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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 

.1995
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.S/25182  449

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.

.S/25190  450
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 المقـــرر المؤرخ 10 شباط/فبراير 1993: 
بيان من الرئيس

يف 10 شباط/فرباير 1993، ويف أعقاب مشاورات مع أعضاء اجمللس، 
أدىل الرئيس بالبيان التايل إىل وسائط اإلعالم نيابة عن اجمللس 451 :

املنشأة  اللجنة  رئيس  من  تقرير  إىل  األمن  جملس  أعضاء  استمع 
مبوجب القرار 724 )1991( حول قيام سلطات جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية )صربيا واجلبل األسود( باحتجاز سفن رومانية يف هنر الدانوب.

وعلم أعضاء اجمللس أن وزير النقل يف جهورية يوغوسالفيا االحتادية 
)صربيا واجلبل األسود( هدد باحتجاز املزيد من السفن الرومانية إذا مل 
تسمح رومانيا مبرور السفن اليوغوسالفية يف هنر الدانوب، كما علموا أن 
وزير خارجية جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( وّجه 
رسالة إىل رئيس اللجنة املنشأة مبوجب القرار 724 )1991( حييطه فيها 
علمًا بأن السفن الرومانية سيفرج عنها دون مزيد من التأخري وهو أمر مل 
حيدث بعد وفقًا للمعلومات املقدمة من القائم باألعمال املؤقت للبعثة 

الدائمة لرومانيا لدى األمم املتحدة.
ويشري أعضاء اجمللس إىل بياهنم املؤرخ 28 كانون الثاين/يناير 1993 
بشأن مسؤولية الدول فيما يتعلق بإنفاذ القرارات اإللزامية جمللس األمن، 
مع اإلشارة بوجه خاص إىل السفن اليوغوسالفية اليت حتاول انتهاك هذه 
القرارات عن طريق هنر الدانوب. وهم يثنون على احلكومة الرومانية ملا 
اختذته من إجراءات يف هذا الصدد منذ ذلك احلني، ويؤكدون من جديد 

تأييدهم الكامل إلنفاذ القرارات ذات الصلة بصورة قوية.
فإن  امليثاق،  من   103 املادة  مبوجب  أنه  إىل  يشريون  أهنم  كما 
التزامات الدول األعضاء يف األمم املتحدة مبوجب امليثاق هلا الغلبة على 

التزاماهتا مبوجب أّي اتفاق دويل آخر.
ويدين أعضاء اجمللس القيام بأّي أعمال انتقامية من هذا القبيل أو 
االحتادية )صربيا  يوغوسالفيا  هبا من جانب سلطات جهورية  التهديد 
هذه  تقوم  أن  اإلطالق  وجه  على  املقبول  من  وليس  األسود(.  واجلبل 
إحدى  هبا  تقوم  إجراءات  على  رداً  انتقامية  تدابري  باختاذ  السلطات 
الدول وفاًء بااللتزامات الواقعة عليها مبوجب ميثاق األمم املتحدة. وهم 
يطالبون تلك السلطات بأن تقوم فوراً باإلفراج عن السفن الرومانية اليت 
احتجزهتا دون مربر، وبأن تكف عن القيام بأّية عمليات احتجاز غري 

مشروعة أخرى.

.S/25270  451

المقرر المؤرخ 13 تشرين األول/أكتوبر 1993 
)الجلسة 3290(: بيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 11 تشرين األول/أكتوبر موجهة إىل رئيس جملس األمن، 
أبلغ ممثل هنغاريا أن إغالق املالحة الذي بدأته يف منتصف متوز/يوليه 
عند بلغراد على هنر الدانوب منظمتان صربيتان غري حكوميتني ال يزال 
اليت قدمتها جهورية  الوعود  الرغم من  دون هوادة 452 . وعلى  مستمراً 
يوغوسالفيا االحتادية مؤخراً بإهناء احلصار، فإن بلغراد مل تتخذ أّي تدابري 
لعالج احلالة. وعالوة على ذلك، ال تزال سلطات جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية تفرض رسومًا على السفن الراغبة يف عبور اجلزء اليوغوساليف 
من الدانوب، مبا خيالف اتفاقية الدانوب. ورغم النداء الذي وّجهه رئيس 
إىل  ويدعوها   )1991( بالقرار 724  عماًل  املنشأة  األمن  جلنة جملس 
وقف إجراءاهتا غري القانونية على الفور. وهنغاريا، على الرغم من موقفها 
بنظام  يتصل  فيما  الناشئة  الكامل اللتزاماهتا  بالتنفيذ  التزامها  احلازم يف 
اجلزاءات، تواجه مهمة تزداد تعقيداً وهي وقف الشحنات اليت يشملها 
ذلك النظام ولكنها تفتقر إىل التصريح املالئم من جانب اللجنة أو اليت 
حتمل وثائق مزّورة. وأشارت الرسالة إىل أن تلك الشحنات تكون، يف 
كثري من احلاالت، قد عربت عدة حدود دولية قبل وصوهلا إىل هنغاريا، 
إذا  إاّل  فّعااًل  يكون  أن  االلتزام ال ميكن  هنغاريا هبذا  وفاء  أن  وذكرت 
تقيداً  املتحدة،  األمم  األعضاء يف  الدول  تعاون جيع  بالكامل  سانده 

