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مكتبًا للشؤون املدنية تابعًا لألمم املتحدة تناط به املسؤوليات املبينة يف 
تقرير  املبينة يف  الرتتيبات  يؤيد  الغاية،  هذه  ولبلوغ  العام،  األمني  تقرير 

األمني العام؛
حييط علمًا مع االرتياح بأن قوة عمل الشرطة الدولية ومكتب   -  3
الشؤون املدنية التابع لألمم املتحدة سيكونان حتت إشراف األمني العام 
ويتلقيان التنسيق والتوجيه من املمثل السامي على النحو املالئم، ويرحب 
باعتزام األمني العام تعيني منسق تابع لألمم املتحدة، ويطلب إىل األمني 
العام أن يقدم إىل اجمللس، على األقل مرة كل ثالثة أشهر، تقارير عن 

أعمال قوة عمل الشرطة الدولية ومكتب الشؤون املدنية؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  -  4

بحماية  المشمولة  المناطق  في  السائدة  الحالة   - باء 
األمم المتحدة والمناطق المجاورة لها في كرواتيا

المداوالت األّولية
المقرر المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 1993 )الجلسة 

3163(: القرار 802 )1993(
الثاين/يناير 1993 موجهة إىل رئيس جملس  برسالة مؤرخة 25 كانون 
األمن 432 ، طلب ممثل فرنسا عقد اجتماع فوري جمللس األمن لبحث 
األمم  حبماية  املشمولة  املناطق  يف  يف كرواتيا  السائدة  اخلطرية  احلالة 
املتحدة  األمم  قوة  أفراد  هلا  تعرض  اليت  اهلجمات  سيما  وال  املتحدة، 

للحماية يف هذه املناطق.
الثاين/يناير 1993  25 كانون  املعقودة يف  اجللسة 3163،  ويف 
استجابة للطلب الوارد يف تلك الرسالة، بدأ اجمللس نظره يف البند وأدرج 
تلك الرسالة يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، وجه الرئيس 
)اليابان( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق 
مشــــاورات اجمللس السابقــــة 433 ، وإلــى تنقيــح ُأدخل على املشروع. ووجه 
انتباه أعضاء اجمللس أيضًا إىل رسالتني مؤرختني 24 و25 كانون الثاين/

يوغوسالفيا  ممثلّي جهورية  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهتني  يناير 
االحتادية، يف  يوغوسالفيا  ممثل جهورية  وأحال   . 434 وكرواتيا  االحتادية 
جهورية  رئيس  نائب  من  موجهة  نفسه  التاريخ  حتمل  رسالة  رسالته، 
على  الكروايت  “العدوان”  األخري  فيها  استنكر  االحتادية  يوغوسالفيا 
األمن  جمللس  عاجلة  جلسة  عقد  وطلب  الصربية”  “جهورية كرايينا 
العمليات  العدوان ويأمر قوات كرواتيا بوقف جيع  فيها ذلك  “ليدين 
العسكرية واالنسحاب فوراً إىل مواقعها األصلية”. أما ممثل كرواتيا فقد 

.S/25156  432

.S/25160  433

.S/25159و S/25154  434

أبلغ اجمللس يف رسالته بأن “العملية احملدودة اليت اضطلعت هبا قوات 
أراضي كرواتيا - يف  على  الكروايت  اجليش  الكرواتية ووحدات  الشرطة 
موقع  حميط  تأمني  واستهدفت   - الوردية”  “املناطق  يسمى  ما  نطاق 
إعادة بناء جسر ماسلينيتسا، قد انتهت مبجرد حتقيق األهداف املنشودة 
لروحي  املأساوية  للخسارة  عميقًا  أسفًا  بلده  وتأسف حكومة  منها”. 
الصراع  أثناء  للنريان  تعرضا  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  أفراد  من  اثنني 
املذكور، وتكرر اإلعراب عن رأيها القائل بأنه “ال جيوز اعتبار السلطات 

الشرعية لبلد ما معتدية يف أراضيها”.
وحتدث ممثل فرنسا قبل التصويت، فذكر أن حكومة بلده طلبت 
الناشئة عن هجوم اجليش  للنظر يف احلالة  أن جيتمع جملس األمن فوراً 
الكروايت يف منطقة ماسلينيتسا قائاًل إن اهلجوم، الذي حدث يف مرحلة 
عن  وأسفر  جنيف  يف  اجلارية  السالم  عملية  من  خاص  بشكل  هامة 
إزهاق روحي جنديني فرنسيني من قوة األمم املتحدة للحماية يف كرواتيا، 
للسالم  املتحدة  األمم  خطة  تنفيذ  تعريض  من  يزيد  أن  إاّل  ميكنه  ال 
البالغة أن  يف تلك املنطقة للخطر. ويف هذه الظروف كان من األمهية 
املتعمدة  يستجيب جملس األمن هلذه األحداث ويدين هذه اهلجمات 
العسكرية  األنشطة  بوقف  ويطالب  للحماية،  املتحدة  األمم  قوة  ضد 
من جانب اجليش الكروايت املوجهة ضد قوة األمم املتحدة للحماية يف 
أن  أيضًا  فرنسا  املتحدة. ويسر حكومة  األمم  املشمولة حبماية  املناطق 
اجمللس يطالب بأن حترتم األطراف سالمة أفراد األمم املتحدة وأنه يدعو 
األمني العام إىل اختاذ جيع التدابري الالزمة لتأمني سالمتهم. فهذا االلتزام 
الرئيسي كثرياً جداً ما تتجاهله لألسف األطراف املشاركة يف الصراعات، 
ولكنه التزام ينبغي لألمم املتحدة أن تسهر على احرتامه احرتامًا دقيقًا. 
وقال املتحدث كذلك إنه مما ال يقل أمهية أن اجمللس يطلب من األطراف 
التعاون مع قوة األمم املتحدة للحماية حلل املسائل املتعلقة بتنفيذ خطة 
أّية أعمال أو هتديدات قد  املتحدة حلفظ السالم واالمتناع عن  األمم 

