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اليوغوسالفية السابقة واليونان واليت مؤداها أن يتوصل الطرفان إىل اتفاق
مبكر على حل اخلالف القائم بينهما.
ويرحب أعضاء اجمللس برغبة كال الطرفني يف مواصلة املناقشات
حتت رعايتكم وبالتزامهما باستئناف تلك املناقشات مع السيد فانس يف
خريف هذا العام .وهم يطلبون إىل كال الطرفني أن يتعاونا معكم ومع
السيد فانس على الوجه األكمل من أجل التوصل يف أقرب وقت ممكن
إىل اتفاق بشأن املسائل املعلقة.

المقرر المؤرخ  15أيلول/سبتمبر ( 1995الجلسة
 :)3579بيان من الرئيس
برسالة مؤرخة  13أيلول/سبتمرب  1995موجهة إىل رئيس جملس األمن،
أبلغ األمني العام اجمللس بأن وزيري خارجية اليونان ومجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة قد وقّعا اتفاقاً مؤقتاً واسع النطاق ،يف ذلك اليوم
يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك ،حبضوره وحضور السيد فانس .6642
وتنص املادة  5من االتفاق ،يف مجلة أمور ،على أن يواصل الطرفان
املفاوضات حتت رعاية األمني العام وعم ً
ال بالقرارين )1993( 817
و )1993( 845بغية التوصل إىل اتفاق بشأن اخلالف بينهما خبصوص
اسم مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.
ويف اجللسة  ،3579املعقودة يف  15أيلول/سبتمرب ،1995
استأنف اجمللس نظره يف البند وأدرج يف جدول أعماله البند الفرعي
املعنون “االتفاق املؤقت بني اليونان ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة” .وبعد إقرار جدول األعمال ،أعلن الرئيس (إيطاليا) أنه قد
أُذن له ،يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن ،بأن
يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس :6643
يرحب جملس األمن بتوقيع االتفاق املؤقت بني اليونان ومجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،ويتطلع إىل إقامة عالقة جديدة بني
الطرفني على أساس القانون الدويل وعالقات السالم والصداقة .ويعتقد
اجمللس أن االتفاق سيسهم يف توطيد االستقرار يف املنطقة.
ويثين اجمللس على كال الطرفني وعلى األمني العام وعلى املبعوث
اخلاص لألمني العام السيد سايروس فانس ،ومبعوث الواليات املتحدة
السيد ماثيو نيميتز ،ملا بذلوه من جهود من أجل حتقيق هذا اإلجناز اهلام،
عم ً
ال بقراري اجمللس  )1993( 817و .)1993( 845ويشجعهم
اجمللس على مواصلة جهودهم حلل اخلالفات املتبقية بني الطرفني كما
حيث الطرفني على تنفيذ االتفاق املؤقت تنفيذاً تاماً.

ياء

 بعثات مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا في سنجقوفويفودينا وكوسوفو ،بجمهورية يوغوسالفيا
االتحادية (صربيا والجبل األسود)

