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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 متامًا 649 .
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 
اخلالفات بني جهورية  النهاية حلل  التعاون ويف  تدابري  الظروف الختاذ 

يوغوسالفيا االحتادية ومؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا 650 .
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. 
بأّي  البعثات  أنشطة هذه  تواً، ال تستهدف  املتخذ  القرار  وكما يشدد 
الدولة، بل اهلدف منها هو  شكل من األشكال االنتقاص من سيادة 
ضمان االحرتام للمبادئ األساسية اليت التزمت هبا جيع الدول األعضاء 
يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا. ومن بينها جهورية يوغوسالفيا االحتادية 
)صربيا واجلبل األسود(. ووجود البعثات يساهم يف تفادي توسع الصراع 

يف يوغوسالفيا السابقة إىل كوسوفو وسنجق وفويفودينا 651 .
وذّكر ممثل اململكة املتحدة السلطات يف بلغراد بأهنا ال تزال ملزمة 
اليت قطعتها على نفسها يف إطار مؤمتر األمن والتعاون يف  بالتعهدات 
وقال  يسمى “آليات موسكو”.  ما  امللزمة مبوجب  وااللتزامات  أوروبا 
إن البعثات تشكل مصدراً موضوعيًا للمعلومات، وتعزز األمن واحلوار 
بني الطوائف هناك، وستتفادى امتداد رقعة الصراع إىل أجزاء أخرى من 

يوغوسالفيا السابقة 652 .
أن  فذكرت  املتحدة،  الواليات  ممثلة  بصفتها  الرئيسة،  وحتدثت 
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 
احملليني.  الصرب  غري  للسكان  الصرب  قمع  عن  يتغاضى  لن  الدويل 
وحذرت من أن الواليات املتحدة على استعداد للرد على صربيا يف حالة 
أن  أيضًا  الصربية. وأكدت  نشوب صراع يف كوسوفو بسبب األعمال 
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انتهاكات حقوق اإلنسان ليس من شأهنا إاّل تأخري عودة صربيا واجلبل 
األسود إىل جمتمع األمم 653 .

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 654 .

الحالة في كرواتيا  - كاف 
املداوالت األّولية

 المقرر المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1993 
)الجلسة 32٧5(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3275، املعقودة يف 14 أيلول/سبتمرب 1993، بدأ جملس 
جدول  إقرار  وبعد  يف كرواتيا”.  “احلالة  املعنون  البند  يف  نظره  األمن 
يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  ممثل كرواتيا،  اجمللس  دعا  األعمال، 
املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )فنزويال( 
أعضاء جملس  بني  فيما  أجريت  أعقاب مشاورات  له، يف  ُأذن  قد  أنه 

األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 655 .
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.
لسيادة جهورية كرواتيا وسالمة  احرتامه  من جديد  اجمللس  ويؤكد 
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 9 أيلول/سبتمرب 1993، 
بناًء على ذلك االقرتاح، ويدعو القوات الصربية إىل وقف جيع األعمال 

االستفزازية العسكرية.

 المقرر المؤرخ ٧ شباط/فبراير 1955 
)الجلسة 3498(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3498، املعقودة يف 7 شباط/فرباير 1995، استأنف اجمللس 
نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا الرئيس ممثل كرواتيا، بناًء 
على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. 
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ووجه الرئيس )بوتسوانا( انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة وثائق 656 . مث أعلن 
أعضاء  فيما بني  أجريت  أعقاب مشاورات  له، يف  أذن  قد  أنه  الرئيس 

جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 657 :
إىل  التوصل  إىل  الرامية  للجهود  تأييده  تأكيد  األمن  جملس  يعيد 
تسوية سياسية يف جهورية كرواتيا تكفل االحرتام الكامل لسيادة جهورية 
اليت  الطوائف  جيع  وحقوق  أمن  وتضمن  اإلقليمية  وسالمتها  كرواتيا 
تعيش يف منطقة معينة بغض النظر عما إذا كانت تشكل غالبية أو أقلية 

يف تلك املنطقة.
ويؤيد اجمللس بقوة اجلهود اليت بذهلا مؤخراً ممثلو املؤمتر الدويل املعين 
والواليات  الروسي،  واالحتاد  األورويب،  واالحتاد  السابقة،  بيوغوسالفيا 
جهورية كرواتيا.  يف  سياسية  تسوية  حتقيق  هبدف  األمريكية،  املتحدة 
احمللية  الصربية  والسلطات  إىل حكومة جهورية كرواتيا  اجمللس  ويطلب 
الدخول على وجه  املتحدة  املشمولة حبماية األمم  املناطق  املوجودة يف 
االستعجال ودون أّي شروط مسبقة يف مفاوضات للتوصل إىل تسوية من 
هذا القبيل مستفيدين من املقرتحات املقدمة إليهما اآلن يف إطار هذه 

اجلهود. ويطلب إىل جيع األطراف املعنية األخرى تأييد هذه العملية.
عن  شاملة،  تسوية  عن  بالبحث  التزامه  جديد  من  اجمللس  ويؤكد 
طريق التفاوض، للنزاعات يف جهورية يوغوسالفيا السابقة تكفل سيادة 
جيع الدول هناك وسالمتها اإلقليمية داخل حدودها املعرتف هبا دوليًا 

ويؤكد األمهية اليت يعلقها على االعرتاف املتبادل بذلك.
الفّعال  الوجود  استمرار  بأن  القائل  رأيه  جديد  من  اجمللس  ويؤكد 
لقوة األمم املتحدة للحماية يف جهورية كرواتيا يتسم بأمهية بالغة بالنسبة 
للسلم واألمن اإلقليميني، ويعرب عن رغبته يف أن تؤدي املباحثات اليت 
ستعقد خالل األسابيع املقبلة إىل إقناع حكومة جهورية كرواتيا بإعادة 
النظر يف املوقف الذي اختذته يف 12 كانون الثاين/يناير 1995 بصدد 

استمرار دور القوة يف جهورية كرواتيا.

 المقرر المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1995 
)الجلسة 352٧(: القرار 990 )1995(

قدم   ،)1995(  981 بالقرار  وعماًل   ،1995 نيسان/أبريل   18 يف 
املتحدة  األمم  عملية  والية  تنفيذ  عن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام  األمني 
لتنفيذ  مفصلة  خطة  التقرير  وتضمن   . 658 يف كرواتيا  الثقة  الستعادة 

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1995 الثاين/يناير  18 كانون  مؤرخة  رسالة   656

األمن من ممثل كرواتيا )S/1995/56(؛ ورسالتان مؤرختان 25 و31 كانون الثاين/
 S/1995/82( يناير 1995، على التوايل، موجهتان إىل األمني العام من ممثل كرواتيا
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والية العملية، وكذلك تقييمًا للموارد الالزمة، مع تبيان إمكانية خفض 
قوام قوات األمم املتحدة املوجودة حاليًا يف كرواتيا إىل 750 8 فرداً، 

وإمكانية إمتام وزعها حبلول 30 حزيران/يونيه 1995 659 .
وقال األمني العام إن اخلطة ال حتظى بالقبول الرمسي والتأييد الكامل 
فإنه ال  السلطات الصربية احمللية. ولذلك  سواء من حكومة كرواتيا أو 
يزال هناك خطر قيام أّي من اجلانبني أو كالمها باالمتناع عن التعاون 
توفر  اخلطة  فإن  أخرى،  جهة  ومن  تنفيذها.  على  املتحدة  األمم  مع 
البديل  ويتمثل   ،)1995(  981 القرار  من   3 للفقرة  الواقعي  التنفيذ 
عن اعتمادها يف انسحاب قوات األمم املتحدة واستئناف احلرب. فإذا 
فإن عليهما  النزاع،  يرغبان بصورة جدية يف جتنب جتدد  اجلانبان  كان 
توفري الشروط الالزمة لكي تضطلع العملية اجلديدة مبسؤولياهتا بنجاح. 
ولذلك، فهو يوصي بأن يقر اجمللس الرتتيبات الواردة يف هذا التقرير وأن 

يأذن بوزع عملية “أنكرو” لتنفيذ تلك الرتتيبات.
ويف اجللسة 3527، املعقودة يف 28 نيسان/أبريل 1995، أدرج 
اجمللس تقرير األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 
دعا اجمللس ممثل كرواتيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن 
يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )اجلمهورية التشيكية( انتباه 
أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد أعد يف سياق مشاورات 
اجمللس السابقة 660 ، وإىل رسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 1995 موجهة 

إىل رئيس جملس األمن من ممثل كرواتيا 661 .
وبعد ذلك طرح مشروع القرار للتصويت واعتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 990 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إقليم  بالنزاعات يف  الصلة  السابقة ذات  قراراته  إذ يشري إىل جيع 
و982   )1995(  981 القرارين  سيما  وال  السابقة،  يوغوسالفيا 

)1995( املؤرخني 31 آذار/مارس 1995،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 18 نيسان/أبريل 1995،

وإذ يضع يف اعتباره أمهية إتاحة أّية معلومات ذات صلة بتنفيذ جيع 
قراراته السابقة لألمني العام،

وإذ يؤكد من جديد تصميمه على ضمان أمن وحرية تنقل األفراد 
يوغوسالفيا  إقليم  يف  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  لعمليات  التابعني 
السابقة، وإذ يتصرف، حتقيقًا هلذه الغاية، يف إطار الفصل السابع من 

ميثاق األمم املتحدة،

الفقرات   ،S/1995/320 الوثيقة  انظر  التفاصيل  لالطالع على مزيد من   659
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على  خاصة،  بصفة  ويوافق،  العام  األمني  بتقرير  يرحب   -  1
الرتتيبات الواردة يف الفقرات 11 إىل 28 منه بشأن تنفيذ والية عملية 

األمم املتحدة الستعادة الثقة يف كرواتيا، املعروفة بعملية أنكرو؛
يقرر أن يأذن بنشر عملية أنكرو على النحو املبني يف الفقرة   -  2

29 من التقرير املذكور أعاله؛
يطلب إىل حكومة جهورية كرواتيا والسلطات الصربية احمللية   -  3

إىل التعاون التام مع عملية أنكرو يف تنفيذ واليتها؛
يعرب عن قلقه لعدم توقيع اتفاق بشأن مركز القوات واألفراد   -  4
اآلخرين حىت اآلن، ويطلب مرة أخرى إىل حكومة جهورية كرواتيا إبرام 
هذا االتفاق بسرعة، ويطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريراً إىل اجمللس 

يف موعد أقصاه 15 أيار/مايو 1995؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  -  5

المقرر المؤرخ 1 أيار/مايو 1995 )الجلسة 3529(: 
بيان الرئيس

يف اجللسة 3529، املعقودة يف 1 أيار/مايو 1995، واصل اجمللس نظره 
يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا الرئيس ممثل كرواتيا، بناًء على 
طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث 
أعلن الرئيس )فرنسا( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما 
بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 662 :

القتالية يف  األعمال  استئناف  إزاء  القلق  بالغ  األمن  يساور جملس 
جهورية كرواتيا يف األيام القليلة املاضية.

اهلجوم  فوراً  جهورية كرواتيا  حكومة  توقف  بأن  اجمللس  ويطالب 
العسكري الذي شنته قواهتا يف منطقة سالفونيا الغربية املعروفة بالقطاع 
الغريب، والذي بدأ صباح يوم 1 أيار/مايو 1995، يف انتهاك التفاق 

وقف إطالق النار املؤرخ 29 آذار/مارس 1994.
االقتصادي  االتفاق  األطراف  حترتم  بأن  أيضًا  اجمللس  ويطالب 
املوقع بينها يف 2 كانون األول/ديسمرب 1994، وبأن تتخذ، على وجه 
اخلصوص، جيع اخلطوات الالزمة لضمان احلماية واألمن على الطريق 

السريع الذي يربط بني زغرب وبلغراد ويف املناطق املتامخة.
وحيث اجمللس األطراف على أن توقف األعمال القتالية وأن متتثل 

لالتفاق القائم املتعلق بوقف إطالق النار.
ويطلب اجمللس إىل األطراف أن حترتم بالكامل سالمة وحرية حركة 
يف  األوروبية  للجماعة  التابعة  الرصد  وبعثة  املتحدة  األمم  أفراد  جيع 
املنطقة املعنية ويف املنطقة املعروفة بالقطاع اجلنويب ويف غريمها من املناطق، 

وأن ترفع بالتايل جيع القيود املفروضة على أفراد األمم املتحدة.
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أن  على  األطراف،  اجمللس  األهداف، حيث  بلوغ هذه  أجل  ومن 
تقبل بدون تأخري املقرتحات اليت قدمها هلا املمثل اخلاص لألمني العام.

ويعرب اجمللس عن تأييده الكامل لألمني العام وممثله اخلاص يف ما 
يبذالنه من جهود. ويطلب اجمللس كذلك إىل األمني العام أن يبقيه على 

علم بالتطورات اليت جتّد على امليدان ويف اطار احملادثات اجلارية.

المقرر المؤرخ 4 أيار/مايو 1995 )الجلسة 3531(: 
بيان من الرئيس

يف اجللسة 3531، املعقودة يف 4 أيار/مايو 1995، استأنف اجمللس 
نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل كرواتيا، 
له احلق يف  املناقشة بدون أن يكون  بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف 
التصويت. ووجه الرئيس )فرنسا( انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالتني 663  
جملس  رئيس  إىل  موجهتني  التوايل،  على  أيار/مايو،  و3   2 مؤرختني 
أعقاب  يف  له،  ُأذن  قد  أنه  الرئيس  أعلن  مث  ممثل كرواتيا.  من  األمن 
مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل 

نيابة عن اجمللس 664 :
إن جملس األمن يشعر ببالغ القلق إزاء استمرار العمال القتالية يف 

جهورية كرواتيا.
ويؤكد اجمللس من جديد، يف هذا السياق، بيان رئيسه املؤرخ 1 أيار/

فوريًا  امتثااًل  الطرفان،  ميتثل  بأن  مايو 1995 جبميع جوانبه، ويطالب 
وتامًا، للطلبات الواردة فيه.

املنطقة  يف  جهورية كرواتيا  حكومة  قوات  غارات  اجمللس  ويدين 
الفاصلة الواقعة يف قطاعي الشمال واجلنوب، وغارات الطرفني يف قطاع 

الشرق. ويطالب القوات املعنية باالنسحاب فوراً.
ويدين اجمللس أيضًا قصف زغرب وغريها من مراكز السكان املدنيني 

على يد قوات السلطات الصربية احمللية، ويطالب بوقفها فوراً.
هلا  يتعرض  اليت  والتخويف  املضايقة  أعمال  اجمللس كذلك  ويدين 
أفراد األمم املتحدة، ويذّكر الطرفني بالتزاماهتما باحرتام هؤالء األفراد يف 

كل األوقات، وضمان سالمتهم وأمنهم وحرية تنقلهم.
ويطلب اجمللس إىل الطرفني التعاون الكامل مع عملية األمم املتحدة 
الستعادة الثقة يف كرواتيا، املعروفة بعملية أنكرو ومفوضية األمم املتحدة 
ومساعدة  محاية  يف  الدولية،  األمحر  الصليب  وجلنة  الالجئني  لشؤون 
األهايل املدنيني وأّي أشخاص مشردين. ويشعر اجمللس ببالغ القلق إزاء 
انتهاك حقوق اإلنسان للسكان الصربيني  التقارير اليت تفيد بأنه جيري 

.S/1995/351و S/1995/349  663

.S/PRST/1995/26  664
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يف سالفونيا الغربية. ويطالب بأن حترتم حكومة جهورية كرواتيا بالكامل 
حقوق السكان الصربيني املعنيني، وفقًا للمعايري املعرتف هبا دوليًا.