تقوض اجلهود احلالية اليت تبذل يف جنيف من أجل السالم 435 .
وبعد ذلك طرح للتصويت مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفويًا يف 
شكله املؤقت، واعتمد باإلجاع بوصفه القرار 802 )1993(، ويف ما 

يلي نصه:
إن جملس األمن،

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

املتحدة  األمم  خبطة  التزامه  اخلصوص  وجه  على  جمدداً  يؤكد  وإذ 
حلفظ السالم،

وإذ تقلقه بالغ القلق املعلومات املقدمة من األمني العام إىل جملس 
األمن يف 25 كانون الثاين/يناير 1993 بشأن التدهور السريع والعنيف 

S/PV.3163، الصفحتان 3 و4.  435



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

للحالة يف كرواتيا نتيجة للهجمات العسكرية اليت شنتها القوات املسلحة 
الكرواتية على املناطق املشمولة حبماية قوة األمم املتحدة للحماية،

وإذ يدين بشدة تلك اهلجمات اليت أحدثت إصابات وخسائر يف 
األرواح يف صفوف قوة احلماية وكذلك بني السكان املدنيني،

التعاون يف األشهر األخرية من  انعدام  أيضًا  القلق  بالغ  يقلقه  وإذ 
جانب السلطات احمللية الصربية يف املناطق املشمولة حبماية قوة احلماية، 
واستيالء تلك السلطات مؤخراً على أسلحة ثقيلة كانت حتت سيطرة قوة 

احلماية، والتهديدات بتوسيع نطاق النزاع،
يطالب بأن تكف القوات املسلحة الكرواتية فوراً عن األنشطة   -  1
العدائية اليت متارسها داخل املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة أو يف 
الكرواتية من تلك  املسلحة  القوات  املناطق اجملاورة هلا، وبأن تنسحب 

املناطق؛
قوة  على  القوات  تلك  تشنها  اليت  اهلجمات  بشدة  يدين   -  2
األمم املتحدة للحماية وهي تؤدي واجبها يف محاية املدنيني يف املناطق 

املشمولة حبماية األمم املتحدة ويطالب بإيقافها على الفور؛
يطالب أيضًا بأن تعاد فوراً إىل قوة احلماية األسلحة الثقيلة   -  3

املستوىل عليها من مناطق التخزين اخلاضعة لسيطرة قوة احلماية؛
املعنية  اجلهات  من  وغريها  األطراف  جيع  يطالب كذلك   -  4
بالفعل  عليها  املتفق  النار  إطالق  برتتيبات وقف  الدقة  مبنتهى  بالتقييد 
وبالتعاون تعاونًا تامًا ودون أّي شرط يف تنفيذ خطة األمم املتحدة حلفظ 
السالم، مبا يف ذلك حل وتسريح وحدات الدفاع اإلقليمي الصربية أو 

أّي وحدات أخرى ذات مهمة مماثلة؛
فقدوا  الذين  احلماية  قوة  أفراد  ألسر  تعازيه  عن  يعرب   -  5

أرواحهم؛
يطالب جيع األطراف وغريها من اجلهات املعنية بأن حترتم   -  6

سالمة األفراد التابعني لألمم املتحدة احرتامًا تامًا؛
يدعو األمني العام إىل اختاذ جيع اخلطوات الالزمة لتأمني   -  7

سالمة األفراد املعنيني التابعني لقوة احلماية؛
أن  املعنية  اجلهات  من  وغريها  األطراف  جيع  إىل  يطلب   -  8
تتعاون مع قوة احلماية يف حل جيع املسائل املتبقية املتصلة بتنفيذ خطة 
األمم املتحدة حلفظ السالم، مبا يف ذلك السماح حلركة املرور املدنية بأن 

تستعمل معرب ماسلينيتسا استعمااًل حراً؛
اجلهات  من  وغريها  األطراف  إىل جيع  أخرى  مرة  يطلب   -  9
املعنية أن تتعاون تعاونًا تامًا مع املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، 
وأن متتنع عن اختاذ أّي إجراء أو توجيه أّي هتديد ميكن أن يقوض اجلهود 

املبذولة حاليًا من أجل التوصل إىل تسوية سياسية؛
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره النشط.  -  10

