وين 
ي الواليات الت 

  زيز" و"ديار بكر" يس" و"معمورة العف 

 . رمن لمسانده األ روسيا  وتدخلت
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ي 
ي الواليات   61معاهدة برلي   حصل األرمن عىل ما عرف بالمادة    وف 

ي بأن تقوم الدولة العثمانية بإصالحات ف 
ي تقض 

الت 

ى، وظهر ألول مرة هنا مصطلح تدويل القضية األرمينية  .األرمينية مع إخطار الدول الكنر

، واتبع السلطان عبد الحميد سياسة التسويف والمماطلة 61نفذ الدولة العثمانية نص المادة لم ت ، من معاهدة برلي  

وبدأ السلطان متعصبة    بعدها أسس السلطان عبد الحميد ما عرف بالفرق الحميدية، وهي فرق أو ميليشيات مسلحة

 عىل ا
 
ي تغذية أفكارهم بأن األرمن "كفار"، ويشكلون خطرا

وهنا بدأت المذبحة   ة اإلسالمية والجامعة اإلسالميةلدولف 

ة ما بي   عام  
ي الفن 

ألف   100، وراح ضحيتها ما بي    1896وحت  عام    1894األوىل، ووقعت بي   تلك الفرق واألرمن ف 

ي وسائل اإلعالم اوسميت    ألفا  150إىل  
لغربية  بالمذبحة الحميدية نسبة للسلطان عبد الحميد، وبسببها أطلق عليه ف 

 ."السلطان األحمر نسبة للدم

وحدثت ضاعات بي   أنصاره ممن أطلق عليهم الرجعيون   1908أرغم السلطان عبد الحميد عىل إعالن الدستور عام  

ي خضم تلك الرصاعات، وقعت مذبحة األرمن الثانية عام    يون، وأعضاء األحرار الدستوريونالراديكال
وراح 1909وف 

، غالبيتهم من األرمألف  30ضحيتها    ن. مسيخي

ى  حينها    أصدر وقد   ي شيخ االزهر سليم البشر
ي تركيا بأن يتقوا هللا ف 

فتوى تحرم قتل األرمن، ووجه رسالة للمسلمي   ف 

 كافة الرعايا من كافة األديان. 

ي ظروف قاسية
  سار اآلالف من األرمن عىل أقدامهم ف 

 
وتسابق   اب، دون طعام أو رسر من المجازر باتجاه سوريا  هربا

ي بطونهم، وقتل 
المتوحشون من الميليشيات العثمانية إىل بقر بطون الحوامل من النساء والرهان عىل نوع األجنة ف 

 للراحة
 
 .  من يتوقف منهم عن السن  طلبا

ي أعلنها األرمن، بينما قالت الحوبلغ  
ي تلك المذابح بلغ مليونا ونصف المليون بحسب األرقام الت 

كومة  عدد الضحايا ف 

،   700العثمانية إن العدد ال يتجاوز  
 
ي ملك األردن حاليا

، جد الملك عبد هللا الثان  يف حسي    أن الشر
 
، مضيفا ي

ألف أرمت 

 لجميع القبائل بإيواء األرمن واستضافتهم وحمايتهم مما يتعرضون له من مذابح، فيما جمعت 
 
أصدر وقتها مرسوما

 لرعاية المهجرين  
ا
منهم، الذين فروا من رحالت التهجن  الجماعي والمذابح الجماعية ولجأوا إىل  المدن المرصية أمواال

 مرص. 

ي إعالن انفصالها عن أذربيجان 
ي ف 
ي تمتعت بحكم ذان 

دد هذه المنطقة الت  ي لم تن 
وتزامنا مع تفكك االتحاد السوفيت 

يد  30لتندلع حرب طاحنة بي   أرمينيا وأذربيجان حول كاراباخ أسفرت عن سقوط أكنر من  ألف قتيل وجري    ح وتشر

ات اآلالف اآلخرين قبل أن تعرف نهايتها بفضل اتفاق و  ي عشر
قف نار ساهمت فيه بشكل رئيسي منظمة مينسك الت 

 ظهرت مطلع التسعينيات إليجاد حل لألزمة األرمينية األذربيجانية. 

