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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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1994 موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل البوسنة واهلرسك 714 . ويف 
قوات  بأن  رئيس كرواتيا  أفاد   ، 715 اجمللس  رئيس  إىل  املوجهة  الرسالة 
الصرب املتمردين ال تزال هتاجم البوسنة واهلرسك من املناطق املشمولة 
اجلوية  الغارات  اهلجمات  هذه  ومن  يف كرواتيا،  املتحدة  األمم  حبماية 
والقصف املدفعي، واهلجمات اليت تشنها قوات مشاة الصرب املتمردين 
عرب احلدود. وقال إن حكومة بلده تطلب على وجه االستعجال املساعدة 
العاجلة من األمم املتحدة لوضع هناية هلذه اهلجمات، على شكل توجيه 
ضربات جوية ضد القوات الصربية املهاجة. ويف رسالة موجهة إىل األمني 
إنه لوضع  قال رئيس كرواتيا   ، 716 األطلسي  ملنظمة حلف مشال  العام 
حّد للهجمات اليت يشنها الصرب املتمردون على البوسنة واهلرسك يف 
األراضي الكرواتية يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة، فإن حكومة 
بلده توافق على قيام منظمة حلف مشال األطلسي بتوجيه ضربات جوية 

ضد هذه القوات ملدة أسبوع.
وذكر ممثل كرواتيا أن األعمال اليت يقوم هبا ما يسمى بقوات صرب 
تنفيذ مشروع  بعد اآلن؛ وحث على  السكوت عليها  كرايينا ال ميكن 
القرار، مبجرد اعتماده، تنفيذاً كاماًل وفوريًا. وقال إن وفد بلده يسره أن 
مشروع القرار سيزيد من تعزيز السالمة اإلقليمية لكرواتيا وسيادهتا. وذكر 
املتحدث كذلك أن كرواتيا ستواصل القيام بدورها البّناء يف عملية السلم 
الكامل  باالمتثال  جتاه كرواتيا  بالتزامه  يتمسك  الدويل  اجملتمع  دام  ما 
لن  أن كرواتيا  من  ُحذر  أنه  بيد  الصلة،  ذات  األمن  جملس  لقرارات 
تنتظر إىل ما ال هناية. وقال إن االنتهاكات املستمرة حلدود كرواتيا، مثل 
التابعة  احلدود  مراقبة  بعثة  وترتيبات   )1993( القرار 820  انتهاكات 
للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، تساهم يف تصعيد األنشطة 
يف منطقة بيهاتش وذلك بتوفري الوقود ملن يهاجون بيهاتش. وتطالب 

كرواتيا بالوقف الفوري للنقل غري الشرعي للوقود والبضائع 717 .
بأن مشروع  مقتنع  بلده غري  وفد  إن  واهلرسك  البوسنة  ممثل  وقال 
منطقة  على  االعتداءات  على  الواجب  بالرد  للسماح  ضروري  القرار 
بيهاتش اآلمنة. ورأى أن أساس التصرف موجود فعاًل. وأضاف قائاًل إن 
أعمال ما يسمى صرب كرايينا تشكل أيضًا انتهاكات ملنطقة الطريان، 
وانتهاكات ملركز املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة يف كرواتيا كمناطق 
منزوعة السالح، وللسالمة اإلقليمية للبوسنة واهلرسك. وأّي اعتداء على 
أراضي البوسنة واهلرسك يعد انتهاكًا لسالمتها اإلقليمية، ويتطلب الرد 
الدوليني بغض  للسلم واألمن  باعتباره هتديداً  العدوان  الالزم على هذا 
النظر عما إذا كانت املنطقة املعنية منطقة آمنة أم ال. وأعرب املتحدث 

.S/1994/319  714

انظر S/1994/1312، املرفق األول.  715

املرجع نفسه، املرفق الثاين.  716

S/PV.3461، الصفحتان 2 و3.  717

أو ضد  مدنيني  احلدود ضد  أّي هجوم عرب  أن  مفاده  رأي  أيضًا عن 
أهداف قوة األمم املتحدة للحماية داخل منطقة بيهاتش سيتم الرد عليه 
مبقتضى مشروع القرار. وحث اجمللس على اختاذ تدابري إضافية لتحسني 
للحماية  املتحدة  األمم  لقوة  الضروري  العملي  الدعم  وتقدمي  احلالة، 
تتماشى  ال  اليت  للتدابري  هناية  ووضع  بيهاتش،  منطقة  داخل  املوجودة 
مع عملية السلم. وحث، بوجه خاص، اجمللس على منع جيع عمليات 
نقل الوقود إىل صرب كرايينا من صربيا واجلبل األسود عرب املناطق احملتلة 
الصرب  قوات  بأن  تقديرات  إىل  البوسنة واهلرسك وكرواتيا. وأشار  من 
البوسنيني حتتاج إىل ما بني 5 و15 من محوالت شاحنات الوقود كل يوم 
ملواصلة جهودها القتالية وقال إنه، وفقًا لتقارير من بعثة احلدود التابعة 
للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، ُيسمح كل يوم يف الواقع بعبور 
ما بني 15 و20 شاحنة وقود من حدود صربيا واجلبل األسود. وهذا 
لشن  وصرب كرايينا كليهما  البوسنة  يسمون صرب  من  يكفي  الوقود 