األولية
املداوالت ّ

المقرر المؤرخ  19آب/أغسطس ( 1993الجلسة
 :)3262القرار )1993( 855

برسالة مؤرخة  20متوز/يوليه  1993موجهة إىل رئيس جملس األمن،
أحال ممثل السويد رسالة حتمل التاريخ نفسه من رئيس جملس وزراء مؤمتر
األمن والتعاون يف أوروبا أبلغ فيها اجمللس ،وفقاً للمادة  54من امليثاق
بأن حكومة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية سحبت ،يف هناية حزيران/
يونيه  ،1993قبوهلا لبعثات مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا يف سنجق
وكوسوفو وفويفودينا وتعاوهنا معها  .6644وذكر رئيس جملس الوزراء أيضاً
أن الدول املشاركة يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ترى أن القرار الذي
اختذته سلطات بلغراد يؤدي إىل تفاقم األخطار احلالية اليت يتعرض هلا
السلم واألمن يف املنطقة.
وبرسالة مؤرخة  23متوز/يوليه  1993موجهة إىل رئيس جملس
األمن ،أحال ممثل السويد رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة من رئيسة
جملس مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا إىل وزير خارجية يوغوسالفيا،
باإلضافة إىل بيان من الرئيسة يتصل باملوضوع  .6645وناشدت رئيسة
جملس مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا سلطات مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية أن ترجع عن قرارها عدم السماح لبعثات املؤمتر مبواصلة أنشطتها
وأن تبدي استعدادها للتقيد باملعايري واملبادئ اليت قبلتها بوصفها دولة
مشاركة يف املؤمتر.
ويف اجللسة  ،3262املعقودة يف  9آب/أغسطس  ،1993أدرج
اجمللس يف جدول أعماله البند املعنون “بعثات مؤمتر األمن والتعاون يف
أوروبا يف سنجق وفويفودينا وكوسوفو ،جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية
(صربيا واجلبل األسود) والرسالتني املذكورتني أعاله .وبعد إقرار جدول
بناء على طلبه ،إىل
األعمال ،دعا اجمللس السيد دراغومري ديوكيتشً ،
اختاذ مكان له حول طاولة اجمللس خالل مناقشة البند .مث وجهت
الرئيسة (الواليات املتحدة) انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار
كان قد أُعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة  ،6646وكذلك إىل
رسالتني مؤرختني  28متوز/يوليه و 3آب/أغسطس  1993موجهتني إىل
األمني العام من ممثل يوغوسالفيا  .6647وكانت الرسالتان حتيالن رسالتني
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مؤرختني  28و 29متوز/يوليه  1993موجهتني من وزير خارجية مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية إىل رئيس جملس األمن ورئيس جملس مؤمتر األمن
والتعاون يف أوروبا ،على التوايل ،أعرب فيهما وزير اخلارجية عن اعرتاضه
على وقف مشاركة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف أنشطة املؤمتر منذ 8
متوز/يوليه  1992وقال إن حكومة بلده ترغب يف مواصلة التعاون مع
املؤمتر ومستعدة لذلك وإهنا ستسمح بعودة بعثات املؤمتر إذا أعيد إدماج
صربيا واجلبل األسود ضمن املؤمتر.
وحتدث ممثل الصني قبل التصويت ،فقال إن مسالة كوسوفو من
الشؤون الداخلية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية ،وإن سيادة مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية ينبغي أن
حترتم متاشياً مع املبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل.
وعلى أساس هذا االعتبار يعتقد وفد بلده أن اجمللس يف معاجلته هلذا
املوضوع ينبغي أن ميارس أقصى قدر من التبصر وأن عليه أن يتصرف يف
تطابق دقيق مع مقاصد ومبادئ امليثاق ،وال سيما مبدأ عدم التدخل يف
الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة .ورأى املتحدث أيضاً أن اللجوء
جزءا من التسوية السلمية للصراعات،
إىل الدبلوماسية الوقائية بصفتها ً
وهي التسوية املكرسة يف الفصل السادس من امليثاق ،جيدر االضطالع
بناء على طلب صريح من الدول واألطراف املعنية ومبوافقتها املسبقة،
هبا ً
وال ينبغي أبداً أن تُفرض ضد إرادهتا .وقد أظهرت املمارسة عرب السنني
أن املوافقة والتعاون من جانب األطراف املعنية عامل أساسي يف كفالة
بناء على ذلك
جناح جهود األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية .وينبغي ً
أي تدخل خارجي
حسم النزاع من خالل مواصلة احلوار والتشاور ،بدون ّ
أو ضغط .وقال املتحدث إنه عندما تنشأ خالفات بني منظمة إقليمية
ودولة ذات سيادة ،من املهم النظر فيما إذا كان جيدر مبجلس األمن أن
فأي مبدأ ينبغي أن يرشده يف
يتدخل ،وإذا كان ضرورياً أن يفعل ذلكّ ،
تدخله هذا .وقال إن الوفد الصيين ،انطالقاً من روح توافق اآلراء ،قد
عرض تعديالت حمددة على مشروع القرار .ولكن بالنظر إىل أهنا مل حتظ
بالقبول ،فإنه سيمتنع عن التصويت على مشروع القرار .6648
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتُمد بأغلبية  14صوتاً
مقابل ال شيء ،مع امتناع عضو واحد (الصني) عن التصويت ،بوصفه
القرار  ،)1993( 855ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،
إذ حييط علماً بالرسالتني املؤرختني  20و 23متوز/يوليه  1993من
الرئيس احلايل جمللس وزراء مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا،
وإذ حييط علماً أيضاً بالرسالتني املؤرختني  28متوز/يوليه و 3آب/
أغسطس  1993واللتني عممتهما سلطات مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية (صربيا واجلبل األسود)،
648
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وإذ يعرب عن بالغ قلقه لرفض السلطات يف مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية (صربيا واجلبل األسود) السماح لبعثات املؤمتر الطويلة األجل
مبواصلة أنشطتها،
وإذ يضع يف اعتباره أن البعثات الطويلة األجل ملؤمتر األمن والتعاون
يف أوروبا تعد منوذجاً للدبلوماسية الوقائية املضطلع هبا يف نطاق املؤمتر،