ي األذرية1994تم التوقيع عىل وقف إلطالق النار بوساطة روسية عام  و  
ي    ، لتصبح كاراباخ ومساحات من األراض 

ف 

 .هذا الجيب تحت السيطرة األرمينية

من    %25وخالل الرصاع الذي أسفر عن نزوح أكنر من مليون شخص، فر أبناء العرقية األذرية )كانوا يمثلون حواىلي  

تعداد السكان( من ناغورنو كراباخ وأرمينيا، فيما فر األرمن من أذربيجان. ولم يتمكن أبناء العرقيتي   من العودة لديارهم  

 .انتهاء الحرب منذ 
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وقد قتل جنود من كال الطرفي   خالل وقائع خرق متفرقة لخرق الهدنة. وتسبب إغالق الحدود بي   تركيا وأذربيجان  

ي مشكالت اقتصادية حادة ألرمينيا، كونها دولة حبيسة
 .ف 

ي أوروباضمن منظمة األمن والت-وتتوىل روسيا وفرنسا والواليات المتحدة رئاسة ما يعرف بمجموعة مينسك 
  -عاون ف 

اع ي تبذل مساعي للتوسط من أجل وضع حد للن  
 .والت 

ي ديسمنر    وخالل
   2006االستفتاء الذي أجراه اإلقليم ف 

 
 جديدا

 
، أقرت المنطقة دستورا عي

ته أذربيجان غن  رسر  واعتنر

 .وكانت بعض بوادر التقدم تظهر من حي   آلخر خالل لقاءات متقطعة بي   رئيسي أذربيجان وأرمينيا

ملحوظ   تقدم  حرز 
ُ
أ عام  فقد  الزعيمي    بي    المحادثات  الحي    2009خالل  ذلك  منذ  ووقعت  يستمر،  لم  أنه  إال   ،

ي  
ي أعمال عدائية متبادلة ف 

الجانبي   ف  ات الجنود من  أبرزها مقتل عشر للهدنة، كان من  ة  بريل أانتهاكات عدة خطن 

2016. 

اء من و    2016عام  وكانت االشتباكات االسوأ بي   الجانبي     تبادلت فيه أرمينيا وأذربيجان االتهامات. وفيما حذر خنر

يات العواصم العالمية الجانبي   للتهدئة  .وقوع األسوأ دعت األمم المتحدة وكنر

 تركيا تصدر االرهاب لإلقليم  

كية بتصدير االرهابيي    أوتتهم  
ي كد السفن   أ و  ،ىل ساحة المعركة  إرمينيا الدولة الن 

ي روسيا   األرميت 
ن أ  فاردان توجانيان  ف 

ي منطقة    4أرسلت نحو  تركيا  
ناغورنو قره باخ االنفصالية،  آالف مقاتل من شمال سوريا إىل أذربيجان، وسط قتال دائر ف 

ي و 
ي قره باخإن المقاتلي   يشاركون ف 

 . المعارك الداخلية ف 

، الذين  أنالمرصد السوري لحقوق اإلنسان  واكد  إىل  -عىل األغلب -ينتمون الدفعة األوىل من المقاتلي   السوريي  

 .للقتال ضد أرمينيافصيىلي "السلطان مراد والعمشات"، وصلت بالفعل إىل أذربيجان  

ي منطقة "ناغورنو كاراباك" المتنازع  عكفت تركيا عىل تجنيد السوريي   للقتال  
عليها بي   أرمينيا وجارتها ضد أرمينيا ف 

كيا   . أذربيجان، وهي دولة حليفة لن 

  1500تصل إىل  وانتقلت الدفعة األوىل، بحسب المرصد السوري، من عفرين شمال غرب حلب، مقابل مبالغ مادية  

كي للشخص الواحد 2000 –  .دوالر أمن 

ت ان  المعروف  ي ضاعتها ومن 
تركيا ف  الموالية اىل  السورية  المسلحة  التنظيمات االرهابية  بقايا  باستخدام  ركيا تقوم 

مقاتلي   من سوريا اىل   بنقل  للحدود حيث   ليبيا،االقليمية حيث سبق وقامت  العابر  ي دعم االرهاب 
ولها نشاط ف 

انها وسط صمت  ر . غري دوىلي تستخدم االرهابيي   كورقة ضغط ومساومة عىل جن   ب وغن  منر

ي هذا الرصاع،    اذربيجانوتقف أنقرة مع  
ي بي   تركيا  بسبب  ف 

ة بملف اإلبادة الخالف التاريخ  وأرمينيا وتمسك األخن 

اف بها، وأن تأييد  األرمينية عىل يد العثمانيي   أبان الحرب العالمية األوىل،   ألذربيجان هو   ناردوغاومطالبة أنقرة االعن 

