رﻫﺒﺮان ﺑﺎﮐﻮ و اﯾﺮوان ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ
در ﻗﺮه ﺑﺎغ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ
روﺳﺎی ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯿﻨﺴﮏ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ :ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮری
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﻬﻪ ﻗﺮه ﺑﺎغ را
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ – اﯾﺮﻧﺎ :ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯿﻨﺴﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎری
اروﭘﺎ وﯾﮋه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮه ﺑﺎغ ،روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ در ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
رﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺎده اﺳﺖ  :اﯾﮕﻮر ﭘﺎﭘﻮف  ،اﺳﺘﻔﺎﻧﻮن وﯾﺴﮑﻮﻧﺘﯽ ،
اﻧﺪرﯾﻮ ﺷﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺳﺎی روﺳﯽ  ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮔﺮوه
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯿﻨﺴﮏ روزﻫﺎی  ۲۹اﮐﺘﺒﺮ اﻟﯽ  ۲ﻧﻮاﻣﺒﺮ ) ﺑﺮاﺑﺮ  ۷اﻟﯽ ۱۱
آﺑﺎن ﻣﺎه ( ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮه ﺑﺎغ از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑﯽ دﯾﺪار ﮐﺮدﻧﺪ .
روﺳﺎی ﮔﺮوه ﻣﯿﻨﺴﮏ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﻋﻠﯽ اف رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ،ﻧﯿﮑﻮل ﭘﺎﺷﯿﻨﯿﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ارﻣﻨﺴﺘﺎن دﯾﺪار و از ﺧﻂ
ﻣﻘﺪم ﺟﺒﻬﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮه ﺑﺎغ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ و ﻫﻼل اﺣﻤﺮ  ،ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.
روﺳﺎی ﮔﺮوه ﻣﯿﻨﺴﮏ ،ﻫﺪف ﻋﻤﺪه ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺬاﮐﺮات
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ارﻣﻨﺴﺘﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺟﻼس اﺧﯿﺮ
ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﻮد در ﺷﻬﺮ دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن و ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد  ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯿﻨﺴﮏ  ،ﻗﺮار اﺳﺖ وزﯾﺮان اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺮه ﺑﺎغ دﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺳﺎی ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯿﻨﺴﮏ د ﺑﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرای داﯾﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎری اروﭘﺎ
در وﯾﻦ اراﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .
ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻣﯿﻨﺴﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎری اروﭘﺎ وﯾﮋه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
ﻗﺮه ﺑﺎغ در ﺳﺎل  ۱۹۹۲ﻣﯿﻼدی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و روﺳﯿﻪ  ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
در ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﻣﯿﻼدی رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .

