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21 - البنود المتعلقة بالحالة في يوغوسالفيا السابقة

ألف - الحالة في جمهورية البوسنة والهرسك
 المقرر المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 1993 

)الجلسة 3159(: بيان من الرئيس
جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 الثاين/يناير  8 كانون  مؤرخة  برسالة 
الوزراء  رئيس  نائب  أن  اجمللس  واهلرسك  البوسنة  ممثل  أبلغ   ، 1 األمن 
للشؤون االقتصادية يف جهورية البوسنة واهلرسك قد قتل بأيدي املتطرفني 
الصرب، عندما كان عائداً من املطار يف قافلة مركبات تابعة لقوة األمم 
املتحدة للحماية. وذكر أن البوسنة واهلرسك تطلب عقد اجتماع عاجل 
جمللس األمن للنظر يف اختاذ إجراء فوري وحازم، مبا يف ذلك استخدام 

القوة مبوجب الفصل السابع من امليثاق.
وقدم ممثل تركيا طلبًا مماثاًل برسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة إىل 

رئيس جملس األمن 2 .
ويف اجللسة 3159، املعقودة يف 8 كانون الثاين/يناير 1993، أدرج 
اجمللس الرسالتني املذكورتني أعاله يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول 
األعمال، دعا اجمللس ممثلّي البوسنة واهلرسك وتركيا، بناًء على طلبهما، 
إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلما احلق يف التصويت. مث أعلن 
الرئيس )اليابان( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني 

أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 3 .
هاكيا  السيد  مبقتل  علم  إذ  شديدة  بصدمة  األمن  جملس  أصيب 
تورايليتش، نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية يف جهورية البوسنة 
واهلرسك، على أيدي القوات الصربية، أثناء وجوده يف محاية قوة األمم 

املتحدة للحماية.
ويدين اجمللس بقوة هذا العمل اإلرهايب الشائن الذي يشكل انتهاكًا 
خطرياً للقانون اإلنساين الدويل وحتّديًا صارخًا لسلطة وحرمة قوة األمم 
املتحدة للحماية، وكذلك للجهود اجلادة اليت تبذل هبدف التوصل إىل 

تسوية سياسية شاملة لألزمة.
أن  على  املعنية  اجلهات  من  وغريها  األطراف  اجمللس جيع  وحيث 
متارس ضبط النفس بأقصى درجة وأن متتنع عن اختاذ أّي إجراء ميكن أن 

يزيد من تفاقم احلالة.
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ويطلب اجمللس إىل األمني العام أن جيري حتقيقًا شاماًل بشأن هذا 
إبطاء. ولدى ورود ذلك  عن ذلك دون  تقريراً  إليه  يقدم  احلادث وأن 

التقرير، سينظر اجمللس يف املوضوع على الفور.
وإن أعضاء اجمللس ليتقدمون بأخلص التعازي إىل أسرة الفقيد السيد 

تورايليتش وإىل شعب جهورية البوسنة واهلرسك وحكومتها.

المقرر المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 1993 )الجلسة 
3160(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3160، املعقودة يف 8 كانون الثاين/يناير 1993، استأنف 
اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول 
األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة 

يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
مشاورات  أعقاب  يف  له،  ُأذن  قد  أنه  )املغرب(  الرئيس  أعلن  مث 
أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن 

اجمللس 4 :
إن جملس األمن ليؤيد كل التأييد جهود الرئيسني املتشاركني للجنة 
التوجيهية التابعة للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، اليت هتدف 
التام  الوقف  من خالل  لألزمة  شاملة  سياسية  تسوية  إىل  التوصل  إىل 
لألعمال العدائية ووضع إطار دستوري جلمهورية البوسنة واهلرسك. ويف 
هذا الصدد، يؤكد اجمللس من جديد ضرورة االحرتام التام لسيادة البوسنة 

واهلرسك وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي.
تقريره،  الوارد يف  العام  األمني  رأي  تامًا  تأييداً  األمن  ويؤيد جملس 
وهو أن من واجب جيع األطراف يف النـزاع القائم يف البوسنة واهلرسك، 
رغمًا عن العمل االستفزازي الذي حدث مؤخراً، التعاون مع الرئيسني 

املتشاركني يف إهناء هذا النـزاع على وجه السرعة.
ويناشد اجمللس جيع األطراف املعنية التعاون بأقصى ما يف وسعها 
مع جهود السلم وحيذر أّي طرف قد يعارض التوصل إىل تسوية شاملة 
من عواقب موقفه هذا؛ إذ أن انعدام التعاون وعدم االمتثال لقرارات 
جملس األمن ذات الصلة سيضطران اجمللس إىل إعادة النظر يف احلالة 
من  يلزم  ما  اختاذ  يف  والنظر  اجلدية  من  قدر  وبأقصى  عاجلة  بصفة 

تدابري أخرى.
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 المقرر المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 1993 
)الجلسة 3164(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3164، املعقودة يف 25 كانون الثاين/يناير 1993، استأنف 
اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول 
األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة 

يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
مشاورات  أعقاب  يف  له،  ُأذن  قد  أنه  )اليابان(  الرئيس  أعلن  مث 
أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن 

اجمللس 5 :
يالحظ جملس األمن بعني التقدير اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل 
للتخفيف من حمنة السكان املدنيني يف جهورية البوسنة واهلرسك، الذين 
اجمللس  ويقدر  هناك.  الدائر  القتال  جراء  من  تأثر  أبلغ  حياهتم  تأثرت 
أعلى تقدير جهود األشخاص البواسل الذين أخذوا على عاتقهم توصيل 
املساعدة اإلنسانية الالزمة بصفة عاجلة إىل السكان املدنيني يف البوسنة 
واهلرسك يف ظل ظروف بالغة املشقة ال سيما جهود قوة األمم املتحدة 
للحماية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. بيد أن اجمللس يأسف 
بشدة ألن احلالة تفرض قيوداً كبرية على سعي اجملتمع الدويل إىل الوفاء 

بواليته اإلنسانية.
ويؤكد اجمللس جمدداً مطالبته جلميع األطراف وغريهم من املعنيني، 
عن  فوراً  بالكف واالمتناع  العسكرية،  الصربية شبه  الوحدات  ال سيما 
إقليم  يف  حاليًا  ترتكب  اليت  الدويل  اإلنساين  القانون  انتهاكات  جيع 
البوسنة واهلرسك، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص التعرض عمداً للقوافل 
اإلنسانية. وإن اجمللس حيذر األطراف املعنيني من العواقب الوخيمة، وفقًا 
لقرارات جملس األمن ذات الصلة، إذا استمرت تلك األطراف يف عرقلة 

توصيل املساعدة الغوثية اإلنسانية.
ويدعو اجمللس األمني العام أن يبقي قيد االستعراض املستمر إمكانية 
اإلسقاط اجلوي للمساعدة اإلنسانية يف املناطق املعزولة من جراء النـزاع 

الدائم يف البوسنة واهلرسك.
وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره النشط.

 المقرر المؤرخ 1٧ شباط/فبراير 1993 
)الجلسة 31٧3(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1993 شباط/فرباير   17 يف  املعقودة   ،3173 اجللسة  يف 
اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول 
األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة 

يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
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مشاورات  أعقاب  يف  له،  ُأذن  قد  أنه  )املغرب(  الرئيس  أعلن  مث 
أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن 

اجمللس 6 :
يشري جملس األمن إىل كافة قراراته ذات الصلة وإىل بيانه املؤرخ 25 
البوسنة  جهورية  يف  اإلنسانية  اإلغاثة  تقدمي  بشأن  الثاين/يناير  كانون 
واهلرسك. وهو يالحظ ببالغ القلق أنه على الرغم من الطلب الصادر 
عن اجمللس يف ذلك البيان، ال تزال جهود اإلغاثة تتعرض لإلعاقة. وهو 
يدين اعرتاض سبيل القوافل اإلنسانية وإعاقة اإلمدادات الغوثية، اللذين 
حياة  ويهددان  واهلرسك  البوسنة  يف  املدنيني  السكان  للخطر  يعرضان 
يشعر  اجمللس  يزال  اإلمدادات. وال  تلك  بتسليم  يقومون  الذين  األفراد 
ببالغ القلق إزاء ما تفيد به التقارير عن احلاجة اإلنسانية املاسة يف البوسنة 

واهلرسك، خاصة يف اجلزء الشرقي من البلد.
املعنية  اجلهات  وسائر  األطراف  تتيح  بأن  مطالبته  اجمللس  ويكرر 
إمكانية احلصول على إمدادات اإلغاثة اإلنسانية فوراً وبدون أّي عائق. 
وهو يطالب كذلك بأن تقدم األطراف واجلهات املعنية األخرى ملفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني ما طلبته من ضمانات بأن هذه األطراف 
واجلهات ستتقيد مبا قطعته على أنفسها يف هذا الصدد وستيسر بالتايل 
استئناف برنامج اإلغاثة اإلنسانية بأكمله، الذي يعتربه اجمللس على أبلغ 

قدر من األمهية.

 المقرر المؤرخ 24 شباط/فبراير 1993 
)الجلسة 31٧6(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1993 شباط/فرباير   24 يف  املعقودة   ،3176 اجللسة  يف 
اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول 
األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة 

يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
مشاورات  أعقاب  يف  له،  ُأذن  قد  أنه  )املغرب(  الرئيس  أعلن  مث 
أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن 

اجمللس 7 :
التوجيهية  اللجنة  لرئيسي  تقرير  إىل  استمع  وقد  األمن،  إن جملس 
بتفويت  ُيسمح  أاّل  يهمه  السابقة،  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر 
الفرصة الراهنة للتوصل إىل تسوية بالتفاوض يف البوسنة واهلرسك. وهو 
لألمم  العام  واألمني  األمريكية  املتحدة  الواليات  رئيس  بيان  متامًا  يؤيد 
الداخلة يف  األطراف  يدعو زعماء  الذي  املتحدة يف 23 شباط/فرباير 
حمادثات السالم يف البوسنة واهلرسك إىل اجمليء إىل نيويورك على الفور 
الستئناف احملادثات هبدف التوصل مبكراً إىل عقد اتفاق إلهناء النـزاع. 
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إجيايب  وبشكل  بسرعة  االستجابة  على  الزعماء  هؤالء  اجمللس  وحيث 
لتلك الدعوة، ويعلن استعداده لتقدمي دعمه الكامل للجهود اليت يبذهلا 

الرئيسان املتشاركان للوصول باحملادثات إىل خامتة ناجحة.

المقرر المؤرخ 25 شباط/فبراير 1993 )الجلسة 
31٧٧(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1993 شباط/فرباير   25 يف  املعقودة   ،3177 اجللسة  يف 
اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول 
األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة 

يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
مشاورات  أعقاب  يف  له،  ُأذن  قد  أنه  )املغرب(  الرئيس  أعلن  مث 
أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن 

اجمللس 8 :
إن جملس األمن، وقد تلقى تقريراً من األمني العام، يشري إىل جيع 
قراراته ذات الصلة وبيانيه املؤرخني 25 كانون الثاين/يناير و17 شباط/

البوسنة  جهورية  يف  اإلنسانية  اإلغاثة  توصيل  بشأن   1993 فرباير 
واهلرسك، ويساور اجمللس بالغ القلق ألن جهود اإلغاثة ال تزال، على 
الرغم من مطالباته املتكررة، تتعرض للعرقلة من جانب الوحدات الصربية 
أّي يف مقاطعات  البلد،  الشرقي من  العسكرية، وخباصة يف اجلزء  شبه 

سريربينيتسا وسريسكا وغورازدي وزيبا.
واهلرسك يف  البوسنة  يف  اإلنسانية  األوضاع  تدهور  اجمللس  ويسوء 
وقت يتعني فيه استئناف املناقشات بغية التوصل إىل اتفاق عادل ودائم 
يعترب تعطيل جهود اإلغاثة عقبة خطرية يف طريق  الصراع. وهو  إلهناء 
احلل التفاوضي يف البوسنة واهلرسك ويف طريق اجلهود اليت يبذهلا رئيسا 
ويالحظ  السابقة.  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  اللجنة 
بقلق أن التدابري اليت اختذهتا الوحدات الصربية شبه العسكرية ملنع القوافل 
اإلنسانية، يف انتهاك صارخ لقرارات اجمللس ذات الصلة، تعرِّض موظفي 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  ومفوضية  للحماية  املتحدة  األمم  قوة 

وكذلك موظفي املنظمات اإلنسانية األخرى لألذى البدين.
الضرورية  اإلنسانية  واإلغاثة  األغذية  لتوصيل  املتعمد  التعطيل  إن 
لبقاء السكان املدنيني يف البوسنة واهلرسك على قيد احلياة يعترب انتهاكًا 
تقدمي  بضمان  ملتزم  األمن  وجملس   .1949 لعام  جنيف  التفاقيات 

األشخاص املسؤولني عن هذه األعمال إىل احملاكمة.
ويدين اجمللس بقوة مرة أخرى عرقلة القوافل اإلنسانية اليت عطلت 
توصيل اإلمدادات اإلنسانية. ويكرر مطالبته لألطراف البوسنية بأن تتيح 
للقوافل اإلنسانية حرية احلركة على الفور وبأن متتثل متامًا لقرارات اجمللس 
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اإلسقاط  إىل  للجوء  القوي  تأييده  اجمللس عن  ويعرب  الشأن.  يف هذا 
اجلوي لإلغاثة اإلنسانية واليت ال ميكن الوصول إليها عن طريق القوافل 
الربية، وذلك بالتنسيق الكامل مع األمم املتحدة ووفقًا لقرارات جملس 
األمن ذات الصلة. ويؤكد اجمللس من جديد التزامه القوي بالتنفيذ الكامل 

لربنامج اإلغاثة اإلنسانية يف البوسنة واهلرسك.
وال يزال اجمللس عاكفًا على حبث هذه املسألة وهو يواصل النظر يف 

اختاذ مزيد من اخلطوات. وفقًا لقراراته ذات الصلة.

المقرر المؤرخ 3 آذار/مارس 1993 )الجلسة 3180(: 
بيان من الرئيس

جملس  رئيس  إىل  موجهة   ،1993 آذار/مارس   3 مؤرخة   برسالة 
األسود  واجلبل  صربيا  قوات  أن  واهلرسك  البوسنة  ممثل  أبلغ    9 األمن 
عمليات  من  مدينة سرسكا يف جولة جديدة  باجتياح  قامت  املتطرفة 
الطرد وإبادة األجناس، وأهنا هتدد منطقة سريربينيتسا. وقامت القوات 
الصربية بوقف كافة القوافل اإلنسانية. وقال إن البوسنة واهلرسك تطالب 

بعقد جلسة طارئة للمجلس.
التاريخ  حتمل  برسالة  مماثاًل  طلبًا  املتحدة  الواليات  ممثلة  وقدمت 

نفسه 10 .
أدرج   ،1993 آذار/مارس   3 يف  املعقودة   ،3180 اجللسة  ويف 
اجمللس الرسالتني املذكورتني أعاله يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول 
األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة 

يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
أعقاب مشاورات  له، يف  ُأذن  قد  أنه  )نيوزيلندا(  الرئيس  أعلن  مث 
أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن 

اجمللس 11 :
يعرب جملس األمن، وهو يشري إىل كافة قراراته وبياناته ذات الصلة، 
عن قلقه الشديد إزاء استمرار اهلجمات العسكرية غري املقبولة يف البوسنة 
الشرقية وما ينجم عنه من تدهور يف احلالة اإلنسانية يف تلك املنطقة، 
كما أنه يدين ذلك. ويروعه أنه حىت يف الوقت الذي تستمر فيه حمادثات 
السلم، فإنه مثة استمراراً يف هجمات الوحدات الصربية شبه العسكرية، 
مما يتضمن ما جاءت به التقارير من حدوث أعمال قتل متكررة للمدنيني 
األبرياء يف البوسنة الشرقية. كما أن اجمللس يشعر بقلق خاص، يف هذا 
الصدد، إزاء سقوط مدينة سريسكا، والسقوط الوشيك للقرى اجملاورة هلا. 
ويطالب اجمللس بوقف أعمال القتل والفظائع. وهو يؤكد من جديد أن 
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املسؤولني عن اقرتاف هذه اجلرائم املناهضة للقانون اإلنساين سيعتربون 
مسؤولني، بصفتهم الشخصية، أمام اجملتمع العاملي.

النـزاع يف جهورية  أطراف  زعماء جيع  يظل  بأن  اجمللس  ويطالب 
البوسنة واهلرسك على مشاركة تامة خالل وجودهم يف نيويورك يف جهد 
املعين  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  للجنة  املتشاركني  الرئيسني  مع  دؤوب 
بيوغوسالفيا السابقة من أجل سرعة التوصل إىل تسوية عادلة وعملية. 
ويطالب اجمللس أيضًا، يف هذا الصدد، بأن تتوقف جيع األطراف فوراً 
عن األعمال العسكرية بكافة أشكاهلا يف جيع أحناء البوسنة واهلرسك، 
ووقف أعمال العنف ضد املدنيني، وأن متتثل اللتزاماهتا السابقة، مبا فيها 

وقف إطالق النار، وأن تعيد مضاعفة جهودها لتسوية النـزاع.
ويطالب اجمللس كذلك بأن ميتنع اجلانب الصريب البوسين، وكذلك 
أرواح  للخطر  أّي إجراء قد يعرِّض  اختاذ  كافة األطراف األخرى، عن 
ورفاه السكان يف شرقي البوسنة، ال سيما يف املناطق الواقعة قرب بلدة 
اإلغاثة  إمدادات  بإيصال  املعنية  األطراف  تسمح جيع  وأن  سريسكا، 
البوسنة واهلرسك، وخاصة وصول  اإلنسانية دون عائق إىل جيع أحناء 
تسمح  وأن  الشرقية  البوسنة  يف  احملاصرة  املدن  إىل  اإلنسانية  املساعدة 

بإجالء اجلرحى.
وحيث إن اجمللس قد قرر يف القرارات ذات الصلة أن هذه احلالة 
هذه  اختاذ  على  مصمم  فإنه  الدوليني،  واألمن  للسلم  هتديداً  تشكل 

اخلطوات بصورة فورية.
كما يطلب اجمللس أيضًا إىل األمني العام أن يتخذ خطوات فورية 

لزيادة تواجد قوات األمم املتحدة للحماية يف شرقي البوسنة.
واجمللس مستمر يف اطالعه على هذه املسألة، وهو على استعداد 

لالجتماع يف أّي حلظة للنظر يف اختاذ إجراءات أخرى.

المقرر المؤرخ 1٧ آذار/مارس 1993 )الجلسة 
3184(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3184، املعقودة يف 17 آذار/مارس 1993، استأنف اجمللس 
نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول األعمال، 
أعلن الرئيس )نيوزيلندا( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما 

بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 12 :
آذار/مارس   12 مؤرخة  رسالة  يف  األمن  جملس  العام  األمني  أبلغ 
1993 بقيام طائرات عسكرية انطلقت من مطار بانيا لوكا بتاريخ 11 
آذار/مارس 1993 بانتهاك قرار اجمللس 781 )1992( املؤرخ 9 تشرين 
األول/أكتوبر 1992 واملتعلق حبظر حتليق الطائرات العسكرية يف اجملال 
اجلوي جلمهورية البوسنة واهلرسك، بالرغم من كون الصرب البوسنيني يف 
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املطار كانوا قد تلقوا اإلخطار املناسب من مراقيب األمم املتحدة بأن مثل 
هذه التحليقات اجلوية سوف تشكل خرقًا للقرار املذكور.

وحييط اجمللس علمًا أيضًا بتقرير األمني العام الوارد يف رسالته املؤرخة 
16 آذار/مارس 1993 والذي يبني أنه بتاريخ 13 آذار/مارس 1993 
وقعت انتهاكات جديدة ملنطقة حظر الطريان من ِقَبل طائرات انطلقت 
لتقصف قرى غالدوفيتشي وأوساتيتسا يف جهورية البوسنة واهلرسك قبل 
أن تغادر باجتاه جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(. 
 )1992(  781 للقرار  انتهاك  أول  أعاله  التحليق  عمليات  وتشكل 

تشهده قوة األمم املتحدة للحماية بتضمن نشاطًا قتاليًا.
ويؤكد  الصلة  ذات  لقراراته  انتهاكات  أّي  بقوة  يدين  اجمللس  إن 
حقيقة أنه منذ بدء عمليات الرصد يف أوائل تشرين الثاين/نوفمرب 1992 
أبلغت األمم املتحدة عن 465 انتهاكًا ملنطقة حظر الطريان فوق البوسنة 

واهلرسك.
ويطالب اجمللس بأن تتوقف هذه االنتهاكات فوراً. ويكرر تصميمه 
احلازم على أن يضمن االحرتام الكامل لكل قراراته. وهو يشدد بصورة 
عنها  أبلغ  اليت  تلك  االنتهاكات وال سيما  تنديده جبميع  خاصة على 
األمني العام يف رسالتيه املشار إليهما أعاله يف وقت بلغت فيه عملية 
السالم منعطفًا حساسًا وأصبحت جهود اإلغاثة اإلنسانية تتطلب فيه 

التعاون الكامل من جيع األطراف.
لالنتهاكات  فوري  بتفسري  البوسنيني  الصرب  اجمللس  ويطالب 
املذكورة أعاله وخباصة القصف اجلوي لقرييت غالدوفيتشي وأوساتيتسا.

العام كفالة إجراء حتقيق فيما ذكر من  ويطلب اجمللس إىل األمني 
أراضي جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل  احتمال استخدام 

األسود( لشن غارات جوية ضد إقليم جهورية البوسنة واهلرسك.
وقد أذن اجمللس لرئيسه أن ينقل إىل وزير خارجية جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية )صربيا واجلبل األسود( وإىل زعيم الصرب البوسنيني بالغ قلقه 
إزاء التطورات املذكورة آنفًا، ومطالبته بأن يقوما باختاذ إجراءات فورية 

ملنع أّي تكرار هلذه اهلجمات.
وسيواصل اجمللس النظر فيما ينبغي أن يتخذ من خطوات إضافية 

لضمان تنفيذ أحكام قرارات جملس األمن ذات الصلة.

المقرر المؤرخ 25 آذار/مارس 1993 )الجلسة 
3186(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3186، املعقودة يف 25 آذار/مارس 1993، استأنف اجمللس 
نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول األعمال، 
يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة  ممثل  اجمللس  دعا 

املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
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أعقاب مشاورات  له، يف  ُأذن  قد  أنه  )نيوزيلندا(  الرئيس  أعلن  مث 
أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن 

اجمللس 13 :
يرحب جملس األمن حبرارة بقيام الرئيس على عزت بيكوفيتش والسيد 
للبوسنة واهلرسك،  السلم  األربع خلطة  الوثائق  بتوقيع جيع  بوبان  مايت 
املعين  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  للجنة  املتشاركان  الرئيسان  اليت وضعها 

بيوغوسالفيا السابقة.
بذهلا  اليت  الدؤوبة  باجلهود  اجمللس  يشيد  املهمة  املناسبة  هذه  ويف 

الرئيسان املتشاركان الوزير فانس واللورد أوين.
ويشيد جملس األمن بعمل الطرفني اللذين وّقعا جيع الوثائق، ويدعو 
الطرف املتبقي إىل التوقيع دون إبقاء على وثيقيت خطة السلم اللتني مل 
وأعمال  أعمال عنف  من  به  يقوم  عما  يكف  أن  وإىل  بعد،  يوقعهما 

عسكرية هجومية وتطهري إثين وإعاقة للمساعدة اإلنسانية.
ويدعو اجمللس إىل أن توقف جيع األطراف القتال فوراً.

التطورات  عن  العام  األمني  من  تقرير  تلقي  إىل  اجمللس  ويتطلع 
أهبة االستعداد الختاذ اإلجراء  الدويل ويقف على  املؤمتر  املستجدة يف 

الالزم ملتابعة التقرير واختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق التسوية السلمية.

 المقرر المؤرخ 31 آذار/مارس 1993 
)الجلسة 3191(: القرار 816 )1993(

برسالة مؤرخة 18 آذار/مارس 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن 14 ، 
أبلغ ممثل البوسنة واهلرسك اجمللس أن قوات صربية هاجت سريربينيتسا 
وسراييفو، وأهنا أصدرت إنذاراً إىل مواطين اإلقليم غري الصربيني باملغادرة 
فوراً وإال سيواجهون عواقب وخيمة إذا مل يفعلوا ذلك. وقال إن البوسنة 
واهلرسك تطلب، على ضوء االعتداءات املستمرة املوجهة ضد مواطنيها، 
واالنتهاكات الفاضحة لقرار جملس األمن 781 )1992(، واالنتهاكات 
اجلسيمة التفاقيات جنيف، ووجود اعتداء أجنيب على دولة عضو، عقد 

اجتماع عاجل جمللس األمن.
وقدم ممثل تركيا طلبًا مماثاًل باسم فريق االتصال التابع ملنظمة املؤمتر 
جملس  رئيس  إىل  موجهة  نفسه  التاريخ  حتمل  برسالة  وذلك  اإلسالمي 
للتصّدي  الفّعالة  اإلجراءات  اختاذ  على  اجمللس  فيها  حيث   ، 15 األمن 
للتمادي يف حتّدي األمم املتحدة، مبا يف ذلك، بصفة خاصة، اعتماد قرار 

إلنفاذ “منطقة احلظر اجلوي” املنشأة مبوجب القرار 781 )1992(.
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املعقودة يف 31 آذار/مارس 1993 استجابة  ويف اجللسة 3191، 
للطلبني الواردين يف الرسالتني املذكورتني أعاله، استأنف اجمللس نظره يف 
دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  واهلرسك.  البوسنة  جهورية  يف  احلالة 
املناقشة  املشاركة يف  إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة  ممثل  اجمللس 
انتباه  )نيوزيلندا(  الرئيس  التصويت. مث وجه  احلق يف  له  يكون  أن  بدون 
أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم من إسبانيا وباكستان وفرنسا 
واملغرب واململكة املتحدة والواليات املتحدة 16  وإىل عدة وثائق أخرى 17 .

جيتمع  األمن  جملس  أن  فذكر  التصويت  قبل  فرنسا  ممثل  وحتدث 
الختاذ قرار ذي أمهية سياسية كبرية. ويف األسبوع املاضي رحب اجمللس 
بالتقدم احلاسم الذي حتقق يف السعي إىل إجياد حل سلمي، بتوقيع اثنني 
ينقص  ما  للسلم. وكل  أوين  فانس -  املعنية على خطة  األطراف  من 
هو موافقة اجلانب الصريب البوسين. ويف هذا السياق، سيتخذ اجمللس، 
لكفالة  القوة  باستعمال  يأذن  قراراً  امليثاق،  من  السابع  الفصل  مبوجب 
القرار  مبوجب  املنشأة  اجلوي  احلظر  منطقة  يف  الطريان  حلظر  االمتثال 
781 )1992(. ومن اجلوهري أن يدرك اجلانب الصريب أنه قد مت بلوغ 
مرحلة جديدة من النزاع وأن جملس األمن قرر اللجوء إىل القوة لكي حترتم 
مقرراته. وسيكون القرار الذي يوشك أن يتخذه اجمللس إيذانًا مبشاركة 
ترتيبات  أو  منظمات  أو  دواًل  سواء كانت   - جديدة  فاعلة  جهات 
للسلم  بوصفها صانعة  اجلديدة،  الظروف  إقليمية - ستتدخل يف ظل 
وليس كمجرد حافظة للسلم. ورحب املتحدث أيضًا بتحقيق توازن بني 
الضرورة الفنية املتمثلة يف إقامة هياكل عسكرية فّعالة من ناحية، واحلاجة 
األخرى،  الناحية  األمن، من  إىل وضعها حتت سلطة جملس  السياسية 
ينبغي  املبادئ  هذه  إن  وقال  العام.  األمني  مع  الوثيق  بالتنسيق  وذلك 
أن تستخدم كنموذج لعمليات حفظ السالم أو صنع السلم املقبلة اليت 
ستقوم هبا الدول األعضاء عاملة بصفتها الوطنية أو يف إطار منظمات 

أو ترتيبات إقليمية 18 .
وأعرب ممثل اململكة املتحدة عن اعتقاده بأن اجمللس ينبغي أن يبطئ 
اإلذن باستعمال القوة. غري أن حتليقات الطائرات القتالية، اليت أجريت 
ضد قرى شرق البوسنة قبل بضعة أيام، كانت خطوة أبعد كثرياً من أن 
يكون من املمكن احتماهلا يف ظل أّي ظروف. وقال إن إنفاذ منطقة 

.S/25440  16

و4 كانون  الثاين/نوفمرب  تشرين  و27  و20  و13   6 مؤرخة  رسائل   17

من  موجهة   1993 آذار/مارس  و22  و19  و16  و12   1992 األول/ديسمرب 
 ،S/24840و  ،S/24810و  ،S/24783( األمن  جملس  رئيس  إىل  العام   األمني 
 ،S/25444و  ،S/25443و  ،Add.31 إىل   Add.1و  S/24900و  ،S/24870و 
 1993 آذار/مارس   22 مؤرخة  ورسالة  التوايل(؛  على   S/25457و  ،S/25456و
)S/25459(؛ ورسالتان  واهلرسك  البوسنة  ممثل  األمن من  رئيس جملس  إىل  موجهة 
مؤرختان 22 و23 آذار/مارس، على التوايل، موجهتان إىل رئيس جملس األمن من 

 .)S/25467و S/25450( ممثل يوغوسالفيا
S/PV.3191، الصفحات 3 إىل 5.   18
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القرار املعروض  احلظر اجلوي، الذي سيأذن به اجمللس مبوجب مشروع 
عليه، لن يكون موجهًا ضد أّي طرف. فقد انتهكت األطراف جيعها 
منطقة احلظر اجلوي، وإن كانت األطراف الصربية قد فعلت ذلك أكثر 
من األطراف األخرى. وال تتطلب منطقة احلظر اجلوي استعمال القوة، 
ولن يلزم استعمال القوة يف حالة عدم انتهاك التحليقات اجلوية منطقة 
بلغراد  سلطات  متتثل  ومل  البوسنة  صرب  ميتثل  مل  وإذا  اجلوي.  احلظر 
العزلة  تتزايد  بالفعل، حبيث  قامتة  اآلفاق ستكون  فإن  اجمللس،  لقرارات 
االقتصادية والسياسية على حّد سواء. ولكن إذا امتثلت تلك األطراف 
قادرة  السابقة ستكون  فإن جيع جهوريات يوغوسالفيا  لرسالة اجمللس 
على أن تتبوأ مكانتها كدول أوروبية، مع احتمال وضع أهوال السنتني 

املاضيتني وراءها 19 .

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتمد بأغلبية 24 صوتًا 
مقابل ال شيء، مع امتناع عضو واحد )الصني( عن التصويت، بوصفه 

القرار 816 )1993(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراريه 781 )1992( املؤرخ 9 تشرين األول/أكتوبر 

1992 و786 )1992( املؤرخ 10 تشرين الثاين/نوفمرب 1992،

وإذ يشري أيضًا إىل الفقرة 6 من القرار 781 )1992( والفقرة 6 
من القرار 786 )1993( اللتني تعهد فيهما اجمللس بالقيام، على سبيل 
االستعجال عند وقوع انتهاكات للحظر املفروض على حتليق الطائرات 
العسكرية يف اجملال اجلوي جلمهورية البوسنة واهلرسك، بالنظر يف اختاذ 

التدابري اإلضافية الالزمة إلنفاذ احلظر،

وإذ يعرب عن استيائه لتخلف بعض األطراف املعنية عن التعاون 
تعاونًا كاماًل مع مراقيب املطارات التابعني لقوة األمم املتحدة للحماية يف 

تنفيذ القرارين 781 )1992( و786 )1992(.

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء ما ورد يف خمتلف تقارير األمني العام 
فيما يتعلق بانتهاكات احلظر املفروض على حتليق الطائرات العسكرية يف 

اجملال اجلوي للبوسنة واهلرسك،

وإذ يعرب عن بالغ قلقه بوجه خاص إزاء ما ورد يف رساليت األمني 
آذار/مارس 1993  املؤرختني 12 و16  األمن  العام إىل رئيس جملس 
بشأن االنتهاكات الصارخة اجلديدة للحظر املفروض على حتليق الطائرات 
العسكرية يف اجملال اجلوي للبوسنة واهلرسك، وإذ يشري يف هذا الصدد إىل 
البيان املؤرخ 17 آذار/مارس 1993 الذي أدىل به رئيس جملس األمن، 

وبصفة خاصة اإلشارة إىل قصف القرى يف البوسنة واهلرسك،

وإذ يشري إىل أحكام الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة،

املرجع نفسه، الصفحتان 16 و17.   19

تشكل  زالت  ما  واهلرسك  البوسنة  يف  اخلطرية  احلالة  أن  يقرر  وإذ 
هتديداً للسلم واألمن الدوليني،

وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من امليثاق،
 781 القرار  مبوجب  املفروض  احلظر  نطاق  توسيع  يقرر   -  1
)1992( ليشمل حتليق جيع الطائرات الثابتة األجنحة والدوارة األجنحة 
يف اجملال اجلوي جلمهورية البوسنة واهلرسك، على أاّل ينطبق هذا احلظر 
على حتليق الطائرات اليت تأذن هلا بذلك قوة األمم املتحدة للحماية وفقًا 

للفقرة 2 أدناه؛
يطلب إىل قوة احلماية تعديل اآللية املشار إليها يف الفقرة   -  2
3 من القرار 781 )1992( لتنص على اإلذن بتحليق الطائرات، يف 
اجملال اجلوي للبوسنة واهلرسك، للقيام برحالت إنسانية وغريها مبا يتسق 

مع قرارات اجمللس ذات الصلة؛
يطلب أيضًا إىل قوة احلماية أن تواصل رصد االمتثال للحظر   -  3
املفروض على حتليق الطائرات يف اجملال اجلوي للبوسنة واهلرسك. ويدعو 
جيع األطراف إىل أن تتعاون، على سبيل االستعجال، مع قوة احلماية 
يف وضع الرتتيبات العملية للرصد الدقيق للرحالت املأذون هبا، وحتسني 

إجراءات اإلخطار؛
يأذن، بعد سبعة أيام من اختاذ هذا القرار، للدول األعضاء   -  4
ترتيبات  أو  منظمات  أو من خالل  الوطين  الصعيد  تتصرف على  اليت 
إقليمية، بأن تتخذ، حتت سلطة جملس األمن ورهنًا بالتنسيق الوثيق مع 
األمني العام وقوة احلماية، جيع التدابري الالزمة يف اجملال اجلوي للبوسنة 
للحظر  االمتثال  لضمان  أخرى،  انتهاكات  وقوع  حالة  يف  واهلرسك، 
املفروض على حتليق الطائرات املشار إليه يف الفقرة 1 أعاله، ومبا يتناسب 

مع الظروف احملددة وطبيعة التحليقات؛
العام وقوة  املعنية، وإىل األمني  الدول األعضاء  يطلب إىل   -  5
احلماية، أن ينسقوا بصورة وثيقة التدابري املتخذة لتنفيذ الفقرة 4 أعاله، 
مبا يف ذلك قواعد االشتباك، وبشأن موعد بدء تنفيذه، الذي ينبغي أاّل 
يتجاوز سبعة أيام من تاريخ بدء سريان ختويل السلطة املمنوحة مبوجب 
الفقرة 4 أعاله، وإبالغ جملس األمن، عن طريق األمني العام، مبوعد بدء 

التنفيذ؛
التوجيهية  للجنة  املتشاركان  الرئيسان  أخطر  إذا  أنه،  يقرر   -  6
األطراف  جيع  بأن  اجمللس  السابقة  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر 
املشار  البدء  تاريخ  قبل  بالتسوية  املتعلقة  اقرتاحاهتا  قبلت  قد  البوسنية 
إليه يف الفقرة 5 أعاله، فإن التدابري الواردة يف هذا القرار ستدرج ضمن 

التدابري املتعلقة بتنفيذ تلك التسوية؛
يطلب أيضًا إىل الدول األعضاء املعنية إبالغ األمني العام   -  7
 4 الفقرة  مبوجب  املخولة  للسلطة  ممارسة  تتخذها  إجراءات  بأّي  فوراً 

أعاله؛
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هذه  تقارير عن  بانتظام  يقدم  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  8
املسألة إىل اجمللس وأن يبلغه فوراً بأّي إجراءات تتخذها الدول األعضاء 

املعنية ممارسة للسلطة املخولة مبوجب الفقرة 4 أعاله؛
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره النشط.  -  9

وحتدث ممثل الربازيل بعد التصويت، فقال إن اختاذ إجراءات اإلنفاذ 
مبوجب الفصل السابع من امليثاق ينبغي أن يكون مالذاً أخرياً. والقرار 
املتخذ تواً ال ينبع فحسب من عدم االمتثال للقرارات السابقة ذات الصلة 
باملوضوع، بل أيضًا من حدوث تغريات يف طابع االنتهاكات النوعي. 
وتعلق الربازيل أمهية خاصة على أن تنفيذ اإلذن الوارد يف الفقرة 4 من 
املنطوق سيجري، وفقًا للقرار املتخذ تواً، بالتنسيق مع األمني العام وقوة 
احلماية؛ وأن جملس األمن سيحاط علمًا متامًا باإلجراءات ذات الصلة؛ 
وأن التدابري املتخذة يف اجملال اجلوي للبوسنة واهلرسك يف حالة حدوث 
حتليق  وطبيعة  احملددة  الظروف  مع  متناسبة  ستكون  أخرى  انتهاكات 
الطائرات، وأن املنظمات أو الرتتيبات اإلقليمية املشرتكة يف اإلجراءات 
املتخذة ستفعل ذلك مبوجب أحكام الفصل الثامن من امليثاق؛ وأن كل 
العناية ستمارس لكفالة سالمة أفراد األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية 
على األرض. ويفهم وفد بلده أيضًا أن التدابري املتخذة ستكون مدهتا 
حمدودة، وأن اجمللس، الذي سيبقي املسألة قيد نظره النشط، سيشرع، 

حاملا تربر احلالة ذلك، يف استعراض هذه التدابري 20 .
وقال ممثل الواليات املتحدة إن صرب البوسنة جيب أن يدركوا أن 
القرار املتخذ تواً هو دليل على تزايد قلق اجملتمع الدويل بشأن أعمال 
األمم  ومصداقية  هلا.  احتماله  عدم  وعلى  هبا،  يقومون  اليت  العدوان 
املتحدة وهنجها بأكمله فيما يتعلق حبل النزاع يتوقفان على رغبتها يف 
التصرف بقوة وبفعالية، مثلما يفعل اجمللس من خالل القرار املتخذ للتو. 
وينبغي أن يبعث ذلك القرار برسالة مفادها أن صرب البوسنة إذا كانوا 
يريدون أن ينضموا إىل أسرة األمم املتحدة فإن سلوكهم جيب أن يكون 
مطابقًا للقواعد الدولية. وقال املتحدث أيضًا إن اجملتمع الدويل، وإن كان 
عليه واجب تشجيع األطراف على التوصل إىل تسوية، فمن الالزم أيضًا 
أن يظهر أن التوقيع على قصاصات ورقية بدون نية تنفيذها ليس كافيًا. 
وقد أظهر اجمللس، بإبداء إرادته إلنفاذ االتفاقات، التزامه بالسلم وعزمه 

على وضع هناية للنزاع 21 .
وذكر ممثل الصني أن وفد بلده ال يعارض، من حيث املبدأ، إقامة 
منطقة حظر جوي يف البوسنة واهلرسك، مبوافقة األطراف املعنية، وذلك 
الدولية  اإلنسانية  اإلمنائية  باألنشطة  القيام  التوتر وكفالة  هبدف ختفيف 
بسالسة. بيد أن موقف الصني املبدئي بشأن قرار جملس األمن 781 
)1992( مل يتغري. فالوفد الصيين لديه حتفظات على اللجوء إىل الفصل 

املرجع نفسه، الصفحات 17 إىل 20.   20

املرجع نفسه، الصفحات 19 إىل 21.  21

السابع من امليثاق لإلذن لبلدان باستعمال القوة يف تنفيذ منطقة احلظر 
اجلوي. وهو يالحظ، عالوة على ذلك، أن األمني العام قد بعث برسالة 
بتاريخ 22 آذار/مارس 1993، ذكر فيها أن  إىل رئيس جملس األمن 
قائد قوة احلماية كان رأيه هو أن إجراءات اإلنفاذ اليت يأذن هبا القرار 
ستكون هلا عواقب سلبية على بقاء القوة يف إطار واليتها احلالية. وبالنظر 
إىل هذه االعتبارات فقد امتنع الوفد الصيين عن التصويت على القرار 

املتخذ للتو 22 .
قرارات  انتهاك  حق  ميلك  أحد  ال  إن  الروسي  االحتاد  ممثل  وقال 
جملس األمن ومع ذلك فإن األطراف البوسنية الثالثة ارتكبت جيعها، 
على الرغم من احلظر املفروض على حتليق الطائرات العسكرية دون إذن 
يف اجملال اجلوي للبوسنة واهلرسك، أعمااًل تتعارض مع مطالب جملس 
أولئك  ضد  اإلنفاذ  تدابري  استخدام  تواً  املتخذ  القرار  ويتوخى  األمن. 
إمكانية  يشمل  وهذا  واهلرسك.  للبوسنة  اجلوي  اجملال  ينتهكون  الذين 
اختاذ التدابري املناسبة للدفاع عن النفس من جانب طائرات الرصد. ووجه 
املتحدث االنتباه إىل أن القواعد املالئمة إلجراء العملية جيب، كما هو 
مذكور يف الفقرة 5 من القرار، تنسيقها مع األمني العام ومع قوة احلماية. 
وُحْكم القرار املتعلق بإرجاء بدء تنفيذ التدابري املتوخاة يف القرار ملدة 14 
يومًا هام أيضًا. ويأمل وفد االحتاد الروسي أن يبعث اختاذ القرار برسالة 
جدية إىل جيع األطراف البوسنية بشأن عزم جملس األمن على السعي 
إىل وضع هناية سريعة للنزاع البوسين من خالل تنفيذ خطة فانس وأوين 
للسلم. وسيواصل الوفد، من جانبه، بذل كل ما يف وسعه لعمل على 

بلوغ تلك الغاية 23 .
يف  املتخذة  اإلجراءات  أن  على  أيضًا  آخرون  متكلمون  وشدد 
اجمللس ينبغي استكماهلا بتدابري أخرى، منها على وجه اخلصوص فرض 
لتلك  الفّعالة  الدولية  واملراقبة  الثقيلة،  األسلحة  استخدام  على  حظر 

األسلحة 24 .

 المقرر المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1993 
)الجلسة 3192(: بيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 2 نيسان/أبريل 1993 25 ، أحال األمني العام إىل رئيس 
لشؤون  السامي  املتحدة  األمم  األمن رسالة موجهة من مفوض  جملس 
الالجئني. وكانت الرسالة تصف احلالة املزعجة اليت نشأت يف سريربينيتسا 
عقب قرار السلطات العسكرية الصربية البوسنية عدم السماح بإيصال 

املرجع نفسه، الصفحة 22.   22

املرجع نفسه، الصفحات 23 إىل 25.   23

املرجع نفسه، الصفحات 13 إىل 15 )الرأس األخضر(؛ والصفحات 29   24

إىل 31 )باكستان(. 
.S/25519  25
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حتويل  هو  األول  خيارين.  وتقرتح  البلدة  تلك  إىل  أخرى  معونات  أّي 
سريربينيتسا إىل منطقة واقعة حتت محاية األمم املتحدة، والثاين هو تنظيم 
إجالء على نطاق واسع للسكان املعرضني للخطر يف تلك البلدة. وذكر 
األمني العام أنه قد صدرت تعليمات إىل قائد قوة األمم املتحدة للحماية 
بأن يبحث فوراً هذه املسألة مع القيادة الصربية البوسنية وأن يصر، باسم 
األمني العام، على السماح ملفوضية شؤون الالجئني باستئناف إيصال 
املعونات إىل سريربينيتسا. وقال إن أعضاء جملس األمن قد يودون، يف 

الوقت نفسه، النظر يف اختاذ إجراء مساند فيما يتعلق هبذه احلالة.
أدرج   ،1993 نيسان/أبريل   3 يف  املعقودة   ،3192 اجللسة  ويف 
جدول  إقرار  وبعد  أعماله.  جدول  يف  أعاله  املذكورة  الرسالة  اجمللس 
إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة  ممثل  اجمللس  دعا  األعمال، 

املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
أنه قد أذن له، يف أعقاب مشاورات  الرئيس )باكستان(  مث أعلن 
عن  نيابة  التايل  بالبيان  يديل  بأن  اجمللس،  أعضاء  بني  فيما   أجريت 

اجمللس 26 :
يصدم جملس األمن ويهوله كثرياً شدة وتزايد سوء احلالة اإلنسانية اليت 
ظهرت يف سريربينيتسا يف اجلزء الشرقي من جهورية البوسنة واهلرسك، يف 
أعقاب القرار غري املقبول الذي اختذه الطرف الصريب يف البوسنة بعدم 
السماح بإيصال أّية مساعدة إنسانية جديدة إىل تلك البلدة والسماح 
فقط بإجالء سكاهنا املدنيني. واحلقائق املتصلة بذلك مذكورة يف رسالة 
مؤرخة 2 نيسان/أبريل 1993 موجهة إىل األمني العام من مفوض األمم 

املتحدة السامي لشؤون الالجئني.
ويعيد  الصلة  ذات  وبياناته  قراراته  جبميع  ليذّكر  األمن  جملس  وإن 
تأكيدها، ويدين استمرار الطرف الصريب يف البوسنة يف جتاهلها وانتهاكها 
عن قصد، فقد واصل سياسته غري املشروعة وغري املقبولة والكريهة يف 
“التطهري اإلثين” اليت تستهدف التوسع اإلقليمي، بأن سد الطريق على 

جهود اإلغاثة اإلنسانية لألمم املتحدة.
وإدراكًا من جملس األمن لوجوب العمل بأقصى سرعة على ختفيف 
معاناة السكان يف سريربينيتسا وما حوهلا الذين هم حباجة يائسة إىل الغذاء 
بأن  البوسنة  فإنه يطالب اجلانب الصريب يف  والدواء والكساء واملأوى، 
يوقف وميتنع فوراً عن جيع انتهاكاته للقانون اإلنساين الدويل، وخصوصًا 
تعرضه عمداً لقوافل املساعدة اإلنسانية، وبأن يسمح بوصول كافة هذه 
البوسنة  القوافل دون عائق إىل بلدة سريربينيتسا وإىل أجزاء أخرى من 
واهلرسك. ويطالب اجمللس الطرف الصريب يف البوسنة بأن يتقيد بشدة 
جبميع قرارات جملس األمن. كما أنه يطالب الطرف الصريب يف البوسنة 
املساعدة  قوافل  تنقل  حرية  “ضمان  بـ  منه  التزام  آخر  فوراً  حيرتم  بأن 
اإلنسانية ومحاية املدنيني املعرضني للخطر”. كذلك يؤكد اجمللس جمدداً 
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أن املذنبني جبرائم يف حق القانون اإلنساين الدويل سيكونون مسؤولني 
بصفتهم الفردية أمام اجملتمع الدويل.

وإن اجمللس ليمتدح ويؤيد بشدة جهود الناس الشجعان الذين قاموا 
بإيصال مساعدات إنسانية تشتد احلاجة العاجلة إليها يف ظروف بالغة 
الشدة إىل السكان املدنيني يف البوسنة واهلرسك، وبوجه خاص جهود 
املتحدة  األمم  وقوة  الالجئني  لشؤون  السامي  املتحدة  األمم  مفوض 

للحماية.
بيان  والوارد يف  العام  األمني  إىل  املوجه  الطلب  إىل  اجمللس  ويشري 
لزيادة  فورية  خطوات  يتخذ  بأن  آذار/مارس 1993   3 املؤرخ  اجمللس 
وجود قوة احلماية يف شرقي البوسنة، ويرحب باإلجراء املتخذ فعاًل يف هذا 
الصدد. وحيث األمني العام واملفوض السامي على استخدام جيع املوارد 
اليت حتت تصرفهما يف حدود قرارات اجمللس ذات الصلة لتعزيز العمليات 

اإلنسانية احلالية يف البوسنة واهلرسك.
وسيواصل اجمللس إبقاء هذه املسألة قيد نظره النشط.

المقرر المؤرخ 8 نيسان/أبريل 1993: بيان من الرئيس
أدىل  اجمللس،  أعضاء  نيسان/أبريل 1993، وبعد مشاورات مع  يف 8 

الرئيس بالبيان التايل إىل وسائط اإلعالم نيابة عن اجمللس 27 :
يعرب أعضاء جملس األمن عن قلقهم إزاء تقرير جلنة الصليب األمحر 
الدولية الذي يفيد بأن 17 معتقاًل قد لقوا حتفهم يوم 26 آذار/مارس 
1993 يف جهورية البوسنة واهلرسك، عندما تعرضت العربة اليت كانت 
الصربية(  القوات  عليه  تسيطر  )الذي  بتكوفتش  معسكر  من  تنقلهم 

لكمني وهم يف الطريق يف العمل إىل اجلبهة.
إن أعضاء اجمللس، إذ يشريون إىل جيع قراراته وبياناته ذات الصلة 
باملوضوع، إمنا يذّكرون جيع األطراف بأهنا مسؤولة يف جيع األوقات عن 
سالمة املعتقلني وأهنا ملزمة بأال جترب املعتقلني على أداء عمل ذي طابع 
عسكري أو من شأنه أن خيدم غرضا عسكريًا. وقد دعت جلنة الصليب 
مراراً  واهلرسك،  البوسنة  يف  النزاع  أطراف  جيع  بالفعل  الدولية  األمحر 

وتكراراً، إىل االمتثال التام ألحكام القانون اإلنساين الدويل.
ويدين أعضاء اجمللس جيع االنتهاكات الصارخة التفاقييت جنيف 
الثالثة والرابعة اللتني تعهدت األطراف باحرتامهما ويؤكدون من جديد 
أن الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب مثل هذه األعمال سوف يعدون 

مسؤولني عنها بصفة شخصية.
ويطلب أعضاء اجمللس إىل جلنة اخلرباء املنشأة عماًل بقرار اجمللس 
780 )1992( املؤرخ 6 تشرين األول/أكتوبر 1992 أن جتري حتقيقًا 

يف هذه املمارسات الشنعاء وأن تقدم تقريراً يف هذا الشأن.
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المقرر المؤرخ 9 نيسان/أبريل 1993: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 نيسان/أبريل   9 مؤرخة   برسالة 
املؤرخ  القرار 816 )1993(  إىل  العام، مشرياً  أفاد األمني  األمن 28 ، 
31 آذار/مارس 1993، بأن الدول األعضاء املعنية تعمل، سواء على 
مشال  حلف  ملنظمة  اإلقليمي  الرتتيب  خالل  من  أو  الوطين  الصعيد 
للحماية،  املتحدة  األمم  قوة  ومع  معه  الوثيق  التنسيق  على  األطلسي، 
املفروض  للحظر  االمتثال  لضمان  تتخذها  اليت  بالتدابري  يتعلق  فيما 
وذكر  واهلرسك.  للبوسنة  اجلوي  اجملال  يف  الطائرات  جيع  حتليق  على 
رسالة  يف  أبلغه،  األطلسي  مشال  حلف  ملنظمة  العام  األمني  أن  أيضًا 
قد  بأن جملس حلف مشال األطلسي  نيسان/أبريل 1993،  مؤرخة 8 
اختذ الرتتيبات الالزمة يف هذا الشأن. وذكر األمني العام لألمم املتحدة 
أيضًا أن قواعد االشتباك اليت وضعتها الدول األعضاء املعنية تتفق مع 
على  وأنه،   ،)1993( القرار 816  من   4 الفقرة  يف  املبينة  املتطلبات 
النحو املطلوب يف الفقرة 2 من ذلك القرار، قامت قوة األمم املتحدة 
للحماية بتعديل اآللية املشار إليها يف الفقرة 3 من قرار اجمللس 781 
)1992(. وذكر أيضًا أنه ترد طي رسالته، كمرفق هلا، املبادئ التوجيهية 
املنقحة لإلذن بتحليق الطائرات غري التابعة لقوة األمم املتحدة للحماية 
اجلوي  اجملال  يف  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  ملفوضية  التابعة  وغري 
ملنظمة  العام  األمني  بأن  العام  األمني  أفاد  وأخرياً،  واهلرسك.  للبوسنة 
حلف مشال األطلسي قد أبلغه بأن سلطاته العسكرية على استعداد لبدء 

العملية ظهر يوم االثنني 12 نيسان/أبريل 1993.
جملس  رئيس  أبلغ   ، 29  1993 نيسان/أبريل   10 مؤرخة  وبرسالة 

األمن األمني العام مبا يلي:
نيسان/أبريل  املؤرخة 9  انتباه جملس األمن إىل رسالتكم  مت توجيه 

.1993
 816 قراره  مبوجب  هبا  املأذون  العمليات  أن  اجمللس  ويالحظ 
)1993( ستبدأ يوم االثنني، 12 نيسان/أبريل 1993، الساعة 12/00 
بتوقيت غرينتش، وفقًا لألساليب الوارد وصفها يف مرفق رسالتكم السالفة 

الذكر.

 المقرر المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1993 
)الجلسة 3199(: القرار 819 )1993(

استأنف   ،1993 نيسان/أبريل   16 يف  املعقودة   ،3199 اجللسة  يف 
اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول 
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إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة  ممثل  اجمللس  دعا  األعمال، 
املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس 
)باكستان( انتباه أعضاء اجمللس إىل مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق 

مشاورات اجمللس السابقة 30  وإىل عدة وثائق أخرى 31 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 819 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

أيلول/سبتمرب   25 املؤرخ   )1991(  713 قراره  تأكيد  يعيد  إذ 
1991، وجيع قراراته الالحقة ذات الصلة باملوضوع،

وإذ يالحظ أن حمكمة العدل الدولية يف أمرها املؤرخ 8 نيسان/أبريل 
واملعاقبة  األجناس  إبادة  منع جرمية  اتفاقية  تطبيق  بشأن قضية   1993
عليها )البوسنة واهلرسك ضد يوغوسالفيا )صربيا واجلبل األسود((، بينت 
باإلجاع وكإجراء مؤقت، أن على حكومة جهورية يوغوسالفيا االحتادية 
)صربيا واجلبل األسود( أن تتخذ فوراً كل ما يدخل يف سلطتها من تدابري 
التزامها املنبثق عن اتفاقية  ملنع ارتكاب جرمية إبادة األجناس، مبقتضى 
املعقودة يف 9 كانون األول/ إبادة األجناس واملعاقبة عليها  منع جرمية 

ديسمرب 1948،
وإذ يعيد تأكيد سيادة جهورية البوسنة واهلرسك وسالمة أراضيها 

واستقالهلا السياسي،
وإذ يعيد أيضًا تأكيد دعوته جلميع األطراف وغريها ممن يعنيه األمر 

االلتزام فوراً بوقف إطالق النار يف خمتلف أحناء البوسنة واهلرسك،
اإلنساين  القانون  انتهاكات  جلميع  إدانته  تأكيد  يعيد كذلك  وإذ 

الدويل، مبا يف ذلك، بصفة خاصة، ممارسة“التطهري العرقي”،
الوحدات  تشنها  اليت  القتالية  األعمال  إزاء منط  القلق  وإذ يساوره 
البوسنة،  والقرى يف شرقي  املدن  على  البوسنية  الصربية  العسكرية  شبه 
التأكيد، يف هذا الصدد، على أن أّي احتالل أّي أراض أو  وإذ يعيد 
ذلك  يف  مبا  باستعماهلا،  التهديد  أو  القوة  باستعمال  عليها  االستيالء 

ممارسة “التطهري اإلثين”، يعترب ممارسة غري مشروعة وغري مقبولة،
وإذ يساوره بالغ اجلزع إزاء املعلومات اليت قدمها األمني العام إىل 
جملس األمن يف 16 نيسان/أبريل 1993 بشأن التدهور السريع للحالة 
شبه  الوحدات  به  تقوم  ملا  نتيجة  هبا،  احمليطة  واملناطق  سريربينيتسا  يف 
ومستمرة،  متعمدة  مسلحة  هجمات  من  البوسنية  الصربية  العسكرية 

وقصف السكان املدنيني األبرياء،
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وإذ يدين بقوة ما تقوم به الوحدات شبه العسكرية الصربية البوسنية 
من تعمد منع قوافل املساعدة اإلنسانية،

شبه  الوحدات  هبا  قامت  اليت  اإلجراءات  أيضًا  بقوة  يدين  وإذ 
وخاصة  للحماية،  املتحدة  األمم  قوة  ضد  البوسنية  الصربية  العسكرية 

رفضها ضمان سالمة وحرية حركة أفراد القوة،
وإذ يدرك أنه قد نشأت حالة طوارئ إنسانية مفجعة يف سريربينيتسا 
ترتكبها  اليت  الوحشية  لألعمال  مباشرة  هبا كنتيجة  احمليطة  واملناطق 
أعداد  تشريد  إىل  أدى  مما  البوسنية،  الصربية  العسكرية  شبه  الوحدات 

هائلة من املدنيني، وال سيما النساء واألطفال وكبار السن،
وإذ يشري إىل أحكام القرار 815 )1993( املؤرخ 30 آذار/مارس 
1993 اخلاص بوالية قوة احلماية، وإذ يتصرف، يف هذا الصدد، مبوجب 

الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
تعامل  بأن  األمر  يعنيه  األطراف وغريها ممن  يطالب جيع   -  1
سريربينيتسا واملناطق احمليطة هبا كمنطقة آمنة يتعني أن تكون خالية من 

أّي هجمات مسلحة أو أّي أعمال عدوانية أخرى؛
يطالب أيضًا حتقيقًا هلذه الغاية بالوقف الفوري للهجمات   -  2
على  البوسنية  الصربية  العسكرية  شبه  الوحدات  تشنها  اليت  املسلحة 

سريربينيتسا وانسحاهبا الفوري من املناطق احمليطة بسريربينيتسا؛
االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  توقف  بأن  يطالب كذلك   -  3
)صربيا واجلبل األسود( على الفور توريد األسلحة واملعدات واخلدمات 
جهورية  يف  البوسنية  الصربية  العسكرية  شبه  الوحدات  إىل  العسكرية 

البوسنة واهلرسك؛
يف  اإلنسانية  احلالة  رصد  بغية  العام،  األمني  إىل  يطلب   -  4
املتحدة  لزيادة عدد قوة األمم  املنطقة اآلمنة، أن يتخذ خطوات فورية 
للحماية يف سريربينيتسا واملناطق احمليطة هبا؛ ويطالب بأن تتعاون جيع 
األطراف وغريها ممن يعنيه األمر، تعاونًا كاماًل وفوريًا، مع قوة احلماية 
لتحقيق هذه الغاية، ويطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريراً عاجاًل إىل 

جملس األمن يف هذا الشأن؛
يؤكد من جديد أن احتالل أّي أراض أو االستيالء عليها   -  5
“التطهري  ممارسة  ذلك  مبا يف  باستعماهلا،  التهديد  أو  القوة  باستعمال 

اإلثين”، يعترب ممارسة غري مشروعة وغري مقبولة؛
الطرف  يتخذها  اليت  املتعمدة  اإلجراءات  ويرفض  يدين   -  6
سريربينيتسا  من  اجلالء  على  املدنيني  السكان  إلجبار  البوسين  الصريب 
واملناطق احمليطة هبا وكذلك من أحناء أخرى يف البوسنة واهلرسك كجزء 

من محلته البغيضة الشاملة من أجل “التطهري اإلثين”؛
اإلنساين  القانون  انتهاكات  جلميع  إدانته  جديد  من  يؤكد   -  7
الدويل، ال سيما ممارسة “التطهري اإلثين”، ويؤكد من جديد أنه جيب أن 

يتحمل من يرتكبون هذه األعمال أو يأمرون بارتكاهبا املسؤولية بصفتهم 
الفردية فيما يتعلق هبذه اإلجراءات؛

إىل جيع  عراقيل  اإلنسانية دون  املساعدة  بإيصال  يطالب   -  8
البوسنة واهلرسك، وال سيما إىل السكان املدنيني يف سريربينيتسا  أحناء 
واملناطق احمليطة هبا ويشري إىل أن هذه العراقيل اليت تعيق إيصال املساعدة 

اإلنسانية تشكل خرقًا خطرياً للقانون اإلنساين الدويل؛
حيث األمني العام ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني   -  9
على استخدام جيع املوارد املتاحة هلما ضمن نطاق قرارات اجمللس ذات 
الصلة لتعزيز العمليات اإلنسانية القائمة يف البوسنة واهلرسك، وال سيما 

يف سريربينيتسا واملناطق احمليطة هبا؛
األمم  قوة  األطراف سالمة  تكفل جيع  بأن  أيضًا  يطالب   -  10
املتحدة للحماية وجيع أفراد األمم املتحدة اآلخرين فضاًل عن أعضاء 

املنظمات اإلنسانية، واحلرية الكاملة لتنقلهم؛
مفوضية  مع  بالتشاور  يتخذ،  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  11
لنقل  الالزمة  الرتتيبات  احلماية،  وقوة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 
املدنيني اجلرحى واملرضى بسالم من سريربينيتسا واملناطق احمليطة هبا وأن 

يبلغ اجمللس بذلك بصورة عاجلة؛
يقرر أن يوفد يف أقرب وقت ممكن بعثة من أعضاء اجمللس   -  12

إىل البوسنة واهلرسك للتأكد من احلالة وتقدمي تقرير عنها إىل اجمللس؛
ينظر يف  النشط وأن  نظره  قيد  املسألة  يبقي هذه  أن  يقرر   -  13

خطوات أخرى للتوصل إىل حل مبا يتفق مع قراراته ذات الصلة.

 المقرر المؤرخ 1٧ نيسان/أبريل 1993 
)الجلسة 3200(: القرار 820 )1993(

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 نيسان/أبريل   17 مؤرخة   برسالة 
األمن 32 ، طلب ممثل فرنسا عقد اجتماع فوري جمللس األمن للنظر يف 

احلالة يف البوسنة واهلرسك.
ويف رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة إىل رئيس اجمللس 33 ، طلب 
عقد  واملغرب  وفنـزويال  األخضر  والرأس  وجيبويت  باكستان  ممثلو  أيضًا 
البوسنة واهلرسك وخاصة  للنظر يف احلالة يف  اجتماع عاجل للمجلس 
يف مدينة سريربينيتسا، واختاذ إجراء بشأن مشروع القرار املقرتح 34 ، نظراً 
لكون الشروط اليت بررت اعتماد القرار 819 )1993( مل تستوف بعد.

ويف اجللسة 3200، املعقودة يف 17 نيسان/أبريل 1993 استجابة 
الرسالتني  أدرج اجمللس  املذكورتني أعاله،  الرسالتني  الواردة يف  للطلبات 

.S/25622  32

.S/25623  33

.S/25558  34
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يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة 
واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له 
احلق يف التصويت. ودعا اجمللس أيضًا السفري دراغومري ديوكيتش، بناًء 
على طلبه، إىل اختاذ مقعد له حول طاولة اجمللس، ووجه دعوة إىل السيد 
سايروس فانس، الرئيس املتشارك للجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين 

بيوغوسالفيا السابقة.

إىل نص مشروع  اجمللس  أعضاء  انتباه  )باكستان(  الرئيس  مث وجه 
وفنـزويال  وفرنسا  اخلضر  والرأس  وجيبويت  وباكستان  إسبانيا  من  مقدم 
واملغرب واململكة املتحدة والواليات املتحدة، وتال تنقيحات جيب إدخاهلا 
األمني  تقارير  من  سلسلة  إىل  أيضًا  االنتباه  ووجه   . 35 املشروع   على 
بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر  أنشطة  تقرير عن  بينها  36 ، من  العام 
 . 37 أخرى  وثائق  عدة  وإىل   ،1993 آذار/مارس   26 مؤرخ  السابقة 
آذار/مارس 38 ، اجمللس  عن  املؤرخ 26  تقريره  العام، يف  وأبلغ األمني 
أحدث جولة من حمادثات السلم، وهي تلك اليت عقدها رئيسا اللجنة 
التوجيهية للمؤمتر مع األطراف الثالثة يف النـزاع يف الفرتة من 16 إىل 25 
البوسنية  واحلكومة  البوسنيني  الكروات  أن  وذكر   .1993 آذار/مارس 
قد وّقعا جيع عناصر جمموعة تدابري السلم اليت طرحها رئيسا اللجنة، 
وهي املبادئ التوجيهية، وخريطة حدود املقاطعات، واالتفاق العسكري، 
خريطة  يوقعوا  أن  البوسنيون  الصرب  رفض  بينما  االنتقالية،  والرتتيبات 
العام  األمني  وحث  االنتقالية.  بالرتتيبات  املتعلق  واالتفاق  املقاطعات 
اجمللس على املوافقة على جمموعة تدابري السلم املقرتحة من رئيسي اللجنة 
التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة وعلى دعوة الصرب 
البوسنيني إىل التوقيع على اجلزأين املتبقيني من خطة السلم. وأوصى أيضًا 

املرجع نفسه.  35

.S/25490و ،S/25479و ،S/25403و ،S/25248و ،S/25221  36

من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة  نيسان/ابريل   6 مؤرخة  رسالة   37

شباط/  22 مؤرخة  ورسالة  )S/25546(؛  املتحدة  واململكة  وفرنسا  إسبانيا  ممثلي 
ورومانيا  وبلغاريا  أوكرانيا  ممثلي  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 فرباير 
)S/25322(؛ ورسالة مؤرخة 6 نيسان/أبريل 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن 
إىل  موجهة  نيسان/أبريل 1993   8 مؤرخة  ورسالة  )S/25551(؛  إيطاليا  ممثل  من 
 12 مؤرخة  ورسالة  )S/25566(؛  واهلرسك  البوسنة  ممثل  من  األمن  جملس  رئيس 
نيسان/أبريل 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثلي إسبانيا وفرنسا واململكة 
نيسان/أبريل 1993  )S/25580(؛ ورسالة مؤرخة 15  املتحدة  والواليات  املتحدة 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثلي باكستان وجيبويت والرأس األخضر وفنـزويال 
رئيس  إىل  موجهة  نيسان/أبريل 1993  مؤرخة 15  ورسالة  )S/25604(؛  واملغرب 
جملس األمن من ممثل فنـزويال )S/25605(؛ ورسالة مؤرخة 15 نيسان/أبريل 1993 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل تركيا )S/25607(؛ ورسالة مؤرخة 14 نيسان/

)S/25619(؛  يوغوسالفيا  ممثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 أبريل 
ممثل  من  األمن  رئيس جملس  إىل  موجهة  نيسان/أبريل 1993  مؤرخة 17  ورسالة 

.)S/25624( البوسنة واهلرسك
.S/25479  38

قبلته  بعثة دولية لرصد حالة حقوق اإلنسان، وهو ما  بإنشاء  بالتبكري 
األطراف الثالثة جيعها.

وذكر السيد فانس أن رئيس املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة 
يأمل أن يعتمد اجمللس مشروع القرار، وبذلك يوجه رسالة واضحة إىل 
اجملتمع  وأن  ينفد  الوقت  أن  مفادها  ومؤيديه  البوسين  الصريب  اجلانب 
الدويل لن ينتظر مدة أطول من ذلك. ويف حالة ما إذا مل حتقق التدابري 
تدابري إضافية هبدف  تتبعها  أن  ينبغي  فإهنا  املنشود،  أثرها  فيه  املتوخاة 
شيء  بكل  القيام  جيب  إنه  قائاًل  املتحدث  وأضاف  األقوى.  احلض 
تعاين  اليت  ممكن إليصال اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية إىل اجملتمعات 
يف البوسنة واهلرسك. إذ ال ميكن أن يكون هناك أّي عذر إلعاقة قوافل 

املساعدات اإلنسانية 39 .

يأمل،  بلده كان  إن وفد  فقال  التصويت  قبل  فرنسا  وحتدث ممثل 
تستقر  أن  القرار،  مشروع  اعتماد  تأجيل  على  أخري،  مبوافقته، كتـنازل 
خطة  على  التفاوض  يف  تقدم  سيتحقق  وأنه  الواقع  أرض  على  احلالة 
فانس - أوين. ولكن على العكس من ذلك، استغل اجلانب الصريب 
نفسه  الوقت  يف  رفض  بينما  سريربينيتسا،  على  ليسيطر  التأجيل  هذا 
لتعزيز  يصوت  أن  ينبغي  اجمللس  أن  بلده  وفد  ويعتقد  السلم.  خطة 
القرار  أحكام  بتعزيزه  القرار،  إن مشروع  أيضًا  املتكلم  وقال  اجلزاءات. 
الكاملة.  واملالية  االقتصادية  صربيا  عزلة  على  يدل   ،)1992(  757
وفرنسا على استعداد الختاذ خطوات على الفور لتفعيل تنفيذ القرار وهي 
تعمل على توفري املساعدة للبلدان الواقعة على امتداد هنر الدانوب لكي 
توقف كل حركة املالحة النهرية املتجهة إىل صربيا. وذكر أن التدابري اليت 
يتضمنها مشروع القرار ليست “جزاءات جملرد فرض جزاءات”، بل هي 
باألحرى جزء من خطة سياسية عاملية، مضيفًا أن تأييد اجمللس خلطة 
فانس - أوين توجه رسالة واضحة إىل الصرب مفادها أن هناك سبياًل 
غري الصراع. ويف هذا الصدد، ميثل اجلزء جيم من مشروع القرار شيئًا 
االحتادية  يوغوسالفيا  انضمام جهورية  رؤية  يف  الرغبة  ويعكس  جديداً 
الدويل، بشرط احرتامها  )صربيا واجلبل األسود( مرة أخرى إىل اجملتمع 

لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة 40 .

املنعطف، يعزز  الروسي أن اختاذ قرار، يف هذا  وذكر ممثل االحتاد 
اجلزاءات هو أمر جيئ يف الوقت املناسب متامًا. ويؤيد االحتاد الروسي 
اليت يطالب مبوجبها جيع  القرار،  جيع أحكام اجلزء ألف من مشروع 
الفرصة  إتاحة  املهم  ومن  وسلمي.  سريع  حل  إىل  بالتوصل  األطراف 
لألطراف، من خالل الوساطة الدولية، للتوصل إىل اتفاق بشأن خطة 
فانس - أوين، وإلمتام املفاوضات املكثفة اجلارية حاليًا. بيد أن االحتاد 
 - واحدة  أخرية  فرصة  يتيح  أن  ينبغي  األمن  جملس  أن  يرى  الروسي 

S/PV.3200، الصفحتان 6 و7.  39

املرجع نفسه، الصفحات 7 إىل 10.  40
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بالتقيد  واقعي  اتفاق  إىل  للتوصل   - الصريب  اجلانب  أساسًا  يستغلها 
بوقف إلطالق النار واالمتناع عن أّي إجراءات قد تعترب “تطهرياً إثنيًا”. 
وكان أكثر النـُُهج معقولية هو تأخري التصويت على مشروع القرار حىت 
أصرت  اجمللس  أعضاء  غالبية  أن  إىل  بالنظر  ولكن  نيسان/أبريل.   26
 على إجراء تصويت فوراً، فإن االحتاد الروسي لن يعرقل اختاذ هذا القرار، 
ال سيما بالنظر إىل أنه لن يبدأ نفاذه إاّل بعد تسعة أيام من اختاذه، ما مل 
يوقع اتفاق بشأن خطة فانس - أوين. ومع ذلك، ما زالت لدى الوفد 
لتسرع اجمللس، وسيمتنع  احملتملة  السلبية  العواقب  شكوك جدية بشأن 

عن التصويت على مشروع القرار 41 .

وذكر ممثل الربازيل أن مشروع القرار يعرض ثالثة جوانب أساسية. 
اجلانب األول هو تأييد جملس األمن خلطة فانس - أوين للسلم. ويف هذا 
الصدد، يعتقد وفد بلده أن جملس األمن ينبغي أن حيبذ دائمًا اللجوء إىل 
الوسائل السلمية ووسائل التفاوض لتسوية املنازعات واجلانب التايل هو 
تعزيز التدابري اليت فرضتها قرارات أسبق. وكمسألة مبدأ، كانت الربازيل 
تؤمن دائمًا بأن اختاذ إجراءات مبوجب الفصل السابع من امليثاق ينبغي 
على  املعروضة  احلالة  ويف  املتطرفة.  الظروف  يف  إاّل  عليه  اإلقدام  عدم 
اجمللس، يربر التدهور اخلطري يف احلالة يف البوسنة واهلرسك اتباع مسار 
اجمللس  يوشك  اليت  التدابري  أن  الربازيل  وتدرك  استثنائي كهذا.  عمل 
القانونية  الناحية  من  معقدة  اعتبارات  عليها  سترتتب  عليها  يوافق  أن 
واالقتصادية واملالية واإلدارية. ومع أن بعض هذه التدابري يسهل تنفيذها، 
فإن بعضها قد يتطلب سن تشريع متكيين مناسب. وذكر املتحدث أن 
هذا  من  تشريع  لوضع  الضرورية  اخلطوات  جيع  ستتخذ  بلده  حكومة 
الواردة  احملددة  األحكام  أن  يفهم  وهو  ممكن.  وقت  أقرب  يف  القبيل 
يف الفرتة 29 من مشروع القرار، من حيث إشارهتا إىل املياه اإلقليمية 
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية، ذات طابع استثنائي، يتعلق حتديداً هبذه 
احلالة بعينها، وأهنا ال ميكن اعتبارها سابقة تغري أو تنتقص على أّي حنو 
من نظام حقوق الدول الساحلية يف تلك املياه اإلقليمية، وفقًا التفاقية 
األمم املتحدة لقانون البحار املربمة عام 1982 ولقواعد القانون الدويل 
األخرى ذات الصلة. أما اجلانب الثالث - وهو أحكام اجلزء جيم من 
مشروع القرار، اليت تعلق الربازيل أمهية عليها - فهو يوضح أن التدابري 
االستثنائية الواردة يف اجلزء باء ال رجعة فيها. وهو يأمل أن تفضي بسرعة 
املنصوص  االستعراض  آليات  إىل  اللجوء  تتيح  اليت  الظروف  هتيئة  إىل 

عليها يف الفقرة 31 من مشروع القرار 42 .

اجمللس جيسد  على  املعروض  القرار  مشروع  إن  إسبانيا  ممثل  وقال 
العناصر األساسية جملموعة تدابري اقرتحتها اجلماعة األوروبية هبدف زيادة 
يف  ويفتح  السابقة  يوغوسالفيا  على جهورية  املفروضة  اجلزاءات  فعالية 

املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12.  41

املرجع نفسه، الصفحتان 12 و13.  42

الصرب  موقف  يف  جذري  تغرّي  حدث  إذا  أخرى  آفاقًا  نفسه  الوقت 
السلم  البوسنيون خطة  إذا قبل الصرب  البوسنيني. ففي حقيقة األمر، 
للضغوط  تدرجييًا  ختفيفًا  سيتيح  ذلك  فإن  نية،  وحبسن  متامًا  ونفذوها 
إلعادة  الطريق  وسيمهد  االحتادية؛  يوغوسالفيا  جهورية  وعلى  عليهم 
النظر يف اجلزاءات ولرفعها يف هناية املطاف. أما، على العكس من ذلك، 
فإهنم وجهورية  احلالية،  البوسنيون عن سياستهم  الصرب  إذا مل حيجم 
يوغوسالفيا االحتادية سيبقون معزولني عن بقية اجملتمع الدويل وسيعانون 
التأثريات الكاملة جلزاءات اجمللس. وقال املتكلم أيضًا إن الوقت الذي 
يتيحه اجمللس، كدليل على حسن النية، قد اسُتغل يف حقيقة األمر خللق 
تتعارض مع األهداف  امليدان. وهذه األوضاع  الواقع يف  أوضاع حبكم 
اليت يسعى اجملتمع الدويل إىل حتقيقها كما هي جمسدة يف خطة فانس - 
أوين. ويف ظل هذه الظروف، خلصت حكومة بلده إىل أن مشروع القرار 

جيب طرحه للتصويت دون أّي مزيد من التأخري 43 .
املنقحة شفويًا  بصيغته  القرار،  للتصويت مشروع  ُطرح  وبعد ذلك 
يف شكله املؤقت، واعُتمد بأغلبية 13 صوتًا مقابل ال شيء، مع امتـناع 
عضوين )االحتاد الروسي والصني( عن التصويت، بوصفه القرار 820 

)1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يعيد تأكيد جيع قراراته السابقة ذات الصلة باملوضوع،
وقد نظر يف تقارير األمني العام املؤرخة 2 و8 شباط/فرباير و12 
و26 آذار/مارس 1993 بشأن حمادثات السلم اليت أجراها رئيسا اللجنة 

التوجيهية التابعة للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة،
وإذ يعيد تأكيد احلاجة إىل تسوية سلمية دائمة توقع عليها األطراف 

البوسنية جيعها،
البوسنة واهلرسك وسالمتها  تأكيد سيادة جهورية  أيضًا  يعيد  وإذ 

اإلقليمية واستقالهلا السياسي،
وإذ يؤكد من جديد مرة أخرى أن أّي استيالء على أرض بالقوة أو 
أّي ممارسة لـ “التطهري اإلثين” أمر غري مشروع وغري مقبول باملرة، وإذ 

يصر على متكني جيع املشردين من العودة بسالم إىل ديارهم السابقة،
املؤرخ  قراره 808 )1993(  الصدد  وإذ يؤكد من جديد يف هذا 
حملاكمة  دولية  حمكمة  إنشاء  فيه  قرر  الذي   1993 شباط/فرباير   22
األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين املرتكبة 
يف أراضي يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991 وطلب فيه إىل األمني 

العام أن يقدم تقريراً يف أقرب موعد ممكن،
وإذ يساوره بالغ اجلزع والقلق إزاء جسامة احملنة اإلنسانية لضحايا 

النـزاع األبرياء يف البوسنة واهلرسك،

املرجع نفسه، الصفحات 16 إىل 19.  43
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للقرارين  انتهاكًا  جتري  اليت  األنشطة  جلميع  إدانته  عن  يعرب  وإذ 
757 )1992( املؤرخ 30 أيار/مايو 1992 و787 )1992( املؤرخ 
يوغوسالفيا  جهورية  أراضي  بني   1992 الثاين/نوفمرب  تشرين   16
االحتادية )صربيا واجلبل األسود( واملناطق اليت يسيطر عليها الصرب يف 

جهورية كرواتيا وجهورية البوسنة واهلرسك،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء موقف الطرف الصريب البوسين كما ذكر 
آذار/ املؤرخ 26  العام  األمني  تقرير  من  الفقرات 17 و18 و19  يف 

مارس 1992،
وإذ يشري إىل أحكام الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة،

ألف

بالصيغة  واهلرسك  بالبوسنة  املتعلقة  السلم  يثين على خطة   -  1
اليت وافق عليها اثنان من األطراف البوسنية والواردة يف تقرير األمني العام 
املؤقتة  بالرتتيبات  املتعلق  االتفاق  أّي  آذار/مارس 1993،   26 املؤرخ 
)املرفق األول(، واملبادئ الدستورية التسعة )املرفق الثاين(، واخلريطة املؤقتة 
للمقاطعات )املرفق الثالث(، واتفاق السلم يف البوسنة واهلرسك )املرفق 

الرابع(؛
من  اثنان  بالكامل  اآلن  قبلها  اخلطة  هذه  بكون  يرحب   -  2

األطراف البوسنية؛
يعرب عن قلقه البالغ إزاء رفض الطرف الصريب البوسين حىت   -  3
اآلن قبول االتفاق املتعلق بالرتتيبات املؤقتة واخلريطة املؤقتة للمقاطعات 

ويدعو هذا الطرف إىل قبول خطة السلم بالكامل؛
يطالب بأن يواصل جيع األطراف واجلهات األخرى املعنية   -  4

التقيد بوقف إطالق النار واالمتناع عن أّي أعمال حربية أخرى؛
يطالب أيضًا بأن حُترتم بالكامل حقوق قوة األمم املتحدة   -  5
للحماية والوكاالت الدولية اإلنسانية يف الوصول حبرية ودون عائق إىل 
جيع املناطق يف البوسنة واهلرسك وأن يتعاون جيع األطراف، وخاصة 
الطرف الصريب البوسين واجلهات األخرى املعنية، تعاونًا تامًا معها وأن 

تتخذ جيع اخلطوات الضرورية لضمان سالمة موظفيها؛
القانون اإلنساين الدويل،  انتهاكات  يدين مرة أخرى جيع   -  6
النساء  واحتجاز  اإلثين”  “التطهري  ممارسة  خاصة  بصفة  ذلك  يف  مبا 
واغتصاهبن بصورة جاعية منظمة ومنهجية، ويؤكد من جديد أن الذين 
يرتكبون هذه األعمال، أو ارتكبوها، أو الذين يأمرون بارتكاهبا، أو أمروا 

بارتكاهبا، يعتربون مسؤولني عن هذه األعمال بصفة شخصية؛
يعيد تأكيد تأييده للمبادئ اليت تقضي بأن جيع البيانات   -  7
باألراضي  املتعلقة  تلك  سيما  ال  القهر،  حتت  الصادرة  االلتزامات  أو 
املشردين  األشخاص  جلميع  وأن  متامًا  وباطلة  الغية  تعد  واملمتلكات، 

احلق يف العودة بسالم إىل ديارهم السابقة وينبغي مساعدهتم يف حتقيق 
ذلك؛

ملساعدة  الالزمة  التدابري  جيع  الختاذ  استعداده  يعلن   -  8
األطراف يف تنفيذ خطة السلم بصورة فّعالة بعد املوافقة عليها بالكامل 
من جانب جيع األطراف ويطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس 
أيام من  يف أقرب موعد ممكن، وإذا أمكن يف موعد ال يتجاوز تسعة 
تاريخ اختاذ هذا القرار، تقريراً يتضمن بيانًا باألعمال التحضريية لتنفيذ 
آذار/مارس   26 املؤرخ  تقريره  من   28 الفقرة  يف  املذكورة  املقرتحات 
وضع  ذلك  يف  مبا  السلم،  خطة  لتنفيذ  تفصيلية  ومقرتحات   1993
استناداً، يف  الثقيلة،  األسلحة  على  فّعالة  دولية  لفرض سيطرة  ترتيبات 
جلة أمور، إىل مشاورات جترى مع الدول األعضاء اليت تتصرف على 

الصعيد الوطين أو عن طريق منظمات أو ترتيبات إقليمية؛
يشجع الدول األعضاء، اليت تتصرف على الصعيد الوطين   -  9
مع  بفعالية  التعاون  على  إقليمية،  ترتيبات  أو  منظمات  طريق  عن  أو 
األمني العام يف اجلهود اليت يبذهلا من أجل مساعدة األطراف يف تنفيذ 

خطة السلم وفقًا للفقرة 8 أعاله؛

باء

قراراته  مبوجب  املفروضة  التدابري  تنفيذ  تعزيز  على  منه  وتصميمًا 
السابقة ذات الصلة باملوضوع،

وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
أدناه،  الفقرات 12 إىل 30  الواردة يف  أن األحكام  يقرر   -  10
بقدر ما تنشئ التزامات تتجاوز االلتزامات املنشأة مبوجب قراراته السابقة 
ذات الصلة باملوضوع، تدخل حيز النفاذ بعد تسعة أيام من تاريخ اختاذ 
هذا القرار ما مل يبلغ األمني العام اجمللس بأن الطرف الصريب البوسين 
انضم إىل األطراف األخرى يف التوقيع على خطة السلم ويف تنفيذها، 

وبأن الصرب البوسنيني كفوا عن هجماهتم العسكرية؛
أّي وقت  العام اجمللس، يف  األمني  أبلغ  إذا  أنه  أيضًا  يقرر   -  11
بعد أن يقدم األمني العام التقرير املذكور أعاله، بأن الصرب البوسنيني 
األحكام  فإن  السلم  خلطة  ميتثلوا  مل  أو  العسكرية  هجماهتم  استأنفوا 

الواردة يف املفقرات 12 إىل 30 أدناه تصبح نافذة املفعول على الفور؛
يقرر أاّل ُيسمح باالسترياد إىل املناطق املشمولة حبماية األمم   -  12
الصرب  قوات  عليها  تسيطر  اليت  واملناطق  جهورية كرواتيا  يف  املتحدة 
مبرور  أو  منها  بالتصّدير  أو  واهلرسك  البوسنة  جهورية  يف  البوسنيني 
الشحنات عربها، باستثناء اللوازم اإلنسانية األساسية، مبا يف ذلك اللوازم 
الطبية واملواد الغذائية اليت تقوم بتوزيعها الوكاالت اإلنسانية الدولية، إاّل 
بإذن مناسب من حكومة جهورية كرواتيا، أو حكومة جهورية البوسنة 

واهلرسك، على التوايل؛



6٧3 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

املفروضة  التدابري  تنفيذ  عند  الدول،  جيع  تتخذ  أن  يقرر   -  13
مبوجب القرارات 757 )1992( و760 )1992( املؤرخ 18 حزيران/

يونيه 1992 و787 )1992( ومبوجب هذا القرار، خطوات ملنع السلع 
األساسية واملنتجات اليت يفاد بأهنا متجهة إىل أماكن أخرى، ال سيما 
إىل املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة يف كرواتيا وتلك املناطق اليت 
تسيطر عليها قوات الصرب البوسنيني يف البوسنة واهلرسك، من أن حتول 

إىل أراضي جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(؛
يطالب جيع األطراف واجلهات األخرى املعنية بأن تتعاون   -  14
بالكامل مع قوة األمم املتحدة للحماية يف القيام بوظائفها املستمدة من 
الرقابة  بشأن  آب/أغسطس 1992   7 املؤرخ   )1992( القرار 769 

على اهلجرة واجلمارك؛
السلع األساسية واملنتجات  العابرة من  يقرر أن الشحنات   -  15
عن طريق جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( يف هنر 
األمن  جلنة جملس  بالتحديد  هبا  أذنت  إذا  إاّل  هبا  ُيسمح  لن  الدانوب 
مأذون  سفينة  ختضع كل  وأن   )1991(  724 القرار  مبوجب  املنشأة 
فيدين/كاالفات  بني  الدانوب  هنر  يف  مرورها  أثناء  الفّعالة  للمراقبة  هبا 

وموهاتش؛
جهورية  يف  مسجلة  )أ(  سفينة  ألّية  ُيسمح  لن  أنه  يؤكد   -  16
يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( أو )ب( ميلك أغلبية رأس 
مشروع يف جهورية  أو  عليها شخص  يسيطر  أو  فيها،  املستثمر  املال 
أو  داخلها  يعمل من  أو  األسود(  واجلبل  االحتادية )صربيا  يوغوسالفيا 
)ج( يشتبه يف أهنا انتهكت أو تنتهك القرار 713 )1991( املؤرخ 25 
أيلول/سبتمرب 1991 أو 757 )1992( أو 787 )1992( أو هذا 
القرار بأن متر عرب منشآت، من بينها أهوسة األهنار والقنوات، داخل 
أراضي الدول األعضاء ويطلب إىل الدول املشاطئة أن تكفل توفري املراقبة 
الواقعة بني فيدين/ النقاط  الساحلية بكاملها يف  الكافية حلركة املالحة 

كاالفات وموهاتش؛
التدابري  اختاذ  عن  املشاطئة  الدول  مسؤولية  تأكيد  يعيد   -  17
الالزمة لضمان أن الشحن عرب هنر الدانوب جيري وفقًا ألحكام القرارات 
713 )1991( و757 )1992( و787 )1992( وهذا القرار، مبا يف 
ذلك أّي تدابري مبوجب سلطة جملس األمن إليقاف جيع الشحنات أو 
السيطرة عليها على حنو آخر، بغية تفتيش محوالهتا والتحقق من مقاصدها 
النهائية، ولضمان املراقبة الدولية الفّعالة وضمان التنفيذ الدقيق للقرارات 
ذات الصلة باملوضوع، ويكرر طلبه الوارد يف القرار 787 )1992( إىل 
جيع الدول، مبا فيها الدول غري املشاطئة، أن تقوم، على الصعيد الوطين 
قد  اليت  املساعدة  بتقدمي  إقليمية،  ترتيبات  أو  منظمات  طريق  عن  أو 
حتتاجها الدول املشاطئة بصرف النظر عن القيود املفروضة على املالحة 

والواردة يف االتفاقات الدولية اليت تنطبق على هنر الدانوب؛

 )1991( القرار 724  مبوجب  املنشأة  اللجنة  إىل  يطلب   -  18
أن تقدم تقارير دورية إىل جملس األمن عن املعلومات املقدمة إىل اللجنة 
عن االنتهاكات املزعومة للقرارات ذات الصلة باملوضوع، حتدد فيها قدر 
أو  أشخاص  من  االنتهاكات  هبذه  قيامه  عن  يبلغ  من  هوية  اإلمكان 

كيانات، مبا فيها السفن؛
ر الدول بأمهية التنفيذ الدقيق للتدابري املفروضة مبوجب  يذكِّ  -  19
الفصل السابع من امليثاق، ويطلب إليها رفع دعاوى ضد من ينتهكون 
و757   )1991(  713 القرارات  أحكام  مبوجب  املفروضة  التدابري 
)1992( و787 )1992( ومبوجب هذا القرار من أشخاص وكيانات، 

وفرض اجلزاءات املالئمة؛
يرحب بدور البعثات الدولية للمساعدة يف تطبيق اجلزاءات   -  20
 )1991(  713 القرارات  مبوجب  املفروضة  التدابري  تنفيذ  دعم  يف 
و757 )1992( و787 )1992( ومبوجب هذا القرار، وبتعيني منسق 
اجلزاءات من ِقَبل مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ويدعو منسق اجلزاءات 
وبعثات املساعدة يف تطبق اجلزاءات إىل العمل بالتعاون الوثيق مع اللجنة 

املنشأة مبوجب القرار 724 )1991(؛
يف  مبا  أموال،  فيها  توجد  اليت  الدول  جيع  على  أن  يقرر   -  21
ذلك أّية أموال مستمدة من ممتلكات )أ( تابعة للسلطات يف جهورية 
ملشاريع  تابعة  )ب(  أو  األسود(،  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا 
جتارية أو صناعية أو مرافق عامة يف جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا 
املباشرة  أو غري  املباشرة  السيطرة  واقعة حتت  أو )ج(  األسود(،  واجلبل 
نّظمت،  أو  وجدت  أينما  لكيانات،  أو  املشاريع  أو  السلطات  لتلك 
إىل  أن تطلب  املشاريع،  أو  السلطات  لسيطرة هذه  أو خاضعة  مملوكة 
احلائزين على هذه األموال داخل أراضيها من أشخاص وكيانات جتميد 
مباشرة  غري  أو  مباشرة  بصورة  متاحة  تكون  أاّل  لضمان  األموال  هذه 
للسلطات يف جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( أو 
ألّي مشاريع جتارية أو صناعية أو مرافق عامة يف جهورية يوغوسالفيا 
أن  الدول  جيع  ويدعو  لفائدهتا  أو  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية 
بشأن   )1991( القرار 724  مبوجب  املنشأة  اللجنة  إىل  تقارير  تقدم 

اإلجراءات املتخذة عماًل هبذه الفقرة؛
يقرر حظر نقل جيع السلع األساسية واملنتجات عرب احلدود   -  22
إىل  أو  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جلمهورية  الربية 

موانئها أو منها، على أن تكون االستثناءات الوحيدة كما يلي:
استرياد اللوازم الطبية واملواد الغذائية إىل جهورية يوغوسالفيا  )أ( 
يف  عليه  املنصوص  النحو  على  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية 
القرار 757 )1992(، وستضع اللجنة املنشأة مبوجب القرار 724 
هلذا  الكامل  االمتثال  لتأمني  مراقبة  قواعد  الشأن  هذا  يف   )1991(

القرار وسائر القرارات ذات الصلة باملوضوع؛
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استرياد اللوازم اإلنسانية األساسية األخرى إىل داخل جهورية  )ب( 
يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( اليت توافق عليها اللجنة 
املنشأة مبوجب القرار 724 )1991(، مبوجب إجراء عدم االعرتاض، 

على أساس كل حالة على حدة؛
جهورية  إقليم  طريق  عن  بصرامة  مقيدة  عابرة  شحنات  )ج( 
يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، عندما تأذن هبا بصفة 
أاّل  )1991(، شريطة  القرار 724  مبوجب  املنشأة  اللجنة  استثنائية 
يؤثر أّي حكم يف هذه الفقرة على الشحنات العابرة يف هنر الدانوب 

وفقًا للفقرة 15 أعاله؛
يقرر أن على كل دولة جماورة جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية   -  23
واملعدات  الشحن  مركبات  مرور جيع  متنع  أن  األسود(  واجلبل  )صربيا 
الدارجة إىل داخل جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( 
أو خارجها، باستثناء عدد حمدود جداً من نقاط عبور احلدود بالطرق 
الربية أو بالسكك احلديدية، اليت ختطر كل دولة جماورة اللجنة املنشأة 

مبوجب القرار 724 )1991( مبكاهنا وتوافق عليها اللجنة؛
ومركبات  السفن  جيع  حبجز  الدول  جيع  تقوم  أن  يقرر   -  24
ميلك  واليت  أراضيها  يف  املوجودة  والطائرات  الدارجة  واملعدات  الشحن 
أغلبية رأس املال املستثمر فيها، أو يسيطر عليها، شخص أو مشروع 
يف جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( أو يعمل من 
واملعدات  الشحن  ومركبات  السفن  هذه  مصادرة  جيوز  وأنه  داخلها 
الدارجة والطائرات لصاحل الدولة املستولية عليها إذا تقرر أهنا انتهكت 
القرارات 713 )1991( أو 757 )1992( أو 787 )1992( أو 

هذا القرار؛
يقرر أن تقوم جيع الدول، يف انتظار إجراء حتقيق، باحتجاز   -  25
جيع السفن ومركبات الشحن واملعدات الدارجة والطائرات واحلموالت 
املوجودة يف أراضيها واملشتبه يف أهنا قد انتهكت أو أهنا تنتهك القرارات 
713 )1991( و757 )1992( و787 )1992( أو هذا القرار، وأن 
يتم حجز هذه السفن ومركبات الشحن واملعدات الدارجة والطائرات، 
الدارجة  واملعدات  الشحن  ومركبات  السفن  هذه  مصادرة  جيوز  كما 
والطائرات ومحوالهتا، حسبما يكون مالئمًا، لصاحل الدولة احملتجزة، إذا 

تقرر أهنا انتهكت القرارات ذات الصلة باملوضوع؛
ومركبات  السفن  مالكي  حتمِّل  أن  للدول  جيوز  أنه  يؤكد   -  26

الشحن واملعدات الدارجة والطائرات نفقات حجزها؛
يقرر حظر تقدمي اخلدمات املالية وغري املالية على السواء إىل   -  27
أّي شخص أو هيئة ألغراض تتعلق بأّي عمل جتاري يدار يف جهورية 
االستثناءات  تكون  وأن  األسود(،  واجلبل  االحتادية )صربيا  يوغوسالفيا 
الربيدية،  واخلدمات  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  هي  الوحيدة 
واخلدمات القانونية اليت تتفق مع القرار 757 )1992( وكذلك اخلدمات 

اليت يكون توفريها ضروريًا ألغراض إنسانية أو ألغراض استثنائية أخرى 
حسبما توافق عليه اللجنة املنشأة مبوجب القرار 724 )1991(، على 

أساس كل حالة على حدة؛
يقرر حظر دخول جيع السفن التجارية إىل املياه اإلقليمية   -  28
جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( باستثناء احلاالت 
اليت تأذن هبا اللجنة املنشأة مبوجب القرار 724 )1991(، على أساس 

كل حالة على حدة أو ألسباب قاهرة؛
الفقرة  تتصرف مبوجب  اليت  الدول  يؤكد من جديد سلطة   -  29
12 من القرار 787 )1992( يف استخدام التدابري اليت تتناسب مع 
األمن يف  لسلطة جملس  طبقًا  يكون ضروريًا  احملددة، حسبما  الظروف 
تنفيذ هذا القرار وقراراته األخرى ذات الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك يف 

املياه اإلقليمية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(؛
أعاله،  الفقرات 12 إىل 29  املبينة يف  أن األحكام  يؤكد   -  30
والرامية إىل تعزيز تنفيذ التدابري اليت فرضها يف قراراته السابقة ذات الصلة 
باملوضوع، ال تنطبق على األنشطة املتصلة بقوة األمم املتحدة للحماية، 
التابعة  املراقبني  بعثة  أو  السابقة،  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر  أو 

للجماعة األوروبية؛

جيم

)صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  قبول  حتقيق  يف  منه  ورغبة 
واجلبل األسود( من جديد يف حظرية اجملتمع الدويل بعد أن تنفذ قرارات 

اجمللس ذات الصلة باملوضوع تنفيذاً كاماًل؛
البوسنية  األطراف  جيع  قبول  بعد  استعداده،  عن  يعرب   -  31
الثالثة خلطة السلم وعلى أساس دليل مؤكد، يقدمه األمني العام، يبنيِّ 
أن الطرف الصريب البوسين يتعاون حبسن نية يف تنفيذ اخلطة بفعالية، ألن 
يراجع جيع التدابري الواردة يف هذا القرار ويف قراراته األخرى ذات الصلة 

باملوضوع، هبدف إلغائها تدرجييًا؛
يدعو جيع الدول إىل النظر فيما ميكن أن تقدمه من مسامهة   -  32

يف تعمري جهورية البوسنة واهلرسك؛
يقرر أن ُيبقي هذه املسالة قيد نظره النشط.  -  33

وحتدث ممثل اململكة املتحدة بعد التصويت، فقال إن القرار املتخذ 
تواً يهدف إىل حتقيق غرض ثالثي. الغرض األول هو إلقاء اجمللس بثقله 
التوجيهية  اللجنة  رئيسا  يتوالها  اليت  السلم  عملية  وراء  راسخ  بشكل 
للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة وإفهام الصرب البوسنيني أن 
التوقيع على هذه الوثائق ميثل السبيل الوحيد لضمان مستقبلهم كطائفة 
البوسنيون  الصرب  يدرك  أن  هو  الثاين  والغرض  البوسنة.  داخل  مميزة 
ومؤيدوهم يف بلغراد عواقب رفضهم التوقيع، وهي على شكل جزاءات 
أكثر إحكامًا وعلى شكل عزلة كاملة. أما الثالث فهو إظهار أن قبول 
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العسكرية، هي  السلم وتنفيذمها، ووقف جيع اهلجمات  عملية وخطة 
تدرجيي  رفع  شكل  على  الصرب  جلميع  حقيقية  فوائد  ستحقق  أمور 

للجزاءات وإعادة اندماجهم يف األسرة الدولية 44 .
وحده  هو  املقرتحة  السلم  اتفاقات  قبول  أن  فنزويال  ممثل  وذكر 
الذي يتيح للمجتمع الدويل فرصة لتحسني احلالة يف البوسنة واهلرسك. 
والقرار املتخذ تواً ما زال يهدف إىل استخدام الضغط من أجل حتقيق 
السلم. بيد أنه حذر من أنه ما دام جملس األمن ال يتصرف من أجل 
مراقبة  الصرب حتت  أيدي  يف  املوجودة حصريًا  الثقيلة  األسلحة  وضع 
حقيقية وفعلية، فلن يتحقق إاّل القليل من خالل اجلزاءات االقتصادية، 
اليت تستغرق وقتًا لكي حُتدث تأثرياهتا. وتعتقد فنزويال أن من اجلوهري 
تثبيط وهم أن احلرب واإلبادة اجلماعية، اللتني متارسان دون عقاب، مها 
وسيلتان مشروعتان للتدليل على احلق يف تقرير املصري. ومن الضروري 
أيضًا كبح أّي ادعاء بأن الروابط اإلثنية أو الثقافية أو الدينية متنح الدول 

احلق يف التدخل يف األزمات الداخلية اخلاصة بأّي دولة أخرى 45 .
الرئيسني  جهود  على  يثين  تواً  املتخذ  القرار  إن  الصني  ممثل  وقال 
املتشاركني اليت ال تكل يف مفاوضات السلم، ويكرر ضرورة حتقيق سلم 
دائم مقبول من جيع األطراف يف البوسنة واهلرسك، ويشدد على أمهية 
وهذه  اإلقليمية.  وسالمتها  واهلرسك  البوسنة  جهورية  سيادة  كفالة 
وتؤيد  هبا  الصني  ترحب  ولذا  املبدئي  الصني  ملوقف  مطابقة  العناصر 
وجودها يف القرار. ولكن الصني جتد، يف الوقت نفسه، صعوبة يف تأييد 
عناصر يف القرار من قبيل االحتكام إىل الفصل السابع من ميثاق األمم 
وتوسيع  لتعزيز  تدابري  باختاذ  واإلذن  لإلنفاذ،  تدابري  واعتماد  املتحدة، 
نظام اجلزاءات القائم ضد جهورية يوغوسالفيا االحتادية. فالتاريخ أظهر 
الضغط  مبمارسة  واملنازعات  للصراعات  دائمة  حلول  إجياد  استحالة 
خارجيا وباعتماد إجراءات إنفاذية من قبيل اجلزاءات. ورأى املتكلم أن 
اإلجراءات اليت يأذن هبا القرار لن تؤدي فحسب إىل معاناة أهايل البلد 
الذين يستهدفهم نظام اجلزاءات، بل ستؤدي أيضًا إىل عواقب سياسية 
واقتصادية سلبية بالنسبة للمناطق املعنية. وترى الصني أن اجملتمع الدويل 
ينبغي أن يواصل استكشاف جيع اإلمكانيات لتعزيز مفاوضات السلم 
وأنه ينبغي أن يتجنب اختاذ إجراءات قد تؤدي إىل زيادة تعقيد املسألة. 
وقد الحظت الصني أيضًا وجود بعض العناصر يف القرار املتخذ تواً اليت 
تتعارض مع مبدأ احرتام السيادة الوارد يف امليثاق. وبالنظر إىل أن القرار 
أن  ميكن  ال  أخرى  وعناصر  الصني  تؤيدها  أن  ميكن  عناصر  يتضمن 

تؤيدها، فإن الوفد الصيين قد امتنع عن التصويت 46 .

املرجع نفسه، الصفحتان 26 و27.   44

املرجع نفسه، الصفحات 28 إىل 31.   45

املرجع نفسه، الصفحتان 31 و32.   46

وذكر ممثل هنغاريا أن القرار املتخذ تواً ميثل ورطة بالنسبة لوفد بلده. 
االقتصادية، ال حيققان  اجلزاءات  نظام  العام، وكذلك  األسلحة  فحظر 
النتائج اليت كان اجملتمع الدويل يتوقعها وذلك بسبب األوضاع احملددة 
املوقع  الناجة عن  اخلاصة  والسمات  السابقة،  يوغوسالفيا  املوجودة يف 
اجلغرايف للبلد، واختاذ ترتيبات ختفيفية حملية، وطابع أّي نظام جزاءات 
نظام  بسبب  خسائر كبرية  اهلنغاري  االقتصاد  عاىن  وقد  ثغرات.  به 
اجلزاءات، وتعزيز اجلزاءات سيتولد عنه مزيد من املصاعب االقتصادية. 
ومع ذلك، ينبغي القيام بكل شيء ممكن لوضع هناية للنشاط اجلاري بني 
إقليم جهورية يوغوسالفيا االحتادية واملناطق اليت يسيطر عليها الصرب 
يف  العسكرية  الصرب  آلة  تعبئة  ولوقف  واهلرسك،  البوسنة  يف جهورية 
البوسنة. ويف اخلتام، صّوت وفد بلده تأييداً للقرار املتخذ تواً ألنه ميثل 
خطوة هامة صوب إجياد تسوية لألزمة يف يوغوسالفيا السابقة. وصّوت 
تأييداً أيضًا بسبب أحكام القرار اليت تعيد تأكيد سيادة جهورية البوسنة 
واهلرسك، وسالمتها اإلقليمية، واستقالهلا السياسي، وعدم شرعية وعدم 
مقبولية أّي اكتساب لألراضي بالقوة، وأّي ممارسة “للتطهري اإلثين”، 
الضرورية  التدابري  جيع  الختاذ  الدويل  اجملتمع  استعداد  بسبب  وكذلك 

للمساعدة على تنفيذ خطة السلم اخلاصة بالبوسنة واهلرسك 47 .
وحتدث الرئيس، بصفته ممثل باكستان، فذكر أن وفد بلده كان يعلن 
باستمرار أن الوقت قد حان إلظهار اجملتمع الدويل عزمه الراسخ على 
إجبار الطرف الصريب البوسين على قبول جمموعة تدابري السلم الكاملة 
اليت طرحها فانس وأوين. وهو يعتقد، يف هذا السياق، أن اجمللس ينبغي 
أن يتخذ تدابري فورية لوقف تعبئة األسلحة الثقيلة يف البوسنة واهلرسك، 
تدابري  يتخذ  أن  للمجلس  وينبغي  فّعالة؛  دولية  مراقبة  حتت  ووضعها 
الصريب  اجلانب  إىل  األسلحة  إمدادات  سبيل  اعرتاض  لكفالة  مالئمة 
البوسين؛ وفرض مزيد من التدابري، من بينها جزاءات مالية صارمة، على 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية. وترى باكستان أيضًا أنه ينبغي اختاذ تدابري 
فورية من أجل رفع حظر األسلحة رفعًا جزئيًا لتمكني مسلمي البوسنة 

واهلرسك من ممارسة حقهم املتأصل يف الدفاع عن النفس 48 .