اهلجمات اليت حياول اجمللس وقفها مبشروع القرار املعروض عليه 718 .
وبعد ذلك ُعرض مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

958 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة، وال سيما قراره 836 
)1993( املؤرخ 4 حزيران/يونيه 1993،

وإذ يشري أيضًا إىل بياين رئيسة جملس األمن املؤرخني 13 تشرين 
اإلعراب عن  ويكرر  الثاين/نوفمرب 1994،  تشرين  الثاين/نوفمرب و18 

قلقه إزاء تدهور احلالة يف منطقة بيهاتش اآلمنة وما حوهلا،
 1994 الثاين/نوفمرب  تشرين   18 املؤرخة  الرسالة  يف  نظر  وقد 

واملوجهة إىل رئيسة جملس األمن من املمثل الدائم جلمهورية كرواتيا،
التزامه جتاه سيادة جهورية كرواتيا وسالمتها  يؤكد من جديد  وإذ 

اإلقليمية،
تزال تشكل هتديداً  السابقة ال  وإذ يقرر أن احلالة يف يوغوسالفيا 
املتحدة  األمم  قوة  دعم  على  العزم  عقد  وقد  الدوليني،  واألمن  للسلم 
 836 القرار  من  و9   5 الفقرتني  يف  املبينة  واليتها  أداء  يف  للحماية 
)1993(، وإذ يتصرف حتقيقًا هلذه الغاية، مبوجب الفصل السابع من 

ميثاق األمم املتحدة،
 )1993(  836 قراره  من   10 الفقرة  يف  املعطى  اإلذن  أن  يقرر 
طريق  عن  أو  الوطين  املستوى  على  تتصرف  اليت  األعضاء،  للدول 
املنظمات أو الرتتيبات اإلقليمية، بأن تتخذ يف املناطق اآلمنة وحوهلا يف 
جهورية البوسنة واهلرسك، ويف إطار سلطة جملس األمن ورهنًا بالتنسيق 
احملكم مع األمني العام وقوة األمم املتحدة للحماية، جيع التدابري الالزمة 

املرجع نفسه، الصفحتان 3 و4.  718
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املشار إليها يف قراره 824 )1993( املؤرخ 6 أيار/مايو 1993، عن 
طريق استخدام القوة اجلوية، لدعم قوة األمم املتحدة للحماية يف أداء 
واليتها احملددة يف الفقرتني 5 و9 من قراره 836 )1993(، ينطبق أيضًا 

على اختاذ تدابري من ذلك النوع يف جهورية كرواتيا.
وحتدث ممثل اململكة املتحدة بعد التصويت فقال إن القرار املتخذ 
تواً يلزم لسد الثغرة اليت كشفتها الغارات اجلوية اليت شنتها قوات صرب 
كرايينا يف منطقة بيهاتش، ويتماشى مع النهج الذي تلقاه اجمللس من 
واضح  القرار  إن  قائاًل  وأضاف  الكرواتية.  والسلطات  تودميان  الرئيس 
وإجراءات   ،)1993(  836 القرار  أحكام  ببساطة  ويوسع  وصريح، 
تنفيذه ستكرر على حنو مشابه اإلجراءات املعمول هبا لتنفيذ ذلك القرار. 
يتعلق  فيما  احلالية  لإلجراءات  اجلغرايف  االمتداد  توسيع  من  ميّكن  فهو 

باستخدام القوة اجلوية، وال يتخذ إجراءات جديدة 719 .
ر ممثل فرنسا بأن قائد قوة األمم املتحدة للحماية طلب القيام  وذكَّ
إن  وقال  لبيهاتش.  اجلوي  القصف  على  مناسب  جوية كرد  بضربات 
حكومة بلده ترى أن القرارين 836 )1993( و908 )1994( يتيحان 
االستجابة على حنو موات لذلك الطلب. ويأسف وفد بلده لعدم اعتماد 
للحماية.  املتحدة  األمم  قوة  قائد  اقرتحها  اليت  اخليارات  أّي خيار من 
وترى فرنسا أنه يف احلاالت اليت تبني بوضوح من هو املعتدي ومن هو 
الضحية فإن االستجابة اليت طالبت هبا قوة األمم املتحدة للحماية ينبغي 
أن تصبح نافذة يف أقرب وقت ممكن. ويعتقد أيضًا أن القرار سيسهم 