املتحدة  األمم  عملية  سلطة  تثبيت  إعادة  على  اجمللس  ويصر 
الستعادة الثقة يف كرواتيا واحرتامها يف القطاع الغريب واملناطق األخرى 

املتأثرة باألعمال القتالية.
ويطالب اجمللس بأن يتصرف الطرفان طبقًا للمقرتحات اليت قدمها 
القتالية  األعمال  يوقفًا جيع  وبأن  العام،  لألمني  اخلاص  املمثل  إليهما 
عملية  ومع  العام  لألمني  اخلاص  املمثل  مع  تامًا  تعاونًا  ويتعاونا  فوراً، 

أنكرو.
كما يطلب اجمللس إىل الطرفني الدخول، دون تأخري، يف املناقشات 
للجنة  املتشاركان  الرئيسان  إليها  دعامها  اليت  جنيف  يف  ستجري  اليت 

التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة.
مستعداً  وسيكون  الفعلي،  نظره  قيد  املسألة  هذه  اجمللس  وسيبقي 

الختاذ خطوات أخرى عند االقتضاء.

المقرر المؤرخ 1٧ أيار/مايو 1995 )الجلسة 353٧(: 
القرار 994 )1995(

يف اجللسة 3537، املعقودة يف 17 أيار/مايو 1995، استأنف اجمللس 
نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل كرواتيا، بناًء 
على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. 
ووجه الرئيس )فرنسا( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم 
املتحدة والواليات  الروسي وأملانيا وإيطاليا وفرنسا واململكة  من االحتاد 
املشروع. ووجه  ُأدخلت على  اليت  التنقيحات  بعض  665  وتال  املتحدة 

انتباه أعضاء اجمللس أيضًا إىل عدة وثائق أخرى 666 .
وبعد ذلك ُطرح للتصويت مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفويًا يف 
شكله املؤقت، واعتمد باإلجاع بوصفه القرار 994 )1995(، ويف ما 

يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة بشأن النزاعات يف إقليم يوغوسالفيا 
السابقة، وال سيما القرارين 981 )1995( و982 )1995( املؤرخني 
نيسان/  28 املؤرخ   )1995(  990 والقرار   1995 آذار/مارس   31

أبريل 1995،

.S/1995/395  665

موجهتان  التوايل،  على   ،1995 أيار/مايو  و17   8 مؤرختان  رسالتان   666

)S/1995/363 وS/1995/397(؛ ورسالة  ممثل كرواتيا  األمن من  رئيس جملس  إىل 
مؤرخة 10 أيار/مايو 1995 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل يوغوسالفيا 

.)S/1995/383(

وإذ يساوره بالغ القلق ألن األهداف الواردة يف بياين رئيس جملس 
األمن املؤرخني 1 أيار/مايو و4 أيار/مايو 1995 مل يتم حتقيقها بكل 
أيار/مايو   7 يف  األطراف  إليه  توصلت  الذي  االتفاق  وألن  جوانبها، 
انُتهك،  قد  للسلم،  املتحدة  األمم  قوات  مقر  من  بوساطة   ،1995

خاصة فيما يتعلق بانسحاب القوات من مناطق الفصل بني القوات،
وإذ يشدد على ضرورة امتثال األطراف على الوجه الكامل التفاق 
على  يؤكد  وإذ   ،1994 آذار/مارس   29 املؤرخ  النار  إطالق  وقف 
أمهية ذلك االمتثال بالنسبة لتنفيذ الوالية املنوطة بعملية األمم املتحدة 

الستعادة الثقة يف كرواتيا، املعروفة بعملية أنكرو،
بني  الفصل  مناطق  من  االنسحاب  أن  على  يشدد كذلك  وإذ 

القوات شرط ضروري لتنفيذ الوالية املنوطة بعملية أنكرو،
التوصل إىل تسوية شاملة عن طريق  بالسعي إىل  التزامه  وإذ يؤكد 
التفاوض للنزاعات يف يوغوسالفيا السابقة مبا يكفل سيادة جيع الدول 
هناك وسالمتها اإلقليمية داخل حدودها املعرتف هبا دولية، وإذ يشدد 
على األمهية اليت يعلقها على االعرتاف املتبادل بتلك احلدود، وإذ يرحب 
يف هذا السياق، جبميع اجلهود الدولية الرامية إىل تيسري التوصل إىل حل 

للنزاع يف جهورية كرواتيا عن طريق التفاوض،
ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حلقوق  التام  االحرتام  أن  على  يشدد  وإذ 
سالفونيا  منطقة  يف  خاصة  وبصفة  مناسب،  بشكل  له  الدويل  الرصد 
الغربية املعروفة بالقطاع الغريب، هو خطوة جوهرية حنو استعادة الثقة بني 

األطراف وبناء سلم دائم،
وإذ يدين بأقوى العبارات جيع األعمال غري املقبولة املوجهة ضد 
تأمني  على  منه  وتصميمًا  السالم،  حلفظ  املتحدة  األمم  قوات  أفراد 
النحو  على  جهورية كرواتيا،  يف  األفراد  هؤالء  ملركز  الدقيق  االحرتام 
وحكومة جهورية  املتحدة  األمم  بني  املربم  االتفاق  يف  عليه  املنصوص 

كرواتيا يف 15 أيار/مايو 1995،
األمم  عمليات  أفراد  أمن  ضمان  على  تصميمه  تأكيد  يعيد  وإذ 
املتحدة حلفظ السالم وحرية انتقاهلم يف إقليم يوغوسالفيا السابقة، وإذ 
األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  مبوجب  الغاية،  هلذه  حتقيقًا  يتصرف، 

املتحدة،
يؤكد من جديد بياين رئيس جملس األمن املؤرخني 1 أيار/  -  1

مايو و4 أيار/مايو 1995، الصادرين نتيجة للهجوم العسكري الذي 
شنته يف 1 أيار/مايو 1995 قوات حكومة كرواتيا يف منطقة سالفونيا 
الغربية املعروفة بالقطاع الغريب، منتهكة بذلك اتفاق وقف إطالق النار 

املؤرخ 29 آذار/مارس 1994؛
يالحظ مع االرتياح اخلطوات اليت اختذت حىت اآلن للوفاء   -  2
باملتطلبات الواردة يف البيانني املذكورين أعاله، ولكنه يطالب األطراف 
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بإكمال سحب جيع قواهتا، دون مزيد من التأخري، من مناطق الفصل 
بني القوات، واالمتناع عن ارتكاب أّي انتهاكات أخرى لتلك املناطق؛

يشدد على احلاجة إىل إعادة ترسيخ سلطة عملية أنكرو يف   -  3
وقت مبكر، وفقًا للوالية املنوطة هبا؛

لضمان  الالزمة  الرتتيبات  اختاذ  العام  األمني  إىل  يطلب   -  4
النشر الكامل لعملية أنكرو، بعد انسحاب قوات األطراف، على النحو 
 )1995(  981 القرارين  مبوجب  احملددة  واليتها  يف  عليه  املنصوص 

و990 )1995(؛
يطالب باحرتام مركز عملية أنكرو وواليتها واحرتام سالمة   -  5

وأمن أفرادها؛
يطالب أيضًا حكومة جهورية كرواتيا بأن حترتم على الوجه   -  6
التام حقوق السكان الصربيني، مبا يف ذلك حرية تنقلهم، وبأن تسمح 
للمنظمات اإلنسانية الدولية بالوصول إىل هؤالء السكان، طبقًا للمعايري 

املعرتف هبا دوليًا؛
يطلب إىل األمني العام أن جيري بالتعاون مع مفوضية األمم   -  7
املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومفوض األمم املتحدة السامي حلقوق 
الدولية  اإلنسانية  واملؤسسات  الدولية  األمحر  الصليب  وجلنة  اإلنسان 
األخرى ذات الصلة، تقييمًا للحالة اإلنسانية للسكان الصربيني احملليني 
يف القطاع الغريب، مبا يف ذلك مشكلة الالجئني، وأن يقدم تقريراً عن 

ذلك يف أقرب وقت ممكن؛
لألمني  اخلاص  املمثل  يبذهلا  اليت  اجلهود  التأييد  متام  يؤيد   -  8
العام يف سبيل بلوغ األهداف املوجزة يف بياين رئيس جملس األمن املؤرخني 
1 و4 أيار/مايو 1995، ويطلب إىل األطراف أن تتعاون تعاونًا تامًا 

لتحقيق هذا اهلدف؛
يطلب إىل األطراف احرتام االتفاق االقتصادي الذي وقعته   -  9
يف 2 كانون األول/ديسمرب 1994، وبصفة خاصة اختاذ جيع اخلطوات 
الالزمة لضمان سالمة وأمن طريق زغرب - بلغراد السريع واملناطق احمليطة 

به مباشرة على النحو املنصوص عليه يف ذلك االتفاق؛
يطالب األطراف باالمتناع عن اختاذ أّي تدابري أو إجراءات   -  10
أنه سينظر، يف  عسكرية أخرى قد تؤدي إىل تفاقم احلالة، وحيذر من 
يلزم من خطوات أخرى  الطلب، يف اختاذ ما  حالة عدم االمتثال هلذا 

لضمان ذلك االمتثال؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس تقريراً كي ينظر   -  11
فيه، يف غضون أسبوعني، عن تنفيذ أحكام هذا القرار، مبا يف ذلك عن 

طرائق تنفيذ والية عملية أنكرو يف القطاع الغريب؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  -  12

وحتدث ممثل إيطاليا بعد التصويت، فذكر أن القرار املتخذ تواً ميكن، 
بل جيب، أن يشجع األطراف الكرواتية على اإلسراع بانسحاهبا الكامل 
الفوري  الكامل  بالوزع  تسمح  حىت  الفصل  مناطق  من  املشروط   غري 
لـ “أنكرو” وأيضًا بالتنفيذ الكامل لواليتها على النحو الوارد يف القرارين 
 994 القرار  فإن  ذلك،  ومع   ،)1995( و990   )1995(  981
)1995( ليس جمرد حماولة ملعاجلة حالة نشأت على أرض الواقع نتيجة 
اهلجوم الكروايت األخري. فهو أيضًا يتطلع إىل املستقبل. ويف هذا الشأن، 
لألطراف،  قويًا  حتذيراً  تتضمن  اليت   ،10 الفقرة  أمهية  املتحدث  أكد 
وتطالبها باالمتناع عن اختاذ أّي مبادرات عسكرية أخرى قد تؤدي إىل 
تصعيد جديد للصراع، وقال إنه إذا تقرر أهنا مل تقم بذلك ينبغي للمجلس 

أاّل يرتدد يف النظر يف تدابري أخرى لضمان االمتثال هلذا املطلب 667 .
وقال ممثل اململكة املتحدة إن القرار املتخذ تواً يدين بأقوى العبارات 
جيع األعمال املوجهة من أّي طرف ضد أفراد قوات األمم املتحدة حلفظ 
السالم. وأعرب عن ترحيبه بإحراز تقدم حقيقي صوب انسحاب القوات 
من مناطق الفصل بني القوات يف خمتلف قطاعات األمم املتحدة، لكنه 
قال إن من الضروري االنتهاء من هذا االنسحاب فوراً. وإاّل فلن تتسىن 
يستكمل  عندما  وفقط  الطبيعي.  جمراها  إىل  السياسية  العملية  إعادة 
االنسحاب ستتمكن عملية “أنكرو” من إعادة الوزع حىت تبدأ مهامها 
املتعلقة بتنفيذ واليتها. ومن الضروري كذلك إتاحة حرية الوصول الكامل 
لألمم املتحدة وسائر اهليئات الدولية ملنطقة سالفونيا الغربية بغية تبديد 
الشواغل املعرب عنها إزاء حقوق اإلنسان. وسيكون التقرير الذي من 
املنتظر أن يقدمه األمني العام يف غضون األسبوعني القادمني بشأن تنفيذ 
على  األمهية، ألنه سيتعني  من  قدر كبري  على   )1995( القرار 994 
النظر يف أفضل الوسائل لضمان الوزع الكامل  اجمللس يف تلك املرحلة 

لعملية “أنكرو” وفقًا لواليتها 668 .
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن عدم االمتثال للبيانني اللذين أدىل هبما 
رئيس جملس األمن يومي 1 و4 أيار/مايو قد محل وفد بلده على النظر 
يف احلاجة احلقيقية إىل اختاذ قرار يدل على أن اجمللس ال يعتزم التغاضي 
القرار  اختاذ  أن  بلده  وفد  ويفرتض  لقراراته،  الفاضحة  االنتهاكات  عن 
994 )1995( سيفضي إىل االستعادة الكاملة لوالية “عملية أنكرو”؛ 
وإىل االنسحاب الكامل لقوات جيع اجلهات من مناطق الفصل، وإىل 
التنفيذ املناسب التفاق وقف إطالق النار واالتفاق االقتصادي. وقال 
الروسي  االحتاد  إن  القرار،  ذلك  من   6 الفقرة  إىل  مشرياً  املتحدث، 
يتوقع أن يتمكن األمني العام من التنفيذ الفّعال للطلب الوارد يف القرار 
والقاضي بإعداده تقريراً عن احلالة اإلنسانية للسكان الصربيني يف قطاع 
الغرب. وكان وفد بلده يفضل أن يتضمن القرار تقييمًا أوضح للحالة 

S/PV.3537، الصفحتان 2 و3.  667

املرجع نفسه، الصفحة 4.  668
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باحلظر  التقيد  عدم  قبيل  من  الكرواتية،  للهجمات  نتيجة  نشأت  اليت 
العسكري املفروض على كرواتيا. واختتم املتحدث كلمته بقوله إن القرار 
املتخذ تواً ال ينهي، بأّي طريقة، نظر اجمللس يف كرواتيا. وأشار يف هذا 
الصدد إىل الفقرة 10 من القرار اليت حيذر فيها اجمللس األطراف من أنه 
سينظر، يف حالة عدم امتثاهلا الطلب الوارد يف تلك الفقرة، يف اختاذ ما 

يلزم من خطوات أخرى 669 .
وحتدث الرئيس، بصفته ممثل فرنسا، فأشار إىل أن اجمللس طالب، 
بعبارات واضحة، يف البيانني الرئاسيني الصادرين يف 1 و4 أيار/مايو، 
وقال  يف كرواتيا.  الفصل  مناطق  يف  العسكرية  للهجمات  هناية  بوضع 
إنه على الرغم من االلتزامات اليت أعلنتها السلطات الكرواتية يف هذا 
جزئية  الساحة كانت  على  الفعلية  االنسحاب  عمليات  فإن  الصدد، 
 ،)1995( القرار 994  لصاحل  فرنسا  السبب صوتت  وهلذا  ومتأخرة. 
التأخري. وهذا  الكامل دون مزيد من  بإجناز االنسحاب  الذي يطالب 
الطلب موجه أيضًا إىل القوات الصربية الكرواتية، اليت ال تزال يف مناطق 
الفصل. فالوضع ال ميكن أن يستقر بصورة حقيقية ما مل حيرتم الطرفان 

املناطق العازلة 670 .