المداوالت التي أجريت في 19 و20 نيسان/أبريل 
1993 )الجلسات 3201 و3202 و3203(

بدأ اجمللس نظره يف البند يف جلسته 3201 وواصل نظره فيه حىت جلسته 
3203. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس املمثلني التايل ذكرهم، 
احلق يف  هلم  يكون  أن  بدون  املناقشة  يف  للمشاركة  طلبهم،  على  بناًء 
التصويت. يف اجللسة 3201، ممثلي: األرجنتني، واألردن، وأفغانستان، 
وإندونيسيا،  املتحدة،  العربية  واإلمارات  وأملانيا،  وألبانيا،  وإكوادور، 
واهلرسك،  والبوسنة  وبلغاريا،  والبحرين،  وإيطاليا،  وآيرلندا،  وأوكرانيا، 

املرجع نفسه، الصفحات 33 إىل 42.   47

املرجع نفسه، الصفحتان 44 و45.   48
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والدامنرك،  اإلسالمية،  إيران  وجهورية  القمر،  وجزر  واجلزائر،  وتركيا، 
وكرواتيا،  وقطر،  وسرياليون،  والسويد،  والسنغال،  وسلوفينيا،  ورومانيا، 
السعودية،  العربية  واململكة  ومصر،  وماليزيا،  ومالطة،  وليتوانيا،  وكندا، 
والنمسا. ويف اجللسة 3202، ممثل اجلمهورية التشيكية. ووجه اجمللس 
أيضًا، يف جلسته 3201، دعوة إىل السيد إجنني أنساي، املراقب الدائم 
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، وإىل السفري دراغومري ديوكيتش، بناًء على طلبه، 
إللقاء كلمة أمام اجمللس يف سياق مناقشة البند. ويف اجللسة 3202، 
نيسان/أبريل   19 مؤرخة  رسالة  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  الرئيس  وجه 

1993 موجهة إىل األمني العام من ممثل جهورية إيران اإلسالمية 49 .
الدويل  اجملتمع  أن  املناقشة،  مبتدئًا  واهلرسك،  البوسنة  ممثل  وذكر 
اجلماعية  اإلبادة  فوراً  يوقف  لكي  ملموسة  باختاذ خطوات  التزامًا  عليه 
والعدوان يف بلده. فاإلبادة اجلماعية والعدوان مها واقع البوسنة واهلرسك، 
مهما كانت هناك حماوالت الستبعاد هذين التعبريين من القرارات ذات 
البوسنة  يف  احلالة  الدولية  العدل  حمكمة  عرّفت  وقد  باملوضوع.  الصلة 
واهلرسك بأهنا إبادة جاعية، ومل يوف جملس األمن مبسؤوليته عن وقف 
العدوان واإلبادة اجلماعية. ومع ذلك، فإن جهود جمموعة بلدان عدم 
االحنياز وبلدان أخرى أعضاء يف جملس األمن بشأن العمل على اعتماد 
القرارين 819 )1993( و820 )1993( بسرعة، وبشأن الدعوة إىل 
الرد على ما ُيرتكب ضد البوسنة من إبادة جاعية ومن عدوان رداً ينم 
عن إحساس أكرب باملسؤولية القانونية واألخالقية، تتسق متامًا مع مبادئ 
األمم املتحدة والقانون الدويل. وتؤيد البوسنة واهلرسك تأييداً تامًا مشروع 
التالية:  التدابري  اختاذ  بالنظر يف  وتطالب  اجمللس،  على  املعروض   القرار 
املمكنة؛  الوسائل  جبميع  حتييدها  أو  الثقيلة  األسلحة  مراقبة   )أ( 
)ب( اعرتاض طريق خطوط اإلمداد من صربيا واجلبل األسود إىل البوسنة 
واهلرسك؛ )ج( توضيح أن حظر األسلحة ال ينطبق على قوات الدفاع 
التدابري تشكل  إذا كانت هذه  ما  للبوسنة واهلرسك. ويف حالة  التابعة 
خطراً على قوة األمم املتحدة للحماية، فإن حكومة البوسنة واهلرسك 
ستطلب تعديل تلك البعثة وأن يتخذ أفراد القوة تدابري احتياطية أو أن 

ينسحبوا إذا كان ذلك ضروريًا 50 .
وذكر ممثل سلوفينيا أن احلاجة إىل اختاذ إجراءات من ِقَبل اجملتمع 
 )1993(  820 القرار  ميثل  وبينما  فأكثر.  أكثر  إحلاحًا  تزداد  الدويل 
خطوة يف االجتاه الصحيح، ينبغي إجراء مزيد من التفكري يف اختاذ تدابري 
للمساعدة يف تنفيذ السلم، ال سيما يف حالة عدم قبول جيع األطراف 
خطة فانس – أوين أو يف حالة قبوهلا هلا بسوء نية. وأشار املتحدث إىل 
االقرتاح الذي طرحه وزير خارجية سلوفينيا يف 8 نيسان/أبريل 1993، 
قائاًل إن التوجه الرئيسي لذلك االقرتاح هو الوزع الفوري لقوات حفظ 
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األطراف  اليت تسيطر عليها  األراضي  املتحدة يف  لألمم  التابعة  السالم 
اليت مل تقبل خطة فانس - أوين للسلم. ومثة أسباب عديدة تؤيد مسار 
العمل هذا. أواًل، سيجري وزع القوات يف املناطق اليت حتظى فيها محاية 
األمم املتحدة بالقبول. ثانيًا، سيكون لتلك القوات دور وقائي كرادع عن 
ارتكاب أعمال عدوان أخرى. ثالثًا، سيتيح هذا الوزع الفرصة إلعداد 
والية أقوى لقوة حفظ السالم يف البوسنة واهلرسك. رابعًا، يتوافق اإلجراء 
املقرتح مع البعثات اإلنسانية القائمة. وشدد على ضرورة أاّل يكون اختاذ 
إجراء آخر من اجمللس مرهونًا مبوافقة الصرب على خطة فانس - أوين 

للسلم 51 .
وقال ممثل كرواتيا، مشرياً إىل قرار اجلمعية العامة املؤرخ 18 كانون 
األول/ديسمرب 1992، الذي أعربت فيه اجلمعية عن عزمها على إعادة 
وسيادهتا  وحدهتا  على  احلفاظ  وكذلك  واهلرسك،  البوسنة  يف  السلم 
واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية، إن هذه األهداف مل يتحقق 
أّي منها. وأشار إىل أن اجلمعية حثت جملس األمن يف الفقرة 7 من ذلك 
القرار على النظر يف اختاذ تدابري بصفة عاجلة، يف موعد ال يتجاوز 15 
الثاين/يناير 1993، مستخدمًا يف ذلك جيع الوسائل املمكنة  كانون 
لوقف العدوان الصريب، مبا يف ذلك رفع حظر األسلحة، وقال إن هذا 
الدمار  من  املزيد  سوى  حيدث  ومل  طويل  أمد  منذ  انقضى  قد  املوعد 
ومن “التطهري اإلثين” ألراٍض إضافية من ِقبل القوات الصربية. ورفض 
املتطرفني الصرب علنًا احرتام قرارات جملس األمن ذات الصلة اليت تؤكد 
على االلتزام بكفالة احرتام سيادة كرواتيا والبوسنة واهلرسك وسالمتهما 
اإلقليمية جيب أن ُيفضي إىل اختاذ إجراء مالئم من ِقبل األمم املتحدة. 
وينبغي تعزيز والية قوة األمم املتحدة للحماية، وينبغي تغيري واليتها من 
قوة حلفظ السالم إىل قوة لصنع السلم. وينبغي جمللس األمن، متصرفًا 
التدابري  الفور أقوى  امليثاق، أن يتخذ على  مبوجب الفصل السابع من 
املمكنة ضد املعتدين الصرب. وجيب على األمم املتحدة أن ترفع على 
األقل حظر األسلحة املفروض على كرواتيا والبوسنة واهلرسك، وأن تتيح 
اإلنسانية.  وكرامتهم  عن حريتهم  للدفاع  الفرصة  وللمسلمني  للكروات 
النفس  عن  الدفاع  يف  املشروع  احلق  إن  قائاًل  املتحدث كلمته  واختتم 
املوصوف يف ميثاق األمم املتحدة جيب عدم تقييده من منطلق “النزعة 

العملية السياسية املريبة” 52 .
وذكر السيد أنساي، املراقب الدائم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي لدى 
 819 القرارين  يعترب  املنظمة  لتلك  العام  األمني  أن  املتحدة،  األمم 
)1993( و820 )1993( املتعلقني بسريربينيتسا واجلزاءات االقتصادية 
املعتمدة ال تفي بالغرض وغري كافية. وبالنسبة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، 
السلم اجلارية  سيكون سقوط سريربينيتسا مبثابة “إعالن وفاة” جهود 
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6٧٧ النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

حتت إشراف األمم املتحدة واجملتمع األورويب. وتشكل هذه األحداث 
فعالية  تقييم  إعادة  املتحدة وجترب على  املفجعة “إهانة” لسلطة األمم 
مبدأ األمن اجلماعي. وقال املتكلم إن املسالة املطروحة على اجمللس مل 
تعد مسألة أن يتصرف هبدف عزل صربيا أو فرض جزاءات اقتصادية 
جديدة عليها. فمسار األحداث املفجعة يستدعي، باألحرى، رفع حظر 
عسكرية  تدابري  واختاذ  فوراً  واهلرسك  البوسنة  على  “اجلائر”  األسلحة 
ومالية حتت إشراف جملس األمن لوضع هناية للعدوان الصريب. وتشمل 
صربيا  من  اإلمداد  خطوط  اعرتاض  تشمله،  ما  ضمن  التدابري،  هذه 

واجلبل األسود ووضع جيع األسلحة حتت مراقبة اجملتمع الدويل 53 .
وقال ممثل أوكرانيا إن وفد بلده يرى أن تدابري اإلنفاذ اليت اختذها 
جملس األمن حىت اآلن ضد جهورية يوغوسالفيا االحتادية ترمي إىل إجياد 
تسوية سريعة لألزمة يف املنطقة. ويف الوقت نفسه، تقع على عاتق اجمللس 
على  للجزاءات  السلبية  العواقب  من  للتخفيف  تدابري  اختاذ  مسؤولية 
الدول اليت مل متتثل للجزاءات فحسب بل ُعهد إليها أيضًا مبهمة كفالة 
إنفاذ نظام اجلزاءات. وتعتقد أوكرانيا أن الوقت قد حان، ال سيما بعد 
اختاذ القرار 820 )1993(، إلجياد طرق عملية لتنفيذ املادة 50 من 
امليثاق. واختاذ قرار من هذا القبيل سيجعل اجلزاءات أداة فّعالة، حتظى 
بتأييد اجملتمع الدويل ككل. ومن الضروري أن نتذكر أن جزاءات جملس 
األمن موجهة ضد دولة أو دول حمددة، وأن البلدان األخرى يف املنطقة 
جيب أاّل تكون األهداف احلتمية أو غري املقصودة لتدابري اإلنفاذ. ومن 
والرتتيبات  اجلزاءات  جلان  بني  وثيق  تعاون  هناك  يكون  أن  ينبغي  مث، 

اإلقليمية، مبا يف ذلك بعثات املساعدة املتعلقة باجلزاءات 54 .
وقال السيد ديوكيتش إن اجملتمع الدويل استمر يف وصف يوغوسالفيا 
بلده  وفد  أن  من  الرغم  على  وعزلتها  معاقبتها  إىل  ودعا  املعتدي  بأهنا 
ليست  قد ذكر يف مناسبات عديدة أن جهورية يوغوسالفيا االحتادية 
لديها أّي مطالبات إقليمية بالنسبة جلرياهنا وأنه منذ أيار/مايو 1992 
البوسنة  اليوغوساليف يف أراضي  مل يبق جندي واحد من جنود اجليش 
واهلرسك. وعالوة على ذلك، جتاهل جملس األمن يف جيع قراراته ذات 
عملية  يف  اإلجيايب  االحتادية  يوغوسالفيا  دور جهورية  باملوضوع  الصلة 
السلم. وبينما تشاطر جهورية يوغوسالفيا االحتادية اجملتمع الدويل قلقه 
يتعلق جبهوده إلعادة  ونفاد صربه وتتفهم مسؤولية جملس األمن يف ما 
إحالل السلم واألمن يف املنطقة، فإهنا تعتقد أن السلم واألمن ال ميكن 
جهورية  شعب  على  جديدة  جزاءات  وفرض  طرف  بعزل  يتحققا  أن 
يوغوسالفيا  جهورية  عزل  يفضي  أن  ميكن  وال  االحتادية.  يوغوسالفيا 
استقرار  زعزعة  يف  فحسب  يسهم  أن  ميكن  بل  السلم،  إىل  االحتادية 
منطقة البلقان بأكملها. وإغالق هنر الدانوب هو ذاته تدبري يشكل خطراً 
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كبرياً على املنطقة، وتطبيق تدابري عقابية جديدة ال ميكن إاّل أن يؤدي 
إىل مزيد من الضحايا األبرياء، وإىل مزيد من املعاناة وانعدام االستقرار. 
تظل  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  إن  بقوله  املتحدث كلمته  واختتم 
البوسنة واهلرسك  السلم وبالتغلب على األزمة يف  ملتزمة متامًا بسياسة 
املشروعة  للحقوق  املتكافئ  االحرتام  أساس  على  السياسية،  بالوسائل 
هذا  ويف  واهلرسك.  البوسنة  منها  تتكون  اليت  الثالثة  الشعوب  جلميع 
التعاون عن كثب مع  االحتادية  يوغوسالفيا  الصدد، ستواصل جهورية 
بثبات عن سيادهتا وسالمتها  بيد أهنا ستدافع  املتحدة وممثليها.  األمم 

اإلقليمية إذا اضطرت إىل ذلك 55 .
على  احلالة  أن  على  عديدون  متكلمون  أجع  املناقشة  سياق  ويف 
ِقَبل  من  حسمًا  أكثر  إجراء  اختاذ  تستدعي  البوسنة  يف  الواقع  أرض 
يلي: )أ( وضع األسلحة  املقرتحة تشمل ما  التدابري  إن  اجمللس. وقالوا 
إضافية؛  آمنة  مناطق  إقامة  املتحدة؛ )ب(  األمم  مراقبة  التقليدية حتت 
)ج( اعرتاض خطوط إمداد القوات الصربية يف البوسنة؛ )د( رفع حظر 
األسلحة من أجل السماح جلمهورية البوسنة واهلرسك مبمارسة حقها يف 
الدفاع عن النفس مبوجب املادة 51 من امليثاق 56 . ولكن يف ما يتعلق 
برفع حظر األسلحة، رأى بعض املتكلمني أن هذا التدبري من األرجح أن 

يؤدي إىل زيادة تصاعد العنف 57 .
ومل  مبسؤولياته  يقم  مل  إذا  اجمللس  أن  املتكلمني  من  عدد  ورأى 
دورة  عقد  يف  ينظروا  أن  ينبغي  املتحدة  األمم  أعضاء  فإن  يتصرف، 

استثنائية للجمعية العامة لكي تتخذ إجراء 58 .
ووجه متكلمون عديدون االنتباه إىل تأثريات اجلزاءات االقتصادية 
على البلدان اجملاورة وإىل احلاجة إىل معاجلة اجملتمع الدويل وجملس األمن 

لتلك القضية 59 .

S/PV.3203، الصفحات 26 إىل 38.  55
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المقرر المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1993: مذكرة من 
الرئيس

يف 21 نيسان/أبريل 1993، ويف أعقاب مشاورات مع أعضاء اجمللس، 
أصدر الرئيس املذكرة التالية نيابة عن أعضاء اجمللس 60 :

يود رئيس جملس األمن أن يشري إىل القرار 819 )1993( الذي 
نيسان/أبريل   16 يف  املعقودة   3199 جلسته  يف  األمن  جملس  اختذه 

1993 فيما يتعلق باحلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك.
أقرب وقت  يوفد، يف  أن  اجمللس  قرر  القرار،  من  الفقرة 12  ففي 
ممكن، بعثة من أعضاء اجمللس إىل البوسنة واهلرسك للتحقق من احلالة 

وموافاة اجمللس بتقرير عنها.
مع  أجرى مشاورات  بأنه  اإلفادة  الرئيس  يود  املقرر،  لذلك  ووفقًا 
أعضاء اجمللس ومت التوصل إىل اتفاق على أن تتألف البعثة من أعضاء 
وفنـزويال،  وفرنسا،  وباكستان،  الروسي،  االحتاد  التالني:  الستة  اجمللس 

ونيوزيلندا، وهنغاريا.

المقرر المؤرخ 21 نيسان/أبريل 1993: بيان من الرئيس
يف 21 نيسان/أبريل 1993، ويف أعقاب مشاورات مع أعضاء اجمللس، 

أدىل الرئيس بالبيان التايل إىل وسائط اإلعالم نيابة عن اجمللس 61 :
اليت  التقارير  إزاء  القلق  بالغ  يساورهم  األمن  جملس  أعضاء  إن 
تفيد بتفجر األعمال العدائية العسكرية بني القوات البوسنية احلكومية 
العسكرية يف مشال وغرب سراييفو.  الكرواتية شبه  البوسنية  والوحدات 
وهم يشعرون بالفزع إزاء التقارير اليت أيدهتا قوة األمم املتحدة للحماية 
واليت تفيد بوقوع أعمال وحشية وقتل، وخاصة قيام الوحدات البوسنية 
وإطالق  املسلمني  مساكن  يف  النار  بإشعال  العسكرية  شبه  الكرواتية 

النريان على عائالت بأكملها يف قريتني.
مبا  للعنف  اجلديد  التفجر  هذا  بقوة  يدينون  اجمللس  أعضاء  وإن 
يقوض اجلهود الشاملة الرامية إىل إقرار وقف إلطالق النار والتوصل إىل 
حل سياسي للصراع يف جهورية البوسنة واهلرسك، ويطالبون بأن توقف 
العسكرية  الكرواتية شبه  البوسنية  البوسنية احلكومية والوحدات  القوات 
تلك األعمال العدائية على الفور، وبأن متتنع األطراف جيعها على اختاذ 
بدقة  متتثل  وأن  املنطقة،  سكان  ورفاه  أرواح  للخطر  يعرض  إجراء  أّي 
اللتزاماهتا السابقة، مبا يف ذلك وقف إطالق النار، وأن تضاعف جهودها 
لتسوية النزاع. وهم يطلبون إىل جيع األطراف التعاون مع اجلهود اليت 
تبذل حاليًا يف هذا الصدد من جانب قوة األمم املتحدة للحماية ومن 

.S/25645  60

.S/25646  61

جانب لورد أوين، الرئيس املتشارك للجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين 
بيوغوسالفيا السابقة.

وإن أعضاء اجمللس يطالبون أيضًا بأن ينفذ الصرب البوسنيون القرار 
819 )1993( املؤرخ 16 نيسان/أبريل 1993 تنفيذاً كاماًل، مبا يف 
قوة  ألفراد  والسماح  بسريربينيتسا  احمليطة  املناطق  من  فوراً  االنسحاب 

األمم املتحدة للحماية بالدخول إىل املدينة دون إعاقة.

المقرر المؤرخ 6 أيار/مايو 1993 )الجلسة 3208(: 
القرار 824 )1993(

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 نيسان/أبريل   30 مؤرخة   برسالة 
األمن 62 ، أحالت بعثة جملس األمن إىل البوسنة واهلرسك، عماًل بالقرار 
819 )1993(، تقريرها إىل اجمللس. وأفادت البعثة، املكونة من االحتاد 
الروسي وباكستان وفرنسا وفنـزويال وهنغاريا، بأهنا سافرت إىل املنطقة 
يف الفرتة من 22 إىل 27 نيسان/أبريل 1993 والتقت بزعماء جيع 
أطراف النزاع يف البوسنة واهلرسك، وكذلك برئيس كرواتيا، ونائب رئيس 
البعثة  ووجدت  للحماية.  املتحدة  األمم  قوة  وقائد  واهلرسك،  البوسنة 
أن سريربينيتسا حتت احلصار وأن األوضاع فيها غري إنسانية. ورأت أن 
غورازدي وزيباوتوزال وسراييفو ينبغي على الفور إعالن اعتبارها مناطق 
املدن مناطق  بأن تسمية تلك  استنتاجاهتا،  البعثة، يف  آمنة. واعرتفت 
آمنة ستتطلب وجوداً أكرب لقوة احلماية ووالية منقحة هلا لتشمل رصد 
وميكن  خمتلفة.  اشتباك  وقواعد  اآلمنة،  املناطق  يف  النار  إطالق  وقف 
النظر يف تدابري إنفاذية يف مرحلة الحقة إذا جتاهل الصرب وحدة املناطق 

اآلمنة اليت حددها جملس األمن.
ويف اجللسة 3208، املعقودة يف 6 أيار/مايو 1993، أدرج اجمللس 
ذلك التقرير يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس 
ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون 
أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )االحتاد الروسي( انتباه 
أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات 

اجمللس السابقة 63  وإىل وثائق أخرى عديدة 64 .
مشروع  من  القصد  أن  فذكر  التصويت  قبل  فرنسا  ممثل  وحتدث 
القرار هو التعبري عن قلق اجمللس يف مواجهة حدوث مزيد من التدهور 

.S/25700  62

.S/25722  63

األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة  نيسان/أبريل 1993   30 مؤرخة  رسالة   64

من ممثل يوغوسالفيا )S/25170(؛ ورسالة مؤرخة 30 نيسان/أبريل 1993 موجهة 
إىل األمني العام من ممثل باكستان )S/25714(؛ ورسائل مؤرخة 4 و5 أيار/مايو، 
 ،S/25718( على التوايل، موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك 
أيار/مايو 1993 موجهة إىل رئيس  وS/25728، وS/25730(؛ ورسالة مؤرخة 6 

.)S/25731( جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك
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يف احلالة يف البوسنة واهلرسك، وهتديد متزايد ألمن السكان املدنيني يف 
عدد من البلدات، ال سيما يف اجلزء الشرقي من البلد. وقد تصاعد قلق 
للحماية  املتحدة  األمم  لقوة  التابعني  العسكريني  املراقبني  ملنع  اجمللس 
مؤخراً من الوصول إىل مدينة زيبا، حيث كانوا ينوون إلقاء نظرة عامة 
زيبا  مدن  تعامل  أن  األطراف  إىل  بطلبه  األمن،  وجملس  احلالة.  على 
وغورازدي وتوزال وبيهاتشي وسراييفو كمناطق آمنة، خالية من اهلجمات 
املسلحة ومن األعمال العدائية األخرى اليت من املرجح أن تعّرض للخطر 
سالمة سكاهنا، إمنا يرسل بذلك إشارة إىل األطراف مفادها أن: السكان 
هذا  ويف  البوسين.  النزاع  عواقب  اآلن  بعد  يتحملوا  أاّل  جيب  املدنيني 
الصدد، كان مثال سريربينيتسا جتربة مثينة بإظهاره كاًل من القيود واملزايا 
الناشئة عن إقامة منطقة آمنة. وأهم شيء هو إنقاذ أرواح البشر املهددين 

هتديداً خطرياً بامتداد النزاع 65 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 824 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يعيد تأكيد جيع قراراته السابقة ذات الصلة باملوضوع،
البوسنة واهلرسك وسالمتها  تأكيد سيادة جهورية  أيضًا  يعيد  وإذ 

اإلقليمية واستقالهلا السياسي،
وقد نظر يف تقرير بعثة جملس األمن اليت أوفدها إىل جهورية البوسنة 
واهلرسك واليت أذن هبا مبوجب القرار 819 )1993( املؤرخ 16 نيسان/

أبريل 1993، وال سيما يف توصياهتا املتعلقة بتوسيع نطاق املناطق اآلمنة 
إىل املدن األخرى اليت حتتاج األمن،

وإذ يعيد مرة أخرى تأكيد إدانته جلميع انتهاكات القانون اإلنساين 
الدويل، وال سيما “التطهري اإلثين” وجيع املمارسات اليت تفضي إليه، 
املعونة واخلدمات اإلنسانية، كاملساعدة  املدنيني من  فضاًل عن حرمان 

الطبية واملرافق األساسية، أو إعاقة حصوهلم عليها،
اليت  العاجلة  واإلنسانية  األمنية  االحتياجات  اعتباره  يف  يضع  وإذ 
يواجهها العديد من املدن يف البوسنة واهلرسك على النحو الذي زاد من 
حدته التدفق املستمر ألعداد كبرية من النازحني مبن فيهم بوجه خاص 

املرضى واجلرحى،
البوسنة  قدمته  الذي  الرمسي  الطلب  أيضًا  اعتباره  يف  يضع  وإذ 

واهلرسك،
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار األعمال العدائية املسلحة 
اليت تشنها الوحدات شبه العسكرية الصربية البوسنية على خمتلف املدن 
السلم واالستقرار يف  العزم على كفالة  البوسنة واهلرسك، وقد عقد  يف 

S/PV.3208، الصفحات 8 إىل 10.  65

وجيبا  وتوزال  سراييفو  مدن  يف  السرعة  وجه  وعلى  البلد،  أحناء  جيع 
وغرازدي وبيهاتشي إضافة إىل سريربينيتسا،

واقتناعًا منه بأن املدن املهددة وضواحيها ينبغي معاملتها بوصفها 
مناطق آمنة، ال تتعرض للهجمات املسلحة وألّي عمل آخر من األعمال 

العدائية اليت هتدد راحة سكاهنا وسالمتهم،
سراييفو، كمركز  ملدينة  الفريد  للطابع  الصدد  هذا  يف  منه  وإدراكًا 
متعدد الثقافات ومتعدد الطوائف اإلثنية ومتعدد الديانات ميثل إمكانية 
واهلرسك،  البوسنة  يف  الطوائف  جيع  بني  املتبادلة  والعالقات  التعايش 

وللحاجة إىل احلفاظ عليه وتفادي املزيد من تدمريه،
وإذ يؤكد أنه ينبغي عدم تفسري أّي شيء يف هذا القرار على أنه 
يتعارض مع روح أو نص خطة السلم جلمهورية البوسنة واهلرسك أو حييد 

عنهما بأّي شكل،
واقتناعًا منه بأن معاملة املدن املشار إليها أعاله بوصفها مناطق آمنة 

سيسهم يف التنفيذ املبكر خلطة السلم،
واقتناعًا منه أيضًا بأنه جيب اختاذ خطوات أخرى، حسبما يكون 

ضروريًا، من أجل حتقيق األمن جلميع تلك املناطق اآلمنة،
وإذ يشري إىل أحكام القرار 815 )1993( املؤرخ 30 آذار/مارس 
1993 املتعلقة بوالية قوة األمم املتحدة للحماية، وإذ يتصرف يف هذا 

الصدد مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
يرحب بتقرير بعثة جملس األمن املنشأة عماًل بالقرار 819   -  1

)1993( وخاصة بالتوصيات املتعلقة باملناطق اآلمنة؛
يطالب بأن تتوقف على الفور جيع عمليات االستيالء على   -  2

األراضي بالقوة؛
تعامل مدينة سراييفو عاصمة جهورية  أن  ينبغي  أنه  يعلن   -  3
البوسنة واهلرسك واملناطق األخرى املعرضة للتهديد، وخاصة مدن توزال 
وجيبا وغورازدي وبيهاك، إضافة إىل سريربنيتسا، وضواحي هذه املدن، 
من جانب جيع األطراف املعنية، كمناطق آمنة، وأال تتعرض للهجمات 

املسلحة وال ألّي عمل آخر من األعمال العدائية؛
يعلن أيضًا أنه ينبغي مراعاة ما يلي يف هذه املناطق اآلمنة:  -  4

الوقف الفوري للهجمات املسلحة أو أّي عمل عدائي ضد  )أ( 
أو  العسكرية  الوحدات  انسحاب جيع  اآلمنة، وكذلك  املناطق  هذه 
شبه العسكرية من هذه املدن إىل مسافة ال تعود تشكل منها أّي هتديد 
ألمنها وألمن سكاهنا، ويتوىل مراقبون عسكريون تابعون لألمم املتحدة 

مراقبة ذلك؛
املتحدة  األمم  قوة  حلقوق  الكامل  األطراف  جيع  احرتام  )ب( 
للحماية والوكاالت اإلنسانية الدولية يف الوصول حبرية ودون أّي عائق 
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إىل جيع املناطق اآلمنة يف البوسنة واهلرسك واالحرتام الكامل لسالمة 
األفراد املشرتكني يف هذه العمليات؛

يطالب حتقيقًا هلذه الغاية بأن تتعاون جيع األطراف املعنية،   -  5
وغريها، مع قوة احلماية تعاونًا كاماًل وأن تتخذ ما يلزم من تدابري الحرتام 

هذه املناطق اآلمنة؛
يطلب إىل األمني العام أن يتخذ التدابري املالئمة بغية رصد   -  6
احلالة اإلنسانية يف املناطق اآلمنة ويأذن لتحقيق هذا اهلدف بتعزيز قوة 
احلماية بإضافة مخسني مراقبًا عسكريًا تابعًا لألمم املتحدة، مع ما يتصل 
بأن  الصدد  هذا  يف  أيضًا  ويطالب  سوقي،  ودعم  معدات  من  بذلك 
تتعاون جيع األطراف املعنية وغريها مع قوة احلماية تعاونًا كاماًل وعلى 

الفور؛
يعلن عن استعداده، لدى ختلف أّي طرف عن االمتثال هلذا   -  7
القرار، للنظر على الفور يف اعتماد أّية تدابري إضافية الزمة لتنفيذ هذا 

القرار تنفيذاً كاماًل ولكفالة احرتام أمن أفراد األمم املتحدة؛
يعلن أن الرتتيبات املتخذة عماًل هبذا القرار ستظل قائمة إىل   -  8
القوات  العدائية وفصل  املتعلقة بوقف األعمال  تنفيذ األحكام  يتم  أن 
السلم  خطة  يف  املتوخى  النحو  على  الثقيلة  األسلحة  على  واإلشراف 

جلمهورية البوسنة واهلرسك؛
يقرر إبقاء هذه املسألة قيد نظره.  -  9

القيادة  فذّكرت  التصويت  بعد  املتحدة  الواليات  ممثلة  وحتدثت 
الصربية البوسنية بأن حكومة بلدها أوضحت أهنا تتشاور مع حلفائها 
بشأن تدابري جديدة أقوى وأشد. وسيحدد تنفيذ، أو عدم تنفيذ، القرار 
املتخذ تواً وجيع قرارات جملس األمن األخرى ذات الصلة خالل األيام 
القليلة التالية ما إذا كانت الواليات املتحدة وبقية اجملتمع الدويل سيتعني 

عليهما أن يقررا أن استعمال القوة أمر حتمي 66 .
وذكر ممثل باكستان أن وفد بلده يسره اختاذ القرار 824 )1993( 
باإلجاع. وتعتقد باكستان أن إعالن اعتبار املناطق املهددة يف البوسنة 
السكان  يف كفالة سالمة  طوياًل  شوطًا  سيقطع  آمنة  مناطق  واهلرسك 
املدنيني يف املنطقة. وقال إن اجملتمع الدويل يشهد تصاعد حتدي إرادته 
جتاهل  البوسنيون، يف  الصرب  واصل  وقد  البوسنيني.  الصرب  ِقبل  من 
يف  املتمثلة  “املقيتة”  سياستهم  اإللزامية،  األمن  جملس  لقرارات  كامل 
“التطهري اإلثين” واإلبادة اجلماعية. وقد آن للمجلس أن جيرب اجلانب 
أن  باكستان  وتعتقد  للسلم.  أوين   - فانس  خطة  قبول  على  الصريب 
اإلذن  ذلك  مبا يف  الفور،  على  مالئمة  تدابري  يتخذ  أن  ينبغي  اجمللس 
باستعمال القوة مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، لكفالة 
)أ( وضع جيع األسلحة الثقيلة حتت مراقبة دولية فّعالة أو حتييدها؛ )ب( 

املرجع نفسه، الصفحات 11 إىل 13.  66

الشروع  البوسنيني؛ )ج(  الصرب  إمدادات األسلحة إىل  اعرتاض جيع 
يف اختاذ تدابري مالئمة لتقدمي تعويضات حلكومة البوسنة واهلرسك من 
ِقبل صربيا واجلبل األسود؛ )د( مسؤولية صربيا واجلبل األسود، مبوجب 
القانون الدويل، عن أّي خسائر أو أضرار مباشرة، مبا يف ذلك الضرر 
البيئي، أو تعّرض حكومات أجنبية أو رعايا أجانب أو شركات أجنبية 
لألذى نتيجة لعدواهنا على البوسنة واهلرسك؛ )هـ( الفرض الفعلي حلصار 
اقتصادي ومايل شامل على صربيا واجلبل األسود. وتعتقد باكستان أيضًا 
للبوسنة  تعاوهنا  تقدم  أن  ينبغي  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  أن 
واهلرسك يف ممارسة حقها املتأصل يف الدفاع عن النفس فرديًا وجاعيًا، 
وفقًا للمادة 51 من امليثاق، مبا يف ذلك إمدادها باألسلحة لتمكينها من 

الدفاع عن نفسها 67 .
جواز  عدم  تأكيد  يعيد  تواً  املتخذ  القرار  إن  هنغاريا  ممثل  وقال 
االستيالء على األراضي بالقوة. وتعتقد هنغاريا أن القرار ميكن اعتباره، 
أوين، واعتباره، من  فانس -  تنفيذ خطة  ناحية، جزًءا من عملية  من 
يكون  أن  وجيب  الوقائية.  الدبلوماسية  جلهود  متابعة  األخرى،  الناحية 
اجمللس مستعداً، عند الضرورة، للنظر فوراً يف اخلطوات الضرورية لكفالة 

تنفيذ القرار 824 )1993( 68 .
وحتدث الرئيس، بصفته ممثل االحتاد الروسي، فقال إن زعماء بلده 
أن  وأوضحوا  أوين،  فانس -  بديل عن خطة  عدم وجود  مراراً  أكدوا 
أّي طرف ال يعتمد اخلطة يتحمل مسؤولية ثقيلة. وبعد احملادثات اليت 
يف  تقف  أخرى  عقبات  أّي  هناك  تكون  أاّل  ينبغي  أثينا،  يف  أجريت 
طريق تنفيذ خطة فانس - أوين. وإذا مل تعتمد اخلطة وتنفذ، فإن وفد 
االحتاد الروسي على استعداد ملناقشة خطوات إضافية وأشد لوضع هناية 
حملاوالت حتقيق املزيد من املكاسب اإلقليمية باستعمال القوة العسكرية، 
وألّي إجراءات تسفر عن معاناة الشعب البوسين وعن انتهاكات للقانون 
يف  إضافية  آمنة  مناطق  إقامة  الروسي  االحتاد  ويؤيد  الدويل.  اإلنساين 
البوسنة واهلرسك، ولذا فقد صوت تأييداً للقرار املتخذ للتو. وهو يعتقد 
أن إقامة املناطق اآلمنة، مع وجود أفراد األمم املتحدة، سيساعد على 

حتسني احلالة اإلنسانية يف البوسنة واهلرسك وحتقيق تسوية سلمية 69 .

المقرر المؤرخ 10 أيار/مايو 1993 )الجلسة 3210(: 
بيان من الرئيس

يف اجللسة 3210، املعقودة يف 10 أيار/مايو 1993، استأنف اجمللس 
نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول األعمال، 
يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة  ممثل  اجمللس  دعا 

املرجع نفسه، الصفحات 14 إىل 16.  67

املرجع نفسه، الصفحات 18 إىل 20.  68

املرجع نفسه، الصفحات 24 إىل 26.  69
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املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )االحتاد 
الروسي( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء 
الذي يتضمن  نيابة عن اجمللس،  التايل  بالبيان  جملس األمن، بأن يديل 

عدداً من التنقيحات اليت وافق عليها أعضاء اجمللس 70 :
إن جملس األمن، إذ يشري إىل بيانه املؤرخ 21 نيسان/أبريل 1993 
بشأن األعمال الوحشية وعمليات القتل اليت ترتكب يف املناطق الواقعة 
مشال وغرب سراييفو، يعرب عن بالغ قلقه إزاء اهلجوم العسكري اجلديد 
الكبري الذي تشنه الوحدات الكرواتية البوسنية شبه العسكرية يف مناطق 

موستار ويابالنيتشا ودرجينيتشا.
تشنه  الذي  الكبري  العسكري  اهلجوم  هذا  بقوة  اجمللس  ويدين 
على  يتمشى  ال  والذي  العسكرية  شبه  البوسنية  الكرواتية  الوحدات 
اإلطالق مع توقيع الطرف الكروايت البوسين على خطة السلم جلمهورية 
البوسنة واهلرسك، ويطالب اجمللس بوقف اهلجمات على مناطق موستار 
ويابالنيتشا ودرجينيتشا فورًا، وبانسحاب الوحدات الكرواتية البوسنية شبه 
العسكرية على الفور من املنطقة وبتقيد جيع األطراف على وجه الدقة 
بالتزاماهتا السابقة فضاًل عن وقف إطالق النار الذي جرى االتفاق عليه 

اليوم بني حكومة جهورية البوسنة واهلرسك والطرف الكروايت البوسين.
ويعرب اجمللس أيضًا عن شديد قلقه ألن الكتيبة التابعة لقوة األمم 
الوزع  إعادة  النريان على  ُأجربت حتت  قد  املنطقة  للحماية يف  املتحدة 
نتيجة هلذا اهلجوم األخري، ويدين رفض الوحدات الكرواتية البوسنية شبه 
العسكرية السماح بوجود مراقيب األمم املتحدة العسكريني وال سيما يف 

مدينة موستار.
األمم  قوة  ألفراد  السماح  طلبه  تأكيد  أخرى  مرة  اجمللس  ويكرر 
املتحدة للحماية بالتنقل، دون إعاقة، يف جيع أحناء البوسنة واهلرسك، 
الوحدات  تكفل  بأن  اخلصوص،  وجه  على  احلالة  هذه  يف  ويطالب، 
الكرواتية البوسنية شبه العسكرية سالمة وأمن قوة األمم املتحدة للحماية 
ويابالنيتشا  موستار  مناطق  يف  املتحدة  األمم  أفراد  جيع  عن  فضاًل 
ودرجينيتشا. ويف هذا الصدد، يعرب اجمللس عن شديد قلقه إزاء تزايد 
املوقف العدائي الذي تتخذه الوحدات الكرواتية البوسنية شبه العسكرية 

جتاه أفراد قوة األمم املتحدة للحماية.
ويطلب اجمللس إىل جهورية كرواتيا، وفقًا اللتزاماهتا مبوجب اتفاق 
زغرب املؤرخ 25 نيسان/أبريل 1993، أن متارس كل ما لديها من نفوذ 
على القيادة والوحدات الكرواتية البوسنية شبه العسكرية لكي توقف فوراً 
ويطلب  ودرجينيتشا.  ويابالنيتشا  موستار  مناطق  هجماهتا ال سيما يف 
كذلك من كرواتيا أن تتقيد بدقة بالتزاماهتا مبوجب قرار اجمللس 752 
)1992( املؤرخ 15 أيار/مايو 1992، مبا يف ذلك إهناء جيع أشكال 

التدخل واحرتام السالمة اإلقليمية للبوسنة واهلرسك.
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البوسنة  جهورية  سيادة  أخرى،  مرة  جديد،  من  اجمللس  ويؤكد 
واهلرسك وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا، وعدم جواز اكتساب األراضي 

بالقوة وممارسة ‘التطهري اإلثين’.
للنظر يف  استعداد  قيد نظره وهو على  املسألة  وُيبقي اجمللس هذه 
اختاذ مزيد من التدابري لضمان تقيد جيع األطراف، وسائر من يعنيهم 

األمر، بالتزاماهتم واحرتامهم متامًا قرارات اجمللس ذات الصلة.

المقرر المؤرخ 22 أيار/مايو 1993: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 14 أيار/مايو 1993 71  مـــوجهة إىل رئيس جملس األمن، 
أشار األمني العام إىل تطورات جدت مؤخراً يف البوسنة واهلرسك، وأرفق 
البوسين  الكروايت  أبرم بني اجلانبني  العدائية  اتفاق لوقف األعمال  نص 
واملسلم البوسين، يف 12 أيار/مايو 1993، يف موستار. وذكر األمني 
العام أنه يف إطار والية قوة األمم املتحدة للحماية مبوجب القرار 776 
)1992( وجدت القوة أن القتال يف موستار يربك للغاية تقدمي مساعدة 
التدخل  القوة من خيار سوى  أمام  اإلغاثة اإلنسانية؛ ولذلك مل يكن 
القرار 824  العام بأن  إذا أرادت تنفيذ واليتها األصلية. وذّكر األمني 
اآلمنة”،  “املناطق  من  عدد  عن  اجمللس  فيه  يعلن  الذي   ،)1993(
ويشري إىل “مناطق أخرى مهددة على نفس النحو”، قائاًل إن احلالة يف 
موستار تؤهل هذه املدينة لتكون “مناطق مهددة”. وهو اعتبار ساعد 
فّعالة  مشاركة  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  مشاركة  شروط  حتديد  على 
أمور، وزع  أيار/مايو 1993، ويف جلة  املربم يف 12  االتفاق  حبضور 
سرية من الكتيبة اإلسبانية للفصل بني القوات. ووجود قوة األمم املتحدة 
وقد ساعد دون  النار  إطالق  اتفاق وقف  من  يتجزأ  للحماية جزء ال 
شك يف ختفيف حدة التوتر ويف استقرار احلالة. ومع ذلك فقد أعرب 
األمم  لقوة  الرمسية  الوالية  بشأن  القلق  األمن عن  أعضاء جملس  بعض 
املتحدة للحماية يف هذا الصدد. ومن دواعي هذا القلق أيضًا اشرتاك 
ضباط الشرطة املدنيني الذين ينص عليهم االتفاق املربم يف 12 أيار/

مايو 1993، وهو أمر ال يوجد إذن من جملس األمن بشأنه. ولتوضيح 
أعاله  املذكور  التفسري  إذا كان  ما  تأكيد  العام  األمني  طلب  الوالية، 

للوالية مقبول لدى جملس األمن.
وبرسالة مؤرخة 22 أيار/مايو 1993 72 ، أبلغ رئيس جملس األمن 

األمني العام مبا يلي:
على  األمن  جملس  أعضاء  إطالع  مت  قد  بأنه  أبلغكم  أن  يشرفين 
املتحدة  األمم  قوة  بشأن   1993 أيار/مايو   14 املؤرخة  رسالتكم 

.S/25824  71

.S/25825  72
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للحماية. وفيما يتعلق باحلالة يف منطقة موستار، يتفق أعضاء اجمللس مع 
ما ورد يف رسالتكم من تفسري لوالية قوة األمم املتحدة للحماية.

المقرر المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1993 )الجلسة 
3228(: القرار 836 )1993(

يف اجللسة 3228، املعقودة يف 4 حزيران/يونيه 1993، استأنف اجمللس 
نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك وبعد إقرار جدول األعمال، 
دعا اجمللس ممثلي البوسنة واهلرسك وتركيا، بناًء على طلبهما، إىل املشاركة 
الرئيس  وجه  مث  التصويت.  يف  احلق  هلما  يكون  أن  بدون  املناقشة  يف 
قرار مقدم من االحتاد  انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع  )إسبانيا( 
73 ، وإىل  املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  الروسي وإسبانيا وفرنسا 

عدة وثائق أخرى 74 .
وذكر ممثل البوسنة واهلرسك أنه على الرغم من عدم استشارة وفد 
بلده فيما يتعلق مبضمون مشروع القرار، فإنه تقدم بعدد من االقرتاحات 
حنو  على  اآلمنة  املناطق  مفهوم  تطبيق  أواًل،  رُفضت.  اليت  األساسية 
أوسع ملواجهة التهديدات اليت حتيق مبراكز السكان األخرى يف البوسنة 
واهلرسك. ثانيًا، حتديد إطار زمين لالنتقال من عملية اإلغاثة املؤقتة اليت 
يتيحها برنامج “املناطق اآلمنة”، إىل تنفيذ خطة فانس - أوين. ثالثًا، 
موعد  يف  أوين   - فانس  خطة  لقبول  مستعدين  غري  الصرب  إذا كان 
حمدد، فإما أن ُتتخذ كل اإلجراءات الالزمة ملواجهة العدوان واستعادة 
بالكامل حبق  ُيعرتف  أن  املادة 51،  متاشيًا مع  األقل  أو على  السلم، 
البوسنة واهلرسك يف الدفاع عن النفس. رابعًا، ينبغي لألمم املتحدة أن 
حتدد والية، تستفيد من كل املوارد الالزمة للدفاع عن املناطق اآلمنة، وأن 
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مذكرة شفوية مؤرخة 19 أيار/مايو 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن   74

إىل  موجهة   1993 أيار/مايو   21 مؤرخة  ورسالة  )S/25800(؛  فرنسا  ممثل  من 
أيار/مايو 1993  مؤرخة 24  ورسالة  )S/25823(؛  إيطاليا  ممثل  من  العام  األمني 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثلي االحتاد الروسي، وإسبانيا، وفرنسا، واململكة 
واهلرسك،  البوسنة  بشأن  مشرتك  عمل  برنامج  تضم  املتحدة،  والواليات  املتحدة، 
أيار/مايو 1995  العاصمة، يف 22  صاغه وزراء خارجية تلك الدول يف واشنطن 
)S/25829(؛ ورسالة مؤرخة 14 أيار/مايو 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن 
من ممثل باكستان، حييل هبا مذكرة عن احلالة يف البوسنة واهلرسك صاغها أعضاء 
اجمللس األعضاء يف حركة عدم االحنياز )S/25782(؛ ورسالة مؤرخة 25 أيار/مايو 
احلالة  بشأن  إعالنًا  هبا  باكستان، حييل  ممثل  من  العام  األمني  إىل  موجهة   1993
أيار/  29 يف  نيويورك  يف  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  اعتمدته  واهلرسك،  البوسنة  يف 

مايو S/25860( 1993(؛ ورسائل مؤرخة 30 أيار/مايو و2 حزيران/يونيه 1993 
 ،S/25877و ،S/25872( موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك

.)S/25878و

تعد خطة واقعية لتنفيذ هذه الوالية وإنفاذها. خامسًا، ينبغي تقصري مدة 
فرتة استعراض تنفيذ القرار من 60 يومًا إىل 30 يومًا 75 .

بلده.  وفد  توقعات  عن  يقصر  القرار  مشروع  إن  تركيا  ممثل  وقال 
فمشروع القرار كان ينبغي أن يتضمن موعداً هنائيًا للبدء يف تنفيذ خطة 
فانس - أوين؛ وضمانًا الختاذ تدابري إنفاذ فّعالة لعكس نتائج استعمال 
القوة؛ واعرتافًا حبق البوسنة واهلرسك األصيل يف الدفاع عن النفس. وشّدد 
على وجوب إعفاء البوسنة واهلرسك دون تأخري من حظر األسلحة، وفقًا 
حلقها األصيل يف الدفاع عن النفس فرديًا وجاعيًا مبوجب املادة 51 من 

ميثاق األمم املتحدة 76 .
االحتاد  اعتماد  إثر  إنه  فقال  التصويت  قبل  فرنسا  ممثل  وحتدث 
الروسي وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة برنامج العمل املشرتك 
يف واشنطن بتاريخ 22 أيار/مايو 1993، اقرتحت فرنسا مع شركائها 
اآلمنة  للمناطق  الكامل  االحرتام  يكفل  قرار  اجمللس مشروع  يعتمد  أن 
احملددة يف القرار 824 )1993( وتوسيع نطاق والية قوة األمم املتحدة 
للحماية من أجل هذا الغرض. ويعاجل مشروع القرار “هدفًا إنسانيًا ملّحًا 
وحيويًا” هو ضمان سالمة السكان املدنيني يف املناطق اآلمنة. ويعاجل 
أيضًا “هدفًا سياسيًا” له أمهية قصوى هو احلفاظ على األساس األرضي 
الالزم لتطوير وتنفيذ خطة السلم للبوسنة واهلرسك. وأكد على أن إنشاء 
املناطق اآلمنة ومحايتها ال يشكل هدفًا يف حّد ذاته، وإمنا هو جمرد تدبري 
مؤقت، وقال إن خطة فانس - أوين تبقى أساس أّية تسوية. وأضاف 
قائاًل إن مشروع القرار سيعزز قوة األمم املتحدة للحماية، وميّكنها من 
محاية املناطق اآلمنة بردع االعتداءات عليها، ومبراقبة وقف إطالق النار، 
والعمل على انسحاب الوحدات العسكرية غري التابعة حلكومة جهورية 
البوسنة واهلرسك، وباحتالل بعض النقاط الرئيسية يف امليدان، وعالوة 
على ذلك، ينص مشروع القرار صراحة على إمكانية استخدام القوة للرد 
تنقل  املناطق اآلمنة، أو يف حالة أّي عرقلة متعمدة حلرية  على قصف 
القوة أو القوافل اإلنسانية املشمولة باحلماية، وينص أيضًا على استخدام 
القوة اجلوية يف املناطق اآلمنة وما حوهلا لدعم قوة األمم املتحدة للحماية 

يف أداء واليتها، إذا لزم األمر 77 .
وقال ممثل فنزويال إن مشروع القرار ُطرح للتصويت رغم طلب وفد 
إليها  اليت سيحتاج  الوسائل  بشأن  العام  األمني  من  تقرير  انتظار  بلده 
وأنه  نطاقه  القرار غري واف من حيث  أن مشروع  القرار. ورأى  لتنفيذ 
يتعارض مع أهدافه. وعالوة على ذلك يرى وفد بلده أن املناطق اآلمنة 
السلم،  عملية  يف  وسيطة  وخطوات  مؤقتة،  إجراءات  تكون  أن   ينبغي 
وال ينبغي أن تكون بدياًل للسلم. وينبغي أن تضمن املناطق اآلمنة حرية 

S/PV.3228، الصفحات 3 إىل 7.  75

املرجع نفسه، الصفحات 7 إىل 11.  76

املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12.  77
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التحرك إىل داخل املنطقة وإىل خارجها، ووجودا عسكريًا دوليًا؛ ووجوداً 
واحرتام  اإلنسانية؛  املساعدة  يف  واحلق  اإلنسانية،  للوكاالت  مقيد  غري 
وممارسة  األساسية  اخلدمات  على  املستمر  واحلصول  اإلنسان  حقوق 
تتمكن  أن  ينبغي  األمن  توفريها  إىل  وباإلضافة  االقتصادية.  األنشطة 
هذه املناطق من استعادة حكومتها املدنية، والشرطة احمللية، واملدارس، 
واخلدمات االجتماعية. وهذه الشروط تناقض متامًا ما هو موجود اليوم 
فيما يسمى باملناطق اآلمنة، وال يتعرض مشروع القرار لنقاطها األساسية. 
البوسنة واهلرسك اتصلت رمسيًا باجمللس  املتكلم إىل أن حكومة  وأشار 
وأبلغته رفضها ألسلوب “املناطق اآلمنة” بالذات كما ورد يف مشروع 
القرار هذا. ولكن هذا املوقف مل يأخذه جملس األمن حىت يف االعتبار. 
على  العمل  يف  للغاية  نشيط  بدور  قام  بلده  وفد  أن  إىل  أيضًا  وأشار 
القرارات اليت تنص على إنشاء املناطق “اآلمنة” يف سراييفو وسريربينيتسا 
يعارض  أن  ميكنه  ال  فإنه  مث  ومن  وبيهاتش،  وغورازدي  وجيبا  وتوزال 
املفهوم. وما يعارضه هو الشكل الذي اختذه هذا اإلجراء اإلنساين يف 
الواقع العملي. واختتم املتحدث كلمته بقوله إنه بينما كانت جتري حماولة 
للتفاوض بشأن خطة السالم، فقدت البوسنة واهلرسك ثلثي أراضيها، 
وأصبح شعبها ضحية جرائم وانتهاكات متزايدة على نطاق غري مقبول 
مل يسبق له مثيل. وقد حان الوقت الختاذ اجمللس إجراء فعاًل وليس جملرد 
التظاهر باختاذ إجراء. وهلذه األسباب جيعًا، سيمتنع الوفد الفنزويلي عن 

التصويت على مشروع القرار 78 .
وأشار ممثل باكستان إىل أن بلده، وبقية أعضاء اجمللس من بلدان 
فإن  هذا  ومع  اآلمنة.  املناطق  مفهوم  مؤيدي  من  االحنياز، كانوا  عدم 
التجربة يف سريربينيتسا وجيبا وغورازدي تبني العيوب الرئيسية هلذا املفهوم 
عند عدم توفر التزام اجملتمع الدويل بدعم خطة فانس - أوين للسالم. 
املسائل  بعض  يتناول  ال  املشروع  إن  فقال  القرار  مشروع  إىل  وتطرق 
القرار  مشروع  يف  الواردة  التدابري  تكمل  مل  وما  الصراع.  يف  اجلوهرية 
بإجراءات إنفاذ مالئمة أخرى يتخذها اجمللس يف إطار زمين حمدد وكجزء 
الصرب.  لصاحل  جتمَّد  قد  الساحة  على  احلالة  فإن  شاملة،  خطة  من 
القرار  املناطق اآلمنة كما ورد يف مشروع  وعالوة على ذلك، فإن منط 
ال يتفق اتفاقًا تامًا مع شواغل باكستان السياسية واإلنسانية. فمفهوم 
الدويل  اجملتمع  التزم  إذا  إاّل  مقبواًل  يكون  أن  ميكن  ال  اآلمنة  املناطق 
بالتنفيذ الكامل خلطة فانس - أوين للسالم، وخباصة أحكامها املتعلقة 
البوسنية  املناطق  وجيع  املسلمة.  البوسنة  لطوائف  اإلقليمية  بالرتتيبات 
أن  ينبغي  سراييفو،  وكذلك  السالم،  خطة  يف  حددت  املسلمة، كما 
ُتعلن مناطق آمنة. وتلك املعلنة فعاًل أهنا مناطق آمنة ينبغي منحها احلّد 
األقصى من احلماية. وهلذه األسباب فإن وفد بلده مضطر لالمتناع عن 

التصويت على مشروع القرار79 .

املرجع نفسه، الصفحات 13 إىل 27.  78

املرجع نفسه، الصفحات 27 إىل 31.  79

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد بأغلبية 13 صوتًا 
مقابل ال شيء، مع امتناع عضوين )باكستان وفنزويال( عن التصويت، 

بوصفه القرار 836 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يؤكد من جديد قراره 713 )1991( املؤرخ 25 أيلول/سبتمرب 
1991 وجيع قراراته الالحقة ذات الصلة،

املؤرخ   )1993( قراريه 819  يؤكد من جديد بشكل خاص  وإذ 
16 نيسان/أبريل 1993 و824 )1993( املؤرخ 6 أيار/مايو 1993 
اللذين طالب فيهما مبعاملة بعض املدن واملناطق احمليطة هبا يف جهورية 

البوسنة واهلرسك بوصفها مناطق آمنة،
اإلقليمية  وسالمتها  واهلرسك  البوسنة  سيادة  تأكيد  يعيد  وإذ 

واستقالهلا السياسي ومسؤولية جملس األمن يف هذا الصدد،
تنم عن االحرتام  اليت ال  والتدابري  العسكرية،  اهلجمات  يدين  وإذ 
لسيادة البوسنة واهلرسك وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي، إذ أهنا 
كدولة عضو يف األمم املتحدة تتمتع باحلقوق املنصوص عليها يف ميثاق 

األمم املتحدة،
يف  تطاق  ال  اليت  اخلطرية  احلالة  إزاء  جزعه  جديد  من  يؤكد  وإذ 
البوسنة واهلرسك، الناشئة عن انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل،

وإذ يؤكد من جديد مرة أخرى أن أّي استيالء على األراضي بالقوة 
لـ “التطهري اإلثين” هو عمل غري مشروع وغري مقبول  أّي ممارسة  أو 

على اإلطالق،
وإذ يثين على حكومة جهورية البوسنة واهلرسك والطرف الكروايت 

البوسين للتوقيع على خطة فانس - أوين،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء متادي الطرف الصريب البوسين يف رفض 
يقبل خطة  أن  املذكور  بالطرف  يهيب  وإذ  أوين   - فانس  قبول خطة 

السلم جلمهورية البوسنة واهلرسك بالكامل،
املسلحة يف  العدائية  استمرار األعمال  إزاء  القلق  بالغ  وإذ يساوره 

إقليم البوسنة واهلرسك، مما يتعارض متامًا مع خطة السلم،
وإذ تثري جزعه احملنة الناجة عن ذلك واليت أملت بالسكان املدنيني 
وبيهاتش  سراييفو  يف  سيما  ال  واهلرسك،  البوسنة  جهورية  إقليم  يف 

وسريربينيتسا وغورازدي وتوزال وجيبا،
من  األوىل  وبالدرجة  اإلنسانية  املساعدة  إيصال  عرقلة  يدين  وإذ 

جانب الطرف الصريب البوسين،
وتصميمًا منه على ضمان محاية السكان املدنيني يف املناطق اآلمنة 

وتشجيع التوصل إىل حل سياسي دائم،
املؤرخ 9  القرارات 781 )1992(  الذي فرضته  وإذ يؤكد احلظر 
تشرين   10 املؤرخ   )1992( و786   ،1992 األول/أكتوبر  تشرين 
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الثاين/نوفمرب 1992، و816 )1993( املؤرخ 31 آذار/مارس 1993 
على التحليقات العسكرية يف اجملال اجلوي للبوسنة واهلرسك،

وإذ يؤكد على أن مفهوم املناطق اآلمنة يف البوسنة واهلرسك بصيغته 
اعتمد  القرارين 819 )1993( و824 )1993( كان قد  الواردة يف 
استجابة حلالة طوارئ، وإذ يالحظ أن املفهوم الذي اقرتحته فرنسا يف 
الوثيقة واقرتحه آخرون من شأنه أن يوفر مسامهة قيمة وينبغي أاّل يعترب 
بأّي حال من األحوال غاية يف حّد ذاته، بل جزًءا من عملية فانس - 

أوين وخطوة أوىل يف سبيل التوصل إىل حل سياسي عادل ودائم،
واقتناعًا منه بأن من شأن معاملة املدن واملناطق احمليطة هبا واملشار 
إليها أعاله بوصفها مناطق آمنة أن يسهم يف التنفيذ املبكر لذلك اهلدف،

ينبغي  واهلرسك  البوسنة  يف  للنزاع  الدائم  احلل  أن  على  يؤكد  وإذ 
القتال،  ألعمال  والتام  الفوري  الوقف  التالية:  املبادئ  على  يقوم  أن 
القوة  باستعمال  عليها  االستيالء  مت  اليت  األراضي  من  واالنسحاب 
وأسلوب “التطهري اإلثين”، وعكس نتائج “التطهري اإلثين” واالعرتاف 
حبق جيع الالجئني يف العودة إىل ديارهم، واحرتام سيادة البوسنة واهلرسك 

وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي،
وإذ يالحظ العمل البالغ األمهية الذي تضطلع به حاليًا قوة األمم 
البوسنة واهلرسك وأمهية استمرار ذلك  للحماية يف جيع أحناء  املتحدة 

العمل،
وإذ يقرر أن احلالة يف البوسنة واهلرسك ال تزال تشكل هتديداً للسلم 

واألمن الدوليني،
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من امليثاق،

يدعو إىل التنفيذ التام والفوري لكافة قراراته ذات الصلة؛  -  1
حنو  على  واهلرسك  البوسنة  جلمهورية  السلم  خبطة  يشيد   -  2 

ما ورد يف الوثيقة S/25479؛
يؤكد من جديد عدم مقبولية حيازة األرض باستخدام القوة،   -  3
وضرورة استعادة سيادة البوسنة واهلرسك وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا 

السياسي بشكل تام؛
يف  إليها  املشار  اآلمنة  للمناطق  التام  االحرتام  يقرر كفالة   -  4

القرار 824 )1993(؛
يقرر أيضًا أن يوسع، حتقيقًا لتلك الغاية، والية قوة األمم   -  5
املتحدة للحماية لتمكينها من القيام، يف املناطق اآلمنة املشار إليها يف 
القرار 824 )1993(، باحليلولة دون شن اهلجمات على املناطق اآلمنة، 
ومراقبة وقف إطالق النار، والعمل على انسحاب الوحدات العسكرية أو 
شبه العسكرية غري التابعة حلكومة جهورية البوسنة واهلرسك، وباحتالل 
بالصيغة  االشرتاك،  إىل  باإلضافة  امليدان،  يف  الرئيسية  النقاط  بعض 

أيلول/سبتمرب   14 املؤرخ   )1992(  776 القرار  يف  عليها  املنصوص 
1992 يف إيصال املساعدة اإلنسانية إىل السكان؛

اهلدف  وأن  مؤقت  تدبري  اآلمنة  املناطق  أن  على  يؤكد   -  6
جلميع  والسماح  القوة  استخدام  نتائج  عكس  هو  يزال  ال  األساسي 
األشخاص املشردين من ديارهم يف البوسنة واهلرسك بالعودة إىل ديارهم 
يف سلم، بدًءا، يف جلة أمور، بالتنفيذ الفوري ألحكام خطة فانس - 

أوين يف املناطق اليت وافقت عليها األطراف املعنية مباشرة؛

يطلب إىل األمني العام أن يقوم، بعد التشاور مع جهات   -  7
منها حكومات الدول األعضاء املسامهة بقوات يف قوة احلماية، مبا يلي:

إجراء ما قد يتطلبه تنفيذ هذا القرار من تعديالت أو تعزيزات  )أ( 
لقوة احلماية، والنظر يف تكليف عناصر من القوة لدعم العناصر املكلفة 
حبماية املناطق اآلمنة، وذلك باالتفاق مع احلكومات املسامهة بقوات؛

اإليعاز إىل قائد قوة احلماية بأن يعيد، قدر اإلمكان، وزع  )ب( 
القوات املوجودة حتت قيادته يف البوسنة واهلرسك؛

يطلب إىل الدول األعضاء أن تسهم بقوات، مبا يف ذلك   -  8
باملناطق  املتعلقة  األحكام  تنفيذ  مهمة  لتيسري  سوقي،  بدعم  املسامهة 
اآلمنة ويعرب عن امتنانه للدول األعضاء اليت تقدم بالفعل قوات هلذا 
الغرض، ويدعو األمني العام إىل السعي للحصول على وحدات إضافية 

من الدول األعضاء األخرى؛

القرارين  الوالية احملددة يف  لقوة احلماية باإلضافة إىل  يأذن   -  9
770 )1992( املؤرخ 13 آب/أغسطس 1992 و776 )1992( 
عند اضطالعها بالوالية احملددة يف الفقرة 5 أعاله وعند التصرف دفاعًا 
عن النفس، باختاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك استعمال القوة، للرد على 
أّي طرف من األطراف يقصف املناطق اآلمنة، أو للتصّدي ألّي توغل 
مسلح فيها، أو يف حالة أّي عرقلة متعمدة حلرية تنقل القوة أو القوافل 

اإلنسانية املشمولة باحلماية يف تلك املناطق أو حوهلا؛

 816 القرار  من   1 الفقرة  عن  النظر  بصرف  أنه،  يقرر   -  10
)1993(، جيوز للدول األعضاء بصفتها الوطنية أو عن طريق املنظمات 
ورهنًا  األمن  جملس  سلطة  إطار  يف  تتخذ  أن  اإلقليمية،  الرتتيبات  أو 
بالتنسيق الوثيق مع األمني العام وقوة احلماية جيع التدابري الالزمة، عن 
البوسنة  يف  حوهلا  وما  اآلمنة  املناطق  يف  اجلوية،  القوة  استخدام  طريق 
الفقرتني 5 و9  واهلرسك لدعم قوة احلماية يف أداء واليتها احملددة يف 

أعاله؛

يطلب من الدول األعضاء املعنية واألمني العام وقوة احلماية   -  11
القيام بتنسيق وثيق فيما يتعلق بالتدابري اليت جيري اختاذها تنفيذاً للفقرة 

10 أعاله، وتقدمي تقرير إىل اجمللس عن طريق األمني العام؛
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العام إىل أن يقدم إىل اجمللس، إن أمكن يف  يدعو األمني   -  12
غضون سبعة أيام من اعتماد هذا القرار، تقريراً الختاذ إجراء بشأن طرائق 

تنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك آثاره املالية؛

يدعو أيضًا األمني العام إىل أن يقدم إىل اجمللس، يف موعد   -  13 
ومدى  تنفيذه  عن  تقريراً  القرار،  هذا  اعتماد  من  شهرين  يتجاوز  ال 

االمتثال له؛

تدابري  الختاذ  متاحة  األخرى  اخليارات  سيبقي  أنه  يؤكد   -  14
جديدة وأشد. ولن يكون هناك حكم مسبق على أّي منها أو استبعاده 

من النظر؛

باختاذ  ويتعهد  النشط،  نظره  قيد  املسالة  هذه  إبقاء  يقرر   -  15
إجراء فوري، حسب االقتضاء.

وحتدث ممثل الربازيل بعد التصويت فقال إن القرار املتخذ تواً ينبغي 
أن ُيفهم على أنه إجراء مؤقت وأن له هدفًا مزدوجاًً هو من ناحية أن 
حيافظ على سالمة السكان يف املناطق اآلمنة؛ ومن الناحية األخرى أن 
يعيد احلياة إىل طبيعتها يف تلك املناطق. وأشار إىل الشواغل اليت مفادها 
أن مفهوم املناطق اآلمنة احلالية ميكن أن يؤدي إىل جتميد احلالة الراهنة، 
وقال  املسلمة،  الطائفة  حساب  على  العسكري”  “اجلربوت  ومكافأة 
إن باكستان ترى أنه من الضروري استكمال القرار املتخذ للتو بتدابري 
النهائي  احلل  أن  تعتقد  تزال  وال  املناسب.  الوقت  يف  مالئمة  إضافية 
املفاوضات  طريق  عن  يتحقق  أن  بد  ال  واهلرسك  البوسنة  يف  للصراع 
تزال حتتفظ هلذا  للسلم ال  أوين  فانس -  السلمية، وأن خطة  والسبل 

السبب “بقيمتها الكاملة” 80 .

وقعت يف  اليت  املأساوية  األحداث  أن  الروسي  االحتاد  ممثل  وذكر 
األيام األخرية يف عدد من األماكن يف املناطق اآلمنة جتعل من الضروري 
القيام على الفور بتوسيع والية قوة األمم املتحدة للحماية، حىت نكفل 
نظام املناطق اآلمنة، وردع العدوان، ومراقبة وقف إطالق النار، والسماح 
بإيصال املساعدة اإلنسانية دون عائق. والوفد الروسي على اقتناع راسخ 
املتخذ تواً سيكون خطوة عملية هامة ستساعد على  القرار  تنفيذ  بأن 
كبح العنف. ومن مث، فإن أّية هجمات عسكرية أو إطالق للنار على 
وأّية  املناطق،  هذه  توغل عسكري يف  وأّي  قصفها،  أو  اآلمنة  املناطق 
عرقلة إليصال املساعدة اإلنسانية إليها، سرتد عليها قوات األمم املتحدة 
القوة املسلحة.  التدابري الالزمة، مبا يف ذلك استعمال  باستخدام جيع 
وسيكون هذا عاماًل هامًا يف استقرار الوضع يف تلك املناطق وختفيف 
معاناة السكان املدنيني. وقال املتكلم كذلك إن اجمللس اختذ، باعتماد 
اعتمده  الذي  املشرتك  العمل  برنامج  تنفيذ  القرار، خطوة ملموسة حنو 
وزراء خارجية االحتاد الروسي وإسبانيا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات 

املرجع نفسه، الصفحة 42.  80

أاّل  الصدد  هذا  يأمل يف  أيار/مايو. وهو  واشنطن يف 22  املتحدة يف 
يستبعد برنامج واشنطن اعتماد تدابري جديدة أقوى 81 .

وقالت ممثلة الواليات املتحدة إن القرار املتخذ تواً ليس سوى خطوة 
مؤقتة. فلقد وافق جملس األمن وكذلك احلكومات اليت وضعت برنامج 
واشنطن على إبقاء اخليارات مفتوحة الختاذ تدابري جديدة وأكثر صرامة. 
ورأي حكومة بلدها فيما ينبغي أن تكون عليه هذه التدابري األكثر صرامة 
مل يتبدل. وهي تتوقع التعاون الكامل من جانب الطرف الصريب البوسين 
يف تنفيذ هذا القرار. وإذا مل يتحقق هذا التعاون، سوف تتحرك الواليات 

املتحدة صوب اختاذ إجراء جديد يف اجمللس 82 .
وذكر ممثل الصني أن التصعيد املستمر للصراع يف البوسنة واهلرسك 
الظروف،  املنطقة. ويف ظل هذه  واألمن يف  للسلم  خطرياً  ميثل هتديداً 
فإن إنشاء مناطق آمنة يستحق التجربة باعتباره إجراء مؤقتًا حىت على 
 الرغم من أنه ال ميكن أن يوفر حاًل جوهريًا للصراع يف البوسنة واهلرسك، 
وال ميكن أن يكون بدياًل عن خطة فانس - أوين الرامية إىل حتقيق حل 
املنازعات  أن  الصني وهو  موقف  وأكد جمدداً  للصراع.  سياسي شامل 
الدولية ينبغي حلها من خالل احلوار والتفاوض، ال من خالل التهديد 
لديه حتفظات  بلده  وفد  إن  قائاًل  فعاًل،  استعماهلا  أو  القوة  باستعمال 
بشأن اإلشارة يف القرار املتخذ تواً إىل الفصل السابع من امليثاق، وذلك 
ألنه خيشى أن يؤدي اختاذ إجراء عسكري جديد إىل تعقيد املسألة وقد 

يؤثر بشكل عكسي على عملية السالم 83 .
وقال ممثل اململكة املتحدة، مع اعرتافه بأن املناطق اآلمنة لن توقف 
احلرب وبأهنا لذلك إجراء مؤقت، إهنا قد توفر مزيداً من مناطق االستقرار 
وتستكمل اجلهود اهلامة اليت تتخذها قوات األمم املتحدة اليوم يف جيع 
أحناء البوسنة. وأشار إىل االقرتاحات اليت تفيد بأن سياسة املناطق اآلمنة 
قد تقرتن برفع حظر األسلحة، وقال إن السياستني متميزتان وخمتلفتان، 
ومن الصعب التوفيق بني اإلمداد باألسلحة ووجود قوات حفظ السالم 
يوضح  إنه كما  قائاًل  واختتم كلمته  امليدان،  يف  املتحدة  لألمم  التابعة 
القرار، ال اتفاق واشنطن وال آراء حكومة بلده يستبعدان اختاذ تدابري 

أخرى أشد مع تطور احلالة 84 .

 المقرر المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1993 
)الجلسة 3234(: القرار 838 )1993(

استأنف   ،1993 حزيران/يونيه   10 يف  املعقودة   ،3234 اجللسة  يف 
اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول 

املرجع نفسه، الصفحات 43 إىل 46.  81

املرجع نفسه، الصفحتان 46 و47.  82

الصفحتان 47 و48.  83

املرجع نفسه، الصفحتان 56 و57.  84
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األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة 
يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وّجه الرئيس انتباه 
أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم من االحتاد الروسي وإسبانيا 
وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة 85 ، وتال تنقيحًا جيب إدخاله 
على املشروع. ووّجه انتباه أعضاء اجمللس أيضًا إىل عدة وثائق أخرى 86 . 
يف  شفويًا  املنقحة  بصيغته  القرار،  مشروع  للتصويت  ُطرح  ذلك  وبعد 
شكله املؤقت، واعُتمد باإلجاع بوصفه القرار 838 )1993(، ويف ما 

يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يؤكد من جديد قراره 713 )1991( املؤرخ 25 أيلول/سبتمرب 
1991 وجيع القرارات الالحقة ذات الصلة،

وإذ يؤكد من جديد أيضًا سيادة جهورية البوسنة واهلرسك وسالمتها 
اإلقليمية واستقالهلا السياسي، ومسؤولية جملس األمن يف هذا الصدد،

املؤرخ   )1992( قراره 752  الواردة يف  املطالب  تأكيد  يكرر  وإذ 
15 أيار/مايو 1992 والقرارات الالحقة ذات الصلة بأن يتوقف على 
يتخذ  وبأن  أشكاله  جبميع  واهلرسك  البوسنة  خارج  من  التدخل  الفور 
جرياهنا إجراءات سريعة لوضع حّد لكل أنواع التدخل وباحرتام سالمتها 

اإلقليمية،
وإذ يشري إىل ما طلب يف قراره 819 )1993( املؤرخ 16 نيسان/

أبريل 1993 بأن تتوقف جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل 
البوسنية  الصربية  العسكرية  شبه  الوحدات  إمداد  عن  فوراً  األسود( 

باألسلحة واملعدات العسكرية وتقدمي اخلدمات هلا،
وإذ يأخذ يف االعتبار تقرير األمني العام املؤرخ 21 كانون األول/

ديسمرب 1992 بشأن إمكانية وزع مراقبني على حدود جهورية البوسنة 
واهلرسك،

هبا  االضطالع  جيري  اليت  األنشطة  جلميع  إدانته  عن  يعرب  وإذ 
انتهاكًا للقرارات 757 )1992( املؤرخ 30 أيار/مايو 1992 و787 
 )1993( و820  الثاين/نوفمرب 1992  تشرين   16 املؤرخ   )1992(
املؤرخ 17 نيسان/أبريل 1993 بني أراضي جهورية يوغوسالفيا االحتادية 
يف  املتحدة  األمم  حبماية  املشمولة  واملناطق  األسود(  واجلبل  )صربيا 
البوسنية يف  الصربية  القوات  لسيطرة  اخلاضعة  واملناطق  جهورية كرواتيا 

جهورية البوسنة واهلرسك،

.S/25798  85

رسالة مؤرخة 24 أيار/مايو 1993 موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثلي   86

)S/25829(؛  املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  وفرنسا  وإسبانيا  الروسي  االحتاد 
ممثل كرواتيا  من  اجمللس  رئيس  إىل  موجهة  حزيران/يونيه 1993   1 مؤرخة  ورسالة 
)S/25874(؛ ورسالة مؤرخة 8 حزيران/يونيه 1993 موجهة إىل رئيس اجمللس من 

.)S/25907( ممثل البوسنة واهلرسك

تنفيذ قرارات جملس األمن ذات  أنه لكي يتسىن تسهيل  وإذ يرى 
الصلة، ينبغي وزع مراقبني على حدود جهورية البوسنة واهلرسك، على 

النحو املبنّي يف قراره 787 )1992(،
السلطات يف جهورية يوغوسالفيا  أعلنته  وإذ يالحظ ما سبق أن 
جيع  إرسال  لوقف  استعداد  من  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية 
اإلمدادات، فيما عدا اإلمدادات اإلنسانية، إىل الطرف الصريب البوسين، 

وإذ حيث على التنفيذ التام لذلك التعهد،
وإذ يعترب أنه ينبغي اختاذ جيع التدابري املناسبة لتحقيق تسوية سلمية 
للنـزاع يف البوسنة واهلرسك املنصوص عليها يف خطة فانس - أوين للسالم،

وإذ يضع يف االعتبار الفقرة 4 )أ( من قراره 757 )1992( بشأن 
قيام جيع الدول مبنع استرياد أّي من السلع واملنتجات اليت يكون مصدرها 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، أو تكون مصّدرة 
منها إىل أقاليم تلك الدول، والفقرة 12 من قراره 820 )1993( فيما 
يتعلق بالواردات إىل املناطق اليت تسيطر عليها القوات الصربية البوسنية يف 
البوسنة واهلرسك أو بالصادرات من تلك املناطق أو الشحنات العابرة هلا،

م إىل اجمللس، يف أسرع وقت  يطلب إىل األمني العام أن يقدِّ  -  1
ممكن، تقريراً آخر عن خيارات وزع مراقبني دوليني على حدود جهورية 
من  اللزوم،  وعند  املتحدة،  األمم  من  يستقدمون  واهلرسك،  البوسنة 
الدول األعضاء اليت تتصرف وطنيًا أو من خالل املنظمات أو الرتتيبات 
مع  فّعااًل،  رصداً  الصلة  ذات  اجمللس  قرارات  تنفيذ  لرصد  اإلقليمية، 
إيالء األولوية للحدود املشرتكة بني جهورية البوسنة واهلرسك وجهورية 
االعتبار  يف  وآخذاً  األسود(،  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا 
األول/ديسمرب  21 كانون  املؤرخ  تقريره  تقدمي  منذ  احلاصلة  التطورات 
احلدود  قطاعات  املؤثرة عن خمتلف  املختلفة  الظروف  1992 وكذلك 

واحلاجة إىل آليات تنسيق مالئمة؛
يدعو األمني العام إىل االتصال فوراً بالدول األعضاء، وطنيًا   -  2
أو من خالل املنظمات أو الرتتيبات اإلقليمية، لكفالة أن تتاح له بصورة 
م تقريراً  متواصلة أّي مواد ذات صلة مستقاة من املراقبة اجلوية وأن يقدِّ

عن ذلك إىل جملس األمن؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  -  3

وحتدث ممثل اململكة املتحدة بعد التصويت فقال إن القرارات املتخذة 
للتو خطوة هامة من اخلطوات الفورية اليت تعتقد حكومة بلده وغريها أن 
من الالزم اختاذها دومنا إبطاء. ووضع مراقبني على احلدود، وخاصة على 
احلدود بني البوسنة واهلرسك وجهورية يوغوسالفيا االحتادية، يتسم بأمهية 
احلالية،  سياساهتم  إفالس  ُيدركون  الصرب  البوسنيني  جيعل  ألنه  كبرية 
واحلاجة إىل إعادة النظر يف رفضهم خطة فانس - أوين. والقرار الذي 
بأن  والقاضي  قبل شهر  االحتادية  يوغوسالفيا  اختذته سلطات جهورية 
تقصر أّي مرور لإلمدادات عرب احلدود بني البوسنة وجهورية يوغوسالفيا 
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االحتادية على اإلمدادات اإلنسانية هو قرار موضع ترحيب ولكن من 
الضروري اختبار تلك السياسة بوزع مراقبني على طول تلك احلدود 87 .

وذكر ممثل فرنسا أن اهلدف من القرار املتخذ تواً هو اإلعراب عن 
نية اجمللس وزع ما يلزم من مراقبني لرصد تنفيذ اجلزاءات على األراضي 
اليت يسيطر عليها الصرب البوسنيون. ومراقبة شروط تطبيق احلظر على 
األراضي اليت يسيطر عليها الصرب والبوسنة ستحمل الصرب البوسنيني 
على وقف هجماهتم وإهناء ممارسة “التطهري اإلثين”، ويف هناية املطاف 
على السري يف الطريق املؤدي إىل تسوية سلمية وفقًا للعملية املشار إليها 
فعل جهورية  رد  أن  املتحدث كذلك  وذكر  أوين.   - فانس  يف خطة 
يوغوسالفيا االحتادية، وبصفة خاصة صربيا، على القرار سيكون هامًا. 
حدودمها  على  املراقبني  وزع  رفض  البلدين  هذين  سلطات  قررت  فإذا 
أن  حينئذ  اجمللس  على  ويتعني  األمور،  ستتضح  واهلرسك  البوسنة  مع 

يستخلص االستنتاجات الضرورية 88 .

تواً  املعتمد  للقرار  تأييداً  صّوت  بلده  وفد  أن  هنغاريا  ممثل  وذكر 
يف  أشكاله  جبميع  األجنيب  التدخل  وقف  بضرورة  اقتناعه  من  انطالقًا 
البوسنة واهلرسك على الفور وضرورة احرتام جريان ذلك البلد لسالمته 
اإلقليمية. ومن الواضح أن التوصل إىل التسوية والسلم الدائم غري ممكن 
حتقيق  أن  أيضًا  الواضح  ومن  التدخل.  هذا  فيها  يستمر  ظروف  يف 
تسوية شاملة للصراع لن يتسىن إاّل على أساس تصميم اجملتمع الدويل 
الراسخ. وتعلِّق هنغاريا أمهية خاصة على حقيقة أن القرار يتسق متامًا مع 
قرارات اجمللس السابقة فيما يتعلق بنظام اجلزاءات املفروضة على جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية. وذكر املتحدث كذلك أن وفد بلده يعترب القرار يف 
املقام األول إعالنًا للنوايا سيتبعه يف أقرب وقت ممكن تقرير من األمني 
العام وقرار بشأن الوزع. ويف هذا السياق، هناك بعض املسائل اهلامة اليت 
سيتعني توضيحها بشأن الوالية ووضع املراقبني، وغري ذلك من جواب 

أنشطة املراقبني 89 .

يف  للصراع  سياسية  تسوية  إلجياد  بلده  تأييد  الصني  ممثل  وأكد 
السابقة.  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر  إطار  يف  واهلرسك  البوسنة 
وأعرب عن أمل الصني يف أن تساعد التدابري املتوخاة يف القرار املتخذ 
للتو على حتقيق هذا اهلدف، وقال إن هذا هو األساس الذي استند إليه 
الوفد الصيين يف تصويته لصاحل القرار. ويف الوقت نفسه، ال ميثِّل تصويت 
الصني لصاحل القرار أّي تغيري يف موقفها بالنسبة إىل اجلزاءات املفروضة 

على جهورية يوغوسالفيا االحتادية 90 .

S/PV.3234، الصفحتان 6 و7.  87

املرجع نفسه، الصفحتان 7 و8.  88

املرجع نفسه، الصفحات 8 إىل 10.  89

املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12.  90

 المقرر المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1993 
)الجلسة 3241(: القرار 844 )1993(

 ،)1993(  836 بالقرار  وعماًل   ،1993 حزيران/يونيه   14 يف 
ذلك  تنفيذ  لطرائق  حتلياًل  يتضمن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام  األمني   قّدم 
القرار 91 . وقال األمني العام يف التقرير إن التحليل يبنيِّ أن هذا التنفيذ 
يستلزم وزع قوات إضافية يف امليدان، وكذلك توفري دعم جوي. ومع أنه 
ستكون هناك حاجة إىل 000 34 فرد إضافيني سيكون من املمكن 
البدء يف تنفيـــذ القــــرار يف إطار خفيف ُيرتأى فيه تعزيز للقوات يف حــدود 
 600 7 فرد 92 . وقال األمني العام إنه يف حني أن هذا اخليار، يف حّد ذاته، 
ال يضمن متامًا الدفاع عن املناطق اآلمنة فإنه يعتمد على التهديد بالقيام 
بعمل جوي ضد أّي عناصر متقاتلة. وأشار يف هذا الصدد إىل أنه دعا 
ق معه استخدام القوة اجلوية يف دعم  حلف مشال األطلسي إىل أن ينسِّ
قوة األمم املتحدة للحماية. وقال إنه من املفهوم أنه هو الذي سيتخذ 
السياق  اجلوية يف هذا  القوات  استخدام موارد  بالبدء يف  األول  القرار 
هذا  إن  العام كذلك  األمني  وقال  األمن.  جملس  مع  بالتشاور  وذلك 
النهج ميثِّل هنجًا أّوليًا وله أهداف حمدودة. وهو يفرتض موافقة وتعاون 
األطراف، ويوفر مستوى أساسيًا من الردع. ويف اخلتام، أوصى األمني 
العام بأن يوافق اجمللس على الرتتيبات املبّينة يف تقريره. وشدد يف الوقت 
نفسه على األمهية البالغة للسعي إىل حل سياسي شامل للصراع، قائاًل 
ن اجملتمع الدويل  إن التوصل إىل تسوية عادلة عن طريق التفاوض سيمكِّ
من تكريس موارده للتعمري والتنمية بداًل من تكريسها لتوسيع األنشطة 

العسكرية لألمم املتحدة يف يوغوسالفيا السابقة بشكل متتابع.

ويف اجللسة 3241، املعقودة يف 18 حزيران/يونيه 1993، أدرج 
اجمللس تقرير األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 
يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة  ممثل  اجمللس  دعا 
املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وّجه الرئيس )إسبانيا( 
الروسي  االحتاد  من  مقّدم  قرار  مشروع  نص  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه 
وإسبانيا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة 93 . وأشار أيضًا إىل 

عدة وثائق أخرى 94 .

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 844 )1993(، ويف ما يلي نصه:

.Add.1و Corr.1و S/25939  91

لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر S/25939 وCorr.1، الفقرة 6.  92

.S/25966  93

رسائل مؤرخة 5 و6 و11 و13 و16 حزيران/يونيه 1993 موجهة إىل   94

 ،S/25933و ،S/25909و ،S/25908( رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك
.S/25959و ،S/25943و
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إن جملس األمن،
أيلول/سبتمرب   25 املؤرخ   )1991(  713 قراره  تأكيد  يعيد  إذ 

1991 وجيع القرارات الالحقة ذات الصلة،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 14 و17 حزيران/يونيه 1993 
املناطق اآلمنة يف  القرار 836 )1993( بشأن  بالفقرة 12 من  عماًل 

جهورية البوسنة واهلرسك،
يف  حتتمل  ال  اليت  اخلطرية  احلالة  إزاء  جزعه  جديد  من  يؤكد  وإذ 
البوسنة واهلرسك، الناشئة عن انتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل،

وإذ يشري إىل األمهية املتعاظمة للبحث عن حل سياسي شامل للنـزاع 
يف البوسنة واهلرسك،

وتصميمًا منه على تنفيذ أحكام القرار 836 )1993( املؤرخ 4 
حزيران/يونيه 1993 تنفيذاً كاماًل،

وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
يوافق على تقرير األمني العام؛  -  1

ملواجهة  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  بتعزيز  يأذن  أن  يقرر   -  2
االحتياجات من القوات اإلضافية، املذكورة يف الفقرة 6 من تقرير األمني 

العام كنهج أّويل؛
يطلب إىل األمني العام أن يواصل املشاورات، يف جلة أمور،   -  3
مع حكومات الدول األعضاء املشاركة بقوات يف قوة احلماية، على حنو 

ما هو مطلوب يف القرار 836 )1993(؛
 836 القرار  من   10 الفقرة  يف  الوارد  قراره  تأكيد  يعيد   -  4
حوهلا  وما  اآلمنة  املناطق  يف  اجلوية  للقوة  استخدام  بشأن   )1993(
لدعم قوة احلماية يف أداء واليتها، ويشجع الدول األعضاء، سواء كانت 
تتصرف على الصعيد الوطين أو من خالل منظمات أو ترتيبات إقليمية، 

على التنسيق على حنو وثيق مع األمني العام يف هذا الشأن؛
يطلب إىل الدول األعضاء أن تسهم بقوات، مبا يف ذلك   -  5
الدعم السوقي واملعدات، لتيسري تنفيذ األحكام املتعلقة باملناطق اآلمنة؛

يدعو األمني العام إىل تقدمي تقرير إىل اجمللس بصفة منتظمة   -  6
عن تنفيذ القرار 836 )1993( وهذا القرار؛

يقرر إبقاء هذه املسألة قيد نظره النشط.  -  7
بلده  وفد  تصويت  إن  فقال  التصويت،  بعد  هنغاريا  ممثل  وحتدث 
الذي   )1993( القرار 836  بأن  اقتناعه  يعكس  املتخذ  للقرار  تأييداً 
ما ميكن.  بأسرع  تنفيذه  البوسنة واهلرسك جيب  آمنة يف  مناطق  ينشئ 
للقيام  بالطرائق احملددة  الوحيدة  املتبقية  تتعلق املسألة  وبالنسبة هلنغاريا، 
بذلك، فالطرائق املبّينة يف القرار املتخذ تواً ليست متامًا ما كان يأمل فيه. 
ليس  احلالية،  الظروف  الدويل، يف  اجملتمع  إاّل ألن  مقبولة  ليست  فهي 
بوسعه، وال مييل إىل القيام بأكثر من ذلك. وتأمل هنغاريا أن التدابري 

ر  تيسِّ وبطريقة  ميكن  ما  بأسرع  سُتطبق  العام  األمني  تقرير  يف  املقرتحة 
حتقيق التقدم صوب تسوية شاملة وعادلة لألزمة البوسنية 95 .

القرار  لصاحل  صّوت  بلده  وفد  أن  املتحدة  الواليات  ممثل  وذكر 
املتخذ تواً كخطوة متوسطة ال تسد السبيل أمام اخليارات اليت تتضمن 
تدابري أشد. وما زالت الواليات املتحدة تتوقع التعاون التام من جانب 
الطرف البوسين الصريب يف تنفيذ القرار. وإذا مل يتحقق هذا التعاون فإهنا 

ستتحرك تلمُّسًا إلجراء آخر يف إطار جملس األمن لوقف العنف 96 .
وقال ممثل فرنسا إنه على الرغم من أن وزع التعزيزات هو ما ميكن 
أن يسمى “اخليار اخلفيف”، فإنه مع ذلك اخليار الواقعي الوحيد يف 
الوقت احلاضر، بالنظر إىل الوسائل اليت ميكن أن تتاح للقوة على املدى 
القصري. وتعتقد فرنسا أن هذه التدابري، باالقرتان مع التهديد باهلجمات 
وفقًا  اآلمنة،  املناطق  على  هبجمات  القيام  عن  تردع  أن  ميكن  اجلوية، 

للقرار 836 )1993( 97 .
رأيه  العام  األمني  يشارك  بلده  وفد  أن  الروسي  االحتاد  ممثل  وذكر 
على  يقوم  أن  جيب  آمنة  مناطق  بإقامة  اخلاص  القرار  تنفيذ  أن  وهو 
بأن  الروسي  االحتاد  ويطالبها  البوسنية.  األطراف  جيع  وتعاون  موافقة 
تبدأ التعاون مع قوة احلماية التابعة لألمم املتحدة يف عملية تنفيذ قرارات 
جملس األمن بشأن املناطق اآلمنة. وجيب على هذه األطراف أن تدرك 
أهنا إذا رفضت ذلك التعاون، فإن هذا سيؤدي إىل اعتماد تدابري جديدة 

أشد 98 .

 المقرر المؤرخ 29 حزيران/يونيه 1993 
)الجلسة 324٧(: رْفض مشروع قرار

استأنف   ،1993 حزيران/يونيه   29 يف  املعقودة   ،3247 اجللسة  يف 
اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول 
وألبانيا،  وأفغانستان،  وإستونيا،  األردن،  ممثلي  اجمللس  دعا  األعمال، 
إيران  وجهورية  وأوكرانيا،  وإندونيسيا،  املتحدة،  العربية  واإلمارات 
واجلزائر،  وتونس،  وتركيا،  واهلرسك،  والبوسنة  وبنغالديش،  اإلسالمية، 
السورية،  العربية  واجلمهورية  الليبية،  العربية  واجلماهريية  القمر،  وجزر 
ومصر  وماليزيا،  والتفيا،  وكوستاريكا،  وكرواتيا،  والسنغال،  وسلوفينيا، 
احلق  يكون هلم  أن  بدون  املناقشة  بناًء على طلبهم، يف  املشاركة،  إىل 
يف التصويت. ودعا اجمللس أيضًا السفري دراغومري ديوكيتش، بناًء على 
طلبه، إىل خماطبة اجمللس. مث وجه الرئيس )إسبانيا( انتباه أعضاء اجمللس 
باكستان، وجيبويت، والرأس األخضر،  قرار مقدم من  إىل نص مشروع 

S/PV.3241، الصفحتان 6 و7.  95

املرجع نفسه، الصفحتان 9 و10.  96

املرجع نفسه، الصفحة 8.  97

املرجع نفسه، الصفحة 11.  98
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من  القرار كل  مشروع  تقدمي  يف  إليها  وانضم   ، 99 واملغرب  وفنزويال، 
أفغانستان، وإستونيا، وتركيا، واجلزائر، واجلمهورية العربية السورية، وجزر 

القمر، والسنغال، والتفيا، وماليزيا 100 .
القرار كان اجمللس، يف جلة أمور، سيؤكد أن  ويف ديباجة مشروع 
التالية:  املبادئ  إىل  يستند  أن  واهلرسك جيب  البوسنة  يف  الصراع  حل 
اليت  األراضي  من  االنسحاب  )ب(  فوراً؛  القتال  أعمال  وقف  )أ( 
اإلثين  التطهري  سياسة  آثار  إزالة  )ج(  اإلثين؛  والتطهري  القوات  حتتلها 
 املقيتة واالعرتاف حبق جيع الالجئني البوسنيني يف العودة إىل ديارهم؛ 
)د( إعادة السالمة اإلقليمية جلمهورية البوسنة واهلرسك ووحدهتا. ويف 
منطوق مشروع القرار، كان اجمللس سيؤكد جمدداً سيادة جهورية البوسنة 
بالوقف  السياسي؛ ويطالب  اإلقليمية، واستقالهلا  واهلرسك، وسالمتها 
واهلرسك  البوسنة  جهورية  أراضي  داخل  القتال  أعمال  جلميع  الفوري 
وإزالة آثار أعمال القتال ضد جهورية البوسنة واهلرسك وفقًا للمبادئ 
املبينة أعاله. وكان سيقرر أيضًا إعفاء حكومة جهورية البوسنة واهلرسك 
من حظر األسلحة الذي فرضه قراره 713 )1991( على يوغوسالفيا 
من  واهلرسك  البوسنة  هو متكني جهورية  وحيد  وذلك هبدف  السابقة 

ممارسة حقها األصيل يف الدفاع عن النفس.
التنفيذ  وقال ممثل الرأس األخضر إن تقاعس اجمللس واملنظمة عن 
الفّعال ألحكام األمن اجلماعي اليت ينص عليها امليثاق خبصوص الصراع 
يف البوسنة سيكون له حتمًا أثر سليب كبري على نتيجة الصراعات احلالية 
واحملتملة. وحذر من أن أحد الدروس السلبية املستخلصة من هذا الصراع 
هو أن تعتمد البلدان يف املستقبل على قدرهتا الذاتية للذود عن أنفسها. 
واليت  املنظمة  هذه  أعضاء  أغلبية  هي  اليت  الصغرية  للدول   وبالنسبة 
ومعايري  مبادئ  احرتام  على  إاّل  األمنية  احتياجاهتا  تعتمد  أن  ميكن  ال 
سيما  وال  اجمللس،  هذا  لقرارات  الفّعال  التنفيذ  وعلى  الدويل  القانون 
تطوراً  البوسنية  التجربة  تعد  السابع،  الفصل  إطار  املتخذة يف  القرارات 
مقلقًا للغاية حقًا. ومنذ فرتة طويلة ظلت النداءات الداعية إىل أن تتخذ 
األمم املتحدة إجراء للمساعدة يف الدفاع عن السكان املدنيني البوسنيني 
ضد اهلجمات تلقى آذانًا صماء، ويف هذه األثناء ظلت املناطق املعلنة 
وبتقدمي  مستمراً.  هتديداً  تواجه  السابع  الفصل  مبقتضى  آمنة  مناطق 
مشروع القرار املعروض على اجمللس، تستجيب جاعة عدم االحنياز يف 
جملس األمن لنداء أخالقي يدعو إىل متكني من ظلوا طيلة هذا الصراع 
املتأصل يف  اإلثين من ممارسة حقهم  والتطهري  للعدوان  املفجع ضحايا 
الدفاع عن النفس الذي يعرتف به ميثاق األمم املتحدة. وإذا افتقدت 
األمم املتحدة اإلرادة السياسية على اختاذ إجراء فوري وفّعال لوقف قتل 

.S/25997  99

يف أثناء اجللسة 3247، انضمت أيضًا الدول التالية إىل مقدمي مشروع   100

القرار: األردن، وألبانيا، واإلمارات العربية املتحدة، وإندونيسيا، وتونس، واجلماهريية 
العربية الليبية، واجلمهورية العربية السورية.

السكان املدنيني الذي يرتكب يوميًا ضد املسلمني البوسنيني، فينبغي، 
على األقل، أن تسمح هلم بأن يدافعوا عن أنفسهم بشكل مشروع ضد 
الغرض  أن  يوضح جبالء  القرار  مشروع  إن  الواقع  بل  اهلجمات.  هذه 
من  واهلرسك  البوسنة  جهورية  متكني  هو  األسلحة  حظر  لرفع  الوحيد 

الدفاع عن نفسها ضد اهلجمات 101 .
بتقييم  صلة  هلما  سؤالني  هناك  إن  واهلرسك  البوسنة  ممثل  وقال 
ميزة مشروع القرار. أواًل، هل اختذ جملس األمن الوسائل الالزمة لوقف 
العدوان وإبادة اجلنس املوجهني إىل جهورية ومواطين البوسنة واهلرسك؟ 
وثانيًا، إذا كان اجلواب بالنفي، ما هي اإلجراءات اجلديدة والالزمة اليت 
ينبغي القيام هبا لوقف هذا العدوان الذي ال ينتهي، وبصفة خاصة لو 
أعلن أن حظر السالح على جهورية البوسنة واهلرسك باطل من الناحية 
الدفاع عن  الدول يف  املتحدة حلق  األمم  ميثاق  وفقًا لضمان  القانونية 
من  انتظرت ألكثر  واهلرسك  البوسنة  أن  إىل  املتحدث  وأشار  النفس؟ 
عام كي تقوم الدول األعضاء األقوى يف جملس األمن بالوفاء بالتزامها 
ملواجهة الصربيني موضحًا أن بلده يسعى إىل استعادة حقه يف احلصول 
على وسائل الدفاع عن النفس بعد أن فشل هؤالء األعضاء يف الوفاء 
بالتزامهم. وذكر املتحدث كذلك أن البوسنيني جيب أن ُتوفر هلم الفعالية 
إلجراء مفاوضات منصفة مبشرة باخلري، أو على العكس من ذلك أن 

يواجهوا العدوان املستمر 102 .
وقال ممثل باكستان إن البوسنة واهلرسك ظلت يف وضع خاسر ال 
تستطيع الرد على هذا العدوان الصارخ، ليس فقط بسبب اجليش الصريب 
املستخدمة ضدها،  العسكرية  شبه  والوحدات  التجهيز  واحلسن  الكبري 
املتحدة نفسها منعتها من احلصول على وسائل  وإمنا أيضًا ألن األمم 
الدفاع عن النفس. ورأى املتحدث أيضًا أنه قد أصبح واضحًا أن القوات 
الصربية لن تردعها نصائح وحتذيرات اجمللس العديدة ما دام غري مستعد 
الختاد تدابري ملزمة، مبا يف ذلك استخدام القوة مبقتضى الفصل السابع 
من امليثاق. وذكر املتكلم أن بلده لن يقبل ويضفي املشروعية على نتائج 
أعمال العدوان السافر ضد دولة عضو يف األمم املتحدة، وال ميكنه أن 
يقر تفكك دولة ذات سيادة، وحذر من أن نتائج قبول احلالة يف البوسنة 
واهلرسك  البوسنة  لشعب  ليس  مروعة  تكون  أن  شأهنا  من  واهلرسك 
فحسب، بل للمجتمع الدويل برمته. ومن شأن ذلك أن يشجع جيع 
اإلقليمي  للتوسع  جمدية  أداة  تكون  أن  للقوة  ميكن  بأنه  يؤمنون  الذين 
والسيطرة السياسية، ومن شأنه أن يقوض مصداقية جملس األمن بوصفه 
أداة للسلم والعدالة ليس فيما يتعلق بالبوسنة واهلرسك فحسب، ولكن 
فإنه  الصراعات واملنازعات األخرى. وعالوة على ذلك  أيضًا يف جيع 
للعدوان  املعرضة  الدول  جيع  أن  مبا  العاملي  التسلح  سباق  سيحيي 

S/PV.3247، الصفحات 6 إىل 8.  101

املرجع نفسه، الصفحات 9 إىل 17.  102
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والسيطرة ستسعى إىل تسليح أنفسها ضد مثل هذه التهديدات. وأشار 
الواردة  القرار، فقال إن أهم حكم من األحكام  املتحدث إىل مشروع 
يف مشروع القرار هو إعفاء حكومة جهورية البوسنة واهلرسك من حظر 
توريد األسلحة املفروض على جهورية يوغوسالفيا السابقة مبوجب قرار 
اجمللس 713 )1991(. وهو تدبري اقرتحته أغلبية أعضاء األمم املتحدة 
األول/ديسمرب  18 كانون  املؤرخ   121/47 العامة  اجلمعية  قرار  يف 
1992. وهو يتسق متامًا مع املادة 51 من ميثاق األمم املتحدة. واختتم 
فإما  املتاحة جمللس األمن واضحة:  اخليارات  إن  بقوله  املتحدث كلمته 
أن يتخذ اجملتمع الدويل، وفقًا لنظام األمن اجلماعي املتوخى يف امليثاق، 
تدابري فّعالة للذود عن البوسنة واهلرسك أو أن حيطم األغالل اليت متنع 

الضحية من ممارسة حقها األصيل يف الدفاع عن النفس 103 .

خطة  يؤيد  مل  األمن  جملس  أن  املؤسف  من  إن  ممثل كرواتيا   وقال 
فانس - أوين، ومل يكن مستعداً إلنفاذها. ومع أنه من الضروري أن يوقف 
اجملتمع الدويل املأساة اليت جتري يف البوسنة واهلرسك، ال تعتقد كرواتيا أن 
تزويد البوسنيني املسلمني باملزيد من األسلحة سيحقق ذلك الغرض. وإذا 
كان احلظر على األسلحة سريفع فإن احلكومة الكرواتية ال ميكن إاّل أن 
تؤيد رفعًا عامًا للحظر عن جيع ضحايا العدوان الصريب. فالنهج االنتقائي 

بالنسبة هلذه املسألة لن يزيد الوضع احلايل إاّل تفاقمًا 104 .

ورأى ممثل املغرب أن احلظر على األسلحة من جانب جملس األمن 
هبدف تقليل العنف واملعاناة مل يكن له لألسف أّي أثر على كل من 
التفوق  من  زاد  ذلك،  من  العكس  على  بل  الكرواتيني.  أو  الصربيني 
العسكري للصربيني. وقال إن عدم التوازن هذا ما دام قائمًا، فسيستمر 
إىل  بالنسبة  فعلوا  مثلما  التسوية،  ورفض  شروطهم  فرض  يف  الصربيون 
واهلرسك  البوسنة  الشرعية يف  احلكومة  إن  وقال  أوين.   - فانس  خطة 
للحكومة  والسماح  األسلحة.  على  احلظر  من  غريها  من  أكثر  عانت 
البوسنية باحلصول على سبل الدفاع عن مواطنيها املدنيني سيؤدي إىل 
ردع الصرب عن مواصلة سياسة العدوان واالحتالل اليت يتبعوهنا، ومن مث 
من الضروري إعفاؤها من أحكام القرار 713 )1991( ورأى املتكلم 
نظام  بتعزيز رصد  يقرتن  أن  ينبغي  األسلحة  توريد  رفع حظر  أن  أيضًا 
اجلزاءات هبدف منع املعتدين الصرب من مواصلة احلصول على مزيد من 

األسلحة أو االستيالء على مزيد من األراضي 105 .

االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  حكومة  أن  ديوكيتش  السيد  وذكر 
تعارض بقوة استثناء جانب واحد من حظر األسلحة املفروض مبوجب 
قرار جملس األمن 713 )1991(. وحذر من أن جملس األمن إذا اعتمد 
احلق  ممارسة  هي محاية  زائفة  ذريعة  سينتقض، حتت  فإنه  القرار  مشروع 

املرجع نفسه، الصفحات 17 إىل 26.  103

املرجع نفسه، الصفحات 33 إىل 37.  104

املرجع نفسه، الصفحات 46 إىل 52.  105

حل  وإجياد  األزمة  الحتواء  املاضية  جهوده  النفس،  عن  للدفاع  الثابت 
واحد  جانب  عن  األسلحة  حظر  رفع  إن  وقال كذلك  دائم.  سياسي 
وإمداده باألسلحة سيؤدي ال حمالة إىل سباق تسلح بني األطراف املتحاربة 
التنبؤ  ميكن  ال  آثار  من  ذلك  على  يرتتب  قد  مبا  واهلرسك  البوسنة  يف 
وغري  العادلة  غري  اجلزاءات  رغم  االحتادية،  يوغوسالفيا  وجهورية  هبا. 
اإلنسانية اليت فرضت دون وجه حق عليها لن تدخر وسعًا ملنع إراقة مزيد 
من الدماء فيما بني “األمم الثالث” وإجياد حل يقوم على مصاحلها 
مشروع  إن  قال  املتحدث كلمته  خيتتم  أن  وقبل  املشروعة.  وحقوقها 
القرار مشروع قرار للحرب وليس للسالم، وحث جملس األمن على عدم 

اعتماده 106 .

وقال ممثل سلوفينيا إن جملس األمن كرس الكثري من وقته للصراع 
تسفر  مل  ذلك  ومع  املاضية،  الشهور  يف  واهلرسك  البوسنة  يف  الدائر 
األحيان  بعض  ويف  املتوقعة،  النتائج  عن  اآلن  حىت  املتخذة  القرارات 
حتاشت التعرض للمسائل اجلوهرية. وشدد أيضًا على املبادئ األساسية 
التالية. أواًل، إن احلرب يف البوسنة واهلرسك ليست حربًا أهلية وال هي 
صراع إثين. إهنا حرب عدوان ترتكب من خارج البوسنة واهلرسك، وهي 
حرب لالستيالء على األراضي، وكل دولة هلا احلق الطبيعي يف الدفاع 
املشروع عن النفس، وفقًا للمادة 51 من امليثاق. وال جيوز إنكار هذا 
احلق على البوسنة واهلرسك. ثانيًا، جيب وقف اإلبادة اجلماعية باألفعال 
ال مبجرد األقوال. ثالثًا، جيب على جملس األمن أن جيد سبياًل للحفاظ 
على وجود دولة عضو يف األمم املتحدة، وإال فإن نظام األمن اجلماعي 
برمته سيتعرض للخطر. رابعًا، إن احلفاظ على البوسنة واهلرسك شرط 
حيوي إلحالل السلم واالستقرار السياسي يف جنوب شرقي أوروبا، بل 

ويف أوروبا ككل 107 .