العمليات  إن  فقال  التصويت،  بعد  الروسي  وحتدث ممثل االحتاد 
متثل  الصريب  إقليم كرايينا  الكروايت يف  اجليش  يقوم هبا  اليت  العسكرية 
حلقة أخرى يف سلسلة االنتهاكات اليت ترتكبها زغرب ملطالب جملس 
األمن. ومنذ وقت طويل والكرواتيون يتجاهلون احلظر املفروض على 
شحن  يف  ماضون  وهم  واهلرسك  للبوسنة  اجلوي  اجملال  يف  الطريان 
بعمليات  الكرواتية  الوحدات  وتقوم  اجلمهورية،  تلك  إىل  األسلحة 
تشنه  الذي  اهلجوم  ويشكل  البوسنة.  يف  املسلمني  ضد  عسكرية 
اآلن القوات املسلحة الكرواتية يف املناطق اليت تقع حتت محاية األمم 
املتحدة حتّديًا مباشراً لبعثة األمم املتحدة حلفظ السالم يف يوغوسالفيا 
الكرواتية حلسم مشكلة  القيادة  اليت تقوم هبا حاليًا  السابقة. واحملاولة 
كرايينا بالوسائل العسكرية ألمر يدعو إىل األسف الشديد، خاصة وأن 
قادة جهورية يوغوسالفيا االحتادية وكرواتيا كانوا يف اآلونة األخرية على 
يثري  اتفاق مقبول منهما. ومما  التوصل إىل  يبدو قد أوشكوا على  ما 
قلق االحتاد الروسي بشكل خاص أن كرواتيا تتجاهل مطالب جملس 
األمن وأن اجليش الكروايت مستمر يف أعماله اهلجومية يف املناطق اليت 
القائم  الوضع  يسكنها الصربيون من كرواتيا. وال ترفض زغرب إعادة 
واالنسحاب من األراضي اليت استولت عليها عن طريق الغزو فحسب، 
بل تسعى يف واقع األمر إىل توسيع رقعة املنطقة اليت تشن فيها أعماهلا 
العسكرية. ويقوم اجلانب الكروايت بعمليات مسلحة يف القطاع الشرقي 
أيضًا حيث توجد كتيبة روسية تابعة لقوة األمم املتحدة للحماية وقد 
تكبدت تلك الكتيبة أيضًا بعض اخلسائر. وقال إن اهلجوم الكروايت 
يعرِّض  بل  فحسب  األمن  جملس  لقرارات  صارخًا  انتهاكًا  يشكل  ال 
للخطر أيضًا مفاوضات جنيف الرامية إىل التوصل إىل تسوية سلمية 
يف يوغوسالفيا السابقة، تلك املفاوضات اليت بلغت اآلن مرحلة حامسة 
العوامل بعني  الروسي، آخذاً كل هذه  للغاية. ووفد االحتاد  وحساسة 
االعتبار، صوَّت مؤيداً مشروع القرار املتخذ تواً. إاّل أن املتحدث حذر 
املذكورة  للمطالب  الكروايت  الطرف  استجابة  عدم  حالة  يف  أنه  من 
الصلة،  ذات  األمن  جملس  قرارات  من  وغريه  هذا،  القرار  مشروع  يف 
لتلك  مماثلة  جزاءات  على كرواتيا  تفرض  أن  الضروري  من  فسيكون 

املفروضة على جهورية يوغوسالفيا االحتادية 436 .

 المقرر المؤرخ 2٧ كانون الثاني/يناير 1993 
)الجلسة 3165(: بيان من الرئيس

الثاين/يناير 1993، أدرج  يف اجللسة 3165، املعقودة يف 27 كانون 
اجمللس الرسالة املؤرخة 25 كانون الثاين/يناير املوجهة إىل رئيس جملس 
إقرار جدول األعمال،  األمن من ممثل فرنسا يف جدول أعماله. وبعد 

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7.  436
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أعلن الرئيس )اليابان( أنه قد أذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما 
بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 437 :

من  العام  األمني  من  علمه  ملا  القلق  ببالغ  يشعر  األمن  إن جملس 
يف  هوادة  بال  الكرواتية  املسلحة  القوات  تشنه  الذي  اهلجوم  استمرار 
الثاين/يناير  25 كانون  املؤرخ   )1993(  802 للقرار  صارخ  انتهاك 

1993، وذلك يف مرحلة حامسة من عملية إقرار السلم.
إن اجمللس يطالب بأن توقف جيع األطراف واجلهات األخرى املعنية 
متتثل جيع  بأن  ويطالب كذلك  به.  تقوم  الذي  العسكري  العمل  فوراً 
األطراف واجلهات األخرى املعنية امتثااًل تامًا وعلى الفور جلميع أحكام 

القرار 802 )1993( وسائر قرارات اجمللس ذات الصلة.
واجلهات  األطراف  جيع  حترتم  بأن  أخرى  مرة  اجمللس  ويطالب 
األخرى املعنية متام االحرتام سالمة األفراد التابعني لألمم املتحدة، وأن 
تكفل حرية تنقلهم. ويؤكد اجمللس جمدداً أنه سيحمل الزعماء السياسيني 
والقادة العسكريني املشرتكني يف النزاع املسؤولية وسيحاسبهم فيما يتعلق 
بسالمة األفراد التابعني لألمم املتحدة والقائمني حبفظ السالم يف املنطقة.

هبدف  سيما  ال  النشط،  نظره  قيد  املسألة  هذه  اجمللس  وسيبقي 
النظر فيما قد يلزم اختاذه من خطوات أخرى لكفالة تنفيذ القرار 802 

)1993( وسائر قرارات اجمللس ذات الصلة تنفيذاً تامًا.