 المقرر المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1995 
)الجلسة 3545(: بيان من الرئيس

يف 9 حزيران/يونيه 1995، وعماًل بالقرار 994 )1995(، قدم األمني 
القرار، مبا يف ذلك عن طرائق  تنفيذ ذلك  عن  تقريراً  اجمللس  العام إىل 
تنفيذ والية عملية األمم املتحدة الستعادة الثقة يف كرواتيا املعروفة بعملية 

“أنكرو” يف قطاع الغرب 671 .
شنه  الذي  العسكري  اهلجوم  إن  التقرير  يف  العام  األمني  وقال 
قوات  أن  يثبت   1995 أيار/مايو   1 يوم  الغريب  القطاع  يف  الكروات 
حفظ السالم عاجزة عن حفظ السالم دون تعاون األطراف. ولئن كان 
وجود قوات األمم املتحدة ومفاوضيها أمراً ال غىن عنه لتنفيذ اتفاق وقف 
األعمال القتالية املعقود يف 3 أيار/مايو 1995، وللحيلولة دون تصعيد 
الوضع ولرصد حالة حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية الناشئة بالنسبة 
للصرب يف القطاع، فإنه مل يكن كافيًا ملنع تعاقب األحداث اليت أدت 
إىل اهلجوم الكروايت وال إلحباط اهلجوم نفسه. ويف ظل هذه الظروف، 
الطرفني،  زعماء  وأعرب  أنكرو.  عملية  دور  النظر جبدية يف  أعاد  فإنه 
يف االجتماعات اليت ُعقدت مع ممثله اخلاص، عن رغبتهم يف مواصلة 
بعثة حفظ السالم. ولكن مل يكن التعاون يف امليدان مرضيًا وظل أفراد 
يبدو  أنكرو  عملية  بوالية  يتعلق  وفيما  للخطر.  معرضني  أنكرو  عملية 

املرجع نفسه، الصفحات 5 إىل 7.  669

املرجع نفسه، الصفحتان 7 و8.  670

.S/1995/467  671

أن الطرفني متفقان على أن تؤدي البعثة املهام الناشئة عن اتفاق وقف 
إطالق النار واالتفاق االقتصادي وعن واليتها اإلنسانية وواليتها املتعلقة 
حبقوق اإلنسان. غري أنه مل يعد من املمكن إعادة وزع البعثة حبلول 30 

حزيران/يونيه 1995.
وذكر األمني العام أن طلب الطرفني بقاء عملية أنكرو واستكمال 
وزعها ميثل تطوراً إجيابيًا. لذلك فهو يعتزم أن يرصد عن كثب مستوى 
وقف  اتفاق  امتثاهلما  مدى  سيما  وال  أنكرو  بعثة  مع  الطرفني  تعاون 
وبذهلما  الكاملة،  احلركة  حرية  أنكرو  لعملية  وإتاحتهما  النار،  إطالق 
الوثيق  بالتنسيق  أنكرو  عملية  وستعمل  أفرادها.  حلماية  جدية  جهوداً 
مع احلكومة الكرواتية وكذلك مع املنظمات والوكاالت الدولية األخرى، 
لضمان االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان لألقلية الصربية يف القطاع الغريب 
ولإلبالغ عن مدى تنفيذ السياسات اهلادفة إىل املصاحلة وبناء الثقة يف 
إنه يدرك أن يف كال اجلانبني عناصر ذات  العام  القطاع. وقال األمني 
مآرهبا  إىل حتقيق  الدويل وتسعى  اجملتمع  أهداف  تعارض  تزال  نفوذ ال 

بالوسائل العسكرية.
ويف اجللسة 3545، املعقودة يف 16 حزيران/يونيه 1995، أدرج 
اجمللس تقرر األمني العام يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 
دعا اجمللس ممثل كرواتيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون 
أن يكون له احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )أملانيا( أنه قد ُأذن له، 
يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل 

بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 672 :
حزيران/يونيه   9 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  األمن  جملس  نظر 
أيار/مايو   17 املؤرخ   )1995(  994 بقراره  عماًل  املقدم   1995
1995. ويساور اجمللس القلق إزاء احلالة املبينة يف ذلك التقرير، وإزاء 
استمرار إخفاق الطرفني يف التعاون بشكل مرض مع عملية األمم املتحدة 
الستعادة الثقة يف كرواتيا املعروفة بعملية أنكرو ويف االمتثال التام ملطالب 
اجمللس. وهو يدين، بوجه خاص، استمرار األعمال اهلجومية وختويف 

أفراد أنكرو، انتهاكًا لقراره 994 )1995(.
مشروط  وغري  تامًا  تعاونًا  الطرفان  يتعاون  أن  إىل  اجمللس  ويتطلع 
وأمنهم  أفرادها  يكفال سالمة  وأن  تنفيذ واليتها،  أنكرو يف  عملية  مع 
وحرية انتقاهلم. ويطالب اجمللس بأن يفي الطرفان بالتزامهما املقرر مبوجب 
اتفاق وقف إطالق النار املؤرخ 29 آذار/مارس 1994، ال سيما فيما 
يتعلق بانسحاب جيع القوات واألسلحة الثقيلة من مناطق الفصل، وأن 
ينفذا تنفيذاً تامًا االتفاق املؤرخ 2 كانون األول/ديسمرب 1994 واملتعلق 
وخاصة  الطرفني،  إىل  اجمللس  ويطلب  الثقة.  لبناء  االقتصادية  بالتدابري 
حكومة كرواتيا، أن يوقفا جيع العمليات العسكرية يف القطاع اجلنويب 
وحوله. وهو يطلب أيضًا إىل جيع األطراف أن حترتم احرتامًا تامًا احلدود 
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أّي  توقف  البوسنة واهلرسك وأن  الدولية بني جهورية كرواتيا وجهورية 
عمل ميد نطاق الصراع عرب هذه احلدود، حيث إن هذا يشكل انتهاكًا 
لقرارات اجمللس. وهو يكرر حتذيره من أنه سينظر، يف حالة عدم االمتثال 
ملا ورد يف قراره 994 )1995( من مطالبة للطرفني باالمتناع عن اختاذ 
احلالة، يف  تصعيد  إىل  تؤدي  قد  أخرى  أعمال عسكرية  أو  تدابري  أّية 

اخلطوات األخرى الالزمة لضمان هذا االمتثال.
ويطلب اجمللس من اللجنة املنشأة مبوجب القرار 724 )1991( 
وفقًا  التحقيق،  تواصل  أن   1991 األول/ديسمرب  15 كانون  املؤرخ 
لواليتها، يف التقارير املتعلقة بانتهاك القرار 713 )1991( املؤرخ 25 

أيلول/سبتمرب 1991.
استمرار وجود عملية  ويرحب اجمللس مبوافقة حكومة كرواتيا على 
أنكرو يف منطقة سالفونيا الغربية، املعروفة بالقطاع الغريب، بغرض تنفيذ 
ال  اليت  الوالية  وهي  اإلنسان،  حبقوق  خيتص  فيما  سيما  ال  واليتها، 
يزال يوليها أمهية فائقة، وهو يؤيد رأي األمني العام فيما يتعلق بضرورة 
التوفيق وبناء الثقة يف ذلك القطاع. وهو يشدد على األمهية اليت يوليها 
لالحرتام التام ملا للسكان الصرب يف ذلك القطاع من حقوق اإلنسان. 
وهو يشجع األمني العام على مواصلة تنسيقه مع مفوض األمم املتحدة 
السامي حلقوق اإلنسان وكذلك مع املنظمات الدولية والوكاالت األخرى 

يف هذا الصدد.
وحييط اجمللس علمًا بالقرار الذي توصل إليه األمني العام، أال وهو 
أنه مل يعد من املمكن استكمال إعادة نشر أفراد حفظ السالم التابعني 
 1995 حزيران/يونيه   30 حبلول  جهورية كرواتيا  يف  املتحدة  لألمم 
أيار/مايو   31 املؤرخ   )1995(  982 قراره  يف  اجمللس  ارتأى  حسبما 
يف  ميكن  ما  بأسرع  ميضي  أن  العام  األمني  إىل  يطلب  وهو   .1995
إعادة نشر هؤالء األفراد، هبدف الوفاء جبميع مهام عملية األمم املتحدة 
الستعادة الثقة يف كرواتيا املعروفة بعملية أنكرو املقررة مبوجب واليتها. 
وهو يطالب بأن يتعاون الطرفان مع عملية أنكرو فيما تبذله من جهود 

لتنفيذ واليتها تنفيذاً تامًا.
يف  رغبتهما  عن  أعربا  قد  الطرفني  بأن كال  علمًا  اجمللس  وحييط 
استمرار بعثة حفظ السالم، وبأهنما يلتمسان املساعدة من عملية أنكرو. 
دقيقًا تعاوهنما مع  وهو يرحب بعزم األمني العام على أن يرصد رصداً 
آذار/  29 املؤرخ  النار  إطالق  وقف  التفاق  وامتثاهلما  أنكرو   عملية 

الشأن.  هبذا  تام  علم  على  اجمللس  إبقاء  إليه  ويطلب  مارس 1994، 
فهذا التعاون واالمتثال ضروريان لتنفيذ والية عملية أنكرو وإلحراز تقدم 
صوب التوصل إىل تسوية قائمة على التفاوض حترتم احرتامًا تامًا سيادة 
جهورية كرواتيا وسالمتها اإلقليمية وتكفل أمن جيع الطوائف وحقوقها.

وليس بوسع اجمللس أن يقر أّي خطوات تتخذها السلطات الصربية 
فيما  احتاد  البوسنة واهلرسك إلقامة  احمللية يف جهورية كرواتيا وجهورية 

بينها، حيث إن هذا يتعارض مع التزام اجمللس بسيادة جهورية كرواتيا 
وجهورية البوسنة واهلرسك وبسالمتهما اإلقليمية.

عسكري  حل  هناك  يكون  أن  ميكن  ال  أنه  على  اجمللس  ويؤكد 
التزامهما حبل خالفاهتما  تأكيد  إعادة  الطرفني  إىل  يطلب  للنزاع، وهو 

حاًل سلميا.
ويالحظ اجمللس، بكل أسى، ما عانته عملية أنكرو من خسائر يف 

األرواح ومن إصابات، ويقدم تعازيه إىل أسر الراحلني.
وسيبقي اجمللس املسالة قيد النظر.

 المقرر المؤرخ 3 آب/أغسطس 1995 
)الجلسة 3560(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1995 آب/أغسطس   3 يف  املعقودة   ،3560 اجللسة  يف 
ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
كرواتيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق 
يف التصويت. مث أعلــــــن الرئيس )إندونيسيا( أنه قـــد ُأذن له، يف أعقاب 
مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل 

نيابة عن اجمللس 673 :
يساور جملس األمن بالغ القلق إزاء التدهور الذي طرأ على احلالة يف 

جهورية كرواتيا وفيما حوهلا.
العام  لألمني  اخلاص  املمثل  يبذهلا  اليت  اجلهود  متامًا  اجمللس  ويؤيد 
بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  للجنة  املتشارك  والرئيس 
السابقة هبدف هتدئة احلالة، مبا يتمشى والقرارات السابقة الصادرة عن 

اجمللس.
ويشدد اجمللس على أنه ال ميكن حتقيق حل عسكري للنزاع الدائر يف 
كرواتيا، ويرحب باحملادثات اليت أجريت بني الطرفني يف جنيف يف وقت 
سابق من هذا اليوم. ويهيب بالطرفني كليهما أن يلتزما التزامًا تامًا هبذه 
العملية، وأن يقبال مشروع االتفاق الذي وضعه الرئيس املتشارك بوصفه 

أساسًا ملواصلة تلك احملادثات.
ويطالب اجمللس بأن يوقف الطرفان كافة األعمال العسكرية وبأن 

ميارسا أقصى قدر من ضبط النفس.

المقرر المؤرخ 4 آب/أغسطس 1995 )الجلسة 
3561(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1995 آب/أغسطس   4 يف  املعقودة   ،3561 اجللسة  يف 
ممثلي  اجمللس  دعا  األعمال،  إقرار جدول  وبعد  البند.  نظره يف  اجمللس 
املناقشة  املشاركة يف  إىل  بناًء على طلبهما،  البوسنة واهلرسك وكرواتيا، 
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بدون أن يكون هلما احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )إندونيسيا( انتباه 
أعضاء اجمللس إىل رسالة مؤرخة 4 آب/أغسطس 1995 موجهة إىل 
رئيس جملس األمن من ممثل كرواتيا، حييل هبا رسالة حتمل التاريخ نفسه 

موجهة من نائب رئيس وزراء كرواتيا ووزير خارجيتها 674 .
مث أعلن الرئيس أنه أذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني 

أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 675 :
القتالية  األعمال  استئناف  إزاء  القلق  بالغ  األمن  جملس  يساور 
به  أدىل  الذي  البيان  إىل  اجمللس  يف جهورية كرواتيا وما حوهلا. ويشري 
رئيسه يف 3 آب/أغسطس 1995. ويشجب اجمللس بقوة قرار احلكومة 
الكرواتية شن هجوم عسكري واسع النطاق، مصعدة بذلك على حنو 
تتمثل  من خماطر  ذلك  على  يرتتب  ما  مع  الدائر،  الصراع  مقبول  غري 
يف قيام أّي طرف مبزيد من اهلجمات، ويطالب بوقف جيع األعمال 
التام جبميع قرارات اجمللس مبا يف ذلك  الفور، وبالتقيد  العسكرية على 

القرار 994 )1995(.
ويطالب  املدنية.  لألهداف  القصف  أشكال  جيع  اجمللس  ويدين 
بعدم اختاذ أّي إجراء عسكري ضد املدنيني وباحرتام ما هلم من حقوق 
القانون  مبوجب  مبسؤولياهتما  الطرفني  ويذكر  احرتامًا كاماًل.  اإلنسان 
اإلنساين الدويل ويكرر التأكيد على أن من يقومون بارتكاب انتهاكات 
للقانون اإلنساين الدويل سيكونون مسؤولني شخصيًا عن هذه األفعال. 
األمم  عملية  مع  تامًا  تعاونًا  يتعاونا  أن  الطرفني  إىل  اجمللس  ويطلب 
املتحدة الستعادة الثقة يف كرواتيا املعروفة بعملية أنكرو، ومفوضية األمم 
املتحدة السامية لشؤون الالجئني، وجلنة الصليب األمحر الدولية من أجل 
ضمان توفري إمكانية الوصول واحلماية للسكان املدنيني احملليني حسب 

االقتضاء.
الكرواتية  اليت شنتها قوات احلكومة  ويدين اجمللس بقوة اهلجمات 
على أفراد قوات األمم املتحدة حلفظ السالم مما أسفر عن وقوع إصابات، 
مبا يف ذلك موت أحد أعضاء قوات حفظ السالم، وهو يطالب بوقف 
هذه اهلجمات على الفور وبإطالق سراح جيع األفراد احملتجزين. وهو 
ر الطرفني، وال سيما احلكومة الكرواتية، بأنه يقع عليهما التزام  أيضًا يذكِّ
باحرتام أفراد األمم املتحدة ولضمان سالمتهم وحرية حركتهم يف جيع 
لقرارات اجمللس  بواليتها وفقًا  الوفاء  أنكرو من  األوقات ومتكني عملية 
الدامنرك وألسرة عضو  تعازيه حلكومة  الصلة. ويعرب اجمللس عن  ذات 

قوات األمم املتحدة حلفظ السالم الذي فقد حياته.
يف  بدأت  اليت  احملادثات  لتوقف  أسفه  عميق  عن  اجمللس  ويعرب 
جنيف يوم 3 آب/أغسطس 1995. ويطالب احلكومة الكرواتية بالعودة 
إىل احملادثات. ويؤكد أنه ال ميكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع 
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يف كرواتيا، وهو يؤكد من جديد دعوته إىل االلتزام دون حتفظ بالسعي 
التفاوض وباستئناف احملادثات  التوصل إىل تسوية عن طريق  من أجل 
على أساس مشروع االتفاق الذي أعده الرئيس املتشارك للجنة التوجيهية 

للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة.
وسيبقي اجمللس املسألة قيد نظره، وسينظر فيما قد يلزم اختاذه من 

تدابري أخرى.

