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

ميم  -رسالة مؤرخة  14كانون األول/ديسمبر 1994
موجهة إلى رئيس مجلس األمن من رئيس لجنة
مجلس األمن المنشأة عمالً بالقرار 724
( )1991بشأن يوغوسالفيا
األولية
املداوالت ّ

المقرر المؤرخ  14كانون األول/ديسمبر 1994
(الجلسة  :)3480القرار )1994( 967

برسالة مؤرخة  14كانون األول/ديسمرب  1994موجهة إىل رئيس
جملس األمن ،أفاد رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عم ً
ال بالقرار 724
( )1991بشأن يوغوسالفيا بعودة انتشار الدفترييا على نطاق واسع
يف عدد كبري من بلدان آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية ،وأن املخزونات
الوحيدة املتوافرة من املصل املضاد ملكافحة هذه احلالة اخلطرة توجد
يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية  .7725لذلك طلب املدير التنفيذي
بالنيابة لليونيسيف إىل اللجنة أن تيسر شحن  12 000قارورة من
املصل املضاد للدفترييا من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية الستخدامها
يف البلدان اليت تنتشر فيها العدوى .وقال رئيس اللجنة إنه مراعاة
للظروف اإلنسانية االستثنائية للحالة ،قررت اللجنة أن توصي اجمللس
بأن يتخذ قراراً يسمح ،ملدة  30يوماً من تاريخ اختاذه ،بتصدير
 12 000قارورة من املصل املضاد للدفترييا من مجهورية يوغوسالفيا
أي مدفوعات تسدد نظري هذه
االحتادية .وأوصت اللجنة أيضاً بأال تقيد ّ
الشحنات املأذون هبا إالّ على حسابات جممدة.
ويف اجللسة  ،3480املعقودة يف  14كانون األول/ديسمرب ،1994
بدأ اجمللس نظره يف البند .وبعد إقرار جدول األعمال ،وجه الرئيس
(رواندا) انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مش ــروع قرار كان قد أعد يف سياق
مشاورات اجمللس السابقة  .7726وبعد ذلك طُرح مشروع القرار للتصويت
واعتمد باالمجاع بوصفه القرار  ،)1994( 967ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراراته السابقة ذات الصلة املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا
السابقة ،وال سيما قراره  )1992( 757املؤرخ  30أيار/مايو ،1992
وإذ حييط علماً برسالة مؤرخة  14كانون األول/ديسمرب 1994
من رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عم ً
ال بالقرار  )1991( 724بشأن
يوغوسالفيا وبرسالة املدير التنفيذي باإلنابة ملنظمة األمم املتحدة للطفولة
املؤرخة  13كانون األول/ديسمرب  1994املرفقة هبا ،اليت أبلغ فيها
اجمللس بانبعاث مرض الدفترييا (اخلناق) على نطاق كبري ،وأن املخزونات
725
726

.S/1994/1418
.S/1994/1419

٨٦٥

الوحيدة املتوفرة من املصل املضاد ملكافحة هذه احلالة اخلطرية موجودة يف
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا واجلبل األسود)،
وإذ يسلِّم بأن تص ّدير املصل املضاد من مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية (صربيا واجلبل األسود) يتطلب إعفاء من إحكام القرار 757
( )1992املؤرخ  30أيار/مايو  ،1992وإذ يتصرف ،يف هذا الصدد،
مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
 - 1يقرر اإلذن لفرتة ثالثني يوماً من تاريخ اختاذ هذا القرار
بتص ّدير  12 000زجاجة مصل مضاد للخناق من مجهورية يوغوسالفيا
االحتادية (صربيا واجلبل األسود)؛
أي مدفوعات لقاء هذه الشحنات
 - 2يقرر كذلك أن جيري أداء ّ
املأذون هبا يف حسابات جممدة فقط؛
 - 3يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.

نون  -الحالة في يوغوسالفيا السابقة
األولية
املداوالت ّ

المقرر المؤرخ  6تشرين األول/أكتوبر 1995
(الجلسة  :)3585بيان من الرئيس

يف اجللسة  ،3585املعقودة يف  6تشرين األول/أكتوبر  ،1995أدرج
جملس األمن البند املعنون “احلالة يف يوغوسالفيا السابقة” يف جدول
أعماله .وبعد إقرار جدول األعمال ،دعا الرئيس ممثلي البوسنة واهلرسك
بناء على طلبهما ،إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلما
وكرواتياً ،
احلق يف التصويت.
مث أعلن الرئيس (نيجرييا) إنه قد أُذن له ،يف أعقاب مشاورات
أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن ،بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن
اجمللس :7727
يرحب جملس األمن باالتفاق املؤرخ  5تشرين األول/أكتوبر 1995
بني األطراف البوسنية على وقف إطالق النار ،مبا يف ذلك االتفاق على
إهناء مجيع األنشطة العسكرية العدائية يف مجيع أحناء أراضي مجهورية
البوسنة واهلرسك ،اعتباراً من  10تشرين األول/أكتوبر  ،1995شريطة
إعادة خدمة مرافق الغاز والكهرباء بالكامل إىل سراييفو .ويرحب اجمللس
جبميع اجلهود املبذولة إلعادة تلك اخلدمة ويطلب إىل األطراف التعاون
يف تلك اجلهود تعاوناً كامالً .وحيث اجمللس األطراف على أن متتثل
امتثاالً كام ً
ال جلميع األحكام املنصوص عليها يف اتفاق وقف إطالق
النار مبجرد سرياهنا.
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