 المقرر المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1993 
)الجلسة 3231(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1993 حزيران/يونيه   8 يف  املعقودة   ،3231 اجللسة  يف 
ممثل  اجمللس  دعا  األعمال،  إقرار جدول  وبعد  البند.  يف  نظره  اجمللس 
له  يكون  أن  بدون  املناقشة  املشاركة يف  إىل  طلبه،  بناًء على  كرواتيا، 
احلق يف التصويت. مث أعلن الرئيس )إسبانيا( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب 
مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل 

نيابة عن اجمللس 438 :
املناطق املشمولة  إن جملس األمن، وقد نظر يف احلالة السائدة يف 
إزاء عدم  القلق  بالغ  املتحدة يف جهورية كرواتيا، يساوره  حبماية األمم 
مشاركة صريب كرايينا يف احملادثات املتعلقة بتنفيذ قراره 802 )1993( 
املؤرخ 25 كانون الثاين/يناير 1993 اليت كان مقرراً عقدها يف زغرب يوم 
26 أيار/مايو 1993، ويعرب عن استيائه لتوقف احلوار بني األطراف 

الذي كان قد أظهر يف اآلونة األخرية دالئل تقدم مشجعة.
واجمللس يؤكد تأيده لعملية السلم املضطلع هبا حتت رعاية الرئيسني 
األطراف  السابقة، وحيث  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  املتشاركني 
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على حل جيع املشاكل اليت قد تنشأ بالوسائل السلمية، وعلى استئناف 
احملادثات فوراً بغية التنفيذ السريع للقرار 802 )1993( وجيع القرارات 
األخرى ذات الصلة. ويعرب اجمللس عن استعداده للمساعدة على كفالة 
تنفيذ اتفاق على هذا األساس، تتوصل إليه األطراف، مبا يف ذلك احرتام 

حقوق السكان الصربيني احملليني.
األمم  املشمولة حبماية  املناطق  بأن  املعنية  األطراف  يذّكر  واجمللس 
املتحدة هي أجزاء ال تتجزأ من أراضي كرواتيا وأن أّي إجراء ال يتفق مع 

هذا لن يكون مقبواًل.
ويكرر اجمللس مطالبته باحرتام القانون اإلنساين الدويل احرتامًا تامًا 

يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة.
مع  بالتعاون  تقوم،  أن  جهورية كرواتيا  حبكومة  يهيب  واجمللس 
لكفالة  الالزمة  التدابري  جيع  باختاذ  باألمر،  املهتمة  األخرى  األطراف 
احلماية الكاملة حلقوق جيع املقيمني يف املناطق املشمولة حبماية األمم 

املتحدة عندما متارس كرواتيا سلطتها على حنو كامل يف هذه املناطق.

 المقرر المؤرخ 15 تموز/يوليه 1993 
)الجلسة 3255(: بيان من الرئيس

اجمللس  أدرج  املعقودة يف 15 متوز/يوليه 1993،  اجللسة 3255،  يف 
رسالة مؤرخة 14 متوز/يوليه 1993 موجهة من األمني العام إىل رئيس 
العام يف رسالته  أبلغ األمني  أعماله 439 . وقد  جملس األمن يف جدول 
إىل اجمللس بأن السلطات الكرواتية أبلغت، يف رسالة مؤرخة 13 متوز/

فتح جسر  إعادة  باعتزامها  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  يوليه 1993، 
أيضًا  وطلبت  متوز/يوليه 1993.  يوم 18  زميونيك  ومطار  ماسيلنيسا 
أن تتخذ قوة األمم املتحدة للحماية كافة التدابري الالزمة “لكفالة أن 
يتم ذلك اإلجراء دون أن يقع أّي حادث”. وأبلغ اجمللس كذلك بأن 
السلطات الصربية احمللية وسلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية تعترب أن 
اإلجراء املخطط يتعارض مع قراري جملس األمن 802 )1993( و847 
)1993( وتنظر إىل اإلجراءات املخططة على أهنا متثل استفزازاً. وخلص 
األمني العام إىل أن التطورات عند جسر ماسلينيتسا ومطار زميونيك يف 
كرواتيا تستحق اهتمامًا عاجاًل من اجمللس، الذي قد يود النظر يف اخلطر 

الذي تشكله هذه احلالة واختاذ إجراء مالئم يف هذا الشأن.
انتباه  الرئيس )اململكة املتحدة(  إقرار جدول األعمال، وجه  وبعد 
أعضاء اجمللس إىل رسالة مؤرخة 12 متوز/يوليه 1993 موجهة إىل رئيس 
جملس األمن من ممثل كرواتيا يذكر فيها أن حكومة بلده تتوقع من اجمللس 
ومن قوة األمم املتحدة للحماية اختاذ اخلطوات الالزمة لكفالة عدم إعاقة 

إعادة فتح جسر ماسلينيتسا 440 .
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مث أعلن الرئيس أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما 
بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 441 :