المقرر المؤرخ 10 آب/أغسطس 1995 )الجلسة 
3563(: القرار 1009 )1995(

قدم   ،)1995(  981 بالقرار  وعماًل   ،1995 آب/أغسطس   3 يف 
احلالة يف كرواتيا، مبا يف ذلك قدرة  عن  تقريراً  العام إىل اجمللس  األمني 
عملية األمم املتحدة الستعادة الثقة يف كرواتيا على تنفيذ واليتها 676 . 
جديدة  حربية  أعمال  أّي  تقع  مل  بأنه  التقرير  يف  العام  األمني  وأفاد 
على نطاق واسع منذ أيار/مايو 1995، إاّل أنه كانت هناك مناوشات 
مستمرة وتبادل إلطالق النار وحوادث باإلضافة إىل وزع للقوات داخل 
منطقة الفصل بني القوات، وزيادة يف عدد االنتهاكات يف مناطق سحب 
األسلحة الثقيلة. وأدت هذه األعمال من اجلانبني إىل تآكل مصداقية 
اتفاق وقف إطالق النار إىل احلّد الذي ال يبدو أن أيًّا من الطرفني ملتزم 
الراهنة،  العسكرية  احلالة  أدت  ذلك،  على  وعالوة  الرئيسية.  بأحكامه 
باإلضافة إىل القيود الدائمة اليت يفرضها اجلانبان على حرية التنقل، إىل 
حرمان أنكرو من اختاذ أّي إجراء ذي شأن ملعاجلة الوضع، بل ورصد 
احلالة، يف بعض األحيان. ومل يتمكن أفراد حفظ السالم من إجياد مواقع 
الوزع على طول احلدود  املتحاربة وُمنعوا من  الفصائل  للفصل بني  هلم 
من  العالية  للدرجة  نظراً  إنه  بقوله  تقريره  العام  األمني  واختتم  الدولية. 
الشكوك اليت حتيط بالتطورات احلالية يف كرواتيا، فإنه ال ميكن يف الوقت 
الراهن تقدمي توصية فيما يتعلق مبستقبل عملية أنكرو. ولذلك، فإنه يعتزم 

أن يعود قريبًا إىل جملس األمن بشأن هذه املسألة.
وبرسالة مؤرخة 7 آب/أغسطس 1995، موجهة إىل رئيس جملس 
اجليش  قام  آب/أغسطس،   4 يف  بأنه  العام  األمني  أفاد    677 األمن 
الكروايت بشن هجوم كبري على منطقة كرايينا، واكتسح اجليش الكروايت 
عدداً كبرياً من مراكز املراقبة التابعة لألمم املتحدة، وتعرَّض بعض املراكز 
جنود  مناسبتني  يف  الكروايت  اجليش  من  وحدات  واستخدمت  للنريان. 
األمم املتحدة واألسرى الصربيني كدرع بشري أثناء هجماهتا. وقد منيت 
األمم املتحدة، بناًء على ذلك، بإصابة ما جمموعه 18 جنديًا، وكانت 
ثالث إصابات قاتلة. ويف 6 آب/أغسطس، اجتمع يف جنيف الرئيس 
بوزير  األورويب  االحتاد  وممثلو  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  للجنة  املتشارك 

.S/1995/650  676

.S/1995/666  677



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

الكرواتية  العسكرية  العملية  بأن  ثقته  عن  أعرب  الذي  خارجية كرواتيا 
احلادثتني  بالتحقيق يف  ستقوم  وأن كرواتيا  ستنتهي خالل 24 ساعة، 
الوزير  وأعطى  املتحدة،  األمم  جنود  على  هجوم  فيهما  حدث  اللتني 
ضمانات أيضًا فيما يتعلق بتمكني املنظمات اإلنسانية من الوصول إىل 
املدنيني الذين تشردوا بسبب القتال. وقال األمني العام كذلك إنه قد 
بدأت بالفعل أزمة الجئني، وال تزال التوترات شديدة وال ميكن استبعاد 

إمكانية استمرار األعمال القتالية.
ويف اجللسة 2563، املعقودة يف 10 آب/أغسطس 1995، أدرج 
إقرار  التقرير والرسالة املذكورتني أعاله يف جدول أعماله. وبعد  اجمللس 
جدول األعمال، دعا اجمللس ممثلي البوسنة واهلرسك وكرواتيا، بناًء على 
طلبهما، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلما احلق يف التصويت. 
ودعا اجمللس أيضًا السفري دراغومري ديوكيتش، بناًء على طلبه، إىل خماطبة 
انتباه  )إندونيسيا(  الرئيس  وجه  مث  الالحقة.  املناقشة  أثناء  يف  اجمللس 
أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات 

اجمللس السابقة 678  وإىل عدة وثائق أخرى 679 .
قد جرى يف  به كرواتيا  قامت  الذي  العمل  أن  وذكر ممثل كرواتيا 
البوسنة  أراضي  من  جزء  ويف  دوليًا  هبا  املعرتف  أرضها  على  معظمه 
إقامة  أن  مؤكداً  احلكومة،  تلك  من  صريح  طلب  على  بناًء  واهلرسك 
أمر  صديقة  حلكومة  املساعدة  يد  ومد  أراضيها  على  واألمن  السيادة 
يتفق متامًا مع ميثاق األمم املتحدة. وزعم املتحدث كذلك أن حصار 
بيهاتش، الذي كان شاغاًل رئيسيًا للمجلس، قد ُحسم بأقل التكاليف 
فإن  وبالتايل،  املنطقة.  يف  املدنيني  والسكان  الدويل  للمجتمع  بالنسبة 
كرواتيا تأسف ألن اجمللس مل يقبل تعدياًل كان سيقر بأن حصار بيهاتش 
قد رُفع بنجاح. وتقبل حكومة بلده حتّمل نصيبها من املسؤولية عن هذه 
بالفعل  املتحدة، واختذت  األمم  أفراد  اخلسائر وغريها من اخلسائر بني 
التدابري الضرورية ملعاجلة ما ترتب على “طيش” بعض األفراد واألعمال 
تأييداً  بلده  وتؤيد حكومة  السلم.  ارتكبت ضد حفظة  اليت  اإلجرامية 
عملية  الستئناف  املتحدة  الواليات  طرحتها  اليت  اجلديدة  املبادرة  تامًا 
التفاوض يف احلال، وتؤيد عقد مؤمتر جديد، وفقًا لألسس اليت اقرتحها 
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مؤرختان  ورسالتان  وS/1995/660(؛   S/1995/658( يوغوسالفيا  ممثل  من  األمن 
4 و6 آب/أغسطس، على التوايل، موجهتان إىل األمني العام من ممثل يوغوسالفيا 
)S/1995/656 وS/1995/663(؛ ورسالتان مؤرختان 6 و7 آب/أغسطس 1995، 
 S/1995/662( البوسنة واهلرسك العام من ممثل  التوايل، موجهتان إىل األمني   على 
وS/1995/664(؛ ورسالة مؤرخة 8 آب/أغسطس 1995 موجهة إىل رئيس جملس 
)S/1995/670(؛ ورسالة مؤرخة 8 آب/أغسطس 1995  األمن من ممثل كرواتيا 
الروسي )S/1995/672(؛ ورسالة مؤرخة  العام من ممثل االحتاد  موجهة إىل األمني 
9 آب/أغسطس 1995 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك 

.)S/1995/675(

يلتسن رئيس االحتاد الروسي. وينبغي أن تقوم املفاوضات اجلديدة على 
مبدأ االعرتاف املتبادل بني جيع الدول اليت خلفت يوغوسالفيا السابقة، 
وعلى ربط نظام اجلزاءات ضد جهورية يوغوسالفيا االحتادية بدورها يف 
تنفيذ أّي تسوية تفاوضية لألقلية الصربية يف كرواتيا. وهذا الربط سيكون 
األراضي  ملشكلة  ناجح  بالتوصل حلل  يتعلق  فيما  بشكل خاص  هامًا 
اليت ال تزال حمتلة يف كرواتيا – منطقة فوكوفار )أو قطاع الشرق سابقًا(. 
اإلقليم من كرواتيا واضح  بلغراد هلذا  إن احتالل  أيضًا  املتحدث  وقال 
متامًا، وأّي ختفيف سابق ألوانه لنظام اجلزاءات دون حل هذه املشكلة 
أواًل قد ال يرتك أمام حكومة كرواتيا خياراً آخر غري اخليار العسكري. 
عملية  إىل  ستتطلع  إن كرواتيا  خيتتم كلمته،  أن  قبل  املتحدث،  وقال 
األمم املتحدة الستعادة الثقة يف كرواتيا )أنكرو( ملساعدة كرواتيا يف حل 
مشكلة منطقة فوكوفار بالطرق السلمية. وإذ تعيد )أنكرو( حتديد دورها 
وزع  بإعادة  حكومة كرواتيا  ترحب  مناطق” كرواتيا،  ضم  “إعادة  يف 

بعض مواردها الزائدة إىل احلدود الدولية يف منطقة فوكوفار 680 .
وقال ممثل البوسنة واهلرسك إن العمل الذي قامت به كرواتيا كان 
دفاعًا عن أراضيها وحقوقها وتعزيزاً للسلم واالستقرار داخل حدودها وإنه 
الكروايت على  انتصار للجيش  بيهاتش اآلمنة. وهذا  أبقى على منطقة 
اإلرهابيني واجملرمني بني الصرب الذين يريدون ممارسة العنف ضد املدنيني 

األبرياء من كال اجلانبني 681 .
القيام بعدوان شامل  اختيار  أنه من خالل  السيد ديوكيتش  وذكر 
ضد جهورية كرايينا الصربية، مل هتاجم كرواتيا فحسب السكان الصرب 
أنشأت  اليت  األمن  جملس  قرارات  صارخًا  انتهاكًا  أيضًا  انتهكت  بل 
حكومة  تصرفت  وقد  فانس.  خطة  ونقضت  يف كرايينا  حممية  مناطق 
كرواتيا يف جتاهل تام ملطالب جملس األمن الواضحة والقاطعة بأن متتنع 
عن اختاذ املزيد من التدابري واإلجراءات العسكرية اليت ميكن أن تؤدي 
إىل تصعيد احلالة، وبصفة خاصة أن تتوقف عن كل األعمال العسكرية 
يف القطاع اجلنويب وحوله. وهناك مسؤولية خاصة تقع على جملس األمن، 
األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  مبوجب  األساسي  دوره  يتمثل  الذي 
املتحدة يف صون السلم واألمن ومحاية ضحايا العدوان، تستوجب منه 
إنه  املتحدث  وقال  ضد كرواتيا.  وملموسة  حامسة  إجراءات  يتخذ   أن 
مما يثري االنزعاج بشكل خاص أن اجمللس مل يطالب بانسحاب القوات 
الكرواتية إىل املواقع اليت كانت موجودة فيها قبل عدوان 4 آب/أغسطس 
إىل فرض جزاءات شاملة ضد كرواتيا  الداعية  النداءات  وأن   ،1995
قد جتاهلها اجمللس. وحث كذلك جملس األمن على محل كرواتيا على 
السماح ملمثلي األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية بالوصول إىل أقاليم 
اليت  األحداث  بشأن  وموضوعي  شامل  حتقيق  إجراء  أجل  من  كرايينا 
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التعذيب  وعمليات  املذابح  ذلك  مبا يف  الكروايت،  اهلجوم  أثناء  وقعت 
وفتح النريان على الالجئني واستخدام أفراد األمم املتحدة وجنود ومدنيني 
املعروض على  القرار  قائاًل إن مشروع  صربيني كدروع بشرية. وأضاف 
اجمللس ميثل استجابة غري مناسبة على اإلطالق للمأساة اليت ما زالت 

مستمرة يف كرايينا 682 .
وحتدث ممثل أملانيا قبل التصويت فذكر أن وفد بلده يشجب بشدة 
قرار احلكومة الكرواتية استخدام الوسائل العسكرية الستعادة األراضي 
الكرواتية املعروفة سابقًا باسم قطاع اجلنوب وقطاع الشمال. ومع ذلك 
فهو مستعد لإلقرار بأن صرب كرواتيا قد اخترب بشكل حاد نتيجة لعناد 
قيادة الصرب الكرواتيني والعدد الكبري من حاالت خرق وقف إطالق 
النار اليت ارتكبتها قوات الصرب الكرواتيني ومنط هجماهتم عرب احلدود، 
ال سيما يف منطقة بيهاتش. وترى أملانيا أن هناك اآلن ثالث أولويات. 
ضمان  وينبغي  امللّحة،  اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  من  بد  ال  أواًل، 
االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان. ثانيًا، ال بّد من العمل على استقرار 
احلالة يف بيهاتش وحوهلا. ثالثًا، ال بد من محل األطراف املتصارعة على 
على  إن  ختام كلمته  يف  املتحدث  وذكر  التفاوض.  طاولة  إىل  العودة 
األقليات  اإلنسان وحقوق  الكامل حلقوق  االحرتام  تضمن  أن  كرواتيا 
عميق  بقلق  أملانيا  وتشعر  السابقني.  والشمال  الشرق  قطاعي  لصرب 
األمهية  من  أنه  وتعترب  الكرواتيني  الصرب  من  الالجئني  مصري  حيال 
تفعل  وأن  العودة،  يف  الالجئني  هؤالء  حق  تضمن كرواتيا  أن  مبكان، 
السلطات الكرواتية كل ما يف وسعها لتهيئة الظروف وإجياد األجواء اليت 