ي هذه القضية. ورقة ضغط عىل أرمينيا للتخىلي 
 عن موقفها ف 
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،  الوعىل الرغم من تواىل   ودعوة السيد دعوات الدولية لوقف القتال والتحذير من اتساع رقعة المعارك بي   الطرفي  

يش   كي رجب طيب   أمي   عام األمم المتحدة إىل "وقف فوري للمعارك"أنطونيو غوتن 
دخل عىل الخط الرئيس الن 

ي التصدي للهجوم   وقال ذلكإردوغان. لم يدع الطرفي   إىل ضبط النفس، عىل خالف دعوات دولية إىل  
دد تركيا ف  لن تن 

ي أذربيجان
ي منطقة توفوز    مدفعي   قصفمن  ،  األذربيجان  ودعم ما قام به الجيش    عىل أراض 

مكثف للمناطق السكنية ف 

ى    عىل الحدود مع أرمينيا    للجيش األذري من قبل تركياكما اعلن عن صفقات تسليح كنر
 
افا    وهو ما يعد اعن 

 
 ضمنيا

 أتركيا بمن 
 
 من والسلم الدوليي   بالمنطقة المتنازع عليها . من صناعة التوتر وتهديد حالة األ   نها ستكون جزءا

 روسيا بشكل مبطن وغن  مبارسر بتهديداته ضد أرمينيا،  تهديداته اىل  إردوغان  ووجه  
ا
عىل التناقضات الرهان    محاوال

ي  توجه اردوغان    الدول ويمثلبي    
 للعداء التاريخ 

 
بي   األرمن واألتراك من جهة والطموحات اإلقليمية التوسعية  امتدادا

كي 
 .  للرئيس الن 

اقليمية   القوقاز وتعكس تحركات تركيا طموحات  تجاه جنوب  العثمانية   ا الرتباطه  واضحة  الدولة  بمحاوالت احياء 

ي القديمة  
ي   والت 

ف  المناطق  تلك  تحتل  ي كانت 
المجاورة  و    الماض  المناطق  برصاعات  التدخل  من أصبح   

 
جزءا  لها 

كية التقليدية ق حيث    الدبلوماسية الن  ق األوسط ورسر ي عدد من المناطق المجاورة؛ الشر
زعزعت تركيا بالفعل الوضع ف 

ي معاناة ال حد لها لشعوب تلك المناطقالبحر األبيض المتوسط 
 .وشمال أفريقيا مما تسبب ف 

 العثمانية الجديدة  

ي ونظام اردوغان احياء الخالفة العثمانية القديمة بثوب جديد تستخدم فيه قرب  ها  تركيا  تحاول  
جنوب من    الجغراف 

 القوقاز،  
 
ا تأثن     وتمارس 

 
والتعليمية  عىل    دينيا الثقافية  األنشطة  عنر  التنظيم  أذربيجان،  بامتدادات    الدوىلي المرتبطة 

ي تل
ة ف   ك المنطقة والمدعومة من انقرة . لجماعة االخوان المسلمي   االرهابية وعناضها المنتشر

ي اللغة  اكما يتحدث  
كية، لشعب األذربيجان  ي وعىل هذا االساس حصل عىل موقع ممن   بي      الن 

ان تركيا حيث ان    باف  جن 

كية هو خلق جبهة موحدة للدول والشعوب ال كية تحت قيادة تركيا هدف الوحدة الن  مر مقلق خاصة أوهو    ناطقة بالن 

ي 
 من الجانب األرميت 

 
ي االقليم للضغط عىل ارمينيا وتسع    إلشعال   خاصة وان انقرة تسع دائما

كل   إلفشالالوضع ف 

 السالم. محاوالت 

ي ارتكبها   ومن
اف الدوىلي بالمذابح الت  ي تركيا العداء ألرمينيا، الذي تصاعد مع االعن 

جانب آخر، يواصل النظام الحاكم ف 

ي  
 يفيد بوجود وثائق تتعلق بملف قضية  . وقد نشر م1915العثمانيون بحق األرمن ف 

 
وقع إذاعة أرمينيا العامة تقريرا

كية، تكشف عن خطط أنقرة لغزو أرمينيا واليونان ي العاصمة الن 
 .قضائية ف 

التطورات خالل العقدين الماضيي   كارين كريكوريان  ويقول   ي القاهرة، إنه من المهم إدراك أن جميع 
سفن  أرمينيا ف 