وحّث ممثل أوكرانيا اجمللس على النظر يف تدابري فّعالة إضافية حلماية 
حفظة السلم التابعني لألمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك، وأعرب عن 
القلق إزاء احتمال أن تتكثف األعمال العدائية حني ُيرفع حظر األسلحة 
يف البوسنة واهلرسك. وتؤيد أوكرانيا االمتثال الصارم للقرارات اليت اختذها 
هامة يف وضع كل  تتمثل خطوة  قد  أنه  وتعتقد  بالفعل.  األمن  جملس 
رقابة  حتت  الصرب  البوسنيني  تصرف  حتت  املوجودة  الثقيلة  األسلحة 
فّعالة من األمم املتحدة. فهي ترى أن من شأن ذلك أن حيّد من مستوى 
املواجهة العسكرية يف املنطقة وأن يزيل من جدول أعمال اجمللس مسالة 

رفع حظر األسلحة 108 .

وأثناء املناقشة، أشار متحدثون آخرون أيضًا إىل عدم قدرة جملس 
األمن على الوفاء مبسؤولياته مبوجب املادة 24 من امليثاق وعلى إنفاذ 
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امليثاق. وأكدوا جمدداً حق  السابع من  الفصل  املتخذة مبقتضى  قراراته 
النفس وفقًا للمادة 51 وحثوا اجمللس  الدفاع عن  البوسنة واهلرسك يف 

على رفع حظر األسلحة املفروض على البوسنة واهلرسك 109 .
وحتدث ممثل اململكة املتحدة قبل التصويت فقال إنه يأسف ألنه 
ال  املتحدة  األمم  ولكن  سياسية.  تسوية  حتقيق  اآلن  حىت  يتسن  مل 
ميكنها ببساطة أن تفرض حاًل سياسيًا. ومع اعرتاف املتكلم بأن احلالة 
ذلك ال  أن  ترى  بلده  أن حكومة  ذكر  فإنه  عميقًا،  قلقًا  تثري  الراهنة 
ينبغي أن يكون سببًا العتماد ما ترى أنه “حل ينم عن اليأس”، فهذه 
أن  ورأى  األسلحة.  توريد  حظر  برفع  املتعلق  االقرتاح  إىل  نظرهتا  هي 
مبثابة “إغراء” يصعب  األسلحة سيكون  توريد  برفع حظر  قرار  اختاذ 
على الصرب والكروات البوسنيني مقاومته، هو إغراء تكثيف جهودهم 
يتعرضون  الذي  العسكري  التهديد  حتييد  يتم  أن  وضمان  العسكرية، 
البوسنية مبجرد تسلمها أّية شحنة كبرية  له من جانب قوات احلكومة 
املتحدة  اململكة  ترى  ال  العوائق،  هذه  إىل  وباإلضافة  األسلحة.  من 
كيف ميكن أن تستمر جهود األمم املتحدة احلالية يف البوسنة واهلرسك 
بعد اختاذ قرار برفع حظر األسلحة. وترى اململكة املتحدة أن اعتماد 
مشروع القرار سُينظر إليه على أنه إشارة تدل على أن األمم املتحدة 
تدير ظهرها للبوسنة وترتك سكاهنا “خلوض احلرب وحدهم، وليحدث 
ما حيدث”. ولذا ال تستطيع اململكة املتحدة أن تؤيد مشروع القرار. 
وذكر املتكلم كذلك أن وفد بلده يأسف لإلصرار على طرح قضية رفع 
حظر األسلحة، اليت تثري “انقسامًا” حاداً، للتصويت. فوحدة اجمللس 
يف تناول أعقد وأصعب قضية دولية يف السنوات األخرية هي “شرط 
األولوية  أن  املتحدة  اململكة  وتعتقد  نتائج.  لتحقيق  مطلق”  أساسي 
ينبغي إعطاؤها جلعل املناطق اآلمنة أكثر أمنًا. وعالوة على ذلك، ينبغي 
مواصلة وتعزيز اجلزاءات االقتصادية املفروضة على صربيا واجلبل األسود. 
ومن اجلوهري أن يدرك الصرب البوسنيون وتدرك سلطات بلغراد أنه لن 
حيدث أّي ختفيف أو رفع للجزاءات إاّل بعد الوفاء بالشروط املبينة يف 
قرارات جملس األمن، وآخرها القرار 820 )1993(. وتعتقد اململكة 
بوسعه إلدامة عملية  ما  يفعل كل  أن  ينبغي  اجمللس  أن  أيضًا  املتحدة 

السلم وتغذيتها 110 .

إىل   37 والصفحات  )مصر(؛   32 إىل   26 الصفحات  نفسه،  املرجع   109

41 )ماليزيا(؛ والصفحات 41 إىل 46 )األردن(؛ والصفحتان 52 و53 )ألبانيا(؛ 
والصفحات 53 إىل 58 )إندونيسيا(؛ والصفحات 58 إىل 62 )تركيا(؛ والصفحات 
72 إىل 76 )جهورية إيران اإلسالمية(؛ والصفحات 77 إىل 82 )اإلمارات العربية 
املتحدة(؛ والصفحات 82 إىل 87 )السنغال(؛ والصفحات 91 إىل 96 )اجلزائر(؛ 
والصفحات 96 إىل 101 )اجلماهريية العربية الليبية(؛ والصفحات 101 إىل 106 

)بنغالديش(؛ والصفحتان 106 و107 )كوستاريكا(.
املرجع نفسه، الصفحات 131 إىل 135.  110

وذكر ممثل فرنسا أن حكومة بلده ال تعتقد أن مشروع القرار ينبغي 
أن ُيعتمد، وذلك ألسباب تتعلق باملبدأ والتوقيت واجلوهر. وقال إن دور 
التنظيم من أجل احلرب أو شن  األمم املتحدة وجملس األمن ليس هو 
احلرب. فوفقًا للميثاق، ينبغي أن يسهم اجمللس يف تسوية الصراع بالوسائل 
السلمية. وقرار رفع حظر األسلحة بشكل انتقائي من شأنه أن يعين، على 
العكس من مبادئ امليثاق، السري على طريق احلرب ال السلم. وعالوة 
على ذلك، سيضع رفع حظر األسلحة هناية للمناطق اآلمنة وميكن أن 

تكون له آثار بالغة اخلطورة على وجود البوسنة واهلرسك ذاته 111 .
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن وفد بلده ال ميكن أن يقبل مشروع 
القرار. ويتمثل املوقف املبدئي لالحتاد الروسي بشأن أزمة البوسنة يف أنه 
ينبغي أن نستهدف وقف احلرب وحتقيق تسوية سياسية، ترضي جيع 
األطراف الثالثة يف سياق وحدة أراضي جهورية البوسنة واهلرسك. ويرفع 
يزيد  أن  ليس من شأنه  البوسنة واهلرسك  األسلحة عن جهورية  حظر 
أن  شأنه  من  ذلك،  من  العكس  على  بل  التسوية،  هذه  حتقيق  فرص 
يفتح ببساطة الباب على مصراعيه لتصعيد احلرب يف جهورية البوسنة 
واهلرسك. وهذا قد يؤدي إىل نتائج تتناقض متامًا مع األهداف املعلنة 
يف مشروع القرار. وقد يؤدي إىل حتييد عملية األمم املتحدة بأكملها يف 
البوسنة واهلرسك. ويواصل االحتاد الروسي تأييده ملفهوم املناطق اآلمنة 
وإقامة وجود دويل يف جهورية البوسنة واهلرسك كطريقة إلحراز تقدم حنو 

تسوية سلمية 112 .
يف  الواردة  املبادئ  تأييد  يواصل  بلده  وفد  أن  هنغاريا  ممثل  وذكر 
مشروع القرار، مبا يف ذلك وقف األعمال العدائية، واالنسحاب من جيع 
األراضي احملتلة بالقوة، وإزالة نتائج سياسة “التطهري العرقي”، واستعادة 
تعتقد  ذلك،  على  وعالوة  واهلرسك.  البوسنة  جهورية  أراضي  وحدة 
هنغاريا أنه “من األمهية الكربى” التمييز بوضوح بني املعتدي وضحية 
العدوان. ومما ال ميكن التسامح بشأنه أن يستمر أحد طريف الصراع يف 
تلقي األسلحة من مصادر خارجية بينما الطرف اآلخر ليست لديه هذه 
القدرة. واملهم هو وقف جيع إمدادات األسلحة والذخائر إىل البوسنة 
على  دويل  تفتيش  منشآت  إقامة  ينبغي  الغاية  هلذه  وحتقيقًا  واهلرسك. 
طول حدود البوسنة واهلرسك، كما هو مبني يف القرار 838 )1993(، 
وينبغي وضع أسلحة الصرب الثقيلة حتت رقابة فّعالة، فهذه هي األسلحة 
املسؤولة عن جانب كبري من العنف. وال حيتاج جملس األمن إاّل إىل تنفيذ 
قراراته. وذكر املتحدث كذلك أن السؤال املطروح على اجمللس هو ما 
إذا كانت اإلجراءات اليت ينص عليها مشروع القرار ميكن، يف الظروف 
الراهنة، أن تنجح بالفعل يف حتقيق حل للمشكلة البوسنية. وبعد النظر 
بدقة يف خمتلف احلجج املتعلقة مبشروع القرار، توصلت هنغاريا إىل نتيجة 
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مؤداها أنه لن يكون لرفع حظر توريد األسلحة املفروض على البوسنة 
واهلرسك بالضرورة أثر إجيايب على التطورات الالحقة يف هذا البلد ويف 
جواره. وترى هنغاريا أن رفع حظر توريد األسلحة املفروض على البوسنة 
واهلرسك سيكون اعرتافًا بفشل اجلهود الرامية إىل حتقيق حل تفاوضي 

سياسي فشال ال رجعة فيه 113 .
مقابل  ونال 6 أصوات  للتصويت  القرار  ُطرح مشروع   وبعد ذلك 
ال شيء، مع امتناع 9 أعضاء )االحتاد الروسي وإسبانيا والربازيل وفرنسا 
والصني واململكة املتحدة ونيوزيلندا وهنغاريا واليابان( عن التصويت، ومل 

يعتمد لعدم حصوله على العدد املطلوب من األصوات.
أن  إىل  فأشارت  التصويت  بعد  املتحدة  الواليات  ممثلة  وحتدثت 
حكومة بلدها أيدت باستمرار رفع حظر األسلحة املفروض على حكومة 
البوسنة واهلرسك. وقالت إن الواليات املتحدة، بتصويتها مؤيدة مشروع 
القرار، تؤكد جمدداً اعتقادها بأن جهورية البوسنة واهلرسك، بوصفها دولة 
نفسها.  تدافع عن  أن  هلا  املتحدة، حيق  األمم  ذات سيادة وعضو يف 
يبت  أن  اجمللس مل خيرت  أن  من  الرغم  على  أنه  من  املتحدثة  وحذرت 
اليوم يف حظر األسلحة، فسيكون من اخلطأ الفادح أن يفسر الصربيون 
أو حملاوالهتم  لتصلبهم  اجمللس كإقرار  اليوم من جانب  البوسنيون عمل 
لتغيري حدود دولية وتدمري جار هلم. وينبغي  العسكرية  القوة  استخدام 
أيضًا أاّل ينظر إىل التصويت على أنه دليل على أن اجملتمع الدويل يرغب 
يف غض الطرف عن االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان اليت ُترتكب 
يف البوسنة، من جانب البوسنيني الصربيون يف املقام األول. وستستمر 
الواليات املتحدة يف التأكيد على أنه إذا أرادت السلطات يف بلغراد أن 
تنضم جمدداً إىل أسرة األمم، فعليها أن توقف العنف ومتتثل جلميع قرارات 
جملس األمن ذات الصلة، وإىل أن يتم ذلك، ليس أمام اجمللس أّي خيار 
سوى مواصلة الضغط. ويبقى اهلدف هو حتقيق تسوية تفاوضية يتفق 
عليها حبرية جيع األطراف. وما زالت الواليات املتحدة تعتقد أن إعفاء 
حكومة البوسنة واهلرسك من حظر توريد األسلحة هو سبيل حنو حتقيق 

هذا الغرض 114 .
وأكد ممثل الصني أن وفد بلده يرى أن سيادة جيع الدول األعضاء 
يف األمم املتحدة واستقالهلا السياسي ووحدهتا اإلقليمية جيب أن تكون 
فإنه يؤيد هذه  الدويل، ومن مث،  ِقبل اجملتمع  الكامل من  حمل االحرتام 
املبدئي،  إىل موقف الصني  القرار. واستناداً  الواردة يف مشروع  العناصر 

فقد امتنع الوفد الصيين عن التصويت على مشروع القرار 115 .
وذكر ممثل الربازيل أن وفد بلده أيد الكثري من العناصر الواردة يف 
مشروع القرار، مبا يف ذلك وقف األعمال العدائية على الفور، ووقف 
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ممارسة “التطهري اإلثين” البغيضة، وعدم التسامح إزاء االستيالء على 
األراضي باستعمال القوة. وعلى الرغم من هذه االعتبارات مل يستطع 
وفد بلده أن يصوت مؤيداً مشروع القرار. وال تزال الربازيل تؤمن باألمهية 
البالغة للتوصل إىل حل سياسي شامل للصراع البوسين. وهي تعتقد أن 
على اجملتمع الدويل أن يوجه إجراءاته ومقرراته حنو كبح وإهناء الصراع 
املسلح وينبغي أن يتفادى أن تؤدي إجراءاته ومقرراته إىل تصعيد الصراع 
أو توسيعه. وعالوة على ذلك، يبدو أن هناك أسبابًا وجيهة للخوف 
من أن تؤدي بعض التدابري املتوخاة يف مشروع القرار، إذا مت تنفيذها، 
إىل أعمال متطرفة ميكن أن تضر بالسكان الذين يسعى جملس األمن 
إىل محايتهم. وينبغي أاّل يفقد اجملتمع الدويل األمل يف التوصل إىل حل 

سلمي للصراع 116 .
اإلحباط  مشاعر  غريه  يشاطر  بلده  وفد  إن  نيوزيلندا  ممثل  وقال 
يعتقد أن حاًل دائمًا  أنه  البوسنة واهلرسك. غري  إزاء احلالة يف  العميقة 
للحالة يف البوسنة واهلرسك ينبغي أن يتم عن طريق بذل اجلهود املكثفة 
إلجياد تسوية سياسية. وتواصل نيوزيلندا تأييدها للجهود اإلنسانية اليت 
أن  إاّل  األمن.  جملس  ِقبل  من  املتخذة  والتدابري  املتحدة  األمم  تبذهلا 
القرار كان ذا طبيعة خمتلفة متامًا. ففي رأي  اإلجراء املقرتح يف مشروع 
نيوزيلندا، من شأن رفع حظر توريد األسلحة أن يزيد على الفور الضغط 
العسكري على القوات البوسنية مما سيؤدي حتمًا إىل زيادة اخلسائر بني 
املدنيني وزيادة عدد الالجئني. وسوف ينهي أيضًا العمليات اإلنسانية 
اليت تقوم هبا األمم املتحدة. وحذر املتحدث من تفسري قرار اجمللس على 
قد  العكس،  على  اجمللس،  إن  وقال  البوسين،  بالشعب  يكرتث  أنه ال 
أنشأ املناطق اآلمنة مبوجب القرار 836 )1993( وقرر الرد باستعمال 
القوة إذا ما تعرضت هذه املناطق للتهديد. ومن الضروري معاجلة التنفيذ 

العملي للمناطق اآلمنة بشكل عاجل 117 .
يشاطر  بلده  وفد  أن  فذكر  إسبانيا،  ممثل  بصفته  الرئيس،  وحتدث 
البلدان اليت قدمت مشروع القرار دوافعها إىل حّد بعيد. بيد أن إسبانيا 
ترى أن رفع حظر توريد األسلحة سيؤدي إىل تصعيد العنف، ولن يسهم 
التدابري  املدنيني. وعالوة على ذلك، فإن  السكان  إاّل يف زيادة معاناة 
املقرتحة يف مشروع القرار من شأهنا أن تضاعف املخاطرة بتوسيع نطاق 
بأسرها.  املنطقة  على  اخلطورة  بالغة  نتائج  ترّتب  احتمال  مع  الصراع، 
وإضافة إىل ذلك فإن رفع حظر األسلحة يتناقض مع اإلبقاء على وجود 
تتمكن  لن  وبالتايل،  البوسنة واهلرسك،  للحماية يف  املتحدة  األمم  قوة 
الوكاالت اإلنسانية من مواصلة عملها. وتعتقد إسبانيا أن جملس األمن 
ينبغي أاّل يتخلى عن جهوده الرامية إىل تنفيذ القرارين 836 )1993( 
و844 )1993( املتعلقني باملناطق اآلمنة. وإذا مل تثمر كل هذه اجلهود 
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اللجوء إىل تدابري  املناسب، يف  الوقت  للنظر، يف  فإن إسبانيا مستعدة 
أشد، دون إقرار أو استثناء أّي تدبري منها 118 .

المقرر المؤرخ ٧ تموز/يوليه 1993: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

العام  األمني  قّدم   ،)1993(  838 بالقرار  وعماًل  متوز/يوليه،   1 يف 
إىل اجمللس تقريراً عن اخليارات املتاحة لوزع مراقبني دوليني على حدود 
جهورية البوسنة واهلرسك 119 . وقال األمني العام يف التقرير إن قرارات 
للتصّدي  تتطلب وجود مراقبني على احلدود  الصلة  األمن ذات  جملس 
لتحركات األفراد العسكريني النظاميني وغري النظاميني واألسلحة وغريها 
من املعدات واإلمدادات العسكرية فضاًل عن السلع اخلاضعة للجزاءات 
القادمة من بلدان جماورة واملتجهة إىل البوسنة واهلرسك أو املناطق املشمولة 
حبماية األمم املتحدة يف كرواتيا. واقرتح خيارين، يتألف األول من مراقبة 
احلدود ويتألف الثاين من السيطرة على احلدود. ويستند كال اخليارين إىل 
االفرتاضات التالية: )أ( ستتطلب ترتيبات مراقبة احلدود تعاونًا كاماًل من 
جانب جيع األطراف املعنية؛ )ب( سيتعني أن تشمل مراقبة احلدود كل 
للحدود  األولوية  إيالء  البوسنة واهلرسك، مع  الدولية جلمهورية  احلدود 
األرض  لطبيعة  نظراً  )ج(  االحتادية؛  يوغوسالفيا  جهورية  مع  املشرتكة 
وطول احلدود، لن يكون أمراً عمليًا مراقبة احلدود بكاملها. فمن حيث 
املبدأ، لن يكون ممكنًا إاّل مراقبة نقاط العبور الرئيسية مراقبة فّعالة؛ )د( 
املراقبة على  أنشطة  به من  تقوم  ما  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  سرتكز 

أعمال الوكاالت الوطنية ملراقبة احلدود.

يف  ُوضع  إذا  واقعيًا  يكون  لن  الثاين  اخليار  إن  العام  األمني  وقال 
حلفظ  اإلضافية  للقوات  عاملي  نطاق  على  الالزمة  املوارد  أن  االعتبار 
السالم تتعرض لإلجهاد والتضاؤل على حنو متزايد. وحىت اخليار األول 
سيستلزم موارد إضافية هائلة من حيث املراقبني واملعدات. وقال أيضًا إنه 
حىت إذا توافر األفراد الالزمون واملوارد املالية الالزمة، فإن فعالية اخليار 

األول ستتوقف كليًا على تعاون البلدان اجملاورة واألطراف املعنية.

وبرسالة مؤرخة 7 متوز/يوليه 1993 120 ، أبلغ رئيس جملس األمن 
األمني العام مبا يلي:

نظر أعضاء اجمللس يف تقريركم املؤرخ 1 متوز/يوليه بشأن اخليارات 
واهلرسك.  البوسنة  جهورية  حدود  على  دوليني  مراقبني  لوزع  املتاحة 
البوسنة  أنه ينبغي وزع املراقبني الدوليني على حدود  وما زالوا يعتقدون 
واهلرسك على أن تعطى األولوية للحدود بني جهورية البوسنة واهلرسك 
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وجهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، وذلك لتسهيل 
تنفيذ قرارات اجمللس ذات الصلة.

وإذ يضع أعضاء اجمللس يف اعتبارهم املالحظات الواردة يف تقريركم، 
إذا  ما  بالدول األعضاء من أجل معرفة  تتصلوا  أن  يطلبون منكم  فإهنم 
كانت مستعدة، على أساس فردي أو عن طريق املنظمات أو الرتتيبات 
اإلقليمية، لتوفري األفراد املؤهلني للعمل كمراقبني على امتداد حدود البوسنة 
واهلرسك وملواصلة استكشاف جيع اإلمكانيات لتنفيذ املفهوم القائم على 
تتابعوا  أن  منكم  أيضًا  يطلبون  وهم  احلدود.  يرصدون  أشخاص  وجود 

مسألة التنفيذ مع السلطات يف البلدان اجملاورة بغية نيل تعاوهنا الكامل.
ويتطلع أعضاء اجمللس إىل تلقي مزيد من املعلومات بشأن االتصاالت 
عماًل  الصلة،  ذات  التقارير  عن  فضاًل  السابقة،  الفقرة  يف  املقرتحة 
 بالفقرة 2 من القرار 838 )1993( املؤرخ 10 حزيران/يونيه 1993 

فيما يتصل باملواد املستمدة من الرقابة اجلوية.

 المقرر المؤرخ 22 تموز/يوليه 1993 
)الجلسة 325٧(: بيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 19 متوز/يوليه 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن 121 ، 
أحال ممثل البوسنة واهلرسك رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة من رئيس 
البوسنة واهلرسك أبلغ فيها بأن القوات الصربية شّنت هجومًا حنو منطقة 
وطالب  إيغمان.  جبل  إىل  قوات  أيضًا  وّجهت  وأهنا  اآلمنة،  سراييفو 

اجمللس بالتدخل الفوري لوقف العدوان على البوسنة واهلرسك.
أدرج   ،1993 متوز/يوليه   22 يف  املعقودة   ،3257 اجللسة  ويف 
اجمللس رسالة ممثل البوسنة واهلرسك يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول 
األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة 
يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )اململكة 
املتحدة( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء 

جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 122 :
املؤرخة 19 متوز/يوليه  بالرسالة  القلق  ببالغ  األمن علمًا  أحاط جملس 
البوسنة  رئاسة جهورية  هيئة  رئيس  من  اجمللس  رئيس  إىل  املوجهة   1993
واهلرسك بشأن اهلجوم العسكري للصربيني البوسنيني يف منطقة جبل إيغمان 
القريبة من سراييفو، وهي املدينة اليت ظلت منذ قرون مثااًل بارزاً جملتمع متعدد 

الثقافات واألعراق والديانات، والذي يلزم محايته واحلفاظ عليه.
البوسنة  العدائية يف  األعمال  ُتوقف جيع  بأن  اجمللس طلبه  وجيدد 
واهلرسك وبأن متتنع األطراف واجلهات املعنية األخرى عن القيام بأعمال 
للمؤمتر  املتشاركان  الرئيسان  وّجهها  اليت  الدعوة  يؤيد  واجمللس  عدائية. 

.S/26107  121

.S/26134  122
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الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة يف هذا الشأن واليت هتدف إىل تسهيل 
حمادثات السلم.

ويؤكد اجمللس من جديد قراريه 824 )1993( املؤرخ 6 أيار/مايو 
1993 و836 )1993( املؤرخ 4 حزيران/يونيه 1993 وقد أعلن يف 
األول منهما سراييفو منطقة آمنة ينبغي أاّل تتعرض للهجمات املسلحة 
الوحدات  منها  تنسحب  وأن  العدائية  األعمال  من  آخر  عمل  وألّي 
العسكرية أو شبه العسكرية البوسنية الصربية إىل مسافة ال تبعد عندها 
الصرب  هجوم  اجمللس  ويدين  سكاهنا.  وألمن  ألمنها  هتديداً  ل  تشكِّ
البوسنيني على جبل إيغمان الذي يهدف إىل زيادة عزل سراييفو وتصعيد 
الضغوط األخرية غري املقبولة واليت مل يسبق هلا مثيل على حكومة جهورية 
الوشيكة يف جنيف. ويطالب  البوسنة واهلرسك وشعبها قبل احملادثات 
ضد  املوجهة  اهلجمات  وجلميع  اهلجوم  هلذا  فوري  حّد  بوضع  اجمللس 
القانون  انتهاكات  جيع  الفور  على  توقف  أن  يطلب  سراييفو، كما 
العامة )مبا  املرافق  تعطيل  يوَقف  بأن  الدويل. ويطالب اجمللس  اإلنساين 
فيها املياه والكهرباء والوقود واالتصاالت( من اجلانب الصريب البوسنة، 
وإعاقة عملية إيصال اإلغاثة اإلنسانية والتدخل فيها من اجلانبني الصريب 

البوسين والكروايت البوسين.

رعاية  حتت  جنيف  يف  جتتمع  أن  األطراف  إىل  اجمللس  ويطلب 
ويدعو  السابقة،  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  املتشاركني  الرئيسني 
ومنصفة  عادلة  تسوية  حتقيق  أجل  من  جبدية  التفاوض  إىل  األطراف 
واستقالهلا  اإلقليمية  وسالمتها  واهلرسك  البوسنة  سيادة  أساس  على 
السابقة  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر  أقرّها  اليت  واملبادئ  السياسي 
يف لندن يف 26 آب/أغسطس 1992 وأيدها اجمللس يف بيانه املؤرخ 2 
أيلول/سبتمرب 1992. واجمللس يؤكد من جديد بصفة خاصة عدم قبول 
التطهري اإلثين أو االستيالء على األراضي باستخدام القوة أو أّي تفكيك 

جلمهورية البوسنة واهلرسك.

عدم  مع  مفتوحة،  اخليارات  جيع  على  سيبقي  أنه  اجمللس  ويؤكد 
احلكم مسبقًا على أّي منها أو استبعاد النظر فيه.

 المقرر المؤرخ 24 آب/أغسطس 1993 
)الجلسة 3269(: القرار 859 )1993(

املعقودة يف 24 آب/أغسطس 1993، استأنف  يف اجللسة 3269، 
اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول 
إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة  ممثل  اجمللس  دعا  األعمال، 
املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وّجهت 
الرئيسة )الواليات املتحدة( انتباه أعضاء اجمللس إىل رسائل مؤرخة 3 و6 
العام إىل رئيس  و20 و23 آب/أغسطس 1993 موجهة من األمني 

جملس األمن 123 ، وحييل هبا تقارير مؤرخة 2 و5 و20 آب/أغسطس 
1993 من رئيَسي اللجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا 
السابقة، وكذلك إىل نص مشروع قرار كان قد أعد يف سياق مشاورات 

اجمللس السابقة 124 ، وإىل عدد من الوثائق األخرى 125 .

وذكر ممثل البوسنة واهلرسك أنه يف آخر مرة تكلم فيها أمام اجمللس 
حق  وممارسة  الدفاعية  األسلحة  على  احلصول  يف  حقه  إن  لبلده  قيل 
الدفاع الشرعي عن النفس سيمثِّل هتديداً لقوات األمم املتحدة، وسيطيل 
األمم  ميثاق  مبادئ  على  التأكيد  إعادة  إن  يقال  واآلن،  احلرب.  أمد 
املتحدة، والقانون الدويل، وقرارات جملس األمن، وقرارات حمكمة العدل 
أن  السابقة من شأهنا  بيوغوسالفيا  املعين  لندن  مؤمتر  وقرارات  الدولية، 
تقّوض بطريقة أو أخرى فرص التسوية التفاوضية. وحث جملس األمن 
را من أن عدم قيامه بذلك سيكون  على التمسك بقرارته والتزاماتنه، حمذِّ
أيضًا  بل  واهلرسك  البوسنة  لشعب  بالنسبة  فحسب  ليس  “كارثيًا” 
أنشئ عليها هذا  اليت  ذاهتا  املُثل  اليت تستحق  العامل،  بالنسبة لشعوب 
أنه يأيت يف أوانه،  القرار فذكر  اجمللس وتوصي هبا. وتطرّق إىل مشروع 
بالنظر إىل أنه ُيعتمد قبل استئناف عملية جنيف من أجل التوصل إىل 
اجمللس  أعضاء  يبقى  أن  واهلرسك  البوسنة  وتأمل  ودائم.  عادل  سلم 
ملتزمني بتنفيذ املبادئ الواردة يف مشروع القرار وأن يضمنوا على وجه 

اخلصوص أن يدعو إليها رئيسا املؤمتر يف جنيف 126 .

وحتدث ممثل باكستان قبل التصويت فقال إن أعضاء حركة عدم 
هدفني  لتحقيق  القرار  مشروع  أصاًل  طرحوا  األمن  جملس  يف  االحنياز 
أساسيني: أواًل، ضمان وقف إطالق النار الكامل ووقف جيع األعمال 
العدائية يف البوسنة واهلرسك، ومها شرطان أساسيان مسبقان ألّية تسوية 
سياسية عادلة ومنصفة للصراع، من خالل املفاوضات السلمية؛ وثانيًا، 
ل األساس الذي يقوم عليه  وضع إطار من املبادئ اليت ينبغي أن تشكِّ
اآلراء  إجاع  من  وبالرغم  لألزمة.  التفاوضية  السياسية  والتسوية  السلم 
على أن املأساة يف البوسنة واهلرسك نتجت عن االنتهاكات الصارخة 
السياسية  اإلرادة  أن  يبدو  امليثاق،  املكرّسة يف  واملبادئ  الدويل  للقانون 
إلهنائها قاصرة. ويأيت مشروع القرار يف وقت حاسم األمهية، وعليه، تأمل 

S/25233، وS/26260، وS/26337 وAdd.1، على التوايل.  123

.S/26182  124

رسائل مؤرخة 2 و3 و4 و5 و6 و16 و23 آب/أغسطس 1993،   125

 ،S/26227( على التوايل، موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك
 ،S/26340و  ،S/26309و  ،S/26256و  ،S/26245و  ،S/26244و  ،S/26232و 
وS/26342(؛ ورسالتان مؤرختان 6 آب/أغسطس 1993 موجهتان إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل املغرب )S/26257، وS/26266(؛ ورسالة مؤرخة 9 آب/أغسطس 

.)S/26281( 1993 موجهة إىل األمني العام من ممثل كرواتيا
S/PV.3269، الصفحات 6 إىل 13.  126
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باكستان أن يساعد اعتماده الناجح على هتيئة الظروف الالزمة إلجراء 
مشاورات صرحية وواضحة وحرة بني األطراف املعنية 127 .

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 859 )1993(، ويف ما يلي نّصه:

إن جملس األمن،
النـزاع يف جهورية البوسنة  إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة بشأن 

واهلرسك،
أراضيها  وسالمة  واهلرسك  البوسنة  سيادة  جديد  من  يؤكد  وإذ 

واستقالهلا السياسي، ومسؤولية جملس األمن يف هذا الصدد،
وإذ يؤكد من جديد أيضًا أن البوسنة واهلرسك بصفتها دولة عضواً 
األمم  ميثاق  يف  عليها  املنصوص  باحلقوق  تتمتع  املتحدة،  األمم  يف 

املتحدة،
مستمر  بشكل  تعّرضت  قد  واهلرسك  البوسنة  أن  يالحظ  وإذ 
ألعمال عدائية مسلحة خرقًا لقرار جملس األمن 713 )1991( املؤرخ 
25 أيلول/سبتمرب 1991 وسائر قرارات جملس األمن ذات الصلة وأنه 
على الرغم من جيع اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة وكذلك املنظمات 
جملس  قرارات  جلميع  اآلن  حىت  امتثال  يوجد  ال  اإلقليمية،  والرتتيبات 

األمن ذات الصلة، وخباصة من ِقبل اجلانب الصريب البوسين،
وإذ يدين مرة أخرى جيع جرائم احلرب واالنتهاكات األخرى للقانون 
اإلنساين الدويل أيًّا كان مرتكبوها، سواء منهم الصربيون البوسنيون أو 

سائر األفراد،
البوسنة  يف  اإلنسانية  األحوال  تدهور  إزاء  القلق  ببالغ  يشعر  وإذ 
العزم  عقد  وقد  وحوهلا،  موستار  يف  األحوال  ذلك  يف  مبا  واهلرسك، 
على أن يدعم بكل وسيلة ممكنة اجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة 
للحماية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل مواصلة توفري 

املساعدات اإلنسانية ملن حيتاجها من املدنيني،
واملدن  وموستار  سراييفو  حصار  استمرار  إزاء  بالقلق  يشعر  وإذ 

األخرى املعّرضة للتهديد،
وإذ يدين بشدة تعطيل املرافق العامة )مبا فيها املياه والكهرباء والوقود 
البوسنة، وإذ يهيب  ِقبل اجلانب الصريب يف  واالتصاالت( وخباصة من 

جبميع األطراف املعنية أن تتعاون على استعادة تلك املرافق،
لندن  مؤمتر  اعتمدها  اليت  السياسية  التسوية  مبادئ  إىل  يشري  وإذ 

الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة،
وإذ يؤكد من جديد مرة أخرى عدم قبول االستيالء على األراضي 

عن طريق استخدام القوة وممارسة “التطهري اإلثين”،

املرجع نفسه، الصفحتان 21 و22.  127

وإذ يشدد على ضرورة إهناء األعمال العدائية يف البوسنة واهلرسك 
من أجل إحراز تقدم ملموس يف عملية السلم،

السلم  صون  عن  امليثاق  مبوجب  األساسية  مسؤوليته  يدرك  وإذ 
واألمن الدوليني،

التوجيهية  للجنة  املتشاركني  الرئيسني  تقارير  اعتباره  يف  يأخذ  وإذ 
 ،S/26233 للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، الواردة يف الوثائق

،S/26337و ،S/26260و
وإذ يقرر أن الوضع اخلطري يف البوسنة واهلرسك ال يزال ميثِّل هتديداً 

للسلم واألمن الدوليني،
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من امليثاق،

العام  لألمني  اخلاص  املمثل  بتقرير  التقدير  مع  علمًا  حييط   -  1
بشأن آخر التطورات يف حمادثات السلم يف جنيف وحيث األطراف على 
أن تقوم بأسرع ما ميكن، بالتعاون مع الرئيسني املتشاركني، بإبرام تسوية 

سياسية عادلة وشاملة، يتم االتفاق عليها حبرية بني جيع األطراف؛
العدائية  ولألعمال  النار  إلطالق  فوري  وقف  إىل  يدعو   -  2
البوسنة واهلرسك كأمر ال بد منه لتحقيق حل  يف جيع أحناء جهورية 
سياسي عادل ومنصف للنـزاع يف البوسنة واهلرسك عن طريق املفاوضات 

السلمية؛
املساعدة  انسياب  تيسري  األمر  يهمهم  َمن  جيع  يطالب   -  3
اإلنسانية بدون عوائق، مبا يف ذلك توفري الطعام واملياه والكهرباء والوقود 

واالتصاالت، وخاصة إىل املناطق اآلمنة يف البوسنة واهلرسك؛
األوقات  جيع  يف  األطراف  جيع  يقوم  بأن  أيضًا  يطالب   -  4
ومفوضية  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  أفراد  لسالمة  الكامل  باالحرتام 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف البوسنة واهلرسك وفعالية مهامهم؛
حييط علمًا مع التقدير برسالة األمني العام املؤرخة 18 آب/  -  5

أغسطس 1993؛ اليت يذكر فيها أن األمم املتحدة لديها اآلن القدرة 
التنفيذية املبدئية الستخدام القوة اجلوية يف دعم قوة احلماية يف البوسنة 

واهلرسك؛
يؤكد أن حل النـزاع يف البوسنة واهلرسك جيب أن يتم وفقًا   -  6
مليثاق األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل، ويؤكد أيضًا يف هذا الصدد 

على استمرار أمهية ما يلي:
واستقالهلا  أراضيها  وسالمة  واهلرسك  البوسنة  سيادة  )أ( 

السياسي؛
أن أّي تغيري يف اسم الدولة أو أّي تغيريات تتصل بالتنظيم  )ب( 
بتقرير  املرفق  الدستوري  االتفاق  يف  الواردة  للدولة، كتلك  الداخلي 
الرئيسني املتشاركني يف الوثيقة S/26337، لن يؤثر على استمرار عضوية 

البوسنة واهلرسك يف األمم املتحدة؛
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املبادئ اليت اعتمدها مؤمتر لندن الدويل املعين بيوغوسالفيا  )ج( 
التسوية  العدائية، ومبدأ  األعمال  مبا يف ذلك ضرورة وقف  السابقة، 
االستيالء  قبول  إليها حبرية، وعدم  التوصل  يتم  اليت  عليها  املتفاوض 
على األراضي بالقوة أو عن طريق “التطهري اإلثين” وحق الالجئني 
وغريهم ممن حلقت هبم خسائر يف التعويض وفقًا للبيان بشأن البوسنة 

الذي اعتمده مؤمتر لندن؛
إىل  العودة  يف  املشردين  األشخاص  جيع  حبق  االعرتاف  )د( 

ديارهم يف أمان وكرامة، واحرتام هذا احلق؛
مدينة  واهلرسك،  البوسنة  عاصمة  سراييفو،  على  اإلبقاء  )هـ( 

موحدة ومركزاً متعدد الثقافات واإلثنيات واألديان؛
يشري إىل مبدأ املسؤولية الفردية عن ارتكاب جرائم احلرب   -  7
وغريها من انتهاكات القانون اإلنساين الدويل، وإىل مقرره الوارد يف قراره 

827 )1993( املؤرخ 25 أيار/مايو 1993 بإنشاء حمكمة دولية؛
يعلن استعداده للنظر يف اختاذ التدابري الالزمة، اليت تتطلب   -  8
قراراً من جملس األمن، ملساعدة األطراف يف التنفيذ الفّعال لتسوية عادلة 

ومنصفة مبجرد أن يتم االتفاق عليها حبرية من األطراف؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره النشط.  -  9

وحتدث ممثل فرنسا بعد التصويت فقال إن شروط التسوية الشاملة 
كما ُحددت يف أعقاب آخر مفاوضات ال متثِّل بالتأكيد حاًل مثاليًا. 
استمرار وجود  أساسي:  هو  ما  على  احلفاظ  ميزة  هلا  فإن  ذلك،  ومع 
البوسنة واهلرسك من خالل احتاد يضم اجلمهوريات الثالث األعضاء؛ 
وإنشاء قاعدة إقليمية لكل من الطوائف الثالث، ولكن قبل كل شيء 
بالنسبة للطائفة املبتالة باحملن أكثر من غريها بالتأكيد، طائفة املسلمني 
البوسنيني، وإقامة مناطق حيوية من الناحية االقتصادية؛ وأخرياً اإلبقاء 
على سراييفو عاصمة موحدة لذلك الكيان. وهناك عنصر أساسي آخر، 
هو استمرار عضوية البوسنة واهلرسك يف األمم املتحدة، وهو ما يضمنه 
لو مت  االتفاق،  مثل هذا  أن  بلده  ترى حكومة  لذلك،  اجمللس حاليًا. 
التقيد به على حنو صارم، من شأنه أن يكون حاًل واقعيًا، يسمح بإرساء 
األساس التفاق دائم. ويرحب وفد بلده بتأكيد اجمللس على استعداده 
الختاذ التدابري الضرورية فوراً من أجل تنفيذ حل سياسي. وقال املتكلم 
إن من اجللي أن مثل هذا التدبري سيكون يف صاحل َمن جيدون أنفسهم 
اليوم يف موقف الضعيف. ووجود األمم املتحدة الكثيف يف البوسنة هو 

أفضل ضمانة حلقوق َمن هم األضعف 128 .
منقسمًا  معدودة  طيلة شهور  اجمللس كان  إن  نيوزيلندا  ممثل  وقال 
يف  املأساوية  املتزايدة  للحالة  االستجابة  بشأن كيفية  خطري  بشكل 
يعّرضا  العمل، مل  توقف  ترتب عليه من  االنقسام، وما  البوسنة. وهذا 

املرجع نفسه، الصفحتان 26 و27.  128

األجل  الطويلة  املصداقية  أيضًا  ولكن  البوسنة فحسب  للخطر مصاحل 
ملنظومة األمم املتحدة ودور اجمللس يف األمن اجلماعي. ويسر وفد بلده 
أن اجمللس ارتفع أخرياً إىل مستوى التحدي. فالدول الصغرية والضعيفة 
لألمم  اجلماعي  األمن  آلية  على  االعتماد  على  قادرة  تكون  أن  جيب 
املتحدة. وهذا يعين أنه جيب على اجمللس أن يكون راغبًا يف العمل عندما 
املتخذ  القرار  إن  املتكلم كذلك  وقال  نظره.  قيد  هناك موضوع  يكون 
تواً يؤكد األمهية اليت يعّلقها اجمللس على دعم قوة احلماية التابعة لألمم 
املتحدة بالقوة، عند الضرورة، ويؤكد الدعم الذي حيظى به األمني العام 
يف هذا الشأن. ويتناول القرار أيضًا ثالثة أمور أخرى يعتقد وفد بلده أهنا 
أساسية ألّية تسوية منصفة مقبولة حبرية: أواًل، استمرار الدولة البوسنية؛ 
ثانيًا، املركز اخلاص لسراييفو بصفتها عاصمة موحدة؛ ثالثًا، إعادة تأكيد 
املبادئ العامة اليت سارت املفاوضات عليها. وفيما يتعلق بعملية التنفيذ، 
يُسر وفد بلده سروراً بالغًا أن القرار يتطلع إىل الدور الذي سيكون على 

اجمللس القيام به مبجرد التوصل إىل تسوية يف آخر األمر 129 .
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن وفد بلده صّوت لصاحل القرار املتخذ 
اختذها جملس  اليت  اخلطوات  بأن جيع  الراسخ  اقتناعه  أساس  على  تواً 
األمن بشأن مسألة التسوية البوسنية جيب اآلن أن ترمي قصراً إىل دعم 
الدماء  إراقة  لوقف  فريدة”  “فرصة  توفر  اليت  جنيف  يف  املفاوضات 
أن  هو  لروسيا  األساسي  واملوقف  سياسية.  تسوية  إىل  والتوصل  هنائيًا 
على اجملتمع الدويل، من خالل جملس األمن، أن يعطي اآلن إشارات 
واضحة تروج لصنع السلم، ال أن يتخذ إجراءات من شأهنا أن تعّقد 
عملية التفاوض. ورأى املتحدث أنه ال تزال هناك عناصر “غري متوازنة 
ومنحازة” يف القرار، تتعلق بأحد أطراف الصراع يف البوسنة واهلرسك، 
البوسنة  يف  اليوم  القائم  احلقيقي  الوضع  عن  بشكل خاطئ  تعرّب  وهي 
االحتاد  يؤمن   ،5 بالفقرة  يتعلق  فيما  ذلك،  إىل  وباإلضافة  واهلرسك. 
الروسي إميانًا جازمًا باحلاجة إىل أن يعقد األمني العام يف الوقت املناسب 
الدعم  توفري  بشأن  قرار  اختاذ  قبل  األمن  جملس  أعضاء  مع  مشاورات 
اجلوي لقوة األمم املتحدة للحماية. وقال إنه ال ينبغي أن يكون هناك 
أيضًا  الروسي  االحتاد  ويؤكد  اهلامة.  املسألة  هذه  بشأن  تلقائي”  “رد 
على أن القوة اجلوية ال ميكن استخدامها إاّل يف دعم قوة األمم املتحدة 
للحماية، كما هو منصوص عليه يف القرار 836 )1993(. ويف اخلتام، 
األمن  يتعني على جملس  الروسي، ال  الوفد  أنه يف رأي  املتحدث  ذكر 
فحسب أن يروّج للتوصل إىل اتفاق عاجل بشأن البوسنة واهلرسك بل 
يتعني عليه أيضًا أن حيدد دوره كضامن لتنفيذ االتفاق. ولذا ينبغي جمللس 
 األمن أن يعتمد، فور التوقيع على صفقة جنيف بأكملها، قراراً داعمًا 
ال ينص على خطوات نشطة إجيابية لتنفيذ االتفاقات فحسب، بل ينص 

أيضًا على تدابري صارمة ضد َمن ينتهكوهنا 130 .

املرجع نفسه، الصفحات 32 إىل 36.  129

املرجع نفسه، الصفحات 46 إىل 50.  130
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القرار  املتحدة، فقال إن  الواليات  الرئيسة، بصفتها ممثلة  وحتدثت 
املتخذ تواً حيث األطراف على حنو منصف ومناسب على التوصل إىل 
موقفًا  القرار  يتخذ  ما ميكن. وال  بأسرع  تسوية سياسية شاملة وعادلة 
بشأن النقاط اليت أخذها األطراف إىل جاعاهتم من مفاوضات جنيف. 
وينبغي أن يبقى القرار يف أيدي أطراف هذه املفاوضات. وجيب أيضًا 
اخلطوة  إاّل  ليس  البوسنة  تسوية سياسية يف  على  التوقيع  أن  نتذكر  أن 
األوىل حنو العودة إىل احلياة الطبيعية يف يوغوسالفيا السابقة. وستستمر 
الواليات املتحدة يف تأييد اجلهود الرامية إىل التوصل إىل حل، يتسق مع 
قرارات جملس األمن، ملشكلة املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة يف 
كرواتيا. كذلك، ينبغي لألطراف أن تتعاون مع احملكمة الدولية جملرمي 
احلرب. وكررت املتحدثة اعتقاد حكومة بلدها بأن توقيع اتفاق سياسي 
لن يكون كافيًا؛ وأن إرادة التنفيذ الفّعال ملا وّقعت األطراف عليه سيكون 

احملك احلقيقي حلسن نية أّي من األطراف 131 .

 المقرر المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1993 
)الجلسة 32٧6(: بيان من الرئيس

استأنف  أيلول/سبتمرب 1993،  املعقودة يف 14  اجللسة 3276،  يف 
اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول 
إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة  ممثل  اجمللس  دعا  األعمال، 
املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس 
)فنـزويال( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء 

جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 132 :
مؤخراً  التقارير  به  أفادت  ملا  قلقه  عميق  عن  األمن  جملس  يعرب 
من أن الكروات البوسنيني حيتجزون املسلمني البوسنيني يف معسكرات 
االمشئزاز  مشاعر  إىل  اجمللس  ويشري  هلا.  يرثى  أحوال  ظل  يف  اعتقال 
واإلدانة الدولية اليت صاحبت ما تكّشف يف العام املاضي عن الظروف 
يف  فيها  حُيتجزون  البوسنيون  والكروات  البوسنيون  املسلمون  اليت كان 

معسكرات االعتقال اليت أقامها الصرب البوسنيون.
للجنة  يتاح  أن  بوجوب  القاضي  املبدأ  جديد  من  اجمللس  ويؤكد 
الصليب األمحر الدولية إمكانية الوصول إىل جيع احملتجزين يف البوسنة 
إىل بعض  الوصول  فرصة  هلا  أتيح  قد  اللجنة  أن  أينما كانوا. ويالحظ 
الكروات  اليت وضعها  العقبات  إىل  اإلدانة  أنه يشري مع  إاّل  احملتجزين، 
املعسكرات  الوصول إىل هذه  اللجنة  أمام حماوالت  قبل  البوسنيون من 
الذي  بالنداء  لكي تطمئن على أحوال احملتجزين. وحييط علمًا كذلك 

وّجهه مؤخراً رئيس كرواتيا إىل الكروات البوسنيني.

املرجع نفسه، الصفحة 58.  131
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ويؤكد اجمللس على حقيقة أن املعاملة غري اإلنسانية واإليذاءات اليت 
متارس يف مراكز االعتقال إمنا تنتهك القانون اإلنساين الدويل. وفضاًل عن 
ذلك، وعلى حنو ما سبق أن أشار إليه اجمللس، فإن األشخاص الذين 
جنيف  التفاقيات  جسيمة  انتهاكات  بارتكاب  يأمرون  أو  يرتكبون، 

مسؤولون بصفة فردية فيما يتعلق هبذه االنتهاكات.
جلنة  بتزويد  فوراً  القيام  البوسنيني  الكروات  إىل  اجمللس  ويطلب 
الصليب األمحر الدولية مبعلومات كاملة عن جيع املعسكرات اليت حُيتجز 
فيها املسلمون البوسنيون وأّي سجناء آخرين، وأن يكفلوا للجنة وجلميع 
إىل  عوائق  بغري  الوصول  حرية  مشروعة  بصفة  املعنية  الدولية  اهليئات 

احملتجزين أينما كانوا.
مسؤولية  عاتقها  على  تقع  حكومة كرواتيا  أن  اجمللس  ويعتقد 
البيان  استخدام نفوذها لدى الكروات البوسنيني لضمان االمتثال هلذا 

ويدعو حكومة كرواتيا إىل اختاذ خطوات فورية حتقيقًا لذلك.
ويؤكد اجمللس أيضًا أن جيع أطراف النـزاع ُملزمة بالوفاء بالتزاماهتا 
مبوجب القانون اإلنساين الدويل وخباصة اتفاقيات جنيف، ويذّكر تلك 
األطراف باستعداده للنظر يف اختاذ اإلجراءات املالئمة إذا ما تقاعس أّي 

منها عن التقيد بالوفاء بالتزاماته.
ويقرر اجمللس إبقاء املسألة قيد نظره.

 المقرر المؤرخ 28 تشرين األول/أكتوبر 1993: 
بيان من الرئيس

يف 28 تشرين األول/أكتوبر 1993، ويف أعقاب مشاورات مع أعضاء 
اجمللس، أدىل الرئيس بالبيان التايل نيابة عن أعضاء اجمللس 133 .

استمع أعضاء جملس األمن إىل تقرير شفوي أّويل من األمانة العامة 
بشأن املذحبة اليت تعّرض هلا السكان املدنيون يف قرية ستوبين دو يف 23 
تشرين األول/أكتوبر 1993 على أيدي قوات جملس الدفاع الكروايت. 
واستمعوا أيضًا إىل تقارير عن اعتداءات على قوة األمم املتحدة للحماية 
البوسنية،  احلكومة  قوات  زي  يرتدون  مسلحني  أشخاص  جانب  من 
وعن اعتداء تعّرضت له قافلة إنسانية مشمولة حبماية قوة األمم املتحدة 

للحماية يف 25 تشرين األول/أكتوبر 1993 يف البوسنة الوسطى.
ويدين أعضاء اجمللس دون حتفظ أعمال العنف هذه. وهم يعربون 
عن بالغ قلقهم إزاء املعلومات األّولية اليت مؤداها أن من املرجح أن قوات 
مسلحة نظامية ومنّظمة قد اشرتكت يف ذلك. وطلب أعضاء اجمللس إىل 
األمني العام أن يقدم يف أقرب وقت ممكن تقريراً كاماًل بشأن املسؤولية 
النتائج  اجمللس مستعدون الستخالص كل  وأعضاء  األفعال.  عن هذه 

.S/26661  133
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املنشأة  اخلرباء  جلنة  إىل  أيضًا  سيحال  الذي  التقرير،  هذا  من  املناسبة 
مبوجب القرار 780 )1992(.

يف  األطراف  جيع  تتقيد  بأن  مطالبتهم  اجمللس  أعضاء  ويكرر 
وبأن  الدويل،  اإلنساين  القانون  مبوجب  بالتزاماهتا  السابقة  يوغوسالفيا 
تبعة  الدويل  اإلنساين  للقانون  االنتهاكات  تلك  عن  املسؤولون  حيّمل 
اجمللس  أعضاء  ويطالب  الصلة.  ذات  اجمللس  لقرارات  وفقًا  ارتكاهبا 
عائق  املرور دون  السابقة بضمان حرية  يوغوسالفيا  األطراف يف  جيع 

للمساعدة اإلنسانية وأمن األفراد املسؤولني عنها.

المقرران المؤرخان 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 
)الجلسة 3308(: بيانان من الرئيس

البوسنة  يف اجللسة 3308 استأنف اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية 
واهلرسك. ويعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، 
يف  احلق  له  يكون  أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء 
التصويت. ووّجه الرئيس )الرأس األخضر( انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة 
وثائق 134 . وأعلن أنه قد أذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني 

أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيانني التاليني نيابة عن اجمللس.
ويف ما يلي نص البيان األول 135 :

يعرب جملس األمن عن قلقه البالغ إزاء ما ورد من تقارير عن تدهور 
احلالة يف البوسنة الوسطى حيث تعّرض األنشطة العسكرية املتزايدة أمن 

السكان املدنيني خلطر شديد.
باالمتناع  املعنية األخرى  ويطالب اجمللس جيع األطراف واجلهات 

عن اختاذ أّي إجراء قد يعّرض للخطر سالمة ورفاه السكان املدنيني.
السائدة يف  العامة  اإلنسانية  احلالة  إزاء  مماثل  بقلق  اجمللس  ويشعر 
جهورية البوسنة واهلرسك. ويكرر اإلعراب عن مطالبته جيع األطراف 
واجلهات املعنية األخرى بضمان الوصول إىل املساعدات اإلنسانية دون 

أّية عراقيل.
التطورات  تلك  تضيفه  الذي  الثقيل  للعبء  منه  إدراكًا  واجمللس، 
يف  واملشردين  لاّلجئني  باملخاطر  واحملفوفة  القائمة  اإلنسانية  احلالة  إىل 
البوسنة واهلرسك ويف البلدان احمليطة هبا، يطلب إىل جيع األطراف تقدمي 
اإلنسانية  املنظمات  من  وغريها  املتحدة  األمم  وكاالت  إىل  املساعدة 
املدنيني  السكان  إىل  اإلغاثة  لتقدمي  املبذولة  جهودها  يف  املختصة 

املتضررين يف تلك البلدان.

التوايل،  عن   ،1993 الثاين/نوفمرب  تشرين  و9   3 مؤرختان  رسالتان   134

موجهتان إىل رئيس جملس األمن من ممثل كرواتيا )S/26690 وS/26715(؛ ورسالة 
مؤرخة 8 تشرين الثاين/نوفمرب 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة 

.)S/26692( واهلرسك
.S/26716  135

وحيث اجمللس جيع األطراف واجلهات املعنية األخرى على ممارسة 
أقصى قدر من ضبط النفس واالمتناع عن القيام بأّي عمل قد يؤدي 

إىل تفاقم احلالة.
ويف ما يلي نص البيان الثاين 136 :

يشعر جملس األمن بصدمة عميقة إذ يعلم خبرب احلادثة اليت وقعت 
الصرب  قوات  فيها  اقتادت  اليت  الثاين/نوفمرب 1993،  تشرين   8 يوم 
البوسنية شخصني كرهائن بينما كانا عضوين يف وفد برئاسة املونسنيور 
فينكو بولييتش، أسقف سراييفو، يف طريقه إىل مدينة فاريس يف بعثة سلم 

حتت محاية قوة األمم املتحدة للحماية.
ل حتّديًا سافراً  إن اجمللس يدين بقوة هذا الفعل الشائن الذي يشكِّ

لسلطة قوة األمم املتحدة للحماية وحصانتها.
ويالحظ اجمللس أنه، بالرغم من التدخل الفوري واحملمود من جانب 
املمثل اخلاص لألمني العام، مل يطلق سراح أّي من الرهينتني، ويطالب 
ويذّكر  سراحهما.  إطالق  إىل  فوراً  البوسنية  الصرب  قوات  تبادر  بأن 
اجمللس مرتكيب هذا الفعل بأهنم ملزمون بضمان عدم تعّرض الشخصني 
احملتجزين ألّي ضرر وأن أولئك املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات القانون 

اإلنساين الدويل سيتحملون املسؤولية الشخصية عن أفعاهلم.
ويطلب اجمللس إىل األمني العام أن جيري حتقيقًا دقيقًا يف احلادثة، 
األطراف  جيع  اجمللس  وحيث  توان.  بغري  تقريراً  اجمللس  إىل  م  يقدِّ وأن 
واجلهات املعنية األخرى على عدم اختاذ أّي إجراء قد يزيد احلالة تفاقمًا.

ويدين اجمللس جيع اهلجمات واألعمال العدائية اليت ترتكبها جيع 
األطراف يف البوسنة واهلرسك ويف جهورية كرواتيا ضد قوة األمم املتحدة 
للحماية، اليت ازدادات تواتراً يف غضون األسابيع األخرية، ويطالب بوقف 

تلك اهلجمات على الفور.

 المقرر المؤرخ ٧ كانون الثاني/يناير 1994 
)الجلسة 332٧(: بيان من الرئيس

الثاين/يناير 1994،  املعقودة يف 7 كانون  اجللسة 3327،  يف 
وبعد  واهلرسك.  البوسنة  احلالة يف جهورية  يف  نظره  اجمللس  استأنف 
إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على 
طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. 
ووجه الرئيس إىل )اجلمهورية التشيكية( انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة 
مؤرخة 6 كانون الثاين/يناير 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن من 
ممثل البوسنة واهلرسك 137 ، حييل هبا رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة 
إىل رئيس جملس األمن من رئيس هيئة رئاسة البوسنة واهلرسك مث أعلن 

.S/26717  136

.S/1994/15  137
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الرئيس أنه قد أذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت بني أعضاء جملس 
األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 138 :

يعرب جملس األمن عن بالغ قلقه الستمرار األعمال العدائية الواسعة 
االنتشار يف جهورية البوسنة واهلرسك. وهو يشجب عدم وفاء األطراف 
باالتفاقات اليت سبق أن وقعوها، يف إطار املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا 
السابقة، لتنفيذ وقف إطالق النار والسماح بتوصيل املساعدة اإلنسانية. 
ويدين االنتهاكات الصارخة للقانون اإلنساين الدويل اليت وقعت، واليت 

يعترب مرتكبيها مسؤولني عنها شخصيًا.
األمم  حددهتا  اليت  املناطق  يف  عدائية  أعمال  أّية  اجمللس  ويدين 
املتحدة بوصفها مناطق آمنة، وخاصة يف منطقة سراييفو. ويدين بشدة 
على وجه اخلصوص الضغط العسكري املستمر على العاصمة سراييفو 
بوضع  ويطالب  البوسنية.  الصربية  القوات  جانب  من  بعنف  وقصفها 
هناية فورية لالعتداءات على سراييفو، اليت أسفرت عن وقوع عدد كبري 
اخلدمات  تقدمي  خطرية  بصورة  وعطلت  املدنيني،  بني  اإلصابات  من 
األساسية وزادت احلالة اإلنسانية الشديدة بالفعل سوًءا على سوء. ويف 
هذا الصدد، يؤكد اجمللس من جديد مرة أخرى التزامه بتنفيذ جيع قراراته 
 4 املؤرخ   )1993(  836 القرار  وخصوصًا  تامًا،  تنفيذ  الصلة  ذات 

حزيران/يونيه 1993.
ويشجب اجمللس بشدة املمارسة البغيضة املتمثلة يف االعرتاض املتعمد 
بوصول  مطالبته  ويكرر  طرف،  أّي  قبل  من  اإلنسانية  اإلغاثة  لقوافل 
مساعدة اإلغاثة اإلنسانية دون عراقيل إىل جهاهتا املقصودة. ويطالب 
اجمللس كذلك بأن يتقيد جيع األطراف بصورة كاملة بالتزاماهتم يف هذا 

اخلصوص وأن يسهلوا توصيل املعونة اإلنسانية يف الوقت املناسب.
ويدين اجمللس أيضًا االعتداءات األخرية على أفراد قوة األمم املتحدة 
للحماية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريمها من املنظمات 
قوة  وأمن  األطراف سالمة  يكفل جيع  بأن  مطالبته  ويكرر  اإلنسانية. 
األمم املتحدة للحماية، وكذلك جيع أفراد األمم املتحدة اآلخرين وأفراد 
جهورية  أحناء  جيع  يف  قيود  دون  وتنقلهم  احلكومية،  غري  املنظمات 

البوسنة واهلرسك.
ويطلب اجمللس إىل جيع األطراف وقف األعمال العدائية يف جيع 
على  أخذوها  اليت  االلتزامات  وتنفيذ  واهلرسك  البوسنة  جهورية  أحناء 
املعين  الدويل  املؤمتر  إطار  يف  جبدية  التفاوض  إليهم  ويطلب  عاتقهم. 

بيوغوسالفيا السابقة للتوصل إىل تسوية مبكرة.
للنظر  استعداد  على  نظره، وهو  قيد  املسألة  اجمللس هذه  وسيبقي 
اآلخرين  واملعنيني  األطراف  أن جيع  ليضمن  أخرى  إجراءات  اختاذ  يف 

يتقيدون بالتزاماهتم وحيرتمون قرارات اجمللس ذات الصلة احرتامًا كاماًل.

.S/PRST/1994/1  138

المقرر المؤرخ 3 شباط/فبراير 1994 )الجلسة 
3333(: بيان من الرئيس

الثاين/يناير 1994 موجهة إىل رئيس جملس  برسالة مؤرخة 28 كانون 
نفسه  التاريخ  حتمل  رسالة  واهلرسك  البوسنة  ممثل  أحال   ، 139 األمن 
موجهة إىل جملس األمن من رئيس وزراء البوسنة واهلرسك، طلب فيها 
للقوات  عسكري  تدخل  أعقاب  يف  للمجلس  عاجل  اجتماع  عقد 
املسلحة لكرواتيا ضد البوسنة واهلرسك. وطلب كذلك أن يدين جملس 
جيع  يتخذ  وأن  هبا كرواتيا  تقوم  اليت  العسكرية  األنشطة  حبزم  األمن 
املتحدة وجيع  األمم  ميثاق  من  السابع  للفصل  وفقًا  الضرورية  التدابري 

قرارات اجلمعية العامة وجملس األمن ذات الصلة.
ويف اجللسة 3333، املعقودة يف 3 شباط/فرباير 1994 استجابة 
للطلب الوارد يف الرسالة املذكورة أعاله، أدرج اجمللس رسالة ممثل البوسنة 
يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، وجه الرئيس )جيبويت( 
انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة وثائق 140  وأعلن أنه قد أذن له، يف أعقاب 
مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل 

نيابة عن اجمللس 141 :
يساور جملس األمن قلق بالغ لقيام جهورية كرواتيا بوزع عناصر من 
اجليش الكروايت مع معدات عسكرية ثقيلة يف اجلزأين األوسط واجلنويب 
من جهورية البوسنة واهلرسك، على النحو الوارد وصفه يف رسالة األمني 

العام املؤرخة 1 شباط/فرباير 1994.
اخلطري  العدواين  العمل  هلذا  جهورية كرواتيا  بقوة  اجمللس  ويدين 
الدويل  للقانون  انتهاكًا  يشكل  مما  املتحدة،  األمم  دولة عضو يف  ضد 
وميثاق األمم املتحدة وقرارات اجمللس ذات الصلة، وال سيما القرار 752 
)1992( املؤرخ 15 أيار/مايو 1992، الذي طلب فيه اجمللس بوضع 
اإلقليمية  للسالمة  التام  وباالحرتام  التدخل  أشكال  جلميع  فورية  هناية 

جلمهورية البوسنة واهلرسك.
جيع  الفور  على  تسحب  بأن  جهورية كرواتيا  اجمللس  ويطالب 
عناصر اجليش الكروايت مع املعدات العسكرية، وبأن حترتم على الوجه 

التام السالمة اإلقليمية جلمهورية البوسنة واهلرسك.
واهلرسك  البوسنة  جهورية  سيادة  تأكيد  أخرى  مرة  اجمللس  ويعيد 
بالقوة  األراضي  اكتساب  جواز  وعدم  واستقالهلا.  اإلقليمية  وسالمتها 

.S/1994/95  139

رسالة مؤرخة 1 شباط/فرباير 1994 موجهة من األمني العام إىل رئيس   140

جملس األمن )S/1994/109(؛ ورسالتان مؤرختان 30 كانون الثاين/يناير و2 شباط/
ممثل كرواتيا  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهتان  التوايل،  على   ،1994 فرباير 

.)S/1994/110و S/1994/101(
.S/PRST/1994/6  141
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أو التطهري العرقي، ويدين اكتساب األراضي على هذا النحو كما يدين 
التطهري العرقي من جانب أّي طرف كان.

ويطلب اجمللس إىل األمني العام أن يرصد احلالة عن كثب، وأن يقدم 
تقريراً إىل اجمللس يف غضون أسبوعني من تاريخ هذا البيان عن التقدم 
الكروايت،  اجليش  عناصر  جلميع  والتام  الكامل  االنسحاب  حنو  احملرز 

فضاًل عن املعدات العسكرية، من جهورية البوسنة واهلرسك.
وسينظر اجمللس يف اختاذ تدابري جدية أخرى إذا مل تضع جهورية 
البوسنة  جهورية  يف  التدخل  أشكال  جلميع  حداً  الفور  على  كرواتيا 

واهلرسك.
الثاين/يناير  7 كانون  املؤرخ  الرئاسي  البيان  تأكيد  اجمللس  ويكرر 
العدائية  األعمال  الستمرار  قلقه  بالغ  عن  فيه  أعرب  الذي   ،1994
الواسعة االنتشار يف جهورية البوسنة واهلرسك. ويطلب اجمللس مرة أخرى 
إىل جيع األطراف وقف األعمال العدائية يف جيع أحناء جهورية البوسنة 
األعمال  فيها، واالمتناع عن  اليت دخلت  االلتزامات  واهلرسك واحرتام 
اليت تصعد النزاع أو توسعه. ويطلب إليها التفاوض جبدية يف إطار املؤمتر 
الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة من أجل التوصل إىل تسوية يف وقت 

مبكر.
وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.

المداوالت التي أجريت في 14 و15 شباط/فبراير 
1994 )الجلسة 3336(

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1994 شباط/فرباير   5 مؤرخة   برسالة 
األمن 142 ، أحال ممثل البوسنة واهلرسك رسالة موجهة من رئيس وزراء 
البوسنة واهلرسك أبلغ فيها بأن مدفعيني صرب قصفوا سوقًا يف سراييفو، 
مما أسفر عن مقتل 66 مدنيًا وإصابة 197 مدنيًا. وطلب رئس الوزراء 
عقد اجتماع طارئ جمللس األمن لتحديد سبب عدم استخدام الوالية 
“لردع   )1993(  836 القرار  مبوجب  اجمللس  من  املمنوحة  القائمة 
االعتداءات على املنطقة اآلمنة” وذلك للتصّدي ألولئك الذين ارتكبوا 

هذه األعمال.
جملس  رئيس  إىل  موجهة   1994 شباط/فرباير   8 مؤرخة  وبرسالة 
األمن 143 ، طلب ممثل باكستان، نيابة عن فريق االتصال املعين بالبوسنة 
عاجل  اجتماع  عقد  اإلسالمي،  املؤمتر  ملنظمة  والتابع    144 واهلرسك 

للمجلس، للنظر يف احلالة البالغة اخلطورة يف سراييفو.

.S/1994/124  142

.S/1994/135  143

باكستان، وتركيا، وجهورية إيران اإلسالمية، والسنغال، وماليزيا، ومصر،   144

واململكة العربية السعودية.

وبرسالة مؤرخة 10 شباط/فرباير 1994 موجهة إىل رئيس جملس 
شباط/فرباير   10 مؤرخًا  بيانًا  الروسي  االحتاد  ممثل  أحال   ، 145 األمن 
لعقد  طلبًا  يتضمن  الروسي  االحتاد  خارجية  وزارة  عن  صادراً   1994
سالح  لنزع  العملية  الوسائل  يف  للنظر  األمن  جمللس  عاجل  اجتماع 

سراييفو وإقامة إدارة تابعة لألمم املتحدة.
شباط/فرباير 1994  و15  املعقودة يف 14  اجللسة 3336،  ويف 
اجمللس  أدرج  أعاله،  املذكورة  الرسائل  يف  الواردة  للطلبات  استجابة 
الرسائل يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثلي 
واإلمارات  وأملانيا،  وألبانيا،  وإستونيا،  وأفغانستان،  واألردن،  أذربيجان، 
والربتغال،  وإيطاليا،  وآيرلندا،  وأوكرانيا،  وإندونيسيا،  املتحدة،  العربية 
وتركيا،  واهلرسك،  والبوسنة  وبنغالديش،  وبلجيكا،  السالم،  دار  وبروين 
وسلوفينيا،  والدامنرك،  اإلسالمية،  إيران  وجهورية  واجلزائر،  وتونس، 
وكولومبيا،  وكندا،  وكرواتيا،  وفنلندا،  والسويد،  والسودان،  والسنغال، 
واململكة  واملغرب،  ومصر،  وماليزيا،  وليتوانيا،  ولكسمربغ،  والكويت، 
بناًء  واليونان،  واليابان،  وهولندا،  والنمسا،  والنرويج،  السعودية،  العربية 
يف  احلق  هلم  يكون  أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبهم،  على 
التصويت. ودعا اجمللس أيضًا السفري دراغومري ديوكيتش، بناًء على طلبه، 
إىل خماطبة اجمللس يف سياق نظره يف البند. ووجه اجمللس كذلك دعوتني 
اإلسالمي،  املؤمتر  ملنظمة  الدائم  املراقب  نائب  بريويف،  السيد حممد  إىل 
والسيد أمحد إجنني أنساي، املراقب الدائم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي لدى 

األمم املتحدة.
مث وجه الرئيس )جيبويت( انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة وثائق 146 .

.S/1994/152  145

رسالة مؤرخة يف شباط/فرباير 1994 موجهة إىل رئيس اجمللس من رئيس   146

وزراء البوسنة واهلرسك حييل هبا رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة إىل رئيس اجمللس 
من ممثل البوسنة واهلرسك )S/1994/124(؛ ورسالة مؤرخة 8 شباط/فرباير 1994 
املعين  نيابة عن أعضاء فريق االتصال  باكستان  موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل 
بالبوسنة واهلرسك والتابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي )S/1994/135(؛ ورسالة مؤرخة 10 
شباط/فرباير 1994 موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل باكستان )S/1994/152(؛ 
رئيس  إىل  موجهة  التوايل،  على  شباط/فرباير 1994،  و9  و8   4 مؤرخة  ورسائل 
 ،S/1994/134و  ،S/1994/123( واهلرسك  البوسنة  ممثل  من  األمن   جملس 
وS/1994/142(؛ ورسالة مؤرخة 7 شباط/فرباير 1994 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل تركيا )S/1994/126(؛ ورسالة مؤرخة 6 شباط/فرباير 1994 موجهة 
إىل األمني العام من ممثل يوغوسالفيا )S/1994/127(؛ ورسالة مؤرخة 7 شباط/فرباير 
1994 موجهة إىل األمني العام من ممثل باكستان )S/1994/136(؛ ورسالة مؤرخة 
وفرنسا  إسبانيا  ممثلي  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة   1994 شباط/فرباير   7
املتحدة )S/1994/137(؛ ورسالة مؤرخة 7 شباط/فرباير 1994 موجهة  واململكة 
إىل األمني العام من ممثل االحتاد الروسي )S/1994/138(؛ ورسالة مؤرخة 8 شباط/

فرباير 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل مصر )S/1994/139(؛ ورسالة 
السودان  ممثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة  شباط/فرباير 1994   9 مؤرخة 
العام من ممثل  )S/1994/143(؛ ورسالة مؤرخة 9 شباط/فرباير موجهة إىل األمني 
أذربيجان )S/1994/144(؛ ورسالة مؤرخة 7 شباط/فرباير 1994 موجهة إىل األمني 
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ورحب ممثل البوسنة واهلرسك باإلنذار الذي وجهته منظمة حلف 
مشال األطلسي إىل القوات الصربية اليت حتاصر سراييفو وأثىن على األمني 
العام ملبادرته إىل استخدام الضربات اجلوية لردع شن املزيد من اهلجمات. 
 )1993( و836   )1993( القرارين 824  إن  الصدد  هذا  يف  وقال 
األمن،  جملس  قبل  من  تشاور  أو  آخر  إجراء  أّي  اختاذ  يتطلبان  ال 
تنفيذ  وينبغي  واإلنذار.  القرارين  هذين  بأحكام  الصرب  يوف  مل  إذا 
القوات  وسحب   )1993( و836   )1993(  824 القرارين  شروط 
املتحدث  املناسب. وأضاف  الوقت  تامًا ويف  تنفيذاً  الصربية وأسلحتها 
قائاًل إن األمني العام ومنظمة حلف مشال األطلسي قد فوضت إليهما 
األطلسي  مشال  حلف  ومنظمة  الدويل  اجملتمع  ويتوقع  املسؤولية،  هذه 
تنفيذ تلك االلتزامات والتعهدات املفوضة دون قيد أو شرط. ووصف 
املتحدث حمنة سراييفو بأهنا ال تعدو أن تكون “قمة جبل جليد” معاناة 
الشعب البوسين، مشدداً على أن اجملتمع الدويل جيب عليه، إذا كان املراد 
تأمني السلم وإضفاء مصداقية على عملية التفاوض، أن ينفذ القرارين 
824 )1993( و836 )1993( يف املناطق اآلمنة اخلمس وأن يتخذ 
التدابري الالزمة لضمان سالمة البوسنيني يف جيع أحناء البلد. ورأى أن 
التزام اجمللس بكفالة االمتثال الكامل ويف الوقت املناسب للقرارين 824 
)1993( و836 )1993( حول سراييفو، وتوسيع نطاق ذلك االلتزام 
ليشمل املناطق اآلمنة األخرى وبقية البلد، ستكون هلما أمهية بالغة يف 
املادة  مبوجب  الكاملة  حقوقها  واهلرسك  البوسنة  ممارسة  ضرورة  تقرير 
51. وأضاف قائاًل إنه على الرغم من استعداد وفد بلده للنظر يف قيام 
األمم املتحدة بنزع سالح سراييفو وبإدارهتا كجزء من خطة سلم هنائية 
وشاملة، فإن احملاوالت السابقة ألواهنا من هذا القبيل ال ميكن سوى أن 
تؤدي إىل تأخري اختاذ اخلطوات الضرورية واالبتغاء عن اخلامتة املنشودة. 
ويف اخلتام، قال إن البوسنة واهلرسك ستؤيد أّي جهود ترمي إىل توسيع 
نطاق مشاركة جملس األمن والدول األعضاء يف عملية السلم، وتساند يف 

هذا السياق نقل احملادثات إىل نيويورك 147 .
وذكر ممثل فرنسا أن الغرض الوحيد من القرارات اليت اختذهتا مؤخراً 
لألمم  تتيح  أن  هو  األطلسي  مشال  منظمة حلف  يف  األعضاء  الدول 
املتحدة الوسائل الكفيلة بتنفيذ مقررات جملس األمن، وأن حتسن بذلك 

العام من ممثل اجلزائر )S/1994/145(؛ ورسالة مؤرخة 9 شباط/فرباير 1994 موجهة 
إىل رئيس جملس األمن من ممثل ماليزيا )S/1994/146(؛ ومذكرة شفوية مؤرخة 5 
)S/1994/148(؛  تونس  ممثل  من  العام  األمني  إىل  موجهة   1994 شباط/فرباير 
ليتوانيا  ممثل  من  العام  األمني  إىل  موجهة  مؤرخة 10 شباط/فرباير 1994  ورسالة 
)S/1994/153(؛ ورسالة مؤرخة 10 شباط/فرباير 1994 موجهة إىل األمني العام 
من ممثل إسرائيل )S/1994/158(؛ ورسالة مؤرخة 11 شباط/فرباير 1994 موجهة 
إىل األمني العام من ممثل يوغوسالفيا )S/1994/166(؛ ورسالة مؤرخة 14 شباط/

فرباير 1994 موجهة من األمني العام إىل رئيس اجمللس، حييل هبا تقرير رئيسي اللجنة 
.)S/1994/173( التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة
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العليا يف رفع حصار  األولوية  تتمثل  املنظور،  السالم. ومن هذا  فرص 
للحماية  املتحدة  األمم  قوة  مبنح  املدينة،  سالح  نزع  وبدء  سراييفو، 
السيطرة على األسلحة الثقيلة، ووضع املدينة حتت اإلدارة االنتقالية من 
ِقبل األمم املتحدة على النحو املتوخى يف خطة االحتاد األورويب. وقال 
املتحدث إن قرارات منظمة حلف مشال األطلسي تندرج “بالكامل” 
ال  مث  ومن   .)1993( و836   )1993(  824 القرارين  إطار  ضمن 
توجد حاجة إىل عرض أّي قرارات جمللس منظمة حلف مشال األطلسي 
على جملس األمن لكي يتخذ أّي قرار آخر. وعالوة على ذلك، تعتقد 
ووفقًا  سلطته  إطار  يف  يتصرف  العام كان  األمني  أن  فرنسا  حكومة 
لقرارات جملس األمن عندما اتصل مبنظمة حلف مشال األطلسي. وتأخذ 
حكومة فرنسا علمًا أيضًا برغبة االحتاد الروسي أن ينظر جملس األمن يف 
خطوات لرفع حصار سراييفو، ووضع املدينة حتت إدارة األمم املتحدة. 
وبينما تشارك غريها يف هذا اهلدف، فإهنا تعتقد أن هذا األمر ال ينبغي 
أن يشكك على أّي حنو يف قرارات جملس منظمة حلف مشال األطلسي، 

اليت ينبغي تنفيذها متامًا 148 .
وذكرت ممثلة الواليات املتحدة أن حكومة بلدها تعتقد أن الصراع 
ينبغي حله على طاولة التفاوض، ال يف ميدان القتال. ولكنها قالت إن 
الدبلوماسية جيب مساندهتا باستعداد الستعمال القوة، عند ضرورهتا، يف 
قضية السالم، وذلك ألن “القوة إىل جانب الدبلوماسية” هي وحدها 
اليت ميكن أن توقف “املذحبة” يف سراييفو وتكسر “حالة اجلمود” يف 
جنيف. وذكرت، مشرية إىل القرارات اليت اختذها جملس منظمة حلف 
يتخذها  اليت  القرارات  مع  تتسق  اخلطوات  هذه  أن  األطلسي،  مشال 
اجمللس، وال تتطلب إجراء آخر من اجمللس. وذكرت يف هذا الصدد بأن 
العام وأن  البدء يف توجيه ضربات جوية هو قرار يف يدي األمني  قرار 
اجمللس هو الذي وضعه يف هذا املوضع. واعرتفت بأن ال منظمة حلف 
مشال األطلسي وال جملس األمن ينبغي أن يفرضا تسوية على الطرفني، 
ألن هذه التسوية لن تكون دائمة، قائلة إن األمل معقود، بالسعي إىل 
احلّد من مستوى العنف حول سراييفو، على تنشيط عملية التفاوض. 
وقالت أيضًا إن منظمة أمن إقليمية، هي منظمة حلف مشال األطلسي، 
القوة  باستعمال  يقضي  للمجلس  قرار  لتنفيذ  األوىل،  للمرة  تصرفت، 
مبوجب الفصل السابع من امليثاق. وسيكون التعاون بني منظمة حلف 
مشال األطلسي واألمم املتحدة أساسيًا، ليس فحسب من أجل مواطين 
سراييفو واملناطق اآلمنة األخرى يف البوسنة، بل أيضًا من أجل السابقة 

اليت سُتوجدها بالنسبة ملستقبل األمن اجلماعي 149 .
وأشار ممثل باكستان إىل أن بلده حث اجملتمع الدويل باستمرار على 
التصرف حبسم من أجل وقف العدوان على احلكومة البوسنية وعكسه. 
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وقال إن باكستان دأبت على الدعوة إىل اختاذ إجراء قاطع، مبا يف ذلك 
استعمال القوة، وخباصة الضربات اجلوية، إلنفاذ وتطبيق قرارات اجمللس 
قرارات  اختاذ معظم  الرغم من  أنه على  اإللزامية. ومن دواعي األسف 
امليثاق،  من  السابع  الفصل  مبوجب  واهلرسك  بالبوسنة  املتعلقة  اجمللس 
القوة  استعمال  أن  بلده  وفد  ويعتقد  تنفيذ.  بال  عام  بوجه  فإهنا ظلت 
احلاسم، عن طريق استخدام “الضربات اجلوية اجلراحية العقابية”، هو 
وحده الذي سيجعل الصرب ميتثلون لقرارات جملس األمن. ويرى أيضًا 
أن اإلطار القانوين الالزم إلجراء من هذا القبيل موجود يف قرارات جملس 
األمن، ال سيما يف القرار 836 )1993(. وكرر املتحدث اإلعراب عن 
البوسنة واهلرسك  املفروض على  الذي مفاده أن حظر األسلحة  الرأي 
“انتقائي” و“مناقض” للمادة 51 من امليثاق، قائاًل إن ذلك احلظر 
النفس.  الدفاع عن  املشروع يف  ممارسة حقها  العدوان من  منع ضحية 
وأكد أن احلاجة إىل السماح حلكومة البوسنة بالدفاع عن نفسها ازدادت 
من  نظامية  قوات  بوجود  تفيد  اليت  األخرية  التقارير  إىل  بالنظر  إحلاحًا 
اجليشني الصريب والكروايت يف البوسنة واهلرسك. وقال إن وفد بلده ينتظر 
“باهتمام بالغ” تقريراً من األمني العام عن االنسحاب الكامل لقوات 
اجليش الكروايت واملعدات العسكرية الكرواتية من البوسنة واهلرسك. وإذا 
مل متتثل كرواتيا ملطالب اجمللس، ينبغي فرض جزاءات صارمة على ذلك 
البلد. ويف اخلتام، يشاطر وفد بلده غريه الرأي الذي مفاده أن مفاوضات 
السالم ينبغي نقلها إىل نيويورك، لكي توضع حتت “إشراف مباشر” 

من ِقبل جملس األمن 150 .
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن اقرتاح عقد اجتماع عاجل للمجلس 
للنظر يف الطرائق العملية لنزع سالح سراييفو وفرض سيطرة األمم املتحدة 
قد طرحه بلده، بالنظر إىل احلاجة إىل اختاذ اجملتمع الدويل اإلجراء األكثر 
حسمًا لوضع هناية العنف املتصاعد يف البوسنة واهلرسك. ويرحب وفد 
على  واهلرسك  البوسنة  وحكومة  البوسنيني  الصرب  بني  باالتفاق  بلده 
وقف إلطالق النار وعلى اختاذ إجراءات لكفالة قيام جيع األطرف إما 
بوضع أسلحتها الثقيلة يف منطقة سراييفو حتت سيطرة قوة األمم املتحدة 
للحماية أو قيامها بسحبها من تلك املنطقة. فهاتان اخلطوتان ستشكالن 
تقدمًا كبرياً حنو تسوية الصراع. غري أن املتحدث قال إنه بالنظر إىل أن 
عمليات وقف إطالق النار واالتفاقات بني الطرفني كثرياً ما انتهكت، 
فإنه ملن األمهية مبكان أن “يدعم” جملس األمن مطالبه بقرار قوي يؤيد 
طلب األمني العام املوجه إىل منظمة حلف مشال األطلسي، الذي يشجع 
على إحراز تقدم إجيايب يف سراييفو، ويدعم اإلبرام الفوري التفاق وقف 
أو  الثقيلة  األسلحة  وسحب  وحوهلا،  سراييفو  يف  النار  إلطالق  فّعال 
وضعها حتت سيطرة األمم املتحدة، وكفالة االمتثال التام للنظام األمين 
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يف منطقة سراييفو، مبا يف ذلك محاية أفراد قوة األمم املتحدة للحماية، 
وفقًا ملقررات جملس األمن 151 .

يف  للصراع  األساسي  احلل  بأن  اعتقاده  عن  الصني  ممثل  وأعرب 
البوسنة واهلرسك سيأيت يف شكل تسوية سياسية، تتوقف على األطرف 
نفسها. وأشار إىل إن الصني دعت دومًا إىل التسوية السلمية للصراع 
من خالل احلوار والتفاوض، قائاًل إن وفد بلده يعارض استعمال القوة 
أو التهديد باستعماهلا. وهو يرى أن عملية السلم متر مبنعطف حاسم 
العسكرية لن يساعد على حتقيق  القيام مبزيد من األعمال  األمهية وأن 
تسوية سياسية. فهذه األعمال سترتتب عليها باألحرى عواقب سلبية. 
ويفهم وفد بلده فيما يتعلق باستخدام القوة اجلوية يف البوسنة واهلرسك 
أن هذه األعمال ينبغي أن تقتصر على دفاع قوة األمم املتحدة للحماية 
عن نفسها. وأعرب املتحدث أيضًا عن قلق بلده بشأن العواقب، اليت 
ميكن أن تكون خطرية، اليت ستنجم عن الضربات اجلوية بالنسبة لسالمة 
أفراد قوة األمم املتحدة للحماية وأفراد الوكاالت اإلنسانية. وقال إن من 
الضروري، لذلك، التصرف حبصافة واالمتناع عن القيام بعمل متسرع 152 .

ورحب ممثل أملانيا بقرار جملس منظمة حلف مشال األطلسي، قائاًل 
القرارات اليت يتخذها ذلك اجمللس وجملس أوروبا تشكل جزًءا من  إن 
التفاوض.  طريق  عن  تسوية  إىل  التوصل  إىل  الرامية  السياسية   العملية 
جملس  قراري  يف  املبينة  األهداف  لتحقيق  القوة  باستعمال  يسمح  وال 
استحالة  تثبت  أن  بعد  إاّل   )1993( )1993( و836  األمن 824 
األطلسي  منظمة حلف مشال  قرار جملس  ويرمي  سياسي.  حتقيق حل 
إىل نزع سالح سراييفو ووضعها حتت إدارة األمم املتحدة، من خالل 
التفاوض وبالتوافق مع خطة عمل االحتاد األورويب. وقد أيدت أملانيا دائمًا 
املسلمني البوسنيني يف سعيهم إىل إجياد حل يضمن بقاء املسلمني ماديًا 
وسياسيًا كأمة يف دولتهم، البوسنة واهلرسك. وهذا معناه التوصل إىل حل 
إقليمي مرٍض، يشمل الوصول إىل هنر سافا وإىل البحر. وقال املتحدث 
أيضًا أن مدينة موستار ينبغي وضعها حتت إدارة االحتاد األورويب، مشرياً 

إىل أن أملانيا عرضت توفري شخص ليتوىل إدارة تلك املدينة 153 .
السلطة  متانة  أن  دائمًا  رأت  بلده  حكومة  أن  ماليزيا  ممثل  وذكر 
وااللتزام أمر ضروري جلعل الصرب يستجيبون بشكل إجيايب أو ميتثلون. 
مشال  حلف  منظمة  أعضاء  من  وغريها  املتحدة  الواليات  يناشد  وهو 
األطلسي عدم تطبيق اللجوء إىل التهديد، ذي املصداقية، باستعمال القوة 
على سراييفو وحدها. وتعارض حكومة بلده كذلك فكرة وجود إدارة 
األمم املتحدة وسراييفو، ألهنا ترى أن سراييفو هي العاصمة السياسية 
البوسنة واهلرسك إلبادة األجناس وللعدوان. وهي  ورمز وقلب مقاومة 
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ترى أيضًا أن اجلهود املبذولة حىت اآلن مل تأخذ يف احلسبان متامًا اآلثار 
عليها.  واملعاقبة  لألجناس  اإلبادة  جرمية  منع  اتفاقية  ألحكام  اخلطرية 
وهذا يثري مرة أخرى التساؤل بشأن ما إذا كان حظر األسلحة املفروض 
على البوسنة واهلرسك يظل صاحلًا يف ظل وجود أدلة على أن مواصلة 
ذلك احلظر هي يف صاحل ارتكاب إبادة األجناس، أو تساهم فيه. ويف 
هذه الظروف، ال ميكن أن ينطبق القرار 713 )1991( على البوسنة 
واهلرسك، مما جيعل رفع حظر األسلحة املفروضة على البوسنة واهلرسك 
إن  أيضًا  املتحدث  وقال  إحلاحًا.  اجمللس  على  املعروضة  القضايا  أكثر 
حكومة بلده كانت ترى دومًا أن السلطة واملسؤولية املركزيتني فيما يتعلق 
بإحالل سالم شامل ومشّرف يف البوسنة واهلرسك خمولتان جمللس األمن 
ال للجهود املبذولة يف جنيف، اليت ترى ماليزيا أهنا احنرفت عن قرارات 
الوقت قد حان لعقد  الصلة. ولذا، ترى ماليزيا أن  جملس األمن ذات 

مفاوضات مباشرة حتت إشراف اجمللس، يف نيويورك 154 .
مشال  حلف  منظمة  قرار  بأن  اعتقاده  عن  ممثل كرواتيا  وأعرب 
سراييفو  على  املفروض  احلصار  من  بالتخفيف  يقضي  الذي  األطلسي 
صدر بتكليف من قرارات اجمللس القائمة. وما يلزم يف البوسنة واهلرسك 
هو سياسة متوازنة بعناية قائمة على هتديد له مصداقية باستعمال القوة 
وتقدمي الدعم املباشر خلطط السلم. وقد دعت كرواتيا دائمًا إىل تسوية 
تدعو  وهي  بشأن كرواتيا  فانس  خطة  وقبلت  للصراع.  سلمية  سياسية 
اآلن إىل خطة عمل االحتاد األورويب بشأن كرواتيا والبوسنة. وعالوة على 
ذلك، ترى حكومة كرواتيا أن اجمللس ينبغي أيضًا أن يقدم دعمه القاطع 
لتلك اخلطة. وشدد املتحدث على أن البيان املشرتك الذي أصدره مؤخراً 
وزير خارجة كرواتيا ورئيس وزراء البوسنة واهلرسك يشكل خطوة أخرى 
دولية  مراقبة  فرض  أمور،  البيان طلب، يف جلة  إن  قائاًل  السالم،  حنو 
على حدود البوسنة واهلرسك، وفقًا لقراري جملس األمن 787 )1992( 
و838 )1993(، وإنه دعا إىل اتفاق على وقف إطالق النار بني اجليش 

الكروايت البوسين وجيش املسلمني البوسنيني يف غضون سبعة أيام 155 .
أواًل،  التالية.  التدابري  يتخذ  أن  اجمللس جيب  أن  مصر  ممثل  وذكر 
ينبغي أن ينفذ القرارات السابقة من قبيل تلك املتعلقة بوقف إطالق النار 
واستعمال القوة الدولية، مبا يف ذلك الضربات اجلوية. ثانيًا، ينبغي أن 
يعفي البوسنة واهلرسك من حظر األسلحة، لكي تتمكن حكومة البوسنة 
امليثاق.  املادة 51 من  واهلرسك من كفالة دفاعها عن نفسها مبوجب 
ثالثًا، من الضروري ضمان أن تكون أّي تسوية سلمية وعادلة. ويف هذا 
الصدد، شدد املتحدث على أن اجمللس جيب أن ميارس صالحياته لكي 
حيقق تسوية سلمية. وينبغي للمجلس، يف هذا الصدد، أن يدرس خطط 
التسوية القائمة لكي يتأكد من أهنا متفقة مع امليثاق، وقواعد القانون 
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الدويل، وقرارات اجمللس. وجيب أيضًا أن يشرف مباشرة على املفاوضات، 
ألنه اهليئة اليت حتدد والية املمثل اخلاص لألمني العام. وشدد على أن 
املمثل اخلاص جيب أاّل حييد، يف ظل أّي ظروف، عن الوالية اليت مينحها 
له اجمللس. وجيب أيضًا أن يعود إىل اجمللس ويقدم تقريراً إليه، وجيب أاّل 
جيري أّي تعديالت على خطة التسوية تكون متعارضة مع قرارات اجمللس 
بدون أن حيصل على إذن بذلك مسبقًا. وقال املتحدث إن الوقت قد 
حان لتغيري مهمة املفاوضات يف جنيف، وكذلك الفريق املكّلف بإجراء 
تلك املفاوضات. وينبغي أن تضم املفاوضات الدول اجملاورة، والدول اليت 
سامهت يف قوات األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك، والدول األعضاء 

يف فريق االتصال اإلسالمي الذي يعاجل مسألة البوسنة واهلرسك 156 .
من  دروس كثرية  استخالص  املمكن  من  إن  سلوفينيا  ممثل  وقال 
اجلهود اليت ُبذلت حىت اآلن من أجل إحالل السلم يف البوسنة واهلرسك. 
وأهم درس هو أن الدبلوماسية ال ميكن أن تثمر نتائج جيدة بدون توافر 
حتليل واقعي ومطلع. والدرس الرئيسي اآلخر هو أن الدبلوماسية بدون 
القوة تكون عقيمة عندما جتاهبها قوى العدوان. وقال املتحدث إن اجلهود 
املبذولة من أجل إحالل السالم كانت تتطور ملدة سنتني، مشدداً على 
احلاجة إىل وضع إطار إبداعي هلذه اجلهود. ويف هذا السياق، أشار إىل 
أن حكومة بلده صاغت مؤخراً نداء من أربع نقاط حيتوي على العناصر 
األساسية إلطار لتسوية احلالة. أواًل، ينبغي سحب األسلحة الثقيلة من 
جوار سراييفو واملناطق األخرى اليت يرتكز فيها السكان املدنيون بدرجة 
املدنيني  السكان  إىل  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  ينبغي  ثانيًا،  عالية. 
دون عائق. ثالثًا، ينبغي إعادة املمتلكات اخلاصة ومحاية أماكن العبادة. 
رابعًا، ينبغي إعادة األراضي املستوىل عليها بالقوة وإزالة آثار “التطهري 

اإلثين” دون تأخري 157 .
وذكر السيد ديوكيتش أن بلده يعارض بقوة قرار منظمة حلف مشال 
القرار غري حكيم  الضربات اجلوية. وقال إن هذا  األطلسي باستخدام 
سياسيًا وعسكريًا وميكن أن تكون له عواقب خطرية على أرض الواقع. 
األمن  قرارات جملس  اختصاص  يندرج ضمن  ال  القرار  أن  أيضًا  ورأى 
ذات الصلة باملوضوع اليت تأذن بالضربات اجلوية، وأن أّي حماولة للقيام 
بضربات جوية استناداً إىل ذلك القرار ستمثل مشاركة مباشرة يف احلرب 
اجلانب  رفض  بينما  أنه  أيضًا  ورأى  واحد.  جانب  صاحل  يف  األهلية، 
املسلم جيع مشاريع السالم، أثبت الصرب البوسنيون استعدادهم لقبول 
حل توفيقي صاحل وذلك بعرض تنازالت عديدة. وقال إن يوغوسالفيا 
تتوقع، على ضوء هذه احلالة، أن يوضح اجملتمع الدويل للجانب املسلم 
أنه سيخسر حتمًا إذا واصل خيار احلرب. وبداًل من ذلك، مثة بلدان 
ذات نفوذ مستعدة الستعمال القوة، مما يعّرض للخطر نتائج املفاوضات 

املرجع نفسه، الصفحات 95 إىل 101.  156
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اليت مت التوصل إليها حىت اآلن. واختتم املتحدث كلمته قائاًل إن السالم 
ال ميكن أن يتحقق يف البوسنة واهلرسك من خالل “اهتامات من جانب 
واحد” أو “مطالب غري عقالنية” برفع حظر األسلحة بالنسبة جلانب 
واحد، وال من خالل تصعيد األنشطة العسكرية. واحلل املمكن الوحيد 

هو حل سياسي 158 .
مشال  حلف  منظمة  قرار  بأن  اعتقاده  عن  أوكرانيا  ممثل  وأعرب 
األزمة  تسوية  إىل  الرامية  الدولية  اجلهود  آخر يف  هام  عنصر  األطلسي 
اليوغوسالفية واليت ميكن أن حتقق يف ظل ظروف معينة نتائج إجيابية، 
بيد أنه حذر من أن ذلك القرار ميكن أن تكون له عواقب سلبية، من 
قبيل جلب معاناة جديدة، وتعريض إيصال املعونات اإلنسانية الدولية 
للخطر، وتعريض أفراد قوة األمم املتحدة للحماية خلطر ضربات انتقامية 
من جانب القوات الصربية. وقال إن وفد بلده، مع ذلك، ال يستبعد 
للتصّدي  القوة،  ذلك  مبا يف  الالزمة،  الوسائل  استخدام جيع  إمكانية 
املتحدة  األمم  وحدات  وزع  مناطق  ضد  املتعمدة  العدائية  لألعمال 
العسكرية، حيث ال يوجد خيار آخر لوقف قتل األبرياء. وال ينبغي اتباع 
مسار العمل هذا إاّل يف حالة اختاذ قرار واضح من اجملتمع الدويل، أّي 
من جملس األمن، ال نتيجة لقرار تتخذه دولة منفردة. فخطورة املسألة 
تتطلب استخدام جيع اإلجراءات ذات الصلة، وفقًا للميثاق، من أجل 
البوسنة  يف  املعقدة  احلالة  بشأن  السابقة  اجمللس  قرارات  تأكيد  إعادة 
واهلرسك. وتشاطر أوكرانيا غريها الرأي القائل بأن احلل الصاحل لألزمة قد 
يشمل وقفًا إلطالق النار، ووضع األسلحة الثقيلة حتت سيطرة قوة األمم 
املتحدة للحماية، وسحب الوحدات الصربية من سراييفو، واستيالء قوة 
األمم املتحدة للحماية على مواقع تلك الوحدات. وسيوقف نزع سالح 
الدماء  املدينة “إراقة  اإلدارية يف  املتحدة  األمم  سراييفو وفرض سيطرة 
الغامشة” وسيكونان منطلقًا لتحقيق سالم دائم. وقال املتحدث قبل أن 
خيتتم كلمته إن الوقت قد حان ملعاجلة مسألة فعالية اجلزاءات االقتصادية 
شاملة،  تسوية  سياق  يف  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  على  املفروضة 
هبدف التخفيف من اآلثار السلبية لنظام اجلزاءات على اقتصادات بلدان 

أخرى، وفقًا للمادة 50 من امليثاق 159 .
يتعلق  فيما  حتفظات  أبدت  بلده  حكومة  إن  اليونان  ممثل  وقال 
باستصواب وعواقب الضربات اجلوية احملتملة، وما ينجم عن ذلك من 
تصاعد الصراع يف البوسنة واهلرسك. والغاية النهائية هي إعادة السلم يف 
يوغوسالفيا السابقة، وجيب تقييم نتائج مثل هذه الضربات اجلوية بعناية 
شديدة. واليونان أحد البلدان األقرب إىل منطقة األزمة ومن مث فإن جيع 
مبادرهتا موجهة حنو استنفاد كل الوسائل املمكنة، بداًل من اللجوء إىل 
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القوة. وال ميكن أن تصبح ضالعة يف أنشطة عسكرية، وال ينبغي ألّي 
بلد آخر يف املنطقة أن يفعل ذلك 160 .

االتصال  لفريق  الوزاري  االجتماع  أن  إىل  أنساي  السيد  وأشار 
ُعقد  الذي  اإلسالمي،  املؤمتر  ملنظمة  والتابع  واهلرسك  بالبوسنة  املعين 
عملية  أن  على  شدد   ،1994 الثاين/يناير  17 كانون  يف  جنيف  يف 
السالم، لكي حتقق أّي جناح وتكون هلا أّي مشروعية، جيب أن تكفل 
وسيادهتا،  اإلقليمية  وسالمتها  واهلرسك  البوسنة  استقالل  يلي:  ما 
ووجود أراضي للبوسنة واهلرسك صاحلة وميكن الدفاع عنها من الزاويتني 
اجلغرافية واالقتصادية؛ وعودة جيع األراضي املستوىل عليها بالقوة وإزالة 
هنر  إىل  بالوصول  واهلرسك  البوسنة  واحتفاظ  اإلثين”؛  “التطهري  آثار 
سافا والبحر األدرياتيكي؛ وإبقاء سراييفو عاصمة غري مقسمة للبوسنة 
واهلرسك؛ وعودة الالجئني واملشردين إىل ديارهم؛ ووجود ضمانات دولية 
املستقبل. ودعا وزراء منظمة  اتفاق سالم وضمانات لألمن يف  لتنفيذ 
املؤمتر اإلسالمي أيضًا إىل إعادة فتح مطار توزال، وكذلك رفع احلصار 
عن سراييفو. وقال املتحدث إن اجملتمع الدويل يعترب قرار جملس منظمة 
حلف مشال األطلسي “خطوة يف االجتاه الصحيح”، ولكنه يعتقد أن 
املدنيني يف  السكان  أيضًا ألمن  اهتمامًا  يويل  أن  ينبغي  الدويل  اجملتمع 
جيع “املناطق اآلمنة”، وأنه يؤيد مفهوم إعالن مدينة موستار “منظمة 
آمنة”. وتعتقد منظمة املؤمتر اإلسالمي أيضًا أن احملكمة الدولية ينبغي 
التأييد  التأخري. وأعرب مرة أخرى عن  بدون مزيد من  العمل  تبدأ  أن 
الكامل من ِقبل املؤمتر اإلسالمي حلق البوسنة واهلرسك يف الدفاع عن 
األسلحة  حظر  رفع  إىل  داعيًا  امليثاق،  من   51 املادة  مبوجب  نفسها 
بوجود  تفيد  اليت  التقارير  إىل  وأشار  واهلرسك.  البوسنة  على  املفروض 
قوات نظامية للجيشني الصريب والكروايت يف البوسنة واهلرسك، قائاًل إن 
منظمة املؤمتر اإلسالمي تنتظر باهتمام شديد تقرير األمني العام بشأن 
االنسحاب الكامل لعناصر اجليش الكروايت من البوسنة. وإذا مل ميتثل 
اجلزاءات  أشد  فرض  ينبغي  فإنه  الشأن،  هبذا  اجمللس  لطلب  الكروات 

االقتصادية صرامة على كرواتيا فوراً 161 .
وأيد معظم املتكلمني يف املناقشة استخدام الضربات اجلوية من ِقبل 
منظمة حلف مشال األطلسي لردع الصرب البوسنيني عن شن مزيد من 
اهلجمات ضد سراييفو، وكانوا يتشاطرون الرأي الذي مفاده أن القرارات 
جملس  قراراي  مع  تتسق  األطلسي  مشال  حلف  منظمة  تتخذها  اليت 
 األمن 824 )1993( و836 )1993( وال تتطلب موافقة أخرى من 
اجمللس 162 . إاّل أن عدداً منهم شدد على أن استعمال القوة ينبغي دومًا 

S/PV.3336 )االستئناف 3(، الصفحات 223 إىل 226.  160
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املتحدة(؛ والصفحات  )اململكة  الصفحات 22 إىل 25   ،S/PV.3336  162

 49 والصفحات  )نيوزيلندا(؛   49 إىل   44 والصفحات  )إسبانيا(؛   32 إىل   25
إىل   60 والصفحات  )األرجنتني(،   59 إىل   54 والصفحات  )نيجرييا(؛   54 إىل 
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توسيع  إىل  آخرون  ودعا   . 163 أخري  إليها كمالذ  ُيلجأ  أداة  يكون  أن 
نطاق استخدام القوة حبث يشمل املناطق اآلمنة اخلمس األخرى 164 .

وأعرب بعض املتحدثني عن تأييده القرتاح وضع سراييفو حتت إدارة 
األمم املتحدة املؤقتة 165 .

واهلرسك  البوسنة  أن  فكرة  عن  اإلعراب  متحدثون كثريون  وكرر 
ينبغي السماح هلا مبمارسة حقها يف الدفاع عن النفس، وطالبوا اجمللس 

برفع حظر األسلحة املفروض على حكومة البوسنة 166 .

 S/PV.3336و التشيكية(؛  )اجلمهورية   67 إىل   64 والصفحات  )عمان(؛   63
 76 إىل   73 والصفحات  )رواندا(؛   73 إىل   71 الصفحات   ،)1 )االستئناف 
)جيبويت(؛ والصفحات 90 إىل 92 )النمسا(؛ والصفحات 93 و95 )النرويج(؛ 
)أفغانستان(؛ والصفحات 107 إىل 111 )تركيا(؛  والصفحات 102 إىل 106 
)إيطاليا(؛  إىل 120  والصفحات 116  )السويد(؛  إىل 116  والصفحات 112 
إىل   129 والصفحات  اإلسالمية(؛  إيران  )جهورية   124 إىل   120 والصفحات 
إىل  والصفحات 136  والصفحات 33 إىل 136 )هولندا(؛  )إندونيسيا(؛   133
)االستئناف   S/PV.3336و )اليابان(؛  و140   139 والصفحتان  )كندا(؛   139
2(، الصفحات 146 إىل 148 )اجلزائر(؛ والصفحات 148 إىل 156 )األردن(؛ 
)ألبانيا(؛   167 إىل   164 والصفحات  )تونس(؛   163 إىل   157 والصفحات 
والصفحات 167 إىل 174 )السنغال(؛ والصفحات 174 إىل 177 )كولومبيا(؛ 
)بلجيكا(؛   181 إىل   179 والصفحات  )فنلندا(؛  و179   178 والصفحتان 
إىل   187 والصفحات  السعودية(،  العربية  )اململكة   187 إىل   181 والصفحات 
190 )السودان(؛ والصفحات 190 إىل 193 )آيرلندا(؛ والصفحات 204 إىل 
 210 والصفحتان  )لكسمربغ(؛   210 إىل   207 والصفحات  )الربتغال(؛   207
إىل 216   213 الصفحات   ،)3 )االستئناف   S/PV.3336و )الدامنرك(؛  و211 
)املغرب(؛ والصفحات 216 إىل 219 )بنغالديش(؛ والصفحات 219 إىل 223 
)اإلمارات العربية املتحدة(؛ والصفحات 226 إىل 231 )الكويت(؛ والصفحات 
السالم(؛  دار  )بروين  و236   235 والصفحتان  )إستونيا(؛   235 إىل   232

والصفحات 242 إىل 244 )ليتوانيا(.
S/PV.3336، الصفحات 44 إىل 49 )نيوزيلندا(؛ والصفحات 90 إىل   163

92 )النمسا(، والصفحات 112 إىل 116 )السويد(؛ وS/PV.3336 )االستئناف 
2(، الصفحتان 178 و179 )وفنلندا(.