تفضي إىل مثل هذه العودة 683 .
وذكر ممثل الصني أن وفد بلده سيصوت لصاحل مشروع القرار ألنه 
حيث األطراف يف الصراع على أن توقف فوراً األعمال القتالية وتستأنف 
املفاوضات يف تاريخ مبكر، ويدعو إىل حل عاجل للمشاكل اإلنسانية؛ 
ويدعو األطراف إىل ضمان سالمة أفراد عملية أنكرو وحرية حركتهم. 
ومع ذلك فإن حتفظ الصني على اإلشارات الواردة يف مشروع القرار إىل 

الفصل السابع من امليثاق والقرار 816 )1993( يظل كما هو 684 .
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن اهلجوم الكروايت قد أهدر جهود اجملتمع 
الدويل الرامية إىل إجياد حل سياسي. وقال إن زغرب اختذت موقف ضم 
املناطق املأهولة بالصرب بالقوة، وهو ما يعين التضحية مببدأ احلل العادل 
على  سترتتب  أنه  الروسي  االحتاد  ويرى  الواقع.  األمر  مذهب  لصاحل 
وبالنسبة  اليوغوسالفية  األزمة  لتسوية  بالنسبة  ضارة  نتائج  النهج  هذا 
وإعادة  الدوليني  واألمن  السالم  على  احلفاظ  يف  املتحدة  األمم  لدور 
تدابري  اختاذ  تتطلب  الراهنة  احلالة  أن خطورة  املتحدث  وذكر  إقرارمها. 
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عاجلة. ولذلك اشرتك االحتاد الروسي بفعالية يف إعداد مشروع القرار. 
ومن األمهية مبكان ما يرد يف مشروع القرار من مطالبة حكومة جهورية 
اجمللس  قرارات  واالمتثال جلميع  فورًا،  القتالية  األعمال  بإيقاف  كرواتيا 
وبأن حترتم حقوق   ،)1995( القرار 994  ذلك  يف  مبا  الصلة،  ذات 
السكان الصرب احملليني احرتامًا تامًا. ومما ال يقل أمهية عن ذلك مطالبة 
املتحدة، وتضع حداً  أفراد األمم  جملس األمن لكرواتيا بأن حترتم مركز 
للهجمات عليهم وتعاقب الذين شنوا تلك اهلجمات. وذكر املتحدث، 
منوهًا إىل أن مشروع القرار يشري مع القلق إىل التقارير اليت تفيد حبدوث 
يف كرواتيا  املأساوية  األحداث  أن   ،)1991(  713 للقرار  انتهاكات 
أكدت جمدداً أن حقيقة مرور انتهاكات احلظر املفروض على األسلحة 
دون عقاب تغوي أطراف الصراع مبحاولة حل املنازعات بقوة السالح 
وليس على طاولة التفاوض. ويف هذا الصدد من الضروري اعتماد تدابري 
الفّعال للقرار 713 )1991(. وهناك نتيجة  إضافية لضمان االمتثال 
واضحة أخرى وهي أنه جيب االستمرار يف عمليات األمم املتحدة حلفظ 
إنسانية شاملة وتضمن  السالم يف كرواتيا لكي حتول دون وقوع كارثة 
وجود مراقبة دولية موضوعية لألعمال اليت تقوم هبا السلطات الكرواتية 
الصدد،  الذين أصبحوا حتت سيطرهتا. ويف هذا  الصرب  السكان  جتاه 
فإن أّية انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل تتطلب اعتماد تدابري فّعالة 
وغري متحيزة، مبا يف ذلك تدابري يعتمدها اجمللس. وجيب أن تظل احلالة 
يف كرواتيا قيد النظر الدقيق من ِقبل اجمللس، الذي سيكون على استعداد 
مشروع  أحكام  جلميع  االمتثال  حتقيق  أجل  من  إضافية  تدابري  الختاذ 
القرار. وهناك تدابري ميكن أن يتخذها اجمللس، وهذا ما جيب أن يتذكره 

أولئك الذين يعتقدون أن قرارات اجمللس ال تلزمهم 685 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 1009 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة بشأن النزاعات يف إقليم يوغوسالفيا 
آذار/مارس   31 املؤرخ   )1995(  981 القرارات  سيما  وال  السابقة، 
نيسان/أبريل 1995، و994  املؤرخ 28   )1995( 1995، و990 

)1995( املؤرخ 17 أيار/مايو 1995،
وإذ يؤكد جمدداً بياين رئيسه املؤرخني 3 و4 آب/أغسطس 1995، 
وإذ يساوره بالغ القلق ألن حكومة جهورية كرواتيا مل متتثل حىت اآلن 

امتثااًل كاماًل للمطالب الواردة يف هذين البيانني،
املؤرخ 3 آب/أغسطس 1995،  العام  األمني  تقرير  نظر يف  وقد 

ورسالته املؤرخة 7 آب/أغسطس 1995،

املرجع نفسه، الصفحات 15 إىل 17.  685
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وإذ يالحظ بقلق التقارير اليت تفيد حبدوث انتهاكات للقرار 713 
)1991( املؤرخ 25 أيلول/سبتمرب 1991، كما ورد يف تقرير األمني 

العام املؤرخ 3 آب/أغسطس 1995،
وإذ يعرب عن عميق أسفه إزاء فشل احملادثات اليت بدأت يف جنيف 

يف 3 آب/أغسطس 1995،
التوصل إىل تسوية شاملة عن طريق  بالسعي إىل  التزامه  وإذ يؤكد 
الدول  جيع  سيادة  تكفل  السابقة  يوغوسالفيا  يف  للنزاعات  التفاوض 
هناك وسالمة أراضيها ضمن حدودها املعرتف هبا دوليًا، وإذ يؤكد األمهية 
اليت يعلقها على االعرتاف املتبادل هبذه السيادة وسالمة األراضي، وإذ 
يرحب، يف هذا السياق، جبميع اجلهود الدولية املبذولة لتيسري التوصل إىل 

تسوية عن طريق التفاوض للنزاع يف جهورية كرواتيا،
شنته  الذي  النطاق  الواسع  العسكري  اهلجوم  بقوة  يشجب  وإذ 
بذلك  حكومة جهورية كرواتيا يف 4 آب/أغسطس 1995، مصعدة 
على حنو غري مقبول النزاع الدائر، مع ما يرتتب على ذلك من خماطر 

حمتملة يف قيام أّي طرف مبزيد من اهلجمات،
وإذ يدين قصف األهداف املدنية،

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء احلالة اخلطرية للذين شردوا من ديارهم 
للقانون  انتهاكات  اليت تفيد حبدوث  التقارير  الدائر وإزاء  النزاع  بسبب 

اإلنساين الدويل،
وإذ يؤكد على ضرورة محاية حقوق السكان الصرب احملليني،

وإذ يدين بأقوى العبارات األعمال غري املقبولة اليت ارتكبتها القوات 
احلكومية الكرواتية ضد أفراد قوات األمم املتحدة حلفظ السالم، مبا يف 
ذلك األعمال اليت أسفرت عن موت أحد األفراد الدامنركيني واثنني من 
للحكومتني  تعازيه  يعرب عن  القوات، وإذ  التشيكيني من هذه  األفراد 

املعنيتني،
وإذ حييط علمًا باالتفاق الذي مت التوقيع عليه يف 6 آب/أغسطس 
1995 بني جهورية كرواتيا وقوات األمم املتحدة للسالم، وإذ يؤكد على 
ضرورة تقيد حكومة جهورية كرواتيا تقيداً صارمًا بأحكام ذلك االتفاق،

وإذ يؤكد جمدداً تصميمه على كفالة أمن وحرية حركة أفراد عمليات 
األمم املتحدة حلفظ السالم يف إقليم يوغوسالفيا السابقة، وإذ يتصرف، 

حتقيقًا لذلك، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
بأن توقف حكومة جهورية كرواتيا جيع األعمال  يطالب   -  1
العسكرية فوراً وأن متتثل امتثااًل تامًا جلميع قرارات اجمللس، مبا يف ذلك 

القرار 994 )1995(؛
وفقًا  جهورية كرواتيا،  حكومة  تقوم  بأن  أيضًا  يطالب   -  2
للمعايري املعرتف هبا دوليًا وامتثااًل لالتفاق الذي مت التوقيع عليه يف 6 
آب/أغسطس 1995 بني جهورية كرواتيا وقوات األمم املتحدة للسالم، 

مبا يلي: )أ( االحرتام التام حلقوق السكان الصربيني احملليني، مبا يف ذلك 
إتاحة وصول  بسالم؛ و)ب(  العودة  أو  املغادرة  أو  البقاء  حقوقهم يف 
املنظمات اإلنسانية الدولية إىل هؤالء السكان؛ و)ج( هتيئة األحوال اليت 

تسمح بعودة األشخاص الذين تركوا ديارهم؛
يذّكر حكومة جهورية كرواتيا مبسؤوليتها عن إتاحة وصول   -  3
ممثلي جلنة الصليب األمحر الدولية إىل أفراد القوات الصربية احمللية الذين 

حتتجزهم القوات احلكومية الكرواتية؛
انتهاكات  بارتكاب  يقومون  الذين  جيع  أن  جمدداً  يؤكد   -  4
للقانون اإلنساين الدويل سيكونون مسؤولني شخصيًا عن هذه األفعال؛

يطلب إىل األمني العام أن يقوم، بالتعاون مع مفوضية األمم   -  5
املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومفوض األمم املتحدة السامي حلقوق 
اإلنسان وجلنة الصليب األمحر الدولية وغريها من املؤسسات اإلنسانية 
الدولية ذات الصلة، بتقييم احلالة اإلنسانية للسكان الصربيني احملليني، 
مبا يف ذلك مشكلة الالجئني واملشردين، وتقدمي تقرير عن ذلك بأسرع 

ما ميكن؛
يطالب بأن حترتم حكومة جهورية كرواتيا احرتامًا كاماًل مركز   -  6
أفراد األمم املتحدة وأن متتنع عن شن أّي هجمات عليهم، وأن حتاكم 
املسؤولني عن شن مثل هذه اهلجمات، وأن تكفل سالمة أفراد األمم 
املتحدة وحرية حركتهم يف جيع األوقات، ويطلب إىل األمني العام أن 

يبقي اجمللس على علم باخلطوات والقرارات اليت تتخذ يف هذا الصدد؛
حيث األطراف واجلهات األخرى املعنية على ممارسة أقصى   -  7
قدر من ضبط النفس يف القطاع الشرقي وما حوله، ويطلب إىل األمني 

العام أن يبقي احلالة قيد االستعراض؛
يذكر جيع األطراف بالتزامها باالمتثال التام ألحكام القرار   -  8

816 )1993( املؤرخ 31 آذار/مارس 1993؛
يؤكد جمدداً دعوته إىل التوصل إىل تسوية عن طريق التفاوض   -  9
جهورية كرواتيا  حكومة  وحيث  احمللية،  اجملتمعات  جيع  حقوق  تكفل 
على استئناف احملادثات حتت رعاية الرئيسني املتشاركني للجنة التوجيهية 

للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس، يف غضون ثالثة   -  10
أسابيع من اعتماد هذا القرار، تقريراً عن تنفيذه، وعن آثار احلالة بالنسبة 
املعروفة بعملية أنكرو،  الثقة يف كرواتيا  املتحدة الستعادة  لعملية األمم 
لعملية  بالنسبة  يقدمها  اليت  التوصيات  للنظر يف  استعداده  ويعرب عن 

أنكرو؛
ينظر يف  الفعلي وأن  نظره  قيد  املسالة  يبقي هذه  أن  يقرر   -  11

إمكانية اختاذ تدابري أخرى لضمان االمتثال هلذا القرار.
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الشمال وقطاع  التصويت فقال إن قطاع  بعد  وحتدث ممثل فرنسا 
اجلنوب حيث وقع اهلجوم الكروايت جزآن من أراضي كرواتيا، والسكان 
الصرب يف هذه املناطق هلم حقوق يعرتف هبا اجملتمع الدويل. وأشار يف 
هذا الصدد إىل أن اعرتاف االحتاد األورويب بكرواتيا كان مرهونًا بوضوح 
املتحدث كذلك  وذكر  الصربية.  األقلية  حبقوق  الدولة  تلك  باعرتاف 
أن قرارات جملس األمن جتعل من واجب السلطات الكرواتية أن تلجأ 
اجلمهورية.  داخل  املعنية  األراضي  إدماج  إعادة  لتحقق  التفاوض  إىل 
وسلطات زغرب، بإهنائها املناقشات اليت بدأت يف جنيف مع اجلانب 
الصريب يف كرواتيا. وباختيارها عمداً اخليار العسكري الستعادة سلطتها 
يف تلك القطاعات، اختذت قراراً يتعارض مع التزاماهتا الدولية. وتطرق 
املتحدث إىل القرار، فقال إن القرار املتخذ تواً قد جاء يف وقته متامًا وأنه 
مناسب لثالثة أسباب. أواًل، أنه يؤكد تأكيداً خاصًا على احرتام حقوق 
املدنيني. فالسكان الصرب جيب أن يكونوا أحراراً يف التحرك، كما جيب 
ن الذين فروا من العودة يف ظروف مرضية من السالمة واألمن إىل  أن ميكِّ
منطقتهم األصلية، وجيب أن تكون املنظمات اإلنسانية قادرة على رصد 
احلالة. وال بد من حماكمة أولئك املسؤولني عن تلك االنتهاكات لقوانني 
احلرب. وأخرياً، حيذر القرار بوضوح من أنه ينبغي عدم القيام بأّية أعمال 
عسكرية يف اجتاه قطاع الشرق ألن هذا من شأنه أن يؤدي، ألّي سبب 

آخر، إىل حدوث تصعيد ويهدد خبطر تعميم الصراع 686 .
تأسف  بلدها  إن حكومة  فقالت  املتحدة  الواليات  ممثلة  وحتدثت 
لقرار حكومة كرواتيا شن هجوم على منطقة كرايينا. وحتث جيع األطراف 
على االمتناع عن شن هجمات أخرى سواء كان ذلك داخل كرواتيا أم 
الذين  املدنيني  الالجئني  محاية  حتظى  أن  وجيب  واهلرسك.  البوسنة  يف 
الذوا بالفرار من العمليات العسكرية باألولوية بالنسبة جلميع األطراف 
املعنية. وينبغي أن حتظى باالحرتام أيضًا حقوق الصرب الذين خيتارون 
البقاء يف كرواتيا. وتقتضي الضرورة أن يتاح للوكاالت الدولية الوصول 
دون عائق ملراقبة األوضاع يف كرايينا وتقدمي املعونة اإلنسانية حيثما تلزم. 
وتتوقع الواليات املتحدة من حمكمة جرائم احلرب أن حتقق يف ادعاءات 
إيذاء املدنيني العزّل، وتضم صوهتا إىل من يدينون األعمال املسيئة اليت 
القرار  التابعة لألمم املتحدة. ويذّكر  ارتكبت ضد قوات حفظ السالم 
كرواتيا بالتزامها بتهيئة الظروف املفضية إىل العودة اآلمنة ألولئك الذين 
غادروا ديارهم، وهو يشدد على أمهية هتيئة وصول جلنة الصليب األمحر 
الدولية إىل الذين احُتجزوا. ويف الوقت ذاته، ويف حني تعرب الواليات 
املتحدة عن األسف للوسائل املستخدمة، ال بد من أن تعرتف أيضًا بأن 

منطقة بيهاتش اآلمنة اجلديدة مفتوحة اآلن أمام الغوث اإلنساين 687 .