 ليس عىل يقي   من أن تركيا لديها خطة غزو ضدهاقادتنا إىل 
 
؛ حيث ال يوجد بلد مجاور تقريبا  .الوضع الحاىلي

اإلبادة   إىل  السفن   يشن   حيث  عميقة،  لها جذور  المعادية  كية  الن  السياسة  فإن  األرمينية،  والدولة  األرمن  حالة  ي 
ف 

ي 1920-1918الجماعية لألرمن، الحروب ضد جمهورية أرمينيا األوىل )
الت  المناطق  الفاشلة لغزو  (، وخطط تركيا 

يسكنها األرمن خالل الحرب العالمية الثانية والحصار االقتصادي ألرمينيا الحديثة. وعىل الرغم من محاوالت أرمينيا  

ين،   ي القرن الحادي والعشر
لتطبيع العالقات بي   البلدين، لم يتم تأسيس العالقات الدبلوماسية. ويضيف، "اليوم، ف 



 

 

6 

 

ي 
ير اإلبادة الجماعية لألرمن وإفالت هذه الجريمة  تبت  ي منطقتنا عىل تقاليد القرابة مع أذربيجان، وتنر

 تركيا سياستها ف 

 . العقابمن 

   ويبدو 
 
،   واضحا ي ملف قضية اإلبادة األرمنية عىل يد العثمانيي  

ة بتبت  كي ألرمينيا بسبب تمسك األخن 
حجم العداء الن 

اف تر  ورة اعن  ي مواجهة ضغط  قة  اردوغان ذلك الرصاع ور   يعتنر كيا بجريمة اإلبادة، و ومطالبتها برص 
قوية لتقوية موقفه ف 

 
 
ليبيا وسوريا، نظرا ي كل من 

ة منطقة حيوية   روسيا ف  الوثيقة بي   روسيا وأرمينيا؛ حيث تعد األخن  التاريخية  للعالقة 

القوقاز ي 
الروسي ف  أرمينيحيث تشكل مناطق    للنفوذ  بي    الحاىلي   الرصاع 

 
يانا وأذربيجان، رسر المشاري    ع   ا  للعديد من 

ي مجال الغاز والنفط والمواصالت والسكك الحديدية
 .الحيوية لروسيا ف 

 ليات الحقوقية  اآل 

ي إىل اتفاقيات من    19ة  مادوفق االستعراض السابق يظهر بوضوح انتهاك تركيا لل
وتوكول( األول اإلضاف  الملحق )النر

ي  
الدول المحايدة والدول   والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة  1949أغسطس    12جنيف المعقودة ف 

اع ي الن  
اع وكذلك المادة    األخرى غن  األطراف ف  ي مناطق الن  

كة    3والذى ينص عىل العمل عىل حماية المدنيي   ف  المشن 

اعات المسلحة  والمرتبطة ببي   اتفاقيات جنيف األرب  ع   ي    الدوليةحاالت الن  
  ،  تضم الحروب األهلية التقليدية  والت 

اعات الداخلية تتدخل فيها دول ثالثة أو قوات مت ي تتشب إىل دول أخرى أو الن  
اعات المسلحة الداخلية الت  عددة والن  

تطالب بمعاملة إنسانية لجميع األشخاص وعدم التمين   ضدهم أو تعريضهم لألذى  و  الجنسيات إىل جانب الحكومة

ديد القتل, والتشويه, والتعذيب, والمعاملة القاسية, والالإنسانية, والمهينة, واحتجاز الرهائن, وتحرم عىل وجه التح

 .والمحاكمة غن  العادلة

ي بتجميع الجرىح والمرض  والناجي   من السفن الغارقة وتوفن  العناية لهم
 .تقض 

ي توفن  خدماتها ألطراف  كما  
اعتمنح اللجنة الدولية للصليب األحمر الحق ف  اع إىل وضع   دعت    كما  الن   أطراف الن  

 .  "   جميع اتفاقيات جنيف أو بعضها حن   التنفيذ من خالل ما يسىم "االتفاقات الخاصة

ي وهذه ليست المرة االوىل  
ي   الدوىلي تنتهك فيها تركيا القانون    الت 

  بإشعال وتهديد حالة االمن والسلم الدوليي      اإلنسان 

ي  العسكريالموقف 
خر ونقل مقاتلي   ومسلحي   وهو آمناطق مجاورة لها بالتدخل لدعم طرف عىل حساب طرف   ف 