S/PV.3336، الصفحات 73 إىل 76 )جيبويت(؛ والصفحات 120 إىل   164

124 )جهورية إيران اإلسالمية( وS/PV.3336 )االستئناف 2(، الصفحات 157 
إىل 163 )تونس(؛ والصفحات 167 إىل 174 )السنغال(؛ والصفحات 181 إىل 
187 )اململكة العربية السعودية(؛ وS/PV.3336 )االستئناف 3(، الصفحات 213 
إىل 216 )املغرب(؛ والصفحات 216 إىل 219 )بنغالديش(؛ والصفحات 219 

إىل 223 )اإلمارات العربية املتحدة(؛ والصفحات 226 إىل 231 )الكويت(.
 S/PV.3336و )األرجنتني(؛   59 إىل   54 الصفحات   ،S/PV.3336  165

)االستئناف 2(؛ الصفحات 204 إىل 207 )الربتغال(.
S/PV.3336، الصفحات 49 إىل 54 )نيجرييا(؛ و60 إىل 63 )عمان(؛   166

والصفحات  )رواندا(؛   73 إىل   71 الصفحات  1(؛  )االستئناف   S/PV.3336و
)أفغانستان(؛ والصفحات 107 إىل 111 )تركيا(؛ والصفحات  102 إىل 106 
 129 إىل   124 والصفحات  اإلسالمية(؛  إيران  )جهورية   124 إىل   120
)أذربيجان(؛ والصفحات 129 إىل 133 )إندونيسيا(؛ وS/PV.3336 )االستئناف 
2(، الصفحات 146 إىل 148 )اجلزائر(؛ والصفحات 148 إىل 156 )األردن(؛ 

ودعا عدد من املتحدثني إىل تقدمي مرتكيب جرائم احلرب واجلرائم 
ضد اإلنسانية اليت ارتكبت يف إقليم البوسنة واهلرسك للمحاكمة أمام 

احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة 167 .
وأيد بعض املتحدثني االقرتاح الداعي إىل نقل حمادثات السلم إىل 

نيويورك، بالقرب من جملس األمن 168 .

المقرر المؤرخ 25 شباط/فبراير 1994: رسالة موجهة 
من الرئيس إلى األمين العام

تشرين  املؤرخ 28  الرئيس  ببيان  وعماًل  يف 10 شباط/فرباير 1994، 
األول/أكتوبر 1993 169 ، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن مذحبة 
السكان املدنيني يف ستوبين دو، اليت وقعت يوم 23 تشرين األول/أكتوبر 
1993 170 . وأفاد األمني العام يف التقرير عن نتائج التحقيق الذي أجرته 
الشرطة العسكرية التابعة لقوة األمم املتحدة للحماية. وذكر األمني العام 
أنه قد ُحدد بوضوح حىت اآلن هوية 23 ضحية، ومل يعرف حىت اآلن 
الرئيسيون  مكان 13 قرويًا آخر، ويفرتض أهنم قد ماتوا. واألشخاص 
املشتبه يف ارتكاهبم هذه اجلرائم هم فيما يبدو عناصر متطرفة من جملس 
الدفاع الكروايت. وتستمر التحقيقات للحصول على أكرب عدد ممكن من 
األدلة، هبدف حتديد هوية اجلناة من أجل حماكمتهم يف هناية املطاف 

أمام احملكمة الدولية.
رئيس جملس  أبلغ   ، 171 مؤرخة 25 شباط/فرباير 1994  وبرسالة 

األمن األمني العام مبا يلي:
يعرب أعضاء جملس األمن عن امتناهنم لكم على تقريركم املؤرخ 10 
شباط/فرباير 1994، بشأن املذحبة اليت تعرض هلا السكان املدنيون يف 

ستوبين دو، يف البوسنة واهلرسك.

)ألبانيا(؛   167 إىل   164 والصفحات  )تونس(؛   157 إىل   153 والصفحات 
إىل   187 والصفحات  السعودية(؛  العربية  )اململكة   187 إىل   181 والصفحات 
 223 إىل   219 الصفحات   ،)3 )االستئناف   S/PV.3336و )السودان(؛   190
والصفحات  )الكويت(؛  إىل 231  والصفحات 226  املتحدة؛  العربية  )اإلمارات 

232 إىل 235 )إستونيا(.
والصفحات 124  )تركيا(؛  إىل 111  الصفحات 107   ،S/PV.3336  167

إىل 129 )أذربيجان(؛ وS/PV.3336 )االستئناف 2(، الصفحات 148 إىل 156 
)األردن(؛ وS/PV.3336 )االستئناف 3(، الصفحات 219 إىل 223 )اإلمارات 

العربية املتحدة(؛ والصفحات 226 إىل 231 )الكويت(.
)تونس(؛   163 إىل   157 الصفحات   ،)2 )االستئناف   S/PV.3336  168 

وS/PV.3336 )االستئناف 3(، الصفحات 226 إىل 231 )الكويت(.
.S/26661  169

.S/1994/154  170

.S/1994/217  171
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يف  الواردة  التحقيق  نتائج  إزاء  القلق  ببالغ  اجمللس  أعضاء  ويشعر 
تقريركم، ويطلبون إليكم من مث إحالة التقرير، وكذلك جيع املعلومات 
املتاحة بتصرف األمانة العامة اليت قد تكشف عن ارتكاب انتهاكات 
خطرية للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم يوغوسالفيا السابقة، إىل املدعي 
االنتهاكات  املسؤولني عن  الدولية حملاكمة األشخاص  للمحكمة  العام 
يوغوسالفيا  إقليم  يف  ارتكبت  اليت  الدويل  اإلنساين  للقانون  اجلسيمة 

السابقة منذ عام 1991.
ويرحب أعضاء اجمللس حبقيقة أن التحقيقات ما زالت جارية بغية 
احلصول على أكرب قدر ممكن من القرائن وسيكونون ممتنني إذا ما أمكن 

إحاطتهم علمًا باستمرار بتقدم التحقيقات.

المقرر المؤرخ 4 آذار/مارس 1994 )الجلسة 3344(: 
القرار 900 )1994(

يف اجللسة 3344، املعقودة يف 4 آذار/مارس 1994، استأنف اجمللس 
نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول األعمال، 
يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة  ممثل  اجمللس  دعا 
املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )فرنسا( 
الروسي  االحتاد  من  مقدم  قرار  مشروع  نص  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه 
عدة  وإىل   ، 172 املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  وفرنسا  وإسبانيا 

وثائق أخرى 173 .
قد  مؤخراً  تطورات حدثت  ثالثة  إن  واهلرسك  البوسنة  ممثل  وقال 
منظمة  وجهته  الذي  اإلنذار  أسفر  أواًل،  بالتفاؤل.  إحساسًا  أوجدت 
حلف مشال األطلسي إىل الصرب البوسنيني عن وقف قصف سراييفو. 
للطائرات  األطلسي  منظمة حلف مشال  طائرات  مؤخراً  تصدت  ثانيًا، 
الصربية اليت كانت تنتهك منطقة احلظر اجلوي فوق اجملال اجلوي للبوسنة 
واهلرسك. ثالثًا، مت اتفاق بني كرواتيا والبوسنة واهلرسك وعناصر كرواتية 
بوسنية على إنشاء احتاد كونفيدرايل بني كرواتيا والبوسنة واهلرسك، فضاًل 
القرار  مشروع  أن  املتحدث  ورأى  واهلرسك.  البوسنة  داخل  احتاد  عن 
املعروض على اجمللس ينبغي أن يرمي إىل التنفيذ الكامل للقرارين 824 
)1993( و836 )1993( بشأن سراييفو، مما يسفر عن االنسحاب 
الكامل للقوات الصربية والرفع الكامل ملتاريس الطرق، وإعادة اخلدمات 
األساسية إىل املدينة وسكاهنا. وشدد على أنه ما مل ينفذ مشروع القرار 

 .S/1994/224  172

األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة  شباط/فرباير 1994   24 مؤرخة  رسالة   173

من ممثل كرواتيا )S/1994/216(، ورسالة مؤرخة 24 شباط/فرباير 1994 موجهة 
إىل األمني العام من ممثل إندونيسيا )S/1994/221(، ورسالة مؤرخة 3 آذار/مارس 
1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك )S/1994/249(؛ 
البوسنة  ممثلي  من  العام  األمني  إىل  موجهة   1994 آذار/مارس   3 مؤرخة  ورسالة 

 .)S/1994/255( واهلرسك وكرواتيا

تنفيذاً صحيحًا، ستظل سراييفو حتت احلصار. وبينما ترحب حكومة 
حماولة  يف  احلكومات  جيع  من  املقدمة  باملساعدة  واهلرسك  البوسنة 
إحالل السلم، فإهنا لن تشعر بأهنا ملزمة باتفاقات يتم التوصل إليها بني 
قوات حتتل البوسنة واهلرسك من جهة، وأعضاء جملس األمن من اجلهة 
األخرى، ما مل تكن هذه االتفاقات متسقة مع الوضع القانوين للبوسنة 
واهلرسك كعضو يف األمم املتحدة ومع سيادهتا وسالمتها اإلقليمية 174 .

وحتدث ممثل باكستان قبل التصويت فقال إنه يرحب بالتقدم الذي 
يشعر  ولكنه  األطلسي،  مشال  حلف  منظمة  إنذار  خالل  من  حتقق 
إزالة  ورفضهم  سراييفو  حصار  يف  البوسنيني  الصرب  الستمرار  بالقلق 
اجملتمع  إن  املدينة. وقال  أماكن معينة حول  الثقيلة من  كل أسلحتهم 
يلني عزمه على  أاّل  وينبغي  نفسه،  راضيًا عن  أاّل يصبح  ينبغي  الدويل 
ضمان سالمة وأمن السكان املدنيني يف جيع “املناطق اآلمنة” وغريها 
من البلدات واملدن املهددة يف البوسنة واهلرسك. مث تطرق إىل مشروع 
القرار فقال إنه يعكس تصميم اجملتمع الدويل على ضمان هناية حصار 
احلياة  إىل  والعودة  األساسية  اخلدمات  إعادة  ذلك  يف  مبا  سراييفو، 
الطبيعية، وفقًا لألهداف اليت حددها اجمللس يف القرار 824 )1993(. 
إاّل أنه كان من املمكن تعزيزه بإشارة إىل التهديد باهلجمات اجلوية، يف 
حالة استئناف املعتدين قصف سراييفو أو إعادة وزعهم األسلحة الثقيلة 
يف منطقة االستبعاد. وقال املتحدث كذلك إن اجمللس سيبدأ، باعتماده 
مشروع القرار، عملية ميكن أن تفضي إىل الرفع الفعلي حلصار سراييفو. 
األخرى  اآلمنة  املناطق  محاية  لضمان  آلية  إىل  يؤدي  أن  أيضًا  وينبغي 

واملدن املهددة مثل ماغالي وموستار وفيتيز 175 .

على  املعروض  القرار  مشروع  أن  التشيكية  اجلمهورية  ممثل  وذكر 
حتذيرات  عدة  هناك  أن  إاّل  سراييفو.  جناح  استثمار  إىل  موجه  اجمللس 
ينبغي طرحها يف هذا السياق. أواًل، أعلن جملس األمن أن املناطق اآلمنة 
مشروع  ديباجة  يف  املذكورة  الثالث  املدن  وال  وحدها  سراييفو  ليست 
الضروري  ومن  وبيهاتش.  وغورازدي  زيبا  منها  مدن،  بل ست  القرار، 
احلرص على الوفاء بااللتزامات األسبق من جانب اجمللس أيضًا. ثانيًا، 
أصبحت قوة األمم املتحدة للحماية تنوء بالفعل مبا يزيد على طاقتها، 
اجمللس  أسندها  اليت  املهام  مع  متناسبًا  حجمها  يكون  أن  املهم  ومن 
اليت حدثت  اهلامة  بالتطورات  القرار  يرحب مشروع  بينما  ثالثًا،  إليها. 
البوسنيني،  والكروات  وكرواتيا  واهلرسك،  البوسنة  بني  املفاوضات  يف 
تبقى املسألة “اليت تثري احلنق” املتعلقة مبشاركة قوات كرواتية يف البوسنة 
بيانه  القوات جيب أن ترحل، مثلما طالب اجمللس يف  واهلرسك. فهذه 

الرئاسي الصادر يف الشهر املاضي 176 .

S/PV.3344، الصفحات 2 إىل 4.   174

املرجع نفسه، الصفحتان 4 و5.   175

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7.   176



٧0٧ النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 900 )1994(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة بشأن النزاع يف جهورية 

البوسنة واهلرسك،
وإذ حييط علمًا بالتطورات اإلجيابية يف سراييفو وما حوهلا مما يشكل 
خطوة أوىل فقط حنو إعادة إحالل السلم واألمن يف جيع أحناء جهورية 
البوسنة واهلرسك على أساس تسوية عن طريق التفاوض بني األطراف، 
القرارين  مبوجب  حوهلا  وما  سراييفو  يف  املتخذة  التدابري  إىل  يشري  وإذ 
824 )1993( املؤرخ 6 أيار/مايو 1993 و836 )1993( املؤرخ 4 
حزيران/يونيه 1993، وإذ يرحب باالتفاق الذي مت التوصل إليه يف 9 
شباط/فرباير 1994 بني حكومة جهورية البوسنة واهلرسك وممثل األمني 
العام اخلاص ليوغوسالفيا السابقة وبني الطرف الصريب البوسين واملمثل 
اخلاص لألمني العام بشأن وقف إطالق النار والتدابري املتصلة باألسلحة 

الثقيلة يف سراييفو وما حوهلا،
وإذ يؤكد على ما لتحقيق احلرية الكاملة يف احلركة للسكان املدنيني 
أمهية  من  الطبيعية يف سراييفو  احلياة  إىل  للعودة  وما  األساسية  والسلع 

بالغة،
وتصميمًا منه على إعادة اخلدمات العامة األساسية يف سراييفو،

العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  حكوميت  باعتزام  يرحب  وإذ 
وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية، الذي أعلن يف 2 آذار/

مارس 1994، كجزء من اجلهد الدويل املبذول إلعادة احلياة الطبيعية 
لتقييم  سراييفو  إىل  مشرتكة  مدنية  بعثة  بإرسال  فوراً  القيام  املدينة،  يف 

احتياجات إعادة اخلدمات العامة األساسية، يف إطار األمم املتحدة،
وإذ يؤكد من جديد يف هذا السياق سيادة جهورية البوسنة واهلرسك 

وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي،
وإذ يكرر تأكيد أمهية احلفاظ على سراييفو، عاصمة جهورية البوسنة 

واهلرسك، مدينة موحدة ومركزاً متعدد الثقافات واألعراف والديانات،
وإذ يرحب هبدف حتقيق التناوب الفوري ألفراد قوة األمم املتحدة 

للحماية يف سريربينيتسا، وإعادة فتح مطار توزال يف وقت مبكر،
وإذ يضع يف اعتباره املناقشات اجلادة اليت أجريت فيما يتعلق مبسألة 
سراييفو، كجزء من تسوية شاملة، يف املفاوضات اجلارية يف إطار املؤمتر 

الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة،
وإذ يساوره بالغ القلق لتدهور احلالة يف ماغالي،

املدنيني يف أجزاء  السكان  إزاء حالة  أيضًا  القلق  بالغ  وإذ يساوره 
أخرى من إقليم جهورية البوسنة واهلرسك، مبا يف ذلك موستار وفيتيز 

وما حوهلما،

وإذ يرحب، يف هذا السياق، بالتطورات اهلامة األخرية يف مفاوضات 
والطرف  واهلرسك  البوسنة  جهورية  حكومة  بني  أجريت  اليت  السلم 
حنو  بوصفها خطوات  ومع حكومة جهورية كرواتيا،  البوسين  الكروايت 
اشرتك  اليت  املفاوضات  عن  فضاًل  شاملة،  سياسية  تسوية  إىل  التوصل 

فيها الطرف الصريب البوسين،

إىل  واملشردين  الالجئني  عودة  تسهيل  أمهية  اعتباره  يف  يضع  وإذ 
ديارهم،

للقانون  الكامل  اليت يعلقها على االمتثال  وإذ يشدد على األمهية 
اإلنساين الدويل جبميع جوانبه يف جهورية البوسنة واهلرسك،

وإذ يشري إىل أحكام القرار 824 )1993( بشأن املناطق اآلمنة، 
وإذ يقرر أن احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك ما زالت تشكل هتديداً 
الفصل  السياق، مبوجب  الدوليني، وإذ يتصرف يف هذا  للسلم واألمن 

السابع من ميثاق األمم املتحدة،

املتحدة  األمم  قوة  مع  األطراف  جيع  تتعاون  أن  يطلب   -  1
للحماية يف تعزيز وقف إطالق النار يف سراييفو وما حوهلا؛

يطلب إىل جيع األطراف، مبساعدة األمم املتحدة، حتقيق   -  2
سراييفو  إىل  اإلنسانية  والسلع  املدنيني  السكان  النتقال  الكاملة  احلرية 
ومنها وداخلها، وإزالة جيع العقبات اليت تعرقل حرية االنتقال واملساعدة 

على عودة احلياة الطبيعية إىل املدينة؛

ولفرتة  عاجلة  يعني، كمسألة  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  3
حمدودة، موظفًا مدنيًا أقدم، يعمل حتت سلطة ممثل األمني العام اخلاص 
ليوغوسالفيا السابقة، إلجراء تقييم ووضع خطة عمل شاملة، باالشرتاك 
نظر جيع  تقييم وجهات  وبعد  واهلرسك  البوسنة  مع حكومة جهورية 
خمتلف  يف  األساسية  العامة  اخلدمات  إلعادة  املعنية،  احمللية  السلطات 
مقاطعات سراييفو خبالف مدينة بايل؛ وتسند إىل هذا املوظف سلطة 
الوثيق  بالتنسيق  والعمل،  واهلرسك،  البوسنة  مساعدة حكومة جهورية 
مع السلطات احمللية املعنية واملمثلني احملليني لألمم املتحدة، على تنفيذ 

اخلطة؛

يدعو األمني العام إىل إنشاء صندوق استئماين للتربعات،   -  4
إلعادة  أعاله،   3 الفقرة  يف  املبني  اإلطار  منه ضمن  اإلنفاق  سيجري 
إىل  العودة  تشجيع  أجل  من  سراييفو  إىل  األساسية  العامة  اخلدمات 
احلياة الطبيعية يف املدينة، ويشجع الدول وغريها من املاحنني على التربع 

للصندوق؛

يطلب إىل األمني العام أن يقدم يف غضون أسبوع واحد من   -  5
اختاذ هذا القرار تقريراً عن سبل ووسائل تنفيذ األهداف املبينة أعاله، مبا 

يف ذلك تكلفتها التقديرية؛
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إىل  املساعدة  تقدمي  اآلخرين  واملاحنني  الدول  إىل  يطلب   -  6
العام، وخاصة عن طريق املساعدة باألفراد واملعدات، يف تنفيذ  األمني 

قرارات جملس األمن ذات الصلة املتعلقة بالبوسنة واهلرسك؛
يطلب كذلك إىل األمني العام أن يقدم يف غضون عشرة أيام   -  7
من اختاذ هذا القرار تقريراً عن اجلدوى والطرائق الكفيلة بتطبيق احلماية، 
ماغالي  يف   ،)1993( و836   )1993(  824 القرارين  يف  احملددة 
وموستار وفيتيز، مع مراعاة جيع التطورات يف امليدان ويف املفاوضات بني 

األطراف على السواء؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره النشط.  -  8

من  الرئيسي  الغرض  إن  فقال  التصويت  بعد  الصني  ممثل  وحتدث 
القرار املتخذ تواً هو حتسني احلالة اإلنسانية يف سراييفو وإعادة اخلدمات 
األساسية. واستناداً إىل االعتبارات اإلنسانية، صّوت الوفد الصيين لصاحل 
الصراعات  أن  وهو  الصيين  املوقف  من جديد  املتحدث  وأكد  القرار. 
على  بلده  وفد  عن حتفظات  معربًا  السلمية،  بالوسائل  تسويتها  ينبغي 
ترى  الصني  إن  وقال  امليثاق.  من  السابع  الفصل  إىل  القرار  احتكام 
أيضًا أن إقامة مناطق آمنة يف البوسنة واهلرسك هي جمرد تدبري مؤقت 
وليست حاًل أساسيًا. وعند النظر يف املناطق اآلمنة اإلضافية، سيكون 
قد  املتوقعة  النتائج  إذا كانت  ملا  استعراض جدي  إجراء  الضروري  من 
األمم  قوة  لدى  إذا كانت  فعاًل، وما  املقامة  اآلمنة  املناطق  حتققت يف 
الكافية  واملالية  البشرية  املوارد  القائمة،  الظروف  يف  للحماية،  املتحدة 

ألداء مهام إضافية 177 .
القرار  اختذ  اجمللس  إن  فقال  فرنسا،  ممثل  بصفته  الرئيس  وحتدث 
مبوجب الفصل السابع من امليثاق، وذلك ألن القرارات األخرى املتعلقة 
بالبوسنة ترجع إىل آب/أغسطس 1992. ويف السياق احلايل كان عدم 
هبا  يبعث  اليت  اإلشارات”  السابع سيصبح “أسوأ  الفصل  إىل  اللجوء 
اجمللس. وعدا عن ذلك، سيمنح تطبيق الفصل السابع، الذي ال يعين 
السلطة  املتحدة للحماية  القوة، قوة األمم  تلقائيًا إىل استعمال  اللجوء 

الالزمة للتغلب على العقبات اليت قد تعّقد تنفيذ واليتها 178 .

المقرر المؤرخ 14 آذار/مارس 1994 )الجلسة 
3349(: بيان من الرئيس

يف 11 آذار/مارس 1994، وعماًل بالقرار 900 )1994(، قدم األمني 
على  اآلمنة  املناطق  مفهوم  تطبيق  إمكانية  عن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام 
ملفاهيم  عامًا  عرضًا  أيضًا  التقرير  وقدم   . 179 وفيتيز  وموستار  ماغالي 
ومتطلبات قوة األمم املتحدة للحماية. وقال األمني العام إن فائدة تطبيق 

املرجع نفسه، الصفحة 11.   177

املرجع نفسه، الصفحتان 14 و15.   178

 .S/1994/291  179

السياق  يف  تدرس  أن  وفيتيز جيب  موستار  على  اآلمنة  املناطق  مفهوم 
األوسع للحالة العامة على األرض. فلو كان النزاع ال يزال مستمراً لكان 
اخلطوة.  هذه  مثل  الختاذ  مربر  اهلجمات  شن  عن  الردع  إمكانية  يف 
ولكن، مع وقف إطالق النار تربز أولويات جديدة تفرض نفسها. وال 
تعتقد قوة األمم املتحدة للحماية أن هناك، يف هذه النقطة من الزمن، 
حاجة إىل تطبيق احلماية احملددة يف قراري جملس األمن 824 )1993( 
حيث  ملاغالي،  بالنسبة  أما  وفيتيز.  موستار  على   )1993( و836 
تستمر األعمال القتالية، فال تنطبق احلجة نفسها بل قد يكون من اخلري 
تطبيق مفهوم املنطقة اآلمنة على تلك املدينة. ومن الواضح يف الوقت 
نفسه أن قوة األمم املتحدة للحماية لن تكون قادرة على توفري احلماية 
املطلوبة مبواردها احلالية. وقال األمني العام يف هذا الصدد إن اجمللس لو 
قرر أن يعلن اعتبار مدينة ماغالي منطقة آمنة، فسيلزم 500 1 جندي 
 )1994(  900 القرار  تنفيذ  سيطلب  ذلك،  على  وعالوة  إضافيون. 
زيادة يف القوام املأذون به لقوة األمم املتحدة للحماية مبا يبلغ جمموعه 
250 8 جنديًا. ولذا فهو يوصي بأن يأذن اجمللس هبذه الزيادة لتمكني 
القوة من نزع سالح سراييفو، وإعادة احلياة الطبيعية يف املدينة، واحلفاظ 

على السلم يف وسط البوسنة.
ويف اجللسة 3349، املعقودة يف 14 آذار/مارس 1994، استأنف 
ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة 
يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )فرنسا( انتباه أعضاء اجمللس 
إىل تقرير األمني العام وإىل رسالة مؤرخة 11 آذار/مارس 1994 موجهة 
إىل األمني العام من ممثل البوسنة واهلرسك 180 ، وأعلن الرئيس بعد ذلك 
أعضاء جملس  بني  فيما  أجريت  أعقاب مشاورات  له، يف  ُأذن  قد  أنه 

األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 181 :
ما زال جملس األمن يشعر بالقلق البالغ الستمرار القتال يف جهورية 
البوسنة واهلرسك. وهو يأسف خاصة لتدهور احلالة بسرعة يف منطقة 
ماغالي وللخطر الذي ميثله ذلك على حياة السكان املدنيني الباقني. 
وهو يالحظ أن هذه احلالة اليت ال ميكن حتملها تواصلت بسبب حدة 
الصريب  اجلانب  يتحمل  الذي  أشهر،  تسعة  ملدة  املدينة  احلصار حول 

البوسين مسؤوليته بالدرجة األوىل.
ويدين اجمللس بشدة القصف العشوائي الذي يقوم به اجلانب الصريب 
البوسين للسكان املدنيني يف ماغالي والذي أسفر عن خسائر فادحة 

تتمثل يف إزهاق األرواح وحدوث خسائر مادية.
وحييط اجمللس علمًا بقلق خاص باألنباء املتعلقة بالعمليات املتكررة 
لعرقلة وهنب قوافل املساعدة اإلنسانية املوجهة إىل السكان املدنيني يف 
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 ،1994 آذار/مارس   10 يف  جد  حادث  آخر  ذلك  يف  مبا  ماغالي 
املدينة.  إىل  الوصول  من  معونة  شاحنات  ست  فيه  منعت  الذي 
األول/ تشرين   25 منذ  قافلة  أّي  وصول  عدم  لريوعه  اجمللس   وإن 

أكتوبر 1993. ويالحظ اجمللس أن السكان املدنيني يعتمدون اعتماداً 
توفري هذه  بالقائمني على  كليًا على عمليات اإلسقاط اجلوي ويشيد 
واجلانب  البوسين  الصريب  اجلانب  اجمللس  ويطالب  احليوية.  البعثات 
الكروايت البوسين بأن يسمحا فوراً ودون أّي شروط مبرور جيع القوافل 
اإلنسانية وباإلجالء الفوري للذين هم حباجة إىل العناية الطبية العاجلة. 
ويطالب اجمللس أيضًا باإلهناء الفوري للحصار املفروض على ماغالي.

املتحدة للحماية اآلن من  أفراد قوة األمم  ويرحب اجمللس بتمكن 
بالسماح لقوة  البوسين  الوصول إىل ماغالي، ويطالب اجلانب الصريب 
حنو  وعلى  عرقلة  دون  ماغالي  إىل  بالوصول  للحماية  املتحدة  األمم 

مستمر.
قوة  أفراد  على  مؤخراً  حدثت  اليت  اهلجمات  أيضًا  اجمللس  ويدين 
األمم املتحدة للحماية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها 
من املنظمات اإلنسانية. وهو يكرر مطالبته جيع األطراف بأن يكفلوا 
املوظفني  جيع  وكذلك  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  أفراد  وأمن  سالمة 
التابعني لألمم املتحدة وللمنظمات غري احلكومية، وعدم عرقلة تنقلهم 

حبرية يف جيع أحناء جهورية البوسنة واهلرسك.
ويؤكد اجمللس عزمه على صون وتعزيز التطورات اإلجيابية اليت جدت 
مؤخراً جتاه إحالل السلم يف جهورية البوسنة واهلرسك ويالحظ يف هذا 
التعرض ملزيد  املدنيني من  السياق أمهية محاية مدينة ماغالي وسكاهنا 
من األعمال العدائية. وسوف يواصل اجمللس النظر يف حالة ماغالي يف 
سياق حبثه تقرير األمني العام وفقًا لقراره 900 )1994( املؤرخ 4 آذار/

مارس 1994.

المقرر المؤرخ 6 نيسان/أبريل 1994 )الجلسة 
3359(: بيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 2 نيسان نيسان/أبريل 1994 موجهة إىل رئيس جملس 
نيسان/  1 مؤرخة  رسالة  واهلرسك  البوسنة  ممثل  أحال   ، 182 األمن 

أبريل 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن من وزير خارجية البوسنة 
واهلرسك. ويف تلك الرسالة أفاد رئيس الوزراء بأن هجومًا صربيًا جديداً 
ُيشن على مدينة غورازدي احملاصرة، يف حتّد جلميع قرارات جملس األمن 
 ،)1993( و836   )1993(  824 القرارين  سيما  وال  الصلة،  ذات 
اللذين ُأعلن مبوجبهما اعتبار غورازدي “منطقة آمنة”. وطلب أن يعقد 
استخدام  اليت حالت دون  األسباب  لتحديد  األمن دورة طارئة  جملس 
 836 القرار  منحها  اليت  اآلمنة”  املناطق  على  اهلجمات  “ردع  والية 

 .S/1994/378  182

أعلنتها  اليت  قاموا مبهاجة غورازدي  الذين  للتصّدي ألولئك   )1993(
األمم املتحدة “منطقة آمنة”.

ويف اجللسة 3359، املعقودة يف 6 نيسان/أبريل 1994 استجابة 
للطلب الوارد يف الرسالة املذكورة أعاله، أدرج اجمللس الرسالة يف جدول 
أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، 
يف  احلق  له  يكون  أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء 
عدة  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  )نيوزيلندا(  الرئيس  وجه  مث   التصويت. 
وثائق 183 ، وأعلن أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني 

أعضاء اجمللس بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 184 :
إن جملس األمن يساوره بالغ القلق إزاء استمرار العنف يف جهورية 
البوسنة واهلرسك، ال سيما اهلجمات اليت شنت على املنطقة اآلمنة يف 
غورازدي، وأعمال العنف واإلرهاب، مبا يف ذلك عمليات التطهري العرقي 

اليت أبلغ مؤخراً عن ارتكاهبا يف بانيا لوكا وبرييدور.
وحييط اجمللس علمًا برسالة وزير خارجية جهورية البوسنة واهلرسك، 
املؤرخة 1 نيسان/أبريل 1994، اليت أشار فيها يف جلة أمور، إىل أعمال 
عدائية ارتكبت يف األجزاء الشرقية من بلده. وإن اجمللس، إذ حييط علمًا 
أيضًا بتقييم احلالة املقدمة من األمانة العامة وما ورد يف الفقرتني 16 و17 
الفقرتني 29 و30  املؤرخ 11 آذار/مارس، ويف  العام  تقرير األمني  من 
من تقريره املؤرخ 16 آذار/مارس 1994، يطلب وضع حّد ألّية أعمال 

استفزازية ترتكب من قبل أّية جهة أيًّا كانت يف املناطق اآلمنة وحوهلا.
واملدفعية  املشاة  وهجمات  القصف  أعمال  بشدة  اجمللس  ويدين 
من قبل قوات الصرب البوسنيني اليت حتاصر املنطقة اآلمنة يف غورازدي 
حيث فقد عدد كبري من املدنيني أرواحهم وأصيب عدة مئات جبراح. 
وحييط اجمللس جبدية علمًا بالتمادي يف حتدي قرارات اجمللس ذات الصلة، 
وال سيما القرارين 824 )1993( املؤرخ 6 أيار/مايو 1993 و836 
)1993( املؤرخ 4 حزيران/يونيه 1993 املتصلني حبماية املناطق اآلمنة. 
ويطالب اجمللس بالوقف الفوري ألّية هجمات أخرى على املنطقة اآلمنة 
التدابري  يف غورازدي وسكاهنا، كما يطالب اجلهات املعنية باختاذ كافة 
املناطق اآلمنة، وفقًا لألحكام ذات  التام ملركز  الالزمة لكفالة االحرتام 

الصلة الواردة يف القرار 824 )1993(.
ويرحب اجمللس بالتدابري اليت جيري اختاذها من قبل قوة األمم املتحدة 
قوة  قائد  يزمع  اليت  وبالزيارة  تعزيز وجودها يف غورازدي،  بغية  للحماية 
األمم املتحدة للحماية القيام هبا إىل البوسنة واهلرسك إلجراء املزيد من 

إىل  موجهة   1994 نيسان/أبريل  و4  آذار/مارس   30 مؤرخة  رسائل   183

 ،S/1994/382و  S/1994/364( واهلرسك  البوسنة  ممثل  من  األمن  جملس   رئيس 
التوايل،  على   ،1994 نيسان/أبريل  و6   5 مؤرختان  ورسالتان  وS/1994/386(؛ 
 S/1994/396( واهلرسك  البوسنة  ممثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل   موجهتان 
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أفراد قوة  املعنية تأمني وصول  للحالة. ويناشد اجمللس األطراف  التقييم 
األمم املتحدة للحماية إىل املنطقة املوجودة داخل غورازدي وحوهلا دون 
عائق، وكفالة سالمة وأمن تلك القوات. ويؤكد اجمللس األمهية اليت يعلقها 
على ضمان سالمة وأمن أفراد قوة األمم املتحدة للحماية يف غورازدي 

وحوهلا.
ويؤكد اجمللس ضرورة هتيئة أحوال عادية يف غورازدي، مبا يف ذلك 
استعادة اخلدمات العامة الضرورية، مبساعدة األمم املتحدة وبالتعاون من 

قبل األطراف املعنية.
ويشجب اجمللس أعمال العنف واإلرهاب مبا يف ذلك التطهري العرقي 
اليت ارتكبت مؤخراً وال سيما يف برييدور وبانيا لوكا، ويؤكد من جديد أن 
 احملكمة الدولية قد أنشئت مبوجب قراره 827 )1993( املؤرخ 25 أيار/

مايو 1993، بغرض التحقيق يف مثل هذه اجلرائم وحماكمة األشخاص 
املتهمني بارتكاهبا. ويشدد اجمللس على األمهية اليت يعلقها على االمتثال 
التام للقانون اإلنساين الدويل بكافة جوانبه يف جيع أحناء جهورية البوسنة 

واهلرسك.
التفاوض  إىل عملية  االنضمام  األطراف  إىل جيع  اجمللس  ويطلب 
يطلب  واهلرسك، كما  البوسنة  يف  للنزاع  سلمي  حل  إجياد  إىل  الرامية 
وقف إطالق النار فوراً واالمتناع عن القيام بأعمال عدائية، وتبادل كافة 
األشخاص الذين سجنوا نتيجة للحرب. واجمللس يرحب باالجتماع املزمع 

عقده يف سراييفو بني القادة العسكريني برعاية األمم املتحدة للحماية.
ويؤكد اجمللس تصميمه على إبقاء املسألة قيد نظره.

المقرر المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1994 )الجلسة 
3364(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1994 نيسان/أبريل   14 يف  املعقودة   ،3364 اجللسة  يف 
الرئيس  أعلن  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
)نيوزيلندا( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء 

جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 185 :
يساور جملس األمن قلق عميق إزاء األحداث اليت وقعت مؤخراً يف 
البوسنة واهلرسك واليت تؤثر على سالمة أفراد قوة األمم املتحدة للحماية 
العامة. وتشكل هذه األحداث  أفادت األمانة  تنقلهم، حسبما  وحرية 
انتهاكات واضحة لقرارات اجمللس، امللزمة لألطراف. ويدين اجمللس تلك 

األحداث وحيذر املسؤولني عنها من العواقب الوخيمة ألفعاهلم.
يف  للحماية  املتحدة  األمم  لقوة  الكاملة  مساندته  اجمللس  ويؤكد 
تنفيذها لقرارات اجمللس ذات الصلة. ويطلب إىل جيع األطراف، وخباصة 
الطرف الصريب البوسين، السماح للقوة حبرية التنقل دون عائق، واالمتناع 

.S/PRST/1994/19  185

عن القيام بأّية أعمال أخرى ميكن أن تعرض سالمة أفراد القوة للخطر. 
توقف  وأن  القوة،  مع  إىل جنب  تعمل جنبًا  أن  األطراف  إىل  ويطلب 
جيع األعمال العدائية وأن تتعاون تعاونًا تامًا يف اجلهود املبذولة من أجل 
التوصل إىل حل سلمي للنزاع يف سائر أحناء جهورية البوسنة واهلرسك.

المقرر المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1994 )الجلسة 
336٧(: القرار 913 )1994(

يف اجللسة 3367، املعقودة يف 21 و22 نيسان/أبريل 1994، استأنف 
اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول 
واإلمارات  وألبانيا،  وأفغانستان،  األردن،  ممثلي  اجمللس  دعا  األعمال، 
العربية املتحدة، وإندونيسيا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وتركيا، 
والسنغال،  وسلوفينيا،  اإلسالمية،  إيران  وجهورية  واجلزائر،  وتونس، 
والسودان، والسويد، وفنلندا، وقطر، وكرواتيا، وماليزيا، ومصر، واملغرب، 
إىل  واليونان  وهنغاريا،  والنمسا،  والنرويج،  السعودية،  العربية  واململكة 
املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلم احلق يف التصويت. ودعا اجمللس 
أيضًا السفري دراغومري ديوكيتش، بناًء على طلبه، إىل خماطبة اجمللس يف 
سياق نظره يف البند، ووجه دعوة إىل السيد إجنني أمحد أنساي، املراقب 

الدائم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي لدى األمم املتحدة.
مث وجه الرئيس )نيوزيلندا( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار 
املتحدة 186 ، وإىل  الروسي وإسبانيا وفرنسا واململكة  مقدم من االحتاد 

عدة وثائق أخرى 187 .

.S/1994/465  186

رسائل مؤرخة 6 و7 و9 و13 و15 و17 و19 نيسان/أبريل 1994،   187

 ،S/1994/400( على التوايل، موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك
 ،S/1994/451و  ،S/1994/426و  ،S/1994/412و  ،S/1994/404و 
وS/1994/456، وS/1994/467(؛ ورسالة مؤرخة 7 نيسان/أبريل 1994 موجهة 
إىل األمني العام من ممثل جهورية إيران اإلسالمية )S/1994/407(؛ ورسالتان مؤرختان 
العام من ممثل  التوايل، موجهتان إىل األمني  12 و15 نيسان/أبريل 1994، على 
نيسان/أبريل   14 مؤرخة  ورسالة  و)S/1994/449(؛   )S/1994/418( يوغوسالفيا 
1994 موجهة إىل األمني العام من ممثل االحتاد الروسي )S/1994/443(؛ ورسالة 
البوسنة  األمن من ممثل  رئيس جملس  إىل  نيسان/أبريل 1994 موجهة  مؤرخة 15 
إىل  موجهة   1994 نيسان/أبريل   15 مؤرخة  ورسالة  )S/1994/450(؛  واهلرسك 
رئيس جملس األمن من ممثل تركيا )S/1994/453(؛ ورسالة مؤرخة 17 نيسان/أبريل 
1994 موجهة إىل األمني العام من ممثل البوسنة واهلرسك )S/1994/457(؛ ورسالة 
ممثل كرواتيا  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة  نيسان/أبريل 1994   18 مؤرخة 
)S/1994/460(؛ ورسالة مؤرخة 18 نيسان/أبريل 1994 موجهة من األمني العام إىل 
رئيس جملس األمن )S/1994/466(؛ ورسالة مؤرخة 18 نيسان/أبريل 1994 موجهة 
إىل رئيس جملس األمن من ممثلي إسبانيا وفرنسا واململكة املتحدة )S/1994/469(؛ 
ماليزيا  ممثل  من  العام  األمني  إىل  موجهة  نيسان/أبريل 1994  مؤرخة 20  ورسالة 
)S/1994/478(؛ ورسالة مؤرخة 21 نيسان/أبريل 1994 موجهة إىل رئيس جملس 
نيسان/  21 مؤرخة  ورسالة  )S/1994/480(؛  واهلرسك  البوسنة  ممثل  من   األمن 
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وحتدث ممثل البوسنة واهلرسك فأعرب عن تأييده للرسالة املؤرخة 18 
نيسان/أبريل املوجهة من األمني العام لألمم املتحدة إىل منظمة حلف 
مشال األطلسي، اليت طلب فيها من األخري أن يأذن بشن ضربات جوية 
ضد مواقع يف املناطق اآلمنة اخلمس األخرى يف البوسنة واهلرسك وحوهلا، 
أيضًا  ورحب  اجمللس.  على  املعروض  القرار  ملشروع  أيضًا  تأييده  وعن 
مبسار عمل الرئيس كلينتون فيما يتعلق مبنظمة حلف مشال األطلسي. إاّل 
أن املتكلم قال إن أيًّا من هذه اخلطوات ال تتصدى لالعتبارات التالية. 
أواًل، ال بد أن يتصرف اجمللس فوراً لكي يستجيب “ملذحبة األبرياء” يف 
غورازدي. والذين صوتوا إلعالن اعتبار غورازدي منطقة آمنة ال ميكن 
هلم أن يتجنبوا اآلن العبء الذي يتحملونه فيما يتعلق حبيوات 70 ألفًا 
من  بداًل  قدم  ما  مها  اجمللس  والتزام  االعتبار  وهذا  املدينة.  من سكان 
حق البوسنة يف الدفاع عن النفس. ثانيًا، ال ميكن للمجلس أن يواصل 
إعاقة حق الدفاع عن النفس إاّل إذا قبل املسؤولية الكاملة عن سالمة 
مواطين البوسنة. ثالثًا، إن سابقة غورازدي هلا أثر مباشر ومتثل خطراً على 
عملية السلم يف جهورية كرواتيا وأيضًا على جهورية البوسنة واهلرسك. 
وهذه املسألة جيب التصّدي هلا مباشرة. وأخرياً، البوسنة واهلرسك على 
املتحدث  واختتم  نية.  حبسن  مفاوضات  يف  لالشرتاك  استعداد كامل 
األمن  الالزمة جمللس  السلطة  بأن  املتحدة  األمم  أعضاء  بتذكري  كلمته 
وحللف مشال األطلسي موجودة بالفعل لتوفري دعم جوي حلماية عمال 
اإلغاثة اإلنسانية وال حاجة إىل مناقشات جديدة أو تفويض جديد 188 .

وذكر ممثل كرواتيا أنه بعد عامني من “معاناة تفوق التصور” وإزهاق 
البوسنة  يف  السلم  لفرض  األوان  آن  فيها،  بريء   150  000 أرواح 
واهلرسك. والتهديد ذو املصداقية باستخدام القوة بشكل حازم، مقرتنًا 
باجلهود الدبلوماسية الواثقة بنفس القدر، ينبغي أن يؤدي يف النهاية إىل 
حتقيق السلم لشعب البوسنة واهلرسك. ولذلك تؤيد كرواتيا نداء الرئيس 
كلينتون الداعي إىل تطبيق منوذج سراييفو، املتمثل يف توجيه إنذار واضح، 
على غورازدي، وغريها من املناطق اآلمنة يف البوسنة واهلرسك. وستؤيد 
كرواتيا أيضًا استخدام منوذج اإلنذار الذي وجه خبصوص سراييفو يف 
تنفيذ قرارات جملس األمن واتفاقات السالم لألراضي احملتلة يف كرواتيا. 
اآلمنة،  املناطق  بعض  خبصوص  االستبعاد  مناطق  توسيع  يف  وستنظر 
يكن  مل  وإذا  أراضي جهورية كرواتيا.  داخل  إىل  وتوزال،  بيهاتش  مثل 
باستطاعة اجملتمع الدويل فرض السالم يف البوسنة واهلرسك باالستخدام 
املطلق للقوة وبالدبلوماسية احلازمة، فسيكون على جملس األمن أن ينظر 
يف طرائق أخرى لتحقيق توازن القوة املنشود يف املنطقة، مبا يف ذلك عن 

السالم  دار  بروين  ممثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة   1994 أبريل 
.)S/1994/483(

S/PV.3367، الصفحات 3 إىل 5.  188

نفسها  عن  الدفاع  مبمارسة حقها يف  واهلرسك  للبوسنة  السماح  طريق 
مبوجب املادة 51 من ميثاق األمم املتحدة 189 .

وذكر ممثل تركيا أن غورازدي ليست فقط “حمكًا” اللتزامات األمم 
به يف  ستضطلع  الذي  للدور  بل كذلك  واهلرسك  البوسنة  يف  املتحدة 
تشكيل مستقبل النظام الدويل. وعدم اختاذ إجراءات حامسة هو الذي 
لكي  عملية سلمية،  بد ألّي  املعتدين. وال  إىل  إشارات خاطئة  أرسل 
أن  إدراك  على  الصربيني  حلمل  قوة كافية  تدعمها  أن  حقيقية،  تكون 
احلرب “لن تأتيهم باملكاسب بل باآلالم”. ولن يتسىن ذلك إاّل عندما 
الوسائل  المتالك  واهلرسك  البوسنة  وشعب  أمام حكومة  الفرصة  تتاح 
الالزمة ملمارسة حقهما يف الدفاع عن النفس. وقال املتحدث إن حظر 
تناقضًا  يتناقض  األسلحة الذي اعتمده اجمللس بقراره 713 )1991( 
على  اجمللس  وحث  املتحدة،  األمم  ميثاق  من   51 املادة  مع  واضحًا 
توضيح فتوى أن قراره 713 )1991( ال ينبغي أن ينطبق على جهورية 
استند  إنه  فقال  اآلمنة  املناطق  مفهوم  إىل  وتطرق  واهلرسك.  البوسنة 
وفوري.  فّعال  حنو  على  ستنفذ  تنشئها  اليت  القرارات  أن  افرتاض  إىل 
وأكد  اآلمنة.  املناطق  عن  تقريبًا  املتحدة  األمم  ختلت  لألسف  ولكن 
على أن القرارين 824 )1993( و836 )1993( يوفران إطاراً قانونيًا 
واضحًا الستعمال جيع الوسائل الضرورية، مبا يف ذلك الضربات اجلوية 
ضد املعتدين للدفاع عن جيع املناطق اآلمنة، معربًا عن ترحيبه بالرسالة 
وبإعالن  األطلسي  مشال  حلف  منظمة  إىل  العام  األمني  وجهها  اليت 
السليم”. وقال  الرئيس كلينتون وذلك بصفتهما “خطوتني يف االجتاه 
أيضًا  ملموسة”. وترحب  ترى “إجراءات  أن  تود  مع هذا،  تركيا،  إن 
بفقرة ديباجة مشروع القرار اليت تؤكد احلاجة امللحة إىل إحالة مرتكيب 
اجلرائم ضد اإلنسانية إىل احملكمة الدولية اليت أنشئت مبوجب قرار جملس 
احملاكمات  إجراء  يلزم هو  ما  أن  األمن 827 )1993(. وشدد على 
بسرعة. وعالوة على ذلك تأمل تركيا أن يتضمن مشروع القرار إشارة 
إىل احلاجة إىل تشديد العزلة الدبلوماسية واحلظر االقتصادي املفروضني 

على “املعتدي” 190 .
تصميم  يبني  أن  القرار  ملشروع  ينبغي  أنه كان  تونس  ممثل  وذكر 
اجمللس على استخدام جيع الوسائل إلهناء انتهاك اجلانب الصريب املنتظم 
امليثاق تسمح باللجوء إىل املادة 42  لقراراته. وقال إن املادة 51 من 
الوحيدة  اليت كانت هي األحكام  املادة 41،  امليثاق، ألن أحكام  من 
اجمللس  أصدر  أن  منذ  انقضتا  اللتني  السنتني  خالل  إليها  استند  اليت 
إذا  لكن  املرجوة.  النتائج  عن  تسفر  مل  املسألة،  بشأن  مرة  ألول  قراراً 
كان اجمللس غري مستعد يف حالة البوسنة واهلرسك التباع تتابع خمتلف 
انطباقية  حتديد  يعيد  أن  له  ينبغي  امليثاق،  من  السابع  الفصل  أحكام 

املرجع نفسه، الصفحات 8 إىل 11.  189

املرجع نفسه، الصفحات 11 إىل 13.  190
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القرار 713 )1991( فيما خيص فرضها على اجلانب البوسين املسلم. 
وفيما خيص املناطق اآلمنة، رحب املتحدث باالجتاه حنو تطبيق “منوذج 
سراييفو” يف املناطق اآلمنة األخرى. وقال إن جهورية البوسنة واهلرسك 
ال تقتصر على املناطق القليلة اليت حددها جملس األمن؛ وحث اجمللس 
على أن يعلن أن البوسنة واهلرسك بأسرها منطقة آمنة، وأن يوضح أن 
أّي حصول على أّي جزء من ذلك اإلقليم “باطل والغ” وال يكون 
حمل مفاوضات. وقبل أن خيتتم املتحدث كلمته ذكر أن جهورية البوسنة 
واهلرسك جزء ال يتجزأ من اجملتمع الدويل، وأن الدول األعضاء يف األمم 
فيما  مسؤولياهتا  من  جانبًا  تفوض  أن  على  امليثاق  يف  وافقت  املتحدة 
يتعلق بصون السلم واألمن الدوليني، ولكن فقط على أساس فهم أن 

اجمللس سيكون يف جيع الظروف أداة للمشروعية وللحق 191 .
املتحدة  واألمم  الدويل  اجملتمع  إن  فقال  ديوكيتش  السيد  وحتدث 
وجملس األمن بذلوا جهوداً كبرية يف العامني املاضيني حلل األزمة. ولكن 
بداًل من السعي إىل حل شامل من شأنه أن تراعى فيه املصاحل احليوية 
للشعوب الثالثة اليت تتكون منها البوسنة على أساس من املساواة، كان 
الدعم واملشروعية يوليان يف تلك اجلهود بطريقة فعلية جلانب واحد فقط، 
الصرب  البوسنيون  تعرض  نفسه،  الوقت  املسلمون. ويف  البوسنيون  هو 
إنه  املتحدث  وقال  عنيفة”.  االحتادية “جلزاءات  يوغوسالفيا  وجهورية 
لن حيل السلم وال ميكن أن حيل السلم يف البوسنة واهلرسك إذا مورس 
مع  الصريب -  اجلانب  وهو  أال  واحد فحسب -  على جانب  ضغط 
مطالبته وحده بتقدمي تنازالت بينما يتمتع اجلانب املسلم بدعم سياسي 
بل وعسكري مكثف لدفع اخليار العسكري. وذكر أن النداءات الداعية 
إىل رفع حظر األسلحة ضد مسلمي البوسنة وشن اهلجمات اجلوية ضد 
صرب البوسنة لن تؤدي إاّل إىل تصعيد يف الصراع. وحذر من أنه إذا ُقبل 
ذلك، فستصبح األمم املتحدة مشاركة متامًا، احنيازاً إىل جانب واحد، 
يف احلرب األهلية. وما يتسم بأمهية كربى يف هذه اللحظة هو أن يقدم 
جملس األمن دعمه الكامل لوقف عاجل وغري مشروط جلميع األعمال 
العدائية وأن جيري التوصل إىل وقف إطالق نار شامل، وهو ما ال ميكن 
التوصل إليه إاّل من خالل املفاوضات على أساس املساواة وهذا يتضمن 

أيضًا رفع اجلزاءات 192 .
يف  األعضاء  البلدان  خارجية  وزراء  أن  أنساي  السيد  وأوضح 
بالبوسنة واهلرسك والتابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي  فريق االتصال املعين 
سيعقدون اجتماعًا وزاريًا استثنائيًا يف نيويورك يف األيام املقبلة، هبدف 
حلماية  املتحدة  األمم  جانب  من  الضرورية  التدابري  جيع  اختاذ  كفالة 
املناطق اآلمنة. ويف غضون ذلك، حتث منظمة املؤمتر اإلسالمي اجمللس 
املناطق  املتعلقة حبماية  بقراراته  التقيد  فّعالة إلنفاذ  اختاذ خطوات  على 

املرجع نفسه، الصفحات 13 إىل 16.  191
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اآلمنة، وال سيما غورازدي، وعلى أن يأذن باإلقدام على عمل انتقامي، 
مبا يف ذلك ضربات جوية من جانب منظمة حلف مشال األطلسي ضد 
املعتدي الصريب ملنع استمرار اجملازر وإبادة األجناس يف غورازدي وامتداد 
الصراع إىل مناطق أخرى. وينبغي للمجلس أيضًا أن يعيد دون إبطاء 
حق الدفاع عن النفس بصورة فردية وجاعية إىل حكومة جهورية البوسنة 
جهورية  مينع  قرار  أّي  أن  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  وتعتقد  واهلرسك. 
إمنا هو غري دستوري. والكيان  البوسنة واهلرسك من ممارسة هذا احلق 
الوحيد الذي ينبغي أن يطبق عليه احلظر هو املعتدي الصريب. وال بد 
لالحتاد األورويب ومنظمة حلف مشال األطلسي واجملتمع الدويل بأسره أن 
يتخذوا خطوات عاجلة إلعادة األمور إىل طبيعتها يف البوسنة واهلرسك 
وأن يظهروا استعدادهم للدفاع عن القانون الدويل واملثل األخالقية بكل 
الطرق الالزمة املتاحة لديهم لوقف عدوان الصرب وفظائعهم. وتعتقد 
منظمة املؤمتر اإلسالمي أن تطبيق العدالة ومنع ارتكاب مزيد من أعمال 
تبدأ  أن  يقتضيان  اإلنسانية  حبق  اجلرائم  من  وغريها  اجلماعية  اإلبادة 
احملكمة الدولية جلرائم احلرب اليت أنشئت للنظر يف اجلرائم املرتكبة يف 

يوغوسالفيا السابقة القيام مبهامها دومنا إبطاء 193 .
وقال ممثل سلوفينيا إن وفد بلده ينضم إىل الذين أعربوا بالفعل عن 
العام وندائه األخري إىل منظمة حلف مشال األطلسي  تأييدهم لألمني 
الذي  النهج  أيضًا  ويؤيد  اآلمنة.  للمناطق  الالزمة  احلماية  توفري  بغية 
اقرتحه الرئيس كلينتون، ويوافق على أن الوقت احلايل هو وقت العمل 
النشط وإحكام اجلزاءات. وفضاًل عن ذلك، ال بد من إظهار حزم مماثل 
يف املسائل املتصلة خبالفة الدولة وغريها من املسائل الناجة عن تفكك 
يوغوسالفيا السابقة. ويتعني على األمم املتحدة أن تنهي قطعيًا عضوية 
الظروف من أجل إحالل سالم حقيقي  لتحسني  السابقة  يوغوسالفيا 
التسليم  األمهية  إن من  فقال  األسلحة  ودائم. وأشار إىل مسألة حظر 
بأن حظر السالح كان مفروضًا على يوغوسالفيا السابقة ومت متديده إىل 
الدول اخلَلف هلا يف حالة حمددة يف عام 1992. ولذا فقد حان أوان 
لكل  املختلفة  واحلاالت  اجلديدة  الوقائع  االعتبار  يف  يأخذ  قرار  اختاذ 
األسلحة كجزء  حظر  إلبقاء  أسباب  وهناك  اخلَلف.  الدول  من  دولة 
اليت  السابقة،  ليوغوسالفيا  اخللف  الدولة  على  املفروضة  اجلزاءات  من 
يف  النظر  إعادة  إىل  حاجة  هناك  ذلك  ومع  اجلزاءات.  عليها  فرضت 
النفس بصورة مشروعة، أّي  بالنسبة للذين يدافعون عن  وجاهة احلظر 
ممارسة احلق املتأصل جلميع أعضاء األمم املتحدة، وأخرياً، وبالنسبة حلالة 
سلوفينيا، ليس هناك ما يربر احلظر، وذلك ألن سلوفينيا ليست مشرتكة 

يف الصراعات املسلحة اليت دعت إىل اعتماد ذلك التدبري 194 .
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وقال ممثل بلغاريا إن بلده، القريب جداً من منطقة الصراع، متسك 
دائمًا بضرورة قيام األمم املتحدة بإصدار حكم قوي وباختاذ خطوات 
نشيطة الحتواء احلرب يف البوسنة واهلرسك وإهنائها. ولبلغاريا دور رئيسي 
يف تنفيذ اجلزاءات االقتصادية ضد صربيا واجلبل األسود، وإدراكًا منها 
ملسؤولياهتا بالكامل، فإهنا تتمسك على حنو صارم بقرارات جملس األمن 
ذات الصلة، على حساب تضحيات اقتصادية ضخمة. وتتوقع بلغاريا 

أن مصاعبها لن تغيب عن البال وستؤخذ بعني االعتبار 195 .
ورحب متحدثون آخرون أيضًا بطلب األمني العام إىل منظمة حلف 
مشال األطلسي اإلذن بتوجيه ضربات جوية من أجل محاية غورازدي 196 ، 
بينما أكد البعض مرة أخرى تأييدهم لرفع حظر األسلحة املفروض على 

البوسنة واهلرسك 197 .
وحتدث ممثل باكستان قبل التصويت فقال إن وفد بلده كان يتوقع أن 
يتضمن مشروع القرار إشارة إىل مراجعة انطباق القرار 713 )1991(. 
ومما يؤسف له أن بعض أعضاء اجمللس مل يقبلوا هبذه اإلشارة، ومن مث 
فإن تأييد وفد بلده ملشروع القرار أصابه الفتور بسبب هذا احلذف اهلام. 
وتشعر باكستان أيضًا بالقلق ألن مشروع القرار ال يتناول مسألة زيادة 
مستويات القوات. وهلذا فإن وفد بلده، يف حني حيتفظ حبقه يف تقدمي 
مشروع قرار آخر يدعو إىل رفع حظر األسلحة املفروض على البوسنة 

واهلرسك، ينضم إىل الوفود األخرى يف تأييد مشروع القرار احلايل 198 .
يتعرضون  غورازدي  يف  املدنيني  إن  املتحدة  الواليات  ممثلة  وقالت 
الصرب. وهذه اهلجمات  البوسنيني  اليوم من  تلو  اليوم  قاتلة  هلجمات 
إهانة لضمري هذا اجمللس وحتّد للقانون الدويل. وأشارت إىل أن الرئيس 
وفد  إن  قائلة  الصدد،  هذا  يف  بلدها  حكومة  موقف  أوضح  كلينتون 
بلدها يتشاور اآلن مع أعضاء آخرين يف اجمللس بشأن تدابري لتوفري محاية 
أكثر كفاية للمناطق اآلمنة، مبا يتماشى مع قرارات اجمللس، وإنه اقرتح 
مد العمل بالنهج املستخدم حول سراييفو إىل املناطق اآلمنة األخرى. 
وستعمل الواليات املتحدة أيضًا مع أعضاء آخرين باجمللس إلحكام إنفاذ 
اليت حتتاج حقًا  للحماية،  املتحدة  األمم  قوة  اجلزاءات وستواصل دعم 

املرجع نفسه، الصفحتان 42 و43.  195
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إىل قوى بشرية متزايدة، وتواصل أيضًا دعم احملكمة الدولية دعمًا كاماًل. 
وأشارت املتحدثة أيضًا إىل أن جملس شيوخ الواليات املتحدة ناقش قراراً 
يدعو إىل قيام الواليات املتحدة برفع حظر توريد األسلحة من جانب 
أنه  إاّل  املتحدة.  األمم  تفرضها  اليت  اجلزاءات  يؤمن حبرمة  ألنه  واحد، 
ينبغي ألعضاء اجمللس أن يفهموا أن حكومة الواليات املتحدة ما زالت 
تؤيد تغيري القرار 713 )1991( حىت يسمح لضحايا العدوان يف آخر 

األمر بالدفاع عن أنفسهم 199 .
وبعد ذلك طرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 913 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته ذات الصلة السابقة بشأن النزاع يف جهورية 
 908 قراره  السياق  هذا  يف  جديد  من  يؤكد  وإذ  واهلرسك،  البوسنة 

)1994( املؤرخ 31 آذار/مارس 1994،
وإذ يشري أيضًا إىل بيان رئيس جملس األمن املؤرخ 6 نيسان/أبريل 

1994، املتعلق باحلالة يف منطقة غورازدي اآلمنة،
وسالمتها  واهلرسك  البوسنة  جهورية  سيادة  جديد  من  يؤكد  وإذ 

اإلقليمية واستقالهلا السياسي ومسؤولية جملس األمن يف هذا الصدد،
العدائية اجلارية يف غورازدي  القلق إزاء األعمال  وإذ يساورها بالغ 
وحوهلا، فضاًل عما ينجم عن ذلك من نتائج بالنسبة للحالة يف املناطق 
األخرى يف جهورية البوسنة واهلرسك ولعملية التفاوض الرامية إىل التوصل 

إىل تسوية سياسية شاملة،
وإذ يدين بأقوى العبارات املمكنة قوات الصرب البوسنية لعدواهنا 
املستمر على منطقة غورازدي اآلمنة الذي أسفر عن مقتل الكثري من 

املدنيني وتسبب يف معاناة إنسانية قاسية،
وإذ يدين جيع اهلجمات ضد السكان املدنيني والعاملني يف جمال 
انتهاكات  يرتكبون  أشخاص  أّي  أن  تأكيد  ويكرر  اإلنسانية،  اإلغاثة 

للقانون اإلنساين الدويل سيعتربون مسؤولني بصفة شخصية،
وإذ يدين أيضًا الطرف الصريب البوسين لعدم التفاوض بنية حسنة 
ولعدم الوفاء بااللتزامات اليت قطعها على نفسه أمام ممثلي األمم املتحدة 
واالحتاد الروسي خبصوص ترتيبات وقف إطالق النار يف غورازدي وحوهلا،

وإذ يشاطر األمني العام القلق الذي أعرب عنه يف تقريريه املؤرخني 
11 آذار/مارس و16 آذار/مارس 1994، وإذ حييط علمًا بتوصيات 

األمني العام بشأن حتديد وتنفيذ مفهوم املناطق اآلمنة،
وقد عقد العزم على املسامهة يف إقامة وقف دائم إلطالق النار فوراً 
يف غورازدي وكذلك يف جيع أحناء إقليم جهورية البوسنة واهلرسك من 

خالل املفاوضات بني األطراف، وكفالة احرتامه،
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للحماية  املتحدة  األمم  قوة  إىل  املسندة  الوالية  تأكيد  يعيد  وإذ 
و836   1993 أيار/مايو   6 املؤرخ   )1993(  824 قراراته  مبوجب 
)1993( املؤرخ 4 حزيران/يونيه 1993 و844 )1993( املؤرخ 18 
حزيران/يونيه 1993 و908 )1994(، وإذ يؤكد أن قوة األمم املتحدة 
الوالية استخدامًا كاماًل كلما نشأت  للحماية ستواصل استخدام هذه 

حاجة إىل ذلك يف تنفيذ قرارات اجمللس ذات الصلة،
وإذ يثين على العمل الدؤوب والباسل الذي يقوم به أفراد قوة األمم 
البوسنة  األخرى يف جهورية  املتحدة  األمم  ووكاالت  للحماية  املتحدة 

واهلرسك،
وإذ يدين التحرش بأفراد قوة األمم املتحدة للحماية واحتجازهم من 
جانب قوات الصرب البوسنية وجيع العقبات اليت تعرقل حرية تنقل قوة 

األمم املتحدة للحماية،
وإذ يشيد بتوسيع اجلهود الدبلوماسية الرامية إىل التوصل إىل تسوية 
سياسية شاملة، وإذ يرحب يف هذا الصدد باجلهود الدولية من جانب 
األمريكية،  املتحدة  والواليات  األورويب،  واالحتاد  املتحدة،  األمم  ممثلي 
واالحتاد الروسي، وقد عقد العزم على تعزيز وتنسيق هذه اجلهود الدولية 
ضمان  هبدف  اجلارية  الدبلوماسية  املبادرات  هذه  تضافر  حتقيق  بغية 

مشاركة جيع األطراف املعنية يف تسوية سياسية شاملة،
تشكل  تزال  ال  واهلرسك  البوسنة  احلالة يف جهورية  أن  يقرر  وإذ 
تأكيد تصميمه على كفالة  الدوليني، وإذ يكرر  للسلم واألمن  هتديداً 
أمن قوة األمم املتحدة للحماية وحريتها يف التنقل ألداء جيع مهامها، 
ميثاق  من  السابع  للفصل  وفقًا  األهداف،  هلذه  حتقيقًا  يتصرف،  وإذ 

األمم املتحدة،

ألف

يطالب بأن تقوم حكومة جهورية البوسنة واهلرسك والطرف   -  1
بإبرام اتفاق لوقف إطالق النار حتت إشراف قوة  الصريب البوسين فوراً 
األمم املتحدة للحماية يف غورازدي ويف جيع أحناء إقليم جهورية البوسنة 
واهلرسك، مبا يؤدي إىل اتفاق على وقف األعمال العدائية، ويطالب بأن 

تتقيد جيع األطراف بدقة هبذين االتفاقني؛
أن  لكفالة  الالزمة  اخلطوات  اختاذ  إىل  العام  األمني  يدعو   -  2
تكون قوة األمم املتحدة للحماية قادرة، ضمن حدود مواردها املتاحة، 
النار  وقف إلطالق  أّي  احرتام  ومراقبة  غورازدي  احلالة يف  مراقبة  على 
وفض اشتباك القوات العسكرية يف غورازدي، مبا يف ذلك أّي تدبري يتخذ 

لوضع األسلحة الثقيلة لألطراف حتت رقابة األمم املتحدة؛
يدين القصف املدفعي واهلجمات من جانب قوات الصرب   -  3
البوسنيني على منطقة غورازدي اآلمنة على النحو احملدد يف القرار 824 
)1993(، ويطالب بانسحاب هذه القوات وأسلحتها إىل مسافة توافق 

لوضع  املتحدة للحماية حبيث ال تعود تشكل هتديداً  عليها قوة األمم 
غورازدي كمنطقة آمنة؛

باء

يدعو إىل إهناء أّي أعمال استفزازية مرتكبة من جانب أّي   -  4
طرف كان يف املناطق اآلمنة وحوهلا؛

يطالب باإلفراج الفوري عن كل أفراد األمم املتحدة الذين   -  5
حتتجزهم حاليًا قوات الصرب البوسنيني؛

يطالب أيضًا حبرية التحرك لقوة األمم املتحدة للحماية دون   -  6
عائق يف إطار القيام جبميع مهامها وإزالة كافة العقبات املوضوعة أمام 

حرية احلركة هذه؛
إجراء  اختاذ  من   )1994( القرار 908  يف  تقرر  ما  يؤكد   -  7
حبلول 30 نيسان/أبريل 1994 على األكثر بشأن االحتياجات األخرى 

من األفراد اليت أوصى هبا األمني العام؛

جيم

إىل  الرامية  اجلهود  تكثيف  إىل  امللحة  احلاجة  على  يشدد   -  8
حتقيق تسوية سياسية شاملة تتفق عليها جيع األطراف يف يوغوسالفيا 

السابقة، وال سيما يف جهورية البوسنة واهلرسك؛
سلمية  تسوية  حتقيق  إىل  الرامية  اجلهود  تكثيف  إىل  يدعو   -  9
بالتنسيق والتشاور الوثيق بني ممثلي الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد 
الروسي وممثلي األمم املتحدة واالحتاد األورويب، هبدف توحيد املبادرات 

الدبلوماسية اجلارية؛

دال

يقرر إبقاء هذه املسألة قيد نظره النشط، ويظل على أهبة   -  10
االستعداد للنظر فوراً يف اختاذ ما يلزم من تدابري أخرى.

قوي  أن ممارسة ضغط  فذكر  التصويت،  بعد  فرنسا  ممثل  وحتدث 
للغاية على البوسنيني الصرب أمر ال غىن عنه. والقرار املعتمد تواً يوفر، 
الفوري  باإلبرام  باملطالبة  الصدد  هذا  مالئمًا يف  رداً  املبدأ،  من حيث 
التفاق لوقف إطالق النريان وسحب القوات الصربية إىل مسافة متّكن 
من ضمان أمن غورازدي. وهذه املطالب ستنفَّذ بسرعة أكرب، ومحاية 
املناطق اآلمنة سُتكفل على أحسن وجه، عندما تكون هناك إمكانية 
موثوق هبا لعمل عسكري ضد أولئك املسؤولني عن اهلجمات املوجهة 
ضد املناطق اآلمنة. وتؤيد فرنسا مبادرة األمني العام بطلب قيام جملس 
حلف مشال األطلسي باإلذن بتوجيه ضربات جوية، وباالقرتاحات اليت 
طرحتها حكومة الواليات املتحدة مبد إمكانيات العمل اجلوي حلماية 
املناطق اآلمنة يف البوسنة واهلرسك. وباإلضافة إىل هذه املبادرات ينبغي 
استئناف اجلهود الدبلوماسية يف أقرب وقت ممكن رغبة يف حتقيق تسوية 
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املتشاركني  خمتلف  بني  مشرتك  موقف  تدور حول  أن  وينبغي  سياسية 
واالحتاد  املتحدة،  الواليات  أّي   - التسوية  إىل  السعي  يف  الرئيسيني 
الروسي، واالحتاد األورويب، واألمم املتحدة. وهذا املوقف املشرتك ينبغي 
مبا يف  األورويب،  االحتاد  األساسية خلطة  املبادئ  أساس  على  يقوم  أن 
الوقت  رفعها يف  مث  للجزاءات  التدرجيي  للتخفيف  برنامج  ذلك وضع 

املالئم 200 .
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن القرار املتخذ تواً خطوة إجاعية هامة 
البوسنة  للغاية حول غورازدي، ويف جهورية  املزعجة  احلالة  يف مواجهة 
واهلرسك ككل. وجيب أن يفي قادة الصرب البوسنيني بااللتزامات اليت 
من  قواهتم  يسحبوا  وأن  يوقفوا هجماهتم،  وأن  أنفسهم،  على  قطعوها 
غورازدي وأن يضمنوا الظروف الالزمة لدخول قوات األمم املتحدة إىل 
هذه املدينة. ويف الوقت نفسه، جيب أن تتوقف جيع أعمال التحدي 
جيع  إىل  موجه  القرار  جانب  من  املطلب  وهذا  وحوهلا.  غورازدي  يف 
األطراف. ويف هذا السياق، من املهم أن القرار املتخذ يشاطر األمني العام 
قلقه املعرب عنه يف تقريريه املؤرخني 10 و16 آذار/مارس، فيما يتعلق 
املتعلقة  بالتوصيات  املناطق اآلمنة، وحييط علمًا  بإساءة استعمال مركز 
بتعريف وتنفيذ مفهوم املناطق اآلمنة. واملطلوب بغية توجيه احلالة صوب 
تسوية سياسية، اختاذ خطوات أشد عزمًا وثباتًا. ويف الوقت نفسه، يدعو 
االحتاد الروسي إىل ضبط النفس واحلذر ألن منطق زيادة الضربات اجلوية 
يتضمن خطر التصعيد. وأكد أيضًا على أن فكرة رفع احلظر املفروض 
على األسلحة يف منطقة الصراع تتعارض مع فكرة التوصل العاجل إىل 
السلم وليس من شأهنا إاّل إذكاء هليب الصراع املستعر. وأشار إىل املبادرة 
اليت أطلقها الرئيس يلتسني مؤخراً والداعية إىل عقد اجتماع رفيع املستوى 
بني روسيا والواليات املتحدة واالحتاد األورويب واألمم املتحدة، قائاًل إن 
سياسي  إىل حل  للتوصل  معًا  املتشاركون  هؤالء  ليعمل  ساحنة  الفرصة 
للمشكلة البوسنية، وعرضها على األطراف املتحاربة، كي يتضح هلا متامًا 
أنه من الضروري التفاوض. ويف الوقت نفسه، جيب على اجلانب الصريب 
أن يفهم أن كل خطوة يتخذها صوب الوقف الشامل للقتال سريافقها 

رفع مماثل للجزاءات 201 .
وذكر ممثل الربازيل أن وفد بلده موافق متامًا على األهداف الرئيسية 
يتمثل  البداية  منذ  الثابت  الربازيلية  توًا. وموقف احلكومة  املتخذ  للقرار 
يف وجوب استعمال القوة كمالذ أخري، وال يتعني استعماهلا إاّل يف ظل 
ذات  األمن  جملس  قرارات  عليه  نصت  ملا  ووفقًا  جيداً  حمددة  ظروف 
حنو  أعماله  األمن  جملس  يوجه  أن  ينبغي  املبدأ،  هلذا  وكنتيجة  الصلة، 
تيسري التوصل إىل تسوية تفاوضية شاملة للصراع. ولذلك ترحب الربازيل 

املرجع نفسه، الصفحتان 55 و56.  200

املرجع نفسه، الصفحتان 56 و57.  201

اجلارية  املختلفة  الدبلوماسية  املبادرات  بني  اجلمع  إىل  الرامية  باملساعي 
اآلن. وأشار املتحدث إىل قوة األمم املتحدة للحماية، فذكر أن الربازيل 
البشرية”،  “والقوى  الضرورية  بالوسائل  تزويدها  القوة جيب  أن  تعتقد 
لتنفيذ واليتها. ومع ذلك، إذا اقتضت الظروف جيب على اجمللس أن 
يكون مستعداً الستعراض جيع جوانب وجود األمم املتحدة يف البوسنة 

واهلرسك 202 .
إدانته  يف  واضح  تواً  املتخذ  القرار  أن  املتحدة  اململكة  ممثل  وذكر 
للطريقة اليت واصل هبا الصرب البوسنيون قصفهم لغورازدي، يف الوقت 
بشأن  وغريها  املتحدة  لألمم  تعهدات كاذبة  يقطعون  فيه  الذي كانوا 
وقف إطالق النار. وأشار املتحدث إىل أن لقوة األمم املتحدة للحماية 
توفري  على  وحث  البوسنة  يف  هبا  تضطلع  أن  عليها  متعددة”  “أدواراً 
التفاوضية  التسوية  إن  وقال  إبطاء.  دون  مبهمتها  للقيام  هلا   القوات 
ال تزال هي السبيل الوحيد إلقرار سلم دائم، ومل تساهم أعمال الصرب 
على  اجلزاءات  تشديد  ضرورة  على  التأكيد  يف  إاّل  األخرية  البوسنيني 
يؤدي  هناك طريق  اجمللس  أوضح  االحتادية. وكما  يوغوسالفيا  جهورية 
التفاوض بشأن تسوية  الطريق مير عرب  أن هذا  بيد  اجلزاءات.  إىل رفع 
عادلة وشاملة لألعمال العدائية يف يوغوسالفيا السابقة وتنفيذها. وأشار 
املتحدث إىل طلب األمني العام املوجه إىل منظمة حلف مشال األطلسي، 
قائاًل إن حكومة بلده تشارك مشاركة نشطة وإجيابية يف مشاورات منظمة 
حلف مشال األطلسي بشأن اخلطوة التالية. ومن األفضل بكثري للصرب 
بنية حسنة  يسعوا  وأن  تواً  املتخذ  القرار  وأن حيرتموا  اآلن  ينسحبوا  أن 
إىل التوصل إىل تسوية سلمية ميكن أن تؤمِّن مصاحل جيع الطوائف يف 

البوسنة واهلرسك 203 .
وذكر ممثل الصني أنه ال بديل عن تسوية الصراع عن طريق املفاوضات 
السلمية وتؤيد الصني اجلهود الرامية إىل تعزيز وتنسيق خمتلف املبادرات 
السياسية والدبلوماسية، ولذا فقد صوتت تأييداً للقرار املتخذ تواً. وأكد 
املتحدث أن الصني تعارض استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا، وأّية 
لألعمال  تصعيد  فأّي  نطاقها.  توسيع  طريق  عن  احلرب  لوقف  حماولة 
العسكرية ميكن أن يؤدي إىل مواجهة عسكرية أخرى وتصعيد الصراع، 
ويستبعد بالتايل فرص التوصل إىل تسوية سياسية. وال تزال لدى الصني 
إلزامية  بأعمال  للقيام  السابع  الفصل  إىل  االحتكام  بشأن  حتفظات 

وباألعمال العسكرية اليت ترد ضمنًا يف القرار 204 .
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المداوالت التي أجريت في 2٧ نيسان/أبريل 1994 
)الجلسة 33٧0(

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1994 نيسان/أبريل   22 مؤرخة  برسالة 
األمن 205 ، طلب ممثل باكستان، بصفته رئيس املؤمتر اإلسالمي لوزراء 
البوسنة  يف  احلالة  بشأن  األمن  جمللس  رمسي  اجتماع  عقد  اخلارجية، 
واهلرسك يف 27 نيسان/أبريل 1994. وقال إن الطلب مقدم لتيسري 

إجراء مناقشة بشأن احلالة املتدهورة يف البوسنة واهلرسك.
ويف اجللسة 3370، املعقودة يف 27 نيسان/أبريل 1994 استجابة 
للطلب الوارد يف الرسالة املذكورة أعاله، أدرج اجمللس الرسالة يف جدول 
أذربيجان،  ممثلي  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  أعماله. 
واهلرسك،  والبوسنة  وبنغالديش،  اإلسالمية،  إيران  وجهورية  وألبانيا، 
وكندا،  وكرواتيا،  والسويد،  والسودان،  والسنغال،  وتونس،  وتركيا، 
وماليزيا، ومصر، واململكة العربية السعودية، والنرويج، واهلند، واليونان، 
بناًء على طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلم احلق يف 
التصويت. ودعا اجمللس أيضًا السفري دراغومري ديوكيتش، بناًء على طلبه، 
إىل خماطبته يف سياق املناقشة التالية، ووجه دعوة إىل السيد حامد الغابد، 

األمني العام للمؤمتر اإلسالمي.
وذكر ممثل باكستان أن اجمللس ينبغي أن يستخدم سلطته إلقناع الصرب 
البوسنيني بقبول االتفاق املوقع بني حكومة البوسنة والكروات بشأن إقامة 
احتاد. ورأى أن أّي عملية سياسية جديدة، تكفل املشاركة الكاملة من 
قبل البلدان اإلسالمية وحتظى بتأييد اجمللس، ميكن أن توجد قوة دفع حنو 
اتفاق سالم شامل. وأوضح املتحدث أنه يف اجتماع لوزراء خارجية فريق 
بالبوسنة واهلرسك والتابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي عقد  االتصال املعين 
 يف اليوم نفسه، أعلن الوزراء، يف جلة أمور، أن القرار 713 )1991( 
ال ينطبق على جهورية البوسنة واهلرسك وأن حظر توريد األسلحة املفروض 
البوسنة “ظامل وغري شرعي ومتناقض بشكل مباشر مع  على حكومة 
بسحب  أيضًا  الوزراء  وطالب  املتحدة”.  األمم  ميثاق  من   51 املادة 
األسلحة الثقيلة الصربية من غورازدي، وطالبوا بتعزيز قوة األمم املتحدة 
وِّض سفراء من منظمة املؤمتر اإلسالمي  للحماية. وعالوة على ذلك، فـُ
بالعمل على حتقيق أهداف اإلعالن، وخباصة فيما يتعلق بتعديل القرار 
الدفاع  البوسنة من ممارسة حقها يف  713 )1991( لتمكني حكومة 
عن النفس. وستقرتح باكستان، نيابة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، أن 
يتخذ اجمللس قراراً يعلن به أن أحكام القرار 713 )1991( ال تنطبق 
على البوسنة واهلرسك. ويف حالة فشل هذه اجلهود، سيجري السعي إىل 
عقد دورة عاجلة للجمعية العامة، للسعي إىل حتقيق “السالم العادل” 

يف البوسنة واهلرسك 206 .

.S/1994/492  205

S/PV.3370، الصفحات 2 إىل 5.  206

وقال ممثل تركيا إن وفد بلده حاول يف مناسبات عديدة إقناع جملس 
لقراراته. كذلك  لالمتثال  الصريب  للجانب  زمنيًا  يضع حداً  بأن  األمن 
أكد على أن املعتدين ينبغي حتذيرهم على حنو جلي بأهنم إذا مل ميتثلوا 
فإهنم سيواجهون آثار حتديهم. وهذه االعتقادات هي اليت حدت برتكيا 
إىل أن تشارك بنشاط يف صياغة قرارات منظمة حلف مشال األطلسي. 
وأوضح املتحدث أن خيار الضربات اجلوية لوقف العدوان الصريب كان 
تركيا  منذ عام 1992. ودافعت  بلده  اليت حتبذها حكومة  األمور  من 
على  فحسب  ينطبق  أن  ينبغي  ال  ذلك  بأن  القائل  الرأي  عن  أيضًا 
اليت حددهتا  الست  اآلمنة”  أيضًا على جيع “املناطق  سراييفو ولكن 
األمم املتحدة. وقال املتحدث إنه لو كان ذلك االقرتاح قد ُقبل يف ذلك 
احلني، لكان قد أدى إىل إنقاذ أرواح كثرية يف غورازدي. وقال كذلك 
الرئيسية  إن خضوع مرتكيب جرائم احلرب للمساءلة هو أحد األعمدة 
هو  ما  هناك  ليس  ذلك،  ومع  العدوان،  ضد  املصداقية،  ذي  للردع، 
للبوسنيني للحصول على وسائل  الفرصة  إتاحة  للردع من  بالنسبة  أهم 
ممارسة حقهم يف الدفاع عن أنفسهم. وستواصل تركيا إصرارها على أن 
 )1991(  713 قراره  بأن  القائل  القانوين  الرأي  األمن  جملس   يوضح 
ال ينطبق وال جيب أن ينطبق على جهورية البوسنة واهلرسك. وأشار إىل 
أن جملس األمن قد أكد من جديد يف جيع قراراته ذات الصلة سيادة 
ووحدة أراضي جهورية البوسنة واهلرسك ورفض حيازة األراضي عن طريق 
استخدام القوة وممارسة “التطهري العرقي”، قائاًل إن األوان قد آن ألن 
يضع جملس األمن هذه املبادئ موضع التنفيذ. وعالوة على ذلك، ينبغي 
املفروضني على جهورية  االقتصادي  الدبلوماسية واحلظر  العزلة  تشديد 
بالبوسنة  املعين  يوغوسالفيا االحتادية. وتتوقع تركيا دعوة فريق االتصال 

والتابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي إىل املشاركة يف هذا االجتماع 207 .
بصفتها  األطلسي،  مشال  حلف  منظمة  بقرار  مصر  ممثل  ورحب 
تنظيمًا إقليميًا يف إطار الفصل الثامن من امليثاق، الذي يقضي بتوجيه 
ضربات جوية ضد األهداف العسكرية الصربية اليت تنطلق منها عمليات 
جديد.  دويل  مؤمتر  عقد  فكرة  إىل  باهتمام  بلده  وفد  وينظر  اهلجوم. 
أواًل، جيب  النقاط.  من  عدد  مراعاة  من  بد  فال  املؤمتر  هذا  ُعقد  وإذا 
أحكام  مع  أساسه  على  الدعوة  تتم  الذي  املرجعي  اإلطار  يتسق  أن 
امليثاق وقواعد القانون الدويل وأن يتضمن ذلك: عدم اكتساب األراضي 
بالقوة. ثانيًا، أن تكون أّي تسوية سلمية مقرتحة متفقة مع امليثاق ومع 
قرارات اجمللس. ثالثًا، ينبغي أن يركز املؤمتر على تسوية مشكلة البوسنة 
واهلرسك. رابعًا، جيب أن يكفل اجملتمع الدويل تنفيذ اخلطة من خالل 
الدولية باملوارد الالزمة  تدابري دولية ملزمة. وأخريًا، جيب تزويد احملكمة 
أن  اجمللس جيب  أن  أيضًا  املتحدث  وذكر  لالضطالع مبسؤولياهتا.  هلا 
يتوىل زمام األمور ويقرر جمموعة من التدابري، من بينها رفع حظر توريد 
األسلحة. وإال، فإن البديل الوحيد سيكون اللجوء إىل عقد دورة طارئة 
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استثنائية للجمعية العامة الختاذ قرار بشأن تلك املسألة اهلامة. واستشهد 
ينبغي  أنه ال  قائاًل إن حكمها يعين  امليثاق؛  باملادة 51 من  املتحدث 
ألّي هيئة أو سلطة دولية، مبا يف ذلك اجمللس نفسه، أن ينتقص احلق 
حق  فإن  ذلك،  على  وعالوة  نفسها.  عن  الدفاع  يف  للدول  الطبيعي 
يتخذ  أن  “إىل   ،51 املادة  يف  جاء  يستمر، كما  النفس  عن  الدفاع 
اجمللس التدابري الالزمة حلفظ السالم واألمن الدويل”. ومن الواضح أن 
كل القرارات اليت أصدرها اجمللس على مدى العامني املاضيني ال ترقى 
إىل مستوى التدابري الالزمة حلفظ األمن الدويل حيث إن القتال وأعمال 
القرارات كذريعة لعدم  الدفع هبذه  العدوان استمرت. وبالتايل ال ميكن 
رفع حظر توريد األسلحة. وأخريًا، يضع اجمللس املعتدي والضحية على 
قدم املساواة، وهذا خيالف أحكام امليثاق. وقال املتحدث، مشدداً على 
التدابري اليت يتخذها اجمللس تتوقف على مدى تطابقها مع  أن شرعية 
إىل املادة 103 من امليثاق، إن قرارات اجمللس  أحكام امليثاق، ومشرياً 
ال تعلو على امليثاق. وأعرب املتحدث عن أمله يف أن يتحمل اجمللس 
مسؤولياته وفقًا ألحكام امليثاق، وأن يتخذ قراراً لدعم البوسنة واهلرسك، 
يف  املشروع  حقها  ممارسة  من  لتمكينها  األسلحة  حظر  رفع  يقرر  وأن 

الدفاع عن نفسها 208 .

حامسًا  هنجًا  املتحدة  األمم  اتباع  إىل  واهلرسك  البوسنة  ممثل  ودعا 
إزاء بلده، مشرياً إىل أن اإلنذار األخري املوجه من األمم املتحدة ومنظمة 
حلف مشال األطلسي هو مثال ملا ميكن أن يتحقق عندما يبدي اجملتمع 
النقاط.  من  عدد  على  املتحدث  وشدد  العمل.  وإرادة  احلزم  الدويل 
أواًل، أن ينسحب الصرب من املناطق اآلمنة وما جياورها، وينبغي إزالة 
أسلحتهم الثقيلة وإعادهتا إىل صربيا. وينبغي رفع حظر األسلحة وإعادة 
من   51 املادة  مبوجب  النفس  عن  الدفاع  يف  واهلرسك  البوسنة  حق 
امليثاق. ثانيًا، جيب أن تكون عملية حتييد األسلحة صاحلة للتنفيذ عمليًا. 
ثالثًا، جيب أن تستند عملية السلم إىل احرتام سيادة البوسنة واهلرسك 
وسالمتها اإلقليمية وإعادة األراضي املستوىل عليها بالقوة. رابعًا، على 
األمم املتحدة التزام بكفالة تنفيذ القرار 913 )1994(، الذي يدعو 
إىل  استناداً  اآلمنة  غورازدي  منطقة  من  الصربية  القوات  انسحاب  إىل 
آمنة.  اعتبار غورازدي منطقة  فيه  أعلن  الذي  القرار 824 )1993(، 
وجيب أن ُتكفل إعادة حدود املنطقة اآلمنة اليت كانت قائمة قبل اهلجوم 
ينبغي أن يشمل  للمفاوضات. وأخرياً،  النهائية  للنتيجة  انتظاراً  الصريب 
فريق االتصال املعين بالبوسنة واهلرسك املشكل حديثًا ممثاًل ملنظمة املؤمتر 

اإلسالمي 209 .

وقال ممثل اليونان، متحدثًا باسم االحتاد األورويب إن االحتاد األورويب 
دعا إىل بذل جهد دبلوماسي مكثف من جانب اجملتمع الدويل، تشارك 
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فيه األمم املتحدة واالحتاد األورويب، والواليات املتحدة، واالحتاد الروسي 
على وجه  اخلطري  املنعطف  هذا  واهلدف يف  مبادراهتم.  توحيد  لضمان 
وقف  إىل  تؤدي  أن  شأهنا  من  اليت  الظروف  هتيئة  يف  يتمثل  التحديد 
األعمال العدائية وإىل تسوية سلمية. ومن املهم اآلن أكثر من أّي وقت 
مضى أن تشرتك األطراف يف مفاوضات ذات مغزى. وذكر املتحدث 
أيضًا أن خطة عمل االحتاد األورويب توفر أنسب أساس لتسوية تفاوضية 
تزويد  على  للحماية فحث  املتحدة  األمم  قوة  إىل  وأشار  دائم.  وسلم 
القوة بالوسائل الالزمة لتنفيذ مهمتها الذي لن يكون بدونه ألّي تقدم 
يف عملية السلم أّي معىن. وقال إن وفد بلده يرحب، يف هذا الصدد، 
األمم  قوة  تعزيز  بشأن  اليوم  ذلك  يف   )1994(  914 القرار  باختاذ 

املتحدة للحماية 210 .

ووفاء  غورازدي  حول  احلالة  تطبيع  إن  الروسي  االحتاد  ممثل  وقال 
الطرف الصريب البوسين بالتزاماته من األمور اليت هتيئ الفرص اإلجيابية 
لتحقيق تسوية عاجلة يف البوسنة واهلرسك وقال كذلك إن مبادرة الرئيس 
يلتسني لعقد مؤمتر قمة بني روسيا والواليات املتحدة واالحتاد األورويب 
واألمم املتحدة تستهدف حتقيق هذه التسوية. وأهم نقطة هي أنه جيب 
التدابري العسكرية على إجياد تسوية سياسية. ويتوقع االحتاد  أاّل تغطي 
هذه  الروسي يف  االحتاد  البوسنية وشركاء  األطراف  تشارك  أن  الروسي 
العملية وأن يركزوا جهودهم على املهام األساسية التالية: أواًل، تعزيز نظام 
ثانيًا،  األمن.  جملس  لقرارات  وفقًا  واهلرسك  البوسنة  يف  اآلمنة  املناطق 
توقيع اتفاق غري مشروط يف أقرب وقت ممكن بني الصرب واملسلمني 
بشأن وقف جيع األعمال العدائية. ثالثًا، حتقيق تسوية سياسية شاملة 
يف البوسنة واهلرسك تأخذ بعني االعتبار املصاحل املشروعة واملركز املتكافئ 
استعادة  تقدم حقيقي يف  إحراز  ينبغي  وأخرياً،  اإلقليم.  جلميع سكان 
السلم يف البوسنة واهلرسك يصحبه ختفيف مناسب للجزاءات املفروضة 
على جهورية يوغوسالفيا االحتادية. وأشار املتحدث إىل حظر األسلحة 
قائاًل إن املطالب برفع حظر إمدادات األسلحة تتناقض جبالء مع اجلهود 
األبواب  تفتح  أن  إجياد تسوية سياسية وميكن فحسب  اليت تستهدف 
على مصراعيها لتصعيد حاد يف احلرب. وقال كذلك إن وفد بلده وجه 
فيما  العام  األمني  عنها  أعرب  اليت  األفكار  إىل  االنتباه  وتكراراً  مراراً 
يتعلق بضرورة مراجعة مفهوم املناطق اآلمنة، اليت أسيئ استغالل مركزها 
تكرارًا. ويف هذا الصدد، يعتقد وفد بلده أن قوات األمم املتحدة، مع 
وحدود كل  نظام  حتديد  مهمة  إليها  توكل  أن  ينبغي  املعنية،  األطراف 
منطقة من املناطق اآلمنة. ومن املهم وزع قوات األمم املتحدة يف املناطق 
اآلمنة. وجتريدها من السالح شرط هام الحرتام مركز املناطق اآلمنة. ومن 
املساعدة  تقدمي  وضمان  الرقابة  حتت  الثقيلة  األسلحة  وضع  الضروري 
اإلنسانية دون عائق إىل املناطق اآلمنة. ويشعر االحتاد الروسي بأن من 
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األمهية مبكان أن يبدأ اجمللس هذا العمل دون إبطاء وأن يتحمل بالتايل 
مسؤولياته عن حتديد نظام املناطق اآلمنة 211 .

وقال السيد ديكويتش إنه من احلتمي يف هذه املرحلة احلامسة أن يبذل 
اجملتمع الدويل واجمللس كل ما يف وسعهما لتيسري حتقيق تسوية تفاوضية. 
النار يف  لتحقيق وقف شامل إلطالق  تتضافر جيع اجلهود  أن  وجيب 
جلميع  املشروط  وغري  السريع  فالوقف  واهلرسك.  البوسنة  أرجاء  جيع 
األعمال العدائية، دون املساس باحلل السياسي النهائي، هو وحده الذي 
ميكن أن ميهد السبيل أمام استئناف عملية السالم. وقد بذلت زعامة 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية وجهوريتيها طوال فرتة الصراع يف البوسنة 
واهلرسك جهوداً صوب إجياد حل سلمي وصوب التأثري على البوسنيني 
االحتادية  يوغوسالفيا  وترحب جهورية  توفيقية.  ليقبلوا حلواًل  الصربيني 
باجلهود اجملددة املبذولة صوب استئناف عملية السلم واملشاركة الفّعالة 
لألمم املتحدة واالحتاد األورويب واالحتاد الروسي والواليات املتحدة يف 
هذا الصدد. وأنشطة فريق االتصال الذي شكل مؤخراً قد تكون خطوة 
يف االجتاه السليم. بيد أن حتفظات بعض البلدان فيما يتصل باملبادرات 
اهلادفة إىل حسم الصراع يف البوسنة واهلرسك بالوسائل السلمية واستمرار 
التهديدات والتدابري القصاصية ضد البوسنيني الصربيني تثري قلق جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية. وقال املتحدث أيضًا إن الطابع املعقد للصراع يف 
البوسنة واهلرسك جيعل من الالزم أاّل تشارك أّي دولة حمتلة سابقة ألراضي 
يوغوسالفيا السابقة أو أّي دول جماورة بقواهتا يف أنشطة حفظ السالم. 
وقرار إرسال قوات تركية إىل البوسنة واهلرسك ال يتعارض فحسب مع 
هدف ختفيف حدة احلالة يف املنطقة بل ميكن أيضًا أن يؤثر تأثرياً مباشراً 

على تصعيد الصراع 212 .
وقال ممثل كرواتيا إن وجود ممثلني رفيعي املستوى حلكومات العديد 
ناحية،  من  هذا  املنطقة،  يف  احلالة  إحلاحية  يبنيِّ  األعضاء  الدول  من 
التزامهم هناية منصفة هلذه  ومن ناحية أخرى يبعث األمل يف أن يوفر 
األزمة، ويف هذا الشأن، تؤكد كرواتيا أمهية آراء الدول األعضاء يف منظمة 
بلده إىل ضم ممثل  املؤمتر اإلسالمي يف عملية السالم. وهلذا دعا وفد 
رفيع املستوى عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف عملية إجياد حل سياسي 
للصراع. ومع هذا فإن الوساطة الدولية ميكن أن تكون هلا حدودها. فقد 
التوازن  الضروري إلحداث  القوى  الدويل عن إجياد توازن  عجز اجملتمع 
مع حماوالته الرامية إىل الوساطة السياسية. وما دام اختالل التوازن هذا 
مستمراً ستؤيد حكومة كرواتيا رفع حظر توريد األسلحة. وأكد املتحدث 
بالضرورة على  الشأن أن رفع حظر توريد األسلحة ال يشجع  يف هذا 
احلرب، بل سيحقق توازنًا يعزز خيارات ال تتسم بالعنف إلجياد تسوية 
سياسية منصفة ومستدامة. ورأى أن اجملتمع الدويل جيب أن يقوم حبل 
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القدرة احلربية الصربية مستخدمًا جيع الوسائل الضرورية؛ أو برفع حظر 
اكتساب  البوسنة واهلرسك وكرواتيا من  ن  وبالتايل ميكِّ األسلحة،  توريد 
القدرة الدفاعية الالزمة إلجبار اجلانب الصريب على قبول وتنفيذ نتائج 
الوساطة الدولية وقرارات جملس األمن ذات الصلة. وإاّل فإن احلرب يف 
إىل  يتهدد  قد  يف كرواتيا  السياسي  واحلل  ستستمر،  واهلرسك  البوسنة 

د القتال 213 . درجة جتدِّ
وكرر ممثل ألبانيا اإلعراب عن موقف بلده، وهو أن العمل الدبلوماسي 
املكثف، باإلضافة إىل التدابري األخرى اليت ميكن أن تتضمن استخدام 
القوة، هو األسلوب األنسب لتحقيق السلم. وأعرب عن ترحيبه باملبادرة 
املتعلقة بعقد مؤمتر رفيع املستوى، مع توجهه االنتباه إىل احلالة اخلطرية 
يف كوسوفو، قائاًل إن معاجلة األزمة يف كوسوفو ينبغي أن تكون عنصراً 
هامًا يف عملية السالم. وتكرر حكومة ألبانيا اإلعراب عن رأيها وهو أن 
اجلزاءات املفروضة على جهورية يوغوسالفيا االحتادية جزء هام مما يقوم 
به اجملتمع الدويل إلحالل السالم يف املنطقة، وينبغي أن تستمر رغم أن 

ألبانيا تعاين من “صعوبات هائلة بسبب هذه اجلزاءات” 214 .
األسلحة  حظر  رفع  إىل  املتحدثني  من  عدد  دعا  املناقشة،  وأثناء 
لتمكني البوسنة واهلرسك من ممارسة حقها األصيل يف الدفاع عن النفس 
وفقًا للمادة 51 من امليثاق 215 . وعارض متحدثون آخرون هذه الفكرة، 
قائلني إن هذه اخلطوة لن تيسر التوصل إىل تسوية سلمية للصراع 216 .

المقرر المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1994: رسالة موجهة 
من الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 29 نيسان/أبريل 1994 217 ، أبلغ رئيس جملس األمن 
األمني العام مبا يلي:

البوسنة  جهورية  يف  احلالة  يناقشون  األمن  جملس  أعضاء  إذ كان 
ذات  اجمللس  قرارات  مبوجب  املنشأة  اآلمنة  املناطق  ويف  واهلرسك 
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و6   5 والصفحتان  )باكستان(؛   5 إىل   2 الصفحات  نفسه،  املرجع   215
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)السنغال(؛ والصفحات 12 إىل 14 )اململكة العربية السعودية(؛ والصفحتان 14 
و15 )تونس(؛ والصفحات 15 إىل 17 )مصر(؛ والصفحات 17 إىل 19 )منظمة 
املؤمتر اإلسالمي(؛ والصفحتان 19 و20 )البوسنة واهلرسك(؛ والصفحتان 21 و22 
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الصلة، فإهنم أحاطوا علمًا بتوصيات األمني العام بشأن حتديد وتنفيذ 
 مفهوم املناطق اآلمنة، حسبما ورد يف تقريريه املؤرخني 11 آذار/مارس

و 16 آذار/مارس 1994.
ويطلب أعضاء اجمللس إىل األمني العام أن يقدم يف موعد أقصاه 
10 أيار/مايو 1994 توصيات أخرى حمددة بشأن طرائق تنفيذ مفهوم 
املناطق اآلمنة كما هو حمدد يف القرارين 824 )1993( املؤرخ 6 أيار/

مايو 1993 و836 )1993( املؤرخ 4 حزيران/يونيه 1993.

المقرر المؤرخ 4 أيار/مايو 1994 )الجلسة 33٧4(: 
بيان من الرئيس

يف اجللسة 3374، املعقودة يف 4 أيار/مايو 1994، استأنف اجمللس 
البوسنة  ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  إقرار جدول  وبعد  البند.  يف  نظره 
واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له 
احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )نيجرييا( إنه قد ُأذن له، يف أعقاب 
مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل 

نيابة عن اجمللس 218 :
يطلب جملس األمن إىل أطراف النزاع يف جهورية البوسنة واهلرسك 
لذلك، وأن  متامًا  متتثل  العدائية وأن  تام لألعمال  تتفق على وقف  أن 
تسوية  إبرام  أجل  من  مسبقة،  شروط  دون  فوراً،  املفاوضات  تستأنف 
شاملة. ويطالب األطراف باالمتناع فوراً عن القيام بأّي عمل عسكري 

هجومي وأّي عمل قد يؤدي إىل جتدد القتال.
ويساور اجمللس القلق إزاء الدالئل األخرية اليت تنم عن تزايد حدة 
التوتر يف عدد من املناطق يف جهورية البوسنة واهلرسك، وال سيما ‘ممر’ 

بوسافينا.
ويرحب اجمللس بالرتتيبات اليت أفادت عنها األمانة العامة واملتعلقة 
بإقامة وجود لقوة األمم املتحدة للحماية يف منطقة ‘ممر’ بوسافينا. وهو 
يشجع ممثل األمني العام اخلاص على متابعة هذا األمر على وجه السرعة، 
وعلى السعي أيضًا إىل زيادة االستطالع اجلوي هلذه املنطقة ولغريها من 
الوجه  على  التعاون  األطراف  جيع  إىل  اجمللس  ويطلب  التوتر.  مناطق 
األمم  وقوة  السابقة  ليوغوسالفيا  اخلاص  العام  األمني  ممثل  مع  الكامل 
العواقب  من  األطراف  حيذر  وهو  املنتوى.  الوزع  يف  للحماية  املتحدة 

الوخيمة ألّي عمل عسكري هجومي يف ‘ممر’ بوسافينا أو فيما حوله.
املسألة،  هذه  بشأن  أخرى  قرارات  اختاذ  يف  حاليًا  اجمللس  وينظر 

وسيبقيها قيد نظره النشط.
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المقرر المؤرخ 25 أيار/مايو 1994 )الجلسة 3380(: 
بيان من الرئيس

يف 19 أيار/مايو 1994، وعماًل بالقرار 913 )1994(، قدم األمني 
يف  سيما  وال  واهلرسك،  البوسنة  يف  احلالة  عن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام 
التقرير بأن احلالة يف غورازدي ال  العام يف  غورازدي 219 . وأفاد األمني 
يزال يكتنفها اجلمود، وال تزال التوترات على درجة عالية من احلدة. وقال 
واليتها  رغم حمدودية  اضطلعت،  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  إن  أيضًا 
يف  وأسهمت  االستقرار،  حتقيق  يف  رئيسي  بدور  العسكرية،  ومواردها 
تطبيع احلالة، وال سيما يف سراييفو وحوهلا، على امتداد خط املواجهة 
ويف  البوسنية  احلكومة  وقوات  البوسنيني  الكروات  قوات  بني  بأكمله 
منذ  العسكريني  املراقبني  بوزع  وذلك  بوسافينا  وممر  وبرتشكو  غورازدي 
7 أيار/مايو 1994. بيد أنه ال ميكن أن ُيتوقع من القوة أن حتافظ إىل 
ما ال هناية على إجنازات من هذا القبيل ما مل حيرز تقدم مبكر صوب 
عقد اتفاق بشأن وقف األعمال العدائية بصورة شاملة، ووقف حتركات 
القوات العسكرية واملعدات واإلمدادات. ويف هذا الصدد طلب األمني 
العام إىل ممثله اخلاص وقوة األمم املتحدة للحماية االتصال باألطراف 
فوراً لعقد اجتماع يف وقت مبكر والتوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسألة 
مع مراعاة الفصل بني القوات، وسحب األسلحة الثقيلة، والوضع البيين 
بدعوة  أيضًا  يرحب  وهو  للحماية.  املتحدة  األمم  لقوة  التابعة  للقوات 
جمموعة االحتاد األورويب الثالثية واالحتاد الروسي وفرنسا واململكة املتحدة 
والواليات املتحدة يف جنيف، يف 13 أيار/مايو 1994، إىل زيادة تعزيز 

قوة األمم املتحدة للحماية، والتمس تأييد اجمللس ملقرتحاته.
أدرج   ،1994 أيار/مايو   25 يف  املعقودة   ،3380 اجللسة  ويف 
اجمللس التقرير يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس 
ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن 
يكون له احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )نيجرييا( أنه قد ُأذن له، 
يف أعقاب مشاورات أجريت بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان 

التايل نيابة عن اجمللس 220 :
العام املقدم عماًل بقراره 913  نظر جملس األمن يف تقرير األمني 

.)1994(
ويكرر اجمللس تأكيد احلاجة امللحة إىل مضاعفة اجلهود املبذولة حنو 
تسوية سياسية شاملة للنزاع يف جهورية البوسنة واهلرسك. ويطلب إىل 
األطراف أن تستأنف، بغري شروط مسبقة، اجلهود اجلادة للتوصل إىل 

تسوية سياسية.
امللحة إىل وقف شامل لألعمال  ويؤكد اجمللس من جديد احلاجة 
العدائية يف جيع أحناء إقليم جهورية البوسنة واهلرسك. ويؤيد اجمللس يف 
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هذا الصدد، قرار األمني العام، املتخذ وفقًا للفقرة 1 من القرار 913 
املتحدة  األمم  قوة  قائد  وإىل  اخلاص  ممثله  إىل  يعهد  بأن   ،)1994(
هذا  ويف  العدائية.  لألعمال  شامل  وقف  إىل  التوصل  مبهمة  للحماية 
اليت  العدائية  األعمال  هذه  وقف  إىل  بالدعوة  اجمللس  يرحب  السياق، 
اجتماع  عن  الصادر   ،1994 أيار/مايو   13 املؤرخ  البالغ  يف  وردت 

وزراء اخلارجية يف جنيف.
ويطالب اجمللس باالمتثال الفوري والكامل لقراره 913 )1994(، 
وفيما يتعلق بغورازدي، يدعو األطراف إىل التعاون الكامل مع قوة األمم 

املتحدة للحماية حتقيقًا هلذه الغاية.

المقرر المؤرخ 1 حزيران/يونيه 1994 )الجلسة 
338٧(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3387، املعقودة يف 1 حزيران/يونيه 1994، استأنف اجمللس 
البوسنة  ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  إقرار جدول  وبعد  البند.  يف  نظره 
واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له 
احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )عمان( أنه قد أذن له، يف أعقاب 
مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن بأن يديل بالبيان التايل 

نيابة عن اجمللس 221 :
يشري جملس األمن إىل بيانه الرئاسي املؤرخ 25 أيار/مايو 1994.