املرجع نفسه، الصفحتان 18 و19.  686

املرجع نفسه، الصفحتان 22 و23.  687

وحتدث الرئيس، بصفته ممثل إندونيسيا، فذكر أن وفد بلده صوت 
إندونيسيا على  دأبت  اليت  املبادئ  ألنه جيسد  تواً  املتخذ  القرار  لصاحل 
بالبحث عن تسوية تفاوضية شاملة  التمسك هبا، مبا يف ذلك االلتزام 
القانون  احرتام  وضرورة  السابقة،  يوغوسالفيا  يف  تدور  اليت  للصراعات 
اإلنساين الدويل وحرمة جيع أفراد األمم املتحدة فضاًل عن سيادة جيع 

الدول يف يوغوسالفيا السابقة وسالمتها اإلقليمية 688 .

 المقرر المؤرخ 29 آب/أغسطس 1995: 
رسالة موجهة من الرئيس إلى األمين العام

يف 23 آب/أغسطس 1995، وعماًل بالقرار 1009 )1995(، قّدم 
األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن آثار احلالة يف كرواتيا على والية عملية 

األمم املتحدة الستعادة الثقة يف كرواتيا 689 .
وأفاد األمني العام يف التقرير بأنه منذ تقريره املؤرخ 2 آب/أغسطس 
ورسالته املؤرخة 7 آب/أغسطس، مل يتوقف أّي من الطرفني عن األعمال 
العسكرية، ومل ميتثل أيهما امتثااًل تامًا لقرارات جملس األمن ذات الصلة. 
وظلت التوترات شديدة وال سيما يف القطاع الشرقي؛ ومل يكن اجليش 
املدنيني من  أو  املتحدة  أفراد األمم  الدوام سالمة  يراعي على  الكروايت 
إدماج  إعادة  وأدت  حبمالت.  القيام  عند  مراعاة كافية  صرب كرايينا 
انتفاء  إىل  السابقة  والشمال  واجلنوب  الغرب  لقطاعات  بالقوة  كرواتيا 
احلاجة إىل كتائب املشاة يف هذه املناطق. ولذلك شرع القائد امليداين 
للقوة يف خفض فوري لقوام قوات أنكرو. وقال األمني العام إن املهمة 
العاجلة ألنكرو يف القطاع الشرقي تتمثل يف حماولة إعادة الوضع الذي 
أنشأه اتفاق وقف إطالق النار. فإذا حتقق ذلك فإنه يعتقد أنه سيكون 
هناك دور مستمر لقوات األمم املتحدة يف القطاع الشرقي. وقد أصدر 
بالتشاور مع حكومة كرواتيا وقيادة الصرب  تعليمات إىل ممثله اخلاص 
احمللية يف القطاع الشرقي من أجل وضع تعريف مفّصل للوالية احملتملة 
لعملية أنكرو. وأصدر تعليمات إليه أيضًا بأن يناقش مع حكومة كرواتيا 
املهام، إن وجدت، اليت ميكن لعملية أنكرو أن تضطلع هبا يف غري ذلك 
من أحناء كرواتيا. وأوصى األمني العام بأن يوافق جملس األمن على زيادة 
باستثناء  احلالية،  الوالية  أثناء  أوطاهنا  إىل  املتبقية  الكتائب  إعادة جيع 

الكتيبتني املوجودتني يف القطاع الشرقي 690 .
وبرسالة مؤرخة 29 آب/أغسطس 1995 691 ، أبلغ رئيس جملس 

األمن األمني العام مبا يلي:

املرجع نفسه، الصفحتان 23 و24.  688
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املرجع نفسه، الفقرة 32.  690
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لقد نظر أعضاء جملس األمن يف تقريركم املؤرخ 23 آب/أغسطس 
1995 واملقدم عماًل بالقرار 1009 )1995(.

ويوافق أعضاء اجمللس على توصيتكم الواردة يف الفقرة 32 من ذلك 
التقرير فيما يتعلق بإعادة الكتائب املتبقية لعملية األمم املتحدة الستعادة 
الكتيبتني  باستثناء  أوطاهنا  إىل  أنكرو  بعملية  املعروفة  يف كرواتيا  الثقة 
عنها  أعربتم  اليت  اآلراء  يؤيدون  وهم  الشرقي.  القطاع  يف  املوجودتني 
اليت ميكن أن تضطلع هبا  أنكرو واملهام  لعملية  املمكن  التكوين  بشأن 
يف املستقبل وحيثونكم على مواصلة اتصاالتكم يف هذا الصدد. وأعضاء 
اجمللس على استعداد للنظر يف أّية توصيات إضافية تعدوهنا يف ضوء هذه 
االتصاالت. وإىل أن يتم ذلك فإهنم يشددون على األمهية اليت يعلِّقوهنا 
على االحتفاظ بالتكوين احلايل واملهام احلالية لعملية أنكرو يف القطاع 
الشرقي. ويؤكد األعضاء على ضرورة التحلي بروح جديدة من التعاون 

مع عملية أنكرو يف هذا القطاع ويف أماكن أخرى من جهورية كرواتيا.
وأعضاء اجمللس يؤيدونكم متامًا يف اجلهود اليت تبذلوهنا لكفالة أن 
متارس األطراف واجلهات األخرى املعنية أقصى قدر من ضبط النفس يف 
القطاع الشرقي واملناطق احمليطة به وأن تسعى هذه األطراف واجلهات إىل 

التوصل إىل حل عن طريق التفاوض.
وحييط أعضاء اجمللس علمًا مع القلق بالصعوبات اليت أشرمت إليها 
فيما يتعلق بتنفيذ حكومة كرواتيا التفاق مركز القوات. وهم يتطلعون إىل 
قيام حكومة كرواتيا بتنفيذ أحكام ذلك االتفاق من جيع النواحي تنفيذاً 

كاماًل ودون قيد أو شرط.
اليت  اإلنسانية  املشاكل  إزاء  القلق  عن  اجمللس  أعضاء  ويعرب 
على  يعلِّقوهنا  اليت  األمهية  على  يشددون  وهم  تقريركم.  يف  وصفتموها 
يبذهلا  اليت  الوفاء بأحكام قرارات اجمللس يف هذا الصدد وعلى اجلهود 

اجملتمع الدويل للتخفيف من حمنة الالجئني واملشردين.

 المقرر المؤرخ ٧ أيلول/سبتمبر 1995 
)الجلسة 35٧3(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3573، املعقودة يف 7 أيلول/سبتمرب 1995، أدرج اجمللس 
تقرير األمني العام املؤرخ 23 آب/أغسطس 1995 يف جدول أعماله. 
وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل كرواتيا، بناًء على طلبه، إىل 
املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس 
)إيطاليا( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء 

جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 692 :
العام املؤرخ 23 آب/أغسطس  نظر جملس األمن يف تقرير األمني 
1995 واملقدم عماًل بقراره 1009 )1995( املؤرخ 10 آب/أغسطس 
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1995، وباخلصوص احلالة اإلنسانية وانتهاكات حقوق اإلنسان الوارد 
وصفها فيه.

ويعرب اجمللس عن بالغ قلقه إزاء احلالة اخلطرية لاّلجئني ولألشخاص 
بوقوع  تفيد  اليت  التقارير  وإزاء  الكروايت  اهلجوم  أثناء  يف  شرِّدوا  الذين 
تقرير  الوارد وصفه يف  النحو  الدويل، على  للقانون اإلنساين  انتهاكات 
األمني العام. ويشاطر اجمللس األمني العام رأيه وهو أن النـزوح اجلماعي 
للسكان الصرب احملليني أحدث أزمة إنسانية كبرية. واجمللس يشعر بالقلق 
أيضًا إزاء التقارير اليت تفيد بوقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
ويطالب  القتل،  وأعمال  املمتلكات،  وهنب  املنازل،  يف  النريان  إشعال 
حكومة كرواتيا بأن تقوم فوراً بالتحقيق يف جيع تلك التقارير وبأن تتخذ 

التدابري املناسبة لوضع حّد لتلك األعمال.
ويكرر اجمللس تأكيد طلبه بأن حترتم حكومة جهورية كرواتيا احرتامًا 
كاماًل حقوق السكان الصرب احملليني، مبا يف ذلك حقهم يف البقاء أو 

العودة يف أمان.
مع  بالتنسيق  العام  األمني  يبذهلا  اليت  باجلهود  اجمللس  ويرحب 
املنظمات اإلنسانية الدولية استجابة هلذه احلالة اإلنسانية احلادة. وهو 
اإلنسانيتني  واملساعدة  اإلغاثة  تقدمي  األعضاء  الدول  جيع  إىل  يطلب 

العاجلتني إىل هؤالء الالجئني واملشردين.
اإلنساين  القانون  ينتهكون  الذين  جيع  أن  تأكيد  اجمللس  ويكرر 
الدويل سيكونون مسؤولني شخصيًا عن تلك األفعال. ويكرر اجمللس يف 
هذا الصدد تأكيد أنه يتعني على جيع الدول أن تتعاون تعاونًا كاماًل مع 
احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة 
للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

1991 املنشأة عماًل بقراره 827 )1993( ومع أجهزهتا.
وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره الفعلي.

المقرر المؤرخ 3 تشرين األول/أكتوبر 1995 )الجلسة 
3584(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3584، املعقودة يف 3 تشرين األول/أكتوبر 1995، واصل 
ممثلّي  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 أعلن الرئيس )نيجرييا( أنه قد 
ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن 

يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 693 :
يعرب جملس األمن عن قلقه إزاء احلالة اإلنسانية يف جهورية كرواتيا 

وما حوهلا، مبا يف ذلك حالة الالجئني من جهورية البوسنة واهلرسك.
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االعرتاف  سحب  إزاء  خاصة  بصفة  قلقه  عن  اجمللس  ويعرب 
واهلرسك  البوسنة  من جهورية  الالجئني  من  لعدد كبري  الالجئني  مبركز 
تقدمي  توقف  من  ذلك  يتبع  وما  جهورية كرواتيا،  يف  اآلن  املوجودين 
املساعدة إليهم. فقرارات حكومة كرواتيا يف هذا الصدد قد تعين العودة 
آمنة  ليست  منطقة  إىل  األشخاص  من  اآلالف  لعشرات  الطوعية  غري 
القسرية  اإلعادة  عدم  مبدأ  أمهية  اجمللس  ويؤكد  الستقباهلم.  مهيأة  وال 
املنصوص عليه يف اتفاقية جنيف لعام 1951 املتعلقة مبركز الالجئني، 
على  حكومة كرواتيا  اجمللس  وحيث  االتفاقية.  هذه  يف  طرف  وكرواتيا 

االستمرار يف تأمني املالذ لكل الالجئني بصرف النظر عن منشئهم.
ويشعر اجمللس أيضًا بقلق بالغ إزاء حالة الالجئني من جهورية كرواتيا 
الراغبني يف العودة إىل بلدهم، وكذلك إزاء حالة الصرب العرقيني الذين 
اختاروا البقاء يف جهورية كرواتيا. ويكرر طلباته الواردة يف جلة نصوص، 
منها قراره 1009 )1995(، بأن حترتم احلكومة الكرواتية احرتامًا تامًا 
حقوق السكان الصرب احملليني، مبا يف ذلك حقهم يف البقاء أو العودة 
انتهاكات حلقوق  بوقوع  تفيد  اليت  التقارير  بسالم، وأن حتقق يف جيع 
اإلنسان، وأن تتخذ التدابري الالزمة لوضع حّد هلذه األعمال. ويطلب 
اجمللس من حكومة كرواتيا أن تلغي املهل املفروضة على عودة الالجئني 
إىل كرواتيا للمطالبة بإرجاع ممتلكاهتم إليهم. ويطلب من احلكومة أيضًا 
أن تتعاون مع املنظمات اإلنسانية الدولية يف هتيئة الظروف املفضية إىل 

إعادة الالجئني إىل بلدهم بأمن وكرامة.
وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره الفعلي.

المقرر المؤرخ 10 تشرين األول/أكتوبر 1995: رسالة 
موجهة من الرئيس إلى األمين العام

يف 29 أيلول/سبتمرب 1995، وعماًل بالقرار 1009 )1995(، قّدم 
ممثله اخلاص  أجراها  اليت  املشاورات  عن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام  األمني 
الشرق  قطاع  احمللية يف  الصربية  والسلطات  وبلغراد  مع حكومة كرواتيا 
بشأن مهام عملية األمم املتحدة الستعادة الثقة يف كرواتيا 694 . وأفاد 
األمني العام يف التقرير بأنه، بعد مشاورات مكثفة أجراها ممثله اخلاص 
استعداد إلجياد حل  أهنما على  الطرفان  له  أكد  اجلانبني،  مع كل من 
ملسألة القطاع الشرقي عن طريق التفاوض. وباإلضافة إىل ذلك، تعهد 
اعتبار  إيالء  مع  القائمة،  لالتفاقات  امتثاهلما  مدى  بتحسني  اجلانبان 
مناقشاته،  أعقاب  اخلاص، يف  ممثله  واقرتح  أنكرو.  مع  للتعاون  خاص 
خطة تقوم على املهام الرئيسية الست التالية: )أ( االضطالع على حنو 
بني جهورية  املربم  النار  إطالق  وقف  اتفاق  يف  املتوخاة  باملهام  كامل 
كرواتيا والسلطات الصربية احمللية يف القطاع الشرقي؛ )ب( تسهيل تنفيذ 
اليت  األول/ديسمرب 1994  املؤرخ 2 كانون  االقتصادي  االتفاق  فروع 
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تتعلق بالقطاع الشرقي، وترتيب املبادرات االقتصادية احمللية، على النحو 
املناسب؛ )ج( تسهيل تنفيذ جيع قرارات جملس األمن ذات الصلة، مبا 
يف ذلك املهام احملددة يف الفقرة 72 من تقرير األمني العام املؤرخ 22 
آذار/مارس 1995، وال سيما مواصلة مهام بناء الثقة واملهام اإلنسانية، 
مثل تقدمي املساعدة لاّلجئني واملشردين ورصد معاملة األقليات اإلثنية؛ 
األفراد  انتقال  مراقبة  يف  واإلبالغ،  الرصد  طريق  عن  املساعدة،  )د( 
احلدود  عرب  واألسلحة،  العسكرية  واإلمدادات  واملعدات  العسكريني، 
الدولية بني كرواتيا وجهورية يوغوسالفيا االحتادية عند نقاط عبور احلدود 
الواقعة يف القطاع الشرقي حيث ُتوزع عملية أنكرو؛ )هـ( رصد جتريد شبه 
جزيرة بريفالكا من السالح وفقًا لقرار جملس األمن 779 )1992(؛ 
)و( رصد احلوادث العسكرية اليت تقع قرب احلدود الدولية بني جهورية 
كرواتيا وجهورية البوسنة واهلرسك، واإلبالغ عنها. وأوصى األمني العام 
الفرتة  على  ستنطبق  إهنا  وقال  اخلطة.  على  اجمللس  يوافق  بأن  لذلك 
املتبقية من الوالية احلالية يف انتظار ما تسفر عنه املفاوضات اجلارية حول 
املستقبل النهائي للقطاع الشرقي من نتائج يف إطار تسوية سياسية شاملة 

لألزمة يف يوغوسالفيا السابقة.
وبرسالة مؤرخة 10 تشرين األول/أكتوبر 1995 695 ، أبلغ رئيس 

جملس األمن األمني العام مبا يلي:
أيلول/سبتمرب   29 املؤرخ  تقريركم  يف  األمن  جملس  أعضاء  نظر 
أعضاء  ويوافق   .)1995( اجمللس 1009  بقرار  عماًل  املقدم   1995
من  املتبقية  للفرتة  بالنسبة  التقرير  هذا  يف  املبينة  الرتتيبات  على  اجمللس 
املعروفة  يف كرواتيا  الثقة  الستعادة  املتحدة  األمم  لعملية  احلالية  الوالية 
نتائج  الشرقية،  حبالة سالفونيا  يتعلق  فيما  تتوفر،  ريثما  أنكرو،  بعملية 

املفاوضات اجلارية بشأن املوضوع.