وأهنا سامهت كثرياً يف تعزيز االستقرار والتص ّدي خلطر العنف يف سنجق
وفويفودينا وكوسوفو ،مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل
األسود)،
وإذ يعيد تأكيد قراراته ذات الصلة اليت تستهدف إهناء الصراع يف
يوغوسالفيا السابقة،
أي توسع يف الصراع يف يوغوسالفيا
وتصميماً منه على تفادي ّ
السابقة ،وإذ يعلق أمهية كبرية ،يف هذا السياق ،على أعمال بعثات مؤمتر
األمن والتعاون يف أوروبا وعلى استمرار قدرة اجملتمع الدويل على رصد
احلالة يف كوسوفو وسنجق وفويفودينا .مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
(صربيا واجلبل األسود)،
وإذ يشدد على التزامه بالسالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي
جلميع الدول يف املنطقة،
 - 1يؤيد اجلهود اليت يبذهلا مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا على
النحو املبني يف الرسالتني املذكورتني أعاله من الرئيس احلايل جمللس وزراء
مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا؛
 - 2يطلب إىل السلطات يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
(صربيا واجلبل األسود) أن تعيد النظر يف رفضها السماح باستمرار أنشطة
بعثات مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا يف سنجق وفويفودينا وكوسوفو،
ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود) ،وأن تتعاون مع
املؤمتر باختاذ اخلطوات العملية الالزمة الستئناف أنشطة هذه البعثات،
وأن توافق على زيادة عدد املراقبني حسبما قرره املؤمتر؛
 - 3يطلب أيضاً إىل السلطات يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
(صربيا واجلبل األسود) كفالة سالمة املراقبني وأمنهم .والسماح هلم مبا
يلزم إلجناز مهمتهم بالكامل من حيث حرية التنقل دون عائق؛
 - 4يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.
وحتدث ممثل هنغاريا بعد التصويت ،فقال إن بعثات مؤمتر األمن
والتعاون يف أوروبا قد أثبتت أهنا بالغة القيمة يف سبيل حتقيق االستقرار
ومواجهة احتمال نشوب العنف بدافع إثين يف كوسوفو وسنجق
وفويفودينا .ويعتقد الوفد اهلنغاري اعتقاداً راسخاً بأن الشفافية يف محاية
حقوق اإلنسان عامل هام من عوامل االستقرار واألمن .ألهنا فع ً
ال
اختبار دامغ لوفاء احلكومة بالتزاماهتا مبوجب امليثاق وغريه من الصكوك
الدولية ذات الصلة .وهنغاريا ،مثل أعضاء أسرة مؤمتر األمن والتعاون يف
أوروبا كلهم ،ترى أن طرد بعثات مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا إجراء
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يزيد من تفاقم هتديد السلم واألمن يف منطقة البلقان .وبالتايل ،فهي ترى
أن طلب اجمللس إىل حكومة بلغراد أن تعيد دراسة موقفها إجراء سليم
ومشروع متاماً .6649
وذكر ممثل الربازيل أن وفد بلده صوت مؤيداً القرار املتخذ تواً آخذاً
يف احلسبان أن النظر يف اجلوانب املضمونية للنزاع يقع يف نطاق اختصاص
الرتتيب اإلقليمي الذي متثله العالقات بني مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا
ودوله األعضاء .ويأمل الوفد الربازيلي أن يساعد القرار املتخذ تواً يف هتيئة
الظروف الختاذ تدابري التعاون ويف النهاية حلل اخلالفات بني مجهورية
يوغوسالفيا االحتادية ومؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا .6650
وذكر ممثل فرنسا أن وفد بلده يسره أن اجمللس يقدم تأييده الثابت
ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ليتسىن ألنشطة بعثاته الطويلة األجل يف
يوغوسالفيا السابقة أن تستمر .وكما جاء يف رساليت رئيسة جملس مؤمتر
األمن والتعاون يف أوروبا ،املسألة هي مسألة ضمان االستقرار يف املنطقة.
بأي
وكما يشدد القرار املتخذ تواً ،ال تستهدف أنشطة هذه البعثات ّ
شكل من األشكال االنتقاص من سيادة الدولة ،بل اهلدف منها هو
ضمان االحرتام للمبادئ األساسية اليت التزمت هبا مجيع الدول األعضاء
يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا .ومن بينها مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
(صربيا واجلبل األسود) .ووجود البعثات يساهم يف تفادي توسع الصراع
يف يوغوسالفيا السابقة إىل كوسوفو وسنجق وفويفودينا .6651
ّ
وذكر ممثل اململكة املتحدة السلطات يف بلغراد بأهنا ال تزال ملزمة
بالتعهدات اليت قطعتها على نفسها يف إطار مؤمتر األمن والتعاون يف
أوروبا وااللتزامات امللزمة مبوجب ما يسمى “آليات موسكو” .وقال
إن البعثات تشكل مصدراً موضوعياً للمعلومات ،وتعزز األمن واحلوار
بني الطوائف هناك ،وستتفادى امتداد رقعة الصراع إىل أجزاء أخرى من
يوغوسالفيا السابقة .6652
وحتدثت الرئيسة ،بصفتها ممثلة الواليات املتحدة ،فذكرت أن
الواليات املتحدة تؤيد بقوة أنشطة بعثات مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا،
باعتبارها حيوية للجهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل ملنع انتشار الصراع يف
يوغوسالفيا السابقة .فربصد حالة حقوق اإلنسان يف كوسوفو وسنجق
وفويفودينا ،أعلنت هذه البعثات بوضوح للسلطات يف بلغراد أن اجملتمع
الدويل لن يتغاضى عن قمع الصرب للسكان غري الصرب احملليني.
وحذرت من أن الواليات املتحدة على استعداد للرد على صربيا يف حالة
نشوب صراع يف كوسوفو بسبب األعمال الصربية .وأكدت أيضاً أن
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انتهاكات حقوق اإلنسان ليس من شأهنا إالّ تأخري عودة صربيا واجلبل
األسود إىل جمتمع األمم .6653
ويف أثناء املناقشة ،تشاطر متحدثون آخرون الرأي الذي مفاده أن
بعثات مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا أساسية لصون السلم واالستقرار
يف املنطقة وأن رحيلها من املنطقة سيؤدي إىل زيادة تفاقم التهديد القائم
لذلك السلم واالستقرار .6654