يساور جملس األمن بالغ القلق إزاء املعلومات الواردة يف رسالة األمني 
العام املؤرخة 14 متوز/يوليه 1993 واملتعلقة باحلالة السائدة يف املناطق 
هلا يف جهورية كرواتيا  اجملاورة  واملناطق  املتحدة  األمم  حبماية  املشمولة 
واجمللس يشري إىل قراريه 802 )1993( املؤرخ 25 كانون الثاين/يناير 
1993 و847 )1993( املؤرخ 30 حزيران/يونيه 1993، وال سيما 
طلبه الوارد يف القرار األول إىل جيع األطراف وغريها من اجلهات املعنية 
بالتقيد بدقة برتتيبات وقف إطالق النار املتفق عليها بالفعل، وطلبه إليها 

يف القرار اآلخر بأن تتوصل إىل اتفاق بشأن تدابري لبناء الثقة.
ويعرب اجمللس عن قلقه البالغ إزاء التقرير األخري املتعلق باألعمال 
العدائية يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة، مبا فيها بصفة خاصة 
هذه  بوقف  ويطالب  صرب كرايينا،  هبا  يقوم  اليت  العدائية  األعمال 

األعمال على الفور.
معرب  فتح  إعادة  على ضمان  قصوى  أمهية  يعلق  اجمللس  يزال  وال 
اجمللس  يؤكد  السياق،  هذا  ويف  املدنية،  املرور  حركة  أمام  ماسلينيتسا 
القلق  من جديد تأييده لسيادة كرواتيا ووحدة أراضيها. واجمللس يدرك 
احلقيقي واملشروع الذي يساور حكومة كرواتيا إزاء إعادة الفتح هذه كما 
ذكر يف الرسالة املؤرخة 12 متوز/يوليه 1993 الواردة من املمثل الدائم 
قراره 802  الوارد يف  الطلب  إىل  أيضًا  اجمللس  ويشري  حلكومة كرواتيا. 
)1993( بأن تنسحب القوات املسلحة الكرواتية من املناطق املذكورة.

جلسر  املزمعة  واحد  جانب  من  الفتح  إعادة  أن  اجمللس  ويرى 
اتفاق  بدون   ،1993 متوز/يوليه   18 يف  زميونيك  ومطار  ماسلينيتسا 
املتحدة  األمم  قوة  مع  بالتعاون  األخرى  املعنية  واجلهات  األطراف  بني 
للحماية، ستضر بأهداف قرارات اجمللس، وخاصة الطلب الوارد يف قراره 
847 )1993( بالتوصل إىل اتفاق بشأن تدابري بناء الثقة، وباجلهود اليت 
تبذل من جانب الرئيسني املتشاركنْي للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا 
السابقة وقوة األمم املتحدة للحماية هبدف التوصل إىل تسوية للمشكلة 
عن  متتنع  أن  على  واجمللس حيث حكومة كرواتيا  التفاوض.  عن طريق 

القيام بذلك العمل.
املتشاركان  الرئيسان  يبذهلا  اليت  للجهود  تأييده  اجمللس عن  ويعرب 
املعنية  واجلهات  األطراف  إىل  ويطلب  للحماية  املتحدة  األمم  وقوة 
األخرى أن تتعاون معهما ومع قوة احلماية تعاونًا تامًا يف هذا الصدد وأن 
تربم على وجه السرعة االتفاق املتعلق بتدابري بناء الثقة الذي ُدعي إليه 
يف قراره 847 )1993(. واجمللس يشارك األمني العام طلبه إىل األطراف 
واجلهات املعنية األخرى بأن تتصرف على حنو يفضي إىل صون السلم 
وأن متتنع عن اختاذ أّي إجراء من شأنه أن يقوض هذه اجلهود، ويطلب 
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إىل األطراف أن توفر لقوة األمم املتحدة للحماية حرية الوصول، وخاصة 
إىل املنطقة احمليطة مبعرب ماسلينيتسا.

 المقرر المؤرخ 30 تموز/يوليه 1993 
)الجلسة 3260(: بيان من الرئيس

يف اجللسة 3260، املعقودة يف 30 متوز/يوليه 1993، استأنف اجمللس 
)اململكة  الرئيس  أعلن  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  البند.  يف  نظره 
املتحدة( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء 

جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 442 :
لألمني  اخلاص  املمثل  تقرير  إىل  بالغ  بقلق  األمن  جملس  استمع 
حبماية  املشمولة  املناطق  يف  احلالة  بشأن  السابقة  يوغوسالفيا  يف  العام 
األمم املتحدة وما حوهلا يف جهورية كرواتيا، وخاصة فيما يتصل مبعرب 

ماسلينيتسا.
ويؤكد اجمللس من جديد البيان الرئاسي املؤرخ 15 متوز/يوليه 1993، 
يف   1993 متوز/يوليه   16/15 يف  إثره  على  األطراف  توصلت  الذي 
إردوت إىل اتفاق يتطلب انسحاب القوات املسلحة والشرطة الكرواتية 
متوز/يوليه 1993  أقصاه 31  موعد  ماسلينيتسا يف  منطقة جسر  من 

ووضع اجلسر حتت السيطرة اخلالصة لقوة األمم املتحدة للحماية.
لالتفاق  وفقًا  فوراً  الكرواتية  القوات  بانسحاب  اجمللس  ويطالب 
السالف الذكر وبأن تسمح تلك القوات بالوزع الفوري لقوة األمم املتحدة 
املوجودة يف  الصربية  القوات  بأن متتنع  أيضًا  للحماية. ويطالب اجمللس 
األطراف  جيع  متسك  إىل  يدعو  واجمللس  املنطقة.  دخول  عن  كرايينا 

بأقصى قدر من ضبط النفس، مبا يف ذلك احرتام وقف إطالق النار.
تنفيذ  عدم  على  ترتتب  اليت  الوخيمة  العواقب  من  اجمللس  حيذر 

االتفاق السالف الذكر.
وسيبقي اجمللس املسألة قيد نظره النشط.