المقرر المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 
)الجلسة 3596(: القرار 1023 )1995(

األمني  إىل  موجهة   1995 الثاين/نوفمرب  تشرين   15 مؤرخة  برسالة 
العام، أحال ممثل كرواتيا نص االتفاق األساسي بشأن منطقة سالفونيا 
الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية، الذي وّقعته حكومة كرواتيا والسلطات 
الصربية الكرواتية احمللية يف سالفونيا الشرقية يف 12 تشرين الثاين/نوفمرب 
1995 696 . وينص االتفاق، يف جلة أمور، على أنه ستكون هناك فرتة 
انتقالية مدهتا 12 شهرًا، قابلة للتمديد إىل 24 شهراً إذا طلب أحد 
األطراف ذلك، وأن جملس األمن سينشئ إدارة انتقالية وقوة دولية، على 
التوايل، حلكم املنطقة أثناء تلك الفرتة االنتقالية ولصون السلم واألمن.
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ويف اجللسة 3596، املعقودة يف 22 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، 
األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  أعماله.  جدول  يف  الرسالة  اجمللس  أدرج 
دعا اجمللس ممثل كرواتيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون 
أن يكون له احلق يف التصويت. مث وّجه الرئيس )عمان( انتباه أعضاء 
اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم من االحتاد الروسي واألرجنتني وأملانيا 
وإيطاليا واجلمهورية التشيكية ورواندا وفرنسا واململكة املتحدة وهندوراس 

والواليات املتحدة 697 ، وكذلك إىل عدة وثائق أخرى 698 .
أمكن  قد  إنه  فقال  التصويت،  قبل  الروسي  االحتاد  ممثل  وحتدث 
وبارانيا  الشرقية  سالفونيا  منطقة  بشأن  األساسي  االتفاق  إىل  التوصل 
وسريميوم الغربية بفضل ما أبدته األطراف من واقعية وإحساس باملسؤولية 
فضاًل عن اإلسهام الكبري من الوسطاء الدوليني والدول األعضاء يف فريق 
االتصال. ويتيح االتفاق األساسي الفرصة إلعادة الضمانات األمنية اليت 
الصراع، ويضمن  املنطقة خالل سنوات  بالنسبة لكل سكان  تقوضت 
للصرب والكروات وممثلي القوميات األخرى حقوقهم اإلنسانية وحرياهتم 
الالجئني  لعودة  املؤاتية  الظروف  ويهيئ  املساواة،  قدم  على  األساسية 
إىل  أيضًا  االتفاق  ويؤدي  عامة.  بصفة  للجميع  الطبيعية  احلياة  وتوفري 
للعالقات بني  الكامل  التطبيع  اليت حتول دون  العقبات األساسية  إزالة 
كرواتيا وجهورية يوغوسالفيا االحتادية، وهو أمر له أمهية حامسة للتسوية 
الشاملة لألزمة يف منطقة البلقان. ويف هذا الصدد، يعتقد االحتاد الروسي 
التوقيت. ويف  املعروض على اجمللس مناسب وحسن  القرار  أن مشروع 
رأيه أن األمم املتحدة ينبغي هلا أن تضطلع بدور هام يف النهوض بعملية 
الروسي  دولية. واالحتاد  انتقالية وقوة  إدارة  إنشاء  مبا يف ذلك  السالم، 
مستعد، من جانبه، ملواصلة إسهامه يف ضمان السلم واألمن يف املنطقة. 
وهو يؤيد أيضًا استمرار وتوسيع اجلهود الدولية الرامية إىل كفالة حقوق 

اإلنسان يف كرواتيا 699 .
وذكر ممثل الصني أن وفد بلده سيصّوت تأييداً ملشروع القرار انطالقًا 
من موقفه املتمثل يف أنه يف أّية تسوية للقضية الكرواتية، ينبغي احرتام 
سيادة كرواتيا وسالمتها اإلقليمية، وأن تسعى حكومة كرواتيا والسلطات 
احمللية الصربية إىل حّل يقبله اجلانبان يف الصراع، من خالل املفاوضات 
السلمية. وحّذر املتحدث، مشرياً إىل أن االتفاق األساسي يتضمن بعض 
الطلبات املوجهة إىل األمم املتحدة وجملس األمن بشأن اإلذن بإنشاء 
مسائل  على  تنطوي  الطلبات  هذه  أن  من  دولية،  وقوة  انتقالية  إدارة 
دراسات  إجراء  الضروري  من  لذلك،  معّقدة كثرية.  وقانونية  سياسية 

.S/1995/979  697

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1995 األول/أكتوبر  تشرين   6 مؤرخة  رسالة   698

الثاين/نوفمرب  تشرين   15 مؤرخة  ورسالة  )S/1995/843(؛  ممثل كرواتيا  من  األمن 
.)S/1995/964( 1995 موجهة إىل األمني العام من ممثل أوكرانيا

S/PV.3596، الصفحتان 2 و3.  699

اليت  الكيفية  قرارات متعجلة عن  ومناقشات متأنية واالمتناع عن اختاذ 
ميكن أن تيسر هبا األمم املتحدة تنفيذ خطة السالم يف املنطقة 700 .

وذكر ممثل اجلمهورية التشيكية أن حجر الزاوية يف االتفاق األساسي 
هو إقامة إدارة انتقالية يف القطاع الشرقي ملدة عام. ومع ذلك يالحظ 
وفد بلده الطابع العام لكثري من أحكام االتفاق األساسي. وهو يفهم 
من هذه احلقيقة أن الطرفني اتفقا على الصياغة العامة ولكنهما اختلفا 
بشأن التفاصيل، وبذلك فإهنما نقال إىل اجمللس “مشكلة” التفاصيل. 
إىل  اتفاقهما  على  املوافقة  عن  املسؤولية  نقل  على  حريصان  والطرفان 
إن  دائمًا  يقول  التشيكي  الوفد  الذي كان  الوقت  يف  حىت  اجمللس، 
املسؤولية األساسية عن تشكيل املستقبل جيب أن تبقى مسؤولية طريف 

الصراع نفسيهما 701 .
وقال ممثل أملانيا إن االتفاق األساسي يستند إىل مبدأين أساسيني. 
على  بسيادة كرواتيا  اعرتاف كامل  هناك  يكون  أن  ناحية، جيب  فمن 
سالفونيا الشرقية، ومن ناحية أخرى، جيب توفري احلماية الكاملة للسكان 
الصرب احملليني وضمان حقوقهم. إاّل أن املتحدث حّذر من أنه جيب 
أاّل يكون هناك سوء فهم، قائاًل إن االتفاق األساسي سيبدأ سريانه بعد 
انتقالية ويأذن بوزع قوة دولية. ومن  إدارة  ينشئ  أن يتخذ اجمللس قراراً 
ويف  هامة.  مسؤوليات  األمن  جمللس  يعطي  األساسي  االتفاق  فإن  مث 
األيام واألسابيع املقبلة سيكون على أعضاء اجمللس العمل املكثف بشأن 
تفاصيل وطرائق القوة الدولية املتوخاة واإلدارة االنتقالية. ومع ذلك يف 
هناية املطاف ال ميكن إاّل حلكومة كرواتيا والطرف الصريب احمللي إجناح 
على  القرار  يؤكد مشروع  أن  الصحيح  من  ولذلك  األساسي.  االتفاق 
ضرورة التعاون التام بني الطرفني على أساس االتفاق واالمتناع عن اختاذ 
أّي تدبري قد يعرقل تنفيذ االتفاق. وهذا ينسحب أيضًا على حكومة 

جهورية يوغوسالفيا االحتادية 702 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 1023 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة،
وإذ يؤكد من جديد التزامه بالسعي إىل التوصل إىل تسوية شاملة 
السيادة  تضمن  السابقة  يوغوسالفيا  يف  للنـزاعات  التفاوض  طريق  عن 
والسالمة اإلقليمية جلميع الدول القائمة هناك داخل حدودها املعرتف 
هبا دوليًا، ويشدد على األمهية اليت يعلِّقها على االعرتاف املتبادل بذلك،

املرجع نفسه، الصفحة 3.  700

املرجع نفسه، الصفحة 4.  701
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باستقالل جهورية كرواتيا  التزامه  أخرى  مرة  جديد  من  يؤكد  وإذ 
أقاليم  أن  على  الصدد  هذا  يف  ويؤكد  اإلقليمية.  وسالمتها  وسيادهتا 
سالفونيا الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية، املعروفة باسم القطاع الشرقي، 

هي أجزاء ال تتجزأ من جهورية كرواتيا،
اإلنسان  حلقوق  التام  االحرتام  على  يعلِّقها  اليت  األمهية  يؤكد  وإذ 

واحلريات األساسية للجميع يف تلك األقاليم،
وإذ يثين على اجلهود املستمرة اليت يبذهلا ممثلو األمم املتحدة واالحتاد 
التوصل،  األورويب واالحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية لتيسري 

عن طريق التفاوض، إىل تسوية للنـزاع يف جهورية كرواتيا،
املتعلق مبنطقة سالفونيا الشرقية  يرحب باالتفاق األساسي   -  1
وبارانيا وسريميوم الغربية املوّقع يف 12 تشرين الثاين/نوفمرب 1995 بني 
حكومة جهورية كرواتيا وممثلي الصرب احملليني يف حضور وسيط األمم 

املتحدة وسفري الواليات املتحدة لدى جهورية كرواتيا؛
األساسي  االتفاق  يف  والوارد  إليه  املوّجه  بالطلب  يعرتف   -  2
عن  ويعرب  مناسبة،  دولية  قوة  بإنشاء  واإلذن  انتقالية  إدارة  إلنشاء 
استعداده للنظر يف الطلب أعاله على وجه السرعة لتيسري تنفيذ االتفاق، 
َمن  جيع  مع  ممكن  اتصال  بأوثق  االحتفاظ  إىل  العام  األمني  ويدعو 

يعنيهم األمر ملساعدة اجمللس يف أعماله املتعلقة هبذه املسألة؛
يشدد على ضرورة التعاون التام بني حكومة جهورية كرواتيا   -  3
وجانب الصرب احملليني على أساس االتفاق األساسي، مع االمتناع عن 
القيام بأّي نشاط عسكري أو اختاذ أّي تدبري قد يعرقل تنفيذ الرتتيبات 
االنتقالية املبّينة فيه، ويذكر الطرفني مبا التزما به من التعاون التام مع عملية 
أنكرو لضمان  املعروفة بعملية  الثقة يف كرواتيا  املتحدة الستعادة  األمم 

سالمتها وحرية حركتها؛
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  -  4

وحتدث ممثل فرنسا بعد التصويت، فذكر أن اهلدف الرئيسي للقرار 
املتخذ للتو هو إقامة وضمان سالم عادل ودائم جلميع سكان سالفونيا 
عملية  يؤيد  بأكمله  الدويل  اجملتمع  أن  تبيان  الضروري  ومن  الشرقية. 
السلم اجلارية واملبادئ األساسية اليت أهلمته، ومن بينها: سيادة كرواتيا 
جلميع  األساسية  واحلريات  باحلقوق  واالعرتاف  اإلقليمية،  وسالمتها 
املشردين  جلميع  سريعة  عودة  إىل  واحلاجة  ومحايتها؛  املنطقة،  سكان 
أن  الشرقية  سالفونيا  سكان  جيع  يستطيع  أن  وضمان  والالجئني؛ 

يعيشوا بسالم وكرامة 703 .
هامة يف  خطوة  تواً  املتخذ  القرار  إن  املتحدة  الواليات  ممثل  وقال 
بناء الثقة بني الكروات والصرب، ولكن يتعني القيام مبا هو أكثر كثرياً 
النهائي. ومل يطلب طرفا االتفاق األساسي من  قبل أن يستقر السالم 

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7.  703

اجملتمع الدويل أن يتعهد بضمان املنطقة فقط، وإمنا أن يتوىل إدارهتا يف 
فرتهتا االنتقالية. وهذه مهمة كبرية حتتاج إىل التشاور والتخطيط والتنسيق 
فيما بني األطراف املعنية. وقال املتحدث قبل أن خيتتم كلمته إن جهود 
بقوات  واإلذن  وإنفاذها،  اجلزاءات  فرض  ذلك  يف  مبا  األمن،  جملس 
حلفظ السالم، والتصّدي بعنف النتهاكات حقوق اإلنسان على كافة 
اجلوانب، قد آتت ُأُكلها أخرياً، من خالل التوقيع باألحرف األوىل على 

اتفاق دايتون واعتماد االتفاق األساسي 704 .
بتوقيع  ترحيبه  مع  فقال،  عمان،  ممثل  بصفته  الرئيس،  وحتدث 
االتفاق األساسي، إن االتفاق ليس غاية يف حّد ذاته، بل هو خطوة 
أوىل حنو إقامة السالم وتطبيع العالقات يف تلك املنطقة. وذكر، مشرياً 
إىل القرار املتخذ للتو، إن أهم حكم من أحكام االتفاق هو اإلشارة إىل 
أمهية االعرتاف املتبادل بني جيع الدول يف منطقة يوغوسالفيا السابقة. 
الدول  جلميع  اإلقليمية  والسالمة  السيادة  سيكفل  االعرتاف  فهذا 
 داخل حدودها املعرتف هبا دوليًا، مما يساعد على إجياد الثقة بني دول 

املنطقة 705 .