كاف  -الحالة في كرواتيا
األولية
املداوالت ّ

المقرر المؤرخ  14أيلول/سبتمبر 1993
(الجلسة  :)3275بيان من الرئيس

يف اجللسة  ،3275املعقودة يف  14أيلول/سبتمرب  ،1993بدأ جملس
األمن نظره يف البند املعنون “احلالة يف كرواتيا” .وبعد إقرار جدول
بناء على طلبه ،إىل املشاركة يف
األعمال ،دعا اجمللس ممثل كرواتياً ،
املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت .مث أعلن الرئيس (فنزويال)
أنه قد أُذن له ،يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس
األمن ،بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس .6655
يعرب جملس األمن عن قلقه العميق إزاء التقارير الواردة من األمانة
العامة عن اندالع األعمال العدائية املسلحة مؤخراً يف كرواتيا ،وخباصة
تصاعد الوسائل املستخدمة فيها ،وإزاء التهديد اخلطري الذي متثله لعملية
السلم يف جنيف ولالستقرار الشامل يف يوغوسالفيا السابقة.
ويؤكد اجمللس من جديد احرتامه لسيادة مجهورية كرواتيا وسالمة
أراضيها ويدعو كال اجلانبني إىل قبول اقرتاح قوة األمم املتحدة للحماية
بالوقف الفوري إلطالق النار ،كما يدعو احلكومة الكرواتية إىل سحب
قواهتا املسلحة إىل املواقع اليت كانت حتتلها قبل  9أيلول/سبتمرب ،1993
بناء على ذلك االقرتاح ،ويدعو القوات الصربية إىل وقف مجيع األعمال
ً
االستفزازية العسكرية.

المقرر المؤرخ  7شباط/فبراير 1955
(الجلسة  :)3498بيان من الرئيس
يف اجللسة  ،3498املعقودة يف  7شباط/فرباير  ،1995استأنف اجمللس
بناء
نظره يف البند .وبعد إقرار جدول األعمال ،دعا الرئيس ممثل كرواتياً ،
على طلبه ،إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
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 654املرجع نفسه ،الصفحتان  7و( 8باكستان)؛ والصفحات  9إىل 11
(اليابان)؛ والصفحات  11إىل ( 13إسبانيا).
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