يكرر اجمللس تأكيد احلاجة امللحة للتوصل إىل وقف شامل لألعمال 
إىل  ويطلب  واهلرسك،  البوسنة  جهورية  إقليم  أحناء  جيع  يف  العدائية 
إىل  للتوصل  اجلادة  اجلهود  مسبقة،  شروط  دون  يستأنفا،  أن  الطرفني 
يبذهلا  اليت  اجلهود  تامًا  تأييداً  الصدد  هذا  يف  ويؤيد  سياسية.  تسوية 
ممثل األمني العام اخلاص ليوغوسالفيا السابقة وقائد قوة األمم املتحدة 
للحماية هبدف التفاوض على ذلك الوقف لألعمال العدائية، ويرحب 
اجمللس بالقرار القاضي بعقد اجتماع مع الطرفني يف جنيف يف 2 حزيران/

يونيه 1994. ويرحب أيضًا مبا أفيد عن قرار حكومة جهورية البوسنة 
ويشجع  االجتماع.  ذلك  حضور  البوسين  الصريب  والطرف  واهلرسك 
اجمللس الطرفني بقوة على التفاوض بنية حسنة حىت يتسىن االتفاق على 

وقف لألعمال العدائية يف أقرب وقت ممكن.
والتام  الفوري  باالمتثال  بقوة  اجمللس  يطالب  الغاية،  هلذه  وحتقيقًا 
وغري املشروط لقراره 913 )1994( املؤرخ 22 نيسان/أبريل 1994، 
ويؤيد، يف هذا السياق، اجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة للحماية 
لضمان تنفيذ ذلك القرار. كما يطلب إىل كال الطرفني التعاون التام يف 

هذه اجلهود مع قوة األمم املتحدة للحماية.

.S/PRST/1994/29  221

المقرر المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1994 )الجلسة 
3399(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1994 حزيران/يونيه   30 يف  املعقودة   ،3399 اجللسة  يف 
ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة 
له، يف  أنه قد أذن  الرئيس )عمان(  التصويت. مث أعلن  يكون له حق 
يديل  بأن  األمن،  جملس  أعضاء  بني  فيما  أجريت  مشاورات  أعقاب 

بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 222 :
يؤكد جملس األمن تأييده التفاق أطراف النزاع املؤرخ 8 حزيران/يونيه 
1994، الذي اتفقوا فيه على التقيد بوقف إطالق النار ملدة شهر واحد 
اعتباراً من 10 حزيران/يونيه 1994. ويعرب اجمللس عن بالغ قلقه إزاء 

عدم امتثال األطراف هلذا االتفاق حىت تارخيه.
ويطلب اجمللس مرة أخرى إىل األطراف أن توقف جيع العمليات 
جيع  عن  فضاًل  االستفزازية،  األعمال  من  وغريها  اهلجومية  العسكرية 
انتهاكات وقف إطالق النار والتطهري العرقي، وأن تتعاون مع ممثل األمني 
العام اخلاص ليوغوسالفيا السابقة ومع قوة األمم املتحدة للحماية. كما 
وقف  بتحقيق  املتعلقة  املفاوضات  تستأنف  أن  األطراف  إىل  يطلب 
شامل لألعمال العدائية يف جيع أراضي البوسنة واهلرسك، بغية التوصل 
إىل اتفاق قبل انتهاء اتفاق 8 حزيران/يونيه 1994 يف 10 متوز/يوليه 
1994، مع مواصلة املفاوضات للتوصل إىل اتفاق سلم عادل وشامل.

ويشجب اجمللس جيع اهلجمات على أفراد األمم املتحدة، ويطلب 
إىل املسؤولني كفالة عدم وقوع تلك اهلجمات. كما يدين القيود املفروضة 
على حرية حركة قوة األمم املتحدة للحماية ويطالب برفع هذه القيود 
على الفور لتمكني قوة األمم املتحدة للحماية من املساعدة على تنفيذ 

اتفاق 8 حزيران/يونيه. 

المقرر المؤرخ ٧ تموز/يوليه 1994: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 24 أيار/مايو 1994، موجهة إىل رئيس جملس األمن 223 ، 
أحال األمني العام تقرير جلنة اخلرباء املنشأة عماًل بالقرار 780 )1992(. 
معلومات  من  جعه  مت  ما  وحتليل  لدراسة  أنشئت  قد  اللجنة  وكانت 
األدلة  استنتاجات بشأن  إليه من  العام مبا ختلص  تزويد األمني  هبدف 
من  ذلك  وغري  جنيف  التفاقيات  جسيمة  انتهاكات  حدوث  على 
يوغوسالفيا  إقليم  يف  ترتكب  اليت  الدويل  اإلنساين  القانون  انتهاكات 
السابقة. وخلصت اللجنة إىل أن هذه االنتهاكات ارتكبت على نطاق 
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واسع. وذكرت أيضًا أن بعض األطراف قام مبمارسة ما يسمى “التطهري 
اإلثين” بطريقة منظمة جداً حبيث يبدو واضحًا أنه نتاج سياسة مرسومة. 
وأوضح األمني العام أنه يتفق متامًا مع االستنتاجات اليت توصلت إليها 
اليت  الصلة  ذات  املعلومات  جيع  بإحالة  تعليمات  أصدر  وأنه  اللجنة 

جعتها اللجنة إىل مكتب املدعي العام للمحكمة الدولية.
وبرسالة مؤرخة 7 متوز/يوليه 1994 224 ، أبلغ رئيس جملس األمن 

األمني العام مبا يلي:
أتشرف بأن أشري إىل رسالتكم املؤرخة 24 أيار/مايو 1994، اليت 
األمن  بقرار جملس  املنشأة عماًل  اخلرباء  للجنة  اخلتامي  التقرير  تتضمن 

780 )1992( املؤرخ 6 تشرين األول/أكتوبر 1992.
ويعرب أعضاء اجمللس عن امتناهنم للجنة اخلرباء ملا أجنزته من عمل 
يف سياق اضطالعها بواليتها. ولقد أحاطوا علمًا مع التقدير بأن قاعدة 
البيانات وجيع املعلومات األخرى اليت استقتها اللجنة لدى اضطالعها 

بأعماهلا قد قدمت إىل مكتب املدعي العام للمحكمة الدولية.

المقرر المؤرخ 2 أيلول/سبتمبر 1994 )الجلسة 
3421(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1994 أيلول/سبتمرب   2 يف  املعقودة   ،3421 اجللسة  يف 
إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس  أعقاب  البند. ويف  اجمللس نظره يف 
ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون 
أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )إسبانيا( انتباه أعضاء 
رئيس  إىل  موجهة  أيلول/سبتمرب 1994،   1 مؤرخة  رسالة  إىل  اجمللس 
جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك 225  وأعلن أنه قد أذن له، يف 
يديل  بأن  األمن،  جملس  أعضاء  بني  فيما  أجريت  مشاورات  أعقاب 

بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 226 :
يشعر جملس األمن بانزعاج بالغ إزاء استمرار ورود أنباء عن أعمال 
التطهري العرقي اليت ميارسها الطرف الصريب البوسين يف منطقة بييليينا. 
ويطالب  مرتكبها  وأيًا كان  حتدث  أينما  املمارسة  هذه  اجمللس  ويدين 
بوقفها الفوري. ويدين اجمللس كذلك جيع انتهاكات القانون اإلنساين 
الدويل املرتكبة يف النزاع الذي يدور يف جهورية البوسنة واهلرسك. ويعترب 
من يقومون بارتكاهبا مسؤولني شخصيًا عنها. ويف هذا السياق، يدعو 
إىل التنفيذ التام لالتفاق املتعلق باإلفراج عن احملتجزين الوارد يف اتفاق 
اإلفراج  إىل  اجمللس  ويدعو  جنيف.  يف  املربم   1994 حزيران/يونيه   8
املبكر عن جيع احملتجزين. وهلذا الغرض، يدعو إىل السماح ملندويب جلنة 
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الصليب األمحر الدولية بااللتقاء بصفة خاصة جبميع احملتجزين يف لوباريه 
وغريها من أحناء منطقة بييليينا.

ويؤكد اجمللس من جديد األمهية اليت يوليها حلق قوة األمم املتحدة 
واهلرسك.  البوسنة  جهورية  أرجاء  جيع  يف  التنقل  حرية  يف  للحماية 
ويالحظ بأسى أن الطرف الصريب البوسين مل يسمح ملمثل األمني العام 
اخلاص ليوغوسالفيا السابقة بزيارة بانيا لوكا وبييليينا وغريها من املناطق 
اليت تبعث احلالة فيها على القلق. وحيث بقوة الطرف الصريب البوسين 
على السماح بوصول كل من املمثل اخلاص وقوة األمم املتحدة للحماية 
إليها. ويعرب اجمللس أيضًا عن قلقه بشأن استمرار القيود املفروضة على 
للطرق  البوسين  الصريب  الطرف  إغالق  إىل سراييفو وال سيما  الوصول 
للحماية  املتحدة  األمم  قوة  بالتعاون مع  اليت فتحت  املطار  املؤدية إىل 

عقب إبرام اتفاق 17 آذار/مارس 1994.

المقرر المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 1994 )الجلسة 
3428(: القرارات 941 )1994( و942 )1994( 

و943 )1994(
استأنف  أيلول/سبتمرب 1994،  املعقودة يف 23  اجللسة 3428،  يف 
اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول 
وأملانيا،  وألبانيا،  وأفغانستان،  األردن،  ممثلي  اجمللس  دعا  األعمال، 
وإندونيسيا، وبنغالديش، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، وتونس، وجهورية 
إيران اإلسالمية، والسنغال، وكرواتيا، وكندا، وماليزيا، ومصر، بناًء على 
طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشة، بدون أن يكون هلم احلق يف التصويت. 
ودعا اجمللس أيضًا السفري دراغومري ديوكيتش، بناًء على طلبه، إىل خماطبة 
الرئيس )إسبانيا( نظر أعضاء  البند. مث وجه  اجمللس يف سياق نظره يف 
اجمللس إىل نصوص ثالثة مشاريع قرارات: كان أول مشروع قرار منها قد 
أعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 227 ، وكان مشروع القرار الثاين 
وباكستان،  وأملانيا،  وإسبانيا،  واألرجنتني،  الروسي،  االحتاد  من  مقدمًا 
واململكة  وفرنسا،  وعمان،  ورواندا،  وجيبويت،  التشيكية،  واجلمهورية 
املتحدة، ونيجرييا، والواليات املتحدة 228 ؛ وكان مشروع القرار الثالث 
التشيكية،  واجلمهورية  وأملانيا،  وإسبانيا،  الروسي،  االحتاد  من  مقدمًا 
وفرنسا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة 229 . ووجه الرئيس أيضًا 

انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة وثائق أخرى 230 .

.S/1994/1083  227

.S/1994/1084  228

.S/1994/1085  229

رسائل مؤرخة 7 و12 و14 و22 أيلول/سبتمرب 1994، على التوايل،   230

 ،S/1994/1037( واهلرسك  البوسنة  ممثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل   موجهة 
وS/1994/1087(؛   ،S/1994/1056و  ،S/1994/1046و  ،S/1994/1038و
ورسالتان مؤرختان 9 و19 أيلول/سبتمرب 1994 على التوايل، موجهتان إىل رئيس 
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وقال ممثل البوسنة واهلرسك إن وفد بلده لديه آراء خمتلفة بالنسبة 
يتناول  الذي  األول  القرار  مشروع  يؤيد  فهو  الثالثة.  القرارات  ملشاريع 
جرائم التطهري اإلثين اليت ترتكب حاليًا يف املناطق اليت حيتلها الصرب 
من البوسنة واهلرسك، ومع ذلك فإنه يتساءل ملاذا استغرق األمر أكثر 
من ثالثة شهور لعرض مشروع القرار للتصويت، وملاذا مت ختفيف هلجة 
بوزع  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  التزام  من  يقلل  حىت  القرار  مشروع 
يتعلق  وفيما  اإلثين.  التطهري  عملية  فيها  تنفذ  اليت  األماكن  يف  قواهتا 
مبشروع القرار الثالث اخلاص بتعزيز اجلزاءات ضد صرب البوسنة، فإن 
وفد بلده يؤيد روح ذلك املشروع ولكنه يشكك يف فعالية هذا اإلجراء 
يف ضمان حتقيق األهداف املرغوبة، وال سيما إزالة آثار العدوان والتطهري 
اجلزاءات ضد  يتناول ختفيف  الذي  الثالث  القرار  مشروع  وأما  اإلثين. 
إىل  يسعى  ألنه  تعارضه  واهلرسك  البوسنة  فإن  األسود،  واجلبل  صربيا 
اجلرائم  ارتكاب  يف  بالتواطؤ  األقل  على  اعرتفوا  الذين  أولئك  مكافأة 
ويف احلرب، بدون أن يساعد الضحية على التصّدي للجرائم املستمرة 
والعدوان املستمر، ومن مث فهو يفتقر إىل التوازن، وعالوة على ذلك، فإن 
اإلنسان  معايري حقوق  الالزمة يف  التحسينات  إدخال  يقوض  املشروع 
داخل كوسوفو وفويفودينا وسنجق، وال يتناول احتالل كرواتيا املستمر. 
من  جمموعة  على  األسود  واجلبل  صربيا  مكافأة  إىل  أيضًا  يسعى  وهو 
“اإلجراءات اليت صممتها بنفسها لإلشراف على نفسها”، ومل يطلب 
من صربيا واجلبل األسود أن توافق على خطة السالم اليت وضعها فريق 
االتصال وذلك باالعرتاف بالبوسنة واهلرسك داخل حدودها. وشكك 
املتحدث أيضًا يف قدرة نظام املراقبة على الرصد الفّعال إلغالق احلدود 
بني البوسنة واهلرسك وصربيا واجلبل األسود. وحث، يف اخلتام، أعضاء 

اجمللس على عدم تأييد مشروع القرار 231 . 

جملس األمن من ممثل كرواتيا )S/1994/1040 وS/1994/1072(؛ ورسالتان مؤرختان 
األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهتان  التوايل،  على   ،1994 أيلول/سبتمرب  و21   8
من ممثل البوسنة واهلرسك )S/1994/1044 وS/1994/1079(؛ ورسالتان مؤرختان 
14 و16 أيلول/سبتمرب 1994، على التوايل، موجهتان إىل األمني العام من ممثل 
كرواتيا )S/1994/1052 وS/1994/1062(؛ ورسالة مؤرخة 9 أيلول/سبتمرب 1994 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل سلوفينيا )S/1994/1055(؛ ورسالة مؤرخة 
يوغوسالفيا  ممثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة   1994 أيلول/سبتمرب   15
األمني  من  موجهة   1994 أيلول/سبتمرب   19 مؤرخة  ورسالة  )S/1994/1060(؛ 
العام إىل رئيس جملس األمن حييل هبا تقرير رئيسي اللجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل 
املؤمتر  تابعة  بعثة  عمليات  وبدء  إنشاء  يتناول  الذي  السابقة  بيوغوسالفيا  املعين 
الدويل املعين يوغوسالفيا السابقة لدى جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل 
أيلول/سبتمرب 1994،  )S/1994/1074(؛ ورسالتان مؤرختان 19 و20  األسود( 
 S/1994/1075( يوغوسالفيا  ممثل  من  العام  األمني  إىل  موجهتان  التوايل،   على 
األمني  إىل  موجهة   1994 أيلول/سبتمرب   21 مؤرخة  ورسالة  وS/1994/1076(؛ 
املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  وفرنسا  وأملانيا  الروسي  االحتاد  ممثلي  من  العام 
)S/1994/1081(؛ ورسالة مؤرخة 22 أيلول/سبتمرب 1994 موجهة إىل رئيس جملس 

 .)S/1994/1088( األمن من ممثل باكستان
S/PV.3428، الصفحات 3 إىل 5.   231

وأعرب ممثل كرواتيا عن حتفظات حكومة بلده على مشروع القرار 
أن  ورأى  االحتادية.  يوغوسالفيا  جهورية  على  اجلزاءات  خيفف  الذي 
أدلة ملموسة  بعد أن حيصل اجمللس على  إاّل  ترفع  أاّل  ينبغي  اجلزاءات 
وأكيدة على إحراز تقدم حقيقي على أرض الواقع، ال يف البوسنة واهلرسك 
فحسب، وإمنا أيضًا يف كرواتيا. وعالوة على ذلك فإن وفد بلده ال ميكن 
أن يتغاضى عن حقيقة أن مشروع القرار قد ال يتبع روح القرار 871 
)1993(، الذي يربط نظام اجلزاءات املفروض على جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية بتنفيذ جيع قرارات جملس األمن ذات الصلة، مبا فيها القرارات 
املتصلة خبطة األمم املتحدة حلفظ السالم يف جهورية كرواتيا. ولذلك، لن 
تؤيد حكومة بلده وقف نظام اجلزاءات ضد جهورية يوغوسالفيا االحتادية 
إاّل إذا حدث تقدم حقيقي على أرض الواقع فيما يتعلق بتنفيذ القرار 
871 )1993(. وستكون اخلطوة األساسية األوىل هي اعرتاف جهورية 
السابقة،  يوغوسالفيا  أراضي  يف  اجلديدة  بالدول  االحتادية  يوغوسالفيا 
ضمن حدودها املعرتف هبا دوليًا. ولكن إذا اعتمد اجمللس مشروع القرار 
فستكون بعثة املراقبة التابعة للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، 
اليت تعمل مبوارد ضئيلة، هامة جداً. وحذر من استخدام البعثة لتحقيق 

أهداف سياسية قصرية األجل 232 .
وذكر ممثل أملانيا، متحدثًا بالنيابة عن االحتاد األورويب، أن اعتماد 
الدويل  السلم  هامة يف جهد  الثالثة سيشكل خطوة  القرارات  مشاريع 
وسينقل رسالة قاطعة إىل صرب البوسنة. أواًل، أن االحتاد األورويب يدين 
يف  منتظم  حنو  على  البوسنة  صرب  به  يقوم  الذي  العرقي”  “التطهري 
الدولية  املناطق اليت حيتلوهنا ويؤكد مرة أخرى على أمهية عمل احملكمة 
أهنم  البوسنة  يدرك صرب  أن  ثانيًا، جيب  السابقة؛  بيوغوسالفيا  املعنية 
السلم ويواصلون ممارسة  يعيقون عملية  سيبقون معزولني متامًا ما داموا 
التطهري العرقي البغيضة. ولذا يرحب االحتاد األورويب بتشديد اجلزاءات 
كوسيلة لزيادة الضغط على صرب البوسنة لكي يقبلوا االقرتاح اإلقليمي 
الذي قدمته جمموعة االتصال؛ ثالثًا، فيما يتعلق بتعليق بعض اجلزاءات 
املفروضة على جهورية يوغوسالفيا االحتادية، يتفق االحتاد األورويب يف 
الرأي القائل بأن قرار الرئيس ميلوسيفتش القاضي بإغالق احلدود يستحق 
رد فعل إجيابيًا من اجملتمع الدويل. وهكذا، ومن خالل اعتماد مشاريع 
القرارات الثالثة، سيؤكد اجمللس أن الذين خيتارون طريق السلم سيحظون 

بتأييد، والذين يواصلون الرفض واحلرب سيعزلون ويعاقبون 233 .
وقال ممثل تركيا إن وفد بلده يرى أن مشروع القرار األول، الذي 
تعزيز  يتناول  الذي  الثاين،  القرار  ومشروع  العرقي”،  “التطهري  يتناول 
اجلزاءات ضد الصرب البوسنيني، مها خطوتان يف الطريق الصحيح جاءتا 
فّعااًل. بيد أن  يف أواهنما، وأهنما ينبغي اعتمادمها فوراً وتنفيذمها تنفيداً 

املرجع نفسه، الصفحتان 5 و6.  232

املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12.   233



٧23 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

تركيا لديها شكوكًا خطرية فيما يتعلق بتوقيت ومضمون مشروع القرار 
الثالث، الذي خيفف اجلزاءات ضد صربيا واجلبل األسود، وذلك ألنه 
واهلرسك.  البوسنة  مع  أغلقت حدودها  أهنا  من  التأكد  الضروري  من 
بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر  بعثة  استنتاج  فإن  وعالوة على ذلك، 
السابقة يتناقض تناقضًا مباشراً مع التقارير املستقلة اليت تفيد بأنه كانت 
لطائرات عمودية بني صربيا  هبا  متواصلة وغري مرخص  هناك حتليقات 
واجلبل األسود واملناطق اليت يسيطر عليها الصرب يف البوسنة واهلرسك. 
وقد ناشدت تركيا جملس األمن أن يؤجل النظر يف مشروع القرار ذلك 
األمر. ولكن لألسف مل حيظ  إجراء حتقيق شامل يف  إتاحة  من أجل 
ذلك الطلب بدراسة إجيابية. وقال املتحدث إن ختفيف اجلزاءات يف هذا 
الوقت سيمثل إشارة خاطئة مرسلة إىل املعتدي وسيقوض عملية السلم. 
نية خطة  قبلت حبسن  اليت  واهلرسك،  البوسنة  فإن  نفسه،  الوقت  ويف 
السلم اليت وضعها فريق االتصال، تنتظر وفاء فريق االتصال بالوعود اليت 
قدمها، مبا يف ذلك عملية رصد للحدود تكون حقيقية وفّعالة، وتدابري 
مناسبة رداً على تضييق اخلناق على سراييفو، وتوسيع مناطق االستبعاد 
خيتتم  أن  وقبل  واهلرسك.  البوسنة  على  املفروض  األسلحة  ورفع حظر 
املتحدث كلمته فإنه حث اجلانب الصريب على وقف محلة اإلبادة اليت 
السالم. مث  قبول خطة  اإلقليمية، وعلى  تعزيز مكاسبه  أجل  يقوم من 
قال إنه إذا مل يفعل ذلك فينبغي تزويد حكومة البوسنة واهلرسك جبميع 

الوسائل الالزمة ملمارسة حقها األصيل يف الدفاع عن النفس 234 .
وقال السيد ديوكيتش إن قرار التعليق اجلزئي للجزاءات احلالية، مع 
أنه ميثل حتواًل هامًا يف املوقف جتاه يوغوسالفيا، ال يشكل استجابة كافية 
للدور البناء الذي تقوم به جهورية يوغوسالفيا االحتادية يف السعي إىل 
إجياد حل لألزمة يف البوسنة واهلرسك. وما يلزم حقًا هو الرفع الكامل 
جلميع اجلزاءات، ولذلك، من سوء الطالع أن الشروط املوضوعة للرفع 
الضغط  على  اإلبقاء  ممارسة  يف  تتمثل  اجلزاءات  جلميع  التام  النهائي 
مشروع  باعتماد  أنه،  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  وتتوقع  السياسي. 
القرار الذي خيفف اجلزاءات، ستكتسب عملية رفع جيع اجلزاءات زمخًا 
وستعود بسرعة احلقوق املشروعة جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية يف األمم 
املتحدة وسائر املنظمات الدولية حىت ميكنها أن تعيد اندماجها بالكامل 

يف اجملتمع الدويل 235 .
اختاذ  مالءمة  على  عديدون  متحدثون  اعرتض  املناقشة،  وأثناء 
قرار خيفف اجلزاءات ضد جهورية يوغوسالفيا االحتادية، مشككني يف 
مصداقية مزاعم سلطات بلغراد بشأن إغالق حدودها مع األراضي اليت 
فّعالة. ورأوا أن اجمللس  آلية رصد  البوسنيون، يف غياب  الصرب  حيتلها 
ينبغي له، قبل اختاذ هذا القرار، أن يضمن اختاذ صربيا واجلبل األسود 

املرجع نفسه، الصفحة 14.   234

املرجع نفسه، الصفحات 15 إىل 18.   235

عدداً من اخلطوات، من بينها اعرتافها بالبوسنة واهلرسك ضمن حدودها 
من  املائة  يف   51 اعتبار  وقبوهلا  الدولية،  احملكمة  مع  وتعاوهنا  احلالية، 
منطقة  والكروات  املسلمني  الحتاد  املخصصة  واهلرسك  البوسنة  أراضي 
ينبغي، بداًل عن ختفيفه  آمنة، ورفع حصار سراييفو. وقالوا إن اجمللس 
للجزاءات، أن يفرض تنفيذ قراراته األسبق، وأن ميّكن حكومة البوسنة 
حظر  برفعه  وذلك  النفس  عن  الدفاع  يف  حقها  ممارسة  من  واهلرسك 

األسلحة املفروض ضدها 236 .
بيد أن متحدثني آخرين أيدوا ختفيف اجلزاءات كسبيل لالعرتاف برد 
الفعل اإلجيايب من جانب سلطات بلغراد إزاء خطة السالم اليت طرحها 
فريق االتصال وقرارها إغالق حدودها، قائلني إن هذا تدبري ميكن أن 

ينقلب إىل عكسه إذا انتهكت صربيا واجلبل األسود التزاماهتا 237 .
وحتدث ممثل جيبويت قبل التصويت فقال إنه يرى أنه ينبغي معاجلة 
الشروع يف عملية ختفيف اجلزاءات، وذلك  قبل  املسائل احلامسة  بعض 
من قبيل انعدام التوازن العسكري واإلنساين يف الصراع، واعرتاف جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية بالبوسنة ضمن حدودها احلالية، وتعاون جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية مع احملكمة الدولية، ومحاية منطقة البوسنة اآلمنة، 
السبب،  هلذا  جيد،  بلده  وفد  أن  وذكر  سراييفو.  حلصار  هناية  ووضع 
أن من الصعب جداً عليه أن يؤيد مشروع قرار يدعو إىل الرفع اجلزئي 

للجزاءات يف الوقت احلايل 238 .
القرار  مشروع  لصاحل  سيصوت  بلده  وفد  أن  الصني  ممثل  وذكر 
الذي يدين انتهاكات القانون اإلنساين الدويل ومشروع القرار الذي يعلق 
جوانب من اجلزاءات ضد جهورية يوغوسالفيا االحتادية، وذلك ألن كال 
املسألتني.  بشأن هاتني  األساسي  الصني  يعربان عن موقف  املشروعني 
استخدام  يؤيد  ال  املبدأ،  من حيث  بلده،  أن  من جديد  أكد  أنه  إاّل 
السابقة.  يوغوسالفيا  الصراع يف  اإللزامية حلل  اإلجراءات  أو  اجلزاءات 
أن  املتحدث  الصراع سلميًا. ورأى  اجلهود حلل  ببذل جيع  يؤمن  فهو 
استخدام اجلزاءات أو اإلجراءات اإللزامية، بداًل من أن ينهي احلرب، 
أحلق معاناة هائلة بالبلدان والشعوب يف تلك املنطقة، وسبَّب خسائر 
هائلة يف اقتصادات البلدان الثالثة اليت نفذت اجلزاءات، ال سيما الدول 
املوقف  اجملاورة جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية. ولذا، على أساس هذا 

)البوسنة واهلرسك(؛ والصفحتان 5  الصفحات 3 إىل 5  نفسه،  املرجع   236

و6 )كرواتيا(؛ والصفحات 6 إىل 8 )ماليزيا(؛ والصفحتان 8 و9 )جهورية إيران 
)ألبانيا(؛  و11   10 والصفحتان  )السنغال(؛  و10   9 والصفحتان  اإلسالمية(؛ 
والصفحتان 19  )تركيا(؛  والصفحتان 13 و14  )مصر(؛  والصفحتان 12 و13 
و22   21 والصفحتان  )أفغانستان(؛  و21   20 والصفحتان  )األردن(؛  و20 

)بنغالديش(؛ والصفحتان 22 و23 )تونس(.
املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12 )أملانيا بالنيابة عن االحتاد األورويب(؛   237

والصفحتان 18 و19 )كندا(. 
املرجع نفسه، الصفحتان 23 و24.   238
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املبدئي، ستمتنع الصني عن التصويت على مشروع القرار الذي يشدد 
اجلزاءات 239 .

وذكر ممثل باكستان أن وفد بلده ليس على استعداد للنظر حىت يف 
الرفع اجلزئي للجزاءات املفروضة على جهورية يوغوسالفيا االحتادية ما مل 
ُتزل، وإىل أن تزول، آثار عدواهنا يف البوسنة واهلرسك وتسّلم األراضي 
اليت احتلتها عن طريق استعمال القوة. فتخفيف اجلزاءات، يف الظروف 
احلالية، هو مبثابة اسرتضاء ومكافأة للمعتدي، وسيقوض عملية السلم، 
ويضحي مببدأي العدالة واإلنصاف املكرسني يف ميثاق األمم املتحدة. 
وعالوة على ذلك، يعتقد وفد بلده أن توقيت تقدمي مشروع القرار يف 
غري حمله متامًا، وغري مناسب، وسابق ألوانه. ولذلك ستصوت باكستان 

ضد مشروع القرار الذي خيفف اجلزاءات 240 .
وأعرب ممثل رواندا عن تأييد وفد بلده ملشروع القرار الذي يتناول 
التطهري العرقي، ومشروع القرار الذي يتناول تعزيز اجلزاءات ضد الصرب 
مضمون  على  اعرتاض  أّي  لديه  ليس  بلده  وفد  إن  وقال  البوسنيني. 
جهورية  على  املفروضة  اجلزاءات  ختفيف  يتناول  الذي  القرار  مشروع 
يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، ومع هذا، فهو يعتقد أن 
اعتماده ليس يف حمله، ألن التطورات على الساحة تتعارض مع سياسة 
ولعدم  اإلنسان  حلقوق  العاملية  باملبادئ  يتعلق  فيما  الرواندية  احلكومة 
تنفيذ قرارات اجمللس السابقة. وقال إن وفد بلده سيمتنع، لذلك، عن 

التصويت على مشروع القرار 241 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار األول 242  للتصويت واعتمد باإلجاع 

بوصفه القرار 941 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة،
وإذ يعيد تأكيد سيادة جهورية البوسنة واهلرسك وسالمتها اإلقليمية 

واستقالهلا السياسي،
املتحدة  األمم  مفوضية  من  املقدمة  باملعلومات  علمًا  حييط  وإذ 
الواردة يف  واملعلومات  الدولية،  الصليب األمحر  الالجئني وجلنة  لشؤون 
التقارير األخرى ذات الصلة، وخباصة فيما يتعلق باالنتهاكات اجلسيمة 
للقانون اإلنساين الدويل اليت حلقت بالسكان غري الصربيني يف املناطق 
اليت تسيطر عليها القوات الصربية البوسنية من جهورية البوسنة واهلرسك،

وإذ يساوره شديد القلق إزاء محلة اإلرهاب املستمرة واملنتظمة اليت 
بانيا لوكا وبييليينا واملناطق األخرى  البوسنية يف  الصربية  القوات  تشنها 

املرجع نفسه، الصفحتان 24 و25.   239

املرجع نفسه، الصفحتان 27 و28.   240

املرجع نفسه، الصفحتان 28 و29.  241
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البوسنة  جهورية  من  البوسنية  الصربية  القوات  سيطرة  حتت  الواقعة 
تقرير  من  إىل 79  الفقرات 5  الوارد وصفه يف  النحو  على  واهلرسك، 

املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املذكورة أعاله،

وإذ يؤكد على أن ارتكاب القوات الصربية البوسنية ملمارسة التطهري 
العرقي هذه يشكل انتهاكًا سافراً للقانون اإلنساين الدويل ويشكل هتديداً 

خطرياً جلهود السلم،

البوسنية  وإذ يعرب عن بالغ قلقه الستمرار رفض القوات الصربية 
األمم  ولقوة  السابقة  ليوغوسالفيا  اخلاص  العام  األمني  ملمثل  السماح 
املتحدة للحماية بالوصول على وجه السرعة ودون عائق إىل بانيا لوكا 
البوسنيني، وفقًا  الصرب  الواقعة حتت سيطرة  وبييليينا واملناطق األخرى 

ملا طلبه جملس األمن يف بيانه الرئاسي املؤرخ 2 أيلول/سبتمرب 1994،

وإذ يقر بأن احملكمة الدولية خمتصة باالنتهاكات اجلسيمة للقانون 
اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة، وأن اجمللس 

سيظل ملتزمًا بقراراته السابقة بشأن أمهية التعاون مع احملكمة،

الشائنة  العرقي  التطهري  ممارسة  على  القضاء  على  منه  وتصميمًا 
واملنهجية أينما حتدث وأيًا كان مرتكبها،

تشكل  تزال  ال  واهلرسك  البوسنة  جهورية  يف  احلالة  أن  يقرر  وإذ 
على كفالة  تصميمه  تأكيد  يعيد  وإذ  الدوليني،  واألمن  للسلم  هتديداً 
للحماية وضمان حرية حركتها إلجناز جيع  املتحدة  األمم  لقوة  األمن 
مهامها، وإذ يتصرف، حتقيقًا لذلك، مبوجب الفصل السابع من ميثاق 

األمم املتحدة،

باالمتثال  ملزمة  النزاع  أطراف  جيع  أن  جديد  من  يؤكد   -  1
جنيف  اتفاقيات  وخباصة  الدويل،  اإلنساين  القانون  مبقتضى  لواجباهتا 

املوقعة يف 12 آب/أغسطس 1949؛

مبا  الدويل،  اإلنساين  القانون  انتهاكات  جيع  بقوة  يدين   -  2
فيها على وجه اخلصوص ممارسة التطهري العرقي غري املقبولة املرتكبة يف 
بانيا لوكا وبييليينا واملناطق األخرى الواقعة حتت سيطرة القوات الصربية 
البوسنية من جهورية البوسنة واهلرسك، ويؤكد من جديد أن األشخاص 
الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب تلك األفعال سيعتربون مسؤولني فرديًا 

عن تلك االنتهاكات؛

يؤكد من جديد دعمه للمبدأين الراسخني اللذين يقضيان   -  3
املتعلقة  وخباصة  باإلكراه،  تتم  اليت  واإلجراءات  اإلعالنات  جيع  بأن 
باألراضي وامللكية، الغية وباطلة، وبأنه ينبغي متكني جيع املشردين من 

العودة يف سلم إىل ديارهم السابقة؛

الفور  على  توقف  بأن  البوسنية  الصربية  السلطات  يطالب   -  4
محلة التطهري العرقي اليت تقوم هبا؛
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اخلاص  للممثل  يتيح  بأن  البوسين  الصريب  الطرف  يطالب   -  5
لألمني العام وقوة األمم املتحدة للحماية ومفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني وجلنة الصليب األمحر الدولية، سبل الوصول فوراً ودون عائق 

إىل بانيا لوكا وبييليينا واملناطق األخرى ذات األمهية؛
الظروف،  تسمح  حاملا  يقوم،  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  6
بالرتتيب لوزع أفراد قوة األمم املتحدة للحماية ومراقيب األمم املتحدة يف 
بانيا لوكا وبييليينا واملناطق األخرى ذات األمهية، وأن يضاعف جهوده 

املبذولة يف هذا الصدد؛
يطلب أيضًا إىل األمني العام أن يقدم بصفة عاجلة تقريراً إىل   -  7

اجمللس عن تنفيذ هذا القرار؛
يقرر على النظر يف اختاذ أّي خطوات أخرى قد يراها الزمة؛  -  8

يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  -  9
وبعد ذلك طرح مشروع القرار الثاين 243  للتصويت واعتمد بأغلبية 
14 صوتًا مقابل ال شيء، مع امتناع عضو واحد )الصني( عن التصويت، 

بوصفه القرار 942 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة،
يف  للنزاع  التفاوض،  طريق  عن  تسوية،  بتحقيق  التزامه  يؤكد  وإذ 
الدول  اإلقليمية جلميع  السالمة  السابقة، مع احلفاظ على  يوغوسالفيا 

هناك داخل حدودها املعرتف هبا دوليًا،
وإذ يعرب عن تقديره للجهود اليت يضطلع هبا ممثلو األمم املتحدة 
واالحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية واالحتاد الروسي ملساعدة 

األطراف على التوصل إىل تسوية،
وإذ يعيد تأكيد احلاجة إىل تسوية سلمية دائمة توقع عليها جيع 
الصريب  الطرف  قرار  يدين  وإذ  نية،  وتنفذها حبسن  البوسنية  األطراف 

البوسين رفض قبول التسوية اإلقليمية املقرتحة،
قراراته  ومبوجب  القرار  هذا  مبوجب  املفروضة  التدابري  يعترب  وإذ 
السابقة ذات الصلة وسيلة لتحقيق الغاية املتمثلة يف التوصل إىل تسوية 

للنزاع عن طريق التفاوض،
وإذ يعرب عن تأييده للجهود املستمرة اليت تبذهلا الدول األعضاء، 
قراراته ذات  تنفيذ  املنطقة، من أجل  القائمة يف تلك  الدول  وال سيما 

الصلة،
تزال تشكل هتديداً  السابقة ال  وإذ يقرر أن احلالة يف يوغوسالفيا 

للسلم واألمن الدوليني،
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
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ألف

يعرب عن موافقته على التسوية اإلقليمية املقرتحة جلمهورية   -  1
البوسنة واهلرسك اليت عرضت على األطراف البوسنية كجزء من تسوية 

سلمية شاملة؛
يعرب عن ارتياحه لقبول جيع األطراف اآلن، عدا الطرف   -  2

الصريب البوسين، للتسوية اإلقليمية املقرتحة كاملة؛
التسوية  قبول  لرفضه  البوسين  الصريب  الطرف  بقوة  يدين   -  3
اإلقليمية املقرتحة، ويطالب بأن يقبل ذلك الطرف هذه التسوية كاملة 

ودون قيد أو شرط؛
يطلب من جيع األطراف أن تواصل التقيد بوقف إطالق   -  4
النار على النحو املتفق عليه يف 8 حزيران/يونيه 1994، وأن متتنع عن 

القيام بأّي أعمال عدائية جديدة؛
يعلن استعداده الختاذ جيع التدابري الالزمة ملساعدة األطراف   -  5
على تنفيذ التسوية املقرتحة حاملا يتم قبوهلا من جانب جيع األطراف، 
ويف هذا الصدد، يشجع الدول، سواء عملت على الصعيد الوطين أو من 
خالل وكاالت أو ترتيبات إقليمية، على التعاون بفعالية مع األمني العام 

فيما يبذله من جهود ملساعدة األطراف على تنفيذ التسوية املقرتحة؛

بـاء

السابقة  قراراته  املفروضة مبوجب  التدابري  تعزيز  منه على  وتصميمًا 
وتوسيع نطاقها، فيما خيص مناطق جهورية البوسنة واهلرسك اخلاضعة 

لسيطرة القوات الصربية البوسنية،
يطلب إىل الدول أن متتنع عن إجراء أّي حمادثات سياسية   -  6
مع قيادة الطرف الصريب البوسين طاملا أن ذلك الطرف مل يوافق على 

التسوية املقرتحة كاملة؛
يقرر أن تقوم الدول مبنع:  -  7

أقاليمها، بعد  اليت يضطلع هبا داخل  األنشطة االقتصادية   ’1‘
تاريخ اختاذ هذا القرار، أّي كيان من الكيانات، أيًّا كان حمل إنشائه أو 

تكوينه، ميلكه أو يسيطر عليه مباشرة أو بطريقة غري مباشرة:
أو  جتارية  مؤسسة  أّي  ذلك  مبا يف  أو كيان،  أّي شخص  )أ( 
صناعية أو مؤسسة مرافق عامة، موجود أو مقيم يف مناطق جهورية 

البوسنة واهلرسك الواقعة حتت سيطرة القوات الصربية البوسنية؛
أّي كيان أنشئ أو مت تكوينه مبوجب قانون مناطق جهورية  )ب( 

البوسنة واهلرسك الواقعة حتت سيطرة القوات الصربية البوسنية؛
بعد  أراضيها،  اليت يضطلع هبا داخل  االقتصادية  األنشطة   ’2‘
تاريخ اختاذ هذا القرار، أّي شخص أو كيان، مبن يف ذلك األشخاص 
والكيانات الذين حتددهم الدول ألغراض هذا القرار، ويتبني أنه يعمل 
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من أجل أو نيابة عن وملنفعة أّي كيان، مبا يف ذلك أّي مؤسسة جتارية 
أو صناعية أو مؤسسة مرافق عامة توجد يف مناطق جهورية البوسنة 
البوسنية، أو أّي كيان  الواقعة حتت سيطرة القوات الصربية  واهلرسك 

حمدد يف الفقرة الفرعية ‘1’ أعاله،
شريطة:

أنه جيوز للدول أن تأذن باالضطالع هبذه األنشطة داخل  )أ( 
أقاليمها، بعد اقتناعها يف كل حالة على حدة، بأن هذه األنشطة ال 
تؤدي إىل نقل ممتلكات أو حصص يف ممتلكات إىل أّي شخص أو 
كيان من األشخاص أو الكيانات احملددة يف الفقرة الفرعية ‘1’ )أ( أو 

)ب( أعاله؛
اليت  اإلمدادات  توفري  دون  الفقرة  هذه  أاّل حيول شيء يف  )ب( 
ُيقصد هبا على سبيل احلصر أن تستخدم يف األغراض الطبية واملواد 
بالقرار 724  املنشأة عماًل  اليت خُتطر هبا جلنة جملس األمن  الغذائية 
)1991( بشأن يوغوسالفيا، أو السلع األساسية واملنتجات الالزمة 

لتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية اليت وافقت عليها اللجنة؛
يقرر أن تقوم الدول بإلغاء األذونات املوجودة وعدم إصدار   -  8
أّي إذن آخر، مبوجب الفقرة 7 أعاله، ألّي شخص أو أّي كيان ينتهك 
التدابري املفروضة مبوجب هذا القرار أو ينتهك التدابري املفروضة مبوجب 
القرارات السابقة ذات الصلة، يف حالة حدوث تلك االنتهاكات بعد 

تاريخ اختاذ هذا القرار؛
يقرر أن تعترب الدول أن مصطلح “األنشطة االقتصادية”   -  9

املستخدم يف الفقرة 7 أعاله يعين:
جيع األنشطة ذات الطابع االقتصادي، مبا يف ذلك األنشطة  )أ( 
واملعامالت التجارية واملالية والصناعية، وال سيما جيع األنشطة ذات 
الطابع االقتصادي اليت تنطوي على استخدام املمتلكات أو احلصص 

يف املمتلكات أو االجتار هبا أو التعامل معها أو فيما يتعلق هبا؛
يف  احلصص  أو  باملمتلكات  املتصلة  احلقوق  ممارسة  )ب( 

املمتلكات؛
أّي كيان  إدارة  يف  تغيري  إجراء  أو  أّي كيان جديد  إنشاء  )ج( 

قائم؛
يقرر أن تعترب الدول أن مصطلح “املمتلكات أو احلصص   -  10
األموال،  يعين  أعاله  و9   7 الفقرتني  يف  املستخدم  املمتلكات”  يف 
واألصول املالية امللموسة وغري امللموسة، وحقوق امللكية، واألوراق املالية 
املتجر هبا يف القطاعني العام واخلاص، وصكوك الديون، وأّي موارد مالية 

واقتصادية أخرى؛
مالية  أو أصول  أموال  هبا  توجد  اليت  الدول  تقوم  أن  يقرر   -  11

أخرى أو موارد ميلكها:

أو  صناعية  أو  جتارية  مؤسسة  أّي  ذلك  يف  مبا  أّي كيان،   ’1‘
مؤسسة مرافق عامة، يف مناطق جهورية البوسنة واهلرسك الواقعة حتت 

سيطرة القوات الصربية البوسنية؛
أّي كيان حمدد يف الفقرة 7 ‘1’ أعاله أو أّي شخص أو   ’2‘

كيان حمدد يف الفقرة 7 ‘2’ أعاله؛
بإلزام جيع األشخاص والكيانات الذين توجد يف حوزهتم هذه األموال 
أو غريها من األصول أو املوارد املالية داخل أقاليمها بتجميدها للتأكد 
من أن هذه األموال أو غريها من األموال أو األصول أو املوارد املالية لن 
تتاح بصورة مباشرة أو غري مباشرة لصاحل أّي من األشخاص أو الكيانات 

املذكورين أعاله، باستثناء:
وفقًا  هبا  املأذون  باألنشطة  يتعلق  فيما  املقدمة  املدفوعات  )أ( 

للفقرة 7 أعاله؛
هبا  تأذن  اليت  باملعامالت  يتعلق  فيما  املقدمة  املدفوعات  )ب( 
إقليمها  البوسنة واهلرسك خبصوص ما يوجد داخل  حكومة جهورية 

من أشخاص أو كيانات،
خارج  أشخاص  إىل  املقدمة  املدفوعات  بأن  الدول  تقتنع  أن  شريطة 
اإلذن  هلا  يطلب  اليت  واملعامالت  األنشطة  لغرض  ستستخدم  أراضيها 
أو فيما يتعلق هبذه األنشطة أو املعامالت، وأاّل تأذن الدول يف حالة 
املدفوعات املقدمة مبوجب االستثناء )أ( أعاله، هبذه املدفوعات إاّل إذا 
اقتنعت يف كل حالة على حدة بأن املدفوعات لن تؤدي إىل نقل األموال 
أو غريها من األصول أو املوارد املالية إىل أّي من األشخاص أو الكيانات 

املبينة يف الفقرة الفرعية )أ( أو )ب( من الفقرة 7 ‘1’ أعاله؛
يقرر أن تكفل الدول أاّل تسدد، إاّل يف حسابات جممدة،   -  12
جيع دفعات األرباح أو الفوائد أو اإليرادات األخرى لألسهم أو الفوائد 
أو السندات أو التزامات الديون أو املبالغ املستمدة من حصة يف األصول 
امللموسة أو غري امللموسة أو حقوق امللكية أو بيعها أو التصرف فيها 

بوجه آخر أو أّي شكل آخر من أشكال التعامل هبا واليت تستحق:
ألّي كيان، مبا يف ذلك أّي مؤسسة جتارية أو صناعية أو   ’1‘
اخلاضعة  واهلرسك  البوسنة  جهورية  مناطق  يف  عامة  مرافق  مؤسسة 

لسيطرة القوات الصربية البوسنية؛
ألّي كيان حمدد يف الفقرة 7 ‘1’ أو أّي شخص أو كيان   ’2‘

حمدد يف الفقرة 7 ‘2’ أعاله؛
إىل  املالية،  وغري  منها  املالية  اخلدمات،  تقدمي  حظر  يقرر   -  13
هبا  االضطالع  جتارية جيري  أعمال  أّي  هيئة ألغراض  أو  أّي شخص 
الصربية  القوات  لسيطرة  اخلاضعة  واهلرسك  البوسنة  مناطق جهورية  يف 
البوسنية، باستثناء ما يلي حصرًا: )أ( االتصاالت السلكية والالسلكية 
وخدمات الربيد واخلدمات القانونية اليت تتفق مع هذا القرار والقرارات 
ضروريًا  توفريها  يكون  قد  اليت  اخلدمات  و)ب(  الصلة،  ذات  السابقة 
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اللجنة  عليها  توافق  األخرى كما  االستثنائية  أو  اإلنسانية  لألغراض 
 املنشأة عماًل بالقرار 724 )1991( على أساس كل حالة على حدة، 

و)ج( اخلدمات اليت تأذن هبا حكومة جهورية البوسنة واهلرسك؛
يقرر أن متنع الدول من دخول أقاليمها:  -  14

األفراد التابعني للسلطات، مبا يف ذلك السلطات التشريعية،  )أ( 
يف مناطق جهورية البوسنة واهلرسك اخلاضعة للقوات الصربية البوسنية 
العسكرية، واألفراد  العسكرية وشبه  البوسنية  الصربية  القوات  وضباط 

الذين يتصرفون باسم هذه السلطات أو القوات؛
األشخاص الذين يتبني، بعد اختاذ هذا القرار، أهنم قدموا  )ب( 
أو  إمدادي  أو  مادي  أو  مايل  دعم  أّي  البوسنية  الصربية  للقوات 
ذات  اجمللس  لقرارات  انتهاكًا  ملموس،  آخر  دعم  أّي  أو  عسكري 

الصلة؛
األشخاص املوجودين أو املقيمني يف مناطق جهورية البوسنة  )ج( 
الذين يتبني أهنم  البوسنية  القوات الصربية  واهلرسك اخلاضعة لسيطرة 
انتهكوا التدابري املنصوص عليها يف القرار 820 )1993( املؤرخ 17 

نيسان/أبريل 1993 ويف هذا القرار، أو سامهوا يف انتهاكها؛
ويطلب أن تقوم اللجنة املنشأة عماًل بالقرار 724 )1991(، استناداً 
إىل املعلومات اليت تقدمها الدول واملنظمات اإلقليمية املختصة، بوضع 
الفقرة،  هذه  طائلة  حتت  يقعون  الذين  باألشخاص  مستكملة  قائمة 
أّي  يلزم  الفقرة ما  أاّل يكون يف هذه  القائمة، شريطة  واالحتفاظ هبذه 
دولة حبرمان مواطنيها من دخول أراضيها، وشريطة جواز اإلذن بدخول 
تاريخ حمدد،  أّي  أّي دولة معينة يف  القائمة إىل  أّي شخص مدرج يف 
القرار والقرارات  لألغراض اليت تتفق مع متابعة عملية السلم ومع هذا 
السابقة ذات الصلة، من جانب اللجنة أو من جانب اجمللس يف حالة 

عدم االتفاق يف اللجنة؛
يقرر أن حيظر على حركة املرور التجارية النهرية برمتها دخول   -  15
املوانئ املوجودة يف مناطق جهورية البوسنة واهلرسك الواقعة حتت سيطرة 
بالقرار  عماًل  املنشأة  اللجنة  تأذن  عندما  إاّل  البوسنية  الصربية  القوات 
عندما  أو  أساس كل حالة على حدة،  بذلك، على   )1991(  724
تأذن حكومة جهورية البوسنة واهلرسك فيما يتعلق بإقليمها، أو يف حالة 

القوة القاهرة؛
السلع  شحنات  جيع  تكون  أن  الدول  تشرتط  أن  يقرر   -  16
الواقعة حتت  واهلرسك  البوسنة  مناطق جهورية  املتجهة حنو  واملنتجات 
وأن  األصول،  حسب  ببيانات  مثبتة  البوسنية  الصربية  القوات  سيطرة 
تقدمي  بعثات  جانب  من  إما  التحميل،  عند  للتفتيش  ماديًا  ختضع 
املساعدة على تنفيذ اجلزاءات أو من جانب السلطات الوطنية املختصة، 
للتحقق من حمتوياهتا وختمها، أو أن تكون حمملة بطريقة تسمح بالتحقق 

املادي املناسب من احملتويات؛

يقرر أن تقوم الدول، عند إخطار اللجنة املنشأة عماًل بالقرار   -  17
724 )1991( أو تقدمي الطلبات إليها فيما يتصل باإلمدادات املتعلقة 
حصراً باألغراض الطبية واملواد الغذائية واإلمدادات اإلنسانية األساسية 
فيما خيص مناطق جهورية البوسنة واهلرسك الواقعة حتت سيطرة القوات 
الصربية البوسنية، بإبالغ اللجنة، ألغراض العلم، مبصدر األموال الذي 

ستسدد منه املبالغ ذات الصلة؛

املفروضة مبوجب  التدابري  تنفيذ  الدول، عند  يقرر أن تقوم   -  18
هذا القرار، باختاذ اخلطوات الالزمة للحيلولة دون تسرب املزايا إىل مناطق 
جهورية البوسنة واهلرسك الواقعة حتت سيطرة القوات الصربية البوسنية، 
األمم  حبماية  املشمولة  املناطق  من  وخاصة  أخرى،  أماكن  من  وذلك 

املتحدة يف كرواتيا؛

للجنة  الضرورية  العام أن يوفر املساعدة  يطلب إىل األمني   -  19
املنشأة عماًل بالقرار 724 )1991(، وأن يتخذ ما يلزم من ترتيبات يف 

األمانة العامة لتحقيق هذا الغرض؛

القرار  هذا  يف  عليها  املنصوص  األحكام  تنطبق  أاّل  يقرر   -  20
على األنشطة املتصلة بقوة األمم املتحدة للحماية، واملؤمتر الدويل املعين 

بيوغوسالفيا السابقة، وبعثات الرصد التابعة للجماعة األوروبية؛

يقرر أن يستعرض التدابري املفروضة مبوجب هذا القرار كلما   -  21
كان ذلك مناسبًا، وعلى أّي حال كل أربعة أشهر من تاريخ اختاذ هذا 
القرار، ويعرب عن استعداده إلعادة النظر يف هذه التدابري يف حالة قبول 
أو  قيد  املقرتحة كاملة ودون  اإلقليمية  التسوية  البوسين  الصريب  الطرف 

شرط؛

يقرر أن ُيبقي املسألة قيد نظره النشط، وأن ينظر على الفور،   -  22
كلما دعت الضرورة، يف اختاذ خطوات أخرى لتحقيق حل سلمي يتفق 

مع قرارات اجمللس ذات الصلة؛

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار الثالث 244  للتصويت واعتمد بأغلبية 
مع  وجيبويت(،  )باكستان  معارضني  صوتني  مقابل  مؤيداً،  صوتًا   11
 943 القرار  بوصفه  التصويت،  عن  ونيجرييا(  )رواندا  عضوين  امتناع 

)1994(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة،

يف  للنزاع  التفاوض،  طريق  عن  تسوية،  بتحقيق  التزامه  يؤكد  وإذ 
الدول  اإلقليمية جلميع  السالمة  السابقة، مع احلفاظ على  يوغوسالفيا 

هناك داخل حدودها املعرتف هبا دوليًا،

.S/1994/1085  244
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وإذ يعرب عن تقديره للجهود اليت يبذهلا ممثلو األمم املتحدة واالحتاد 
األورويب والواليات املتحدة األمريكية واالحتاد الروسي ملساعدة األطراف 

على التوصل إىل تسوية،
)صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  سلطات  بقرار  يرحب  وإذ 
واجلبل األسود( أن تؤيد التسوية اإلقليمية املقرتحة فيما يتعلق جبمهورية 

البوسنة واهلرسك، اليت عرضت على األطراف البوسنية،
االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  سلطات  بقرار  أيضًا  يرحب  وإذ 
)صربيا واجلبل األوسط( أن تغلق احلدود الدولية بني جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية )صربيا واجلبل األسود( وجهورية البوسنة واهلرسك فيما يتعلق 
جبميع السلع باستثناء املواد الغذائية واإلمدادات الطبية واملالبس الالزمة 

لتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية،
االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  سلطات  بقرار  يرحب كذلك  وإذ 
مبرور  يتعلق  فيما  دولية  مساعدة  تطلب  أن  األسود(  واجلبل  )صربيا 
احلدود  األساسية عرب  اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية  الالزمة  اإلمدادات 
وجهورية  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  بني 

البوسنة واهلرسك.
أيلول/سبتمرب   19 املؤرخة  الرسالة  الصدد  هذا  يف  يالحظ  وإذ 
حييل  اليت  العام،  األمني  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  واملوجهة   1994
هبا تقريراً من الرئيسني املتشاركني للجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين 
بيوغوسالفيا السابقة بشأن إنشاء وبدء عمليات بعثة تابعة للمؤمتر الدويل 

يف جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(،
وإذ يطلب إىل سلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل 
يوغوسالفيا  بني جهورية  للحدود  الفّعال  اإلغالق  تواصل  أن  األسود( 
االحتادية )صربيا واجلبل األسود( وجهورية البوسنة واهلرسك فيما يتعلق 
جبميع السلع باستثناء املواد الغذائية واإلمدادات الطبية واملالبس الالزمة 

لتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية،
وإذ يالحظ أن الفقرة 9 من القرار 757 )1992( املؤرخ 30 أيار/

مايو 1992 ما زالت نافذة،
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،

يقرر وقف:  -  1
القيود املفروضة مبوجب الفقرة 7 من القرار 757 )1992(   ’1‘
والفقرة 24 من القرار 820 )1993(، فيما يتعلق بالطائرات اليت ال 
القرارات األخرى  القرار، ومبوجب  تاريخ اختاذ هذا  تكون حمتجزة يف 
إىل  بالنسبة  السلع واخلدمات، وذلك  بتقدمي  تتعلق  اليت  الصلة  ذات 
اليت  بلغراد،  مطار  وإىل  من  املدنيني  للركاب  اجلوية  الرحالت  جيع 
تقتصر على نقل الركاب واألمتعة الشخصية وال تنقل البضائع إاّل إذا 
كان مصرحًا هبا طبقًا إلجراءات جلنة جملس األمن املنشأة عماًل بالقرار 

724 )1991( بشأن يوغوسالفيا؛

القيود املفروضة مبوجب الفقرتني 24 و28 من القرار 820   ’2‘
)1993(، ومبوجب القرارات األخرى ذات الصلة اليت تتعلق بتقدمي 
يف  بار  بني  العّبارات  خدمة  إىل  بالنسبة  وذلك  واخلدمات،  السلع 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( وباري يف إيطاليا 
اليت تقتصر على نقل الركاب واألمتعة الشخصية وال تنقل البضائع إاّل 
إذا كان مصرحا هبا طبقا إلجراءات اللجنة املنشأة عماًل بالقرار 724 

)1991(؛
القرار  الفقرة 8 )ب( و)ج( من  املفروضة مبوجب  التدابري   ’3‘
واملبادالت  الرياضية  املناسبات  يف  املشاركة  بشأن   )1992(  757

الثقافية.
على أن يكون هذا الوقف لفرتة أّولية مدهتا مائة يوم ابتداء من اليوم التايل 
لتلقي جملس األمن تقريراً من األمني العام يفيد بأن الرئيسني املتشاركني 
شهدا  قد  السابقة  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  للجنة 
بأن سلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( تنفذ 
االحتادية  يوغوسالفيا  احلدود بني جهورية  تغلق  أن  قرارها  فّعااًل  تنفيذاً 
جبميع  يتعلق  فيما  واهلرسك  البوسنة  وجهورية  األسود(  واجلبل  )صربيا 
السلع، باستثناء املواد الغذائية واإلمدادات الطبية واملالبس الالزمة لتلبية 
االحتياجات اإلنسانية األساسية، وأن هناك ترتيبات جيري اختاذها وفقًا 
لقرار سلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( طلب 
املساعدة الدولية فيما يتعلق مبرور اإلمدادات الالزمة لتلبية االحتياجات 

اإلنسانية األساسية عرب تلك احلدود.
إىل   )1991(  724 بالقرار  عماًل  املنشأة  اللجنة  يدعو   -  2
املتصلة  الطلبات  يف  نظرها  لتعجيل  ومناسبة  مبسطة  إجراءات  اعتماد 
مفوضية  من  املقدمة  الطلبات  وخباصة  املشروعة.  اإلنسانية  باملساعدة 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني وجلنة الصليب األمحر الدولية؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم كل ثالثني يومًا إىل جملس   -  3
األمن، بغرض االستعراض، تقريراً عما إذا كان الرئيسان املتشاركان للجنة 
التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة يشهدان بأن سلطات 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( تنفذ تنفيذاً فّعااًل 
قرارها أن تغلق احلدود بني جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل 
األسود( وجهورية البوسنة واهلرسك فيما يتعلق جبميع السلع، باستثناء 
االحتياجات  لتلبية  الالزمة  واملالبس  الطبية  واإلمدادات  الغذائية  املواد 
اإلنسانية األساسية، ويطلب كذلك إىل األمني العام أن خيطر اجمللس فوراً 
إذا توافر لديه دليل على أن تلك السلطات ال تنفذ تنفيذاً فّعااًل قرارها 
أن تغلق احلدود، مبا يف ذلك أّي دليل يقدمه الرئيسان املتشاركان للجنة 

التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة؛
سلطات  بأن  وقت  أّي  يف  العام  األمني  أفاد  إذا  أنه  يقرر   -  4
جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( ال تنفذ تنفيذاً فّعااًل 
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قرارها أن تغلق احلدود، يتم إهناء وقف التدابري املشار إليها يف الفقرة 1 
أعاله يف خامس يوم عمل تال ليوم ورود تلك اإلفادة من األمني العام، 

ما مل يقرر جملس األمن خالف ذلك؛
يقرر أن يبقي احلالة قيد االستعراض عن كثب، وأن ينظر   -  5
يف اختاذ خطوات أخرى بشأن التدابري املنطبقة على جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية )صربيا واجلبل األسود( يف ضوء أّي تقدم آخر حيدث يف احلالة؛

يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره النشط.  -  6
وحتدث ممثل االحتاد الروسي بعد التصويت فشدد على أمهية الفقرة 
5 من منطوق القرار 943 )1994(، اليت تنص على أن ينظر اجمللس 
يف اختاذ خطوات أخرى للتخفيف من اجلزاءات يف ضوء إحراز مزيد من 
التقدم يف احلالة. وذكر املتحدث فيما يتعلق بالقرار 942 )1994(، 
الذي يشدد اجلزاءات على الصرب البوسنيني، أن القصد من القرار هو 
محل الصرب البوسنيني على االعرتاف بأنه ال بديل عن احلل السياسي. 
وذكر كذلك أن بلده يعترب سياسة “التطهري العرقي” سياسة بغيضة، 
الذي  القرار  اعتماد  بلده  وفد  أيد  لذلك،  وتبعًا  فوراً.  بوقفها  ويطالب 
خاص،  بوجه  وينوه،  البوسنيون  الصرب  ينتهجها  اليت  السياسة  يدين 
مهما كان  إثين”،  “تطهري  أّي  يدين  الذي  القرار  يف  الوارد  باحلكم 
أمهية  أيضًا  الروسي  االحتاد  ويرى  يرتكبه.  النظر عمن  مصدره، وبغض 
احلكمني الواردين يف القرارين املعتمدين بشأن االلتزام بتسوية الصراع يف 
السالمة  احملافظة على  املفاوضات، مع  السابقة من خالل  يوغوسالفيا 

اإلقليمية جلميع الدول هناك ضمن حدودها املعرتف هبا دوليًا 245 .
ترمي  للتو  املتخذة  القرارات  إن  املتحدة  الواليات  ممثلة  وقالت 
استخدام  على  اجمللس  عزم  وتبنّي  البوسنيني  الصرب  على  الضغط  إىل 
واجمللس،  تفاوضية.  تسوية  حنو  األطراف  لدفع  معًا”  والعصا  “اجلزرة 
باإلعداد لتخفيف اجلزاءات على جهورية يوغوسالفيا االحتادية، يقر بأن 
حكومتها اختذت خطوات هامة إلقناع الصرب البوسنيني بقبول التسوية 
التفاوضية. وما زالت حكومة الواليات املتحدة تعتقد أن سلطات بلغراد 
السابقة خالل  تقع عليها مسؤولية رئيسية عما حدث يف يوغوسالفيا 
احتمال  بالدالئل األوىل على  وبينما ترحب  املاضية.  الثالث  السنوات 
ميتثل  أن  فإهنا تصر على  االحتادية مسارها،  يوغوسالفيا  تغيري جهورية 
ذلك البلد امتثااًل صارمًا اللتزاماته بإبقاء احلدود مغلقة. واجلزاءات املعلقة 
إجراء  اجمللس  اختاذ  إىل  أخرى دون حاجة  مرة  املفعول  ستصبح سارية 
التأكد من  قادرة على  أّي وقت،  الدولية، يف  البعثة  تعد  إذا مل  آخر، 
إغالق احلدود. وينبغي حلكومة جهورية يوغوسالفيا االحتادية أاّل تشك 
يف إرادة الواليات املتحدة خبصوص إلغاء تعليق اجلزاءات إذا اعتقدت أن 
احلدود ُأعيد فتحها. وجيب على شعب صربيا واجلبل األسود أن يفهم 
من  املزيد  إىل  السالم سيؤدي  امللموسة صوب  اخلطوات  من  املزيد  أن 

S/PV.3428، الصفحتان 31 و32.  245

ختفيف اجلزاءات. وحتث الواليات املتحدة بلغراد على االعرتاف بكرواتيا 
والبوسنة ضمن حدودمها املعرتف هبا دوليًا، وعلى استغالل نفوذها لدى 
الصرب الكرواتيني لدفعهم حنو تسوية تتسق مع سالمة كرواتيا اإلقليمية. 
يوغوسالفيا  تسمح جلمهورية  أاّل  على  أيضًا  املتحدة  الواليات  وستصر 
االحتادية باالنضمام مرة أخرى إىل أسرة األمم إىل أن متتثل جلميع قرارات 
اجمللس ذات الصلة. وينبغي حلكومة بلغراد أن تفهم أيضًا أن اختاذ قرار 
بأن ختتار الصراع سيوقف التخفيف احملدود للجزاءات وسيؤدي إىل اختاذ 
 ،)1994(  941 القرار  إىل  املتحدثة  أشارت  مث  أشد.  تدابري  اجمللس 
فقالت إن إدانة التطهري العرقي تشكل جزًءا ال يتجزأ من اجلهود الرامية 

إىل إهناء الصراع 246 .

القرار 941 )1994( اختذ  أن  املالئم  نيجرييا إن من  وقال ممثل 
مبوجب الفصل السابع من امليثاق، ألن اجمللس ال ميكنه أن يبقى غري 
مبال باالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل. وأشار املتحدث إىل 
القرار 942 )1994( فذكر أن قيادة الصرب البوسنيني جيب أن تفهم 
أن الطريقة الوحيدة اليت ميكنها هبا االنضمام إىل أعضاء اجملتمع الدويل 
اآلخرين إمنا تكمن يف قبول التسوية التفاوضية. وهتيب نيجرييا بأعضاء 
يوغوسالفيا  جهورية  وخباصة  اجملاورة،  الدول  سيما  ال  الدويل،  اجملتمع 
االحتادية، أن يؤدوا واجباهتم مبوجب هذا القرار لضمان العزلة الكاملة 
التامة لقيادة الصرب البوسنيني السياسية والعسكرية. مث أشار املتحدث 
إىل القرار 943 )1994(، فقال إن وفد بلده ال يشعر باالرتياح إزاء 
بالدرجة  االحتادية، وذلك،  يوغوسالفيا  اجلزاءات على جهورية  ختفيف 
األوىل، بسبب توقيته. ولو كان اجمللس قد نظر يف مشروع القرار املتعلق 
احلدود  بأن  يفيد  العام  األمني  من  تقريراً  تلقيه  بعد  اجلزاءات  بتخفيف 
جيري إغالقها فعاًل، لكان بعض شواغل نيجرييا قد استجيب هلا. أما 
قرار اجمللس ختفيف اجلزاءات دون حدوث أّي تغيري يف امليدان فإنه قد 
يعطي انطباعًا خاطئًا. وعالوة على ذلك، كان شرط أساسي لتخفيف 
ضمن  واهلرسك  بالبوسنة  وصريح  فوري  باعرتاف  سيتوافر  اجلزاءات 
حدودها املعرتف هبا دوليًا. ولذلك، امتنعت نيجرييا عن التصويت على 

القرار 943 )1994( 247 .

املؤمتر  منظمة  من  مواقف كل  من  بالرغم  أنه،  عمان  ممثل  وذكر 
اإلسالمي وجمموعة دول عدم االحنياز اليت رأت أن طرح القرار 943 
)1994( يف هذه املرحلة هو أمر سابق ألوانه، فقد صوت وفد بلده 
األعضاء  الدول  أغلبية  رغبة  على  نزواًل   )1994( القرار 943  لصاحل 
يف اجمللس، ويأمل أن يساعد القرار على حل مشكلة احلالة يف البوسنة 
مرهونًا  يكون  أن  اجلزاءات جيب  رفع  أن  على  يؤكد  أنه  إاّل  واهلرسك. 
“بفرتة جتريبية”، الختبار النيات السلمية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية. 

املرجع نفسه، الصفحات 34 إىل 36.  246

املرجع نفسه، الصفحات 36 إىل 38  247
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وإذا مل حيرز تقدم ملموس خالل تلك الفرتة فإن اإلجراءات الواردة يف 
القرار لن تكون سارية املفعول وبالتايل سيعود الوضع إىل ما كان عليه 

من قبل 248 .

المقرر المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1994 )الجلسة 
3433(: بيان من الرئيس

استأنف  أيلول/سبتمرب 1994،  املعقودة يف 30  اجللسة 3433،  يف 
اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار جدول 
إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة  ممثل  اجمللس  دعا  األعمال، 
املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس 
)إسبانيا( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء 

جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 249 :

األمنية  احلالة  تدهور  إزاء  الشديد  بالقلق  يشعر  األمن  جملس  إن 
واهلرسك،  البوسنة  يف  أخرى  أماكن  ويف  سراييفو  اآلمنة يف  املنطقة  يف 
الذي اشتمل على تزايد مستويات العنف املسلح، واعتداءات متعمدة 
على أفراد قوة األمم املتحدة للحماية وعلى الرحالت اجلوية للمساعدة 
إعاقة  العامة، واستمرار  املرافق  تقييدات شديدة على  اإلنسانية، وعلى 
تدفق النقل واالتصاالت. ويالحظ اجمللس أن احلياة الطبيعية مل تعد بعد 
بالكامل إىل سراييفو، حسب ما هو مطلوب يف قراره 900 )1994( 

املؤرخ 4 آذار/مارس 1994.

ويعرب اجمللس عن قلقه إزاء تعمد قطع املرافق ووسائل االتصال عن 
السكان املدنيني يف سراييفو، فضاًل عن إطالة فرتة إغالق مطار سراييفو 
يف وجه الرحالت اجلوية لألغراض اإلنسانية وإغالق الطريق الذي ميتد 
عرب هذا املطار والذي ُفتح بالتعاون مع قوة األمم املتحدة للحماية يف 
أعقاب اتفاق 17 آذار/مارس 1994، نتيجة لتصرفات الطرف الصريب 
التدخل يف  البوسين عدم  الصريب  الطرف  إىل  البوسين. ويطلب اجمللس 
السري العادي لعمل مطار سراييفو. ويطلب كذلك إىل الطرف الصريب 
الغاز  لتدفق  التامة  االستعادة  إىل  الرامية  اجلهود  يتعاون يف  أن  البوسين 
والكهرباء إىل سراييفو، وإعادة فتح جيع الطرق الربية املؤدية إىل سراييفو، 
املرافق  هذه  لتشغيل  إعاقة  أّي  عن  املستقبل،  ويف  اآلن  االمتناع،  وإىل 
إعاقة  أّي  عن  واالمتناع كذلك  عادية،  بصورة  األخرى  املرافق  وجيع 
لوسائل االتصاالت والنقل. وهو يطلب إىل جيع األطراف عدم التدخل 
املدنيني.  السكان  إىل  الكهرباء  أو  الغاز  إمدادات  بتوفري  يتعلق  فيما 
ويعيد اجمللس تأكيد دعوته إىل جيع األطراف ألن تقوم، مبساعدة األمم 
املتحدة، بتوفري كامل حرية احلركة للسكان املدنيني واللوازم اإلنسانية إىل 

املرجع نفسه، الصفحات 39 إىل 41.  248

.S/PRST/1994/57  249

سراييفو ومنها ويف داخلها، وبإزالة كل ما يعيق حرية احلركة على هذا 
النحو، واملساعدة يف إعادة احلياة الطبيعية إىل املدينة.

ويدين اجمللس على وجه اخلصوص اهلجوم املتعمد الذي وقع يف 22 
أيلول/سبتمرب 1994 على جنود قوة األمم املتحدة للحماية يف سراييفو، 
وهو ليس إاّل واحداً من هجمات عديدة تشري بوضوح إىل وجود منط 
متعمد هلذه اهلجمات. واجمللس يالحظ أيضًا مع االنزعاج، ويدين بال 
حتفظ، ما أوردته التقارير من تصرحيات لقيادة الصرب البوسنيني وجاء 
األمم  قوة  أنشطة  يستهدف  سوف  البوسين  الصريب  الطرف  أن  فيها 
املتحدة للحماية كرد انتقامي منه على صدور قرار من اجمللس بتشديد 
اجلزاءات على الصرب البوسنيني. وهو حيذر قيادة الصرب البوسنيني من 
اختاذ أّي إجراءات انتقامية سواء ضد قوة األمم املتحدة للحماية أو ضد 
أّي طرف آخر. ويرحب، يف هذا السياق، باجلهود الرامية إىل مساندة 

أفراد قوة األمم املتحدة للحماية.
املتحدة  األمم  قوة  تبذهلا  اليت  اجلهود  التأييد  متام  اجمللس  ويؤيد 
لتحسني  الدويل  اجملتمع  اليت وضعها  للتدابري  االمتثال  للحماية لضمان 
األحوال يف سراييفو. وينصح اجمللس الطرفني، وخاصة الصرب البوسنيني، 

باالمتثال لتلك التدابري.
أماكن  وأّية  سراييفو  يف  استفزازية  أعمال  أّية  بقوة  اجمللس  ويدين 
أخرى يف البوسنة واهلرسك أيًّا كان مرتكبها، ويطالب بوقف مثل هذه 

األعمال فوراً.
ويشجع اجمللس ممثل األمني العام اخلاص ليوغوسالفيا السابقة وقوة 
باستطالع  األولوية،  سبيل  على  القيام،  على  للحماية  املتحدة  األمم 

مقرتحات لنزع السالح يف سراييفو.
ويؤكد اجمللس عزمه على إبقاء املسألة قيد نظره.

المداوالت التي أجريت في 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 
1994 )الجلسة 3454(

برسالة مؤرخة 3 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن 250 ، طلب ممثل باكستان عقد اجتماع عاجل جمللس األمن للنظر 
اختذته  الذي  القرار 10/49،  واهلرسك يف ضوء  البوسنة  يف  احلالة  يف 

اجلمعية العامة يف اليوم نفسه.
الثاين/نوفمرب  تشرين  و9   8 يف  املعقودة   ،3454 اجللسة  ويف 
جدول  إقرار  وبعد  أعماله.  جدول  يف  الرسالة  اجمللس  أدرج   ،1994
وألبانيا،  وإكوادور،  وأفغانستان،  األردن،  ممثلي  اجمللس  دعا  األعمال، 
وأملانيا، وإندونيسيا، وبروين دار السالم، وبلغاريا، وبنغالديش، والبوسنة 
واهلرسك، وتركيا، وتونس، واجلزائر، وجهورية إيران اإلسالمية، وجهورية 
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بيساو،   - وغينيا  والسودان،  والسنغال،  وسلوفينيا،  ورومانيا،  كوريا، 
وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، والتفيا، وماليزيا، ومصر، واملغرب، والنرويج، 
ونيكاراغوا، وهندوراس، بناًء على طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشة بدون 
السفري دراغومري  أيضًا  اجمللس  التصويت. ودعا  احلق يف  أن يكون هلم 
ديوكيتش، بناًء على طلبه، إىل خماطبة اجمللس يف سياق نظره يف البند، 
املؤمتر  ملنظمة  الدائم  املراقب  أنساي،  إجنني  السيد  إىل  دعوة  ووجه 

اإلسالمي لدى األمم املتحدة.

وقال ممثل باكستان، متحدثا أيضًا بصفته رئيس فريق االتصال التابع 
الطارئة  املنظمة، يف دورهتم  ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، إن وزراء خارجية 
السابقة، اليت عقدوها يف إسالم أباد يف الفرتة من 7 إىل 9 أيلول/سبتمرب 
مبوجب  املفروض  األسلحة  حظر  انطباق  جواز  عدم  أكدوا   ،1994
القرار 713 )1991( على البوسنة واهلرسك، ودعوا جملس األمن إىل 
يف  األمن  جملس  من  تأكيد  يرد  مل  إن  أنه  أيضًا  وذكروا  ذلك.  تأكيد 
هذا الشأن، فإن الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، مع دول 
أو  فرادى  أن بوسعها  املتحدة، قد ختلص إىل  األمم  أخرى أعضاء يف 
عن  الدفاع  بوسائل  واهلرسك  البوسنة  تزويد حكومة جهورية  جاعات 
األصيل  احلق  بأن  دومًا  نادت  فإهنا  بباكستان،  يتعلق  وفيما  النفس. 
لشعب البوسنة يف الدفاع عن النفس مبوجب املادة 51 من ميثاق األمم 
املتحدة ينبغي أن ُيستعاد دون إبطاء. ويف هذا السياق ُترحب باكستان 
مببادرة الواليات املتحدة الرامية إىل رفع حظر األسلحة وستؤيد االعتماد 
املبكر ملشروع القرار. ويف الوقت ذاته، ينبغي للمجلس اختاذ املزيد من 
التدابري وذلك بإعالن الـ 51 يف املائة كلها من األراضي املخصصة الحتاد 
املسلمني - الكروات “منطقة آمنة”. وينبغي للمجلس أيضًا أن يرد رداً 
فّعااًل على أّية انتهاكات أخرى لقراراته، ال سيما تلك اخلاصة باملناطق 

اآلمنة باستخدام القوة والضربات اجلوية 251 .

من  جهوده  اآلن  سيواصل  الدويل  اجملتمع  أن  فرنسا  ممثل  وذكر 
السلم  خطة  رفضوا  الذين  البوسنيني  الصرب  عناد  على  التغلب  أجل 
اليت عرضها فريق االتصال، وتشجيع من قبلوها على املضي قدمًا حنو 
تسوية شاملة. ويف هذا الصدد، ما هو متوقع من بلغراد هو أن تعرتف 
يف  وتستمر  االتصال،  فريق  خلطة  دعمها  وتواصل  واهلرسك،  بالبوسنة 
وتوافق  البوسنيني،  الصرب  مع  واالقتصادية  السياسية  العالقات  قطع 
على خطة املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة. أما بالنسبة للصرب 
البوسنيني، فهناك وسيلتان حلملهم على قبول خطة فريق االتصال، إما 
عن طريق االستمرار يف فرض العزلة السياسية واالقتصادية الصارمة أو 
عن طريق التأكيد على أن خمتلف الطوائف ستتمتع حبقوق متساوية فيما 
يتعلق بالدستور. وتناول املتحدث مسألة رفع احلظر عن توريد األسلحة 
اجلهود  سُيعرِّض  احلظر  ذلك  رفع  أن  من  فحذر  واهلرسك  البوسنة  إىل 

S/PV.3454، الصفحات 3 إىل 5.  251

األمم  قوة  ستتعرض  ذلك،  إىل  إضافة  إنه،  وقال  للخطر.  الدبلوماسية 
االنتقام.  العسكري اهلجومي وعمليات  العمل  لنتائج  للحماية  املتحدة 
التوقف  يعين  مما  القوة،  انسحاب  ضرورة  على  سينطوي  التدبري  وهذا 
عن توفري املساعدة واحلماية لكثري من الناس. وعالوة على ذلك، فإن 
البوسنة  التوترات بني طوائف  رفع احلظر على توريد األسلحة سيصعِّد 

واهلرسك والبلدان اليت انبثقت عن يوغوسالفيا السابقة 252 .

تفيد  اليت  التقارير  إزاء  القلق  عن  الروسي  االحتاد  ممثل  وأعرب 
وصول  استمرار  عن  ناجم  البوسنة  يف  احلايل  العسكري  التصعيد  بأن 
القرار  ألحكام  انتهاكًا  البوسنية،  احلكومة  قوات  إىل  أسلحة  شحنات 
713 )1993(. ومما يبعث على االنزعاج بوجه خاص استخدام قوات 
حكومة البوسنة للمناطق اآلمنة يف شن هجمات. ويدعو االحتاد الروسي 
حكومة البوسنة وجيع أطراف الصراع إىل رفض حماوالت حل املشكلة 
الضروري إدخال بعض  العسكرية. وباإلضافة إىل ذلك، من  بالوسائل 
التغيريات على مفهوم ونظام املناطق اآلمنة، أخذاً يف االعتبار تقييمات 
 .1994 أيار/مايو   9 املؤرخ  تقريره  يف  الواردة  العام  األمني  وتوصيات 
بأن هذه  اعتقاده  فأعرب عن  املتحدث إىل مسألة رفع احلظر،  وأشار 
اخلطوة ستكون تدبرياً مفرطًا وأنه ال ينبغي النظر يف اختاذه إاّل بعد استنفاد 
جيع الوسائل السياسية. وقال إن رفع هذا احلظر ستكون له آثار سلبية 
على العملية السياسية، وعلى استمرار تقدمي املساعدة وعلى قوة األمم 

املتحدة للحماية 253 .

وذكر ممثل اململكة املتحدة أن استمرار تعنت صرب البوسنة ميثل 
اآلن أكرب عقبة على طريق السالم يف البوسنة. غري أن االستعداد اجلديد 
لدى حكومة بلغراد لتأييد جهود فريق االتصال وفرض العزلة على صرب 
تتخذ  أن  هو  بلغراد  من  اآلن  واملطلوب  فرصة ساحنة.  يشكل  البوسنة 
خطوات هامة، وتعرتف بكرواتيا والبوسنة، وتبقي على دعمها خلطة فريق 
االتصال، وتواصل حظرها املفروض على صرب البوسنة، وتلقي بثقلها 
وراء خطة السلم يف كرواتيا أيضًا. وحذر املتحدث كذلك من أن التقدم 
الذي حتقق حىت اآلن يف السعي إىل السلم سيتعرض للخطر يف حالة 
رفع احلظر. وقال إن اململكة املتحدة ال ميكنها، كذلك، أن تؤيد مشروع 

القرار املعروض على اجمللس 254 .

البوسنة واهلرسك قد دلل على  الصراع يف  إن  السنغال  وقال ممثل 
أن اجلزاءات، أيًّا كانت فعاليتها، ال تكفي للقضاء على املآرب العدائية 
للمعتدى. وهلذا، تعتقد السنغال أن اعتماد مشروع القرار املقرتح، الذي 
توازن  إعادة  يف  حامسة  مسامهة  يكون  أن  ميكن  األسلحة،  حظر  يرفع 
إن   ،10/49 العامة  اجلمعية  قرار  إىل  مشرياً  املتحدث  وقال  القوى. 

املرجع نفسه، الصفحتان 5 و6.  252

املرجع نفسه، الصفحات 5 إىل 7.  253

املرجع نفسه، الصفحات 7 إىل 9.  254
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من  املادة 24  مبقتضى  مبسؤوليته  يفي  أن  على  اجمللس  اجلمعية حثت 
امليثاق وأن يتخذ جيع اخلطوات املالئمة لصون واستعادة سيادة البوسنة 
والتدابري  ووحدهتا.  اإلقليمية  وسالمتها  السياسي  واستقالهلا  واهلرسك 
للنداء  استجابة  تأيت  اجمللس  على  املعروض  القرار  مشروع  يف  املقرتحة 
املتجدد الصادر عن اجلمعية العامة، اليت يعتقد معظم أعضائها أن عدم 
تطبيق القرار 713 )1991( على الطرفني البوسين والكروايت لن يشكل 
هتديداً كامنًا بتوسيع رقعة الصراع وإمنا إزالة لعبء يعرقل عرقلة خطرية 
قدرة عضو من أعضاء األمم املتحدة على أن ميارس حقه املتأصل يف 
امليثاق.  من   51 املادة  مبقتضى  النفس  عن  واجلماعي  الفردي  الدفاع 

وختامًا، يؤيد وفد بلده متامًا مشروع القرار املعروض على اجمللس 255 .
وذكر ممثل أملانيا، متحدثًا بالنيابة عن االحتاد األورويب، أن بإمكان 
ن كثرياً آفاق التسوية السلمية باختاذ عدد من اخلطوات،  بلغراد أن حتسِّ
من بينها االعرتاف بالبوسنة وكرواتيا ضمن حدودمها املعرتف هبا دوليًا، 
املعين  الدويل  املؤمتر  خطة  وتأييد  االتصال،  فريق  خطة  تأييد  ومواصلة 
بيوغوسالفيا السابقة، واالستمرار يف تنفيذ اجلزاءات ضد صرب البوسنة. 
وذكر املتحدث، مشرياً إىل مسألة رفع حظر األسلحة، إن هذه اخلطوة 
جيب أن تظل مالذاً أخرياً، ال ُيستخدم إاّل بعد استنفاد كل ُسُبل إجياد 

تسوية سياسية 256 .
وأشار ممثل سلوفينيا إىل أن احلظر ُفرض على يوغوسالفيا السابقة 
السابقة ال  الدولة  تلك  تاريخ يرجع إىل عام 1991، وقت كانت  يف 
تزال يف حيز الوجود، وبعد ذلك امتد احلظر ليشمل الدول اليت خلفت 
يوغوسالفيا السابقة يف حالة خاصة كانت سائدة يف عام 1992. ومنذ 
ذلك احلني تغري كل شيء تقريبًا بالنسبة لكل دولة من الدول اليت خلفت 
يوغوسالفيا السابقة، وآن األوان منذ وقت طويل إلجراء مناقشة تأخذ 
أسبابًا كثرية  هناك  إن  املتحدث  وقال  اجلديدة.  احلقائق  االعتبار  بعني 
تدعو إىل اإلبقاء على حظر األسلحة باعتباره جزًءا من اجلزاءات املفروضة 
من اجمللس، إىل حني استيفاء الشروط الالزمة لرفع تلك اجلزاءات إاّل أن 
مثة حاجة إىل االعرتاف بعدم انطباق حظر األسلحة على املنخرطني يف 
ممارسة الدفاع املشروع عن النفس. واملفهوم الكلي لألمن اجلماعي يقوم 
الفّعالة  احلماية  لتوفري  الدويل،  النفس والعمل  الدفاع عن  تكاملية  على 
لوجود الدول وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي. وقال كذلك إن 
بلده ال يرى أّي مربر لالستمرار يف حظر األسلحة. وسلوفينيا ال تشرتك، 
احلظر.  أّي صراع مسلح حفز على فرض هذا  إطالقًا، يف  ومل تشرتك 
يعلن  أن  الضروري  من  بل  فحسب  السليم  من  ليس  األسباب  وهلذه 

املرجع نفسه، الصفحتان 17 و18.  255

املرجع نفسه، الصفحات 21 إىل 23.  256

اجمللس أن الفقرات ذات الصلة من القرارات 713 )1991( و724 
)1991( و727 )1992( و762 )1992( مل تعد منطبقة 257 .

وأشار ممثل جهورية كوريا إىل مسألة رفع احلظر قائاًل إن وفد بلده 
إىل  األسلحة  رفع حظر  يؤدي  أن  اليت ختشى  البلدان  يتشاطر خماوف 
يف  التصويت  عن  جهورية كوريا  امتنعت  السبب،  وهلذا  احلالة.  تفاقم 
السنة املاضية على قرار اجلمعية العامة 88/48. أما يف أحدث تصويت، 
وهو التصويت على القرار 10/49، فقد سجلت جهورية كوريا تصويتها 
اإلجيايب، بالنظر إىل أهنا ترى أن على اجملتمع الدويل الذي أخفق يف كفالة 
السلم يف املنطقة التزامًا أخالقيًا وسياسيًا باالستجابة للشواغل املشروعة 
للشعب البوسين من أجل بقائه ذاته. ويالحظ وفد بلده أن مشروع القرار 
يعتربه “خطوة  ما  وهو  أشهر،  ستة  ملدة  الرفع  هذا  تأجيل  على  ينص 
حصيفة”. ويشدد على أن املشروع ال ُيقصد به أن يؤدي إىل تكثيف 
املسلحة. وجيب  العدائية  إهناء األعمال  البوسنة بل  املسلح يف  الكفاح 
وتعتقد  البوسنة،  على صرب  إضافية  بذل ضغوط  الدويل  اجملتمع  على 
جهورية كوريا أن احتمال رفع حظر األسلحة هو أكثر األسلحة إقناعًا 

ضد “التعنت الصريب” 258 .
وقال ممثل كرواتيا إن توازن القوة، الذي ميثل شرطًا مسبقًا ألّي تسوية 
سياسية وإلحالل سلم عادل ودائم يف البوسنة واهلرسك، مل يتحقق من 
الدويل حىت اآلن. وجيب اآلن على  اليت اختذها اجملتمع  التدابري  خالل 
حظر  رفع  قبيل  من  السلم،  تفرض  جديدة  آلليات  خيطط  أن  اجمللس 
األسلحة املفروض على احتاد البوسنة واهلرسك. فرفع حظر األسلحة لن 
يكون خطوة حنو احلرب بل “قفزة حنو السلم”، ستنقل املنطقة إىل توازن 
بإدراج  فرحب  احلالة يف كرواتيا،  إىل  املتحدث  وأشار  مرغوب.  جديد 
فقرة يف ديباجة مشروع القرار املفروض على اجمللس تعرتض على استمرار 
انطباق حظر األسلحة املفروض على كرواتيا. وقال املتحدث إنه بالنظر 
من  أشهر،  ملدة ستة  األسلحة  رفع حظر  ُيرجئ  القرار  أن مشروع  إىل 
املنطقي فحسب جعل حكومة بلده، أيضًا، من حقها أن ُيطبق عليها 

رفع حلظر األسلحة يف غضون ستة أشهر 259 .
ورأى السيد ديوكيتش أن املطالبات برفع حظر األسلحة املفروض 
الصرب  بضربات جوية هجومية ضد  والقيام  البوسنيني  املسلمني  على 
البوسنيني لن يؤديا إاّل إىل تصعيد للصراع. وقال، مشرياً إىل أن اجلهود 
الرامية إىل إجياد حل لألزمة مل تكن فّعالة حىت اآلن، إن الرفع الفوري 
غري املشروط جلميع اجلزاءات املفروضة ضد جهورية يوغوسالفيا االحتادية 
من شانه أن يهيئ الظروف إلحالل سلم دائم عادل على وجه السرعة. 
ويوغوسالفيا على استعداد لقبول أّي حل تتفق عليه األطراف املتحاربة، 

املرجع نفسه، الصفحات 25 إىل 27.  257

املرجع نفسه، الصفحتان 27 و28.  258

املرجع نفسه، الصفحات 29 إىل 31.  259
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الشعوب  جلميع  املشروعة  احلقوق  واحرتام  الكاملة  املساواة  إىل  يستند 
اليوغوسالفية  باجلمهوريات  لالعرتاف  مستعدة  وهي  الثالثة،  البوسنية 
فريق  بأن خطة  املعلقة. وهي مقتنعة  املسائل  السابقة بعد حسم جيع 
االتصال هي السبيل الصاحل الوحيد إلهناء األزمة وإجياد حل عادل ودائم 
وتدعو جيع األطراف إىل وقف جيع األنشطة العسكرية فوراً ودون شرط 

وإىل االلتزام متامًا باتفاق وقف إطالق النار 260 .
وتساءل ممثل البوسنة واهلرسك عن اخليار املرتوك لبلده، قائاًل إنه 
إذا كان االختيار بني اإلبقاء على قوة األمم املتحدة للحماية ورفع حظر 
األسلحة فإن بلده سيختار رفع احلظر. إاّل أن االختيار قد ال يكون بني 
هذا وذاك. فكال اخليارين قد يكونان باألحرى ممكنني. وتعتقد حكومة 
بلده أن جهود قوة األمم املتحدة للحماية ميكن استكماهلا بتدابري تسمح 
على حنو فّعال للبوسنيني أن يدافعوا عن أنفسهم برفع حظر األسلحة 
البوسنة واهلرسك إن  أو عن طريق عملية صنع سلم عامة. وقال ممثل 
بلده قدم تنازالت كثرية يف املاضي، معربًا عن اعتقاده بأن حاًل توفيقيًا 
إضافيًا قد ُطرح مبطالبة اجمللس بأن يرفع حظر األسلحة وأن ُيرجئ تطبيق 
ذلك القرار ملدة ستة أشهر، إلتاحة فرصة أخرية للمجتمع الدويل ولفريق 

االتصال إلجبار صرب البوسنة على قبول خطة السلم 261 .
أن  املتحدة،  الواليات  ممثلة  بصفتها  متحدثة  الرئيسة،  وذكرت 
األسلحة  يرفع حظر  أن  شأنه  من  قرار  مشروع  قدمت  بلدها  حكومة 
بعد ستة أشهر إذا مل يكن صرب البوسنة قد وافقوا على تسوية حبلول 
ذلك الوقت. وقالت إنه ليس هناك أساس من العدالة أو القانون حلرمان 
حكومة البوسنة من احلق يف الدفاع عن نفسها. فالبوسنة واهلرسك مل 
مبسؤولياهتا  الوفاء  تسيء  أو  الدويل  اإلرهاب  تؤيد  ومل  جرياهنا  هتاجم 
اجمللس هو  أمام  املطروح  احلقيقي  والسؤال  ذات سيادة.  دولة  بوصفها 
ما إذا كان اجمللس سيرتجم األقوال يف آخر األمر إىل أفعال، وذلك ألن 
العمل الشجاع هو وحده الذي ميكنه أن يوفر الضغط الضروري إلهناء 
احلرب. وقالت املتحدثة إنه مبقتضى مشروع القرار لن يبدأ تدفق السالح 
إىل البوسنة ملدة ستة أشهر. وخالل ذلك الوقت ميكن احلد، عن طريق 
البوسنة على شن احلرب. وفضاًل عن  جزاءات أشد، من قدرة صرب 
ذلك فإن احتمال رفع احلظر إذا واصل صرب البوسنة رفض عملية السلم 
ينبغي أن يعطيهم مربراً “قويا” لقبول الرتتيبات اإلقليمية اليت اقرتحها 
اتباع مسلك  العزم على  املتحدة  الواليات  فريق االتصال. وقد عقدت 
العامة إىل أن هناك  املناقشات يف اجمللس ويف اجلمعية  حازم. وأشارت 
أغلبية قوية من أعضاء األمم املتحدة تؤيد رفع حظر األسلحة املفروض 

على البوسنة 262 .

املرجع نفسه، الصفحات 35 إىل 38.  260

S/PV.3454 )االستئناف 1(، الصفحات 2 إىل 10.  261

S/PV.3454 )االستئناف 2(، الصفحات 13 إىل 15.  262

وبينما أعرب متحدثون عديدون عن تأييدهم ملشروع القرار املقدم 
من الواليات املتحدة بشأن رفع حظر األسلحة 263 ، ودعا عدد منهم 
إىل تعزيز والية قوة األمم املتحدة للحماية 264 ، فإن آخرين عارضوا رفع 
احلظر أو أعربوا عن شكوك بشأنه 265 ، قائلني إن من شأنه أن يؤدي 
إىل تفكك قوة األمم املتحدة للحماية وينبغي أن تركز اجلهود على إجياد 

تسوية سياسية.

المقرر المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 
)الجلسة 3456(: بيان من الرئيس

رئيس  إىل  موجهة   1994 الثاين/نوفمرب  تشرين   11 مؤرخة  برسالة 
التاريخ  حتمل  رسالة  واهلرسك  البوسنة  ممثل  أحال   ، 266 األمن  جملس 
نفسه موجهة من رئيس البوسنة واهلرسك. وأفاد رئيس جهورية البوسنة 
واهلرسك يف تلك الرسالة بأن احلالة يف “منطقة بيهاتش اآلمنة” وحوهلا 
ما زالت تتدهور، وأن الصرب املتمردين شنوا هجمات عديدة من املناطق 
بالسكان  فادحة  خسائر  أحلقوا  حبيث  املتحدة  األمم  حبمالة  املشمولة 

املدنيني. وطلب، بالنظر إىل احلالة، عقد اجتماع عاجل جمللس األمن.

S/PV.3454، الصفحات 2 إىل 4 )باكستان(؛ والصفحتان 13 و14   263

)ماليزيا(؛  إىل 20  والصفحات 18  )السنغال(؛  والصفحتان 17 و18  )عمان(؛ 
والصفحتان 20 و21 )تركيا(؛ والصفحتان 23 و24 )بروين دار السالم(؛ والصفحتان 
24 و25 )أفغانستان(؛ والصفحتان 27 و28 )جهورية كوريا(؛ والصفحات 28 
إىل   32 والصفحات  )بنغالديش(؛  و32   31 والصفحتان  )كرواتيا(؛   30 إىل 
 S/PV.3454و )اجلزائر(؛  و35  والصفحتان 34  اإلسالمية(؛  إيران  )جهورية   34
)االستئناف 1(، الصفحات 2 إىل 10 )البوسنة واهلرسك(؛ والصفحات 11 إىل 
13 )األردن(؛ والصفحات 13 إىل 15 )املغرب(؛ والصفحات 15 إىل 17 )مصر(؛ 
والصفحتان 18 و19 )كمبوديا(؛ والصفحتان 20 و21 )نيكاراغوا(؛ والصفحة 
21 )ألبانيا( والصفحات 21 إىل 23 )إندونيسيا(، وS/PV.3454 )االستئناف 2(، 
الصفحتان 2 و3 )السودان(؛ والصفحتان 3 و4 )تونس(؛ والصفحة 2 )غينيا - 
بيساو(؛ والصفحات 9 إىل 11 )منظمة املؤمتر اإلسالمي(؛ والصفحتان 11 و12 
)الواليات   15 إىل   13 والصفحات  )جيبويت(؛  و13   12 والصفحتان  )تايلند(؛ 

املتحدة(.
S/PV.3454، الصفحات 18 إىل 20 )ماليزيا(؛ والصفحتان 20 و21   264

)تركيا(؛ والصفحتان 31 و32؛ وS/PV.3454 )االستئناف 2(، والصفحات 9 إىل 
11 )منظمة املؤمتر اإلسالمي(.

S/PV.3454، الصفحات 4 إىل 6 )فرنسا(، والصفحتان 6 و7 )االحتاد   265

الروسي(، والصفحات 7 إىل 9 )اململكة املتحدة(، والصفحتان 10 و11 )اجلمهورية 
التشيكية(، والصفحات 11 إىل 13 )نيوزيلندا(، والصفحتان 15 و16 )الربازيل(، 
والصفحتان 16 و17 )إسبانيا(، والصفحات 21 إىل 23 )أملانيا نيابة عن االحتاد 
األورويب(؛ والصفحات 35 إىل 38 )يوغوسالفيا(؛ وS/PV.3454 )االستئناف 1(، 
الصفحتان 10 و11 )النرويج، نيابة عن بلدان الشمال األورويب(، والصفحة 17 
 ،)2 )االستئناف   S/PV.3454و )هندوراس(؛  و24   23 والصفحتان  )إكوادور(؛ 

الصفحتان 6 و7 )كندا(؛ والصفحة 7 )بلغاريا(.
.S/1994/1283  266
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وبرسالة مؤرخة 12 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 موجهة إىل رئيس 
جملس األمن 267 ، أحال ممثل كرواتيا رسالة حتمل التاريخ نفسه من نائب 
رئيس وزراء كرواتيا. ويف تلك الرسالة أفاد نائب رئيس الوزراء بأن احلالة يف 
املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك قد تدهورت 
إىل درجة أهنا تربر اختاذ إجراء على الفور من جانب جملس األمن وقوة 
يستعرض  أن  وطلب  األطلسي،  مشال  وحلف  للحماية  املتحدة  األمم 
املطالب  وينظر يف  املنطقة  العامة يف  احلالة  اجمللس، يف جلسة عاجلة، 
املوضحة يف رسالة مؤرخة 11 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 موجهة إىل 
رئيس جملس األمن من ممثل كرواتيا 268 . وتشمل هذه املطالب )أ( مد 
قوات حلف مشال األطلسي يف األراضي احملتلة ويف اجملال اجلوي لكرواتيا، 

كلما انُتهكت قرارات جملس األمن واجلمعية العامة.
ويف اجللسة 3456، املعقودة يف 13 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 
اجمللس  أدرج  أعاله،  املذكورتني  الرسالتني  الواردة يف  للطلبات  استجابة 
اجمللس  األعمال، دعا  إقرار جدول  وبعد  أعماله.  الرسالتني يف جدول 
ممثلي البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبهما، إىل املشاركة يف املناقشة بدون 
أن يكون هلما احلق يف التصويت. مث وجهت الرئيسة )الواليات املتحدة( 
انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة وثائق 269 ، وذكرت أهنا قد ُأذن هلا، يف 
تديل  بأن  األمن،  جملس  أعضاء  بني  فيما  أجريت  مشاورات  أعقاب 

بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 270 :
نشب  الذي  القتال  يف  التصاعد  إىل  جبزع  ينظر  األمن  جملس  إن 
مؤخراً يف منطقة بيهاتش، وإىل تدفق الالجئني واملشردين الذي جنم عن 
ذلك. وحيث بقوة جيع األطراف وسائر املعنيني على االمتناع عن جيع 

األعمال العدائية وعلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
الدولية بني جهورية كرواتيا  للحدود  انتهاك  أّي  وإن اجمللس يدين 
وسائر  األطراف  جيع  حترتم  بأن  ويطالب  واهلرسك.  البوسنة  وجهورية 
املعنيني، ال سيما ما يسمى بقوات كرايينا الصربية، تلك احلدود احرتامًا 

كاماًل وأن متتنع عن القيام بأعمال عدائية عربها.
ويطلب اجمللس إىل جيع األطراف وسائر املعنيني االمتناع عن أّي 

تدبري ميكن أن يسبب مزيداً من التصاعد يف القتال.

.S/1994/1286  267

.S/1994/1285  268

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1994 الثاين/نوفمرب  تشرين   9 مؤرخة  رسالة   269

األمن من ممثل البوسنة واهلرسك )S/1994/1271(؛ ورسالة مؤرخة 11 تشرين الثاين/
 ،)S/1994/1285( نوفمرب 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل كرواتيا
ممثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة  الثاين/نوفمرب  تشرين   12 مؤرخة  ورسالة 
البوسنة واهلرسك، حييل هبا رسالة مؤرخة 11 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 موجهة إىل 

.)S/1994/1287( رئيس جملس األمن من وزير خارجية البوسنة واهلرسك
.S/PRST/1994/66  270

الفور،  املعنيني، على  بقيام جيع األطراف وسائر  ويطالب اجمللس 
اإلمدادات  وصول  بكفالة  للحماية،  املتحدة  األمم  قوة  مع  بالتعاون 

اإلنسانية دون عوائق.
األمم  قوة  تبذهلا  اليت  للجهود  الكامل  تأييده  عن  اجمللس  ويعرب 
القوة،  وأمن  سالمة  احرتام  األطراف  إىل  ويطلب  للحماية،  املتحدة 

وحصوهلا على اإلمدادات دون عوائق وحتركها حبرية.
ويؤكد اجمللس على أمهية قراراته املتعلقة باملناطق اآلمنة ويطالب بأن 
يسهل جيع املعنيني تنفيذ هذه القرارات. ويف هذا الصدد، يطلب إىل 
األمني العام أن يقدم تقريراً يف أقرب وقت ممكن عن أّية تدابري جديدة 
وما حوهلا،  اآلمنة  بيهاتش  منطقة  احلالة يف  استقرار  إىل حتقيق  هتدف 
اآلمنة  واملناطق  بيهاتش  يف  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  خبربة  مستعينًا 

األخرى.

المقرر المؤرخة 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 
)الجلسة 3460(: بيان من الرئيس

 ،1994 الثاين/نوفمرب  تشرين   18 يف  املعقودة   ،3460 اجللسة  يف 
استأنف اجمللس نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس 
يف  املشاركة  إىل  طلبهما،  على  بناًء  وكرواتيا،  واهلرسك  البوسنة  ممثلي 
الرئيسة  وجهت  مث  التصويت.  يف  احلق  له  يكون  أن  بدون  املناقشة 
)الواليات املتحدة( انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة وثائق 271  وأعلنت أهنا 
قد ُأذن هلا، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، 

بأن تديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 272 .
منطقة  على  شنته  الذي  اهلجوم  قوة  بكل  يدين  األمن  جملس  إن 
الصربية، والذي  بقوات كرايينا  ملا يسمى  تابعة  اآلمنة طائرات  بيهاتش 
اشتمل على إسقاط قنابل نابامل وقنابل عنقودية يف جنوب غريب بيهاتش، 
وذلك يف انتهاك واضح ملركز بيهاتش بوصفها منطقة آمنة. ومما يزيد من 
خطورة هذا االنتهاك أنه يعرض للخطر أفراد قوة األمم املتحدة للحماية 

املوزوعني يف منطقة بيهاتش اآلمنة.
تسمى  اليت  القوات  به  قامت  الذي  القصف  أيضًا  اجمللس  ويدين 
بقوات كرايينا الصربية، من جهة املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة، 
واهلرسك  البوسنة  جلمهورية  اإلقليمية  للسالمة  صارخًا  انتهاكًا  باعتباره 
ولقرارات جملس األمن ذات الصلة. وهو يطالب جيع األطراف واملعنيني 
اآلخرين، وخباصة ما يسمى بقوات كرايينا الصربية، أن توقف فوراً كل 

رسائل مؤرخة 14 و14 و15 و16 تشرين الثاين/نوفمرب 1994، على   271

 ،S/1994/1289( التوايل، موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك
وS/1994/1292، وS/1994/1294، وS/1994/1300(؛ ورسالة مؤرخة 15 تشرين 
اإلسالمية  إيران  جهورية  ممثل  من  العام  األمني  إىل  موجهة   1994 الثاين/نوفمرب 

.)S/1994/1295(
.S/PRST/1994/69  272
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األعمال العدائية عرب احلدود الدولية بني جهورية كرواتيا وجهورية البوسنة 
واهلرسك.

يعرض  عسكري  نشاط  لكل  فوريًا  وقفًا  اجمللس كذلك  ويطلب 
للخطر حياة أفراد قوة األمم املتحدة للحماية املوزعني يف منطقة بيهاتش. 
ويطالب بأن تقوم جيع األطراف واملعنيني اآلخرين، وخباصة ما يسمى 
املتحدة  األمم  قوة  موظفي  حركة  حرية  بإعادة  الصربية،  بقوات كرايينا 
للحماية يف منطقة بيهاتش وما حوهلا، مبا يف ذلك إتاحة الفرصة أمامهم 

للحصول على اإلمدادات بال أّي عائق.
االمتناع عن  اآلخرين  واملعنيني  األطراف  اجمللس إىل جيع  ويطلب 
القيام بأّي عمل عدائي ميكن أن يسبب مزيداً من التصاعد يف القتال، 
ويطلب إليها أيضًا التوصل، على سبيل االستعجال، إىل وقف إلطالق 

النار يف منطقة بيهاتش.