المقرر المؤرخ 2٧ آب/أغسطس 1993: رسالة من 
الرئيس إلى األمين العام

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 آب/أغسطس   20 مؤرخة  برسالة 
األمن 443 ، ذكر األمني العام، مشرياً إىل القرارين 771 )1992( املؤرخ 
12 آب/أغسطس 1992 و780 )1992( املؤرخ 6 تشرين األول/

أكتوبر 1992، أن جلنة اخلرباء املنشأة عماًل بالقرار 780 )1992( 
ما برحت حتاول دراسة وحتليل املعلومات املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة 
التفاقيات جنيف وغريها من انتهاكات القانون اإلنساين املقرتفة يف إقليم 
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يوغوسالفيا السابقة، والكتشاف وإثبات وجود مقابر جاعية يف املناطق 
املشمولة حبماية األمم املتحدة يف كرواتيا. وقد عرضت حكومة هولندا 
تقدمي وحدة هندسية عسكرية مسلحة مؤلفة من عدد أقصاه 50 فرداً، 
لكي تقدم املساعدة الالزمة يف عمليات احلفر يف موقع مقربة جاعية يف 
أوفكارا قرب فوكوفار، والعرض ال ينطوي على أّي تكلفة بالنسبة لألمم 
املتحدة. وقال األمني العام إنه يرى أن أحسن طريقة إلجناز هذه املهمة 
هي إدماج هذه الوحدة، مؤقتًا، ضمن قوة األمم املتحدة للحماية. ومن 
املعتزم وزع العناصر اإلضافية للقوة يف املنطقة لفرتة 10 أسابيع ابتداء من 
1 أيلول/سبتمرب 1993، رهنًا بتمديد والية قوة األمم املتحدة للحماية 
اليت تنتهي يف 30 أيلول/سبتمرب 1993. وذكر األمني العام أنه إذا وافق 

أعضاء اجمللس على ذلك، فسيشرع يف العملية على هذا األساس.
وبرسالة مؤرخة 27 آب/أغسطس 1993 444 ، أبلغ رئيس جملس 

األمن األمني العام مبا يلي:
املؤرخة 20 آب/أغسطس  نظر أعضاء جملس األمن يف رسالتكم 
1993 اليت تشري إىل قراري اجمللس 771 )1992( و780 )1992(. 
وأعضاء اجمللس يوافقون على اقرتاحكم بقبول العرض الذي تقدمت به 
حكومة هولندا لتقدمي وحدة هندسية قوامها 50 فرداً، دون أن تتحمل 
األمم املتحدة أّية تكلفة، للمساعدة يف الكشف عن موقع مقربة جاعية 
يف أوفكارا قرب فوكوفار، يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة يف 
كرواتيا، وذلك يف نطاق األعمال اليت تقوم هبا جلنة اخلرباء املنشأة عماًل 
باملعلومات  علمًا  اجمللس  أعضاء  أحاط  وقد   .)1992( بالقرار 780 

الواردة يف رسالتكم، وهم يوافقون على االقرتاح الذي تضمنته.
واألعضاء يفهمون أن ارتباط قوة األمم املتحدة للحماية بالوحدة 

اهلندسية سيتمثل يف تقدمي الدعم اإلداري والسوقي ويف توفري احلماية.

 المقرر المؤرخ 1٧ كانون الثاني/يناير 1995 
)الجلسة 3491(: بيان من الرئيس

الثاين/يناير 1995، أدرج  يف اجللسة 3491، املعقودة يف 17 كانون 
اجمللس يف جدول أعماله رسالة مؤرخة 12 كانون الثاين/يناير 1995 
موجهة إىل األمني العام من ممثل كرواتيا 445 . وبتلك الرسالة أحال ممثل 
رئيس  من  العام  األمني  إىل  موجهة  نفسه  التاريخ  حتمل  رسالة  كرواتيا 
جهورية كرواتيا، ذكر فيها األخري أنه رغم ما بذلته قوة األمم املتحدة 
للحماية من جهود، فإهنا عجزت عن تنفيذ أهم األحكام اجلوهرية يف 
بعد ذلك. وعالوة  اليت صدرت  األمن  قرارات جملس  فانس ويف  خطة 
املتحدة للحماية  على ذلك، ترى كرواتيا أن استمرار وجود قوة األمم 
يف األراضي احملتلة أمر تنجم عنه آثار عكسية بدرجة كبرية على عملية 
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السلم. وقال كذلك إن تعنت الصرب وحتفُّظ قوة األمم املتحدة للحماية 
ويشجعان  بل  أراضي كرواتيا،  من  أجزاء  باحتالل  الواقع  يسمحان يف 
عليه. و“جتميد” وضع قائم سليب أمر غري مقبول. واستخلص رئيس 
اجلمهورية أنه رغم قيام قوة األمم املتحدة للحماية بدور هام يف وقف 
العنف والنـزاعات الكربى يف كرواتيا، فإن احلقيقة اليت ال ُتنازع هي أن 
الطابع احلايل لبعثة قوة األمم املتحدة للحماية ال يوفر الشروط الالزمة 
إلقرار السلم والنظام بصورة دائمة يف كرواتيا. وقال إن كرواتيا، لذلك، 
آذار/مارس   31 من  اعتباراً  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  والية  تنهي 