المقرر المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 
)الجلسة 3600(: القرار 1025 )1995(

يف 23 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، وعماًل بالقرارات 981 )1995( 
و982 )1995( و983 )1995(، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً 
عن بعثات حفظ السالم يف يوغوسالفيا السابقة 706 . وكان املقصود من 
البعثات،  التقرير هو مساعدة اجمللس يف مداوالته بشأن مستقبل تلك 
ألن والياهتا كانت ستنتهي يف 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1995. وقال 
سالفونيا  منطقة  بشأن  األساسي  االتفاق  إن  التقرير  يف  العام  األمني 
الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية إجناز تارخيي ينص على اإلدماج السلمي 
للمنطقة املعروفة باسم القطاع الشرقي يف كرواتيا. وشدد، مشرياً إىل أن 
بقوة  واإلذن  انتقالية  إدارة  إقامة  اجمللس  إىل  يطلب  األساسي  االتفاق 
جوهري  أمر  املناسب  الوقت  يف  االتفاق  ذلك  تنفيذ  أن  على  دولية، 
الستمرار زخم السالم ويتطلب دعمًا دوليًا كاماًل. وتناول األمني العام 
هلما.  ثالث  ال  واقعيان  خياران  هناك  يبدو  أنه  فذكر  أنكرو،  مستقبل 
احلالية يف  انقضاء واليتها  إهناء مهامها عند  األمن  يقرر جملس  أن  إما 
30 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، ارتقابًا لتويل الدول واملنظمات الدولية 
األساسي  االتفاق  تنفيذ  عن  املسؤولية  املعنية  املؤسسات  من  وغريها 
بشأن منطقة سالفونيا الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية )القطاع الشرقي 
السابق(، وإما أن يقرر اجمللس مواصلة وجود عملية أنكرو لفرتة حمدودة، 

املرجع نفسه، الصفحة 7.  704
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861 النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

تقوم خالهلا العملية بأداء مهامها احلالية ريثما ُتنشأ اإلدارة االنتقالية ويتم 
وزع قوة أّولية.

ميكن  ال  أنه  أوضح  رئيس كرواتيا  إن  العام كذلك  األمني  وقال 
كان  وإن  أخرى،  لفرتة  أنكرو  عملية  والية  متديد  على  يوافق  أن 
انتقايل.  حاليًا كتدبري  املوزعتني  الكتيبتني  إبقاء  على  للموافقة  مستعداً 
األساسي،  اإلتفاق  تنفيذ  يبدأ  أن  على  أيضًا  رئيس كرواتيا   وأصر 
األول/ 1 كانون  العسكري يف  الطابع  بإزالة  املتعلقة  جوانبه  سيما  وال 

ديسمرب. ولكن األمني العام حذر من أن إهناء والية عملية أنكرو يف 30 
املؤسسات األخرى  التيقن من قدرة  الثاين/نوفمرب 1995 دون  تشرين 
على تويل املسؤولية عن تنفيذ االتفاق األساسي ميكن أن يزعزع املنطقة 
بإقرار وجود عملية  العام اجمللس  زعزعة شديدة. ولذلك أوصى األمني 
أنكرو، ملدة شهرين، كتدبري انتقايل ريثما يتم إنشاء قوة دولية، والقيام 
موعد  وحتديد  للمنطقة،  انتقايل  مدين  مدير  بتعيني  السرعة  وجه  على 

الشروع يف تنفيذ االتفاق األساسي.
ويف اجللسة 3600، املعقودة يف 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، 
إقرار جدول  وبعد  أعماله.  العام يف جدول  األمني  تقرير  اجمللس  أدرج 
يف  املشاركة  إىل  طلبه،  على  بناًء  ممثل كرواتيا،  اجمللس  دعا  األعمال، 
املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )عمان( 
الروسي  االحتاد  من  مقدم  قرار  مشروع  نص  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه 
واألرجنتني وأملانيا وإيطاليا واجلمهورية التشيكية وفرنسا واململكة املتحدة 
وهندوراس والواليات املتحدة 707  وإىل رسالة مؤرخة 15 تشرين الثاين/

نوفمرب 1995 موجهة إىل األمني العام من ممثل كرواتيا 708 .
التصويت، فقال إن وفد بلده يوافق من  وحتدث ممثل الصني قبل 
الداعي إىل متديد والية عمليات  العام  األمني  اقرتاح  املبدأ على  حيث 
األمم املتحدة الثالث حلفظ السالم يف يوغوسالفيا السابقة حىت ميكن 
إجراء دراسات بشأن طرق ووسائل اشرتاك األمم املتحدة يف عمليات 
مشاريع  مؤيداً  املستقبل، وسيصوت  املنطقة يف  هذه  السالم يف  حفظ 
األمم  عمليات  أن  املتحدث  وأوضح  اجمللس.  على  املعروضة  القرارات 
املتحدة حلفظ السالم يف املنطقة علمتنا دروسًا كثرية. فعلى سبيل املثال، 
كان العمل اإللزامي مبقتضى الفصل السابع من امليثاق، الذي ينطوي 
باملرة ويؤثر  القوة اجلوية، “غري سديد”  فيها  القوة، مبا  على استخدام 
يف املركز القانوين واحملايد لعمليات حفظ السالم هذه. وقال املتحدث، 
مشرياً إىل أن اإلتفاق األساسي واتفاق دايتون يتضمنان كالمها طلبات 
األمم  على  سيتعني  أنه  شك  ال  إنه  املنطقة،  هذه  يف  السالم  لتنفيذ 
املتحدة واجمللس االضطالع مبسؤوليات هامة، نظراً إىل أن هذه الطلبات 
معقدة.  ومالية كثرية  وعسكرية  وقانونية  سياسية  مسائل  على  تنطوي 
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لذلك جيب على جملس األمن أن يدرس هذه املسائل بعناية وأن يناقشها 
بإمعان حىت ميكن اختاذ قرار سليم. وحذر املتحدث، مشرياً إىل النقاش 
الذي جرى يف اآلونة األخرية عن إمكانية وزع قوات للتنفيذ يف منطقة 
الوزع ميكن أن يشكل عملية كبرية.  السابقة، من أن هذا  يوغوسالفيا 
أن توضع حتت سيطرة  ينبغي  العمليات  بأن هذه  اعتقاده  وأعرب عن 
العمليات عن املبادئ اليت تنظم عمليات  وتوجيه اجمللس، ملنع احنراف 
األمم املتحدة حلفظ السالم ولتجنب إساءة استخدام القوة والتورط يف 
الصراع. وحذر من أن يوافق اجمللس “موافقة عمياء” على املسائل اليت 
خترج عن سيطرته، ومن أن يكتب “شيكات على بياض”. وقال إن 
اجمللس يتعني عليه، لدى تناول هذه املسائل، انتهاج هنج حذر ومسؤول، 

بداًل من التسرع بالدخول يف أّي التزامات أو اختاذ أّي قرارات 709 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 1025 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة. وال سيما القرار 981 
)1995( املؤرخ 31 آذار/مارس 1995.

أيلول/سبتمرب   29 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  إىل  أيضًا  يشري  وإذ 
1995 وإىل الرسالة املؤرخة 10 تشرين األول/أكتوبر 1995 واملوجهة 

إىل األمني العام من رئيس جملس األمن،
تشرين   22 املؤرخ   )1995(  1023 قراره  جديد  من  يؤكد  وإذ 

الثاين/نوفمرب 1995،
باستقالل جهورية كرواتيا  التزامه  أخرى  مرة  جديد  من  يؤكد  وإذ 
وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية، وإذ يؤكد يف هذا الصدد أن أقاليم سالفونيا 
الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية، اليت تعرف بالقطاع الشرقي، هي جزء 

ال يتجزأ من جهورية كرواتيا،
وإذ يؤكد األمهية اليت يعلقها على االحرتام التام حلقوق اإلنسان واحلريات 

األساسية للجميع يف تلك األقاليم، ويف سائر أحناء جهورية كرواتيا،
املتعلق مبنطقة سالفونيا  باالتفاق األساسي  وإذ يرحب مرة أخرى 
الثاين/نوفمرب  تشرين   12 يف  املوقع  الغربية  وسريميوم  وبارانيا  الشرقية 

1995 بني حكومة جهورية كرواتيا وممثلي الصرب احملليني،
وإذ يرحب بالدور اإلجيايب الذي تضطلع به عملية األمم املتحدة 
الستعادة الثقة يف كرواتيا املعروفة بعملية أنكرو، ويشيد بأفراد العملية يف 

أدائهم للوالية املنوطة هبم،
الثاين/نوفمرب  تشرين   23 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  نظر  وقد 

،1995
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وإذ يؤكد من جديد تصميمه على كفالة أمن وحرية انتقال أفراد عمليات 
السابقة، وإذ يتصرف،  إقليم يوغوسالفيا  السالم يف  املتحدة حلفظ  األمم 

حتقيقًا هلذه الغاية، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
الثاين/نوفمرب  العام املؤرخ 23 تشرين  بتقرير األمني  يرحب   -  1

1995؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس للنظر، يف أقرب   -  2
موعد ممكن وعلى أاّل يتأخر ذلك عن 14 كانون األول/ديسمرب 1995، 
تقريراً عن جيع اجلوانب املتصلة بإنشاء عملية من جانب اجمللس تتألف 
األحكام  تنفيذ  أجل  من  السالم  انتقالية حلفظ  وقوة  انتقالية  إدارة  من 
ذات الصلة من االتفاق األساسي املتعلق مبنطقة سالفونيا الشرقية وبارانيا 
وسريميوم الغربية، مبا يف ذلك عن احتماالت تلقي املساعدة من البلد 

املضيف يف تغطية تكاليف العملية؛
إليها  املشار  العملية  الفرصة إلنشاء  إتاحة  يقرر، من أجل   -  3
فرتة  بعد  أنكرو  إهناء والية عملية  منظمة،  أعاله، بصورة  الفقرة 2  يف 
انتقالية تنتهي يف 15 كانون الثاين/يناير 1996 أو عندما يتخذ اجمللس 
قراراً بشأن نشر قوة حفظ السالم االنتقالية املشار إليها يف تلك الفقرة، 

وبشأن الفرتة الضرورية لنقل السلطة، أيهما أقرب؛
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  -  4

المقرر المؤرخ 22 كانون األول/ديسمبر 1995 
)الجلسة 3615(: بيان من الرئيس

يف 21 كانون األول/ديسمرب 1995، وعماًل بالقرار 1019 )1995(، 
قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن حالة حقوق اإلنسان يف كرواتيا 710 . 
وقال األمني العام يف التقرير إنه ما زالت ترد تقارير عن وقوع انتهاكات 
حلقوق اإلنسان يف القطاعني الشمايل واجلنويب السابقني. وال يتوفر قدر 
كاف من احلماية حلق صرب كرايينا يف البقاء يف ديارهم. ويواجه الصرب 
الباقون الكثري من أعمال املضايقة والرتويع، وما فتئ الناهبون واللصوص 
املسلحون يسلبون السكان الصرب من ممتلكاهتم ومن شعورهم باألمن. 
الصرب  السكان  حقوق  خطري  حنو  على  تقلصت  ذلك،  إىل  وإضافة 
الذين فروا أثناء العملية العسكرية يف العودة إىل ديارهم بسبب عدم اختاذ 
تدابري بناءة لتسهيل عودهتم. عالوة على ذلك، فإن حقوق السكان من 
فاألحكام  الدستور.  التغيريات يف  تقيدها  األقليات يف جهورية كرواتيا 
باملمتلكات،  واملطالبة  بالعودة  املتعلق  القانون  مثل  اجلديدة،  القانونية 
حتول دون التمتع الكامل حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية. ولذلك 
الصربية يف  من الضروري ضمان قدر كاف من احلماية حلقوق األقلية 

اإلطار القانوين والدستوري لكرواتيا.

.S/1995/1051  710

ويف اجللسة 3615، املعقودة يف 22 كانون األول/ديسمرب 1995، 
أدرج اجمللس التقرير يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا 
اجمللس ممثل كرواتيا، 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 711 :
حييط جملس األمن علمًا بتقرير األمني العام املؤرخ 21 كانون األول/

ديسمرب 1995 الذي تلقاه اجمللس لتوه.
ما  إزاء  الشديد  قلقه  عن  االستعجال،  سبيل  على  اجمللس،  ويعرب 
ورد من معلومات يف ذلك التقرير مفادها أن حكومة جهورية كرواتيا قد 
جتاهلت النداء املوجه من اجمللس يف البيان الذي أدىل به رئيسه واملؤرخ 3 
تشرين األول/أكتوبر 1995 بأن تلغي أّي قيود زمنية مفروضة على عودة 
بأنه  القاضي  إليهم. وميثل االشرتاط  بإرجاع ممتلكاهتم  للمطالبة  الالجئني 
جيب على املالكني املطالبة باسرتجاع ممتلكاهتم حبلول 27 كانون األول/
ديسمرب 1995 عقبة ال ميكن ملعظم الالجئني الصرب التغلب عليها فعاًل.

ويطالب اجمللس بقوة بأن تلغي حكومة جهورية كرواتيا على الفور 
أّي قيود زمنية مفروضة على عودة الالجئني للمطالبة باسرتجاع ممتلكاهتم.

وسيواصل اجمللس نظره يف تقرير األمني العام.

الحالة السائدة في منطقة بيهاتش اآلمنة وحولها  - الم 
املداوالت األّولية

المقرر المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 
)الجلسة 3461(: القرار 958 )1994(

يف اجللسة 3461، املعقودة يف 19 تشرين الثاين/نوفمرب 1994، أدرج 
اآلمنة  بيهاتش  منطقة  يف  السائدة  “احلالة  املعنون  البند  األمن  جملس 
اجمللس  دعا  األعمال،  إقرار جدول  وبعد  أعماله.  وحوهلا” يف جدول 
ممثلي البوسنة واهلرسك وكرواتيا وأملانيا، بناًء على طلبهم، إىل املشاركة يف 
املناقشة بدون أن يكون هلم احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )الواليات 
االحتاد  من  مقدم  قرار  إىل نص مشروع  اجمللس  أعضاء  انتباه  املتحدة( 
الروسي وإسبانيا وأملانيا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة 712 ، 
وكذلك إىل رسالة مؤرخة 18 تشرين الثاين/نوفمرب 1994 موجهة إىل 
رئيس اجمللس من ممثل كرواتيا، حييل هبا رسالتني حتمالن التاريخ نفسه 
موجهتني من رئيس كرواتيا إىل رئيس جملس األمن واألمني العام ملنظمة 
الثاين/نوفمرب  تشرين   19 مؤرخة  ورسالة   ، 713 األطلسي  مشال  حلف 
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