المقرر المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 
)الجلسة 3462(: القرار 959 )1994(

 ،1994 الثاين/نوفمرب  تشرين   19 يف  املعقودة   ،3462 اجللسة  يف 
استأنف اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار 
جدول األعمال، دعا اجمللس ممثلي البوسنة واهلرسك، وكرواتيا، وأملانيا، 
بناًء على طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلم احلق يف 
التصويت. مث وجهت الرئيسة )الواليات املتحدة( انتباه أعضاء اجمللس إىل 
نص مشروع قرار مقدم من االحتاد الروسي، وإسبانيا، وأملانيا، وفرنسا، 

واململكة املتحدة، والواليات املتحدة 273 .
من  القصد  أن  يفهم  بلده  وفد  أن  واهلرسك  البوسنة  ممثل  وذكر 
مشروع القرار هو تيسري اجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة للحماية 
مبوجب واليتها املتعلقة حبفظ السالم. وتؤيد البوسنة واهلرسك جيع هذه 
اجلهود متاشيًا مع سيادهتا اإلقليمية وسيادهتا ومصاحل مواطنيها. وإىل أن 
يقبل الصرب البوسنيون خطة فريق االتصال وإىل أن يكون هناك جهد 
شامل يهدف إىل إحالل السلم، لن يكون مفهوم املناطق اآلمن إاّل أداة 
ثانوية ملسؤوليات وجهود البوسنة واهلرسك املتعلقة بالدفاع وصنع السلم. 
وقال املتحدث، مشرياً إىل مسألة سراييفو، إن وفد بلده يؤيد نزع سالح 
على  واهلرسك  والبوسنة  االتصال.  فريق  مع خطة  اتساقًا  املدينة،  هذه 
استعداد لتقييم اخليارات املتعلقة باملناطق اآلمنة األخرى اليت لن تقوض 

سالمتها اإلقليمية أو سيادهتا 274 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 959 )1994(، ويف ما يلي نصه:

.S/1994/1317  273

S/PV.3462، الصفحتان 2 و3.  274

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراراته ذات الصلة السابقة بشأن النزاع الدائر يف جهورية 
أيار/مايو  البوسنة واهلرسك، ال سيما قراريه 824 )1993( املؤرخ 6 

1993 و836 )1993( املؤرخ 4 حزيران/يونيه 1993،
جيع  توقع  دائمة  سلمية  تسوية  إىل  احلاجة  جديد  من  يؤكد  وإذ 
الطرف  قرار  يدين  وإذ  نية،  حبسن  وتنفذها  عليها  البوسنية  األطراف 

الصريب البوسين رفض قبول التسوية اإلقليمية املقرتحة،
واهلرسك  البوسنة  جهورية  استقالل  أيضًا  جديد  من  يؤكد  وإذ 

وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،
مؤخراً  دار  الذي  القتال  تصعيد  إزاء  خاص  قلق  عن  يعرب  وإذ 
املناطق اآلمنة  الذي دار داخل  القتال  بيهاتش، مبا يف ذلك  يف جيب 
والذي انطلق منها والذي جرى حوهلا. وما جنم عنه من تدفق لاّلجئني 

واملشردين،
إىل  واملشردين  الالجئني  عودة  تيسري  أمهية  اعتباره  يف  يضع  وإذ 

ديارهم،
وإذ حييط علمًا بتقريري األمني العام املؤرخني 11 آذار/مارس و16 
املناطق  بتحديد وتنفيذ مفهوم  املتعلقة  آذار/مارس 1994، وبتوصياته 

اآلمنة الواردة يف تقريره املؤرخ 9 أيار/مايو 1994،
نيسان/أبريل،   6 املؤرخ  األمن  جملس  رئيس  بيانات  إىل  يشري  وإذ 
الثاين/ تشرين  و18  الثاين/نوفمرب،  تشرين  و13  حزيران/يونيه،  و30 

نوفمرب 1994،
واملعنيني  األطراف  إىل جيع  السابقة  نداءاته  من جديد  يؤكد  وإذ 
اآلخرين لالمتناع عن أّي أعمال عدائية ميكن أن تتسبب يف زيادة تصعيد 

القتال، ولتحقيق وقف إطالق النار يف منطقة بيهاتش بصورة عاجلة،
البوسنة  جهورية  عاصمة  سراييفو،  بقاء  أمهية  تأكيد  يكرر  وإذ 
واهلرسك، مدينة موحدة ومركزاً متعدد الثقافات واألعراق واألديان، وإذ 
يالحظ يف هذا السياق ما ميكن أن يشكله االتفاق بني األطراف على 
جتريد سراييفو من السالح من إسهام إجيايب يف حتقيق هذه الغاية، ويف 
إعادة احلياة يف سراييفو إىل جمراها الطبيعي، وحتقيق تسوية شاملة تتسق 

مع خطة السلم اليت وضعها فريق االتصال،
وإذ حييط علمًا بالبالغ الصادر بشأن البوسنة واهلرسك يف 30 متوز/

يوليه 1994، عن اللجنة الثالثية التابعة لالحتاد األورويب ووزراء خارجية 
الشمالية  وآيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  واململكة  الروسي  االحتاد 
والواليات املتحدة األمريكية، وعلى وجه اخلصوص بالتزامها بتعزيز نظام 

املناطق اآلمنة،
يعرب عن قلقه البالغ إزاء األعمال العدائية اليت دارت مؤخراً   -  1

يف البوسنة واهلرسك؛
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كرواتيا  جهورية  بني  الدولية  للحدود  انتهاك  أّي  يدين   -  2
وجهورية البوسنة واهلرسك، ويطالب جيع األطراف واملعنيني اآلخرين، 
وال سيما ما يسمى بقوات كرايينا الصربية، باحرتام احلدود احرتامًا تامًا 

واالمتناع عن القيام بأعمال عدائية عربها؛
يعرب عن تأييده التام للجهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة   -  3

للحماية، ضمانًا لتنفيذ قرارات جملس األمن بشأن املناطق اآلمنة؛
يطلب إىل جيع األطراف يف البوسنة أن حترتم احرتامًا تامًا   -  4
يف  معها  تتعاون  وأن  واختصاصاهتا،  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  مركز 
املناطق  بشأن  األمن  جملس  قرارات  تنفيذ  لضمان  تبذهلا  اليت  اجلهود 
أقصى  اآلخرين  واملعنيني  األطراف  جيع  يبدي  بأن  ويطالب   اآلمنة، 
العدائية  األعمال  جلميع  حداً  يضعوا  وأن  النفس،  من ضبط  ميكن  ما 
ن قوة األمم املتحدة  يف املناطق اآلمنة وفيما حوهلا، وذلك لضمان متكُّ

للحماية من االضطالع بواليتها يف هذا الصدد بصورة فّعالة ومأمونة؛
يطلب إىل األمني العام أن يستكمل توصياته املتعلقة بطرائق   -  5
تنفيذ مفهوم املناطق اآلمنة، وأن يشجع قوة األمم املتحدة للحماية على 
مواصلة جهودها، بالتعاون مع األطراف البوسنية، للتوصل إىل اتفاقات 
بشأن تعزيز أنظمة املناطق اآلمنة مع مراعاة الوضع اخلاص بكل حالة، 
ويشري إىل طلبه إىل األمني العام، يف بيان رئيسة جملس األمن املؤرخ 13 
تشرين الثاين/نوفمرب 1994، تقدمي تقرير بأسرع ما ميكن عن أّية تدابري 

أخرى ترمي إىل تثبيت احلالة يف منطقة بيهاتش اآلمنة وما حوهلا؛
يطلب كذلك إىل األمني العام وقوة األمم املتحدة للحماية   -  6
البوسنية  األطراف  مع  اتفاق  إىل  التوصل  إىل  الرامية  اجلهود  مضاعفة 
حول طرائق جتريد سراييفو من السالح، واضعًا يف االعتبار احلاجة إىل 
إعادة احلياة يف تلك املدينة إىل جمراها الطبيعي وإىل كفالة حرية الوصول 
السكان  انتقال  وحرية  واجلو،  الرب  طريق  عن  منها  واخلروج  املدينة  إىل 
والسلع واخلدمات دومنا عائق داخل املدينة وحوهلا متشيًا مع قراره 900 

)1994(، ال سيما الفقرة 2 منه؛
العام أن يقدم، حبلول 1 كانون األول/ يطلب إىل األمني   -  7

ديسمرب 1994، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  -  8

وقال ممثل نيوزيلندا، متحدثًا قبل التصويت، إن وفد بلده صّوت 
لصاحل القرار املتخذ للتّو، ومع ذلك فإن لديه بعض التحفظات. وهذه 
بطريقة  ُطبق  اآلمنة  املناطق  مفهوم  بأن  اعتقاده  من  نابعة  التحفظات 
القرارين  وقصد  روح  مع  يتعارض  مبا  احلاالت،  من  عدد  يف  تقييدية 
824 )1993( و836 )1993(. وعالوة على ذلك، لدى وفد بلده 
العام.  تقارير األمني  الواردة يف  حتفظات على كثري من االستنتاجات 
وتعتقد نيوزيلندا أن أّي استكمال، على النحو املطلوب يف الفقرة 5 من 
القرار، يتطلب تفكرياً جديداً جذريًا ما بداًل من االستكمال البسيط. 

البارامرتات  ت إىل حّد كبري  ويعتقد أيضًا أن خطة فريق االتصال غريَّ
األساسية اليت ينبغي استعراض مفهوم املناطق اآلمنة. وقد وافق جملس 
األمن على خطة فريق االتصال وأقرها، ولكن أّي مقرتحات لتحديد 
النطاق اجلغرايف للمناطق اآلمنة املستقبلية اليت ستكون منزوعة السالح، 
تتوخى  أن  ينبغي  اجمللس،  اآلراء يف  توافقًا يف  تلقى  أن  املراد  إذا كان 
السكان حييون حياة عادية. وعالوة  بدرجة كافية جلعل  مناطق كبرية 
العام للمناطق اآلمنة اليت ستكون  على ذلك، ينبغي أن يعزز اإلطار 
منزوعة السالح يف املستقبل املناطق املتوخاة يف خطة فريق االتصال، 

ال أن يقوضها 275 .

المقرر المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 
)الجلسة 3466(: بيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 25 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن 276 ، طلب ممثل البوسنة واهلرسك عقد اجتماع عاجل للمجلس، 
بالنظر إىل استمرار اهلجمات على منطقة بيهاتش اآلمنة واحتالهلا من 

جانب ما يسمى قوات الصرب والكروات البوسنيني.
ويف اجللسة 3466، املعقودة يف 26 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 
استجابة للطلب الوارد يف الرسالة املذكورة أعاله، أدرج اجمللس الرسالة يف 
جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثلي البوسنة 
واهلرسك وكرواتيا، بناًء على طلبهما، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن 
املتحدة(  )الواليات  الرئيسة  التصويت. مث وجهت  يكون هلما احلق يف 
انتباه أعضاء اجمللس إىل عدد من الوثائق 277  وأعلنت أهنا قد ُأذن هلا، 
يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن تديل 

بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 278 :
يكرر جملس األمن اإلعراب عن بالغ قلقه إزاء احلالة املتدهورة يف 
البوسنة واهلرسك، وال سيما يف ناحية بيهاتش، وخصوصًا يف  جهورية 
منطقة بيهاتش اآلمنة. ويدين بأشد هلجة ممكنة جيع االنتهاكات ملنطقة 
بيهاتش اآلمنة أيًّا كان مرتكبوها، وال سيما دخول تلك املنطقة اآلمنة 

املرجع نفسه، الصفحتان 5 و6.  275

.S/1994/1342  276

الثاين/ تشرين  و26  و26  و26  و25  و22  و21   19 مؤرخة  رسائل   277

البوسنة  ممثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة  التوايل،  على   ،1994 نوفمرب 
 ،S/1994/1343و ،S/1994/1328و ،S/1994/1325و ،S/1994/1319( واهلرسك 
وS/1994/1346، وS/1994/1347، وS/1994/1348(؛ ورسالة مؤرخة 22 تشرين 
الثاين/نوفمرب 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل كرواتيا )S/1994/1327(؛ 
ورسالة مؤرخة 22 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن من 
ممثل يوغوسالفيا )S/1994/1329(؛ ورسالة مؤرخة 25 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 

.)S/1994/1345( موجهة إىل األمني العام من ممثل االحتاد الروسي
.S/PRST/1994/71  278
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بصورة فظيعة صارخة من ِقَبل القوات الصربية البوسنية. ويالحظ أيضًا 
مع القلق القتال الدائر حول فيليكا كالدوسا. ويطالب جيع األطراف 
واملعنيني اآلخرين باملوافقة على وقف فوري وغري مشروط إلطالق النار 
وتنفيذه يف ناحية بيهاتش وخاصة يف منطقة بيهاتش اآلمنة وما حوهلا. 
ويطلب إىل جيع األطراف تكثيف املفاوضات من أجل وقف إلطالق 
النار ووقف األعمال العدائية يف جيع أراضي جهورية البوسنة واهلرسك 
البوسنة واهلرسك، املقرتحة  سعيًا إىل حتقيق التسوية اإلقليمية جلمهورية 

من ِقبل فريق االتصال كجزء من تسوية سلمية شاملة.
ويعرب اجمللس عن تأييده الكامل للجهود املستمرة اليت يبذهلا أفراد 
األمم املتحدة لتحقيق وقف إلطالق النار يف منطقة بيهاتش، وكذلك 
درء  يف  واليتها  لتنفيذ  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  تبذهلا  اليت  للجهود 
اهلجمات على املناطق اآلمنة. ويصر اجمللس على انسحاب جيع القوات 
العسكرية الصربية البوسنية من منطقة بيهاتش اآلمنة وعلى احلاجة إىل 
كفالة االحرتام الكامل من قبل جيع األطراف للمناطق اآلمنة، وخباصة 
واملعنيني  األطراف  جيع  إىل  اجمللس  ويطلب  املدنيني.  السكان  لصاحل 
اآلخرين التعاون التام مع هذه اجلهود. ويؤكد اجمللس أحكام القرار 836 
)1993( املؤرخ 4 حزيران/يونيه 1993، اليت متكن قوة األمم املتحدة 

للحماية من تنفيذ واليتها فيما يتعلق باملناطق اآلمنة.
ويثين اجمللس على قوة األمم املتحدة للحماية، مبن يف ذلك أفرادها 
العاملون يف ناحية بيهاتش، وال سيما اجلنود البنغالديشيون، للمسامهات 
القيِّمة اليت يقدموهنا يف أصعب الظروف. ويطلب إىل األطراف وجيع 
للحماية  املتحدة  األمم  قوة  ألفراد  احلركة  حرية  اآلخرين كفالة  املعنيني 
اإلمدادات  ومرور  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  وملوظفي 
الضرورية لقوة األمم املتحدة للحماية والسكان املدنيني يف جيع أحناء 

جهورية البوسنة واهلرسك وجهورية كرواتيا.
ويدين اجمللس انتهاكات احلدود الدولية بني جهورية كرواتيا وجهورية 
البوسنة واهلرسك من قبل ما ُيسمى بقوات كرايينا الصربية وغريها من 
املعنيني يف ناحية بيهاتش. ويطالب بأن تتوقف على الفور جيع األعمال 
ما  جيع  بانسحاب  أيضًا  ويطالب  الدولية  احلدود  تلك  عرب  العدائية 
البوسنة  جهورية  أراضي  من  الفور  على  الصربية  بقوات كرايينا  ُيسمى 

واهلرسك.
ويكرر اجمللس تأكيد دعمه الكامل للتسوية اإلقليمية املقرتحة املتعلقة 
جبمهورية البوسنة واهلرسك، اليت قدمها فريق االتصال إىل األطراف كجزء 
الصريب  الطرف  لرفض  إدانته  اجمللس  ويكرر  شاملة.  سلمية  تسوية  من 
ذلك  يقبلها  بأن  ويطالب  املقرتحة،  اإلقليمية  التسوية  قبول  البوسين 

الطرف بتمامها بال قيد وال شرط.
وباختاذ  البيان  هذا  ألحكام  االمتثال  برصد  اجمللس  يقوم  وسوف 

التدابري املالئمة.

المقرر المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 
)الجلسة 34٧1(: بيان من الرئيس

 ،1994 الثاين/نوفمرب  تشرين   29 يف  املعقودة   ،3471 اجللسة  يف 
وجهت  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس  استأنف 
  279 وثائق  عدة  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  املتحدة(  )الواليات  الرئيسة 
وأعلنت أهنا قد ُأذن هلا، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء 

جملس األمن، بأن تديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 280 .
يكرر جملس األمن اإلعراب عن قلقه إزاء استمرار النزاع يف جهورية 
منطقة  يف  سيما  وال  بيهاتش،  ناحية  ذلك  يف  مبا  واهلرسك،  البوسنة 
االنتهاك  إزاء  اجمللس  القلق يساور  فتئ  اآلمنة وما حوهلا. وما  بيهاتش 
الكامل  دعمه  على  إصراره  يؤكد  وهو  اآلمنة.  بيهاتش  ملنطقة  الصارخ 
قراراته  مع  متشيًا  للنزاع  سلمية  تسوية  على  للتفاوض  املبذولة  للجهود 

السابقة ومقرتحات فريق االتصال.
ويعرب اجمللس عن دعمه الكامل للجهود اليت يبذهلا مسؤولو األمم 
حوهلا.  وما  اآلمنة  بيهاتش  منطقة  يف  الوضع  استقرار  لتحقيق  املتحدة 
مسؤويل  إىل  األطراف  قدمته  الذي  باالقرتاح  االرتياح  مع  علمًا  وحييط 
يف  النار  إلطالق  مشروط  وغري  فوري  وقف  لتحقيق  املتحدة  األمم 
ناحية بيهاتش يتبعه وقف إلطالق النار يف جيع أحناء جهورية البوسنة 
واهلرسك، وانتشار قوة األمم املتحدة للحماية بني األطراف يف منطقة 
بيهاتش اآلمنة، ونزع كامل للسالح يف املنطقة اآلمنة يشمل انسحاب 
ويرحب  اإلنسانية.  لإلغاثة  ممرات  وفتح  منها،  العسكرية  القوات  جيع 
اجمللس بقبول احلكومة البوسنية هلذا االقرتاح ويطلب إىل الطرف الصريب 

البوسين أيضًا قبوله.
إىل  العام  األمني  هبا  سيقوم  اليت  الوشيكة  بالزيارة  اجمللس  ويرحب 
اآلخرين  واملعنيني  األطراف  جيع  ويطالب  واهلرسك.  البوسنة  جهورية 
بالتعاون التام مع اجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتحقيق استقرار احلالة 
البوسنة  جهورية  إقليم  سائر  ويف  حوهلا  وما  اآلمنة  بيهاتش  منطقة  يف 
واهلرسك، وأن تكفل أمن قوة األمم املتحدة للحماية لدى قيامها بتنفيذ 

واليتها.

 المقرر المؤرخ 2 كانون األول/ديسمبر 1994 
)الجلسة 34٧5(: رفض مشروع قرار

 ،1994 األول/ديسمرب  2 كانون  يف  املعقودة   ،3475 اجللسة  يف 
استأنف اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. وبعد إقرار 
وكرواتيا  وتركيا  واهلرسك،  البوسنة  ممثلي  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول 

إىل  موجهتان  الثاين/نوفمرب 1994  تشرين  مؤرختان 26 و28  رسالتان   279

.)S/1994/1351و S/1994/1348( رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك
.S/PRST/1994/74  280
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ومصر، بناًء على طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلم 
احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )رواندا( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص 
وجيبويت،  وتركيا،  اهلرسك،  والبوسنة  باكستان،  من  مقدم  قرار  مشروع 
الوثائق  من  281 ، وإىل عدد  ونيجريا  ورواندا، وعمان، وكرواتيا ومصر، 

األخرى 282 .

القرار، يف ديباجته، كان اجمللس، يف جلة أمور،  ومبوجب مشروع 
للخطر  الدوليني  السلم واألمن  استمرار تعرض  إزاء  القلق  سيعرب عن 
حبماية  املشمولة  املناطق  يف  واحلالة  واهلرسك  البوسنة  يف  لصراع  نتيجة 
قوات  جانب  من  العسكرية  األنشطة  وإزاء  يف كرواتيا،  املتحدة  األمم 
الصرب احملليني شبه العسكرية يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة 

يف كرواتيا ضد البوسنة واهلرسك وخاصة منطقة بيهاتشي اآلمنة.

أمور،  جلة  يف  اجمللس كان،  فإن  القرار  مشروع  منطوق  يف   أما 
‘1’ سيؤكد من جديد أن شروط جيع قرارات جملس األمن ذات الصلة، 
مبا يف ذلك على وجه اخلصوص الفقرة 12 من القرار 820 )1993( 
جبميع  يتعلق  فيما  صارم  بشكل  ستطبق   )1994(  943 والقرار 
والبوسنة  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  بني  احلدود  تعرب  اليت  البضائع 
األمم  املشمولة حبماية  املنطقة  إىل  املتجهة  البضائع  فيها  مبا  واهلرسك، 
املتحدة وكرواتيا؛ و‘2’ سيطالب بأن تطبق تطبيقًا صارمًا على حنو تام 
أحكام الفقرة 12 من القرار 820 )1993( على احلدود الدولية بني 
كرواتيا وجهورية يوغوسالفيا االحتادية، وعلى احلدود الدولية بني كرواتيا 
جيع  شحن  وإعادة  وتصّدير  باسترياد  يتعلق  فيما  واهلرسك،  والبوسنة 
السلع باستثناء اإلمدادات اإلنسانية األساسية، مبا يف ذلك اللوازم الطبية 

واملواد الغذائية اليت تقوم بتوزيعها الوكاالت اإلنسانية الدولية.

وقال ممثل البوسنة واهلرسك إن احلاجة إىل مشروع القرار مل تثبت 
فقط بسبب عدم تنفيذ القرار 820 )1993(، وبالتحديد الفقرة 12 
من ذلك القرار، ولكن أيضًا ألن بعثة املراقبة التابعة للمؤمتر الدويل املعين 

.S/1994/1358  281

األول/ديسمرب  كانون  و1  الثاين/نوفمرب  تشرين   2 مؤرختان  رسالتان   282

1994 موجهتان من األمني العام إىل رئيس جملس األمن، حييل هبما تقريري رئيس 
اللجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة بشأن عمليات بعثة املؤمتر 
 S/1994/1246( األسود(  االحتادية )صربيا واجلبل  يوغوسالفيا  الدويل إىل جهورية 
من  موجهة   1994 األول/ديسمرب  2 كانون  مؤرخة  ورسالة  وS/1994/1372(؛ 
األمني العام إىل رئيس جملس األمن، حييل هبا تقرير رئيس اللجنة التوجيهية للمؤمتر 
الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة بشأن عقد اتفاق اقتصادي بني احلكومة الكرواتية 
والسلطات احمللية الصربية )S/1994/1375(؛ ورسالة مؤرخة 25 تشرين الثاين/نوفمرب 
1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل باكستان )S/1994/1355(؛ ورسالة 
ممثل  من  األمن  رئيس جملس  إىل  موجهة  الثاين/نوفمرب 1994  تشرين  مؤرخة 28 
يوغوسالفيا )S/1994/1361(؛ ورسالتان مؤرختان 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 
موجهتان من ممثل البوسنة واهلرسك إىل األمني العام )S/1994/1364( وإىل رئيس 

.)S/1994/1366( جملس األمن

بيوغوسالفيا السابقة نفسها قد سهلت انتهاك تلك الفقرة، على النحو 
املؤسف  ومن  الدويل.  للمؤمتر  التوجيهية  اللجنة  رئيسي  تقرير  يف  املبني 
أنه بسبب غياب اإلرادة لدى قيادة قوة األمم املتحدة للحماية لتنفيذ 
قرارات اجمللس، يتوجب على اجمللس، للمرة الثانية خالل أسابيع كثرية، 
البوسنة يرحب مبشروع  النظر يف واليات موجودة بالفعل. بيد أن وفد 
القرار، حيث إنه يبعث برسالة مؤداها أن املوارد االسرتاتيجية مثل الوقود 
ال جيوز استخدامها ألغراض احلرب أو انتهاك القانون الدويل، كذلك ال 
جيوز استخدامها ملنفعة صرب البوسنة. ومن شأن مشروع القرار أيضًا أن 
يساعد على تعزيز 283  أمهية إيصال املساعدة اإلنسانية. وعدم اعتماد 

مشروع القرار سوف يعين التنصل من املسؤولية.

سيبعث  القرار  مشروع  أن  يعتقد  بلده  وفد  أن  ممثل كرواتيا  وذكر 
الدويل راغب يف اختاذ خطوات لإلقالل إىل  برسالة مؤداها أن اجملتمع 
أن  املتحدث  ورأى  املنطقة.  يف  املدنيني  السكان  معاناة  من  حّد  أدىن 
بني كرواتيا  احلدود  انتهاك  مالئمة  معاجلة  يعاجل  يكن  مل  األمن  جملس 
القائم  التوحيد  تشجيع  هي  ذلك  نتيجة  إن  قائاًل  واهلرسك،  والبوسنة 
واألطراف  احمللية  الكرواتية  الصربية  األطراف  بني  الواقع  األمر  حبكم 
الصربية البوسنية، يف كيان عسكري، وإقليمي واحد. ومن شأن مشروع 
القرار أن يبدد أّي إمكانية هلذا التوحيد بتعزيز املبادئ املنصوص عليها 
بالفعل يف القرار 820 )1993(. وعالوة على ذلك، سيبعث املشروع 
برسالة مفادها أن املوارد االسرتاتيجية، مثل الوقود، املتجهة إىل الطرف 
الصريب الكروايت احمللي، ال ميكن استخدامها ملنفعة الصرب البوسنيني، 
وال ميكن استخدامها من جانب الطرف الصريب الكروايت احمللي النتهاك 
السالمة اإلقليمية للبوسنة واهلرسك، وأن ترتيبات إمداد الطرف الصريب 
الكروايت جيب أن يتوقف إاّل إذا كانت هناك موافقة من حكومة كرواتيا. 
املشاورات  خالل  أعربت  الوفود  بعض  أن  إىل  مشرياً  املتحدث،  وقال 
اتفاق  على  سلبًا  سيؤثر  القرار  مشروع  بأن  القائل  الرأي  عن  السابقة 
إعادة التكامل االقتصادي بني حكومة كرواتيا والطرف الصريب الكروايت 
احمللي، إن مشروع القرار من شأنه، على العكس من ذلك، أن يشجع 
على تنفيذ االتفاق. وتنفيذ االتفاق لن يكون ممكنًا إاّل عندما يتم إحكام 
حكومة  مع  يتعاون  أن  احمللي  الكروايت  الصريب  الطرف  ويقرر  احلدود 
اعتماد  فإن  مث،  ومن  واإلنسانية.  االقتصادية  احتياجاته  لتلبية  كرواتيا 

مشروع القرار سيقدم دعمًا سياسيًا لتنفيذ االتفاق 284 .

األساسي  اهلدف  إن  فقال  التصويب،  قبل  نيجرييا  ممثل  وحتدث 
ملشروع القرار هو التأكيد من جديد على أحكام القرارات السابقة بشأن 
الصراع يف  مناطق  الدولية يف  احلدود  اإلنسانية عرب  البضائع غري  حركة 
يوغوسالفيا السابقة، وتوضيح تلك األحكام. ولن ينشئ املشروع تدابري 

S/PV.3475، الصفحتان 3 و4.  283

املرجع نفسه، الصفحات 4 إىل 6.  284
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جديدة. بل سيعزز تنفيذ القرارات ذات الصلة باملوضوع اليت سبق أن 
أو  حوافز  ُيوجد  لن  املشروع  أن  أيضًا  نيجريا  وتعتقد  اجمللس.  اختذها 
على  سلبيًا  أثراً  يرتك  لن  املشروع  أن  نيجريا  وتعتقد  جديدة.  مثبطات 
امليدان،  املبذولة يف  االتفاق االقتصادي، بل باألحرى سيسهل اجلهود 
من قبيل حماوالت فريق االتصال الرامية إىل جعل الطرف الصريب البوسين 

يقبل خطة السالم 285 .

القرار  مشروع  مقدمي  قلق  يفهم  بلده  وفد  إن  الصني  ممثل  وقال 
يوافق  أن  ميكن  ال  ولكنه  واهلرسك،  البوسنة  يف  املتدهورة  احلالة  إزاء 
أراضي  امليثاق لفرض جزاءات يف  السابع من  الفصل  اللجوء إىل  على 
يوغوسالفيا السابقة. فالصني ترى أن هذه اخلطوة لن تؤدي إاّل إىل زيادة 
تفاقم املواجهة ولن تفضي إىل احلل السياسي الشامل النهائي للمشاكل 
القائمة يف أراضي يوغوسالفيا السابقة. ولدى الصني، استناداً إىل موقفها 
املعلن بشأن القرار 820 )1993(، صعوبات فيما يتصل جبزء مشروع 
القرار الذي يسعى إىل التأكيد من جديد على العناصر ذات الصلة من 
القرار 820 )1993(. وهلذا فإن الوفد الصيين سيمتنع عن التصويب 

على مشروع القرار 286 .

وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن أسفه ألن مشروع القرار قد ُطرح 
للتصويت. وقال إن وفد بلده يرى أن تضييق القيود على صرب كرايينا 
والبوسنة سيؤدي يف حقيقة األمر إىل “التشدد” يف تنفيذ القرار 820 
)1993(، الذي كان الغرض األساسي منه هو تشديد اجلزاءات ضد 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية. وال ميكن أن يكون هناك وقت غري مؤات 
للبتة لتقدمي مشروع القرار كهذه اللحظة، فلقد بدأت حكومة جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية التعاون مع اجلهود الدولية، ومنها على سبيل املثال 
جهود فريق االتصال، وأيدت بال شرط خطة التسوية اإلقليمية، وأغلقت 
حدودها يف وجه جيع البضائع املتجهة إىل صرب البوسنة، وتتعاون مع 
بعثة املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة. ولذا، يرى االحتاد الروسي 
الذي تتخذه جهورية يوغوسالفيا االحتادية يستأهل  النهج اإلجيايب  أن 
مزيداً من التشجيع وذلك جبملة أمور من بينها تعليق تطبيق القرار 820 
)1993(. وبالتايل، مل يكن أمام االحتاد الروسي خيار سوى التصويت 

ضد مشروع القرار 287 .

مؤديًا  صوتًا   13 ونال  للتصويت  القرار  مشروع  ُطرح  ذلك  وبعد 
مقابل صوت واحد )االحتاد الروسي( معارض، مع امتناع عضو واحد 
ألحد  السليب  التصويت  بسبب  ُيعتمد،  ومل  التصويت،  عن  )الصني( 

أعضاء اجمللس الدائمني.

املرجع نفسه، الصفحتان 7 و8.  285

املرجع نفسه، الصفحة 10.  286

املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12.  287

وحتدث ممثل الواليات املتحدة بعد التصويت فذكر أن مشروع القرار 
كان سيؤكد على القرارات اليت اختذها اجمللس يف املاضي. وكان سيعاجل 
العملية،  واملمارسة   )1994(  943 القرار  متطلبات  بني  خطرياً  تباينًا 
يوغوسالفيا  جهورية  من  احملظورة  السلع  شحن  التحديد  وجه  وعلى 
االحتادية عن طريق البوسنة إىل املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة يف 
كرواتيا. وقال إن عدم اعتماد مشروع القرار أمر مؤسف، ولكن هذا ال 
يغري حقيقة أن هناك نظامًا صارمًا من التدابري االقتصادية ضد صرب 
الواليات  وستواصل  امللزمة.  اجمللس  قرارات  يف  بالفعل  جمسداً  البوسنة 
أجل  التدابري من  لتلك  الصارم  التطبيق  بذل جهودها لضمان  املتحدة 
إقناع صرب البوسنة بأن قبول اقرتاح فريق االتصال سيكون يف صاحلهم 

وأن رفضه لن يكون يف صاحلهم 288 .

المقرر المؤرخ 11 كانون األول/ديسمبر 1994 
)الجلسة 34٧8(: بيان من الرئيس

 ،1994 األول/ديسمرب  11 كانون  يف  املعقودة   ،3478 اجللسة  يف 
استأنف اجمللس نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس 
يف  املشاركة  إىل  طلبهما،  على  بناًء  وكرواتيا،  واهلرسك  البوسنة  ممثلي 
املناقشة بدون أن يكون هلما احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )رواندا( 
انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة مؤرخة 12 كانون األول/ديسمرب 1994 
موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل بنغالديش 289  وأعلن أنه قد أذن 
له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل 

بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 290 :

السالم  حفظة  على  املتعمد  اهلجوم  بقوة  األمن  جملس  يدين 
األول/ديسمرب  12 كانون  يوم  املتحدة  لألمم  التابعني  البنغالديشيني 
1994 يف فيليكا كالدوسا يف ناحية بيهاتش جبمهورية البوسنة واهلرسك. 
وكان أفراد قوة األمم املتحدة للحماية الذين تعرضوا للهجوم مسافرين يف 
ناقلة أفراد مصفحة عليها إشارات لألمم املتحدة واضحة ال لبس فيها. 
وقد أصيبت الناقلة بقذيفة مضادة للدبابات موجهة سلكيًا، مما أسفر 

عن وفاة واحد وإصابة أربعة من األفراد البنغالديشيني جبروح.

ويعرب اجمللس عن أسفه العميق إزاء اإلصابات اليت حلقت حبفظة 
والغادر،  املربر  غري  اهلجوم  هلذا  نتيجة  املتحدة  لألمم  التابعني  السالم 
ويود أن ينقل تعازيه احلارة إىل حكومة بنغالديش وإىل عائالت اجلنود 

املصابني.

املرجع نفسه، الصفحة 12.  288

.S/1994/1414  289

.S/PRST/1994/79  290
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ويؤيد اجمللس االحتجاج الذي قدمته قوة األمم املتحدة للحماية إىل 
قوات أبديتش وإىل السلطات احمللية الصربية يف كنني وحتذيرها للسلطات 

يف بايل.
على  ينطوي  الذي  احلادث  هذا  إزاء  سخطه  عن  اجمللس  ويعرب 
هجوم مباشر على أفراد قوة األمم املتحدة للحماية، ويطلب عدم تكرار 
هذه اهلجمات وحيذر مرتكيب اهلجوم من أن أعمال العنف الشائنة اليت 

يقدمون عليها جتعلهم يتحملون نفس القدر من املسؤولية الفردية.

المقرر المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 1995 )الجلسة 
3486(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3486، املعقودة يف 6 كانون الثاين/يناير 1995، استأنف 
ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة 
يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )األرجنتني( انتباه أعضاء 
اجمللس إىل عدة وثائق 291  وأعلن أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات 
أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن 

اجمللس 292 :
يرحب جملس األمن باالتفاقني املربمني بني األطراف البوسنية بشأن 
البوسنة  القتالية يف جهورية  لألعمال  التام  والوقف  النار  إطالق  وقف 
يثين على  واهلرسك يف 23 و31 كانون األول/ديسمرب 1994. وهو 

جهود جيع من عملوا من أجل التوصل إليهما.
ويؤكد اجمللس على األمهية اليت يعلقها على االمتثال الفوري والكامل 
لالتفاقني ويويل أولوية عليا يف هذه املرحلة إلجناز خمتلف اخلطوات اليت 
الوقت  القتالية يف  التام لألعمال  املتعلق بالوقف  مت توخيها يف االتفاق 
تعاونًا  األخرى  املعنية  واجلهات  األطراف  تعاون  إىل  ويتطلع  املناسب. 
كاماًل مع قوة األمم املتحدة للحماية يف تنفيذمها. ويطلب اجمللس إىل 
جيع القوات وقف القتال حول بيهاتش. ويؤيد اجلهود اجلارية الرامية إىل 
تعزيز القوة ويشجع الدول األعضاء على توفري ما يلزم من أفراد ومعدات 

لقيام القوة باإلشراف على االتفاقني ورصدمها.
وسيواصل اجمللس نظره يف جيع جوانب األزمة يف البوسنة واهلرسك، 

ويف تقرير األمني العام املؤرخ 1 كانون األول/ديسمرب 1994.

العام إىل  الثاين/يناير 1995 موجهة من األمني  رسالة مؤرخة 6 كانون   291

املوقع يف 23  النار،  إطالق  لوقف  الشامل  االتفاق  نص  هبا  حييل  اجمللس،  رئيس 
كانون األول/ديسمرب 1994، واتفاق الوقف الكامل لألعمال العدائية، املوقع يف 
31 كانون األول/ديسمرب S/1995/8( 1994(؛ وتقرير األمني العام املقدم عماًل 
بالقرار S/1994/1389( )1994( 959(؛ ورسالة مؤرخة 27 كانون األول/ديسمرب 
.)S/1994/1452( 1994، موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك

.S/PRST/1995/1  292

فريق  إشراف  حتت  اجلهود  تكثيف  الالزم  من  أن  اجمللس  ويعترب 
اليت  السلم  قبول خطة  إىل  تستند  شاملة  تسوية  إىل  للتوصل  االتصال 
وضعها فريق االتصال كنقطة بداية. وسيمنح تأييده الكامل هلذه اجلهود.

المقرر المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1995 )الجلسة 
348٧(: القرار 9٧0 )1995(

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1995 الثاين/يناير  4 كانون  مؤرخة  برسالة 
للمؤمتر  التوجيهية  اللجنة  رئيسي  تقرير  العام  األمني  أحال   ، 293 األمن 
الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، بشأن عمليات بعثة املؤمتر إىل جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية. وقد تضمن التقرير الشهادة املشار إليها يف الفقرة 

3 من القرار 943 )1994( 294 .
الثاين/يناير 1995،  ويف اجللسة 3487، املعقودة يف 12 كانون 
أدرج اجمللس تلك الرسالة يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 
دعا اجمللس ممثلي باكستان، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، وكرواتيا، وماليزيا، 
ومصر، بناًء على طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلم 
احلق يف التصويت. ودعا اجمللس أيضًا السفري دراغومري ديوكيتش، بناًء 
على طلبه، إىل خماطبة اجمللس يف سياق املناقشة الالحقة. مث وجه الرئيس 
)األرجنتني( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم من أملانيا 
وإيطاليا واجلمهورية التشيكية وفرنسا واململكة املتحدة 295 ، وكذلك إىل 
رسالة مؤرخة 11 كانون الثاين/يناير 1995 موجهة إىل رئيس اجمللس من 
ممثل املغرب 296  حييل هبا مذكرة من فريق االتصال التابع ملنظمة املؤمتر 

اإلسالمي بشأن تقرير الرئيسني املتشاركني.
املعروض على  القرار  البوسنة واهلرسك إىل أن مشروع  وأشار ممثل 
اجمللس من شأنه أن ميدد، لفرتة 100 يوم أخرى، تعليق جوانب معينة 
من اجلزاءات املفروضة على جهورية يوغوسالفيا االحتادية الوارد يف القرار 
943 )1994(، قائاًل إن ما من هدف من األهداف اليت يسعى إليها 
عكسية  نتائج  هناك  ذلك كانت  على  وعالوة  حتقق.  قد  القرار  ذلك 
 )1994(  943 القرار  وتنفيذ  احلدود  لرصد  املوضوعة  اآلليات  ألن 
كانت معيبة، حبيث متّكن من نقل الوقود الذي يتيح للصرب الكرواتيني 
والبوسنيني شن عدواهنم على منطقة بيهاتش وتعريض قوة األمم املتحدة 
مشروع  بعناصر  واهلرسك  البوسنة  ترحب  ذلك  ومع  للخطر.  للحماية 

.S/1995/6  293

يقدم األمني  أن  القرار 943 )1994(، طلب اجمللس  الفقرة 3 من  يف   294

التوجيهية قد  اللجنة  إذا كان رئيسا  إىل اجمللس بشأن ما  العام كل 30 يومًا تقريراً 
بني  احلدود  بإغالق  قرارها  بفعالية  تنفذ  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  بأن  شهدا 
باستثناء  السلع  يتعلق جبميع  فيما  جهورية يوغوسالفيا االحتادية والبوسنة واهلرسك 

االحتياجات اإلنسانية.
.S/1995/21  295

.S/1995/30  296
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أيضًا  وترحب  احلدود،  رصد  بعثة  فّعالة  تعزيز  تستهدف  اليت  القرار 
بالتوضيح الذي يقضي بعدم السماح مبرور شحنات السلع أو األفراد عرب 
أو إىل البوسنة واهلرسك وكرواتيا إاّل بإذن من حكومتيهما. إاّل أن تأييد 
البوسنة واهلرسك للمشروع يرهتن مبا يلي: أواًل، تزويد بعثة رصد احلدود 
وترصدها  احلدود  إغالق  حُتكم  حبيث  قيادي  وهبيكل  الكافية  باملوارد 
حقًا. ثانيًا، ال ينبغي للمجلس أن يستمر يف مكافأة بلغراد بتعليق آخر 
جلوانب نظام اجلزاءات ما مل تعرتف بسيادة البوسنة واهلرسك وجهوريات 
يوغوسالفيا السابقة األخرى وبسالمتها اإلقليمية. ثالثًا، جيب أن يتوقف 

العدوان عرب احلدود الذي يشنه الصرب الكروات 297 .
املعروض على اجمللس تضمن  القرار  وذكر ممثل كرواتيا أن مشروع 
عناصر ستكون ذات فائدة عظيمة لعملية السالم يف كرواتيا ويف املنطقة 
عمومًا. وقال إن الفقرة 3 من املشروع متد إغالق احلدود اليوغوسالفية - 
البوسنية ليشمل كرواتيا، مبعىن أن بلغراد لن تتمكن من إرسال املساعدة 
غري اإلنسانية إىل األراضي احملتلة يف كرواتيا، عن طريق حدود البوسنة 
اختارت سلطات  إذا  واهلرسك، دون مضاعفات. وعالوة على ذلك، 
بلغراد انتهاك الفقرة 12 من القرار 820 )1993( هبذه الطريقة، فلن 
يكون هناك خيار أمام اجمللس سوى إعادة فرض اجلزاءات اليت ُعلقت 
مبوجب القرار 943 )1994(. إاّل أن املتحدث قال إن توسيع إغالق 
االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  بني  احلدود  ألن  ليس كاماًل،  احلدود 
ما  املتحدة  األمم  حبماية  املشمولة  مناطق كرواتيا  من  الشرقي  والقطاع 
زال ميكن أن تستخدمها بلغراد بدون عواقب. ورأى أن اإلغالق الكامل 
للحدود بني صربيا واجلبل األسود وبني كرواتيا سيعزز عملية السلم يف 
يبدو حمتماًل يف  للبوسنة واهلرسك ال  السياسي  كرواتيا. وقال إن احلل 
للمجتمع  أواًل ميكن  احلالة يف كرواتيا  مبعاجلة  ولكن  القريب،  املستقبل 
الدويل أن يساعد البوسنة واهلرسك، على املدى القصري، وذلك بتوجيه 
املوارد اإلضافية الالزمة لقوة األمم املتحدة للحماية إىل ذلك البلد، وعلى 
املدى الطويل، بتهيئة ظروف التوازن املؤاتية ملتابعة خطة فريق االتصال. 

ومشروع القرار خطوة صغرية ولكن هامة يف ذلك االجتاه 298 .
بشأن مشروع  لديه حتفظات جادة  بلده  وفد  إن  تركيا  ممثل  وقال 
القرار فهو يعتقد أن آلية الرصد املنشأة مبوجب القرار 943 )1994( 
التابعة  احلدود  مراقبة  بعثة  وفرهتا  اليت  الشهادة  وبرغم  فّعالة.  ليست 
للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، تعرتف مصادر دولية مستقلة 
عديدة بأن احلدود ال تزال ُتنتهك عن طريق نقل مواد اسرتاتيجية وأفراد. 
ولذا من األمهية مبكان تعزيز آليات الرصد وزيادة عدد املراقبني. وأشار 
املتحدث إىل أن البعثة قد وافقت على إيصال شحنات وقود إىل الصرب 
أراضي وسيادة جهورية  لوحدة  انتهاك واضح  إن هذا  قائاًل  الكروات، 

S/PV.3487، الصفحات 2 إىل 5.  297

املرجع نفسه، الصفحتان 5 و6.  298

البوسنة واهلرسك وكرواتيا، وأيضًا للقرار 820 )1993(. وقال أيضًا إن 
بعدواهنم على منطقة  القيام  الوقود مكنت صرب كرواتيا من  شحنات 
القرار يف وقف  اعتماد مشروع  يسهم  أن  تركيا  وتأمل  اآلمنة.  بيهاتش 
هذه الشحنات وتتطلع إىل تعزيز اآلليات لوقف االنتهاكات واإلبالغ 

عنها 299 .
فّعال  إجراء  اختاذ  يف  ينظر  أن  ينبغي  اجمللس  أن  مصر  ممثل  ورأى 
وحاسم وفوري لتنفيذ القرارات السابقة بشأن البوسنة واهلرسك قبل اختاذ 
قرارات جديدة بشأن املوضوع. وقال إن جملس األمن قد سعى لسنوات 
املعتدي  “الطرف  على  للضغط  خمتلفة  أدوات  استخدام  إىل  عديدة 
املتسبب يف اندالع واستمرار الصراع العسكري يف البوسنة واهلرسك”. 
فمن  لذلك،  املتشدد.  موقفه  عند  الصريب  الطرف  زال  ما  ذلك،  ومع 
ذلك  يف  مبا  الضغط،  ممارسة  يواصل  أن  الدويل  اجملتمع  من  املطلوب 
عن طريق استخدام اجلزاءات، إىل أن يتجاوب الطرف الصريب البوسين 
قوات  بنشر  قراراً  يصدر  أن  اجمللس  مصر  وتناشد  السالم.  خطة  مع 
مراقبني عسكريني دولية على طول احلدود بني البوسنة واهلرسك وجهورية 
بني  اإلمداد  خط  وقطع  الفّعال  الرصد  لكفالة  االحتادية،  يوغوسالفيا 

صربيا واجلبل األسود وبني الصرب البوسنيني 300 .
وأعرب ممثل باكستان عن اعتقاده بأنه من الضروري إنفاذ قرارات 
جملس األمن على حنو فعال، وال سيما تلك اليت ختول سلطة استخدام 
القوة والضربات، قائاًل إن االفتقار إىل احلسم يف تنفيذ هذه القرارات هو 
الذي شّجع الصرب على “تعنتهم”، ومكنهم من مواصلة اعتدائهم على 
سيادة البوسنة واهلرسك وسالمتها اإلقليمية. وتكرر باكستان اإلعراب 
عن قرار مؤمتر القمة اإلسالمي السابع، الذي ُعقد يف الدار البيضاء يف 
الفرتة من 11 إىل 15 كانون األول/ديسمرب 1994، الذي أعرب عن 
معارضته لرفع اجلزاءات عن صربيا واجلبل األسود إىل أن تنفذ الشروط 
التالية: أواًل، االعرتاف بالبوسنة واهلرسك يف إطار حدودها املعرتف هبا 
دوليًا؛ وثانيًا، قبول وضع قوات األمم املتحدة على احلدود لتقوم بالرصد 
الفعال؛ وثالثًا، تنفيذ خطة السلم املقدمة من فريق االتصال، مبا يف ذلك 

االنسحاب الكامل من جيع أراضي البوسنة واهلرسك احملتلة 301 .
وقال السيد ديوكيتش إن حكومة بلده قد أوفت جبميع االلتزامات 
ونفذت كافة الشروط اليت نصت عليها قرارات جملس األمن ذات الصلة، 
للجزاءات  وبالتايل فإن قرار اجمللس بأن ميدد فقط التعليق احملدود جداً 
لفرتة مائة يوم أخرى ووضع قيود وشروط جديدة يبعث على خيبة األمل. 
واإلشارات يف مشروع القرار إىل تصدير السلع من جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية إىل صرب كرايينا ال عالقة هلا على اإلطالق باهلدف الرئيسي 

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7.  299

املرجع نفسه، الصفحتان 7 و8.  300

املرجع نفسه، الصفحتان 8 و9.  301
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من إغالق احلدود، أال وهو التأثري على الصرب البوسنيني ليقبلوا خطة 
لفرض  مقبولة  متثل حماولة غري  فهي  االتصال.  فريق  أعدها  اليت  السلم 
شروط جديدة على جهورية يوغوسالفيا االحتادية. ومشروع القرار ليس 
جمرد متديد للتعليق اجلزئي للجزاءات بل يطلب، يف الواقع، الوقف العملي 
العالقات االقتصادية بني جهورية يوغوسالفيا االحتادية وصرب  جلميع 
والبوسنة  بكرواتيا  مباشر  غري  اعرتاف  انتزاع  إىل  يسعى  وهو  كرايينا. 
واهلرسك، األمر الذي ال تقبله جهورية يوغوسالفيا االحتادية قبل إجياد 
حل سياسي عام لألزمة يكون مقبواًل من جيع أطراف الصراع. وقال 
بالكامل يف  يتحقق  مل  للجزاءات  احملدود  التعليق  إن  املتحدث كذلك 
األيام املائة املاضية. وعلى الرغم من أن القرار 943 )1994( يطلب 
إىل جلنة اجلزاءات اعتماد إجراءات منظمة لتسريع نظرها يف تطبيقات 
اإلعفاءات املتعلقة باملساعدة اإلنسانية املشروعة، فإن اللجنة يف الواقع 
جلأت إىل تطبيق اجلزاءات تطبيقا صارما أكثر من أّي وقت مضى 302 .

وحتدث ممثل أملانيا قبل التصويت فذكر أن اجمللس جيب عليه، لكي 
ميدد تطبيق أحكام القرار 943 )1994(، أن يبت يف مسألة ما إذا 
إذا  وما  فعاًل  احلدود  أغلقت  قد  االحتادية  يوغوسالفيا  كانت جهورية 
كانت قد استمرت يف مسارها فيما يتصل بقبول خطة فريق االتصال 
وقطع عالقتها بصرب البوسنة. واإلجابة عن هذين السؤالني كليهما هي 
ر الوقود  “نعم مقتضبة”. ولكن، منذ اختاذ القرار 943 )1994(، يسَّ
لقوات  العسكرية  األنشطة  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  من  املرسل 
صرب كرايينا، اليت ما زالت نشطة يف اهلجمات عرب احلدود على منطقة 
بيهاتش. وهذا أمر غري مقبول البتة، وتطالب أملانيا بسحب جيع قوات 
أحكام  إدراج  أملانيا  أيدت  ولقد  البوسنية.  األراضي  من  صرب كرايينا 
جديدة يف مشروع القرار، هبدف وقف شحنات الوقود وغريها من املؤن 
املتحدة.  املناطق املشمولة حبماية األمم  البوسنة إىل  غري اإلنسانية عرب 
ولذا فهي ترحب بأن بعثة املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة ستبلغ 
الشرط.  هلذا  متتثل  االحتادية  يوغوسالفيا  إذا كانت جهورية  عما  اآلن 
وذكر املتحدث أيضًا أن الرسالة الواردة يف مشروع القرار واضحة، وهي 
أن متسك عن  االحتادية  يوغوسالفيا  أنه: جيب على سلطات جهورية 
احلدود  معابر  جيع  تغلق  وأن  البوسنة،  لقوات صرب  دعم  أّي  تقدمي 
اليت ميكن لبعثة املؤمتر الدويل أن ترصدها. وتتوقع أملانيا أيضًا من بلغراد 
احلل  من  لتقريبها  املختلفة  الصربية  األطراف  لدى  نفوذها  تستغل  أن 
املتبادل بني جيع دول  االعرتاف  ميثل  ذلك،  التفاوضي. وعالوة على 

يوغوسالفيا السابقة ضرورة سياسة عاجلة 303 .
االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  أن  التشيكية  اجلمهورية  ممثل  ورأى 
إن  وقال  السابقة.  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر  بعثة  مع  تتعاون 

املرجع نفسه، الصفحات 11 إىل 13.  302

املرجع نفسه، الصفحتان 16 و17.  303

عن  االحتادية  يوغوسالفيا  تغاضي جهورية  على  دلياًل  ير  مل  بلده  وفد 
انتهاكات نظام احلدود اليت اكتشفتها البعثة، ناهيكم عن املشاركة فيها. 
القرار  اختاذ  عليه عند  مما كانت  أفضل كثرياً  احلدود  اآلن على  فاحلالة 
943 )1994(. وهلذا السبب ال يرى وفد بلده أّي سبب لتغيري النظام 
الذي وضعه ذلك القرار. وكان وفد بلده سيوافق على متديد أطول من 
مائة يوم أخرى، لكن ليست لديه أّي مشكلة بالنسبة للمقرتح املطروح. 
أما بالنسبة ملستقبل اجلزاءات ذاهتا، فلم حين الوقت بعد حىت للنظر يف 

زيادة التخفيف منها 304 .
جهورية  يشجع  أن  ينبغي  الدويل  اجملتمع  أن  الصني  ممثل  وذكر 
السلم  يوغوسالفيا االحتادية على بذل جهود إضافية من أجل إحالل 
يف البوسنة واهلرسك. وكرر اإلعراب عن أن الصني ال حتبذ تسوية النزاع 
من خالل اجلزاءات أو التدابري اإللزامية، ألن ذلك يفاقم احلالة، وجيلب 
معاناة الشعوب، ويسبب ضرراً خطرياً القتصاد البلدان الثالثة. وبناًء على 
ذلك املوقف تؤيد الصني متديد أحكام القرار 943 )1994( وستصوت 
الوقت  الصني، يف  أن موقف  املتحدث  القرار. وأوضح  لصاحل مشروع 
بالقرارين  املتعلق  القرار  العناصر يف مشروع  يتغري بشأن بعض  ذاته، مل 

757 )1992( و820 )1993( 305 .
أكثر من  مثة  بأن  اقتناع  بلده على  أن  الروسي  االحتاد  وذكر ممثل 
أسس كافية لالتفاق على تدابري جديدة لتشجيع بلغراد. وميكن جمللس 
للتدابري  غري حمدود  بتمديد  يقضي  قراراً  أدىن،  يتخذ، كحّد  أن  األمن 
املنصوص عليها يف القرار 943 )1994(، وأن ينظر أيضًا يف ختفيف 
إضايف للجزاءات. ولقد تلقى اجمللس أربعة تقارير من الرئيسني املتشاركني 
للجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، تؤيد التنفيذ 
البوسنة.  مع  احلدود  بإغالق  القاضي  للقرار  بلغراد  جانب  من  الفّعال 
واخلط البّناء الذي تتبعه حكومة يوغوسالفيا يؤيت مثاراً عملية، من بينها 
االتفاقات االقتصادية بني حكومة كرواتيا والسلطات الصربية احمللية يف 
الكامل  بالوقف  يتعلق  واتفاق  املتحدة،  األمم  املشمولة حبماية  املناطق 
لألعمال العدائية يف البوسنة واهلرسك، وظهور تغريات مشجعة يف سلوك 
قيادة الصرب البوسنيني. ولذا، تأسف روسيا ألن اجمللس مل يتمكن من 
تشجيعية  تدابري  على  ينص  أن  ميكن  قرار كان  مشروع  على  االتفاق 
اجمللس  على  املعروض  املشروع  يف  معينة  جوانب  أن  وترى  إضافية، 
“غري مربرة إطالقًا”، حبيث تسري يف اجتاه معاكس لتوصيات الرئيسني 
السابقة.  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  للجنة  املتشاركني 
وروسيا، اليت تؤيد بال حتفظ متديد الرفع اجلزئي للجزاءات، ال ميكنها أن 
تشارك يف املسؤولية عن اآلثار السلبية احملتملة املرتتبة على اعتماد مشروع 

املرجع نفسه، الصفحتان 18 و19.  304

املرجع نفسه، الصفحتان 21 و22.  305
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القرار، ومن مث ال ميكن أن تؤيده، وهي تأمل أن املبدأ القائل بأن الطرف 
املستحق ينبغي تشجيعه سينفذ يف املستقبل على حنو أكثر متاسكًا 306 .

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد بأغلبية 14 صوتًا 
مقابل ال شيء، مع امتناع عضو واحد )االحتاد الروسي( عن التصويت، 

بوصفه القرار 970 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة، وال سيما القرار 943 
)1994( املؤرخ 23 أيلول/سبتمرب 1994،

يوغوسالفيا  جهورية  سلطات  اختذهتا  اليت  بالتدابري  يرحب  وإذ 
التقرير  التدابري املفصلة يف  االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، وال سيما 
واملوجهة   1995 الثاين/يناير  4 كانون  املؤرخة  الرسالة  مبوجب  احملال 
اإلغالق  مواصلة  أجل  من  العام،  األمني  من  األمن  جملس  رئيس  إىل 
الفّعال للحدود الدولية بني جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل 
باستثناء  السلع  يتعلق جبميع  فيما  واهلرسك  البوسنة  األسود( وجهورية 
االحتياجات  لتلبية  الالزمة  واملالبس  الطبية  واإلمدادات  الغذائية  املواد 
اإلنسانية األساسية، وإذ يالحظ أن تلك التدابري كانت شرطًا ضروريًا 

الختاذ هذا القرار.
من  احلدود  لتلك  الفّعال  اإلغالق  مواصلة  أمهية  على  يشدد  وإذ 
األسود(  واجلبل  االحتادية )صربيا  يوغوسالفيا  جانب سلطات جهورية 
وبذهلا املزيد من اجلهود لزيادة فعالية عملية اإلغالق تلك، مبا يف ذلك 
لذلك  املتخذة  التدابري  بانتهاك  قيامهم  يف  املشتبه  األشخاص  حماكمة 
الدويل  املؤمتر  بعثة  طلبته  ما  وفق  احلدود  عبور  نقاط  وإغالق  الغرض، 

املعين بيوغوسالفيا السابقة،
املتشاركان  الرئيسان  به  يقوم  الذي  للعمل  تقديره  عن  يعرب  وإذ 
للجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة وبعثة املؤمتر 
الدويل إىل جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، ويؤكد 

على األمهية اليت يعلقها على توفري جيع املوارد الالزمة لعمل البعثة،
وإذ يالحظ يف الفقرة 9 من القرار 757 )1992( املؤرخ 30 أيار/

مايو 1992 ما زالت نافذة،
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،

يقرر وقف القيود والتدابري األخرى املشار إليها يف الفقرة 1   -  1
من القرار 943 )1994( لفرتة مائة يوم أخرى ابتداء من تاريخ اختاذ 

القرار؛
املعنيني احرتام سيادة جيع  الدول وسائر  يطلب إىل جيع   -  2

الدول يف املنطقة وسالمتها اإلقليمية وحدودها الدولية؛

املرجع نفسه، الصفحات 22 إىل 24.  306

يؤكد من جديد أن الشروط الواردة يف الفقرة 12 من القرار   -  3
حبماية  املشمولة  املناطق  إىل  باالسترياد  ُيسمح  بأاّل   )1993(  820
القوات  عليها  تسيطر  اليت  واملناطق  جهورية كرواتيا  يف  املتحدة  األمم 
أو  منها  بالتصدير  أو  واهلرسك  البوسنة  جهورية  يف  البوسنية  الصربية 
يف  مبا  األساسية،  اإلنسانية  اللوازم  باستثناء  عربها،  الشحنات  مبرور 
الوكاالت  بتوزيعها  تقوم  اليت  الغذائية  واملواد  الطبية  اإلمدادات  ذلك 
أو  جهورية كرواتيا،  حكومة  من  مناسب  بإذن  إاّل  الدولية،  اإلنسانية 
حكومة جهورية البوسنة واهلرسك، على التوايل، تنطبق كلها على جيع 
الشحنات اليت متر عرب احلدود الدولية بني جهورية يوغوسالفيا االحتادية 

)صربيا واجلبل األسود( وجهورية البوسنة واهلرسك؛
 724 بالقرار  عماًل  املنشأة  األمن  جملس  جلنة  إىل  يطلب   -  4
)1991(، أن تعجل كثرياً يف اعتماد اإلجراءات املبسطة املناسبة على 
متنح  وأن   ،)1994( القرار 943  من   2 الفقرة  يف  إليه  املشار  النحو 
األولوية للنظر يف الطلبات املتصلة باملساعدة اإلنسانية املشروعة، وخاصة 
األمم  الدولية ومن مفوضية  الصليب األمحر  املقدمة من جلنة  الطلبات 
املتحدة لشؤون الالجئني وغريمها من مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛

يطلب إىل األمني العام أن يقدم كل ثالثني يومًا إىل جملس   -  5
املتشاركان  الرئيسان  إذا كان  عما  تقريراً  االستعراض،  بغرض  األمن، 
للجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة يشهدان بأن 
سلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( تنفذ تنفيذاً 
االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  بني  الدولية  احلدود  إغالق  قرارها  فّعااًل 
جبميع  يتعلق  فيما  واهلرسك  البوسنة  وجهورية  األسود(  واجلبل  )صربيا 
السلع، باستثناء املواد الغذائية واإلمدادات الطبية واملالبس الالزمة لتلبية 
االحتياجات اإلنسانية األساسية، وأهنا تتقيد بالشروط الواردة يف الفقرة 3 
أعاله فيما يتعلق جبميع الشحنات املارة عرب احلدود الدولية بني جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( وجهورية البوسنة واهلرسك، 
ويطلب كذلك إىل األمني العام أن خيطر اجمللس فوراً إذا توافر لديه دليل 
على أن تلك السلطات ال تنفذ تنفيذاً فّعااًل قرارها بإغالق تلك احلدود، 

مبا يف ذلك أّي دليل يقدمه الرئيسان املتشاركان للجنة التوجيهية.
سلطات  بأن  وقت  أّي  يف  العام  األمني  أفاد  إذا  أنه  يقرر   -  6
جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( ال تنفذ تنفيذاً فّعااًل 
قرارها بإغالق تلك احلدود، يتم إهناء وقف التدابري املشار إليها يف الفقرة 
1 أعاله يف يوم العمل اخلامس التايل ليوم ورود تلك اإلفادة من األمني 

العام، ما مل يقرر جملس األمن خالف ذلك؛
ينظر يف  الدقيق وأن  االستعراض  قيد  احلالة  يبقي  أن  يقرر   -  7
يوغوسالفيا  املنطبقة على جهورية  التدابري  بشأن  أخرى  اختاذ خطوات 
االحتادية )صربيا واجلبل األسود( يف ضوء أّي تقدم آخر حيدث يف احلالة؛

يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.  -  8
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شك  ال  إن  فقال  التصويت،  بعد  املتحدة  اململكة  ممثل  وحتدث 
االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  على  املفروضة  االقتصادية  اجلزاءات  أن 
ُأحرز مؤخراً.  الذي  التقدم  رئيسيًا يف  البوسنيني كانت عاماًل  والصرب 
السبب  يوغوسالفيا االحتادية كان  اقتصاد جهورية  اجلزاءات على  فأثر 
الرئيسي يف القرار الذي اختذته بلغراد بقطع مساعدهتا للصرب البوسنيني، 
وبتأييد خطة فريق االتصال. وجيب أن يستمر تعاون جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية مع بعثة املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة إذا كان املراد 
استمرار تعليق اجلزاءات. وميثل القرار املتخذ للتو استجابة متوازنة لتعاون 
بلغراد على مدى املائة يوم املاضية. فالقرار يسمح بتمديد تعليق جوانب 
اجلزاءات ملدة 100 يوم إضافية. ويسعى أيضًا إىل إزالة أّي غموض حول 
املتعلق مبرور الشحنات عرب احلدود بني  القرار 820 )1993(  تطبيق 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية والبوسنة، ويعطي أولوية واضحة للطلبات 
املقدمة بشأن املساعدة اإلنسانية. وقال املتحدث كذلك إن اجلزاءات 
ُتفرض لتحقيق تغيريات يف السياسة ال للمعاقبة. وهي تعزز االسرتاتيجية 
اليت يتبعها فريق االتصال واملتمثلة يف زيادة الضغط على صرب البوسنة 
بلغراد  تواصل  أن  الضروري  ومن  التفاوض.  طاولة  إىل  يعودوا  لكي 
دعمها لنهج فريق االتصال وأن ُتبقي على احلظر املفروض على الصرب 
البوسنيني وتواصل الضغط على صرب كرايينا لوقف انتهاكات احلدود 
الكرواتية - البوسنية، وتنفيذ االتفاق االقتصادي يف كرواتيا. والتخفيف 
تقدم كبري  إحراز  حالة  فقط يف  ولكن  ممكن،  أمر  للجزاءات  اإلضايف 
آخر حنو اهلدف املتمثل يف حتقيق تسوية سياسية دائمة يف يوغوسالفيا 

السابقة 307 .
وكرر ممثل إندونيسيا اإلعراب عن موقف بلده املتمثل يف أن تعليق 
جوانب معينة من اجلزاءات املفروضة على جهورية يوغوسالفيا االحتادية، 
الواردة يف القرار 943 )1994(، كان سابقًا ألوانه. ومن املهم باملثل أن 
القرارات اليت اختذها اجمللس يف هذا السياق تنص بوضوح على اخلطوات 
اليت جيب على جهورية يوغوسالفيا االحتادية اختاذها لتخفيف اجلزاءات 
مع  احلدود  بإغالق  الوعد  بوضوح جمرد  يتجاوز  عليها. وهذا  املفروضة 
البوسنة واهلرسك. وهلذا لدى إندونيسيا حتفظات جادة إزاء النص على 
مد تعليق اجلزاءات كما هو وارد يف مشروع القرار املتخذ للتو. وبالرغم 
من هواجس إندونيسيا، فإهنا تدرك إدراكا تامًا العناصر اإلجيابية الواردة 
باحرتام سيادة  الدول  يطالب جيع  اجمللس  مثاًل كون  القرار، ومنها  يف 
جيع دول املنطقة وسالمتها اإلقليمية وحدودها الدولية، واحلكم الوارد يف 
القرار الذي يؤكد من جديد على الشرط الوارد يف الفقرة 12 من القرار 
820 )1993( الذي يقضي بأن يكون التوريد والتصدير والشحن عرب 
املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة يف كرواتيا واملناطق الواقعة حتت 
سيطرة القوات الصربية من البوسنة واهلرسك غري مسموح هبا إاّل برتخيص 
من حكومة كرواتيا أو حكومة البوسنة واهلرسك. ويف ظل هذه اخللفية، 

املرجع نفسه، الصفحتان 24 و25.  307

صوتت إندونيسيا مؤيدة القرار الذي اعتمد تواً. وموقفها بالنسبة هلذا 
األمر يقوم على فهمها أن بلغراد ستفي وفاًء تامًا بااللتزامات اليت قطعتها 
انتهاك  العام حبدوث  ُيبلغ فيه األمني  على نفسها، وعلى أنه يف وقت 

كبري، فإن تعليق اجلزاءات سينتهي فوراً 308 .
وقالت ممثلة الواليات املتحدة إن نظام اجلزاءات حيوي للجهود الرامية 
إىل إفهام جهورية يوغوسالفيا االحتادية وصرب البوسنة، أن التوصل إىل 
تسوية سلمية للصراع يف صاحلهم. والقرار املعتمد تواً دليل على اجلهود 
الرامية إىل إقناع بلغراد بالضغط على صرب البوسنة قد بدأت تؤيت مثارها. 
وينبغي أاّل يكون هناك أّي شك يف أن رغبة حكومة الواليات املتحدة يف 
تأييد القرار كانت نتيجة مباشرة ملا توصلت إليه من أن بلغراد قد حتركت 
أخرى  جهود  بذل  ولكن جيب  احلدود.  بإغالق  اخلاص  قرارها  لتنفيذ 
لضمان أن تكون احلدود مغلقة بشكل أكثر فعالية. ولذا تشعر الواليات 
املتحدة بسرور ألن اجمللس أكد من جديد حظره لنقل الشحنات خالل 
األراضي البوسنية اليت يسيطر عليها صرب البوسنة. فالقيام بذلك دون 
إذن من احلكومات ذات الشأن كان، وما زال، يشكل انتهاكًا واضحًا 
للفقرة 12 من القرار 820 )1993(. وذكر املتحدث كذلك أن فعالية 
إغالق احلدود ستتطلب تيقظًا مستمراً من جانب اجملتمع الدويل، وبعثة 
املراقبة التابعة للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، واملسؤولني يف 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية. وتتوقع الواليات املتحدة اختاذ عدد من 

التدابري لضمان اإلغالق الفّعال 309 .

المقرر المؤرخ 1٧ شباط/فبراير 1995 )الجلسة 
3501(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1995 شباط/فرباير   17 يف  املعقودة   ،3501 اجللسة  يف 
ممثل  الرئيس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة 
يكون له احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )بوتسوانا( أنه قد ُأذن له، 
يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل 

بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 310 :
بيهاتش  املعارك حول  استمرار  إزاء  بالغ  بقلق  األمن  يشعر جملس 
ويعرب عن أسفه إزاء احلالة اإلنسانية اخلطرية يف منطقة بيهاتش. ويؤكد 
اجمللس من جديد دعمه للممثل اخلاص لألمني العام ولقوة األمم املتحدة 

للحماية.
ويشري اجمللس إىل بيان رئيسه املؤرخ 6 كانون الثاين/يناير 1995، 
وقف  التفاق  الكامل  لالمتثال  يوليها  اليت  األمهية  جديد  من  مؤكداً 

املرجع نفسه، الصفحات 26 إىل 28.  308

املرجع نفسه، الصفحتان 28 و29.  309
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٧45 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

البوسنة  القتالية يف جهورية  لألعمال  التام  الوقف  واتفاق  النار  إطالق 
األول/ و31 كانون   23 يف  البوسنية  األطراف  بني  املربمني  واهلرسك 

ديسمرب 1994، على التوايل. ويتعني اآلن على جيع األطراف املعنية 
لتفادي خطر  بذل جهود متضافرة من أجل تعزيز ما حتقق حىت اآلن 

اندالع القتال من جديد.
بيهاتش عن  منطقة  القوات يف  تتوقف جيع  بأن  اجمللس  ويطالب 
للحماية  املتحدة  األمم  قوة  تعاونًا كاماًل مع  تتعاون  وبأن  فوراً،  القتال 
الستمرار  إدانته  اجمللس  ويكرر  النار.  إلطالق  فعلي  وقف  لتحقيق 
انتهاكات احلدود الدولية بني جهورية كرواتيا وجهورية البوسنة واهلرسك.

ويدين اجمللس قيام القوات الصربية الكرواتية وقوات عبديتش مؤخراً 
بإعاقة مسرية القوافل اإلنسانية املتجهة على منطقة بيهاتش. وهو يرحب 
جيع  إىل  ويطلب  املقصودة،  وجهتها  اآلن  تبلغ  القوافل  هذه  بكون 
األطراف واجلهات األخرى املعنية أن تقوم، من اآلن فصاعداً، بتسهيل 
لقوة  الكاملة  احلركة  اإلنسانية دون عوائق وكفالة حرية  املساعدة  تدفق 

األمم املتحدة للحماية.

المقرر المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995 )الجلسة 
3520(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1995 نيسان/أبريل   14 يف  املعقودة   ،3520 اجللسة  يف 
الرئيس  أعلن  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
)اجلمهورية التشيكية( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما 
بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 311 :

إن جملس األمن يساوره بالغ القلق إزاء اهلجمات اليت حدثت مؤخراً 
على أفراد قوة األمم املتحدة للحماية يف جهورية البوسنة واهلرسك، وقد 
علم، يف هذا الصدد، ومع بالغ السخط، أنه قد حدث مرة أخرى أن 
قناصًا جمهول اهلوية قد استهدف عمداً يف سراييفو اليوم أحد جنود القوة، 
بالرصاص.  رميًا  وقتله  الفرنسية  للوحدة  تابع  املرة جندي  وهو يف هذه 
ويالحظ اجمللس بقلق مماثل أن عدة جنود آخرين تابعني لألمم املتحدة 

وينتمون لوحدات أخرى قد قتلوا مؤخراً يف ظروف مماثلة.
واجمللس يدين بأشد هلجة هذه األعمال املوجهة ضد حافظي السالم 
البوسنة واهلرسك. ويتجلى يف  السلم يف جهورية  الذين خيدمون قضية 
الشامل  التدهور  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  العمد ألفراد  االستهداف 
للحالة يف جهورية البوسنة واهلرسك. ويود اجمللس أن يذكر مرة أخرى 
أن هذا مرفوض متامًا. كما يكرر تأكيد أن تعاون جيع األطراف وغريهم 
من املعنيني ال غىن عنه لالضطالع مبهام القوة، ويطلب أن حترتم هذه 

األطراف وضع أفراد األمم املتحدة احرتامًا تامًا.

.S/PRST/1995/19  311

أجريت  اليت  الظروف  التحقيق يف  إىل  العام  األمني  اجمللس  ويدعو 
فيها هذه األعمال، وإىل تقدمي تقرير إىل اجمللس، آخذاً يف االعتبار آراء 
تدابري قد تكون ضرورية ملنع وقوع  أّية  بقوات، بشأن  املسامهة  البلدان 

مزيد من اهلجمات املماثلة اليت ينبغي أاّل تبقى دون عقاب.

المقرر المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1995 )الجلسة 
3521(: القرار 98٧ )1995(

استأنف   ،1995 نيسان/أبريل   19 يف  املعقودة   ،3521 اجللسة  يف 
ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة 
يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )اجلمهورية التشيكية( انتباه 

أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم من فرنسا 312 .
وذكر ممثل البوسنة واهلرسك أن وفاة جنديني من جنود قوة األمم 
اليت  املستمرة  الرتهيب  عملية  على  تدلل  سراييفو  يف  للحماية  املتحدة 
باملناطق  املتعلقة  القرارات  أن  حقيقة  على  وتدلل  سراييفو؛  هلا  تتعرض 
اآلمنة ال تزال ُتنتهك. وقال إن وفاة اجلنديني لن تذهب ُسدى إذا كانت 
تسهم يف تغيري احلالة. ومشروع القرار املعروض على اجمللس هو خطوة 
أوىل يف هذا االجتاه. ويؤيد وفد بلده العزم على إقامة تدابري جديدة من 
شأهنا أن متنع املزيد من اهلجمات ضد أفراد قوة األمم املتحدة للحماية 
وحتسني أمنهم. ويأمل أن يعيد اجمللس النظر يف والية قوة األمم املتحدة 

للحماية 313 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 987 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إقليم  بالنزاعات يف  الصلة  السابقة ذات  قراراته  إذ يشري إىل جيع 
قراره 982  الصدد  هذا  يؤكد من جديد يف  وإذ  السابقة،  يوغوسالفيا 
)1995( املؤرخ 31 آذار/مارس 1995، ال سيما الفقرتني 6 و7 منه،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء استمرار القتال يف جهورية البوسنة 
لألعمال  التام  والوقف  النار  إطالق  اتفاقي وقف  من  بالرغم  واهلرسك 
القتالية املربمني يف 23 و31 كانون األول/ديسمرب 1994، وإذ يأسف 
النتهاكات هذين االتفاقني والنتهاك احلظر املفروض مبوجب قراريه 781 
 )1993( و816   1992 األول/أكتوبر  تشرين   9 املؤرخ   )1992(

املؤرخ 31 آذار/مارس 1993 أيًّا كان مرتكبوها،
وإذ يشدد على أنه ال ميكن قبول أّي حماوالت حلل النزاع يف جهورية 

البوسنة واهلرسك بالوسائل العسكرية،

.S/1995/311  312

S/PV.3521، الصفحات 2 إىل 5.  313
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وإذ يالحظ مرة أخرى احلاجة إىل استئناف املفاوضات اليت ترمي إىل 
التوصل إىل تسوية سلمية شاملة للحالة يف جهورية البوسنة واهلرسك على 
أساس قبول خطة السلم املقدمة من فريق االتصال باعتبارها نقطة انطالق،

قوة  أفراد  على  اليت وقعت مؤخراً  اهلجمات  القلق  أشد  تقلقه  وإذ 
الوفاة  وحلاالت  واهلرسك،  البوسنة  للحماية يف جهورية  املتحدة  األمم 
الناجة عنها، وإذ يدين بأشد ما ميكن هذه األعمال غري املقبولة اليت 
تستهدف أفراد قوات حفظ السالم، وتصميمًا منه على أن حيصل على 

احرتام كامل ملركز أفراد األمم املتحدة يف جهورية البوسنة واهلرسك،
املتحدة  األمم  قوة  أمن  على كفالة  تصميمه  من جديد  يؤكد  وإذ 
للحماية وحرية احلركة بالنسبة جلميع بعثاهتا، وإذ يتصرف، حتقيقًا هلذه 

الغايات، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
يؤكد مرة أخرى مسؤولية األطراف وسائر املعنيني يف جهورية   -  1
البوسنة واهلرسك عن أمن وسالمة قوة األمم املتحدة للحماية، ويف هذا 
السياق، يطلب مرة أخرى إىل جيع األطراف وسائر املعنيني أن ميتنعوا 
عن ممارسة أّي عمل من أعمال التخويف أو العنف ضد القوة وأفرادها؛

يشري إىل دعوته لألمني العام، يف هذا السياق، إىل أن يقدم   -  2
مقرتحات بشأن أّي تدابري ميكن اختاذها ملنع وقوع هجمات على قوة 
األمم املتحدة للحماية وأفرادها وتتيح هلا أداء مهمتها بفعالية، ويدعوه 

إىل أن يقدم هذه املقرتحات بصفة عاجلة؛
اتفاقي  توافق على متديد  أن  البوسنية  األطراف  إىل  يطلب   -  3
وقف إطالق النار والوقف التام لألعمال القتالية املربمني يف 23 و31 
نيسان/أبريل 1995،  بعد 30  ما  إىل  األول/ديسمرب 1994  كانون 
قوة  مع  تعاونًا كاماًل  املعنيني  وسائر  األطراف  تعاون جيع  إىل  ويتطلع 

األمم املتحدة للحماية يف تنفيذمها؛
حيث جيع األطراف وسائر املعنيني على أن يستأنفوا على   -  4
وجه السرعة املفاوضات الرامية إىل حتقيق تسوية سلمية شاملة على أساس 

قبول خطة السلم املقدمة من فريق االتصال باعتبارها نقطة انطالق؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  -  5

وحتدث ممثل فرنسا بعد التصويت، فذكر أنه قد تعنيَّ على اجمللس 
أن يتصرف بسرعة إزاء عمليات قتل أفراد من قوة األمم املتحدة للحماية 
وذلك بأن يدين هذه األعمال غري املقبولة ويبعث برسالة تعرّب عن عزمه 
ر  على فرض االحرتام ملركز أفراد األمم املتحدة. وكان أساسيًا أيضًا أن يذكِّ
النار  اتفاقي وقف إطالق  البوسنية باحلاجة إىل متديد  اجمللس األطراف 
ووقف األعمال العدائية ملا بعد 30 نيسان/أبريل وإىل إعادة البدء فوراً 
يف املفاوضات الرامية إىل التوصل إىل تسوية شاملة، وذلك بقبول خطة 

السلم اليت وضعها فريق االتصال باعتبارها نقطة بداية 314 .

املرجع نفسه، الصفحتان 5 و6.  314

 المقرر المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1995 
)الجلسة 3522(: القرار 988 )1995(

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1995 نيسان/أبريل   13 مؤرخة   برسالة 
األمن 315 ، أحال األمني العام تقريراً للرئيسني املتشاركني للجنة التوجيهية 
للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، بشأن عمليات بعثة املؤمتر. 

وتضمَّن التقرير الشهادة املشار إليها يف القرار 970 )1995(.
ويف اجللسة 3522، املعقودة يف 21 نيسان/أبريل 1995، استأنف 
أعماله.  أعاله يف جدول  املذكورة  الرسالة  البند وأدرج  نظره يف  اجمللس 
وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على 
التصويت.  له احلق يف  املناقشة بدون أن يكون  املشاركة يف  طلبه، إىل 
ودعا اجمللس أيضًا السفري دراغومري ديوكيتش، بناًء على طلبه، إىل خماطبته 
يف سياق املناقشة الالحقة. مث وّجه الرئيس )اجلمهورية التشيكية( انتباه 
أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم من أملانيا وإيطاليا واجلمهورية 
التشيكية وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة 316 ، وكذلك إىل 

عدة وثائق أخرى 317 .
اإلجيابية  التقارير  من  الرغم  على  أنه  آسفًا  ديوكيتش  السيد  وقال 
باستمرار اليت قدمتها بعثة املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة وتفيد 
بأن جهورية يوغوسالفيا االحتادية تتقيد بالتزامها بإغالق حدودها مع 
صرب البوسنة، وعلى الرغم من احلقيقة املعروفة وهي أهنا وفت جبميع 
يتمكن  مل  اجلزاءات،  فرضت  اليت  الصلة  ذات  اجمللس  قرارات  أحكام 
اجمللس من رفع اجلزاءات. ورأى املتحدث أن اجمللس، إذ اختار اإلبقاء 
على اجلزء األكرب من أمشل نظام جزاءات ُيعتمد ضد أّي دولة عضو يف 
األمم املتحدة، إمنا يواصل تنفيذ سياسة العقاب ضد جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية وضد سكان صربيا واجلبل األسود عن أشياء ليسوا مسؤولني 
عنها. وقال املتحدث كذلك إن الشروط اجلديدة اليت يقوم بوضعها بعض 
أعضاء فريق االتصال، ومن بينها باألخص الدعوة إىل اعرتاف جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية بالبوسنة واهلرسك وجبمهورية كرواتيا كشرط مسبق 
الستمرار تعليق اجلزاءات ال تفتقر إىل أساس مرجعي يف قرارات جملس 
األمن، بل ومتثل أيضًا شكاًل مضراً من أشكال الضغط. وقال املتحدث، 
مشرياً إىل أن قرار حكومة جهورية يوغوسالفيا االحتادية بقطع الصالت 
انفراديًا  قراراً  البوسنيني كان  الصرب  قيادة  مع  واالقتصادية  السياسية 
حمضًا، إن هـــذه اخلطــــــوة اتُـخذت للضغط على صرب البوسنة إلقناعهم 
بقبول خطة فريق االتصال. ولذلك قبلت يوغوسالفيا بعثة املؤمتر الدويل 

.S/1995/302  315

.S/1995/319  316
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املعين بيوغوسالفيا السابقة كسبيل لتيسري ذلك القرار االنفرادي. ولكن 
إذا ُفرض ضغط جديد على جهورية يوغوسالفيا االحتادية فإن بلغراد قد 

تبدأ يف الطعن يف أنشطة البعثة 318 .
الرامية  اجمللس  جلهود  التقدير  عن  واهلرسك  البوسنة  ممثل  وأعرب 
اجلديدة  اآللية  إن  قال  وبينما  احلدود.  إغالق  نظام  فعالية  إىل حتسني 
ونظام اإلبالغ الواردة يف مشروع القرار املعروض على اجمللس ينبغي أن 
يساعدا على السري قدمًا للتوصل إىل النتيجة املرجوة، فإنه شدد أيضًا 
على أن الدول األعضاء جيب أن توفر جيع املوارد الضرورية هلذا النظام 
االنتهاكات  على  مستقلة  أدلة  توفري  يشمل  وهذا  فّعااًل.  يكون  كي 
ووزع مزيد من اخلرباء والقوات على احلدود. وقال إن البوسنة واهلرسك 
ترحب، يف هذا الصدد، باحلكم الوارد يف الفقرة 16 من مشروع القرار، 
تزّود  بأن  السابقة  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر  جلنة  يطالب  الذي 
وأحاطت  إليها.  تتوصل  اليت  والنتائج  مبالحظاهتا  املعنية  احلكومات 
البوسنة واهلرسك علمًا أيضًا بتاريخ انتهاء احلكم الذي خيفف العقوبات 
على جهورية يوغوسالفيا االحتادية، ذاكرة أن هذا اإلطار الزمين طويل 
مبا يكفي الختبار كفاءة إغالق احلدود وآلية الرصد وسلطة نظام بلغراد. 
السلم هو  إىل  السعي  متغري يف  أهم  إن  قائاًل  املتحدث كلمته  واختتم 
أن حيدث  وإىل  البوسنة.  جانب صرب  من  السلم  خطة  وتنفيذ  قبول 
هذا، ينبغي للمجتمع الدويل أن يواصل التزامه بوالية األمم املتحدة يف 
البوسنة واهلرسك وكرواتيا ويف أماكن أخرى. وستواصل البوسنة واهلرسك 
الذود عن سكاهنا،  ووسائل  ذلك حق  مبا يف  قدرهتا،  استخدام كامل 
وسالمتها اإلقليمية، وسيادهتا. وهي تؤكد من جديد، يف هذا الصدد، 

“حقها الثابت” يف الدفاع عن نفسها 319 .
يؤيد  بلده  وفد  إن  فقال  التصويت،  قبل  األرجنتني  ممثل  وحتدث 
تفسريه  يسجل  أن  يف  يرغب  أنه  إاّل  باجلزاءات  العمل  وقف  استمرار 
املذكور يف  التاريخ  يفسر  بلده  فوفد  القرار.  مشروع  معينة يف  ألحكام 
القرار  يف  الوارد  الزمين  للحّد  تقصرياً  باعتباره  ال  املنطوق  من   1 الفقرة 
تنفيذية جديدة  ُيرسي سياسة  باعتباره  باألحرى  بل   ،)1995(  970
بصفة  اجملدي  من  يكون  لن  أنه  هو  ذلك  يف  والسبب  وضوحًا.  أكثر 
يف  اجلزاءات،  لوقف  أقصر  زمنيًا  حداً  حيدد  أنه  على  تفسريه  خاصة 
ذلك  تربر  شأن  ذات  تغيريات  توجد  ال  أنه  به  املسلم  من  أنه  حني 
الوقف. ويفهم وفد بلده أيضًا أن التفويض املمنوح جلمهورية يوغوسالفيا 
االحتادية يف الفقرة 2 من املنطوق بتشغيل الرحالت اجلوية التجارية يعين 
استطاعتها احلصول على كميات الوقود وقطع الغيار الالزمة لتشغيل هذه 

الرحالت على حنو آمن 320 .

S/PV.3522، الصفحات 2 إىل 4.  318

املرجع نفسه، الصفحات 4 إىل 8.  319

املرجع نفسه، الصفحتان 9 و10.   320

وذكر ممثل االحتاد الروسي أن وفد بلده لن يتمكن من تأييد مشروع 
القرار املعروض على اجمللس، ألنه، يف نظره، يتناقض مع املبدأ الذي يقوم 
على احلوافز اإلجيابية والسلبية الذي اُتفق عليه سابقًا يف فريق االتصال ويف 
جملس األمن، واستناداً إىل ذلك املبدأ جيري تشجيع الذين يؤيدون خطة 
السالم وميارس الضغط على الذين يرفضوهنا. وقال املتحدث، معيداً إىل 
األذهان أن حكومة جهورية يوغوسالفيا االحتادية قررت من تلقاء نفسها 
أن تغلق حدودها مع البوسنة واهلرسك، إن حكومة جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية التزمت بصرامة بقرارها أن تغلق حدودها مع البوسنة واهلرسك 
اإلنسانية،  لالحتياجات  الالزمة  البضائع  عدا  ما  البضائع  جيع  أمام 
التوجيهية  للجنة  املتشاركني  الرئيسني  من  عديدة  تقارير  أيدته  ما  وهو 
للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة. وعالوة على ذلك، ما زال 
تعاوهنا مع بعثة املؤمتر جيداً جداً. ويف ظل هذه الظروف، كان للمجلس 
اجلزئي  التعليق  جعل  مثل  أخرى،  إجيابية  حوافز  العتماد  املربرات  كل 
للجزاءات مفتوحًا. ولسوء الطالع أنه مع كل متديد دوري للتعليق اجلزئي 
إىل فرض مطالب جديدة على جهورية  ميااًل  اجمللس  للجزاءات، كان 
يوغوسالفيا االحتادية. وينعكس مثال لذلك يف أن مشروع القرار حياول 
أن يربط القرار االختياري حلكومة جهورية يوغوسالفيا االحتادية باحلالة 
على حدودها مع كرواتيا، وهذه خطوة هامة باجتاه تغيري والية بعثة املؤمتر 
الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة دون التشاور مع بلغراد. وال يستطيع 
أن يفهم االحتاد الروسي ملاذا كان ضروريًا ختفيض مدة مشروع القرار إىل 
75 يومًا بينما توجد آلية، ما زالت سارية، اتفق عليها يف أيلول/سبتمرب 
إذا فشلت  الكاملة  العام املاضي تنص على إعادة فرض اجلزاءات  من 
حكومة جهورية يوغوسالفيا االحتادية يف تنفيذ قرارها أن تغلق احلدود، 
ويعترب االحتاد الروسي أيضًا عدداً من أحكام مشروع القرار “مربكة”. 
ورأى املتحدث أن اجمللس يدخل يف “إدارة تفصيلية ال مربر هلا”، بينما 
يف حاالت أخرى يغض بصره عن انتهاكات صارخة لقراراته ذاهتا، كما 
املفروض على شحنات األسلحة إىل  حيدث دائمًا فيما يتصل باحلظر 

جيع الدول اليت َخَلَفت يوغوسالفيا السابقة 321 .
وكرر ممثل الصني اإلعراب عن معارضة وفد بلده لفرض جزاءات، 
أو تدابري إلزامية فيما يتعلق بالصراع يف يوغوسالفيا السابقة، قائاًل إن 
احلقائق أثبتت أن اجلزاءات أو الضغوط تؤدي إىل زيادة تعقيد املسألة. 
ورأى املتحدث، قائاًل إن جهورية يوغوسالفيا االحتادية عنصر هام يف 
إعادة السلم واالستقرار يف املنطقة، وأن حكومتها أيدت البعثة يف أداء 
واجباهتا واختذت تدابري إلغالق حدودها مع البوسنة واهلرسك، أنه ينبغي 
االحتادية  يوغوسالفيا  تشجيع جهورية  يستمر يف  أن  الدويل  للمجتمع 
يف  يستمر  أن  ال  احلدود،  بإغالق  بالتزامها  الوفاء  يف  االستمرار  على 
القرار  الرغم من أن مشروع  أنه على  تثبيطها عن ذلك. ومن املؤسف 
ر فرتة التمديد وأحلق  يزيد من متديد أحكام ختفيف اجلزاءات، فقد َقصَّ

املرجع نفسه، الصفحات 16 إىل 18.  321
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بالتمديد شروطًا تقييدية إضافية، مما يعد تراجعًا إىل الوراء عن القرارين 
943 )1994( و970 )1995(. ونتيجة لذلك، ستمتنع الصني عن 

التصويت على مشروع القرار 322 .
وبعد ذلك ُطرح مشرع القرار للتصويت واعُتمد بأغلبية 13 صوتًا 
عن  والصني(  الروسي  )االحتاد  عضوين  امتناع  مع  شيء،  ال  مقابل 

التصويت، بوصفه القرار 988 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

القرارين  الصلة، وال سيما  السابقة ذات  قراراته  إذ يشري إىل جيع 
 )1995( أيلول/سبتمرب 1994 و970  املؤرخ 23   )1994(  943

املؤرخ 12 كانون الثاين/يناير 1995،
يوغوسالفيا  جهورية  سلطات  اختذهتا  اليت  التدابري  يالحظ  وإذ 
االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، على النحو املبني يف التقريرين احملالني 
مبوجب الرسالتني املؤرختني 31 آذار/مارس و13 نيسان/أبريل 1995 
إغالق  مبواصلة  العام،  األمني  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  واملوجهتني 
احلدود الدولية بني جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( 
وجهورية البوسنة واهلرسك فيما يتعلق بنقل جيع السلع باستثناء املواد 
اإلنسانية  لالحتياجات  الالزمة  واملالبس  الطبية  واإلمدادات  الغذائية 
األساسية، وإذ يالحظ أن هذه التدابري كانت شرطًا ضروريًا الختاذ هذا 

القرار،
أن  احتمال  تفيد  اليت  التقارير  إزاء  ذلك،  مع  القلق،  يساوره  وإذ 
تكون طائرات هليكوبرت قد عربت احلدود بني جهورية البوسنة واهلرسك 
وجهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، وإذ يالحظ أن 
بعثة املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة جتري حاليًا حتقيقًا يف هذه 

التقارير،
وإذ يالحظ مع االرتياح أنه ال يزال هناك تعاون طيب بني بعثة املؤمتر 
الدويل وسلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، 
وإذ يؤكد أمهية قيام سلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل 
األسود( بإغالق احلدود الدولية بني جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا 
واجلبل األسود( وجهورية البوسنة واهلرسك، بصورة فّعالة، وكذلك أمهية 
اضطالعها مبزيد من اجلهود لتعزيز فعالية هذا اإلغالق عن طريق جلة 
أمور من بينها حماكمة األشخاص الذين يشتبه يف قيامهم بانتهاك التدابري 
الرامية إىل حتقيق هذه الغاية، وإغالق نقاط العبور احلدودية على حنو ما 

طلبته البعثة،
وإذ يعرب عن تقديره لألعمال اليت قام هبا الرئيسان املتشاركان للجنة 
التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة وبعثة املؤمتر الدويل 

املوفدة إىل جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(،
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وإذ يالحظ أن الفقرة 9 من القرار 757 )1992( املؤرخ 30 أيار/
مايو 1992 ال تزال سارية،

وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
يقرر وقف العمل بالقيود والتدابري األخرى املشار إليها يف   -  1

الفقرة 1 من القرار 943 )1994( حىت 5 متوز/يوليه 1995؛
يؤكد على أاّل تنقل السلع واملنتجات، مبا يف ذلك كميات   -  2
عبَّارة  أو  جوية  رحلة  ألّي  الفورية  االحتياجات  تتجاوز  اليت  الوقود 
حبرية، مع مراعاة متطلبات السالمة املعرتف هبا دوليًا، بالرحالت اجلوية 
بالعّبارات املسموح هبا وفقًا للفقرة 1 أعاله، باستثناء  النقل  وخدمات 
ما هو مسموح به وفقًا ألحكام القرارات ذات الصلة ومبا يتمشى مع 
إجراءات جلنة جملس األمن املنشأة عماًل بالقرار 724 )1991( املؤرخ 
15 كانون األول/ديسمرب 1991، وعلى أنه إذا ثبت أن هناك حاجة 
للفقرة 1  املسموح هبا وفقًا  الرحالت  لتسيري  بوقود إضايف  اإلمداد  إىل 
هذه  يف   )1991(  724 بالقرار  عماًل  املنشأة  اللجنة  تنظر  أعاله، 

الطلبات على أساس كل حالة على حدة؛
ر الدول بأمهية اإلنفاذ الدقيق للتدابري املفروضة مبوجب  يذكِّ  -  3
الفصل السابع من امليثاق، ويطلب إىل جيع الدول اليت تسمح بالقيام 
للفقرة  وفقًا  هبا  املأذون  بالعّبارات  النقل  خبدمات  أو  جوية  برحالت 
حتمل  طائرات  أو  سفن  باستخدام  أو  أراضيها  من  انطالقًا  أعاله،   1
بالقرار 724 )1991( بشأن  املنشأة عماًل  اللجنة  تبلغ  أن  أعالمها، 
الضوابط اليت اختذهتا لتنفيذ التدابري املنصوص عليها يف القرارات السابقة 

ذات الصلة؛
أن حترتم  املعنية  األخرى  واجلهات  الدول  إىل جيع  يطلب   -  4

سيادة جيع الدول يف املنطقة وسالمتها اإلقليمية وحدودها الدولية؛
يشدد على األمهية اليت يعلقها على أعمال بعثة املؤمتر الدويل   -  5
املعين بيوغوسالفيا السابقة، ويعرب عن قلقه من أن نقص املوارد يعرقل 
فعالية هذه األعمال، ويطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس األمن، 
التدابري  عن  تقريراً  القرار،  هذا  اختاذ  تاريخ  من  يومًا  ثالثني  يف غضون 
املتخذة لزيادة فعالية أعمال البعثة، مبا يف ذلك ما يتعلق مبسألة رحالت 

طائرات اهلليكوبرت؛
يطلب من الدول األعضاء أن توفر املوارد الالزمة لتعزيز قدرة   -  6
بعثة املؤمتر الدويل على تنفيذ املهام املنوطة هبا، ويشجع سلطات جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( على إيالء املزيد من الدعم 

لعملية البعثة؛
)صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  سلطات جهورية  إىل  يطلب   -  7
واجلبل األسود( أن تتعاون بصورة تامة مع بعثة املؤمتر الدويل، وال سيما 
أو جواً، بني  براً  املزعومة إلغالق احلدود،  االنتهاكات  التحقيق يف  يف 
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جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( وجهورية البوسنة 
واهلرسك، وأن تكفل استمرار إغالق هذه احلدود؛

يؤكد األمهية اليت يعلقها على إجراء حتقيق واف يف التقارير   -  8
اليت أفادت باحتمال أن تكون طائرات هليكوبرت قد عربت احلدود بني 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( وجهورية البوسنة 
)صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  سلطات  إىل  ويطلب  واهلرسك، 
واجلبل األسود( أن تتقيد بالتزامها بالتعاون بصورة تامة يف ذلك التحقيق، 
إىل جملس األمن بشأن نتيجة  ويطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريراً 

التحقيق؛
إىل  استرياد  عمليات  ألّي  ُيسمح  بأاّل  قرارها  تأكيد  يعيد   -  9
املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة يف جهورية كرواتيا واملناطق الواقعة 
حتت سيطرة القوات الصربية البوسنية من جهورية البوسنة واهلرسك أو 
تصدير منها أو شحن عربها، باستثناء اإلمدادات اإلنسانية األساسية، 
مبا يف ذلك اإلمدادات الطبية واملواد الغذائية اليت تقوم بتوزيعها الوكاالت 
حكومة  من  املالئم  اإلذن  على  احلصول  بعد  إاّل  الدولية،  اإلنسانية 

جهورية كرواتيا أو حكومة جهورية البوسنة واهلرسك، على التوايل؛
)صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  سلطات  يشجع   -  10
بني  الدولية  االتصاالت  وصالت  قطع  إعادة  على  األسود(  واجلبل 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( واملناطق الواقعة من 
جهورية البوسنة واهلرسك حتت سيطرة القوات الصربية البوسنية، والذي 

كانت قد قررته يف آب/أغسطس 1994؛
 )1991(  724 بالقرار  عماًل  املنشأة  اللجنة  إىل  يطلب   -  11
أن تنتهي بسرعة من وضع اإلجراءات املبسطة املالئمة، ويدعو رئيس 
اللجنة إىل أن يقدم إىل جملس األمن يف أقرب فرصة ممكنة تقريراً عن هذه 

املسألة؛
يطلب أيضًا إىل اللجنة املنشأة عماًل بالقرار 724 )1991(   -  12
اإلنسانية  باملساعدة  املتعلقة  الطلبات  يف  للنظر  األولوية  إيالء  مواصلة 
املشروعة، وبوجه خاص الطلبات الواردة من جلنة الصليب األمحر الدولية 
مؤسسات  من  وغريمها  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  ومن 

منظومة األمم املتحدة؛
يطلب أن يقوم األمني العام، كل ثالثني يومًا وقبل انقضاء   -  13
بتقدمي  األقل،  على  أيام  بعشرة  أعاله   1 الفقرة  يف  إليها  املشار  الفرتة 
تقرير إىل جملس األمن كي ينظر فيه وذلك بشأن ما إذا كان الرئيسان 
السابقة  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  للجنة  املتشاركان 
الدويل  املؤمتر  بعثة  من  هلما  املتاحة  املعلومات  إىل  استناداً  يشهدان، 
بأن سلطات جهورية  مناسبة،  البعثة  تراها  اليت  املتاحة  املصادر  وسائر 
يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( تنفذ قرارها بإغالق احلدود 
واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  بني  وجواً،  براً  الدولية، 

باستثناء  السلع  يتعلق جبميع  فيما  واهلرسك  البوسنة  األسود( وجهورية 
املواد الغذائية واإلمدادات الطبية واملالبس الالزمة لالحتياجات اإلنسانية 
األساسية، وأهنا متتثل لشروط الفقرة 3 من القرار 970 )1995( فيما 
يتعلق جبميع الشحنات اليت تعرب احلدود الدولية بني جهورية يوغوسالفيا 
البوسنة واهلرسك؛ وأن يبلغ  االحتادية )صربيا واجلبل األسود( وجهورية 
اجمللس يف تقريره إن كان الرئيسان املتشاركان للجنة التوجيهية قد تلقيا 
أدلة مدعومة من مصادر ترى البعثة أهنا مناسبة، تشري إىل عبور شحنات 
واملالبس  الطبية  واإلمدادات  الغذائية  املواد  باستثناء  السلع،  من  كبرية 
يوغوسالفيا  جهورية  من  األساسية،  اإلنسانية  لالحتياجات  الالزمة 
االحتادية )صربيا واجلبل األسود( عرب جهورية كرواتيا إىل املناطق الواقعة 
حتت سيطرة القوات الصربية البوسنية من جهورية البوسنة واهلرسك يف 

انتهاك للقرارات السابقة ذات الصلة؛
يطلب أيضًا إىل األمني العام أن يبلغ جملس األمن فوراً، إذا   -  14
املتشاركان للجنة  الرئيسان  به  يوافيه  الدليل، مبا يف ذلك ما  توافر لديه 
االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  سلطات  بأن  الدويل،  للمؤمتر  التوجيهية 
جهورية  بني  احلدود  إغالق  قرارها  تنفذ  ال  األسود(  واجلبل  )صربيا 
يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( وجهورية البوسنة واهلرسك؛

يقرر أنه إذا أفاد األمني العام يف أّي وقت بأنه، استناداً إىل   -  15
الدويل أهنا مناسبة، ال تقوم سلطات جهورية  املؤمتر  بعثة  مصادر ترى 
يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( بتنفيذ قرارها إغالق احلدود 
وجهورية  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  بني 
البضائع،  من  بتحويل كميات كبرية  تسمح  أهنا  أو  واهلرسك  البوسنة 
باستثناء املواد الغذائية واإلمدادات الطبية واملالبس الالزمة لالحتياجات 
واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  من  األساسية،  اإلنسانية 
القوات  سيطرة  حتت  الواقعة  املناطق  إىل  جهورية كرواتيا  عرب  األسود( 
للقرارات  انتهاك  يف  واهلرسك  البوسنة  جهورية  من  البوسنية  الصربية 
السابقة ذات الصلة، ينتهي وقف التدابري املشار إليها يف الفقرة 1 أعاله 
يف يوم العمل اخلامس من تقرير األمني العام، ما مل يقرر جملس األمن 

خالف ذلك؛
يشجع الرئيسني املتشاركني للجنة التوجيهية على كفالة أن   -  16
وحكومة  واهلرسك،  البوسنة  جهورية  حكومة  الدويل  املؤمتر  بعثة  تبقى 
جهورية كرواتيا وسلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل 

األسود( على علم تام بشأن ما تتوصل إليه البعثة من نتائج؛
ينظر  وأن  عن كثب  استعراضه  قيد  احلالة  يبقي  أن  يقرر   -  17
على جهورية  تدابري  من  يطبق  ما  بشأن  اخلطوات  من  املزيد  اختاذ  يف 
يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( على ضوء ما يتم إحرازه من 

تقدم يف األوضاع؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.  -  18
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وحتدثت ممثلة الواليات املتحدة بعد التصويت، فأعربت عن اعتقاد 
بعزل  الكفاية لالمتثال اللتزامها  فيه  ما  تبذل  بلغراد مل  بأن  بلدها  وفد 
املتحدة  الواليات  باستطاعة  يكن  مل  السبب  وهلذا  البوسنيني.  الصرب 
تواً  املتخذ  والقرار  طبيعية”.  “األحوال  أن  يعطي صورة  قراراً  تؤيد  أن 
يرمي إىل االعرتاف بالتقدم احملرز ويستهدف أيضًا سد الثغرات املتبقية. 
البوسنة، وأاّل  الربية واجلوية مع  تغلق حدودها  بلغراد أن  إذ جيب على 
تسعى إىل التحايل على إغالق تلك احلدود بالشحن غري املشروع للسلع 
ولقد كانت  الصرب.  الواقعة حتت سيطرة  لكرواتيا  التابعة  املناطق  عرب 
مل  لو  القرار  هذا  اختاذ  دون  للحيلولة  استعداد  على  املتحدة  الواليات 
ُتدرج فيه هذه التدابري إلحكام إغالق احلدود. وخالل فرتة الـ 75 يومًا 
سرتاقب الواليات املتحدة األحداث عن كثب لكي ترى ما إذا كانت 
امتثاهلا اللتزامها بإغالق احلدود. وحث املتحدث  بلغراد ستحسن من 
والرئيسني  السابقة  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  التابعة  البعثة 
التنفيذ  على  العام  واألمني  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  للجنة  املتشاركني 
الكامل للفقرتني 13 و15 من القرار، مشدداً على أنه يتعني عليهم أن 
يتأكدوا من أن قرارات اجمللس ليست حرباً على ورق. وقال إن إغالق 
احلدود ليس غاية يف حّد ذاته. وما زال اهلدف كما كان دائمًا هو قبول 
صرب البوسنة خلطة فريق االتصال. ولذا من الضروري مواصلة الضغط 
أن  بلغراد  يف  السلطات  تفهم  أن  ينبغي  البوسنة. كذلك  صرب  على 
الكف عن فرض جزاءات إضافية سيعتمد على استعدادها الختاذ املزيد 
من اخلطوات صوب السالم، وعلى األخص باالعرتاف جبمهورية كرواتيا 

وجهورية البوسنة واهلرسك داخل حدودمها املعرتف هبا دوليًا 323 .
وقال ممثل فرنسا إن بلده ُوضع أمام خيار صعب، وقد قام بذلك 
على أساس عدد من االعتبارات. أواًل، تقتنع فرنسا بأن اآلليات املطبقة 
من  أنشئت  اليت  األهداف  احلدود حتقق، عمومًا،  إغالق  لرصد  حاليًا 
أجلها. وتؤكد من جديد أن أفضل سبيل لتحسني عمل البعثة هو زيادة 
السلطات  بأن  فرنسا  تعرتف  ذاته،  الوقت  ويف  هلا.  املخصصة  املوارد 
مع  تتعاون  أهنا  على  الدليل  قدمت  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  يف 
يرغب يف  الفرنسي كان  الوفد  أن  يف  السبب  هو  أساسًا  وهذا  البعثة. 
السلطات  بأن  فرنسا  تعرتف  ذاته،  الوقت  ويف  اجلزاءات.  تعليق  متديد 
يف جهورية يوغوسالفيا االحتادية قدمت الدليل على أهنا تتعاون، وأهنا 
وفرت املساعدة الالزمة ألنشطة بعثة املراقبني؛ وهذا أساسًا هو السبب 
ثانيًا، ثبت أن  تعليق اجلزاءات.  بلده كان يرغب يف متديد  يف أن وفد 
عدداً من اخلطوات كان مفيداً يف سد الثغرات الناجة عن أوجه القصور، 
واليت كانت أوضح األمثلة عليها رحالت الطائرات العمودية، والتحايل 
أراضي  عرب  واهلرسك  البوسنة  إىل  السلع  بتهريب  احلدود  إغالق  على 
كرواتيا، وهذا هو السبب يف أن جزًءا من القرار يتضمن تعزيزاً للتدابري 
القائمة. إاّل أن هذا التعزيز، يف رأي فرنسا، ال يقصد به التشكيك يف 

املرجع نفسه، الصفحات 19 إىل 21.   323

درجة التعاون الذي تقدمه سلطات بلغراد، بل يعاجل الثغرات اليت أظهرهتا 
متديد  فرتة  وإن كانت  أنه حىت  على  املتحدث كذلك  التجربة. وشدد 
تعليق اجلزاءات قد اختصرت، فإن هذا االختصار طفيف. وكانت فرنسا 
ستوافق على الفرتة احملددة يف القرارات السابقة، وقد قبلت اإلطار الزمين 

احملدد يف القرار انطالقًا من روح التوفيق 324 .
أن  البوسنيني جيب  الصرب  قيادة  أن  املتحدة  اململكة  ممثل  وذكر 
تفهم أنه ال يوجد بديل عن استئناف مفاوضات السلم، مع اعتبار خطة 
فريق االتصال نقطة انطالق. وفيما يتعلق باجلزاءات املعلقة على جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية، توجد مسألتان هامتان ينبغي تناوهلما دون إبطاء. 
الثانية  واملسألة  احلدود،  إغالق  إحكام  يف كفالة  تتمثل  األوىل  املسألة 
تتمثل يف تعزيز بعثة املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة كي تتمكن 
من مواصلة تنفيذ مهمتها بفعالية. وتعليق اجلزاءات إىل أجل حمدود هو 
الرد الالئق على تعاون بلغراد. وال ميكن تربير زيادة ختفيف اجلزاءات، 

إاّل إذا تعهدت بلغراد بالتزامات جديدة بدفع عملية السلم ُقُدمًا 325 .
وحتدث الرئيس، بصفته ممثل اجلمهورية التشيكية، فذكر أن مواصلة 
أفضل  مها  املخففة  اجلزاءات  نظام  وإبقاء  البوسنة  على صرب  الضغط 
طريق إىل األمام. ويف احلقيقة، كانت اجلمهورية التشيكية تفضل متديد 
التعليق مبا يتجاوز كثرياً املوعد النهائي احملدد وهو 5 متوز/يوليه ألهنا تشعر 

أن بلغراد تتعاون على حنو ملموس 326 .