1995، وفقًا لقرار جملس األمن 947 )1994(.
على  بناًء  ممثل كرواتيا،  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد 

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

اجمللس 446 .
املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  النظر  بدأ  الذي   - األمن  إن جملس 
14 كانون الثاين/يناير 1995 املقدم عماًل بالقرار 947 )1994( - 
قد علم، مع القلق، باملوقف الذي اختذته جهورية كرواتيا بشأن متديد 
والية قوة األمم املتحدة للحماية يف كرواتيا إىل ما بعد 31 آذار/مارس 
1995، وهو املوقف املبنّي يف الرسالة املوجهة إىل األمني العام من املمثل 
الدائم جلمهورية كرواتيا واملؤرخة 12 كانون الثاين/يناير 1995. واجمللس 
التطور  هذا  على  املرتتبة  األعم  اآلثار  إزاء  خاص  بوجه  القلق  يساوره 
بالنسبة لعملية السلم يف جيع أحناء يوغوسالفيا السابقة. ويكرر جملس 
داخل  اإلقليمية  بسيادة جهورية كرواتيا وسالمتها  التزامه  تأكيد  األمن 
الكرواتية  احلكومة  شواغل  يتفهم  واجمللس  دوليًا.  هبا  املعرتف  حدودها 
الرئيسية خلطة األمم املتحدة حلفظ السالم  تنفيذ األحكام  حيال عدم 
يف كرواتيا. ولن يقبل اجمللس بأن يصبح الوضع الراهن حالة تستمر إىل 
ما ال هناية. على أن اجمللس يرى أن الستمرار وجود قوة األمم املتحدة 
لألمم  وأن  اإلقليميني،  واألمن  للسلم  حيوية  أمهية  يف كرواتيا  للحماية 
دوراً  خاص،  بوجه  للحماية  املتحدة  األمم  ولقوة  عام،  بوجه  املتحدة 
إجيابيا يف حتقيق مواصلة تنفيذ خطة حفظ السالم والتوصل إىل تسوية 
تكفل االحرتام الكامل للسالمة اإلقليمية لكرواتيا وسيادهتا. وينوّه اجمللس 
املساعدة  يف  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  به  تقوم  الذي  اهلام  بالدور 
على استمرار وقف إطالق النار يف كرواتيا وتسهيل األنشطة اإلنسانية 
وأعمال اإلغاثة الدولية ودعم تنفيذ االتفاق االقتصادي املؤرخ 2 كانون 
األول/ديسمرب 1994. ومن هذا املنطلق، يأمل جملس األمن أن تفضي 
املناقشات خالل األسابيع القادمة إىل إعادة نظر يف املوقف املتخذ حاليًا 
إزاء استمرار دور قوة األمم املتحدة للحماية يف جهورية كرواتيا. وريثما 
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يتم ذلك، فإن جملس األمن يدعو جيع األطراف وغريهم من املعنيني 
إىل جتنب أّي عمل أو تصريح يؤدي إىل زيادة التوتر. ويرحب اجمللس 
بإبرام االتفاق االقتصادي املؤرخ 2 كانون األول/ديسمرب 1994 حتت 
السابقة،  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  املتشاركني  الرئيسيني  رعاية 
وحيث األطراف على مواصلة وسرعة تنفيذه. ويشري اجمللس إىل احلاجة 
إىل توافر الدعم املايل الدويل الكايف، ويشجع اجملتمع الدويل على تلبية 
هذه احلاجة. كما يدعو اجمللس إىل مضاعفة هذه اجلهود جيعها، خالل 
لتدعيم هذا اإلجناز والتوصل إىل تسوية سياسية يف  القادمة،  األسابيع 
وأن  اجلهود  هذه  يف  تتعاون  أن  األطراف  إىل  أيضًا  ويطلب  كرواتيا، 

تتفاوض جبدية حتقيقًا هلذه الغاية.
التوصل إىل تسوية شاملة  بالسعي حنو  التزامه  ويؤكد جملس األمن 
السيادة  تكفل  التفاوض،  طريق  عن  السابقة  يوغوسالفيا  يف  للنـزاعات 
والسالمة اإلقليمية جلميع الدول هناك داخل حدودها املعرتف هبا دوليًا، 
ويؤكد األمهية اليت يعلِّقها على االعرتاف املتبادل بتلك السيادة والسالمة 

اإلقليمية.