يف ذلك 720 .
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن وفد بلده صّوت لصاحل مشروع القرار 
القوة  استخدام  بغرض  أنشئ  الذي  النظام  أن  يعتقد  ألنه  توا،  املتخذ 
إىل  اآلن  امتد  والذي  هبا  احمليطة  واملناطق  واهلرسك  البوسنة  يف  اجلوية 
أراضي كرواتيا بغرض كفالة احلماية ملنطقة بيهاتش اآلمنة، يتماشى متامًا 
مع قواعد استخدام القوة اجلوية يف مناطق آمنة أخرى. واملهم أن القرار 
يؤكد على أن التدابري املناسبة ستتخذ بتوجيه من جملس األمن، وبتنسيق 
وثيق مع األمني العام وقوة األمم املتحدة للحماية. ويف هذا السياق، أكد 
املتحدث على أن استخدام القوة اجلوية من جانب قوات األمم املتحدة 
ينبغي أن يكون دون حتيز، بصرف النظر عمن ميكن أن يكون املعتدي. 
ومن املهم أيضًا أن ُينفذ املبدأ الرئيسي للمناطق اآلمنة على حنو كامل 
وثابت. والقصد من هذه املناطق هو محاية السكان املدنيني، وال ميكن 
استخدامها يف عمل عسكري هجومي أو يف التحضري هلذا العمل. واحلل 

األفضل سيتمثل يف جتريد املناطق اآلمنة من السالح 721 .
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وذكر ممثل الصني أن وفد بلده صّوت لصاحل مشروع القرار املتخذ تواً 
ألنه يهدف إىل محاية منطقة بيهاتش اآلمنة وسالمة املدنيني املوجودين 
فيها، وكذلك إىل كفالة تنفيذ والية قوة األمم املتحدة للحماية بنجاح. 
إاّل إنه أعرب عن حتفظ وفد بلده بشأن اإلجراءات الالزمة املأذون هبا 
باالستناد إىل الفصل السابع من امليثاق يف القرار، وقال إن جملس األمن 
اجلوية  القوة  باستخدام  يتصل  فيما  احلذر واالحرتاس  يتوخى  أن  ينبغي 
النفس  الدفاع عن  إاّل يف  تستخدم  أاّل  اجلوية جيب  فالقوة  يف كرواتيا. 
حلماية سالمة وأمن أفراد قوة األمم املتحدة للحماية واملدنيني يف املنطقة 
اآلمنة. وينبغي “أال ُيساء” استخدامها يف أغراض عقابية أو إجهاضية. 
تدابري  اختاذ  اجلوية،  القوة  استخدام  عند  ينبغي،  ذلك،  على  وعالوة 

صارمة لتجنب اإلضرار باملدنيني األبرياء 722 .
وذكر ممثل الربازيل أنه بينما يوافق وفد بلده على احلاجة إىل تكييف 
فين للقرار 836 )1993( حلماية منطقة بيهاتش اآلمنة، فإن ما يشغل 
باله هو أن اللجوء “االستثنائي” إىل استخدام القوة اجلوية ميتد إىل بلد 
آخر. وكرر اإلعراب عن حتفظات وفد بلده على استخدام تعبري “جيع 
للمجلس  النموذجي  التعبري  أنه أصبح  يبدو  الذي  الضرورية”،  التدابري 
املرتبط بالقوة العسكرية، األمر الذي يضر باجلهود الدبلوماسية. ويفهم 
وفد بلده أيضًا، كما أكد مقدمو القرار، أن الشرط الوارد يف الفقرة 11 
من القرار 836 )1993(، بشأن تعاون الدول األعضاء مع قوة األمم 
املتحدة للحماية إلبالغ اجمللس عن طريق األمني العام، ينطبق أيضًا على 

القرار املتخذ تواً 723 .
وحتدثت الرئيسة، بصفتها ممثلة الواليات املتحدة، فذكرت أن اجمللس 
أوضح أن استخدام القوة اجلوية مأذون به ملهاجة أهداف يف كرواتيا هتدد 
البوسنة.  العاملة يف  املتحدة  األمم  قوات  أو  البوسنة  اآلمنة يف  املناطق 
وقالت، مشرية إىل أن قائد قوات األمم املتحدة يف منطقة يوغوسالفيا 
السابقة قد أثار، يف اليوم السابق، بعد مهاجة صرب كرايينا للبوسنة، 
إن حكومة  اجلو،  من  بالرد  األطلسي  منظمة حلف مشال  قيام  مسألة 
الفوري كان ميكن اإلذن به بشكل قانوين  الرد اإلجيايب  بلدها ترى أن 

مبوجب قرارات اجمللس السابقة 724 .
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