المقرر المؤرخ 3 أيار/مايو 1995 )الجلسة 3530(: 
بيانان من الرئيس

يف اجللسة 3530، املعقودة يف 3 أيار/مايو 1995، استأنف اجمللس 
البوسنة  ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  إقرار جدول  وبعد  البند.  يف  نظره 
واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له 
احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )فرنسا( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب 
بالبيانني  يديل  بأن  األمن،  جملس  أعضاء  بني  فيما  أجريت  مشاورات 

التاليني نيابة عن اجمللس. ويف ما يلي نص البيان األول 327 :
البوسنية يف  األطراف  إخفاق  إزاء  القلق  بالغ  األمن  يساور جملس 
لألعمال  التام  والوقف  النار  إطالق  وقف  اتفاقي  متديد  على  املوافقة 
القتالية يف جهورية البوسنة واهلرسك وإزاء تدهور احلالة هناك مؤخراً. وهو 
يشدد مرة أخرى على عدم قبول جيع احملاوالت الرامية إىل حسم الصراع 

يف جهورية البوسنة واهلرسك بالوسائل العسكرية.

املرجع نفسه، الصفحة 21.   324

املرجع نفسه، الصفحات 23 إىل 25.   325

املرجع نفسه، الصفحتان 25 و26.  326
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ويطلب اجمللس إىل األطراف البوسنية املوافقة، دون مزيد من التأخري، 
على وقف آخر إلطالق النار ووقف تام لألعمال القتالية. ويؤيد، يف 
هذا الصدد، متام التأييد جهود التفاوض اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة 
البوسنية  األطراف  إقناع  إىل  الرامية  األخرى  الدولية  واجلهود  للحماية 
باملوافقة على ذلك الوقف إلطالق النار والوقف التام لألعمال القتالية. 
وحيث اجمللس األطراف البوسنية على االمتناع عن اختاذ أّي خطوات قد 
تؤدي إىل زيادة تصعيد الصراع، ويؤكد من جديد احلاجة إىل التوصل إىل 
تسوية سياسية على أساس قبول خطة فريق االتصال كنقطة لالنطالق.

ويف ما يلي نص البيان الثاين 328 :
سراييفو  مطار  تشغيل  إعاقة  إزاء  القلق  بالغ  األمن  جملس  يساور 
اإلغاثة  مواد  لنقل  اجلوي  اجلسر  وقف  ذلك  يف  مبا  املعتاد،  بالشكل 
األمم  طائرات  ضد  البوسنيني  الصرب  هتديدات  جراء  من  اإلنسانية، 
املتحدة ورحالهتا اجلوية املخصصة لإلغاثة اإلنسانية ومن جراء حماوالهتم 
النحو  على  سراييفو  ملطار  الرمسية  البعثات  استخدام  على  قيود  فرض 
املتوخى يف اتفاق 5 حزيران/يونيه 1992. فتلك اإلعاقة تشكل خرقًا 
التفاق 5 حزيران/يونيه 1992 ولقرارات اجمللس السابقة، وبصفة خاصة 
اإلغاثة  إعاقة  أن  مقبول. كما  غري  أمر  وهو   ،)1992(  761 القرار 

اإلنسانية تشكل انتهاكًا للقانون اإلنساين الدويل.
ويف هذا السياق، يطالب اجمللس جيع األطراف وغريها ممن يعنيهم 
األمر االمتثال على الوجه التام التفاق 5 حزيران/يونيه 1992 والعمل 
فوراً على هتيئة الظروف الالزمة إليصال اإلمدادات اإلنسانية، دون عائق، 
إىل سراييفو وغريها من اجلهات املقصودة يف جهورية البوسنة واهلرسك. 
ويطلب إىل الطرف الصريب البوسين ضمان سالمة جيع الرحالت اجلوية 
اليت تشرف عليها قوة األمم املتحدة للحماية إىل سراييفو، مبا يف ذلك 

الرحالت اجلوية املخصصة لإلغاثة اإلنسانية.
ويطلب اجمللس إىل األمني العام إبقاء اجمللس على علم باملناقشات 
إعادة تشغيل مطار سراييفو  البوسين بشأن  الصريب  الطرف  الدائرة مع 

بالشكل املعتاد حىت ميكنه اختاذ املزيد من اإلجراءات إذا لزم األمر.

 المقرر المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1995 
)الجلسة 3548(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1995 حزيران/يونيه   23 يف  املعقودة   ،3548 اجللسة  يف 
ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة 
له،  ُأذن  أنه قد  )أملانيا(  الرئيس  أعلن  التصويت. مث  له احلق يف  يكون 
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يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل 
بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 329 :

يكرر جملس األمن إعرابه عن إدانته للتعرض لإلمدادات اإلنسانية 
األطراف  جيع  جانب  من  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  تنقل  وحلرية 
املوجودة داخل أراضي جهورية البوسنة واهلرسك. وهو يف هذا الصدد 
البوسنة  حكومة  قوات  تفرضه  الذي  احلصار  إزاء  القلق  بعميق  يشعر 
على موظفي قوة األمم املتحدة للحماية يف مناطق فيسوكو وغورازدي 
وغورين فاكوف وكالداين، مبا يف ذلك وضع ألغام خارج معسكر القوة يف 
فيسوكو يوم 20 حزيران/يونيه 1995. كما يشعر اجمللس بعميق القلق 
إزاء تدهور احلالة يف سراييفو وحوهلا وإزاء عرقلة الطرف الصريب البوسين 
حرية التنقل وتعطيل املرافق العامة يف املدينة واستمرار عرقلة سري العمل 

املعتاد يف مطار سراييفو.
مقبولة. ويطالب  األعمال غري  أن كافة هذه  اجمللس على  ويشدد 
املتحدة  األمم  قوة  أفراد  وسالمة  أمن  متامًا  حترتم  بأن  األطراف  جيع 
للحماية، وبأن تضمن هلم كامل حرية التنقل، لتمكني القوة من الوفاء 

بواليتها وفقًا لقرارات اجمللس.
ويطالب اجمللس أيضًا األطراف بالدخول يف مفاوضات حسبما نص 
عليه قراره 998 )1995( املؤرخ 16 حزيران/يونيه 1995، وباملوافقة 
التام  الوقف  النار وعلى  التأخري على وقف إطالق  أّي مزيد من  دون 
ال  أنه  اجمللس  ويؤكد  واهلرسك.  البوسنة  جهورية  يف  القتالية  لألعمال 
ميكن إجياد أّي حل عسكري للصراع يف جهورية البوسنة واهلرسك. وهو 
يشدد على األمهية اليت يعلقها على متابعة التسوية السياسية بقوة. ويكرر 
اليت  السلم  البوسين خطة  اإلعراب عن طلبه بأن يقبل الطرف الصريب 

وضعها فريق االتصال على أساس أهنا نقطة بداية.

المقرر المؤرخ 5 تموز/يوليه 1995 )الجلسة 3551(: 
القرار 1003 )1995(

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1995 حزيران/يونيه   25 مؤرخة   برسالة 
األمن 330 ، أحال األمني العام تقرير الرئيسني املتشاركني للجنة التوجيهية 
للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، خبصوص عمليات بعثة املؤمتر. 

وقد تضّمن التقرير الشهادة املشار إليها يف القرار 988 )1995(.
ويف اجللسة 3551، املعقودة يف 5 متوز/يوليه 1995، أدرج اجمللس 
الرسالة املذكورة أعاله يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 
إىل  طلبهما،  على  بناًء  وكرواتيا،  واهلرسك  البوسنة  ممثلي  اجمللس  دعا 
التصويت. مث وجه  احلق يف  هلما  يكون  أن  بدون  املناقشة  املشاركة يف 
مقدم  قرار  مشروع  نص  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  )هندوراس(  الرئيس 
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التشيكية، وفرنسا، واململكة املتحدة، والواليات  من أملانيا، واجلمهورية 
املتحدة 331 ، وكذلك إىل رسالة مؤرخة 5 متوز/يوليه 1995 موجهة إىل 

رئيس جملس األمن من ممثلي البوسنة واهلرسك وكرواتيا 332 .
وقال ممثل البوسنة واهلرسك إن بلغراد إذا كانت تود أن تضمن مزيداً 
احلايل،  اجلزاءات  على ختفيف  تبقي  أن  أو حىت  اجلزاءات  من ختفيف 
فال بد من جعلها تفهم أن إغالق احلدود جيب أن يكون حقيقة، وأن 
االعرتاف جبرياهنا جيب أن يكون واضحًا ال لبس فيه، وأن دعمها لعملية 
تكتيكية. وبداًل من  أن يكون صادقًا وليس جمرد خطوة  السالم جيب 
ذلك، ما زالت بلغراد توفر الدعم االسرتاتيجي ملا يسمى جبيشي صرب 
كرايينا وصرب البوسنة. وال تطب البوسنة واهلرسك من بلغراد أكثر من 
االعرتاف القانوين بسيادهتا وسالمتها اإلقليمية، مما سبق أن اعرتفت به 
األمم املتحدة يف سياق عضوية البوسنة واهلرسك يف األمم املتحدة 333 .

وكرر ممثل كرواتيا اإلعراب عن موقف حكومة بلده، وهو أن الطريق 
الوحيد للخروج من املأزق احلايل هو اعرتاف جهورية يوغوسالفيا االحتادية 
بالبوسنة واهلرسك وبكرواتيا، وقيام اجملتمع الدويل بإغالق احلدود بصورة 
وكرواتيا.  واهلرسك  والبوسنة  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  بني  فّعالة 
أمهية  من  التقليل  بسبب  مسارها  عن  احنرفت  السالم  عملية  أن  ورأى 
والية جملس األمن لبعثة املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، قائاًل 
للحدود،  بأهنا تعين إغالقًا جزئيًا  أعاد تفسري واليتها  الدويل  املؤمتر  إن 
وليس إغالقًا فّعااًل. وقد قدمت حكومة كرواتيا أدلة وافرة تشري إىل أن 
احلدود ذات الصلة ليست مغلقة بصورة فّعالة. ولذا فإهنا ترى أن شهادة 
املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة خبصوص إغالق احلدود “الغية 
وباطلة”، وتطلب إىل اجمللس أن يستعرض عمل بعثة املؤمتر الدويل وأن 
يوضح ما إذا كانت واليتها تعين إغالقًا جزئيًا أو فّعااًل للحدود. فإن قرر 
جملس األمن أن واليتها تعين فعاًل إغالقًا جزئيًا للحدود. فإن حكومة 
بلده سيتعني عليها إعادة تقييم موقفها من عملية السالم وموقفها بشأن 
الثقة يف  املتحدة الستعادة  األمم  لوالية عملية  الناجح  التنفيذ  احتمال 
كرواتيا اليت تطالب أيضًا مبراقبة احلدود بني كرواتيا وصربيا واجلبل األسود، 

واحلدود بني كرواتيا والبوسنة واهلرسك 334 .
البوسنة  حبدود  لالعرتاف  مستعد  بلده  إن  ديوكيتش  السيد  وقال 
يف  أممها  على  تؤثر  اليت  السياسية  املشاكل  تكون  أن  مبجرد  واهلرسك 
رفع  على  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  تصر  وأيضًا،  للحل.  طريقها 
اجلزاءات أواًل قبل أّي اعرتاف من هذا القبيل. ورأى املتحدث أن إدامة 
اجلزاءات ووضع املزيد من الشروط لرفعها أمر سخيف وأن اإلبقاء عليها 
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يتعذر الدفاع عنه اآلن، حيث تبذل جهورية يوغوسالفيا االحتادية جهوداً 
كبرية للمسامهة يف البحث عن تسوية عادلة سلمية. وقال إن املفاوضات 
فقط، وليس استخدام القوة أو حظر األسلحة، أو وزع قوات جديدة، 
هي اليت ميكن أن تفضي إىل حتقيق تلك النتيجة. وإذا رغب اجمللس حقًا 
يف فتح الطريق أمام السالم، جيب أن تكون لديه الشجاعة لرفع اجلزاءات 
متامًا. فاجلزاءات ال تزيد سوى املقاومة وال تؤدي إاّل إىل وضع قيود داخل 

جهورية يوغوسالفيا االحتادية على القيام مبزيد من التعاون 335 .
بلده  وفد  إن  فقال  التصويت،  قبل  الروسي  االحتاد  ممثل  وحتدث 
املشروع  أن  يعتقد  ألنه  القرار،  مشروع  على  التصويت  عن   سيمتنع 
يوغوسالفيا  جهورية  جانب  من  بناءة  سياسة  اتباع  على  يشجع  ال 
االحتادية. وأثبت الوقت الذي مضى على اختاذ القرار 943 )1994( أن 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية تضطلع بدور إجيايب. ويرى االحتاد الروسي 
أن هذا جدير بالتشجيع املالئم، على شكل زيادة التخفيف من عبء 
التعليق  يفعله هو جعل  اجلزاءات. وأقل ما كان جملس األمن ميكن أن 
اجلزئي للجزاءات إىل أجل غري مسمى، حسبما اقرتح االحتاد الروسي. 
القرار تعليق اجلزاءات لفرتة خمفضة   ولكن بداًل من ذلك، ميدد مشروع 
ال تتعدى 75 يومًا، كما كان احلال يف القرار السابق. وعالوة على ذلك 
املساعدة  تقدمي  أمهية وقف  إىل  الديباجة تشري  فقرة جديدة يف  ظهرت 
أن هذا احلكم  البوسنيني. وباإلضافة إىل حقيقة  الصرب  العسكرية إىل 
عامًا وكاماًل  ينشئ حظراً  الذي  القرار 713 )1991(  يتخطى حدود 
أيضًا  املتعذر  فمن  احلريب.  والعتاد  األسلحة  تسليم  على جيع عمليات 
بصورة خاصة الدفاع عنه فيما يتعلق بالتأكيدات املتصلة بتمويل الدفاع 
اجلوي وتنسيقه، وهو ما ال تؤكده بأّي صورة من الصور تقارير بعثة املؤمتر 
احلكم  هذا  فإن  ذلك،  من  واألهم  السابقة.  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل 
موجه ضد أحد أطراف الصراع يف البوسنة واهلرسك، يف حني أن املسؤولية 
يتحملها كثرياً  فقط وال  يتحملها  ال  للحالة مؤخراً  الفظيع  التدهور  عن 
الصرب البوسنيون. وال يسع وفد بلده أن يوافق على ما جاء يف الفقرة 
3 من منطوق مشروع القرار من دعوة إىل االعرتاف املتبادل بني الدول 
اليت خلفت يوغوسالفيا السابقة، وهذا احلكم ال يصلح يف سياق متديد 
تقين وحمدود بصورة عامة لتعليق أقل قدر من اجلزاءات لفرتة قصرية 336 .

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد بأغلبية 14 صوتًا 
مقابل ال شيء، مع امتناع عضو واحد )االحتاد الروسي( عن التصويت، 

بوصفه القرار 1003 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة، وبوجه خاص القرارات 
943 )1994( املؤرخ 23 أيلول/سبتمرب 1994، و970 )1995( 
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 21 املؤرخ   )1995( و988   ،1995 الثاين/يناير  12 كانون  املؤرخ 
نيسان/أبريل 1995،

وإذ يطلب إىل جيع الدول واجلهات األخرى املعنية احرتام سيادة 
جيع دول املنطقة وسالمتها اإلقليمية وحدودها الدولية،

يوغوسالفيا  جهورية  سلطات  اختذهتا  اليت  التدابري  يالحظ  وإذ 
التقرير  التدابري املفصلة يف  االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، وال سيما 
إىل  واملوجهة   1995 حزيران/يونيه   25 املؤرخة  الرسالة  مبوجب  احملال 
رئيس جملس األمن من األمني العام، ملواصلة إغالق احلدود الدولية بصورة 
فّعالة بني جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( وجهورية 
الغذائية  املواد  باستثناء  السلع،  جبميع  يتعلق  فيما  واهلرسك،  البوسنة 
اإلنسانية األساسية، وإذ  الالزمة لالحتياجات  الطبية واملالبس  واللوازم 
يالحظ مع االرتياح أن التعاون بني بعثة املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا 
السابقة وسلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( 

ما زال طيبًا،
قيام سلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية  تأكيد أمهية  يعيد  وإذ 
إغالق  فعالية  لتعزيز  اجلهود  من  مزيد  ببذل  األسود(  واجلبل  )صربيا 
احلدود الدولية بني جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( 
املواد  باستثناء  السلع،  جبميع  يتعلق  فيما  واهلرسك  البوسنة  وجهورية 
اإلنسانية  لالحتياجات  الالزمة  واملالبس  الطبية  واإلمدادات  الغذائية 

األساسية،
وإذ يشدد على األمهية اخلاصة اليت يوليها لعدم توفري أّي مساعدة 
عسكرية إىل القوات الصربية البوسنية، سواء كانت يف شكل أموال أو 

معدات أو تنسيق لنظم الدفاع اجلوي أو جتنيد للقوات،
املتشاركان  الرئيسان  هبا  قام  اليت  لألعمال  تقديره  عن  يعرب  وإذ 
للجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة وبعثة املؤمتر 
وإذ  األسود(،  واجلبل  االحتادية )صربيا  يوغوسالفيا  إىل جهورية  الدويل 
يشدد على أمهية إتاحة املوارد الالزمة لتعزيز قدرة البعثة على االضطالع 

مبهامها،
وإذ يالحظ مع االرتياح أن جلنة جملس األمن املنشأة عماًل بالقرار 
724 )1991( املؤرخ 15 كانون األول/ديسمرب 1991 قد اعتمدت 
إجراءات مبسطة للتعجيل بالنظر يف الطلبات املتعلقة باملساعدة اإلنسانية 
املشروعة  الشحنات  تيسر  اليت  التدابري  من  عدد  عن  فضاًل  املشروعة، 

العابرة يف هنر الدانوب،
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،

يقرر تعليق القيود والتدابري األخرى املشار إليها يف الفقرة 1   -  1
من القرار 943 )1994( حىت 18 أيلول/سبتمرب 1995؛

يقرر أيضًا مواصلة تطبيق الرتتيبات املشار إليها يف الفقرات   -  2
13 و14 و15 من القرار 988 )1995(؛

دول  بني  املتبادل  باالعرتاف  اإلسراع  إىل  دعوته  جيدد   -  3
ميثل  حيث  دوليًا،  هبا  املعرتف  حدودها  داخل  السابقة  يوغوسالفيا 
يوغوسالفيا  واهلرسك وجهورية  البوسنة  بني جهورية  املتبادل  االعرتاف 
سلطات  وحيث  هامة،  أوىل  خطوة  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية 
تلك  اختاذ  على  األسود(  واجلبل  االحتادية )صربيا  يوغوسالفيا  جهورية 

اخلطوة؛
يؤكد من جديد ما قرره من إبقاء احلالة قيد االستعراض عن   -  4
كثب والنظر يف اختاذ مزيد من اخلطوات بشأن ما يطبق من تدابري على 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( يف ضوء أّي تقدم 

آخر تشهده احلالة؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  -  5

وحتدثت ممثلة الواليات املتحدة بعد التصويت، فقالت إنه يف الوقت 
عن  السابقة  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر  بعثة  فيه  أبلغت  الذي 
حدوث بعض التحسن يف فعالية إغالق احلدود، فإهنا أشارت أيضًا إىل 
عدد من املثالب اليت تكتنف استعداد بلغراد لتنفيذ قرارها بعزل صرب 
الواليات  حكومة  جعلت  اليت  هي  املثالب  وهذه  تامًا.  تنفيذاً  البوسنة 
املتحدة عازفة عن قبول التمديد ملدة 100 يوم، وتصر على التمديد ملدة 
للجزاءات  احملدود  التخفيف  اهلدف من متديد  بأن  رت  يومًا. وذكَّ  75
املفروضة على بلغراد هو زيادة الضغط على صرب البوسنة كيما يقبلوا 
االتصال.  فريق  خطة  أساس  على  البوسنة  حكومة  مع  نزاعهم   تسوية 
وال تزال حكومة الواليات املتحدة تعتقد أن تنفيذ إغالق احلدود تنفيذاً 
دالئل  يقلقها وجود  مما  وهلذا،  اهلدف.  هذا  أن حيقق  شأنه  من  فّعااًل 
على زيادة التعاون العسكري بني سلطات بلغراد وصرب البوسنة، من 
بينها التقارير اليت تفيد بأن سلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية تقدم 
املساعدة املالية واملعدات إىل اجليش الصريب البوسين، وتتعاون مع نظم 
البوسنيني  الصرب  الذكور من  وتعيد  البوسنيني،  للصرب  اجلوي  الدفاع 
التقارير صحيحة  البعثة. وإذا كانت هذه  التجنيد إىل  ممن هم يف سن 
فإن هذه االنتهاكات من شأهنا أن تقوض اهلدف الرئيسي للمجلس، 
هدف إقناع صرب البوسنة بعدم وجود بديل للحل التفاوضي. وأعربت 
املتحدثة أيضًا عن القلق إزاء التقارير اليت تفيد بزيادة الدعم العسكري 
الذي تقدمه بلغراد للصرب الكرواتيني، وقالت إن حكومة بلدها ستويل 
إغالق  تنفيذ  بلغراد  هبا  ستواصل  اليت  للطريقة  وثيقة  بصورة  االهتمام 

احلدود 337 .
وكرر ممثل الصني اإلعراب عن معارضة وفد بلده للجوء إىل اجلزاءات 
أو اإلجراءات اإللزامية فيما يتعلق بالصراع يف يوغوسالفيا السابقة، ألن 
احلقائق أثبتت أن اجلزاءات أو الضغوط ستزيد فحسب من تعقيد احلالة. 
جهورية  تبذهلا  اليت  اجلهود  يشجع  أن  الدويل  اجملتمع  على  إن  وقال 
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يوغوسالفيا االحتادية وذلك باإللغاء التدرجيي للجزاءات املفروضة عليها. 
عملية  أثناء  االعتبار  يف  الوفود  جيع  آراء  أخذ  لعدم  الصني  وتأسف 
الغرض  أن  اعتبار  وعلى  ذلك،  ومع  القرار.  مشروع  بشأن  التفاوض 
فقد  للجزاءات،  التعليق اجلزئي  القرار هو مواصلة  الرئيسي من مشروع 

صوتت الصني لصاحل القرار املتخذ تواً 338 .

المقرر المؤرخ 12 تموز/يوليه 1995 )الجلسة 
3553(: القرار 1004 )1995(

يف اجللسة 3553، املعقودة يف 12 متوز/يوليه 1995، استأنف اجمللس 
البوسنة  إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثلي  البند. وبعد  نظره يف 
واهلرسك وكرواتيا، بناًء على طلبهما، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن 
يكون هلما احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )هندوراس( انتباه أعضاء 
اجمللس إىل مشروع قرار مقدم من أملانيا وإيطاليا وفرنسا واململكة املتحدة 

والواليات املتحدة 339 ، وتال تنقيحًا ُأدخل على املشروع.
حيققون  زالوا  ما  البوسنة  صرب  أن  واهلرسك  البوسنة  ممثل  وذكر 
هدفهم الرئيسي: أال وهو القضاء على خطة فريق االتصال وتعزيز موقفهم 
هبدف إضفاء الشرعية على األمر الواقع. وأشار إىل البيان الذي أدىل به 
رئيس بلده يوم 12 متوز/يوليه 1995، والذي حث فيه األمم املتحدة 
ومنظمة حلف مشال األطلسي على القيام، بالقوة، بإعادة إنشاء منطقة 
املطرودين  للسكان  والدواء  والطعام  اخليام  وبتوفري  اآلمنة،  سريربينيتسا 
من تلك املنطقة اآلمنة. وقال املتحدث كذلك إن حكومة بلده تفضل 
للحماية وتعزيزها. وعلى  املتحدة  األمم  قوة  لوالية  الكامل  االعتبار  رد 
تلك القوة االلتزام بالدفاع عن املناطق اآلمنة بالنظر إىل أن ذلك الدفاع 
قد اسُتخدم كذريعة يف صاحل اإلبقاء على حظر األسلحة على البوسنة 
واهلرسك. وميكن أيضًا أن يكون إنشاء قوة الرد السريع وتشغيلها إسهامًا 
حامسًا يف رد االعتبار لوالية قوة األمم املتحدة للحماية ولقدرات تلك 
القوة يف البوسنة واهلرسك. وهذا، إىل جانب أنشطة منظمة حلف مشال 

األطلسي، ميكن أن يساعد على عكس مسار األوضاع يف البلد 340 .
األخرية  التطورات  إزاء  بلده  قلق حكومة  ممثل كرواتيا عن  وأعرب 
القرار  إن  وقال  واهلرسك.  البوسنة  يف  اآلمنة  املناطق  يف  حدثت  اليت 
املناطق  يف  تقدمها  بتجديد  البوسنية  الصربية  القيادة  اختذته  الذي 
ينطويان  الدويل  اجملتمع  جانب  من  املناسب  الرد  إىل  واالفتقار  اآلمنة 
على خماطر بالغة على كرواتيا واالحتاد الكروايت البوسين. وتشعر كرواتيا 
بالقلق خصوصًا إزاء احلالة يف منطقة بيهاتش اآلمنة، وترى أن تشريد 
اختاذ  إىل  تضطر  وقد  الداخلي  ألمنها  خطرياً  هتديداً  يشكل  السكان 
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املركز  ذلك  أصبح  إذا  آمنة،  بيهاتش كمنطقة  مركز  لضمان  إجراءات 
االستجابة  غياب  من  استنتاجات  أيضًا  وستستخلص كرواتيا  مهدداً. 
من جانب اجملتمع الدويل للحالة يف سريربينيتسا فيما يتعلق بوالية األمم 
املتحدة يف كرواتيا وقدرة عملية األمم املتحدة الستعادة الثقة يف كرواتيا 
على حتقيق أهدافها واستعدادها لذلك، والتحكم يف احلدود الدولية ذات 
الصلة لكرواتيا. وتعتقد اعتقاداً راسخًا بأن التطورات يف البوسنة واهلرسك 
للزيادة اخلطرية يف تدخالت  الدويل  نتيجة جتاهل اجملتمع  أيضًا  جاءت 

صربيا يف األراضي احملتلة من كرواتيا ويف البوسنة واهلرسك 341 .
اختذه  الذي  اإلجراء  إن  فقال  التصويت  قبل  فرنسا  ممثل  وحتدث 
ميثل  أنه  إىل  بالنظر  طبيعة خمتلفة،  ذو  البوسنة ضد سريربينيتسا  صرب 
نية متعمدة من جانب صرب البوسنة الستخدام القوة الحتالل منطقة 
آمنة. وذكر أن اجملتمع الدويل ال ميكن أن يقبل أّي تشكيك يف مركز 
أن  العام  األمني  إىل  يطلب  القرار  مشروع  فإن  وهلذا  اآلمنة.  املناطق 
من  البوسنة  صرب  قوات  انسحاب  لتحقيق  الضرورية  اخلطوات  يتخذ 
سريربينيتسا. وفرنسا، بتأييدها هذا الطلب، ال تود فرض استخدام أّي 
وسيلة بعينها. فهي تبدي ببساطة استعدادها لتقدمي قوات ألّي عمليات 
للحماية  املتحدة  األمم  وقوة  والعسكرية  املدنية  السلطات  تعتربها  قد 

واقعية وقابلة للتنفيذ 342 .
وأدان ممثل االحتاد الروسي أعمال جيش صرب البوسنة اليت تنتهك 
قرارات جملس األمن بشأن املناطق اآلمنة يف البوسنة واهلرسك. وقال إن 
وفد بلده يؤيد الرأي القائل باحلاجة إىل استعادة مركز منطقة سريربينيتسا 
اآلمنة كمنطقة جمردة من السالح. وهذه املهمة معقدة، ولكن ال ميثل 
حاًل، يف رأي االحتاد الروسي، استخدام القوة اجلوية أو انسحاب قوات 
األمم املتحدة من البوسنة. بل ينبغي، باألحرى، كفالة عمل قوة األمم 
املتحدة للحماية على حنو آمن وفعال. وأشار املتحدث إىل أن مشروع 
القرار يفوض األمني العام استخدام جيع املوارد املتاحة له إلعادة مركز 
منطقة سريربينيتسا اآلمنة، معربًا عن رأي مفاده أن هذا النص يستبعد 
خيار استخدام القوة، الذي من شأنه أن يتجاوز سياق الوالية احلالية 
أّية جهود تبذل  الفائقة يف  لعملية حفظ السالم. وقال إن من األمهية 
من أجل استعادة مركز املنطقة اآلمنة أاّل تنتهك حياد قوة األمم املتحدة 
للحماية. فقوات األمم املتحدة ال ميكن، وال ينبغي، أن تقوم بأعمال 
العام  الروسي على رأي األمني  جتعلها طرفًا يف الصراع. ويوافق االحتاد 
املناطق  يتناىف مع مفهوم  اآلمنة  املناطق  اهلجمات من  أن شن  ومفاده 
الصرب  جانب  من  بكثري  شدة  أكثر  فعل  رد  حبدوث  ويعجل  اآلمنة 
أن  العام  األمني  استنتاج  على  أيضًا  الروسي  االحتاد  ويوافق  البوسنيني. 
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الطريقة الفّعالة الوحيدة جلعل املناطق اآلمنة آمنة حقًا تتمثل يف حتديد 
نظام مقبول لكال الطرفني وتعزيز االحرتام املتبادل لذلك النظام 343 .

املنقحة شفويًا  بصيغته  القرار،  للتصويت مشروع  ُطرح  وبعد ذلك 
ويف شكله املؤقت، واعُتمد باإلجاع بوصفه القرار 1004 )1995(، 

ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة،
واهلرسك  البوسنة  سيادة جهورية  التزامه حنو  من جديد  يؤكد  وإذ 

وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تردي احلالة يف منطقة سريربينيتسا اآلمنة 
البوسنة واهلرسك، واملناطق احمليطة هبا، وإزاء حمنة السكان  يف جهورية 

املدنيني فيها،
وإذ يساوره القلق أيضًا إزاء احلالة بالغة اخلطورة اليت يواجهها أفراد قوة 
األمم املتحدة للحماية وعدد كبري من املشردين داخل منطقة بوتوكاري 
اآلمنة، وخاصة عدم توافر اإلمدادات الغذائية والرعاية الطبية األساسية،

منطقة  يف  العاملني  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  بأفراد  يشيد  وإذ 
سريربينيتسا اآلمنة،

وإذ يدين اهلجوم الذي شنته القوات الصربية البوسنية على منطقة 
سريربينيتسا اآلمنة، وال سيما احتجاز القوات الصربية البوسنية ألفراد قوة 

األمم املتحدة للحماية،
املتحدة  األمم  قوة  أفراد  على  االعتداءات  جيع  أيضًا  يدين  وإذ 

للحماية،
وإذ يشري إىل االتفاق بشأن جتريد سريربينيتسا من السالح، املؤرخ 
18 نيسان/أبريل 1993 بني حكومة جهورية البوسنة واهلرسك والطرف 
الصريب البوسين، وإذ يأسف لعدم تنفيذه تنفيذاً كاماًل من قبل أّي طرف،

وإذ يؤكد أمهية بذل جهود جمددة لتحقيق تسوية سلمية شاملة وعدم 
بالوسائل  واهلرسك  البوسنة  جهورية  يف  النزاع  حلل  حماولة  أّي  مقبولية 

العسكرية،
وإذ يتصرف مبقتضى الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،

هجومها  توقف  بأن  البوسنية  الصربية  القوات  يطالب   -  1
وتنسحب فوراً من منطقة سريربينيتسا اآلمنة؛

يطالب أيضًا بأن حترتم األطراف كل االحرتام مركز منطقة   -  2
سريربينيتسا اآلمنة، وفقًا التفاق 18 نيسان/أبريل 1993؛
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يطالب كذلك بأن حترتم األطراف كل االحرتام سالمة أفراد   -  3
قوة األمم املتحدة للحماية وبأن تكفل حرية تنقلهم التامة، مبا يف ذلك 

إعادة متوينهم؛
يطالب بأن تفرج القوات الصربية البوسنية، فوراً وبدون أّي   -  4
شرط، عن جيع أفراد قوة األمم املتحدة للحماية احملتجزين دون إحلاق 

أّي أذى هبم؛
مفوضية  بوصول  األطراف  تسمح جيع  بأن  أيضًا  يطالب   -  5
األمم املتحدة لشؤون الالجئني والوكاالت اإلنسانية الدولية األخرى، بال 
عائق، إىل منطقة سريربينيتسا اآلمنة، بغرض التخفيف من حمنة السكان 

املدنيني، وخاصة بأن تتعاون األطراف على إصالح املرافق؛
يطلب إىل األمني العام أن يستخدم جيع املوارد املتاحة له   -  6
باتفاق 18  احملدد  النحو  على  اآلمنة  سريربينيتسا  منطقة  مركز  إلعادة 
نيسان/أبريل 1993، وفقًا لوالية قوة األمم املتحدة للحماية، ويطلب 

إىل األطراف التعاون حتقيقًا هلذا الغرض؛
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  -  7

القرار  التصويت، فذكرت أن  املتحدة بعد  الواليات  وحتدثت ممثلة 
املتخذ تواً جيب أن يكون بداية “تصميم جدير بالثقة” وذكرت كذلك 
“القوة  ُتستخدم  عندما  ولكن  تفضيلها  جيب  السلمية  الوسائل  أن 
الوحشية” جيب أن يكون لألمني العام احلق يف استخدام املوارد املتاحة 
له، بالتشاور مع الدول ذات الصلة املشاركة بقوات، لتلبية االحتياجات 
الواليات  تؤمن  ولذا  دائم.  سلم  ولتحقيق  املدنيني  للسكان  اإلنسانية 
البوسنة،  يف  تبقى  أن  جيب  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  بأن  املتحدة 
أن  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  وعلى  السريعة.  الرد  قوة  تساندها  وأن 
تتخذ قرارات صعبة يف األيام القادمة. وتؤمن الواليات املتحدة أيضًا بأن 
دور حلف مشال األطلسي سيكون حيويًا للقرارات الداعمة لقوة األمم 
املتحدة للحماية. وتؤيد الوزع الكامل والسريع لقوة الرد السريع، وهي 
السوقي هلذا  الدعم  الالزم وغري ذلك من  النقل اجلوي  لتوفري  مستعدة 

الغرض 344 .
وذكر ممثل الصني أن وفد بلده صوت لصاحل القرار املتخذ تواً ألنه 
يهدف إىل محاية املنطقة اآلمنة يف سريربينيتسا، وإىل وقف اهلجمات على 
قوة األمم املتحدة للحماية، ومنع حدوث املزيد من التدهور يف احلالة 
اإلنسانية. ولكن على الرغم من ذلك، لدى الصني حتفظات إزاء اختاذ 
إجراء لإلنفاذ باالستناد إىل الفصل السابع من امليثاق كما هو منصوص 
السياسية والعسكرية  العواقب  إزاء  بالقلق أيضًا  القرار. وتشعر  عليه يف 
اليت ميكن أن تنجم عن األعمال اليت يأذن هبا القرار، وخاصة احتمال أن 
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تصبح قوة حفظ السالم طرفًا يف الصراع وأن تفقد نتيجة لذلك أساس 
وجودها املستمر 345 .

المقرر المؤرخ 14 تموز/يوليه 1995 )الجلسة 
3554(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1995 متوز/يوليه   14 يف  املعقودة   ،3554 اجللسة  يف 
اجمللس نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا الرئيس ممثل 
البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن 
يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )هندوراس( انتباه أعضاء 
اجمللس إىل عدة وثائق 346 ، وأعلن أنه قد أذن له، يف أعقاب مشاورات 
نيابة  التايل  بالبيان  بأن يديل  فيما بني أعضاء جملس األمن،  أجريت 

عن اجمللس 347 :
يشري جملس األمن إىل قراره 1004 )1995(. ويساور اجمللس بالغ 
القلق إزاء قيام الطرف الصريب البوسين حاليًا بنقل عشرات اآلالف من 
املدنيني قسراً من منطقة سريربينيتسا اآلمنة إىل إقليم توزال. فهذا النقل 
انتهاك واضح حلقوق اإلنسان للسكان املدنيني. واجمللس قلق  القسري 
لسوء  األبرياء  املدنيني  تعرض  عن  الواردة  التقارير  إزاء  خاص  بشكل 
املعاملة الشديدة وللقتل. كما أنه قلق بنفس القدر إزاء التقارير الواردة 
من   4  000 إىل  يصل  عدد  بنقل  البوسين  الصريب  الطرف  قيام  عن 
اجمللس  ويطالب  اآلمنة.  سربريينيتسا  منطقة  من  قسراً  والصبية  الرجال 
حقوق  حيرتم  وبأن  فوراً،  سراحهم  يطلق  بأن  البوسين  الصريب  الطرف 
األشخاص  من  وغريهم  اآلمنة  سريربينيتسا  منطقة  املدنيني يف  السكان 
املشمولني باحلماية مبوجب القانون اإلنساين الدويل احرتامًا تامًا، وبأن 
ملعايري  وفقًا  وذلك  إليهم  الدولية  األمحر  الصليب  جلنة  بوصول  يسمح 

السلوك املعرتف هبا دوليًا وللقانون الدويل.
ويدين اجمللس مرة أخرى ممارسة التطهري العرقي غري املقبولة ويؤكد 
سيتحملون  بارتكاهبا  أمروا  الذين  أو  األعمال  هذه  مرتكيب  أن  جمدداً 

شخصيًا مسؤولية تلك األعمال.
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األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة   1995 متوز/يوليه   12 مؤرخة  رسالة   346

من ممثل املغرب، حييل هبا بيانًا اعتمده يف 11 متوز/يوليه 1995 فريق االتصال 
واهلرسك  البوسنة  يف  احلالة  بشأن  اجتماعه  لدى  اإلسالمي  املؤمتر  ملنظمة  التابع 
)S/1995/563(؛ ورسالة مؤرخة 13 متوز/يوليه 1995 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن من ممثل البوسنة واهلرسك )S/1995/571(؛ ورسالتان مؤرختان 13 متوز/

 S/1995/572( يوليه 1995 موجهتان إىل األمني العام من ممثل البوسنة واهلرسك
وS/1995/573(؛ ورسالة مؤرخة 12 متوز/يوليه 1995 موجهة إىل األمني العام 
بشأن  األورويب  االحتاد  رئاسة  إعالن صادر عن  هبا نص  إسبانيا، حييل  ممثل  من 

 .)S/1995/574( سريربينيتسا
 .S/PRST/1995/32  347

للمنظمات  يسمح  بأن  البوسين  الصريب  الطرف  اجمللس  ويطالب 
اإلنسانية الدولية فوراً ودون أّي إعاقة بالوصول إىل السكان املدنيني يف 
منطقة سريربينيتسا اآلمنة وبأن يتعاون مع أّي إجراء تتخذه تلك املنظمات 
سريربينيتسا.  مغادرة  يف  الراغبني  املدنيني  األشخاص  حتديد  أجل   من 
كما يطالب الطرف الصريب البوسين باالحرتام الكامل حلقوق األشخاص 
املدنيني الراغبني يف البقاء يف املنطقة اآلمنة وبالتعاون مع اجلهود الرامية 
إىل ضمان السماح للمدنيني الراغبني يف املغادرة بأن يغادروا هم وأسرهم 

بطريقة منظمة وآمنة وفقًا للقانون الدويل.
ويطالب اجمللس اجلانبني كليهما بالسماح بإيصال اإلغاثة اإلنسانية 
دون إعاقة وبالتعاون مع اجلهود اليت تبذهلا املنظمات والوكاالت الدولية 
واملساكن  واملرافق  واألدوية  األغذية  توفري  أجل  من  املعنية  واحلكومات 

للمشردين.
البوسنية  الصربية  القوات  تقوم  بأن  مطالبته  جمدداً  اجمللس  ويؤكد 
قوة  أفراد  من  احملتجزين  جيع  عن  شرط  أّي  ودون  فوراً   باإلفراج 
األمم املتحدة للحماية، دون إحلاق أّي أذى هبم، ويطالب الطرفني بأن 
تنقلهم  حرية  يكفال  وبأن  القوة  أفراد  جيع  سالمة  تامًا  احرتامًا  حيرتما 

التامة.
للحماية ويف  املتحدة  األمم  قوة  العاملني يف  اجمللس جبميع  ويشيد 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ويشيد بوجه خاص بالعاملني 
أن وجود وشجاعة  اجمللس  منطقة سريربينيتسا. ويالحظ  املوجودين يف 
أفراد القوة قد أسهما، دون شك، يف إنقاذ حياة الكثري من املدنيني يف 

منطقة سريربينيتسا.

المقرر المؤرخ 20 تموز/يوليه 1995 )الجلسة 
3556(: بيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 17 متوز/يوليه 1995 موجهة إىل رئيس جملس األمن 348  
أحال ممثل البوسنة واهلرسك رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة إىل رئيس 
جملس األمن من وزير خارجية البوسنة واهلرسك. ويف تلك الرسالة، أفاد 
وزير اخلارجية بأن اهلجمات على منطقة زيبا اآلمنة مستمرة وطلب عقد 
اجتماع عاجل جمللس األمن للنظر يف اختاذ تدابري أمنية وإجالء السكان 

املدنيني من زيبا بأمان.
ويف اجللسة 3556، املعقودة يف 20 متوز/يوليه 1995 استجابة 
للطلب الوارد يف الرسالة املذكورة أعاله، أدرج اجمللس الرسالة يف جدول 
أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، 
له احلق يف  أن يكون  املناقشة، بدون  املشاركة يف  بناًء على طلبه، إىل 
التصويت. ووجه الرئيس )هندوراس( انتباه أعضاء اجمللس إىل عدد من 
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٧5٧ النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

الوثائق 349 ، وأعلن أنه قد أذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما 
بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 350 :

إن جملس األمن، إذ يشري إىل قراراته السابقة، يعرب عن قلقه البالغ 
إزاء احلالة يف منطقة زيبا اآلمنة وما حوهلا. وهو يدين بأقوى العبارات 
هجوم القوات الصربية البوسنية على تلك املنطقة اآلمنة. ويشعر اجمللس 

أيضًا بالقلق بوجه خاص إزاء حمنة السكان املدنيني يف تلك املنطقة.
يف  املدنيني  السكان  ورفاه  لسالمة  القصوى  األمهية  اجمللس  ويويل 
زيبا. ويطالب القوات الصربية البوسنية بأن تكف عن القيام بأّي أعمال 
احرتامًا كاماًل حقوق  وبأن حترتم  السكان،  أولئك  أخرى هتدد سالمة 
مبوجب  باحلماية  املشمولني  األشخاص  من  وغريهم  املدنيني  السكان 
انتهاكات  جلميع  إدانته  جمدداً  اجمللس  ويؤكد  الدويل  اإلنساين  القانون 
القانون اإلنساين الدويل، ويؤكد من جديد لكل من يعنيه األمر بأن الذين 
األعمال سيتحملون شخصيًا مسؤولية  بارتكاب هذه  أمروا  أو  ارتكبوا 
الصريب  للطرف  والسياسيني  العسكريني  القادة  ويذكر  األعمال.  هذه 
البوسين بأن هذه املسؤولية تشمل أّي أعمال ترتكبها القوات املنضوية 

حتت قيادهتم.
مع  الكامل  التعاون  على  يعلقها  اليت  األمهية  على  اجمللس  ويشدد 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من املنظمات اإلنسانية 
الدولية. ويطالب بإعطائها حرية احلركة والوصول إىل تلك املنطقة دون 
إعاقة. ويطالب كذلك بأن تتعاون السلطات الصربية البوسنية مع جيع 
للحماية،  املتحدة  األمم  قوة  تبذهلا  اليت  اجلهود  ذلك  يف  مبا  اجلهود، 
لضمان سالمة السكان املدنيني، وال سيما األفراد األكثر ضعفًا منهم، 
مبا يف ذلك عملية إجالئهم، كما طلب وزير خارجية جهورية البوسنة 

واهلرسك يف رسالته املؤرخة 17 متوز/يوليه 1995.
ويدين اجمللس بقوة أعمال العنف والتهديد اليت حدثت مؤخراً ضد 
أفراد قوة األمم املتحدة للحماية. ويطالب كال الطرفني بضمان سالمة 

أفراد القوة وحرية حركتهم يف جيع األوقات.

رسالة مؤرخة 14 متوز/يوليه 1995 موجهة إىل األمني العام من ممثل البوسنة   349

واهلرسك )S/1995/576(؛ ورسالة مؤرخة 14 متوز/يوليه 1995 موجهة إىل األمني 
العام من ممثل أوكرانيا )S/1995/577(؛ ورسالة مؤرخة 14 متوز/يوليه 1995 موجهة 
إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك )S/1995/579(؛ ورسالة مؤرخة 14 
متوز/يوليه 1995 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل العراق، حييل هبا اإلعالن 
)S/1995/581(؛  التاريخ  نفس  اجتماعها يف  العربية خالل  اجملموعة  أصدرته  الذي 
ورسالة مؤرخة 17 متوز/يوليه 1995 موجهة إىل األمني العام من ممثل هنغاريا، حييل 
هبا نص بيان صادر عن الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشأن احلالة يف 
البوسنة واهلرسك )S/1995/583(؛ ورسالة مؤرخة 17 متوز/يوليه 1995 موجهة إىل 
األمني العام من ممثل ماليزيا )S/1995/584(؛ ورسالة مؤرخة 18 متوز/يوليه 1995 
موجهة إىل األمني العام من ممثل أوكرانيا )S/1995/590(؛ ورسالة مؤرخة 19 متوز/

.)S/1995/598( يوليه 1995 موجهة إىل األمني العام من ممثل األردن
.S/PRST/1995/33  350

المقرر المؤرخ 25 تموز/يوليه 1995 )الجلسة 
355٧(: بيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 24 متوز/يوليه 1995 موجهة إىل رئيس جملس األمن 351 ، 
لتدهور احلالة يف منطقة زيبا اآلمنة  البوسنة واهلرسك، نظراً  طلب ممثل 
واخلطر الوشيك الذي يهدد سكاهنا املدنيني، عقد اجتماع طارئ جمللس 
التدابري  اختاذ جيع  إىل  والعاجلة  الفورية  احلاجة  تناول  أجل  األمن من 

الالزمة لكفالة اإلجالء اآلمن لسكان مدينة زيبا املدنيني.
ويف اجللسة 3557، املعقودة يف 25 متوز/يوليه 1995 استجابة 
للطلب الوارد يف الرسالة املذكورة أعاله، أدرج اجمللس الرسالة يف جدول 
أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، 
يف  احلق  له  يكون  أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء 
عدة  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  )هندوراس(  الرئيس  وجه  مث  التصويت. 
فيما  أعقاب مشاورات أجريت  له، يف  ُأذن  قد  أنه  352 ، وأعلن  وثائق 
بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 353 :

يف  اآلمنة  املنطقة  يف  احلالة  إزاء  عميق  قلق  األمن  جملس  يساور 
زيبا وحوهلا يف جهورية البوسنة واهلرسك. وحييط اجمللس علمًا بالرسالة 
املؤرخة 25 متوز/يوليه 1995 واملوجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس 

جهورية البوسنة واهلرسك.
ويعيد اجمللس تأكيد قراراته السابقة ذات الصلة وبيان رئيسه املؤرخ 
للهجوم  إدانته  بأقوى هلجة ممكنة  20 متوز/يوليه 1995 ويؤكد جمدداً 
الذي شنه الصرب البوسنيون على هذه املنطقة اآلمنة ويطالب بأن ميتثل 
الصرب البوسنيون امتثااًل تامًا للشروط احملددة يف ذلك البيان ويف قرارات 
الصربية  القوات  السابقة. ويطالب اجمللس كذلك بأن تنسحب  اجمللس 

البوسنية من املناطق اآلمنة يف سريربينيتسا وزيبا.
وال يزال اجمللس يشعر بالقلق بوجه خاص إزاء حمنة السكان املدنيني 
اإلنساين  القانون  مبوجب  باحلماية  املشمولني  األشخاص  من  وغريهم 
الدويل يف منطقة زيبا. وهو يرحب باجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة 
جهورية  رئيس  طلب  ملا  وفقًا  الدولية،  اإلنسانية  والوكاالت  للحماية 
البوسنة واهلرسك، من أجل حتقيق اإلجالء اآلمن للمدنيني الراغبني يف 
املغادرة ويدعم هذه اجلهود ويؤكد على األمهية اليت يعلقها على جناحها. 

 .S/1995/610  351

رسالة مؤرخة 25 متوز/يوليه 1995 موجهة إىل رئيس جملس األمن من   352

ممثل البوسنة واهلرسك، حييل هبا رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة إىل رئيس جملس 
متوز/يوليه   25 مؤرخة  ورسالة  )S/1995/611(؛  واهلرسك  البوسنة  ممثل  من  األمن 
املغرب )S/1995/612(؛ ورسالة  األمن من ممثل  1995 موجهة إىل رئيس جملس 
مؤرخة 24 متوز/يوليه 1995 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل يوغوسالفيا 
جملس  رئيس  إىل  موجهة   1995 متوز/يوليه   25 مؤرخة  ورسالة  )S/1995/613(؛ 

 .)S/1995/617( األمن من ممثل البوسنة واهلرسك
 .S/PRST/1995/34  353
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ويطلب اجمللس من األمني العام أن يستخدم كل املوارد املتاحة له هلذه 
الغاية ويطلب إىل األطراف التعاون.

للحماية وللوكاالت  املتحدة  لقوة األمم  توفر  بأن  ويطالب اجمللس 
اإلنسانية الدولية إمكانية الوصول الفوري وبدون عقبات إىل سكان هذه 
املنطقة، ويطالب، بوجه خاص، بأن يوفر الطرف الصريب البوسين ملمثلي 
الذين  املدنيني  إىل جيع  الوصول  إمكانية  الدولية  األمحر  الصليب  جلنة 
يقررون البقاء وأن يسمح للجنة الصليب األمحر الدولية بتسجيل جيع 

األشخاص احملتجزين ضد إرادهتم وزيارهتم على الفور.

 المقرر المؤرخ 10 آب/أغسطس 1995 
)الجلسة 3564(: القرار 1010 )1995(

املعقودة يف 10 آب/أغسطس 1995، استأنف  يف اجللسة 3564، 
ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة 
يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )إندونيسيا( انتباه أعضاء 
ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس  اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد 

السابقة 354 ، وإىل وثيقتني أخريني 355 .
صغرية  خطوة  هو  القرار  مشروع  أن  واهلرسك  البوسنة  ممثل  وذكر 
إىل األمام. ومع هذا فهو قرار يعرب جبالء أكثر عن االهتمام رغم أن 
األوان قد فات بالنسبة للكثريين. وليست هناك إشارة يف مشروع القرار 
إىل مصري أولئك الذين وجدوا املالذ يف صربيا من زيبا. وتطلب البوسنة 
واهلرسك من املنظمات اإلنسانية الدولية تسجيل أولئك الالجئني ومنع 
اختفاء أّي منهم أو تعرضهم ملزيد من اإلساءة انتهاكًا التفاقيات جنيف 
العام بشأن  البوسين إىل تقرير األمني  الوفد  والقانون اإلنساين. ويتطلع 

هذه األمور، على النحو الذي طلبه اجمللس يف مشروع القرار 356 .
باملبادرة  أملانيا قامت  التصويت، فذكر أن  أملانيا قبل  وحتدث ممثل 
تشعر  ألهنا  وزيبا  سريربينيتسا  اخلاص  القرار  مشروع  إىل  قادت  اليت 
 بالفزع واالنزعاج. فبعد مرور عدة أسابيع على سقوط سريربينيتسا وزيبا 
ال زلنا ال نعرف شيئًا عن مكان ومصري حوايل 000 7 إىل 000 8 
من الذكور البوسنيني الذين أسرهم صرب البوسنة. ووفقًا آلخر معلومات 
حصلت عليها جلنة الصليب األمحر الدولية، مل يسجل حىت اآلن سوى 
164 حمتجزاً من سريربينيتسا و44 من زيبا. وتصر أملانيا على ضرورة 
إتاحة إمكانية وصول املنظمات اإلنسانية الدولية فوراً إىل كل احملتجزين 

 .S/1995/677  354

رسالة مؤرخة 8 آب/أغسطس 1995 موجهة إىل األمني العام من ممثل   355

كازاخستان )S/1995/674(، ورسالة مؤرخة 9 آب/أغسطس 1995 موجهة إىل 
 .)S/1995/679( األمني العام من ممثل السودان

S/PV.3567، الصفحتان 2 و3.   356

من سريربينيتسا وزيبا وباإلفراج فوراً عن املدنيني البوسنيني الذين أسروا. 
وتدين أملانيا رفض صرب البوسنة املستمر السماح ملمثلي جلنة الصليب 
األمحر الدولية بالوصول إىل املدنيني البوسنيني احملتجزين. فهذه املمارسة 
تشكل انتهاكًا للقانون اإلنساين الدويل. وحث املتكلم أيضًا ممثلي األمم 
الرجال  عن  معلومات  على  للحصول  جهودهم  مواصلة  على  املتحدة 

املفقودين 357 .
تقارير عن  إزاء ما ورد يف  القلق  الروسي عن  وأعرب ممثل االحتاد 
انتهاكات فاضحة لقواعد القانون اإلنساين الدويل يف سريربينيتسا، ينبغي 
التحقق فيها على النحو الواجب، وكذلك إزاء عدم توافر معلومات عن 
االحتاد  ويؤيد  السابقني.  سربريينيتسا  سكان  من  وجود كثريين  أماكن 
البوسنة  صرب  يسهل  بأن  القرار  مشروع  يف  الوارد  الطلب  الروسي 
الصليب  وجلنة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  ممثلي  وصول 
األمحر الدولية واملنظمات الدولية األخرى إىل األشخاص املشردين من 
سريربينيتسا وزيبا. ويتوقع أيضًا معاملة جيع أسرى احلرب معاملة حسنة 
ووفقًا للمعايري الدولية. وإذا أكد األمني العام حدوث انتهاكات للقانون 
املناسبة.  بالطريقة  يرد  أن  األمن  على جملس  فسيتعني  الدويل  اإلنساين 
من حوادث سريربينيتسا  تعلمه  الذي جيب  الدرس  إن  املتحدث  وقال 
هذا  تنفيذ  وطرائق  اآلمنة  املناطق  مفهوم  معاجلة  إىل  احلاجة  هو  وزيبا 
املفهوم. ومن املهم اختاذ خطوات لتحديد نوع املناطق اآلمنة اليت تكون 
مقبولة للطرفني. وعالوة على ذلك فإن االتفاقات ذات الصلة ينبغي أن 
تتضمن اتفاقًا بشأن نزع األسلحة من جيع األراضي. ولو أن هذا كان 
قد حتقق يف وقت أبكر لكان قد أمكن جتنب األحداث املأساوية اليت 

وقعت يف منطقيت زيبا وسريربينيتسا وفيما حوهلما 358 .
وقالت ممثلة الواليات املتحدة إنه جيب عدم نسيان ما حدث يف 
سريبريينيتسا وزيبا ألهنما من املناطق اليت حتمَّل اجمللس مسؤولية خاصة 
عنهما. فهما من املناطق اآلمنة املشمولة حبماية األمم املتحدة، حيث 
العنف  من  احلماية  وشرعيته  اجمللس  توفر سلطة  أن  يأمل  اجمللس  كان 
العاملي الشريف  العام  واالعتداء. ومن املفجع أن سلطة اجمللس والرأي 
اجمللس  على  وتقع  البوسنة.  صرب  لزعامة  بالنسبة  الكثري  يعنيان  ال 
مث  العدالة.  إىل  املسؤولني  تقدمي  وكفالة  حدث  عما  التحري  مسؤولية 
تناولت املتحدثة القرار فأشارت إىل مطالبة القرار لصرب البوسنة بتسهيل 
الوصول الفوري إىل األشخاص املشردين من سريربينيتسا وزيبا، وكذلك 
مطالبته مبنح حرية الوصول لألشخاص احملتجزين وباحرتام حقوق أولئك 
أولئك  أن  عن  اإلعراب  القرار  تكرار  إىل  أيضًا  وأشارت  األشخاص. 
الذين انتهكوا القانون اإلنساين الدويل سيخضعون للمساءلة كأفراد عن 
ليس ضروريًا  ما حدث يف سريربينيتسا  بشأن  احلقيقة  أفعاهلم. وحتديد 

املرجع نفسه، الصفحتان 4 و5.  357

املرجع نفسه، الصفحة 6.   358



٧59 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

تقع  املرتكبة  الفظائع  فاملسؤولية عن  للسالم.  أيضًا  وإمنا  للعدالة فقط، 
على األفراد الذين أصدروا األوامر وارتكبوا اجلرائم. واملصاحلة احلقة لن 
تكون ممكنة ما مل يتم القضاء على الشعور باإلمث اجلماعي وما مل يتم 

حتديد املسؤولية الشخصية 359 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 1010 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة، وإذ يؤكد قراره 1004 
)1995( املؤرخ 12 متوز/يوليه 1995،

وإذ يؤكد جمدداً بياين رئيسه املؤرخني 20 و25 متوز/يوليه 1995، 
وإذ يساوره بالغ القلق ألن الطرف الصريب البوسين مل ميتثل امتثااًل كاماًل 

للمطالب الواردة يف هذين البيانني،
وإذ يؤكد جمدداً عدم مقبولية انتهاك القوات الصربية البوسنية ملنطقيت 

سريربينيتسا وزيبا اآلمنتني،
واهلرسك وسالمة  البوسنة  بسيادة جهورية  التزامه  يؤكد جمدداً  وإذ 

أراضيها واستقالهلا،
التوصل إىل تسوية شاملة عن طريق  بالسعي إىل  التزامه  وإذ يؤكد 
التفاوض للنزاعات يف يوغوسالفيا السابقة وضمان سيادة جيع الدول 
وإذ  دوليًا،  هبا  املعرتف  أراضيها ضمن حدودها  هناك وسالمة  القائمة 
السيادة  هبذه  املتبادل  االعرتاف  على  يعلقها  اليت  األمهية  على  يؤكد 

وسالمة األراضي،
انتهاكات  حبدوث  تفيد  اليت  التقارير  إزاء  القلق  بالغ  يساوره  وإذ 
خطرية للقانون اإلنساين الدويل يف سربريينيتسا وما حوهلا وألن كثرياً من 

سكان سريربينيتسا السابقني ال يستدل هلم على أثر،
من  وغريهم  املدنيني  السكان  حمنة  إزاء  أيضًا  القلق  يساوره  وإذ 
األشخاص املشمولني باحلماية مبوجب القانون اإلنساين الدويل، والذين 

يرجع أصلهم إىل منطقة زيبا،
وإذ يعرب عن تأييده القوي للجهود اليت تبذهلا جلنة الصليب األمحر 
وفاء  عدم  يدين  وإذ  املشردين،  األشخاص  إىل  للوصول  سعيًا  الدولية 
األمحر  الصليب  إىل جلنة  قدمها  اليت  بتعهداته  البوسين  الصريب  الطرف 

الدولية بشأن تسهيل الوصول إىل هؤالء األشخاص،
بوصول  فوراً  البوسين  الصريب  الطرف  يسمح  بأن  يطالب   -  1
الصليب  وجلنة  الالجئني  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  مفوضة  ممثلي 
األمحر الدولية والوكاالت الدولية األخرى إىل األشخاص املشردين من 
سريربينيتسا وزيبا الذين يوجدون يف املناطق الواقعة حتت سيطرة القوات 
الطرف  يسمح  وبأن  واهلرسك،  البوسنة  جهورية  من  البوسنية  الصربية 

املرجع نفسه، الصفحات 6 إىل 8.   359

الصريب البوسين ملمثلي جلنة لصليب األمحر الدولية بزيارة وتسجيل أّي 
أشخاص حمتجزين ضد رغبتهم، مبن فيهم أّي أفراد من قوات جهورية 

البوسنة واهلرسك؛
احرتامًا  البوسين  الصريب  الطرف  حيرتم  بأن  أيضًا  يطالب   -  2
كاماًل حقوق جيع أولئك األشخاص احملتجزين وأن يكفل سالمتهم، 

وحيث على إخالء سبيل أّي أشخاص حمتجزين؛
للقانون  انتهاكات  يرتكبون  الذين  جيع  أن  جمدداً  يؤكد   -  3

اإلنساين الدويل سيكونون مسؤولني شخصيًا عن هذه األفعال؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس بأسرع ما ميكن،   -  4
متاحة  معلومات  أّي  أيلول/سبتمرب 1995،   1 يتجاوز  ال  موعد  ويف 
لدى أفراد األمم املتحدة بشأن االمتثال هلذا القرار وانتهاكات القانون 

اإلنساين الدويل؛
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.  -  5

إىل  يطلب  اجمللس  إن  فقال  التصويت،  بعد  فرنسا  ممثل  وحتدث 
األمني العام أن يقدم إليه تقريراً قبل هناية الشهر عن تنفيذ القرار املتخذ 
تواً وعن التدابري املتخذة لوضع هناية النتهاكات القانون اإلنساين. بيد 
أن املتحدث حذر من أن اجمللس قد جيد أن عليه أن يتخذ إجراء مرة 
أخرى قبل ذلك التاريخ، قائاًل إن اجمللس عليه واجب حيال نفسه وهو 
أن يظل متيقظًا بشأن مسألة مصري آالف املدنيني املعرضني ملعاملة دنيئة 

ووحشية 360 .

 المقرر المؤرخ ٧ أيلول/سبتمبر 1995 
)الجلسة 35٧2(: بيان من الرئيس

يف 30 آب/أغسطس 1995، وعماًل بالقرار 1010 )1995(، قدم 
 . 361 وزيبا  سريربينيتسا  بأحداث  يتعلق  تقريراً  اجمللس  إىل  العام  األمني 
التقرير بأنه على الرغم من الطلبات املتكررة من  العام يف  وأفاد األمني 
بالوصول إىل  السماح  البوسنية  الصرب  ممثله اخلاص، رفضت سلطات 
تعذُّر  إىل  ذلك  وأدى  وزيبا،  سربريينيتسا  من  ُشردوا  الذين  األشخاص 
جع أدلة مباشرة من مصادرها على مدى احرتام صرب البوسنة حلقوق 
حدوث  إىل  بداهة  تشري  أدلة  توجد  ذلك  ومع  املشردين.  األشخاص 
على  البوسنة  صرب  هجوم  أثناء  الدويل  اإلنساين  للقانون  انتهاكات 
سربريينيتسا ويف أعقابه. ولذا يوصي األمني العام بأن يعيد اجمللس تأكيد 
ندائه العاجل إىل قيادة الصرب البوسنيني لكي تأذن بالوصول الفوري 
والكامل إىل املشردين من سربريينيتسا وينبغي أن يشمل ذلك إمكانية 
حامسة  خطوة  ميثل  زال  ما  وهو  نزيه،  دويل  حتقيق  إجراء  إىل  الوصول 

املرجع نفسه، الصفحة 8.   360

 .S/1995/755  361
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وحقوق  الدويل  اإلنساين  القانون  النتهاكات  الكامل  النطاق  لتحديد 
اإلنسان وللتصّدي ألّي جتاوزات مستمرة.

أيلول/سبتمرب 1995، أدرج  املعقودة يف 7  ويف اجللسة 3572، 
اجمللس ذلك التقرير يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا 
اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة 
بدون أن قد يكون له احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )إيطاليا( أنه 
ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء اجمللس، بأن يديل 

بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 362 :
العام املؤرخ 30 آب/أغسطس  نظر جملس األمن يف تقرير األمني 
1995 املقدم عماًل بقرار اجمللس 1010 )1995( املؤرخ 10 آب/

أغسطس 1995.
للطلبات  البوسين  الصريب  الطرف  امتثال  بقوة عدم  اجمللس  ويدين 
الواردة يف القرار 1010 )1995(. وأن رفض الطرف الصريب البوسين 
التعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وجلنة الصليب األمحر 
الدولية ال ميكن أن يؤكد القلق العميق املعرب عنه يف ذلك القرار ويف 

القرارات والبيانات السابقة.
ويؤكد اجمللس تصميمه على ضرورة حتديد مصري األشخاص الذين 
شردوا من سربريينيتسا وزيببا. ويؤكد من جديد مطالبه بأن يتيح الطرف 
الصريب البوسين ملمثلي مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 
وجلنة الصليب األمحر الدولية والوكاالت الدولية األخرى سبل الوصول 
البوسنة  جهورية  مناطق  ضمن  املتواجدين  األشخاص  هؤالء  إىل  فوراً 
السماح  مع  البوسنية،  الصربية  القوات  سيطرة  حتت  الواقعة  واهلرسك 
ملمثلي جلنة الصليب األمحر الدولية بزيارة أّي أشخاص يكونون حمتجزين 

رغم إرادهتم مع إدراجهم يف السجالت.
الصريب  الطرف  بأن حيرتم  أيضًا من جديد مطالباته  ويؤكد اجمللس 
يضمن  وأن  األشخاص  هؤالء  جيع  حقوق  احرتامًا كاماًل  البوسين 

سالمتهم وأن يطلق سراحهم.
انتهاكات  يرتكبون  الذين  أن جيع  على  اجمللس جمدداً  يؤكد  كما 
للقانون اإلنساين الدويل سيكونون مسؤولني شخصيًا عن هذه األفعال.

وحييط اجمللس علمًا بالتحقيقات اليت تعكف على إجرائها احملكمة 
الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون 
اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991 
املنشأة عماًل بقراره 827 )1993(. ويؤكد اجمللس من جديد يف هذا 
الصدد على أن تتعاون جيع الدول تعاونًا كاماًل مع احملكمة وأجهزهتا، 
مهمة  احملكمة  تراها  اليت  املواقع  إىل  الوصول  سبل  ذلك كفالة  يف  مبا 

لتحقيقاهتا.

 .S/PRST/1995/43  362

تقريراً  ويقدم  جهوده  يواصل  أن  العام  األمني  إىل  اجمللس  ويطلب 
إىل اجمللس يف موعد غايته 6 تشرين األول/أكتوبر 1995 فيما يتعلق 
باالمتثال للقرار 1010 )1995( وأّي معلومات أخرى ذات صلة قد 

تكون متوافرة.
وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره الفعلي.

المداوالت التي أجريت في 8 أيلول/سبتمبر 1995 
)الجلسة 35٧5(

استأنف   ،1995 أيلول/سبتمرب   8 يف  املعقودة   ،3575 اجللسة  يف 
ممثلي  اجمللس  دعا  األعمال،  إقرار جدول  وبعد  البند.  نظره يف  اجمللس 
إىل  ومصر  وكرواتيا،  وتركيا،  واهلرسك،  والبوسنة  وباكستان،  أوكرانيا، 
املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلم احلق يف التصويت. ودعا اجمللس 
أيضًا السفري دارغومري ديوكيتش، بناًء على طلبه، إىل خماطبة اجمللس أثناء 
املناقشة الالحقة. مث وجه الرئيس )إيطاليا( انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة 

وثائق 363 .
وقال ممثل االحتاد الروسي إن بلده طلب عقد جلسة رمسية عاجلة 
جمللس األمن للنظر يف احلالة اليت طرأت من جراء قصف املواقع الصربية 
)الناتو(. ويعتقد االحتاد  من قبل طائرات منظمة حلف مشال األطلسي 
قوة  وقصف  اجلوية  الناتو  ضربات  استمرار  بأن  راسخًا  اعتقاداً  الروسي 
املبذولة  اجلهود  يقوضان  وإمنا  يعززان  ال  الصرب  للبوسنيني  السريع  الرد 
للتوصل إىل تسوية سلمية. فهذه اخلطوات تتجاوز قرارات جملس األمن 
وتغري طابع صون السلم لعملية األمم املتحدة يف البوسنة، وتشرك اجملتمع 
من  عدداً  املتحدث  وأثار  الصراع.  أطراف  أحد  الصراع ضد  يف  الدويل 
انتهاكًا  انُتهكت  أواًل،  اجلوية.  الضربات  تنفيذ  طريقة  على  االعرتاضات 
البوسنة  يف  القوة  باستخدام  يتعلق  فيما  عليها  املتفق  اإلجراءات  شديداً 
واهلرسك. ومل تعقد مشاورات مع أعضاء اجمللس، على الرغم من النص 
أعضاء  إبالغ  عقدها، ومل جير  على وجوب   )1993( القرار 844  يف 
اجمللس يف الوقت املناسب باإلجراءات املتخذة. وقال إنه ال ميكن قبول 
هذه اإلغفاالت ألن اإلجراءات املتخذة متثل تغرياً نوعيًا يف طابع استخدام 
القوة. ثانيًا، إن أعمال القصف وإلقاء القنابل هذه كانت “غري متناسبة 
ومفرطة”. ثالثًا، جرى تغريُّ نوعي يف اإلجراءات “الثنائية”، مبعىن أنه مل 
تعد لدى األمم املتحدة سلطة إهناء استخدام القوة بدون موافقة الناتو. 
رابعًا، يبدو أنه قد ُوضعت مذكرة تفاهم بني منظمة الناتو واألمم املتحدة 
بشأن مسألة استخدام القوة اجلوية يف إطار الظروف اجلديدة، ووفقًا هلا 

رسالة مؤرخة 7 أيلول/سبتمرب 1995 موجهة إىل األمني العام من ممثل   363

االحتاد الروسي )S/1995/776(؛ ورسالة مؤرخة 7 أيلول/سبتمرب 1995 موجهة إىل 
رئيس جملس األمن من ممثل يوغوسالفيا )S/1995/778(؛ ورسالة مؤرخة 8 أيلول/

سبتمرب 1995 موجهة إىل األمني العام من ممثلي االحتاد الروسي، وأملانيا، وفرنسا، 
 .)S/1995/780( واململكة املتحدة، والواليات املتحدة
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ستستخدم القوة خارج حدود البوسنة واهلرسك. وهذا االستخدام للقوة 
اجلوية سيكون انتهاكًا مباشراً لقرارات اجمللس. وأخرياً، إن املشاركة النشطة 
القرار  يف  مبينة  هي  واليتها، كما  تتجاوز  السريع  الرد  قوة  جانب  من 
988 )1995(. ومل تتخذ اإلجراءات األخرية حلماية أفراد األمم املتحدة 
والقوافل اإلنسانية، بل كانت مبثابة مشاركة فعلية يف العمليات العسكرية 
ضد أحد األطراف. ومن مث مل تعد قوة الرد السريع حمايدة، رغم أهنا تظل 

جزًءا ال يتجزأ من عملية األمم املتحدة حلفظ السالم يف البوسنة 364 .
وذكر ممثل اململكة املتحدة أن وفد بلده واثق من أن ما قامت به 
األمم املتحدة ومنظمة حلف مشال األطلسي )الناتو( يف اآلونة األخرية 
واضحة  أهداف  له  عماًل  فقد كان  ومربراً.  اهلدف  مع  متناسبًا  كان 
وحمددة، ويرمي إىل محاية املناطق اآلمنة متاشيًا مع قرارات جملس األمن. 
وإذا امتثل صرب البوسنة للمتطلبات اليت شرحها هلم قادة األمم املتحدة 

يف امليدان فإن العمليات ستنتهي 365 .
وأكد ممثل فرنسا أن العمل العسكري الذي قامت به األمم املتحدة 
ومنظمة حلف مشال األطلسي )الناتو( ناجم عن القرارات اليت اختذت 
يف مؤمتر لندن يف 21 متوز/يوليه 1994، كجزء من خطة حلماية املناطق 
األمنية. ولقد بدأت هذه العمليات نتيجة لقصف سوق سراييفو املركزي، 
وهي تستند إىل آلية “املفتاحني”، مفتاح بيد األمم املتحدة واآلخر بيد 
مع  جتري  والعمليات  الشك  إليها  يرقى  ال  اآللية  هذه  وشرعية  الناتو، 
املتحدث  املتحدة. وذكر  األمم  اجمللس ومسؤوليات  احرتام صالحيات 
كذلك أن احلزم العسكري شرط ال غىن عنه لنجاح العمل الدبلوماسي، 
ومن الضروري رفع احلصار عن سراييفو، وسحب األسلحة الثقيلة إىل 
خارج منطقة االستبعاد، ووقف جيع اهلجمات عن املناطق اآلمنة 366 .

احلل  احتمال  عن  للدفاع  أنه  املتحدة  الواليات  ممثل  وذكر 
الدبلوماسي ليس لدى اجملتمع الدويل سوى خيار الرد بقوة على هجوم 
صرب البوسنة على سوق سراييفو. وقد أُنذر قادة صرب البوسنة بأن 
استمرار اهلجمات على املناطق اآلمنة سيؤدي إىل رد قوي. وقد اختاروا 
أعماهلم. وقد  نتائج  يتقبلوا  أن  اآلن  اإلنذار وعليهم  يتجاهلوا هذا  أن 
أوضحت األمم املتحدة وأوضحت منظمة حلف مشال األطلسي أهنما 
ال حتاربان صرب البوسنة. وستنتهي الضربات اجلوية مبجرد امتثال قيادة 
صرب البوسنة لشروط معينة، ال تدعو إىل أكثر من تنفيذ قرارات جملس 
األمن. فمجلس األمن هو الذي أنشأ املناطق اآلمنة وكّلف قوة األمم 
املتحدة للحماية بوالية ردع اهلجمات وعلى اجمللس أن يدعم جهود قوة 

األمم املتحدة للحماية لتنفيذ هذه الواليات 367 .

S/PV.3575، الصفحات 2 إىل 4.   364

املرجع نفسه، الصفحة 4.   365

املرجع نفسه، الصفحة 5.  366

املرجع نفسه، الصفحتان 5 و6.   367

وذكر ممثل نيجريا أن الضربات اجلوية قامت هبا منظمة حلف مشال 
قوات  شنته  الذي  للهجوم  ومدروسة  مناسبة  استجابة  هي  األطلسي 
صرب البوسنة مؤخراً على مركز مدين. ولكن نيجرييا تأسف، يف الوقت 
نفسه، ألنه أصبح ضروريًا استخدام تلك القوة وتأمل نيجرييا أاّل تكون 
الضربات اجلوية قد أحدثت ضرراً ال ميكن إصالحه حليدة األمم املتحدة. 

ومل يفت الوقت إلعادة تقييم االسرتاتيجية الراهنة 368 .
ورحب ممثل الصني بالتقدم احملرز يف جنيف. إاّل أنه قال إن بلده 
ال حيبذ استخدام الضربات اجلوية ملمارسة الضغط. فالقيام بذلك سيزيد 
من تعقيد احلالة وخيلق عقبات أمام أّية تسوية سياسية. ويف ضوء التقدم 
احملرز، من الضروري وقف الضربات اجلوية فورًا، لتهيئة بيئة مواتية لعملية 

تسوية سياسية 369 .
وذكرت ممثلة البوسنة واهلرسك أن حكومة بلدها تؤيد متامًا عمل 
األهداف  ضد  )الناتو(  األطلسي  مشال  حلف  ومنظمة  املتحدة  األمم 
إليها  البوسنة وترى أن مشروعية هذا العمل ال يرقى  العسكرية لصرب 

الشك، ألنه عمل يتفق مع القرار 836 )1993( 370 .
وذكر ممثل كرواتيا أن بلده يؤيد العملية اليت تقوم هبا منظمة حلف 
مشال األطلسي يف البوسنة. فبلده يؤمن بأن من الضروري مواصلة ممارسة 
الضغط على صرب البوسنة، وبأن مسار عمل الناتو سيساعد بشكل 
حاسم على إجياد تسوية سلمية دائمة وشاملة يف املنطقة. وتقدم كرواتيا 
العون يف هذا اجلهد بالسماح للقوات اجلوية التابعة للناتو باستخدام جماهلا 
اجلوي وبإتاحتها لقدرة الرد السريع التابعة لقوة األمم املتحدة للحماية 
استخدام موانئها. ومع تأييد املتحدث ألحدث مبادرة للسالم فإنه أكد 
يوغوسالفيا  جهورية  منطقة  يف  بالبلدان  املتبادل  االعرتاف  أمهية  على 
احلدود  مبكان محاية  األمهية  من  إن  وقال  السابقة  االحتادية  االشرتاكية 
الدولية يف املنطقة، وكذلك سيادة وسالمة أراضي جيع الدول الالحقة 
املنبثقة عن جهورية يوغوسالفيا االشرتاكية االحتادية السابقة، واحرتامها 
دون قيد أو شرط. ويقول وفد بلده أيضًا إن كرواتيا ال تشعر باالرتياح 
إزاء تردد جهورية يوغوسالفيا االحتادية يف إعالن تأييدها ملبدأ أساسي 

هو اإلعادة السلمية لسالفونيا الشرقية إىل باقي كرواتيا 371 .
وطالب السيد ديوكيتش جملس األمن بأن يتخذ تدابري سريعة لوقف 
)الناتو(،  األطلسي  منظمة حلف مشال  هبا  تقوم  اليت  اجلوية  الضربات 
واهلجمات اليت تشنها قوة الرد السريع على األهداف العسكرية واملدنية 
لصرب البوسنة. وقال إن الضربات اجلوية اليت قامت هبا منظمة الناتو 
بدأت كثأر للقصف الذي تعرضت له سراييفو، بيد أن نطاق الضربات 

املرجع نفسه، الصفحتان 8 و9.   368

املرجع نفسه، الصفحة 9.   369

املرجع نفسه الصفحتان 11 و12.  370

املرجع نفسه، الصفحتان 12 و13.   371
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وكثافتها ومدهتا تتجاوز بكثري التدابري الثأرية، فاملقصود منها بوضوح هو 
إحلاق ضرر بالغ بالقدرة العسكرية، والبنية األساسية االقتصادية، بل حىت 
باملرافق املدنية لصرب البوسنة. وعالوة على ذلك، فإن نطاق القصف 
وكثافته يتجاوزان بكثري الوالية اليت أعطيت لألمني العام وللناتو مبوجب 
قرارات جملس األمن ذات الصلة هبدف محاية املناطق اآلمنة يف البوسنة 
واهلرسك. واألمم املتحدة ومنظمة الناتو، باحنرافهما عن املبادئ التقليدية 
حلفظ السالم واحلياد وعدم التحيز، سلكتا طريقًا زلقًا ميكن أن يؤدي 
هبما إىل مزيد من التورط جبانب املسلمني البوسنيني، وإىل حرب شاملة 
مع صرب البوسنة. ويف الوقت الذي يبدو فيه أن مثة فرصة حقيقية يف 
متناول اليد لتحقيق سالم عادل ودائم، من الضروري عدم تضييع هذه 

الفرصة، ووقف الضربات اجلوية اليت تقوم هبا الناتو 372 .
وذكر ممثل أوكرانيا أنه يف ضوء التقدم املشجع جداً الذي حتقق يف 
عملية كفالة تسوية سلمية يف منطقة البلقان، من املستصوب استعراض 
مسألة وضع هناية ألّي قصف آخر لألهداف العسكرية التابعة لصرب 
البوسنة بواسطة طائرات الناتو. فخطوة كهذه من شأهنا أن توجد جواً 
مالئمًا للمحادثات وأن تساعد على تعزيز الثقة بني األطراف. واملسألة 
األخرى، اليت تتسم بقدر أكرب من العجالة، هي مسألة رفع اجلزاءات 

االقتصادية املفروضة على جهورية يوغوسالفيا االحتادية 373 .
اليت تقوم هبا  العملية اجلوية  أيد متحدثون آخرون  املناقشة،  وأثناء 
منظمة حلف مشال األطلسي )الناتو( ووصفوها بأهنا تتسق مع قرارات 
أن  البعض  374 . ورأى   )1993( القرار 836  األمن، ال سيما  جملس 

العملية ينبغي أن تستمر إىل أن حتقق أهدافها متامًا 375 .

 المقرر المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 1995 
)الجلسة 35٧6(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1995 أيلول/سبتمرب   8 يف  املعقودة   ،3576 اجللسة  يف 
ممثلي  اجمللس  دعا  األعمال،  إقرار جدول  وبعد  البند.  نظره يف  اجمللس 
املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبهما  على  بناًء  وكرواتيا،  واهلرسك  البوسنة 
)إيطاليا(  الرئيس  وجه  مث  التصويت.  يف  احلق  هلما  يكون  أن  بدون 
انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة مؤرخة 8 أيلول/سبتمرب 1995 موجهة 
واململكة  وفرنسا،  وأملانيا،  الروسي،  االحتاد  ممثلي  من  العام  األمني  إىل 

املرجع نفسه، الصفحتان 13 و14.   372

املرجع نفسه، الصفحتان 14 و15.   373

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7 )أملانيا(؛ والصفحتان 7 و8 )اجلمهورية   374

التشيكية(؛ والصفحتان 9 و10 )إندونيسيا(؛ والصفحة 10 )األرجنتني(؛ والصفحتان 
15 و16 )مصر(؛ والصفحة 17 )تركيا(؛ والصفحتان 17 و18 )باكستان(. 
املرجع نفسه، الصفحتان 15 و16 )مصر(؛ والصفحة 17 )تركيا(.   375

املتحدة، والواليات املتحدة 376 ، حييلون هبا نص البيان املشرتك واملبادئ 
أيلول/سبتمرب   8 يف  جنيف  يف  وقعهما  اللذين  عليها  املتفق  األساسية 
1995 وزراء خارجية البوسنة واهلرسك، وجهورية يوغوسالفيا االحتادية 
أعقاب  له، يف  ُأذن  أنه قد  أعلن  )صربيا واجلبل األسود(، وكرواتيا. مث 
مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل 

نيابة عن اجمللس 377 :
يرحب جملس األمن باالجتماع الذي عقد حتت رعاية فريق االتصال 
جهورية  خارجية  وزراء  بني   1995 أيلول/سبتمرب   8 يف  جنيف  يف 
االحتادية  يوغوسالفيا  وجهورية  وجهورية كرواتيا  واهلرسك،  البوسنة 
)صربيا واجلبل األسود(، ويرحب اجمللس بالبيان املشرتك الصادر يف ختام 
ذلك االجتماع وخباصة اتفاق األطراف على إعالن املبادئ األساسية 
بنية حسنة  التفاوض  على  بقوة  األطراف  اجمللس  عليها. وحيث  املتفق 
دائم يف  املبادئ هبدف حتقيق سلم  تلك  وبشكل عاجل على أساس 

جيع أحناء املنطقة.

 المقرر المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1995 
)الجلسة 35٧8(: القرار 1015 )1995(

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1995 أيلول/سبتمرب   6 مؤرخة   برسالة 
األمن 378 ، أحال األمني العام تقرير الرئيسني املتشاركني للجنة التوجيهية 
للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة خبصوص عمليات بعثة املؤمتر 
إىل جهورية يوغوسالفيا االحتادية. وكان التقرير يتضمن الشهادة املشار 

إليها يف القرار 1003 )1993( 379 .
ويف اجللسة 3578، املعقودة يف 15 أيلول/سبتمرب 1995، أدرج 
جدول  إقرار  وبعد  أعماله.  جدول  يف  أعاله  املذكورة  الرسالة  اجمللس 
األعمال، دعا اجمللس ممثلي أوكرانيا، وبلغاريا، والبوسنة واهلرسك، وكرواتيا 
مث  التصويت.  يف  احلق  هلم  يكون  أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل 
وجه الرئيس )إيطاليا( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم 
وفرنسا،  التشيكية،  واجلمهورية  وإيطاليا،  وأملانيا،  الروسي،  االحتاد  من 

واململكة املتحدة، والواليات املتحدة 380 .
إليها  توصلت  اليت  االستنتاجات  أن  واهلرسك  البوسنة  ممثل  وذكر 
حكومة بلده ختتلف اختالفًا كبرياً عن تلك اليت توصلت إليها بعثة املؤمتر 
تضاعفت  البوسنة،  حلكومة  فوفقًا  السابقة.  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل 
إىل  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  من  العسكرية  املساعدة  إمدادات 

 .S/1995/780  376
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صرب البوسنة خالل الفرتة ما بني كانون الثاين/يناير ومتوز/يوليه. وقال 
املتحدث إن وفد بلده يدهشه أن مشروع القرار املعروض على اجمللس 
املفروضة على جهورية يوغوسالفيا االحتادية ملدة  تعليق اجلزاءات  يؤيد 
180 يومًا. إاّل أن الوفد يعتقد أيضًا أن الوقت الذي كان فيه اجملتمع 
الدويل مستعداً ألن ينخدع بنظام بلغراد قد وىل إىل غري رجعة” وتأمل 
القرار  مشروع  أن  هو  للسالم  مبادرة  أحدث  معىن  يكون  أن  البوسنة 

سيكون القرار األخري يف سلسلة القرارات املتعلقة باجلزاءات 381 .
وقال ممثل أوكرانيا إن مشروع القرار يشكل اعرتافًا من اجملتمع الدويل 
إىل  التسوية  أجل  من  التعاون  يف  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  برغبة 
لفرتة  اجلزاءات  تعليق  استمرار  أن  تعتقد  أوكرانيا  أن  إاّل  تسوية سلمية. 
180 يومًا هو خطوة غري كافية. وميكن أن تكون أول خطوة يف هذا 
االجتاه هي جتديد عمليات عبور قائمة بضائع منفردة إىل أراضي جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية، باإلضافة إىل رفع احلظر على التجارة باملنتجات 
اليت ال تعترب اسرتاتيجية. ويف هذا السياق، ترحب أوكرانيا بالفقرة 3 من 
مشروع القرار، اليت تتيح للمجلس أن ينظر يف إدخال تعديالت على 
أن عملية رفع  أن خيتتم كلمته،  قبل  املتحدث،  اجلزاءات. وذكر  نظام 
املتبادل  االعرتاف  أن جتري جنبًا إىل جنب مع عملية  اجلزاءات ميكن 

بالدول اليت خلفت يوغوسالفيا السابقة 382 .
على  املفروضة  اجلزاءات  استمرار  إىل  مشرياً  بلغاريا،  ممثل  وقال 
األمم  يف  عضواً  بوصفها  بلغاريا،  إن  االحتادية،  يوغوسالفيا  جهورية 
آثارها  عن  النظر  بغض  اجلزاءات  بتنفيذ  صارمًا  تقيداً  تتقيد  املتحدة، 
املدمرة بالنسبة القتصادها، وتأمل أن تؤدي عملية السالم إىل مناقشة 
بشأن تعليق اجلزاءات ورفعها تدرجييًا. وأشار املتحدث إىل البيان الذي 
أصدره وزراء خارجية أوكرانيا وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا واليونان يف 18 
أيار/مايو وأعربوا فيه عن قلقهم إزاء احلالة العامة يف املنطقة اليت تتفاقم 
لالقرتاحات  بلده  تأييد حكومة  عن  اإلعراب  مكرراً  اجلزاءات،  بسبب 
وأكد  اجلزاءات.  أثر  من  للتخفيف  اخلارجية  وزراء  اليت طرحها  احملددة 
كذلك على أن أحد التحّديات اليت تواجه األمم املتحدة يتعلق مبدى 
املستهدفة  للبلدان غري  اخلاصة  االقتصادية  املشاكل  قدرهتا على حسم 

املتضررة من تنفيذ اجلزاءات 383 .
وقال ممثل كرواتيا إن وفد بلده يؤمن بأن اجلزاءات ما زالت من بني 
أكثر الوسائل فعالية يف أيدي اجملتمع الدويل لوضع هناية للصراع. واستبعاد 
ونفوذ  بالفعل،  أرسي  الذي  التوازن  يقوض  أن  شأنه  من  الوسيلة  هذه 
اجملتمع الدويل يف هذا الصراع. ويعتقد وفد كرواتيا أيضًا أن الرفع التدرجيي 
للجزاءات املفروضة على بلغراد جيب أن يكون نظري األفعال ال الوعود. 

S/PV.3578، الصفحتان 2 و3.  381

املرجع نفسه، الصفحات 3 إىل 5.  382

املرجع نفسه، الصفحات 5 إىل 7.  383

وهو يذّكر اجمللس أيضًا بأن قراره 871 )1993( أقام بوضوح الربط بني 
إهناء العزلة االقتصادية والسياسية لبلغراد وتعاوهنا يف إهناء احتالل أجزاء 
من كرواتيا. وحيذر الوفد من أن أّي استبعاد ملسألة األراضي الكرواتية اليت 
ما زالت حمتلة من خطة السالم الشاملة احلالية، مبا يف ذلك عدم ربطها 
بنظام اجلزاءات املفروض ضد بلغراد، سيضطر حكومة كرواتيا حتما إىل 

النظر يف وسائل مشروعة أخرى الستعادة سيادهتا 384 .
بلده حييط  التصويت، إن وفد  إندونيسيا، متحدثًا قبل  وقال ممثل 
بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر  بعثة  أصدرهتا  اليت  بالشهادة  علمًا 
السابقة. ويف الوقت نفسه تالحظ إندونيسيا مع القلق جوانب النقص 
يرتدون  أفراداً  أن  احلدود، وخاصة حقيقة  بإغالق  يتعلق  فيما  املستمرة 
يوغوسالفيا  جهورية  بني  احلدود  اجتياز  يف  يستمرون  العسكري  الزي 
اإلندونيسي  الوفد  سيصوت  ذلك  ومع  واهلرسك.  والبوسنة  االحتادية 
لصاحل مشروع القرار ألنه يعتقد أن إغالق احلدود ال يزال دعامة فّعالة 

لتحقيق تسوية تفاوضية 385 .
الصني إن جهورية يوغوسالفيا االحتادية بذلت جهوداً  وقال ممثل 
عديدة من أجل تنفيذ قرارات اجمللس ذات الصلة، مبا يشمل مواصلتها 
الوفاء بالتزامها بإغالق حدودها مع البوسنة واهلرسك. وترى الصني أن 
اجلهود اليت تبذهلا بلغراد من أجل الوفاء بالتزاماهتا ينبغي أن يعرتف هبا 
وستصوت  ملموسة.  بأعمال  قيامه  خالل  من  يشجعها،  وأن  اجمللس 
الصني لصاحل مشروع القرار الذي ميدد التعليق اجلزئي للجزاءات املفروضة 
على جهورية يوغوسالفيا االحتادية لفرتة 180 يومًا. ومع ذلك، متاشيًا 
مع موقف الصني من اجلزاءات، فإهنا ال حتبذ استخدام أساليب الضغط 
هذه  ألن  السابقة،  يوغوسالفيا  منطقة  يف  اإللزامية  اجلزاءات  قبيل  من 
باملدنيني  األذى  املسألة وإحلاق  تعقيد  ليس من شأهنا سوى  اخلطوات 
اجلزاءات  يرفع  أن  للمجلس  ينبغي  أنه  الصني  ترى  لذلك،  األبرياء. 
اجلزاءات  من  وأن خيفف  االحتادية  يوغوسالفيا  على جهورية  املفروضة 
معاناة  من  التخفيف  على  ستساعد  اخلطوة  فهذه  املتبقية.  االقتصادية 
االقتصادية  التنمية  االحتادية، وستيسر  يوغوسالفيا  الشعب يف جهورية 

جلميع بلدان املنطقة، وتسهم يف إعادة السلم واالستقرار 386 .
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن وفد بلده يرى أن مشروع القرار ميثل 
خاصة  وبصفة  املوضوع،  بشأن  السابقة  بالقرارات  مقارنًة  حتسنًا كبرياً 
ألنه خال من أحكام تتعلق بقرار بلغراد إغالق احلدود أمام جيع السلع 
هي  الصحيح  االجتاه  يف  األخرى  واخلطوة  اإلنسانية.  السلع  باستثناء 
الزيادة الكبرية يف اإلطار الزمين للتعليق املقبل لبعض اجلزاءات. ويف ضوء 
هذه العوامل، سيؤيد االحتاد الروسي مشروع القرار. ويعتقد، يف سياق 
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أوسع نطاقًا، أن السياسة البناءة اليت تنتهجها القيادة اليوغوسالفية ينبغي 
أن تلقى استجابة مناسبة من اجملتمع الدويل. وينبغي رفع اجلزاءات دون 
إىل  التوصل  أجل  من  املبذولة  اجلهود  يعوق  عليها  اإلبقاء  إبطاء، ألن 
تسوية سياسية. ونظراً ملوقف االحتاد الروسي املؤيد لرفع اجلزاءات فوراً، 
فإنه حييط علمًا بالفقرة 3 من مشروع القرار، اليت تؤكد من جديد قرار 
اجمللس أن ينظر يف اختاذ خطوات إضافية فيما يتعلق بالتدابري املنطبقة 
التقدم.  على جهورية يوغوسالفيا االحتادية على ضوء إحراز مزيد من 
فخطوات كهذه صوب زيادة التخفيف من اجلزاءات ميكن أن ُتتخذ يف 

أّي وقت، دون انتظار حلول املوعد النهائي الذي حيدده القرار 387 .
وذكر ممثل هندوراس أن اإلبقاء على اجلزاءات إىل وقت غري حمدد 
لن يساعد على حسم الصراع. وتأمل هندوراس أن يساعد رفع اجلزاءات 
االقتصادية  للتنمية  بالنسبة  اجلزاءات  متثله  الذي  العبء  ختفيف  على 
وتأمل  اجملاورة.  والبلدان  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  يف  واالجتماعية 
مع  التعاون  مواصلة  على  بلغراد  سلطات  القرار  مشروع  حيفز  أن  أيضًا 
اجملتمع الدويل، حىت ميكن للمجلس أن ينظر يف إلغاء نظام اجلزاءات 388 .

من  جوانب  تعليق  لفرتة  املقرتح  الطول  أن  بوتسوانا  ممثل  وذكر 
به سلطات  قامت  الذي  بالدور اإلجيايب  اعرتافًا واضحًا  اجلزاءات ميثل 
بلغراد يف األسابيع األخرية. وترحب بوتسوانا باالتفاق الذي ُوقع عليه 
من  البوسنة  بصرب  اخلاصة  الثقيلة  األسلحة  لسحب  األسبق  اليوم  يف 
ظهور  من  فحذر  اجلوية،  الضربات  مسألة  املتحدث  وتناول  سراييفو. 
قائاًل إن قصف سوق  البلقان،  املتحدة بشكل متحيز يف صراع  األمم 
ل استفزازاً وقحًا موجهًا إىل سلطة األمم املتحدة ويستحق  سراييفو شكَّ
رداً قويًا. بيد أنه ينبغي لألمم املتحدة أن تتجنب الظهور مبظهر التحيز 
تشّن حربًا يف  أن  املتحدة  لألمم  فال ميكن  الصراع.  لصاحل جانب يف 
البوسنة وتأمل يف الوقت ذاته يف حتقيق السالم، دون اإلخالل بتحقيق 
أن حيرص  األمهية مبكان  اهلدفني. وعالوة على ذلك، من  أحد هذين 
األمم  سلطة  نقل  على  السيطرة  يفقد  أاّل  على  شديداً  حرصًا  اجمللس 
املتحدة إىل ترتيبات إقليمية، ففي هذه احلاالت، ينبغي لألمم املتحدة 
اجمللس  قيادة  أهنا حتت  يفرتض  يف عملية  أبداً  املتفرج  تأخذ مكان  أاّل 

وسيطرته 389 .
وقال ممثل نيجرييا إن وفد بلده يالحظ مع االرتياح االلتزام السياسي 
املتواصل من جانب بلغراد بإغالق احلدود. بيد أن نيجرييا تشعر بالقلق 
تدعو  فهي  ولذا  احلدود.  انتهاكات  باستمرار  تفيد  اليت  التقارير  إزاء 
املشروطة  األنشطة غري  لوقف جيع  املالئمة  اخلطوات  اختاذ  إىل  بلغراد 
وانتهاكات احلدود. ومع ذلك فهي ستؤيد مشروع القرار ألهنا شهدت 

املرجع نفسه، الصفحة 9.  387

املرجع نفسه، الصفحتان 9 و10.  388

املرجع نفسه، الصفحة 10.  389

إشارات تدل على أن سياسة “الرتغيب والرتهيب” اليت ميارسها اجمللس 
تأيت بأثرها املنشود وهو تغيري سلوك سلطات بلغراد 390 .

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 1015 )1995(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة، وبوجه خاص القرارات 
943 )1994( املؤرخ 23 أيلول/سبتمرب 1994، و970 )1995( 
 21 املؤرخ   )1995( و988   ،1995 الثاين/يناير  12 كانون  املؤرخ 
نيسان/أبريل 1995، و1003 )1995( املؤرخ 5 متوز/يوليه 1995،

وإذ يطلب إىل جيع الدول واجلهات األخرى املعنية احرتام سيادة 
جيع دول املنطقة وسالمتها اإلقليمية وحدودها الدولية،

وإذ يالحظ التدابري اليت اختذهتا جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا 
واجلبل األسود(، وال سيما التدابري املفصلة يف التقرير احملال مبوجب الرسالة 
األمن من  رئيس جملس  إىل  واملوجهة  أيلول/سبتمرب 1995  املؤرخة 6 
األمني العام، ملواصلة إغالق احلدود الدولية الساري املفعول بني جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( وجهورية البوسنة واهلرسك، 
فيما يتعلق جبميع السلع، باستثناء املواد الغذائية واللوازم الطبية واملالبس 
الالزمة لالحتياجات اإلنسانية األساسية، وإذ يالحظ مع االرتياح أن 
وجهورية  السابقة  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر  بعثة  بني  التعاون 

يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( ما زال طيبًا عمومًا،
)صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  قيام  أمهية  تأكيد  يعيد  وإذ 
واجلبل األسود( ببذل مزيد من اجلهود لتعزيز فعالية إغالق احلدود الدولية 
وجهورية  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  بني 
البوسنة واهلرسك فيما يتعلق جبميع السلع، باستثناء املواد الغذائية واللوازم 

الطبية واملالبس الالزمة لالحتياجات اإلنسانية األساسية،
املتشاركان  الرئيسان  هبا  قام  اليت  لألعمال  تقديره  عن  يعرب  وإذ 
للجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة وبعثة املؤمتر 
وإذ  األسود(،  واجلبل  االحتادية )صربيا  يوغوسالفيا  إىل جهورية  الدويل 
يشدد على أمهية إتاحة املوارد الالزمة لتعزيز قدرة البعثة على االضطالع 

مبهامها،
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،

يقرر تعليق القيود والتدابري األخرى املشار إليها يف الفقرة 1   -  1
من القرار 943 )1994( حىت 18 آذار/مارس 1996؛

يقرر أيضًا مواصلة تطبيق الرتتيبات املشار إليها يف الفقرات   -  2
13 و14 و15 من القرار 988 )1995(؛

املرجع نفسه، الصفحة 11.  390



٧65 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

االستعراض  قيد  احلالة  إبقاء  من  قرره  ما  جديد  من  يؤكد   -  3
الدقيق والنظر يف اختاذ مزيد من اخلطوات بشأن ما يطبق من تدابري على 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( يف ضوء أّي تقدم 

آخر تشهده احلالة؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  -  4

وحتدثت ممثلة الواليات املتحدة بعد التصويت، فأبرزت بعض النقاط 
القرار املتخذ تواً. أواًل، أن اجلزاءات اليت جيري تعليقها  اجلوهرية بشأن 
الثقايف والرياضي وعلى استعادة خدمات  التبادل  مقصورة أساسًا على 
النقل اجلوي للمسافرين من بلغراد وإليها وخدمات النقل املائي إىل ميناء 
بار. فليس هناك تعليق للجزاءات االقتصادية، مبعىن أنه مل حتدث زيادة 
يف ختفيف اجلزاءات. وكل ما فعله اجمللس هو متديد التخفيف الساري 
زيادة  أن  تعترب  املتحدة  الواليات  زالت  وما  إضافية.  أشهر  ستة  لفرتة 
التخفيف من اجلزاءات ينبغي أن تعقب خطوات حقيقية متخذة لتحقيق 
السالم، كاالعرتاف املتبادل فيما بني الدول اخللف ليوغوسالفيا السابقة. 
القرار 988 )1995( ما زالت نافذة متامًا، وهذا  ثانيًا، أن متطلبات 
يشمل الشرط الوارد يف الفقرتني 14 و15 من القرار 988 )1995( 
وهو أن يتقدم األمني العام بتقرير فوري إىل جملس األمن لو ثبت له عدم 
تقدمي  حالة  ويف  احلدود.  بإغالق  األسود  واجلبل  صربيا  سلطات  تقيد 
مثل هذا التقرير فإن التعليق سينتهي. ويف هذا الصدد، مثة دالئل على 
أوجه قصور يف تنفيذ صربيا واجلبل األسود اللتزاماهتا بإغالق حدودها. 
وبشكل خاص، فإن جهود صربيا واجلبل األسود ملساعدة صرب البوسنة 
يف إعادة اتصاالهتم العسكرية وشبكات دفاعهم اجلوية وتوفري مساعدات 

عسكرية أخرى هلم تشكل خرقا لتعهدها بإغالق احلدود 391 .
فإن  الطابع،  فين  تواً  املتخذ  القرار  بينما  أنه  فرنسا  ممثل  وذكر 
التحسينات املدخلة عليه - زيادة فرتة التعليق إىل 180 يومًا - تعكس 
اقتناع وفد بلده بأن دينامية تفاوض يبدو أهنا قد بدأت وجيب تشجيعها. 
تطور  أساس  على  يقرر،  ألن  للمجلس  الفرصة  تتاح  أن  فرنسا  وتأمل 

احلالة، ما يراه بشأن زيادة ختفيف اجلزاءات 392 .

 المقرر المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 1995 
)الجلسة 3580(: بيان من الرئيس

استأنف  أيلول/سبتمرب 1995،  املعقودة يف 18  اجللسة 3580،  يف 
ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة 
يكون له احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )إيطاليا( أنه قد أذن له، 

املرجع نفسه، الصفحتان 12 و13.  391

املرجع نفسه، الصفحتان 13 و14.  392

يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل 
بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 393 :

يأسف جملس األمن للتصعيد السريع يف احلالة العسكرية يف أرض 
حمنة  إزاء  قلقه  عميق  عن  ويعرب  واهلرسك  البوسنة  املعركة يف جهورية 

السكان املدنيني املرتتبة على ذلك.
ويطلب اجمللس إىل جيع األطراف املشرتكة يف األنشطة العسكرية 
وأن  فوراً  أن تكف عنها  البوسنة  العدائية يف غرب  اهلجومية واألعمال 
اليت  األمهية  احرتامًا كاماًل. ويشدد على  احملليني  السكان  حترتم حقوق 
يعلقها على اجلهود املكثفة املبذولة للتخفيف من حمنة الالجئني واملشردين 
وعلى التعاون الكامل من جانب األطراف يف هذا الصدد مع قوة األمم 
املتحدة للحماية والوكاالت اإلنسانية الدولية. ويكرر اجمللس أن ال سبيل 
إىل حل النزاع يف جهورية البوسنة واهلرسك بالوسائل العسكرية وحيث 
جيع األطراف على عدم اغتنام احلالة الراهنة إلحراز مكاسب عسكرية. 
املتفق  املبادئ األساسية  الكامل إلعالن  تأييده  ويعرب من جديد عن 
يوفر  الذي   1995 أيلول/سبتمرب   8 يف  جنيف  يف  وقع  الذي  عليها 

أساسًا للتفاوض هبدف حتقيق سالم دائم يف جيع أحناء املنطقة.
الدامنركيني  كما يأسف اجمللس ملقتل أحد أفراد قوة حفظ السالم 
وجلرح تسعة آخرين، ويقدم تعازيه إىل حكومة الدامنرك وإىل أسرة عضو 

قوة حفظ السالم املتوىف.