المالحة في نهر الدانوب 44٧   - جيم 
المداوالت األّولية

 المقرر المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 1993: 
بيان من الرئيس

الثاين/يناير 1993 موجهة إىل رئيس جملس  برسالة مؤرخة 27 كانون 
األمن، أحال ممثل رومانيا اإلعالن الذي أصدرته حكومة رومانيا يف 27 
كانون الثاين/يناير 1993 فيما يتعلق باحلالة اليت نشأت على ضفاف 
هنر الدانوب من جراء ما ترتكبه السفن اليوغوسالفية الناقلة للمنتجات 
النفطية من انتهاك صارخ ألحكام قراري جملس األمن 757 )1992( 
و787 )1992( 448 . وشدد ممثل رومانيا على أن التعاون بني الدول 
املطّلة على النهر، وكذلك التعاون الدويل، مبا يف ذلك قيام جملس األمن 
على النحو املالئم بالنظر يف األمر واختاذه إجراءات بشأنه، الزمان حلمل 
السفن  انتهاك  لوقف  فورية  تدابري  اختاذ  على  اليوغوسالفية  السلطات 

اليوغوسالفية للحظر.
رئيس  إىل  موجهة  الثاين/يناير 1993  مؤرخة 28 كانون  وبرسالة 
يف  صادرة  صحفية  نشرة  نص  بلغاريا  ممثل  أحال   ، 449 األمن  جملس 

الدانوب  البند حتت عنوان “املالحة يف هنر  كان قد ُنظر أصاًل يف هذا   447

جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(”. مث أعيدت صياغته ليصبح 
“املالحة يف هنر الدانوب” اعتباراً من اجللسة 3533، املعقودة يف 11 أيار/مايو 
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27 كانون الثاين/يناير 1993 عن وزارة خارجية بلغاريا تتعلق باحلادثة 
لقافلة  به  مأذون  وانطوت على مرور غري  قد وقعت مؤخراً  اليت كانت 
البلغاري - الروماين  صربية تتقدمها القاطرة “بيهاتش” خالل القطاع 
املستقبل  يف  للحيلولة  أنه  النشرة  يف  الوزارة  وذكرت  الدانوب.  هنر  من 
السلطات  بني  وثيق  تعاون  قيام  فإن  احلوادث،  هذه  مثل  وقوع  دون 
البلغارية والسلطات الرومانية ذات الصلة أمر يتسم بأمهية حامسة. ودعت 
املوانئ على  من جديد إىل وزع بعثات دولية لرصد اجلزاءات يف جيع 
طول هنر الدانوب. وأكدت احلاجة العاجلة إىل تقدمي دعم فين ملموس 
تنفيذ  بلغاريا ورومانيا على  احلدود واجلمارك يف  مراقبة  ملساعدة أجهزة 

اجلزاءات.
ويف 28 كانون الثاين/يناير 1993، ويف أعقاب مشاورات أجريت 
مع أعضاء اجمللس، أدىل الرئيس بالبيان التايل إىل وسائط اإلعالم نيابة 

عن أعضاء اجمللس 450 :
فيما يتعلق بالرسالتني املؤرختني 27 و28 كانون الثاين/يناير 1993 
واملوجهتني إىل رئيس جملس األمن من القائمني بأعمال رومانيا وبلغاريا، 
استمع أعضاء اجمللس إىل تقرير من رئيس اللجنة املنشأة عماًل بالقرار 
724 )1991( بشأن السفن اليوغوسالفية اليت تنقل النفط من أوكرانيا 
إىل صربيا عرب هنر الدانوب، وهو انتهاك صارخ للقرارات اإللزامية الصادرة 

عن جملس األمن.
وإن أعضاء اجمللس ليشعرون بالقلق من أنه ُذكر أن هذه الشحنات 
قد غادرت األراضي األوكرانية بعد اختاذ القرار 757 )1992( املؤرخ 
30 أيار/مايو 1992 ورمبا تكون قد غادرهتا حقًا بعد اختاذ القرار 787 
)1992( املؤرخ 16 تشرين الثاين/نوفمرب 1992، وهم يطالبون حكومة 

أوكرانيا بأن تكفل عدم السماح بأّي شحنة أخرى من هذا القبيل.
وإن أعضاء اجمللس ليشعرون ببالغ القلق أيضًا ألن بعض هذه السفن 
يطالبون سلطات جهورية  الصدد  إىل صربيا. ويف هذا  فعال  قد وصل 
يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( بالتقيد التام بالقرارات ذات 
رومانيا  ممثلي  إىل  قلقهم  يبّلغ  أن  اجمللس  رئيس  إىل  طلبوا  وقد  الصلة. 
رمها بالتزاماهتما الواضحة مبوجب القرارات ذات الصلة،  وبلغاريا، وأن يــذكِّ
وأن يطلب إيضاحًا لعدم وفائهما هبا. كما طلبوا إىل الرئيس أن يسرتعي 
االنتباه بصفة خاصة إىل القرارات ذات الصلة اليت توضح مسؤولية جيع 
الدول املشاطئة يف اختاذ التدابري الالزمة لضمان أن يكون الشحن عرب 
هنر الدانوب وفقًا لقرارات جملس األمن، مبا يف ذلك ما قد يلزم اختاذه من 
تدابري اإلنفاذ املتناسبة مع هذه الظروف احملددة إليقاف هذه الشحنات. 
ويعيد أعضاء جملس األمن تأكيد تأييدهم للتنفيذ الصارم للقرارات ذات 
الالزمة  الوسائل  املشاطئة  الدول  لدى  أن  من  يقني  على  وهم  الصلة، 

للوفاء هبذا االلتزام ومن أنه جيب عليها أن تفعل ذلك فوراً.
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