ي ما يزيد من االزمة االنسانية ويرفع من التكلفة االنسانية وايقاع الضحايا  
ي صفوف المدنيي      ف 

 . المناطق المتنازع عليها   ف 

ي وكانت االمم المتحدة قد فتحت تحقيقا  
كية مق  اماستخد  ف  ي    اولها شبهالحكومة الن 

عمليات العسكري "صادات" ف 

ان   اىل  واشارت  االرهابية  العمليات  وتدريبهم عىل  االجانب  المقاتلي    كات تجنيد  مع رسر تعاقدت  كية  الن  السلطات 

بدو مع  عسكرية وأمنية خاصة لتسهيل اختيار المقاتلي   وكذلك إعداد الوثائق الرسمية والتعاقدية، بالتنسيق عىل ما ي

األ  كيةاألجهزة  الن  صاد،    منية  كة  السياق هي رسر هذا  ي 
ف  المذكورة  كات  الشر إحدى  أن  الرسالة  ي 

ف  الدولية  وجاء  ات 

 .  لالستشارات الدفاعية

ي وهناك مخاوف عديدة من لجوء تركيا اىل ارسال مقاتلي   من االطفال السوريي   اىل مناطق القتال  
اقليم ناجورنو   ف 

  18دون ال السوريي   للقتال    لألطفالممية وحقوقية من استخدام  تركيا  أن هناك معلومات وتحذيرات  أكارباخ خاصة و 

ي سنة وإرسالهم للقتال  
ي ليبيا وربما لجأت لهم    ف 

الكثن  من األطفال دون سن خاصة وان   دعم الجيش االذربيجان     ف 
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 إىل بلدة عفرين شماىلي البالد بحجة    18
ي إدلب وحلب السوريتي  

ا يذهبون من محافظت  ا بدون علم عام 
 
العمل، وأحيان

ي ليبيا لدعم حكومة فايز الشاج 
ذوي  هم، وهناك يخضعون للتجنيد من جانب فصائل موالية ل  تركيا وإرسالهم للقتال ف 

ي تصنف تجنيد القاضين 
ي انتهاك صارخ للقانون الدوىلي وحقوق الطفل الت 

، ف  ي ي الليتر
ي طرابلس ضد الجيش الوطت 

ف 

 ."للقتال ك "جريمة حرب

  18إىل حيل إلقناع األطفال ممن هم دون سن تركيا ت ألجو  
 
ي ليبيا   عاما

ك بلدهم من أجل السفر وحمل السالح ف  لن 

دلب وحلب إىل عفرين بحجة العمل هناك دون إخبار ذوي  هم ليتم تجنيدهم بعفرين من قبل  أحيث تبدأ  الرحلة  من 

كيا" .   الفصائل الموالية لن 

ي كما  
ي الحرب والجرائم ضد االنسانية    جرائم عىل توثيق  يعكف الجانب االرميت 

ضد   ةارتكبتها القوات األذربيجاني  الت 

ها من المناطق  ي سكان االقليم من االرمن وغن 
 تحاول قوات اذربيجان السيطرة عليها بدعم من تركيا   الت 

اتخاذ تدابن  بحق أذربيجان، فيما المعارك بمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  للعاجل  بتقديم طلب  أرمينيا،  وقامت  

ي كاراباخ االنفصالية، وجاء الطلب إىل المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التابعة لمجلس 
ي منطقة ناغورن 

مستمرة ف 

ق فرنسا(، بموجب المادة   اسبورغ )رسر ي سن 
ي تسمح    39أوروبا الذي مقره ف 

باتخاذ تدابن  طارئة عند من نظامها، الت 

ار يتعذر إصالحها   .وجود خطر وشيك ألض 

الهجمات  الحكومة األذربيجانية بوقف  المحكمة إبالغ  األرمينية من  الحكومة  بيان "طلبت  ي 
المحكمة ف  وأوضحت 

ان  العسكرية عىل السكان المدنيي   عىل طول خط التماس بي   القوات المسلحة ألرمينيا "والكف عن استهداف السك

  ."المدنيي   والممتلكات المدنية والمراكز السكنية

ي منذ عام  وكل ي المجلس األورونر
، وهي منظمة أوروبية معنية بالدفاع عن حقوق 2001من أرمينيا وأذربيجان عضو ف 

 اإلنسان وسيادة القانون. 

 