 المقرر المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 1995 
)الجلسة 3581(: القرار 1016 )1995(

استأنف  أيلول/سبتمرب 1995،  املعقودة يف 21  اجللسة 3581،  يف 
ممثلي  اجمللس  دعا  األعمال،  إقرار جدول  وبعد  البند.  نظره يف  اجمللس 
املناقشة  املشاركة يف  إىل  بناًء على طلبهما،  البوسنة واهلرسك وكرواتيا، 
بدون أن يكون هلما احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )إيطاليا( انتباه 
أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات 

اجمللس السابق 394 ، وإىل عدة وثائق أخرى 395 .
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة، وإىل بيان رئيسه املؤرخ 
18 أيلول/سبتمرب 1995،

.S/PRST/1995/47  393

.S/1995/810  394

رسالة مؤرخة 19 أيلول/سبتمرب 1995 موجهة إىل رئيس جملس األمن من   395

ممثل البوسنة واهلرسك )S/1995/808(؛ ورسالة مؤرخة 20 أيلول/سبتمرب 1995 
.)S/1995/812( موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل كرواتيا
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يف  الساحة  على  العسكري  الوضع  إزاء  القلق  بالغ  يساوره  وإذ 
جهورية البوسنة واهلرسك وإزاء حمنة السكان املدنيني فيها اليت تشكل 

أزمة إنسانية ذات أبعاد خطرية،
وإذ يساوره القلق بشكل خاص بالنسبة للعواقب اإلنسانية للقتال 
الذي وقع مؤخراً، مبا يف ذلك إزهاق األرواح ومعاناة السكان املدنيني، 

وتدفق موجات جديدة من عشرات اآلالف من الالجئني واملشردين،
وإذ يكرر اإلعراب عن تأييده التام للمبادئ األساسية املتفق عليها 

اليت مت التوقيع عليها يف جنيف يف 8 أيلول/سبتمرب 1995،
وإذ يساوره شديد القلق إزاء كل ما حيدث من أعمال هجوم وقتال 
يف جهورية البوسنة واهلرسك، من جانب األطراف املعنية، مبا يف ذلك 

ما وقع مؤخراً،
جهورية  حكومتا  قدمتها  اليت  بالتأكيدات  علمًا  حييط   -  1
يف  اهلجومية  باألعمال  يتعلق  فيما  وجهورية كرواتيا  واهلرسك  البوسنة 
غرب البوسنة، وإذ حييط علمًا بالتقارير القائلة بأن األعمال اهلجومية قد 
خفت حدهتا، يؤكد احلاجة إىل االمتثال الكامل للمطالب الواردة يف بيان 

رئيسه املؤرخ 18 أيلول/سبتمرب 1995؛
يأسف لوقوع خسائر يف األرواح بني قوات حفظ السالم   -  2
الدامنركية، ويعرب عن تعازيه حلكومة الدامنرك وأسر الذين فقدوا حياهتم 
من أفراد قوات حفظ السالم، ويطالب جيع األطراف بأن حترتم سالمة 

أفراد األمم املتحدة احرتامًا تامًا؛
يطلب إىل جيع األطراف وسائر اجلهات املعنية االمتناع عن   -  3
أعمال العنف والقتال، والتوصل فوراً إىل وقف إلطالق النار والكف عن 

أعمال القتال يف كافة أحناء أراضي جهورية البوسنة واهلرسك؛
يطلب إىل الدول األعضاء اليت تعمل من أجل التوصل إىل   -  4
الغاية،  هلذه  تكثيف جهودها، حتقيقًا  املنطقة  تسوية سلمية شاملة يف 
مع األطراف لضمان عدم استغالهلا للوضع احلايل وحلملها على ممارسة 

أقصى قدر من ضبط النفس؛
أساس  وعلى  نية  حبسن  األطراف  تتفاوض  بأن  يطالب   -  5
جنيف يف 8  عليها يف  التوقيع  مت  اليت  عليها  املتفق  األساسية  املبادئ 

أيلول/سبتمرب 1995 بغية إقرار سلم دائم يف كافة أحناء املنطقة؛
يكرر التأكيد على استحالة تسوية النزاع يف جهورية البوسنة   -  6

واهلرسك عسكريًا؛
حيث جيع الدول واملنظمات اإلنسانية الدولية على تكثيف   -  7

جهودها للمساعدة يف ختفيف حمنة الالجئني واملشردين؛
وقت  أقرب  يف  اجمللس،  يزود  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  8
ممكن، مبعلومات عن األوضاع اإلنسانية، مبا يف ذلك املعلومات املتاحة 

عن طريق مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وغريها من 
املصادر؛

يقرر أن ُيبقي املسألة قيد نظره الفعلي.  -  9

المقرر المؤرخ 12 تشرين األول/أكتوبر 1995 
)الجلسة 358٧(: بيان من الرئيس

 ،1995 األول/أكتوبر  تشرين   12 يف  املعقودة   ،3587 اجللسة  يف 
استأنف اجمللس نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس 
ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون 
أن يكون احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )نيجرييا( أنه قد أذن له، 
يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل 

بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 396 :
الذي مت  النار  اتفاق وقف إطالق  نفاذ  ببدء  يرحب جملس األمن 
التوصل إليه يف 5 تشرين األول/أكتوبر 1995 بني األطراف البوسنية.

قاموا  من  لكل  امتنانه  عن  ليعرب  الفرصة  هذه  اجمللس  وينتهز 
بالتفاوض بشأن اتفاق وقف إطالق النار ولقوة األمم املتحدة للحماية 
وغريها ممن خاطروا حبياهتم يف كثري من األحيان، حىت جعلوا من املمكن، 
بالتعاون مع جيع األطراف، إعادة إمدادات الغاز والكهرباء إىل سكان 

سراييفو لتمكينهم من العيش يف ظروف أفضل.
التام ألحكام اتفاق وقف  ويطالب اجمللس جيع األطراف باالمتثال 
عملية  يعرض  أن  ميكن  عسكري  نشاط  أّي  عن  واالمتناع  النار  إطالق 
تثري حتركات  عملية  أّي  قلقه حلدوث  عميق  ويعرب عن  للخطر.  السلم 
هنائية  تسوية  إىل  وبالتوصل  السلم  بعملية  تضر  النطاق  واسعة  سكانية 
وعادلة. ويساور اجمللس القلق بصورة خاصة إزاء التقارير اجلديدة املتعلقة 
بتحركات السكان املشردين يف منطقيت سانسكي موست ومركونيتش غراد.

أينما  العرقي  التطهري  ممارسات  جلميع  القوية  إدانته  اجمللس  ويكرر 
حدثت وأيًا كان مرتكبها. ويطالب بوقف هذه األعمال فوراً ويشدد على 
احلاجة إىل التخفيف من املعاناة الناجتة عن هذه األفعال. وحيث اجمللس 
الطوائف،  الكامل حلقوق جيع  االحرتام  على  البوسنية  األطراف  جيع 

مبا يف ذلك حقها يف البقاء يف مكاهنا أو يف العودة إىل ديارها بسالم.
تفيد  اليت  اجلديدة  التقارير  إزاء  بقلق عميق  اجمللس خاصة  ويشعر 
بارتكاب أعمال التطهري العرقي يف منطقيت بانيالوكا وبرييدور، وخصوصًا 
التقارير، مبا يف ذلك تلك الواردة من املنظمات اإلنسانية الدولية، اليت 
تفيد بأن القوات الصربية البوسنية والقوات األخرى شبه العسكرية تلقي 
القبض على من كان يف سن اجلندية من الرجال والفتيان غري الصربيني. 

ويطالب اجمللس باإلفراج عن أولئك األشخاص فوراً.
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األمم  ألفراد  يتيح  بأن  البوسين  الصريب  الطرف  اجمللس  ويطالب 
املباشر  الوصول  إمكانية  الدولية  األمحر  الصليب  جلنة  وممثلي  املتحدة 
وغري املقيد إىل جيع املناطق املثرية للقلق. ويطالب أيضًا بالسماح ملمثلي 
جلنة الصليب األمحر الدولية بزيارة وتسجيل أّي أشخاص حمتجزين ضد 
إرادهتم. ويكرر اجمللس يف هذا الصدد مطالباته الواردة يف القرار 1010 
أيلول/سبتمرب 1995 بشأن  الصادر يف 7  بيان رئيسه  )1995( ويف 

سريربينيتسا وزيبا.
بارتكاب،  أمروا  أو  ارتكبوا،  الذين  أن  جديد  من  اجمللس  ويؤكد 
انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل سيكونون مسؤولني شخصيًا عن هذه 
األعمال. ويشري اجمللس يف هذا الصدد إىل إنشاء احملكمة الدولية حملاكمة 
األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل 
املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991 عماًل بقراره 827 
)1993( مؤكداً على أنه ينبغي جلميع الدول أن تتعاون تعاونًا تامًا مع 

احملكمة الدولية وأجهزهتا.
وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره الفعلي.

المقرر المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 
)الجلسة 3601(: القرار 1026 )1995(

يف 23 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، وعماًل بالقرارات 981 )1995( 
و982 )1995( و983 )1995(، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً 
وكان   . 397 السابقة  يوغوسالفيا  يف  الثالث  السالم  حفظ  بعثات  عن 
املقصود من هذا التقرير هو مساعدة اجمللس يف مداوالته املتعلقة مبستقبل 

تلك البعثات.
وقال األمني العام يف تقريره إن االتفاق اإلطاري العام، الذي وّقعه 
باألحرف األوىل رؤساء البوسنة واهلرسك وكرواتيا وصربيا يف 21 تشرين 
السالم  لتحويل  الالزم  األساس  يوفر  دايتون،  الثاين/نوفمرب 1995 يف 
إىل حقيقة واقعة ويتضمن االتفاق اإلطاري جوانب عديدة ذات آثار 
بالغة الشأن ال بالنسبة إىل قوات األمم املتحدة حلفظ السالم املوزوعة 
يف يوغوسالفيا السابقة فحسب، وإمنا بالنسبة إىل دور املنظمة يف تلك 
املنطقة يف املستقبل أيضًا وهي آثار ال يزال يتعني تقييمها وحتليلها. وفيما 
يتعلق بقوة األمم املتحدة للحماية، قال األمني العام إنه حيث إن االتفاق 
يتوخى أن تتوىل قوة تنفيذ جديدة، يأذن جملس األمن بإنشائها، مسؤولية 
حتقيق جوانب االستقرار العسكري واإلقليمي، فإن املهمة األساسية لقوة 
األمم املتحدة للحماية تتمثل يف الرتتيب لنقل املسؤولية إىل قوة التنفيذ. 
وإىل حني االنتهاء من الرتتيبات املتعلقة بنقل املسؤولية إىل قوة التنفيذ، 

S/1995/987. وقد نظر اجمللس يف التقرير أيضًا يف جلسته 3600، يف   397

إطار البند 11 “احلالة يف كرواتيا” من جدول األعمال )انظر اجلزء 21 - كاف من 
هذا الفصل(.

للحماية  املتحدة  لقوة األمم  احلالية  الوالية  بتمديد  العام  أوصى األمني 
ملدة شهرين أو إىل أن جيري نقل السلطة بصورة مناسبة بني قوة األمم 
املتحدة للحماية وقوة التنفيذ رهنًا بصدور إذن بذلك من جملس األمن.

ويف اجللسة 3601، املعقودة يف 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، 
استأنف اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك وأدرج التقرير 
املذكور أعاله يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس 
ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن 
يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )عمان( انتباه أعضاء اجمللس 
وأملانيا،  واألرجنتني،  الروسي،  االحتاد  من  مقدم  قرار  مشروع  نص  إىل 
التشيكية، وفرنسا، واململكة املتحدة، وهندوراس،  وإيطاليا، واجلمهورية 
الثاين/ تشرين  مؤرخة 29  رسالة  إىل  وكذلك   ، 398 املتحدة  والواليات 

نوفمرب 1995 موجهة إىل األمني العام من ممثل الواليات املتحدة 399 ، 
حييل هبا نص االتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسنة واهلرسك.

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويب واعُتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 1026 )1995(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة وال سيما قراريه 982 
)1995( املؤرخ 31 آذار/مارس 1995، و998 )1995( املؤرخ 16 

حزيران/يونيه 1995،
واهلرسك  البوسنة  جهورية  باستقالل  التزامه  جديد  من  يؤكد  وإذ 

وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،
وجهورية  واهلرسك  البوسنة  بتوقيع جهورية  أخرى  مرة  يرحب  وإذ 
باألحرف  األخرى  واألطراف  االحتادية  يوغوسالفيا  وجهورية  كرواتيا 
األوىل على االتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسنة واهلرسك ومرفقاته 
)“اتفاق السالم” يف جمموعه( يف 21 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، يف 
دايتون، أوهايو، مما يعين االتفاق بني األطراف على التوقيع رمسيًا على 

اتفاق السالم،
جلميع  تامًا  امتثااًل  األطراف  جيع  امتثال  ضرورة  على  يؤكد  وإذ 
أحكام اتفاق السالم وعلى ضرورة تعاون جيع األطراف، تعاونًا تامًا، 
مع قوة األمم املتحدة للحماية واحملافظة على اتفاق وقف إطالق النار 

احلايل، وذلك قبل دخول ذلك االتفاق حيز النفاذ،
املتحدة  األمم  قوة  به  تضطلع  الذي  اإلجيايب  بالدور  يرحب  وإذ 

للحماية، وإذ يثين على أفراد القوة ألداء واليتهم،
الثاين/نوفمرب  تشرين   23 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  نظر  وقد 

،1995
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أفراد  وإذ يؤكد من جديد تصميمه على ضمان أمن وحرية حركة 
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف إقليم يوغوسالفيا السابقة، وإذ 
األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  مبوجب  الغاية،  هلذه  حتقيقًا  يتصرف، 

املتحدة،
الثاين/نوفمرب  العام املؤرخ 23 تشرين  بتقرير األمني  يرحب   -  1

1995؛
تنتهي  لفرتة  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  والية  متديد  يقرر   -  2
يف 31 كانون الثاين/يناير 1996، ريثما يتخذ اجمللس إجراءات أخرى 

بشأن تنفيذ اتفاق السالم؛
يدعو األمني العام إىل أن يبقي اجمللس على علم بالتطورات   -  3
اليت حتدث يف عملية السلم وأن يقدم إىل اجمللس، يف أقرب وقت ممكن، 
تقارير تتضمن ما يلزم من معلومات وتوصيات عن نواحي تنفيذ اتفاق 
السالم من حيث تأثريها على األمم املتحدة لتمكني اجمللس من اختاذ 
مقرر يكفل نقل السلطات بشكل منتظم، على حنو ما هو متوخى يف 

اتفاق السالم؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.  -  4

 المقرر المؤرخ ٧ كانون األول/ديسمبر 1995 
)الجلسة 3603(: بيان من الرئيس

 ،1995 األول/ديسمرب  7 كانون  يف  املعقودة   ،3603 اجللسة  يف 
استأنف اجمللس نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس 
ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون 
أن يكون له احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )االحتاد الروسي( أنه قد 
ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن 

يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 400 :
وإحراق  النهب  أعمال  إزاء  العميق  قلقه  عن  األمن  جملس  يعرب 
الدفاع الكروايت يف منطقيت مركونيتش  املنازل اليت ترتكبها قوات جملس 
القلق  مع  أيضًا  ويالحظ  الزمن،  من  فرتة  منذ  واملستمرة  وسيبوفو  غراد 
ما جرى ارتكابه من أعمال مماثلة على يد القوات الصربية البوسنية يف 
مناطق أخرى من البوسنة واهلرسك. ويشعر اجمللس أيضًا بالقلق العميق 
إزاء التقارير اليت تفيد بأن جملس الدفاع الكروايت يقوم بنقل معدات زرع 

األلغام إىل منطقيت مركونيتش غراد وسيبوفو.
ويرى اجمللس أن هذه األعمال خطرية ومدمرة لروح الثقة اليت ال غىن 

عنها لتنفيذ اتفاق السالم بشأن البوسنة واهلرسك.
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ويطالب اجمللس بوقف جيع هذه األعمال فوراً مؤكداً على ضرورة 
أن متارس جيع األطراف أقصى قدر من ضبط النفس وأن تبدي التعاون 

الذي يستلزمه جناح تنفيذ اتفاق السالم.

المقرر المؤرخ 15 كانون األول/ديسمبر 1995 
)الجلسة 360٧(: القرار 1031 )1995(

يف 13 كانون األول/ديسمرب 1995، وعماًل بالقرار 1026 )1995(، 
البوسنة  يف  السالم  عملية  يف  التطورات  عن  تقريراً  العام  األمني   قدم 
واهلرسك 401 . وأشار األمني العام يف التقرير إىل أن أهم تطور حدث 
منذ اعتماد القرار 1026 )1995( كان انعقاد مؤمتر تنفيذ السالم يف 
لندن يومي 8 و9 كانون األول/ديسمرب الذي أسفر عن اعتماد وثيقة 
ُعرفت باسم “نتائج لندن”. وقد وافق املؤمتر أيضًا على تسمية السيد 
كارل بيلت ممثاًل ساميًا ودعا جملس األمن إىل املوافقة على هذه التسمية. 
وتناول التقرير أيضًا جوانب تنفيذ اتفاق السالم اليت تتعلق باألمم املتحدة 
وإما  حاليًا  املتحدة  األمم  هبا  تقوم  معينة  أنشطة  مستقبل  إىل  وتطرق 
ستوقف أو ُتنقل إىل وكاالت أخرى. وقال األمني العام إن اتفاق السالم 
واهلرسك.  البوسنة  يف  الدائر  للنزاع  هناية  وضع  يف  حقيقيًا  أماًل  يعطي 
ورحب حبقيقة أن الدول األعضاء قررت أن تسند مهمة املساعدة على 
تنفيذ اتفاق السالم إىل األمم املتحدة وحدها، قائاًل يف هذا الصدد إنه 
ال ميكن إجياد املهارات واملوارد، وقبل كل شيء اإلرادة السياسية الالزمة 
إلهناء القتال والبدء يف بناء السالم يف البوسنة واهلرسك، إاّل من خالل 
األعضاء. وذكر،  والدول  الدولية  املنظمات  تعاوين بني كثري من  جهد 
مشرياً إىل الطرق اليت ميكن أن تسهم هبا األمم املتحدة يف ذلك اجلهد 
املشرتك، أن أهم هذه الطرق تتمثل يف ميداين اإلغاثة اإلنسانية وعودة 
الالجئني، وميدان الشرطة املدنية، الذي طلبت فيه األطراف من األمم 
املتحدة أن تقوم بنشر قوة شرطة مدنية تابعة لألمم املتحدة أكرب حجمًا 
من أّي وقت مضى. ومن بني اجملاالت األخرى اليت ميكن أن تساهم 

فيها األمم املتحدة حقوق اإلنسان.
ويف اجللسة 3607، املعقودة يف 15 كانون األول/ديسمرب 1995، 
استأنف اجمللس نظره يف احلالة يف جهورية البوسنة واهلرسك وأدرج تقرير 
األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس 
ممثلي إسبانيا، وأوكرانيا، والربازيل، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، وكرواتيا، 
على  بناًء  املشاركة،  إىل  واليابان  والنرويج،  ومصر،  وماليزيا،  وكندا، 
طلبهم، يف املناقشة بدون أن يكون هلم احلق يف التصويت. ودعا اجمللس 
أيضًا السيد فالديسالف يوفانوفيتش، بناًء على طلبه، إىل خماطبة اجمللس 
خالل املناقشة الالحقة. مث وجه الرئيس )االحتاد الروسي( انتباه أعضاء 
واألرجنتني،  الروسي،  االحتاد  من  مقدم  قرار  مشروع  نص  إىل  اجمللس 
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املتحدة،  واململكة  وفرنسا،  التشيكية،  واجلمهورية  وإيطاليا،  وأملانيا، 
والواليات املتحدة 402 ، وكذلك إىل عدة وثائق أخرى 403 .

وقال ممثل البوسنة واهلرسك إن اجمللس سيبت يف قرار شامل ينسحب 
البوسنة  وتتعهد  للسالم.  دايتون  اتفاق  لتنفيذ  املختلفة  اجلوانب  على 
االتفاق.  تنفيذ  يف  باملشاركة  التنفيذ،  لقوة  مستضيف  واهلرسك، كبلد 
وإنشاء  القائمة  الدميقراطية  املؤسسات  بتعزيز  واهلرسك  البوسنة  وتلتزم 
مؤسسات جديدة إلعادة سيادة القانون والنظام يف كل جزء من البلد، 
واهلرسك،  البوسنة  مواطين  جيع  واحرتام  والعدالة  السالمة  سيكفل  مما 
بغض النظر عن خلفيتهم العرقية أو الدينية. وقال املتحدث إن استعادة 
نفس  البوسنة  صرب  سلطات  فعلت  إذا  ممكنة  ستكون  املتبادلة  الثقة 
الشيء يف األراضي املوجودة حتت سيطرهتا، مبا يف ذلك بتقدمي مرتكيب 
جرائم احلرب للعدالة ومبنعهم من القيام بأّي دور سياسي يف املستقبل. 
العرقي  للتنوع  ينبغي أن تكون سراييفو مرة أخرى ال جمرد رمز  وأخرياً، 
أيضًا  تكون  أن  بل  فحسب،  واهلرسك  البوسنة  ولثراء  والثقايف  والديين 

منشأ األمل والتضامن الدوليني اجلديدين 404 .
وقال ممثل كرواتيا إنه مهما كانت الصعوبات واملآسي اليت حدثت يف 
السنوات األربع املاضية، فإن اتفاق السالم سيدفع البوسنة واملنطقة كلها 
قدمًا إىل األمام، ونشر قوات التنفيذ املتعددة اجلنسيات اجليد التوقيت، 
زخم  أن  بيد  السالم.  زخم  سيواصل  القرار،  مشروع  به  سيأذن  الذي 
السالم ال ميكن أن يتوقف هنا فاجلوانب االقتصادية واالنتخابية التفاق 
السالم جيب أن تنفذ بنفس االلتزام والقوة. وال ميكن لقوة التنفيذ املتعددة 
اجلنسيات وحدها أن تضمن السالم الدائم والعادل يف البوسنة. وتأسف 
كرواتيا ألن االتفاق بشأن تطبيع العالقات بينها والبوسنة واهلرسك، مبا 
يف ذلك االعرتاف املتبادل، مل يوّقع يف باريس. وكان موقف كرواتيا على 
الدوام هو أن االعرتاف غري املشروط شرط مسبق للحل املنصف جلميع 
القضايا املعلقة بني أّي دولتني ذايت سيادة. وتطرق املتحدث إىل مشروع 
القرار، فأكد على الفقرة 8، اليت تعرتف حبق جيع الالجئني والبوسنيني 
يف العودة إىل ديارهم األصلية يف أمان وتدعو األمم املتحدة إىل القيام 
توفر ألولئك  أن  إنه جيب  وقال  ديارهم.  إىل  إعادهتم  قيادي يف  بدور 
الالجئني واملشردين فرصة العودة إىل ديارهم أو تعويضهم عن ممتلكاهتم 
على حنو منصف وجيد التوقيت. واختتم املتحدث كلمته بعرضه موقف 

.S/1995/1033  402

العام  األمني  إىل  الثاين/نوفمرب 1995 موجهة  رسالة مؤرخة 29 تشرين   403

من ممثل الواليات املتحدة )S/1995/999(؛ ورسالة مؤرخة 7 كانون األول/ديسمرب 
1995 موجهة إىل األمني العام من ممثلي البوسنة واهلرسك وكرواتيا )S/1995/1021(؛ 
ورسالة مؤرخة 11 كانون األول/ديسمرب 1995 موجهة إىل األمني العام من ممثل 
اململكة املتحدة )S/1995/1029(؛ ورسالة مؤرخة 14 كانون األول/ديسمرب 1995 

.)S/1995/1034( موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن
S/PV.3607، الصفحتان 3 و4.  404

حكومة بلده بشأن تقرير األمني العام املؤرخ 13 كانون األول/ديسمرب 405  
عن تنفيذ االتفاق األساسي بشأن منطقة سالفونيا الشرقية وبارانيا وسريميوم 
الغربية 406 . فقال إن كرواتيا تشعر بالقلق ألن التقرير يؤكد على املخاطر 
اخلارجية ومل يؤكد تأكيداً كافيًا على أهم عنصر يف االتفاق، وهو نزع 
السالح. وليس بوسع كرواتيا أن تقبل حماولة لبناء منطقة آمنة جديدة 
وحمسنة يف منطقة فوكوفار احملتلة. ولذلك، فإن وزع قوة دولية كبرية إىل 
كرواتيا أمر غري مقبول. وينبغي باألحرى خفض اجلوانب العسكرية من 
قوة التنفيذ وتعزيز اجلوانب املدنية. وقال املتحدث كذلك إن أّي تأخري 
وزخم  جناحه.  إمكانية  من  سيقلل  األساسي  االتفاق  تنفيذ  معاجلة  يف 
السالم الذي يتضح يف تنفيذ اتفاق السالم يف البوسنة ينبغي السري على 

منواله واستخدامه لضمان السالم يف كرواتيا أيضًا 407 .
يكن  مل  السالم  اتفاق  على  التوقيع  إن  يوفانوفيتش  السيد  وقال 
باملهمة السهلة، واملهم أن السالم قد ساد يف النهاية وأن تنفيذ االتفاق 
سيعزز االستقرار، ليس فقط يف البوسنة واهلرسك، وإمنا أيضًا يف البلقان 
وأوروبا. واملهمة األساسية اليت ما زالت تنتظرنا هي التنفيذ التام التفاق 
السالم. وال تقع املسؤولية فقط على جهورية صربسكا واالحتاد املسلم/

الكروايت واألطراف املعنية األخرى، وإمنا على العناصر الدولية األساسية 
أيضًا وخباصة تلك اليت أنيط هبا االضطالع مبهام رئيسية يف جمال التنفيذ. 
تامًا جيع  ويوغوسالفيا، بدورها، على استعداد ألن حترتم وتنفذ تنفيذاً 
املتحدث  وذكر  االتفاق.  مبوجب  نفسها  على  قطعتها  اليت  االلتزامات 
كذلك أن من الضروري للمكونات العسكرية واملدنية للوجود الدويل يف 
البوسنة واهلرسك أن تتخذ موقفًا حمايداً وموضوعيًا جتاه جيع األطراف. 
ومن الضروري أيضًا منح صرب سراييفو ضمانات ملموسة وأكيدة بأن 
باالحرتام  اإلنسانية سوف حتظى  حريتهم وأمنهم ومساواهتم وحقوقهم 
التام وغري املشروط. وذكر املتحدث، مشرياً إىل مسألة اجلزاءات، أن وفد 
بلده يتوقع أن يقوم اجمللس عما قريب، وفقًا لالتفاق، باختاذ تدابري من 
شأهنا أن ترفع متامًا جيع اجلزاءات املفروضة على جهورية يوغوسالفيا 
اجلزاءات  “شلتها”  وقد  االحتادية،  يوغوسالفيا  وجهورية  االحتادية. 
الدولية وُعزلت عن اجملتمع الدويل، تسعى بإخالص إىل استعادة املكان 
الذي تستأهله بني أسرة األمم. وتعتقد جهورية يوغوسالفيا االحتادية أنه 
من خالل اتباعها سياسة بناءة تتجه إىل إرساء السالم يف جيع أرجاء 
أراضي يوغوسالفيا السابقة، فإهنا اكتسبت حقها يف تطبيع مركزها يف 
وجهورية  األورويب.  االحتاد  مع  عالقاهتا  تطبيع  ويف  الدولية  املنظمات 
يوغوسالفيا االحتادية، بوصفها من األعضاء املؤسسني، تطلب إىل جملس 
األمن أن يسمح هلا بأن تستأنف شغل مكاهنا الشرعي يف األمم املتحدة 
دون تأخري، على أساس االستمرارية، ووفقًا مليثاق األمم املتحدة والقانون 

.S/1995/1028  405

S/1995/951، املرفق.  406
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ُتفرض اآلن شروط إضافية  املقبول بصفة خاصة أن  الدويل. ومن غري 
لتطبيع وضع يوغوسالفيا يف األمم املتحدة. وبعد توقيع اتفاق السالم، 

يصبح من املنطقي أن تستعيد يوغوسالفيا حقوقها كاملة 408 .
وحتدث ممثل اململكة املتحدة قبل التصويت فذكر أن التوقيع على 
ببدء أمشل  يؤذنان  اجمللس  املعروض على  القرار  السالم ومشروع  اتفاق 
قرن من  قبل نصف  مارشال  منذ خطة  أورويب  بلد  بناء  عملية إلعادة 
ألمل  أريد  لو  حيويًا  أمراً  سيكون  العملية  تلك  على  واحلفاظ  الزمان. 
املهمة  تلك  من  هام  جانب  وهناك  واقعة.  حقيقة  يضحى  أن  السالم 
يف  وحمدودا  حمايدا  سيكون  التنفيذ  قوة  ودور  طبيعته.  يف  عسكري 
نطاقه ومدته. فهذه القوة لن تفرض التسوية السلمية، ولكنها ستتخذ 
اإلجراءات الالزمة لضمان االمتثال هلا. وإذا تقرر أن تقوم قوة التنفيذ، 
البوسنة من  تنفيذ مهامها، باحتجاز ونقل من تصادفهم يف  يف سياق 
أشخاص توجه إليهم هتم من طرف احملكمة إىل السلطات املناسبة فإن 
السلطة املختصة بذلك منصوص عليها يف مشروع القرار، عند قراءته مع 
اتفاق السالم. ولكن التنفيذ ليس جمرد عملية عسكرية. فالقوة العسكرية 
املتعددة اجلنسيات شرط ضروري ولكنه ليس كافيًا إلعادة بناء املؤسسات 
واهلياكل املدنية والسياسية واالقتصادية اليت جيب أن تشكل األساس ألّي 
ومزدهراً - وباختصار جلعل  جمتمع يرغب يف أن يظل موحداً ومستقراً 
يتعلق  فيما  التزامًا هائاًل  الدويل  اجملتمع  دائمًا ومستقراً. ويواجه  السالم 
بتنفيذ اتفاق السالم. وذلك االلتزام حباجة ألن يقابله تصميم مماثل من 
جانب شعب البوسنة، وكذلك من جانب جهورية يوغوسالفيا االحتادية 
وكرواتيا. وحذر املتحدث قبل أن خيتتم كلمته من أن عدم تعاون صرب 

البوسنة لن يؤدي إاّل إىل استمرار اجلزاءات االقتصادية 409 .
وذكر ممثل أملانيا أن مشروع القرار يفرض على أعضاء اجمللس مسؤولية 
صعبة. وبتصويت باإلجياب، سيضع اجمللس موضع التنفيذ عملية دولية 
عسكرية ومدنية هائلة. وقد قبلت األطراف جيعها وزع قوة التنفيذ، وهذا 
يتضمن استخدام القوة إذا لزم األمر. ومن الضروري أن تتقيد األطراف 
بتنفيذ التزامها باالمتناع عن استخدام القوة وكذلك أن تتعاون بالكامل 
السالم. ولكن،  اتفاق  تنفيذ  العسكري من  التنفيذ يف اجلانب  مع قوة 
مع أن اجلزء العسكري من تنفيذ اتفاق دايتون للسالم هو القاعدة اليت 
الفعلي سيكون مهمة مدنية. ولذا من  البناء  فإن  السالم  يرتكز عليها 
وذلك  اآلن،  حىت  حتقق  الذي  السياسي  اآلراء  توافق  تعزيز  الضروري 
أيضًا مساعدة  الضروري  انتخابات دميقراطية حرة ونزيهة، ومن  بإجراء 
وتأدية  األقليات؛  وحقوق  اإلنسان  حقوق  ورصد  احمللية،  األمن  قوات 
مهام إنسانية هامة؛ وإعادة البناء والتنمية لبلد مدمر اقتصاده. ويف هذا 
اجلهد، ستظل األمم املتحدة تقوم بدور هام حلفظ السالم يف البوسنة. 

املرجع نفسه، الصفحات 6 إىل 9.  408

املرجع نفسه، الصفحتان 9 و10.  409

وتؤيد أملانيا بالكامل مفهوم قوة عمل شرطة دولية قوية وبعثة مدنية تابعة 
لألمم املتحدة. وتطرق املتحدث إىل مسألة انضمام جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية إىل اجلمعية العامة، فقال إن وفد بلده سريحب بذلك، مبوجب 
الشروط اليت تقررها أجهزة األمم املتحدة املعنية. مث تناول مسألة تنسيق 
املهام املدنية اليت جيب القيام هبا يف إطار تنفيذ اتفاق السالم، فذكر أن 
املنظمات الدولية العديدة املعنية جيب أن تعمل يف نفس االجتاه. فمن 
املهم أاّل تكون هناك ازدواجية يف اجلهود. ويف هذا املقام، ينص مشروع 
النهائية  القرار بوضوح على مسؤوليات املمثل السامي باعتباره السلطة 
يف امليدان فيما يتعلق بالتنفيذ املدين وكمنسق للعمليات املدنية وباعتباره 
خمواًل سلطة إصدار التوجيهات حسبما يقتضي األمر. وذكر املتحدث يف 
ختام كلمته أن املسؤولني عن جرائم احلرب وانتهاكات القانون اإلنساين 
الدويل جيب أن يقدموا إىل العدالة. وبدون الكشف عن احلقيقة وبغري 
العدالة، ال ميكن حتقيق املصاحلة الوطنية. ومن مث فمن الصحيح أن يؤكد 
ليوغوسالفيا  الدولية  التام مع احملكمة  التعاون  القرار على أمهية  مشروع 
السابقة وأن يوضح أيضًا أن للمحكمة دوراً جيب أن تضطلع به يف هذا 

الصدد 410 .
وذكر ممثل األرجنتني أنه كما يرد بوضوح يف إحدى فقرات ديباجة 
مشروع القرار، فإن الصراع يف يوغوسالفيا السابقة ال يزال يهدد السلم 
واألمن الدوليني. وهذا يفسر انشغال اجلميع بأن الدور الرئيسي لألمم 
ظل  يف  السالم  اتفاق  تنفيذ  يف  سيتمثل  اجمللس،  خالل  من  املتحدة، 
بالنسبة  األمهية  البالغ  العمل  القرار سيبدأ  الدائم. ومبشروع  االستعراض 
واملساعدة  اإلنسان،  حقوق  محاية  مثل  جماالت  يف  املتحدة  لألمم 
مصدومة  األرجنتني  ولكن  األلغام.  وإزالة  املدنية،  والشرطة  اإلنسانية، 
حبقيقة أن اإلشراف على العمليات االنتخابية - وهو اجملال الذي تتمتع 
قد   - مضاهاهتما  ميكن  وال  بارزتني  وكفاءة  خبربة  املتحدة  األمم  فيه 
الذي  العرض  تؤيد  أوروبا. وهلذا،  والتعاون يف  األمن  منظمة  إىل  أسند 
تقدم به األمني العام إىل تلك املنظمة خبصوص إمكانية أن يستفاد من 
اخلربة القّيمة لألمم املتحدة يف هذا اجملال يف البوسنة. وتؤكد األرجنتني 
أيضًا على أمهية احملكمة الدولية. ولن يكون السالم دائمًا إاّل إذا واجه 

املسؤولون عن الفظائع عواقب أعماهلم 411 .
البوسنة  ورحب ممثل الصني بالتطورات اإلجيابية املتعلقة باحلالة يف 
واهلرسك. وقال إن جهورية يوغوسالفيا االحتادية بذلت جهوداً كبرية يف 
عملية السالم ينبغي أن يعرتف هبا اجملتمع الدويل ويشجعها، وينبغي أن 
حيسم سريعًا مسألة مركز جهورية يوغوسالفيا االحتادية يف األمم املتحدة. 
وانطالقًا من موقف الصني يف دعم عملية السالم يف يوغوسالفيا السابقة 
وألن مشروع القرار يدعو إىل اختاذ إجراءات فريدة يف ظل ظروف غري 

املرجع نفسه، الصفحات 9 إىل 12.  410

املرجع نفسه، الصفحة 13.  411
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عادية، فإن وفد الصني سيصوت مؤيداً مشروع القرار. غري أن ذلك ال 
توافق دومًا  تغيري. فالصني ال  أّي  يعين أن موقف الصني قد طرأ عليه 
على العمليات اليت يأذن هبا جملس األمن عندما يستند فيها إىل الفصل 
السابع من امليثاق ويعتمد تدابري إلزامية، وال بإمكاهنا أن توافق على أن 
يأذن اجمللس باستخدام القوة بغري حدود. ولذا فهي تعتقد أن قوة التنفيذ 
يتعني عليها لدى اضطالعها مبهمتها أن حتافظ على طابعها احليادي 
تتجنب  حىت  مفرط،  بشكل  القوة  استخدام  تتالىف  وأن  املتحيز  وغري 
تشويه صورة األمم املتحدة. وينبغي لقوة التنفيذ أن تقدم تقارير كاملة 
املراقبة  تقبل  وأن  األمن  إىل جملس  مهمتها  تنفيذ  عن  التوقيت  وحسنة 

والتوجيه من اجمللس 412 .

وقال ممثل نيجرييا إن وفد بلده كان يفضل عملية لألمم املتحدة 
العام،  ختضع سياستها ملراقبة اجمللس وختضع لإلشراف اإلداري لألمني 
رغم أن أطراف االتفاق طلبت قوة متعددة اجلنسيات. ومع أن نيجرييا 
على علم بالطبع مبالحظات األمني العام عن عدم قدرة األمم املتحدة 
يف الوقت احلاضر على االضطالع مبثل هذه العملية، فهي تعتقد أن ما 
تفتقده املنظمة يف الظروف احلالية هو املساندة السياسية والدعم باملوارد 
إنفاذ  بعمليات  مباشر  بشكل  تضطلع  لكي  األعضاء  الدول  ِقبل  من 
حسبما هو متوخى يف الفصل السابع من امليثاق. وتعتقد نيجرييا أيضًا 
أن اجمللس ينبغي أاّل يواصل التخلي جملموعة من الدول القوية عما ُيعترب 
الزمين ومفهوم  باإلطار  املتعلقة  املتحدة. واملسائل  عادة مسؤولية األمم 
العملية ليست واضحة متامًا، كما ال يستطيع املرء أن يقول بالضبط من 
أين يستمد منصب املمثل السامي شرعيته وسلطته. وال ينبغي ألعضاء 
اجمللس، كدول أعضاء يف األمم املتحدة، أن يؤيدوا قرارات تفضي إىل 
العام ملنظمة أخرى. وال تزال األمم املتحدة  إخضاع املنظمة أو أمينها 
أقوى تعبري عاملي عن إرادة اجملتمع الدويل. ومع ذلك، ونظراً إىل سياسة 
نيجرييا املتمثلة يف تأييد جيع مبادرات السالم واهلدف األّويل للمساعدة 

يف حل صراع البلقان، فإهنا ستؤيد مشروع القرار 413 .

وبعد ذلك طرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 1031 )1995(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،

يف  بالنزاعات  الصلة  ذات  السابقة  قراراته  جيع  إىل  يشري  إذ 
يوغوسالفيا السابقة،

وإذ يؤكد من جديد التزامه بتسوية سياسية متفاوض عليها للنزاعات 
يف يوغوسالفيا السابقة، مبا حيفظ السالمة اإلقليمية جلميع الدول هناك 

ضمن حدود معرتف هبا دوليًا،

املرجع نفسه، الصفحتان 14 و15.  412

املرجع نفسه، الصفحتان 16 و17.  413

وإذ يرحب بتوقيع االتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسنة واهلرسك 
ومرفقاته )“اتفاق السالم” يف جمموعه( يف مؤمتر باريس للسالم يف 14 
واهلرسك،  البوسنة  جهورية  جانب  من   1995 األول/ديسمرب  كانون 
وجهورية كرواتيا، وجهورية يوغوسالفيا االحتادية واألطراف األخرى يف 

االتفاق،
وإذ يرحب أيضًا باتفاق دايتون بشأن إقامة احتاد البوسنة واهلرسك 

املؤرخ 10 تشرين الثاين/نوفمرب 1995،
السالم  تنفيذ  مؤمتر  إليها  خلص  اليت  بالنتائج  يرحب كذلك  وإذ 
)مؤمتر   1995 األول/ديسمرب  و9 كانون   8 يومي  لندن  يف  املعقود 
لندن(، وخباصة قراره بإنشاء جملس لتنفيذ السالم وجملس توجيهي تابع 

له على النحو املشار إليه يف تلك النتائج،
وإذ يثين على املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة جلهوده الرامية 
الذي  لندن  مؤمتر  بقرار  علمًا  حييط  وإذ  سلمية،  لتسوية  التوصل  إىل 
يقضي بأن حيل جملس تنفيذ السالم حمل املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا 

السابقة،
األول/ديسمرب  13 كانون  املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  نظر  وقد 

،1995
وإذ يرى أن احلالة يف املنطقة ال تزال تشكل هتديداً للسلم واألمن 

الدوليني،
وقد عقد العزم على تعزيز التسوية السلمية للنزاعات وفقًا ملقاصد 

ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،

أواًل
يويل ترحيبه وتأييده التفاق السالم ويطلب إىل األطراف أن   -  1

تفي بااللتزامات املتعهد هبا يف ذلك االتفاق حبُسن نية؛
قيد  السالم  اتفاق  تنفيذ  على  اإلبقاء  عزمه  عن  يعرب   -  2

االستعراض؛
يرحب بالتقدم احملرز حنو االعرتاف املتبادل فيما بني الدول   -  3
وضمن  السابقة  االشرتاكية  االحتادية  يوغوسالفيا  جلمهورية  اخللف 

حدودها املعرتف هبا دوليًا؛
للقانون اإلنساين  باالمتثال  املتصلة  يؤكد من جديد قراراته   -  4
الدويل يف يوغوسالفيا السابقة، ويؤكد من جديد أيضًا على أن تتعاون 
األشخاص  حملاكمة  الدولية  احملكمة  مع  كاماًل  تعاونًا  الدول  جيع 
املرتكبة  الدويل  اإلنساين  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  عن  املسؤولني 
يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991 وأجهزهتا طبقا ألحكام 
القرار 827 )1993( املؤرخ 25 أيار/مايو 1993 والنظام األساسي 
للمحكمة الدولية، وأن متتثل لطلبات تقدمي املساعدة أو لألوامر الصادرة 
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النظام األساسي،  املادة 29 من  احملاكمة مبقتضى  دائرة من دوائر  عن 
ويطلب إليها السماح بإنشاء مكاتب للمحكمة؛

مع جيع  تعاونًا كاماًل  تتعاون  األطراف سوف  بأن  يسّلم   -  5
الكيانات املشاركة يف تنفيذ التسوية السلمية على النحو املبني يف اتفاق 
السالم أو اليت ختول بذلك من جانب جملس األمن، مبا يف ذلك احملكمة 
املتعددة  للقوة  اخلصوص  وجه  على  أذنت  قد  األطراف  وأن  الدولية 
اجلنسيات املشار إليها يف الفقرة 14 أدناه باختاذ اإلجراءات الالزمة، مبا 
يف ذلك استخدام القوة عند الضرورة لضمان االمتثال للمرفق 1 - ألف 

من اتفاق السالم؛

يرحب مبوافقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا على اعتماد   -  6
وتنفيذ برنامج لالنتخابات للبوسنة واهلرسك بناًء على طلب األطراف يف 

املرفق 3 من اتفاق السالم؛

يرحب أيضًا بالتزام األطراف، على النحو احملدد يف اتفاق   -  7
السالم، بتأمني متتع جيع األشخاص اخلاضعني لواليتها القانونية بأعلى 
مستوى من حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعرتف هبا دوليًا، ويؤكد 
سالم  إىل  للتوصل  حيوية  بأمهية  يتسم  االلتزام  هلذا  االمتثال  أن  على 
دائم، كما يرحب بدعوة األطراف جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، 
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومفوض األمم املتحدة السامي حلقوق 
اإلنسان، وسائر البعثات واملنظمات احلكومية الدولية أو اإلقليمية املعنية 
اإلنسان عن كثب يف  برصد حالة حقوق  القيام  إىل  اإلنسان،  حبقوق 

البوسنة واهلرسك؛

يرحب كذلك بالتزام األطراف حبق جيع الالجئني واملشردين   -  8
اإلنساين  بالدور  وينوه  األصلية يف سالم،  ديارهم  إىل  العودة  حرية  يف 
الطليعي الذي أسنده اتفاق السالم إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، بالتنسيق مع الوكاالت املعنية األخرى، وحتت سلطة األمني 
وتقدمي  ديارهم  إىل  واملشردين  الالجئني  إعادة  على  للمساعدة  العام 
اإلغاثة هلم، ويؤكد على أمهية أن تتم هذه اإلعادة على مراحل وبصورة 

تدرجيية ومنظمة؛

وتنمية  إعمار  إىل  املؤدية  الظروف  خلق  أمهية  على  يؤكد   -  9
املساعدات  تقدمي  على  األعضاء  الدول  ويشجع  واهلرسك،  البوسنة 

لربنامج التعمري يف ذلك البلد؛

يشدد على العالقة، املشار إليها يف نتائج مؤمتر لندن، بني   -  10
الدويل  اجملتمع  واستعداد  السالم،  اتفاق  يف  بالتزاماهتا  األطراف  وفاء 

االلتزام بتقدمي موارد مالية للتعمري والتنمية؛

يرحب باتفاق األطراف يف املرفق 1 - باء من اتفاق السالم   -  11
على أن إقرار تدابري تدرجيية لالستقرار اإلقليمي ومراقبة األسلحة أمر ال 
غىن عنه خللق سالم وطيد يف املنطقة، ويؤكد على أمهية تأييد جيع الدول 

األعضاء يف جهودها هلذه الغاية، ويؤيد التزام منظمة األمن والتعاون يف 
أوروبا مبساعدة األطراف على التفاوض بشأن هذه التدابري وتنفيذها؛

ثانيًا

يرحب باستعداد الدول األعضاء، سواء تصرفت من خالل   -  12
املنظمة املشار إليها يف املرفق 1 - ألف من اتفاق السالم أو بالتعاون 
تنفيذ  قوة  نشر  من خالل  السالم  اتفاق  يف  األطراف  ملساعدة  معها، 

متعددة اجلنسيات؛
يرسل  أن  إىل  الدويل  اجملتمع  األطراف  بدعوة  علمًا  حييط   -  13
للمنطقة، لفرتة تقرتب من عام، قوة تنفيذ متعددة اجلنسيات للمساعدة 
يف تنفيذ األحكام املتصلة باألراضي اإلقليمية وغريها من األحكام ذات 
الصلة بالنواحي العسكرية الواردة يف املرفق 1 - ألف من اتفاق السالم؛

يأذن للدول األعضاء، اليت تعمل، من خالل املنظمة املشار   -  14
إليها يف املرفق 1 - ألف من اتفاق السالم أو بالتعاون معها، على إنشاء 
قوة تنفيذ متعددة اجلنسيات حتت قيادة وسيطرة موحدة لكي تضطلع 

بالدور احملدد يف املرفقني 1 - ألف و2 من اتفاق السالم؛
يأذن للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجب الفقرة 14 أعاله   -  15
للمرفق االمتثال  وتأمني  التنفيذ  لتحقيق  الالزمة  التدابري  جيع   باختاذ 

1 - ألف من اتفاق السالم، ويؤكد أن األطراف مسؤولة بصورة متساوية 
عن االمتثال هلذا املرفق، وسوف ختضع على حنو متكافئ ملا قد تراه قوة 
تنفيذ ذلك  إجراءات من شأهنا ضمان  اجلنسيات من  املتعددة  التنفيذ 
املرفق ومحاية القوة املذكورة، وحييط علمًا بأن األطراف وافقت على أن 

تتخذ قوة التنفيذ مثل هذه التدابري؛
 14 الفقرة  مبوجب  تتصرف  اليت  األعضاء  للدول  يأذن   -  16
أعاله، طبقًا للمرفق 1 - ألف من اتفاق السالم، أن تتخذ جيع التدابري 
الالزمة لضمان االلتزام بالقواعد واإلجراءات اليت يضعها قائد قوة التنفيذ 
حبركة  يتعلق  فيما  واهلرسك  للبوسنة  اجلوي  اجملال  ومراقبة  قيادة  لتنظيم 

الطريان املدنية والعسكرية يف جمملها؛
يأذن للدول األعضاء بأن تتخذ جيع التدابري الالزمة، بناًء   -  17
على طلب قوة التنفيذ، سواء للدفاع عن القوة املذكورة أو ملساعدهتا على 
النهوض بواليتها، ويسّلم حبق القوة املذكورة يف اختاذ جيع التدابري الالزمة 

للدفاع عن نفسها ضد اهلجوم أو التهديد باهلجوم؛
يطالب األطراف باحرتام أمن قوة التنفيذ واملوظفني الدوليني   -  18

اآلخرين وحرية حركتهم؛
يقرر أنه اعتباراً من اليوم الذي يقدم فيه األمني العام تقريراً   -  19
قوة  إىل  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  السلطة من  نقل  بإمتام  اجمللس  إىل 
التنفيذ، تنتهي سلطة اختاذ تدابري معينة، املخولة للدول مبوجب القرارات 
770 )1992( املؤرخ 13 آب/أغسطس 1992 و781 )1992( 
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 31 املؤرخ   )1993( و816   1992 األول/أكتوبر  تشرين   9 املؤرخ 
املؤرخ 4 حزيران/يونيه 1993   )1993( آذار/مارس 1993 و836 
املؤرخ 18 حزيران/يونيه 1993 و958 )1994(  و844 )1993( 
التاريخ  نفس  توقف يف  الثاين/نوفمرب 1994، كما  تشرين  املؤرخ 19 
والقرارات   1993 أيار/مايو   6 املؤرخ   )1993(  824 القرار  أحكام 

الالحقة املتعلقة باملناطق اآلمنة؛
يطلب إىل حكومة البوسنة واهلرسك أن تتعاون مع قائد قوة   -  20
البوسنة واهلرسك يف ضوء  للمطارات يف  الفّعالة  اإلدارة  لكفالة  التنفيذ 
املسؤوليات املسندة إىل القوة مبوجب املرفق 1 - ألف من اتفاق السالم 

فيما يتعلق باجملال اجلوي للبوسنة واهلرسك؛
 17 إىل   14 الفقرات  يف  املمنوح  اإلذن  إهناء  بغية  يقرر،   -  21
إىل  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  من  السلطة  نقل  من  سنة  بعد  أعاله 
قوة التنفيذ، أن يستعرض يف ذلك التاريخ ويقر ما إذا كان من الواجب 
استمرار اإلذن استناداً إىل التوصيات الواردة من الدول املشاركة يف قوة 

التنفيذ ومن املمثل السامي عن طريق األمني العام؛
يقرر أيضًا أن احلظر املفروض مبوجب القرار 713 )1991(   -  22
واملعدات  األسلحة  على  ينطبق  أن   1991 أيلول/سبتمرب   25 املؤرخ 
اليت  األعضاء  الدول  تستخدمها  أن  فقط  هبا  يقصد  اليت  العسكرية 
تتصرف مبوجب الفقرة 14 أعاله أو تستخدمها قوات الشرطة الدولية؛

املنطقة، إىل تقدمي أوجه  الدول، وخباصة دول  يدعو جيع   -  23
الدعم والتسهيالت املالئمة، مبا يف ذلك مرافق العبور للدول األعضاء 

اليت تتصرف مبوجب الفقرة 14 أعاله؛
النحو  على  القوات  مبركز  املتعلقة  االتفاقات  بإبرام  يرحب   -  24
املشار إليه يف التذييل باء للمرفق 1 - ألف من اتفاق السالم، ويطالب 

األطراف بااللتزام التام هبذه االتفاقات؛
يطلب إىل الدول األعضاء اليت تتصرف عن طريق املنظمة   -  25
املشار إليها يف املرفق 1 - ألف من اتفاق السالم أو بالتعاون معها، أن 
تقدم تقارير إىل اجمللس، من خالل القنوات املالئمة مرة يف الشهر على 
األقل، على أن يقدم أول هذه التقارير يف موعد ال يتجاوز عشرة أيام 

بعد اعتماد هذا القرار؛
األطراف،  طلب  على  بناًء  سام،  ممثل  وظيفة  إنشاء  يؤيد   -  26
تنفيذ اجلوانب  السالم بشأن  اتفاق  للمرفق 10 من  يتوىل، طبقًا  لكي 
املدنية، رصد تنفيذ اتفاق السالم، والعمل على حشد وتنسيق أنشطة 
االقتضاء،  عند  هلا  التوجيه  وكفالة  املعنية  املدنية  والوكاالت  املنظمات 

ويوافق على ترشيح السيد كارل بيلدات ممثاًل ساميًا؛
منطقة  يف  األعلى  املرجع  هو  السامي  املمثل  أن  يؤكد   -  27
تنفيذ  بشأن  السالم  اتفاق  من   10 املرفق  تفسري  خبصوص  العمليات 

اجلوانب املدنية؛

يقرر أن تعمل جيع الدول املعنية، وخباصة الدول اليت ينشئ   -  28
بالصفة  السامي  املمثل  متتع  على كفالة  مكاتب،  السامي  املمثل  فيها 
القانونية الالزمة ألداء مهامه مبا يف ذلك صفة التعاقد وحيازة ممتلكات 

عقارية وشخصية والتصرف فيها؛
يالحظ أن التعاون الوثيق بني قوة التنفيذ وبني املمثل السامي   -  29

والوكاالت أمر حيوي لكفالة جناح التنفيذ؛
يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق السالم يف جممله، ويف هذا السياق   -  30
اتفاق  من  للمرفق 11  العاجل  للتنفيذ  يوليها  اليت  األمهية  على  يشدد 
السالم، ويقرر أن يبت بسرعة يف تقرير األمني العام الذي يوصي بإنشاء 
قوة شرطة مدنية تابعة لألمم املتحدة تتوىل املهام املبينة يف ذلك املرفق، 
تقرير  يف  املوصوفة  املسؤوليات  إليه  توكل  مدين  مكتب  إىل  باإلضافة 
األمني العام، ويقرر كذلك أن تبقى يف مسرح العمليات يف فرتة االنتقال 
الشرطة املدنية، وأفراد إزالة األلغام والشؤون املدنية وسائر األفراد الالزمني 
أحكام  عن  النظر  بصرف  التقرير  ذلك  يف  املبينة  باملهام  لالضطالع 

الفقرتني 33 و34 أدناه؛
مبكرة يف سراييفو إلجياد  إجراءات  اختاذ  إىل  احلاجة  يؤكد   -  31
يكفل  أن  العام  األمني  إىل  يطلب  الغاية  وهلذه  الطوائف،  بني  الثقة 
االنتشار املبكر لعناصر الشرطة املدنية التابعة لألمم املتحدة يف جهورية 

كرواتيا إىل سراييفو؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس التقارير الواردة   -  32
مؤمتر  ونتائج  السالم  اتفاق  من   10 للمرفق  طبقًا  السامي  املمثل  من 

لندن، بشأن تنفيذ اتفاق السالم؛

ثالثًا

يقرر إهناء والية قوة األمم املتحدة للحماية يف املوعد الذي   -  33
يقدم فيه األمني العام تقريراً إىل اجمللس يفيد بإمتام نقل السلطة من قوة 

األمم املتحدة للحماية إىل قوة التنفيذ؛
عن  العام  األمني  تقرير  يف  الواردة  الرتتيبات  على  يوافق   -  34
سحب قوة األمم املتحدة للحماية وعناصر املقر من قوات األمم املتحدة 
حلفظ السالم، مبا يف ذلك ترتيبات القيادة والسيطرة لقوة األمم املتحدة 

للحماية، بعد نقل السلطة منها إىل قوة التنفيذ؛
املتحدة  األمم  قوة  أفراد  جلميع  تقديره  خالص  عن  يعرب   -  35
ويشيد  السابقة،  يوغوسالفيا  يف  السالم  قضية  خدموا  الذين  للحماية 

بالذين جادوا حبياهتم والذين أصيبوا إصابات خطرية يف هذا السبيل؛
يأذن للدول األعضاء اليت تتصرف مبوجب الفقرة 14 أعاله   -  36
باستخدام جيع الوسائل الالزمة للمساعدة يف سحب قوة األمم املتحدة 

للحماية؛
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يطلب إىل األطراف كفالة سالمة وأمن قوة األمم املتحدة   -  37
للحماية، ويؤكد أن القوة ستظل متمتعة جبميع املزايا واحلصانات القائمة 

مبا يف ذلك خالل فرتة انسحاهبا؛

يطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريراً إىل اجمللس لدى إمتام   -  38
انسحاب قوة األمم املتحدة للحماية؛

رابعًا

يسلِّم بالطابع الفريد واالستثنائي واملعقد للحالة الراهنة يف   -  39
البوسنة واهلرسك مبا يتطلب استجابة استثنائية؛

يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  -  40

يف  أنه  فذكرت  التصويت،  بعد  املتحدة  الواليات  ممثلة  وحتدثت 
حني أن جزًءا كبرياً من عمل اجمللس قد أمثر، فإن قراراته وبياناته غالبًا 
ما وعدت بالكثري ولكنها مل تنجز إاّل القليل. ويف أحيان كثرية كانت 
رسالة اجمللس إىل شعب البوسنة رسالة مأساوية “إننا ال نستطيع الدفاع 
عنكم ولن ندعكم تدافعون عن أنفسكم”. ولكن اليوم، رسالة اجمللس 
اتفاق  بشأن  التفاوض  على  البوسنة  اجمللس  ساعد  فقد  خمتلفة  رسالة 
سالم، وأذن لقوة عسكرية قوية بأن تنفذ ذلك السالم، وميّكن البوسنة 
إىل  املتحدثة  وأشارت  الدويل.  الوجود  عند رحيل  السالم  من ضمان 
أن هدف قوة التنفيذ هو إعمال السالم، ال خوض حرب أو احتالل 
املوجودون يف  إذا كان  أنه  الشك يف  أحداً  أن خيامر  بلد، حمذرة من 
البوسنة محقى إىل حّد مهاجة هذه القوة أو التهديد مبهاجتها فإهنم 
جيب  األطراف  بأن  يسّلم  تواً  املتخذ  والقرار  فعلهم.  على  سيندمون 
أن تتعاون تعاونًا كاماًل مع احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة وبأن 
القوة  استخدام  فيها  مبا  اإلجراءات،  اختاذ  سلطة  لديها  التنفيذ  قوة 
وهذا  الصلة.  ذات  السالم  اتفاق  ألحكام  االمتثال  لضمان  الالزمة، 
القرار  عن  املنبثقة  والصالحيات  للواجبات  الرتحيب كتكملة  يلقى 
اآلن  األطلسي  مشال  حلف  منظمة  جمللس  وميكن   .)1993(  827
أن يؤكد على التزام األطراف بالتعاون الكامل مع احملكمة الدولية من 
املتهمني  األشخاص  نقل  التنفيذ سلطة  لقوة  الصريح  التخويل  خالل 
إىل احملكمة واحتجاز هؤالء األشخاص هلذا الغرض. وتؤكد الواليات 
املتحدة أيضًا على أمهية التزام كل بلد بالتعاون مع احملكمة وباالمتثال 
ألوامرها. فما مل متتثل أطراف الصراع اللتزاماهتا، فإنه ليس بوسعها أن 
تتوقع جين فوائد السالم، أو ضمان ختفيف اجلزاءات االقتصادية بشكل 
دائم، أو أن تأمل يف االنضمام التام إىل جمتمع األمم املتحضرة، مبا يف 
أنه  املتحدثة كذلك على  املتحدة. وشددت  األمم  العضوية يف  ذلك 
جيب إيالء اهتمام خاص إلجراء انتخابات دميقراطية، وضمان احرتام 

حقوق اإلنسان، والتخطيط لعودة آمنة لاّلجئني واملشردين، وإنشاء قوة 
شرطة حمرتفة والبدء يف برنامج شامل للتعمري االقتصادي 414 .

أن  اجمللس  على  أنه جيب  وهو  بلده  رأي  عن  فرنسا  ممثل  وأعرب 
الضرورية  الرتتيبات  االنتهاء من  أواًل، جيب عليه  يضطلع مبهام ثالث. 
لتنفيذ اجلوانب املدنية والعسكرية اليت تشكل جزًءا ال يتجزأ من اتفاق 
السالم. ثانيًا، جيب عليه أن حيافظ على وجود األمم املتحدة كلما كان 
ذلك الوجود ال غىن عنه. ثالثًا، جيب التأكيد على سلطة جملس األمن، 
فاجمللس، واجمللس وحده، باستطاعته مبوجب امليثاق أن يعطي الشرعية 
للوسائل العسكرية اليت ستستخدم. وجيب عليه أيضًا أن يضمن االتساق 
والعسكرية  املدنية  للجوانب  املنتظم  التقييم  خالل  من  للعملية  العام 
لتنفيذها. وقال املتحدث إن القرار املتخذ تواً يفي هبذه األهداف 415 .

وحتدث الرئيس، بصفته ممثل االحتاد الروسي، فأكد على أهم مسة 
هلذا القرار وهي أن الدول األعضاء املسامهة بقوات لقوة التنفيذ قد أذن 
هلا مبوجب القرار أاّل تفعل إاّل ما اتفقت عليه األطراف البوسنية ذاهتا. 
وعليه، لو حدث استخدام للقوة ضد منتهكي االتفاق، فإن القرار جيعل 
اتفاق األطراف مشروطًا باالمتثال لنهج متساو وحمايد إزاء جيع األطراف 
يف صراع البوسنة. واالحتاد الروسي، بدوره، سيدافع باستمرار عن ضرورة 
وفقًا  أنه،  املهم  العملية. ومن  إطار  بال مربر يف  القوة  استخدام  جتنب 
للقرار، يتوجب على جملس األمن أن يتخذ قراراً يف غضون عام فيما يتعلق 
باحلاجة إىل توسيع املكون العسكري للعملية. وهذا احلكم، مع التقارير 
املنتظمة اليت ستقدم إىل اجمللس بشأن سري العملية كلها، يكفل السيطرة 
أن  إىل  بوضوح  ويشري  األمن  جملس  جانب  من  هبا  املوثوق  السياسية 
العملية العسكرية الضخمة اجلارية يف البوسنة ال تعين بأّي حال استبدال 
األمم املتحدة باملنظمات اخلاصة أو اإلقليمية. وقال املتحدث كذلك إن 
القرار حيدد احلاجة إىل تعزيز االستقرار اإلقليمي والرقابة على األسلحة، 
وهذا يعين أن جيع األطراف جيب أن تكفل ختفيض احتياطات األسلحة 
لدى اجلانب البوسين، بداًل من زيادهتا. ولقد أكد اجمللس أيضًا أن حتقيق 
سالم عادل ودائم سيكون مستحيال بغري كفالة االمتثال حلقوق اإلنسان 
املعرتف هبا دوليًا، مبا فيها حق الالجئني واملشردين يف العودة حبرية. ومثة 
ضرورة أخرى هي تعاون جيع األطراف مع احملكمة الدولية، وفقًا لقرارات 
اجمللس وااللتزامات اليت تعهدت هبا األطراف أنفسها يف دايتون. ومما له 
أمهية بالغة يف هتيئة املناخ املالئم يف العالقات بني األطراف اختاذ تدابري 
فورية لتعزيز الثقة وبنائها، وخاصة يف املناطق اليت تعيش فيها اجملموعات 
تعقيداً هي احلالة يف سراييفو،  العرقية جنبًا إىل جنب. وأشد احلاالت 
حيث توجد حاجة عاجلة إىل منع اهلجرة اجلماعية الضخمة للسكان 
الصرب. ويتوقع االحتاد الروسي تنفيذاً عاجاًل للمهام املوكولة إىل األمني 

املرجع نفسه، الصفحات 21 إىل 23.  414

املرجع نفسه، الصفحات 23 إىل 25.  415
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العام مبقتضى القرار لكفالة إعادة الوزع السريع يف سراييفو لفرق إضافية 
من الشرطة املدنية التابعة لألمم املتحدة. ويؤيد االحتاد الروسي البت يف 
الرفع الفوري للجزاءات املفروضة على بلغراد وعلى جهورية الصرب، من 

أجل تعزيز التنفيذ الناجح لالتفاقات 416 .
اتفاق  تنفيذ  عن  النهائية  املسؤولية  أن  على  أوكرانيا  ممثل  وشدد 
قائاًل إن وفد أوكرانيا، يف  املتصارعة،  تقع على عاتق األطراف  السالم 
هذا السياق، يؤيد كل التأييد الفقرة 10 من القرار املتخذ تواً، اليت تربز 
واستعداد  السالم  اتفاق  يف  بالتزاماهتما  األطراف  وفاء  بني  ما  العالقة 
اجملتمع الدويل لتخصيص موارد مالية للتعمري والتنمية. وقال املتحدث، 
مشرياً إىل اجلوانب العسكرية للقرار املتخذ تواً، إن حكومة بلده تؤيد إذن 
اجمللس بقوة التنفيذ، اليت ستقدم تقارير شهرية إىل اجمللس عن أنشطتها. 
قوة  لعملية  سياسي  برصد  اجمللس  لقيام  مالئمة  وسيلة  ذلك  وسيكون 
التنفيذ. وإنشاء قوة التنفيذ هو خطوة حامسة صوب تسوية شاملة للصراع 
يف البوسنة واهلرسك. وسيتم وزع قوة التنفيذ كقوة حمايدة قادرة على تنفيذ 
اتفاق السالم وقادرة على محاية نفسها. ويف الوقت نفسه، تأمل أوكرانيا 
أن يتخذ قادة قوة التنفيذ جيع اخلطوات الضرورية لكفالة عدم إساءة 
استخدام احلق يف اختاذ جيع التدابري الضرورية للدفاع ضد التهديد بشن 
ملشاركة  خاص”  “نظام  إنشاء  إن  املتحدث  قال  اخلتام،  ويف  هجوم. 
الدول، اليت تأثرت اقتصاديًا أكثر من غريها بفعل امتثاهلا الصارم لنظام 
اجلزاءات املفروض على جهورية يوغوسالفيا االحتادية، يف إعادة تأهيل 
وتنمية البوسنة قد يكون أمراً مناسبًا. وميكن اعتبار هذه املبادرة تعويضًا 
جزئيًا عن باليني الدوالرات من اخلسائر اليت عانت منها الدول اجملاورة 

جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية 417 .
ورحب ممثل مصر باتفاق السالم وبالقرار املتخذ تواً. وقال إن مصر 
تأمل أن يتم التوصل إىل تسوية تفاوضية بني جيع األطراف املعنية بشأن 
حىت  السابقة،  يوغوسالفيا  داخل  الدول  خبالفة  الصلة  ذات  املسائل 
تتمكن الدول اخللف من مواصلة الدور الدويل اليت كانت تقوم به جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية يف املاضي. وتأمل أيضًا أن تتمكن شعوب الدول 
الودية  العالقات  إطار من  العيش يف سالم وأمن وكرامة يف  اخللف من 
املتبادلة فيما بني جيع الدول اخللف. وترى مصر أن من املهم ضمان 
مع  تعاون  هناك  يكون  وأن  واملشردين،  لاّلجئني  اآلمنة  الطوعية  العودة 
احملكمة الدولية، وأن جيري وزع قوة التنفيذ وأن تؤدي عملها يف إطار قرار 
من جملس األمن، مما يعين أن القوة تعمل بالوكالة عن اجملتمع الدويل 418 .

املرجع نفسه، الصفحتان 28 و29.  416

املرجع نفسه، الصفحات 32 إىل 34.  417

املرجع نفسه، الصفحتان 37 و38.  418

المقرر المؤرخ 21 كانون األول/ديسمبر 1995: رسالة 
موجهة من الرئيس إلى األمين العام

يف 13 كانون األول/ديسمرب 1995، وعماًل بالقرار 1025 )1995(، 
قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً 419  عن جوانب قيام اجمللس بإنشاء 
عملية تتألف من إدارة انتقالية وقوة انتقالية حلفظ السالم من أجل تنفيذ 
سالفونيا  مبنطقة  املتعلق  األساسي  االتفاق  من  الصلة  ذات  األحكام 
الشرقية وبارانيا وسرميوم الغربية 420 ، الذي مت التوقيع عليه يف 12 تشرين 

الثاين/نوفمرب 1995.
االتفاق  إبرام  أن  الرغم من  إنه على  التقرير  العام يف  األمني  وقال 
اإلطاري للسالم يف دولة البوسنة واهلرسك اجملاورة يؤمل أن يساعد على 
السجل  املنطقة ككل، فإن  السائد يف  املناخ  حدوث حتسن ضخم يف 
بتعهداته  منهما  وفاء كل  حيث  من  األساسي  االتفاق  لطريف  السابق 
ليس سجاًل مشجعًا، كما أن طابع عدم الدقة الذي يتسم به االتفاق 
له  االمتثال  على  سُيقبالن  الطرفني  أن  افرتاض  احلكمة  من  جيعل  ال 
بسهولة. ومن مث ينبغي أن تكون لدى القوة اليت سيجري نشرها والية 
يف إطار الفصل السابع من امليثاق، وجيب أن تكون لديها القدرة على 
إطار  يف  والية  وإسناد  واألمن.  السلم  لصون  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ 
السلطة  االنتقالية  اإلدارة  رئيس  أيضًا إلعطاء  أمر الزم  السابع  الفصل 
الالزمة لكي “حيكم”، على النحو املنصوص عليه يف االتفاق. وذكر 
األمني العام أنه ما زال يرى أن أفضل سبيل لنشر وقيادة القوة الالزمة 
هو أن يعهد هبما إىل حتالف من الدول األعضاء ال إىل األمم املتحدة. 
ومن مث فإن أحد اخليارات هو أن يأذن اجمللس للدول األعضاء بإنشاء 
الدول  بعض  أن  بيد  العملية.  اجلنسيات لالضطالع هبذه  متعددة  قوة 
عن  العامة،  األمانة  مع  أجريت  اليت  املشاورات  يف  أعربت،  األعضاء 
املتحدة.  لألمم  تابعة  قوة  األساسي  االتفاق  تنفيذ  تتوىل  تفضيلها ألن 
وإذا قبل اجمللس هبذا الرأي، فإن هذا لن يقلل من قوة احلجج املؤيدة 
إلعطاء القوة والية يف إطار الفصل السابع. وقال األمني العام كذلك 
إنه يف حني أن التنفيذ الفّعال للتجريد من السالح يف بداية العملية ميثل 
جيري  أن  املهم  من  فإن  لنجاحها،  الالزمة  العناصر  من  رئيسيًا  عنصراً 
تنفيذ اجلوانب املدنية أيضًا بأسرع ما ميكن. وبناًء على ذلك، فهو يوصي 
بأن يأذن اجمللس بإنشاء اجمللس االنتقايل وجلان التنفيذ احمللية. وسوف 
يعرض على اجمللس قريبًا ترشيح مسؤول مناسب ليشغل منصب رئيس 

اإلدارة االنتقالية.
وبرسالة مؤرخة 21 كانون األول/ديسمرب 1995 421 ، أبلغ رئيس 

جملس األمن األمني العام مبا يلي:

.S/1995/1028  419

S/1995/951، املرفق.  420

.S/1995/1053  421
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األول/ 13 كانون  املؤرخ  تقريركم  يف  األمن  جملس  أعضاء  نظر 
ديسمرب 1995 بشأن تنفيذ االتفاق األساسي املتعلق مبنطقة سالفونيا 
الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية. ويتفق أعضاء اجمللس معكم على أن 
االتفاق جدير بأن حيظى بكامل الدعم الدويل من أجل تنفيذه تنفيذاً 

فّعااًل ويف حينه.
ويف هذا االتفاق، طلب إىل اجمللس أن ينشئ إدارة انتقالية ويأذن 
بنشر قوة دولية. وإن أعضاء اجمللس، إذ يعيدون تأكيد القرار 1025 
عن  يعربون   ،1995 الثاين/نوفمرب  تشرين   30 املؤرخ   )1995(
استعدادهم للنظر يف خيار جعل كل من اإلدارة االنتقالية والقوة الدولية 
عنصرين يف عملية األمم املتحدة، وإذا قرر اجمللس إنشاء هذه العملية، 

فإهنم يشددون على ضرورة توفري املوارد املالية الالزمة يف حينها.
ويوافق أعضاء اجمللس على أن تعمل القوة يف إطار والية مالئمة وأن 
توفر هلا احلماية الضرورية، ويشجعونكم على التعجيل بإجراء مناقشات 
تاريخ  أقرب  يف  القوة  نشر  يتسىن  حىت  بقوات  احملتملني  املسامهني  مع 

ممكن.
ويوافق أعضاء اجمللس على مالحظتكم بأن تنفيذ اتفاق 12 تشرين 
الثاين/نوفمرب 1995 سيكون معقداً وصعبًا. ويقرون باخلطر الذي قد 
ينشأ عما ميكن أن يكون للجانبني من تفسريات متباينة لبعض أحكامه. 
ويرحبون بالتايل بقراركم إيفاد مبعوث إىل املنطقة يف أقرب فرصة مؤاتية 
للتباحث بشأن تنفيذ االتفاق مع حكومة كرواتيا وممثلي الصرب احملليني، 
وبشأن اجلوانب العملية إلنشاء عملية لألمم املتحدة، مبا فيها إمكانيات 

تلقي املساعدة من البلد املضيف لتغطية حصته من التكاليف.

المقرر المؤرخ 21 كانون األول/ديسمبر 1995 
)الجلسة 3612(: القرار 1034 )1995(

يف 27 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، وعماًل بالقرار 1019 )1995(، 
اإلنساين  القانون  انتهاكات  بشأن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام  األمني  قدم 
الدويل وحقوق اإلنسان يف مناطق سريربينيتسا وزيبا وبانيا لوكا وسانسكي 
موست 422 . وقال األمني العام يف التقرير إن وصول أفراد األمم املتحدة 
يف  ُجعت  قد  املعلومات  وإن  جداً  حمدوداً  املذكورة كان  املناطق  إىل 
املاضية  القليلة  األشهر  بأن  وأفاد  واملشردين.  الالجئني  من  معظمها 
شهدت مزيداً من أعمال القسوة والعنف احلقرية. فثمة تقارير تؤيد وجود 
وعمليات  واالغتصاب،  حماكمة،  بدون  اإلعدام  حلاالت  مستمر  منط 
القسري،  والعمل  القسرية،  االحتجاز  وعمليات  اجلماعي،  الطرد 
وحاالت االختفاء الواسعة النطاق، اليت مل جير التحقيق فيها حىت اآلن 
على النحو الواجب. وُيعترب الوصول إىل املناطق املعنية أمراً بالغ األمهية، 
البوسنيني  الصرب  قيادة  تبدي  أن  على  يصر  أن  الدويل  اجملتمع  وعلى 

.S/1995/988  422

تعاونًا تامًا مع جيع اجلهات الدولية املختصة لكي يتسىن إجراء حتقيق 
واف يف هذه األحداث والتوصل إىل احلقيقة. وقال األمني العام أيضًا 
إنه يف 16 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، وجهت احملكمة الدولية حملاكمة 
األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل 
اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة هتما أخرى إىل قائدي الصرب 
املباشرة  ملسؤولياهتما  مالديتش  وراتكو  رادوفان كاراديتش  البوسنيني 
البوسنيني  السكان  ضد  ارُتكبت  اليت  الوحشية  األعمال  عن  والفردية 
املسلمني يف سريربينيتسا يف متوز/يوليه 1995 بعد سقوط هذا اجليب 
على أيدي قوات الصرب البوسنيني. ومها متهمان بإبادة األجناس وجرائم 
تزويد  من  بد  وال  وأعرافها.  احلرب  لقوانني  وانتهاكات  اإلنسانية  ضد 
املدعي العام للمحكمة الدولية بالقدرة والسلطات الالزمة جلمع األدلة 
الضرورية على وجه السرعة. وعالوة على ذلك، على الدول أن تتخذ 
اإلجراءات الالزمة لتهيئة الظروف اليت متّكن احملكمة من أداء املهام اليت 

أنشئت من أجلها.
ويف اجللسة 3612، املعقودة يف 21 كانون األول/ديسمرب 1995، 
استأنف اجمللس نظره يف البند وأدرج تقرير األمني العام يف جدول أعماله. 
وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثلي البوسنة واهلرسك وتركيا، 
بناًء على طلبهما، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلما احلق يف 
التصويت. مث وجه الرئيس )االحتاد الروسي( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص 
مشروع قرار مقدم من األرجنتني وأملانيا وإيطاليا وفرنسا واململكة املتحدة 
والواليات املتحدة 423 ، وتال بعض التغيريات اليت ُأدخلت على املشروع.

وحتدث ممثل أملانيا قبل التصويت، فقال إن تقرير األمني العام ميثل 
موجزاً حمزنًا ومثرياً للقلق بشأن احلالة الراهنة للمعلومات عن األشخاص 
والقوات  البوسنيني  الصرب  زعماء  وتورط  اإلعدام  وحاالت  املفقودين 
الصربية شبه العسكرية يف تلك اجلرائم. وقد اختذ وفد بلده، مع الوفد 
الفرنسي، مبادرة تقدمي مشروع القرار، ألنه شعر أن اجمللس ال ميكن أن 
ينأى بنفسه عن االستجابة بشكل حمدد وواضح وال لبس فيه عن اجلرائم 
يصورها  واليت  الدويل  القانون  ضد  ارتكبت  اليت  احملددة  واالنتهاكات 
مببدأين  يتعلق  فيما  بلده  موقف  عن  اإلعراب  املتحدث  وكرر  التقرير. 
القانونية  املعايري  نفس  تطبق  أن  القصوى  األمهية  من  أواًل،  أساسيني. 
ونفس قواعد القانون بنفس املوضوعية احلامسة يف كل مكان. إذ جيب 
أاّل تكون هناك انتقائية وال حماوالت ألسباب حتزبية نابعة من االنتهازية 
السياسية “لتقليل” أو “تضخيم” حجم انتهاكات القانون اإلنساين 
الدويل اليت يرتكبها طرف معني. وبنفس الطريقة تعرتض أملانيا على أّية 
حماوالت إلقامة “توازن” بني اجلرائم اليت يرتكبها جانب ما وانتهاكات 
حقوق اإلنسان اليت يرتكبها جانب آخر. ثانيًا، من املهم بنفس القدر 
أن يقبل اجمللس املبدأ العام املتمثل يف الفصل بني الصالحيات، وذلك 

.S/1995/1047  423
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اجلنائية  للمحكمة  القضائية  واالختصاصات  االمتيازات  احرتام  بكفالة 
احلقيقة  من  وللتثبت  احرتامًا كاماًل.  السابقة  يوغوسالفيا  يف  الدولية 
اإلنسان،  حلقوق  انتهاكات  ومن  جرائم  من  ما حدث  بشأن  الكاملة 
هناك ثالثة أوجه هلا أمهيتها على وجه اخلصوص: أواًل، جيب أن جيري 
إمكانية  تتاح  أن  وثانيًا، جيب  املقصودة،  االنتهاكات  يف  حتقيق كامل 
يف  حازمًا  الدويل  اجملتمع  يكون  أن  وثالثًا، جيب  املنطقة؛  إىل  الوصول 

تأييده جلهود احملكمة الدولية 424 .
اجلنود  أن  استنتاج  تؤيد  املستفيضة  األدلة  أن  عمان  ممثل  وذكر 
الصرب البوسنيني مسؤولون عن جرمية إبادة األجناس. وينبغي أن يسود 
البشرية إىل  اقرتفوا جرائم ضد  تقدمي من  األمر، وجيب  العدل يف هناية 
التنفيذ وفقًا لواليتها، مبا يف ذلك  العدالة. وتأمل عمان أن تعمل قوة 
اهتام  الدولية عرائض  الذين وجهت احملكمة  أولئك  القبض على  بإلقاء 

رمسية إليهم 425 .
وذكر ممثل اململكة املتحدة أن اعتماد مشروع القرار أوضح إشارة 
ممكنة إىل أن اجمللس مل ينس ما حدث يف سريربينيتسا وزيبا وبانيا لوكا 
وسانكي موست، ويوفر تقرير األمني العام دلياًل ال ميكن دحضه على 

الفظائع اليت ارتكبت هناك ويف غريها من األماكن.
فمن  اإلنسان،  حبقوق  حلقت  اليت  اإلساءات  حجم  إىل  ونظراً 
الصحيح أن يركز اجمللس على وجه اخلصوص على تلك األحداث غري أنه 
جيب أاّل يكون هناك لبس: فمجلس األمن ملتزم حبقوق اإلنسان، بغض 
النظر عن اخللفية اإلثنية أو اجلنسية أو الدين. وبالرتكيز يف مشروع القرار 
على اجلرائم اليت ارتكبت ضد غري الصرب، ال يقر اجمللس، أو يتجاهل، 
بأّي حال من األحوال انتهاكات حقوق اإلنسان األخرى اليت ارتكبت 
إىل  يسعى  ال  القرار  مشروع  أن  الصرب. كما  السكان  من  أفراد  ضد 
إدانة الشعب الصريب البوسين. فلقد ارتكب هذه اجلرائم أفراد، وسيدان 
االتفاق  أن  إىل  املتحدث، مشرياً  أفراداً. وقال  فيها بوصفهم  املتورطون 
يضع خريطة للطريق مقصوداً منها إعادة سيادة القانون فيما يتعلق جبميع 
طوائف البوسنة، إن التنفيذ سُيعرقل إذا مل يقدم للمحكمة املسؤولون عن 
األفعال املشار إليها يف تقرير األمني العام، وهذا هو السبب يف أنه ينبغي 
أن يساند اجلميع عمل احملكمة الدولية. ومن اجلوهري أن تتاح ملفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني وللجنة الصليب األمحر الدولية إمكانية 
الوصول الكامل إىل املشردين أو احملتجزين أو املفقودين يف سريربينيتسا 
من  بد  فال  ودائم  طويل  البوسنة سالم  يف  يقوم  أن  أريد  فإذا  وغريها. 
أن ينبين على أساس املصاحلة بني الطوائف. وال ميكن أن تكون تلك 

املصاحلة كاملة إاّل إذا واكبها العدل 426 .

S/PV.3612، الصفحات 6 إىل 8.  424

املرجع نفسه، الصفحتان 8 و9.  425

املرجع نفسه، الصفحتان 9 و10.  426

وقال ممثل الصني إن وفد بلده سيصوت مؤيداً مشروع القرار، بيد 
أنه يعتقد أنه ينبغي للمجلس يف تعامله مع انتهاكات القانون اإلنساين 
اهليئات  واليات  ونطاق  واليته  نطاق  بني  مييز  أن  املنطقة  يف  الدويل 
اآلخرين.  والية  نطاق  يف  يقع  فيما  التدخل  عن  ميتنع  وأن  األخرى، 
اليت  القرار  مشروع  عناصر  على  حتفظات  عن  الصني  تعرب  ولذلك، 
كان ينبغي أن تعاجلها احملكمة الدولية، وهيئات أخرى من هيئات األمم 

املتحدة 427 .
وذكرت ممثلة الواليات املتحدة أن املسؤولية عن الفظائع املرتكبة يف 
البوسنيني. ويؤكد  البوسنة ال شك فيها؛ وهي تقع على الصرب  شرق 
تتعاون  أن  وضرورة  احملكمة،  عمل  دعم  أمهية  على  العام  األمني  تقرير 
أيضًا  القرار  املمكنة. ويدين مشروع  الطرق  األطراف مع احملكمة بكل 
حرق وهنب البيوت واألراضي اليت يتعني، مبوجب اتفاق دايتون، إعادهتا 
إىل سيطرة الصرب البوسنيني. وعلى الرغم من أن طبيعة هذه االنتهاكات 
ارتكبها  اليت  باالنتهاكات  مساواهتما  ومداها ال ميكن  اإلنسان  حلقوق 
الصرب البوسنيون، فإن الواليات املتحدة تدينها وتضم صوهتا إىل اجمللس 

يف احلث على إهناء جيع هذه املمارسات 428 .
وبعد ذلك ُطرح للتصويت مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفويًا يف 
شكله املؤقت، واعتمد باإلجاع بوصفه القرار 1034 )1995(، ويف 

ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

يف  احلالة  بشأن  الصلة  ذات  السابقة  قراراته  جيع  تأكيد  يعيد  إذ 
البوسنة واهلرسك، مبا يف ذلك القرار 1019 )1995( املؤرخ 9 تشرين 
الثاين/نوفمرب 1995، وإذ يدين فشل الطرف الصريب البوسين يف االمتثال 
لتلك املطالبات، رغم النداءات املتكررة اليت وجهت إليه بأن يفعل ذلك،

الثاين/نوفمرب  تشرين   27 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  نظر  وقد 
1995 واملقدم عماًل بالقرار 1019 )1995( بشأن انتهاكات القانون 
وسانسكي  لوكا  وبانيا  وزيبا  سريربينيتسا  مناطق  يف  الدويل  اإلنساين 

موست،
املذكور  التقرير  الواردة يف  املعلومات  إزاء  القلق  يساوره شديد  وإذ 
اإلعدام  منتظم من عمليات  أدلة ساحقة على وجود منط  من  أعاله، 
التعسفي  واالحتجاز  اجلماعي  والطرد  واالغتصاب  موجزة  بإجراءات 

والسخرة وحاالت االختفاء على نطاق واسع،
الدولية  احملكمة  ألعمال  القوي  تأييده  عن  اإلعراب  يكرر  وإذ   
حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين 

املرجع نفسه، الصفحة 10.  427

املرجع نفسه، الصفحتان 15 و16.  428
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املنشأة  عام 1991  منذ  السابقة  يوغوسالفيا  إقليم  املرتكبة يف  الدويل 
عماًل بقراره 827 )1993( املؤرخ 25 أيار/مايو 1993،

وإذ يالحظ أن االتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسنة واهلرسك 
ومرفقاته )“اتفاق السالم” يف جمموعه الذي مت التوقيع عليه باألحرف 
األوىل يف دايتون، أوهايو، يف 21 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، ينص 
على أنه ليس ألّي شخص يقضي مدة سجن فرضتها احملكمة الدولية، 
وليس ألّي شخص وجهت احملكمة يف حقه الئحة اهتام أو امتنع عن 
أو  بالتعيني  وظيفة  أّي  لشغل  ُيرشح  أن  أمامها،  باملثول  ألمر  االمتثال 
االنتخاب أو أّي وظيفة عامة أخرى يف البوسنة واهلرسك، أو أن يشغلها،

يتعلق  فيما  بالتزاماته  البوسين  الصريب  الطرف  يدين عدم وفاء  وإذ 
األشخاص  وإىل  املشردين  األشخاص  إىل  الوصول  إمكانية  بإتاحة 

احملتجزين أو املبلغ عن فقدهم،
املؤرخ 7 كانون  رئيسه  بيان  عنه يف  أعرب  الذي  القلق  يكرر  وإذ 

األول/ديسمرب 1995،
الالجئني  من  اآلالف  مئات  حمنة  إزاء  القلق  بالغ  يساوره  وإذ 

واألشخاص املشردين نتيجة أعمال القتال يف يوغوسالفيا السابقة،
الدويل  اإلنساين  القانون  انتهاكات  كافة  بقوة  يدين   -  1
وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة، 
ويطالب جيع األطراف املعنية باالمتثال التام اللتزاماهتا يف هذا الصدد، 
وإذ يؤكد من جديد أن جيع َمن يقومون بارتكاب انتهاكات للقانون 

اإلنساين الدويل سوف يتحملون املسؤولية شخصيًا عن هذه األفعال؛
القانون  انتهاكات  املمكنة  العبارات  بأشد  يدين خصوصًا   -  2
اإلنساين الدويل وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها القوات الصربية 
البوسنية والقوات شبه العسكرية يف مناطق سريربينيتسا وزيبا وبانيا لوكا 
وسانسكي موست، على النحو الوارد وصفه يف تقرير األمني العام املؤرخ 
منتظم  منط  وجود  على  تدل  واليت   1995 الثاين/نوفمرب  تشرين   27
اجلماعي  والطرد  واالغتصاب  موجزة  بإجراءات  اإلعدام  عمليات  من 

واالحتجاز التعسفي والسخرة وحاالت االختفاء على نطاق واسع؛
يف  إليها  املشار  الوفرية  باألدلة  القلق  أشد  مع  علمًا  حييط   -  3
الرجال  من  ولكنه كبري  معلوم  غري  عدداً  أن  على  العام  األمني  تقرير 
يف منطقة سريربينيتسا، وبالتحديد يف نوفا كاسابا – كونييفيتش بولييه 
يف  موقعني  ويف  وزابردي  غاي  وراسيتشا  وكرافيتش  )كالدروميتسا( 
بإجراءات  أعدموا  قد  وبوتوكاري،  براتوناتس  يف  أيضًا  ورمبا  كازاكاي، 
موجزة من ِقبل القوات الصربية البوسنية والقوات شبه العسكرية، ويدين 

أشد ما تكون اإلدانة ارتكاب تلك األفعال؛
جلنة  تبذهلا  اليت  للجهود  القوي  تأييده  جديد  من  يؤكد   -  4
الصليب األمحر الدولية لتأمني إمكانية الوصول إىل األشخاص املشردين 

جيع  إىل  ويطلب  فقدهم،  عن  املبلغ  أو  احملتجزين  األشخاص  وإىل 
األطراف أن متتثل اللتزاماهتا فيما يتعلق بإتاحة إمكانية الوصول إليهم؛

يعيد تأكيد مطالبته بأن يوفر الطرف الصريب البوسين ملمثلي   -  5
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وجلنة الصليب األمحر 
الدولية والوكاالت الدولية األخرى إمكانية الوصول على الفور ودون قيود 
إىل األشخاص املشردين واألشخاص احملتجزين أو املبلغ عن فقدهم من 
سريربينيتسا وزيبا ومنطقيت بانيا لوكا وسانسكي موست، الذين يوجدون 
يف مناطق البوسنة واهلرسك اخلاضعة للقوات الصربية البوسنية وأن يتيح 
اجلانب الصريب البوسين ملمثلي جلنة الصليب األمحر الدولية: )أ( إمكانية 
من  سواء كانوا  إرادهتم،  ضد  حمتجزين  أشخاص  أّي  وتسجيل  زيارة 
املدنيني أو من أفراد قوات البوسنة واهلرسك؛ و)ب( إمكانية الوصول إىل 

أّي موقع يتومسون أمهيته؛
اإلنسان  وحقوق  اإلنساين  القانون  انتهاكات  أن  يؤكد   -  6
املرتكبة يف مناطق سريربينيتسا وزيبا وبانيا لوكا وسانسك موست يف الفرتة 
التحقيق  يتم  أن  من متوز/يوليه إىل تشرين األول/أكتوبر 1995 جيب 
فيها بصورة وافية وعلى حنو سليم من قبل منظمات ومؤسسات األمم 

املتحدة واملنظمات واملؤسسات الدولية األخرى املعنية باألمر؛
األشخاص  حملاكمة  الدولية  احملكمة  بأن  علمًا  حييط   -  7
املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف 
إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 1991 املنشأة عماًل بالقرار 827 
اهتام  الثاين/نوفمرب 1995 الئحيت  )1993( أصدرت يف 16 تشرين 
ضد الزعيمني الصربيني البوسنيني رادوفان كارادزيتش وراتكو مالديتش 
ملسؤولية كل منهما املباشرة والفردية عن األعمال الوحشية املرتكبة ضد 

السكان املسلمني البوسنيني يف سريربينيتسا يف متوز/يوليه 1995؛
البوسين  يؤكد من جديد مطالبته بأن يوفر الطرف الصريب   -  8
واملؤسسات  واملنظمات  املتحدة  األمم  ومؤسسات  منظمات  ملمثلي 
الدولية األخرى املعنية باألمر، مبا يف ذلك املقرر اخلاص للجنة حقوق 
اإلنسان، إمكانية الوصول على الفور ودون إعاقة، إىل املناطق املعنية، 

ألغراض التحقيق يف األعمال الوحشية املرتكبة؛
اليت  العاجلة  الضرورة  على  اخلصوص  وجه  على  يشدد   -  9
تقتضي أن متكن جيع األطراف املدعي العام للمحكمة الدولية من أن 
جيمع بصورة فّعالة وعلى وجه السرعة األدلة الالزمة لكي تؤدي احملكمة 

مهمتها؛
إمكانية  وتوفري  بالتعاون  األطراف  جيع  التزامات  يؤكد   -  10
واملنظمات  املتحدة  األمم  ومؤسسات  ملنظمات  املقيد  غري  الوصول 
واملؤسسات الدولية األخرى املعنية باألمر لتيسري التحقيقات اليت جتريها، 
أحكام  مبوجب  اخلصوص  هذا  يف  األطراف  تلك  بالتزام  علمًا  وحييط 

اتفاق السالم؛



٧٧9 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

الطرف  وخباصة  األطراف،  جيع  متتنع  بأن  مطالبته  يكرر   -  11
على  أدىل  أّية  تدمري  به  يقصد  فعل  أّي  إتيان  عن  البوسين،  الصريب 
انتهاكات القانون اإلنساين الدويل، أو تغيريها أو إخفاؤها أو إتالفها، 

وأن حتافظ على تلك األدلة؛
يكرر أيضًا مطالبته بأن متتثل جيع الدول، وخباصة الدول   -  12
القائمة يف منطقة يوغوسالفيا السابقة، وجيع أطراف النزاع يف يوغوسالفيا 
السابقة، امتثااًل تامًا وخملصًا لاللتزامات الواردة يف الفقرة 4 من القرار 
827 )1993( بالتعاون تعاونًا تامًا مع احملكمة الدولية، ويطلب إليها 
اليت أنشئت من  املهمة  الضرورية ألن تؤدي احملكمة  الظروف  أن هتيئ 
أجلها، مبا يف ذلك إنشاء مكاتب للمحكمة حينما ترى احملكمة هذا 

الزمًا؛
يكرر كذلك مطالبته بإغالق جيع معسكرات االعتقال يف   -  13

جيع أحناء إقليم البوسنة واهلرسك فوراً؛
القانون  لقواعد  التام  االحرتام  على ضمان  األطراف  حيث   -  14
اإلنساين الدويل وقواعد حقوق اإلنسان للسكان املدنيني ممن يعيشون 
يف مناطق البوسنة واهلرسك اخلاضعة حاليًا لسيطرة تلك األطراف، وهي 

املناطق اليت سوف تنقل إىل طرف آخر مبوجب اتفاق السالم؛
واملمتلكات  املنازل  وتدمري  هنب  يف  املتمثلة  األفعال  يدين   -  15
األخرى على نطاق واسع، ال سيما من ِقبل قوات جملس الدفاع الكروايت 
يف منطقة مركونييتش غراد وسييوفو، ويطالب جيع األطراف بأن توقف 
ينتهكون  من  حتميل  وضمان  فيها  والتحقيق  فوراً،  األفعال  هذه  مثل 

القانون املسؤولية الفردية عن تلك األفعال؛
األلغام ال سيما  باالمتناع عن زرع  يطالب جيع األطراف   -  16
يف املناطق اليت ختضع لسيطرهتا حاليًا، واليت سوف تنقل مبوجب اتفاق 

السالم إىل طرف آخر؛
املساعدة يف  تقدمي  تواصل  أن  على  األعضاء  الدول  حيث   -  17
غري  واملنظمات  اإلنسانية  والوكاالت  املتحدة  األمم  تبذهلا  اليت  اجلهود 
احلكومية حاليًا يف يوغوسالفيا السابقة للتخفيف من حمنة مئات اآلالف 

من الالجئني واألشخاص املشردين؛
إقليم  يف  الدائرة  املنازعات  يف  األطراف  جيع  أيضًا  حيث   -  18
يوغوسالفيا السابقة على التعاون التام يف تلك اجلهود بغية هتيئة أحوال 
تفضي إىل عودة الالجئني واألشخاص املشردين وإعادة توطينهم بسالمة 

وكرامة؛
يطلب إىل األمني العام أن يطلع اجمللس بانتظام على التقدم   –  19
احملرز يف التحقيق يف انتهاكات القانون اإلنساين الدويل املشار إليها يف 

التقرير املذكور أعاله؛
يقرر أن ُيبقي املسألة قيد نظره النشط.  -  20

وبعد التصويت حتدث الرئيس، بصفته ممثل االحتاد الروسي، فقال 
إن اجمللس عاد مرة أخرى إىل موضوع انتهاكات معايري القانون اإلنساين 
املبدئي  بلده  حكومة  موقف  زال  وما  السابقة.  يوغوسالفيا  يف  الدويل 
للقانون  انتهاكات  أّية  بشدة  يدين  الروسي  فاالحتاد  يتغري،  ال  ثابتًا 
اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان يف إقليم يوغوسالفيا السابقة، أيًّا كان 
اجمللس  استجابة  بأن  راسخًا  اعتقاداً  ويعتقد  ارتكبت.  وأينما  مرتكبها 
هلذه االنتهاكات ال ميكن أن تكون انتقائية أو أحادية اجلانب. ويشعر 
النص  قد مت تصحيحه يف  القرار  األحادي ملشروع  الطابع  بالرضا ألن 

النهائي 429 .

المقرر المؤرخ 21 كانون األول/ديسمبر 1995 
)الجلسة 3613(: القرار 1035 )1995(

 ،1995 األول/ديسمرب  21 كانون  يف  املعقودة   ،3613 اجللسة  يف 
 13 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  وأدرج  البند  يف  نظره  اجمللس  استأنف 
كانون األول/ديسمرب 1995 يف جدول أعماله 430 . وبعد إقرار جدول 
األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على طلبه، إىل املشاركة 
يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )االحتاد 
الروسي( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق 

مشاورات اجمللس السابقة 431 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 1035 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

األول/ 15 كانون  املؤرخ   )1995(  1031 قراره  إىل  يشري  إذ 
ديسمرب 1995،

البوسنة  يف  للسالم  العام  اإلطاري  االتفاق  إىل  أيضًا  يشري  وإذ 
واهلرسك ومرفقاته )“اتفاق السالم” يف جمموعه(،

األول/ 13 كانون  املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  نظر كذلك  وقد 
ديسمرب 1995،

املتعلقة  االقرتاحات  وعلى  العام  األمني  تقرير  على  يوافق   -  1
مبشاركة األمم املتحدة يف تنفيذ اتفاق السالم والواردة يف ذلك التقرير؛

قوة  السلطة من  نقل  تاريخ  ملدة سنة من  ينشئ،  أن  يقرر   -  2
قوة شرطة  اجلنسيات،  املتعددة  التنفيذ  قوة  إىل  للحماية  املتحدة  األمم 
مدنية تابعة لألمم املتحدة سُيطلق عليها اسم قوة عمل الشرطة الدولية، 
ُيعهد إليها باملهام احملددة يف املرفق 11 من اتفاق السالم، وأن ينشئ 

املرجع نفسه، الصفحات 18 إىل 20.  429

.Add.1و S/1995/1031  430

.S/1995/1049  431
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مكتبًا للشؤون املدنية تابعًا لألمم املتحدة تناط به املسؤوليات املبينة يف 
تقرير  املبينة يف  الرتتيبات  يؤيد  الغاية،  هذه  ولبلوغ  العام،  األمني  تقرير 

األمني العام؛
حييط علمًا مع االرتياح بأن قوة عمل الشرطة الدولية ومكتب   -  3
الشؤون املدنية التابع لألمم املتحدة سيكونان حتت إشراف األمني العام 
ويتلقيان التنسيق والتوجيه من املمثل السامي على النحو املالئم، ويرحب 
باعتزام األمني العام تعيني منسق تابع لألمم املتحدة، ويطلب إىل األمني 
العام أن يقدم إىل اجمللس، على األقل مرة كل ثالثة أشهر، تقارير عن 

أعمال قوة عمل الشرطة الدولية ومكتب الشؤون املدنية؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  -  4

بحماية  المشمولة  المناطق  في  السائدة  الحالة   - باء 
األمم المتحدة والمناطق المجاورة لها في كرواتيا

المداوالت األّولية
المقرر المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 1993 )الجلسة 

3163(: القرار 802 )1993(
الثاين/يناير 1993 موجهة إىل رئيس جملس  برسالة مؤرخة 25 كانون 
األمن 432 ، طلب ممثل فرنسا عقد اجتماع فوري جمللس األمن لبحث 
األمم  حبماية  املشمولة  املناطق  يف  يف كرواتيا  السائدة  اخلطرية  احلالة 
املتحدة  األمم  قوة  أفراد  هلا  تعرض  اليت  اهلجمات  سيما  وال  املتحدة، 

للحماية يف هذه املناطق.
الثاين/يناير 1993  25 كانون  املعقودة يف  اجللسة 3163،  ويف 
استجابة للطلب الوارد يف تلك الرسالة، بدأ اجمللس نظره يف البند وأدرج 
تلك الرسالة يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، وجه الرئيس 
)اليابان( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق 
مشــــاورات اجمللس السابقــــة 433 ، وإلــى تنقيــح ُأدخل على املشروع. ووجه 
انتباه أعضاء اجمللس أيضًا إىل رسالتني مؤرختني 24 و25 كانون الثاين/

يوغوسالفيا  ممثلّي جهورية  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهتني  يناير 
االحتادية، يف  يوغوسالفيا  ممثل جهورية  وأحال   . 434 وكرواتيا  االحتادية 
جهورية  رئيس  نائب  من  موجهة  نفسه  التاريخ  حتمل  رسالة  رسالته، 
على  الكروايت  “العدوان”  األخري  فيها  استنكر  االحتادية  يوغوسالفيا 
األمن  جمللس  عاجلة  جلسة  عقد  وطلب  الصربية”  “جهورية كرايينا 
العمليات  العدوان ويأمر قوات كرواتيا بوقف جيع  فيها ذلك  “ليدين 
العسكرية واالنسحاب فوراً إىل مواقعها األصلية”. أما ممثل كرواتيا فقد 

.S/25156  432

.S/25160  433

.S/25159و S/25154  434

أبلغ اجمللس يف رسالته بأن “العملية احملدودة اليت اضطلعت هبا قوات 
أراضي كرواتيا - يف  على  الكروايت  اجليش  الكرواتية ووحدات  الشرطة 
موقع  حميط  تأمني  واستهدفت   - الوردية”  “املناطق  يسمى  ما  نطاق 
إعادة بناء جسر ماسلينيتسا، قد انتهت مبجرد حتقيق األهداف املنشودة 
لروحي  املأساوية  للخسارة  عميقًا  أسفًا  بلده  وتأسف حكومة  منها”. 
الصراع  أثناء  للنريان  تعرضا  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  أفراد  من  اثنني 
املذكور، وتكرر اإلعراب عن رأيها القائل بأنه “ال جيوز اعتبار السلطات 

الشرعية لبلد ما معتدية يف أراضيها”.
وحتدث ممثل فرنسا قبل التصويت، فذكر أن حكومة بلده طلبت 
الناشئة عن هجوم اجليش  للنظر يف احلالة  أن جيتمع جملس األمن فوراً 
الكروايت يف منطقة ماسلينيتسا قائاًل إن اهلجوم، الذي حدث يف مرحلة 
عن  وأسفر  جنيف  يف  اجلارية  السالم  عملية  من  خاص  بشكل  هامة 
إزهاق روحي جنديني فرنسيني من قوة األمم املتحدة للحماية يف كرواتيا، 
للسالم  املتحدة  األمم  خطة  تنفيذ  تعريض  من  يزيد  أن  إاّل  ميكنه  ال 
البالغة أن  يف تلك املنطقة للخطر. ويف هذه الظروف كان من األمهية 
املتعمدة  يستجيب جملس األمن هلذه األحداث ويدين هذه اهلجمات 
العسكرية  األنشطة  بوقف  ويطالب  للحماية،  املتحدة  األمم  قوة  ضد 
من جانب اجليش الكروايت املوجهة ضد قوة األمم املتحدة للحماية يف 
أن  أيضًا  فرنسا  املتحدة. ويسر حكومة  األمم  املشمولة حبماية  املناطق 
اجمللس يطالب بأن حترتم األطراف سالمة أفراد األمم املتحدة وأنه يدعو 
األمني العام إىل اختاذ جيع التدابري الالزمة لتأمني سالمتهم. فهذا االلتزام 
الرئيسي كثرياً جداً ما تتجاهله لألسف األطراف املشاركة يف الصراعات، 
ولكنه التزام ينبغي لألمم املتحدة أن تسهر على احرتامه احرتامًا دقيقًا. 
وقال املتحدث كذلك إنه مما ال يقل أمهية أن اجمللس يطلب من األطراف 
التعاون مع قوة األمم املتحدة للحماية حلل املسائل املتعلقة بتنفيذ خطة 
أّية أعمال أو هتديدات قد  املتحدة حلفظ السالم واالمتناع عن  األمم 

تقوض اجلهود احلالية اليت تبذل يف جنيف من أجل السالم 435 .
وبعد ذلك طرح للتصويت مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفويًا يف 
شكله املؤقت، واعتمد باإلجاع بوصفه القرار 802 )1993(، ويف ما 

يلي نصه:
إن جملس األمن،

أيلول/سبتمرب   25 املؤرخ   )1991(  713 قراره  تأكيد  يعيد  إذ 
1991 وجيع القرارات الالحقة ذات الصلة،

املتحدة  األمم  خبطة  التزامه  اخلصوص  وجه  على  جمدداً  يؤكد  وإذ 
حلفظ السالم،

وإذ تقلقه بالغ القلق املعلومات املقدمة من األمني العام إىل جملس 
األمن يف 25 كانون الثاين/يناير 1993 بشأن التدهور السريع والعنيف 

S/PV.3163، الصفحتان 3 و4.  435