بقرارات جملس األمن ذات الصلة.
ويف اجللسة 3290، املعقودة يف 13 تشرين األول/أكتوبر 1993، 
أدرج اجمللس الرسالة املذكورة أعاله يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول 
األعمال، أعلن الرئيس )الربازيل( أنه قد ُأذن له، يف أعقاب مشاورات 
أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن 

اجمللس 453 .
علم جملس األمن بقلق بالغ، باستمرار قيام منظمتني صربيتني غري 
بشدة  اجمللس  ويأسف  الدانوب.  هنر  يف  املالحة  بتعطيل  حكوميتني 
لسكوت سلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( 
أّي إجراء  قيامها باختاذ  الذي يتضح من عدم  على هذا، وهو األمر 
للحيلولة دون وقوع هذه األعمال. وهو يدين هذه األعمال املتعمدة 
األمم  يف  أعضاء  دول  لعدة  النهري  املرور  يف  بالتدخل  املربرة  وغري 
املتحدة. ويؤكد على األمهية اليت يوليها حلرية املالحة بدون عوائق يف 
هنر الدانوب، وهو أمر ال غىن عنه للتجارة املشروعة يف املنطقة. ويذكر 
اجمللس سلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( 
املمر  هذا  يف  املالحة  وسالمة  حرية  بضمان  السابق  اخلطي  بالتزامها 

املائي الدويل احليوي.

.S/26562  452
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يوغوسالفيا  جهورية  سلطات  ألن  بالقلق  أيضًا  اجمللس  ويشعر 
السفن  على  فرض رسوم  األسود( مستمرة يف  واجلبل  االحتادية )صربيا 
اجلمهورية  بأراضي  مير  الذي  اجلزء  يف  الدانوب  هنر  تعرب  اليت  األجنبية 
األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  إن  االحتادية. 
اجمللس  ويرفض  الدولية.  التزاماهتا  تنتهك  إمنا  املدفوعات  هذه  بأخذها 
أّي حماولة، على أّي أساس كانت، لتربير فرض رسوم يف هنر الدانوب. 
ويطلب اجمللس من سلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل 
األسود( وأّي جهات أخرى تفرض رسومًا من هذا النوع أن تتوقف فوراً 

عن هذا اإلجراء.
ويدين اجمللس هذه األعمال غري الشرعية ويؤكد من جديد أنه من 
بتاتًا أن تقوم جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل  املقبول  غري 
تقوم  دولة  تصرُّف من جانب  على  رداً  انتقامية  تدابري  باختاذ  األسود( 
ر اجمللس جهورية  به وفاء اللتزاماهتا مبوجب ميثاق األمم املتحدة، ويذكِّ
مطالبًا  الدولية  بالتزاماهتا  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا 

إياها بأن تكفل سلطاهتا حرية احلركة للمرور الدويل يف هنر الدانوب.
وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.

المقرر المؤرخ 14 آذار/مارس 1994 )الجلسة 
3348(: بيان من الرئيس

استأنف   ،1994 آذار/مارس   14 يف  املعقودة   ،3348 اجللسة  يف 
اجمللس نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، أعلن الرئيس )فرنسا( 
أنه قد ُأذن له، بعد مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن 

يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 454 :
أحاط جملس األمن علمًا بالرسالتني املؤرختني 10 و14 آذار/مارس 
يوغوسالفيا  جلمهورية  بالنيابة  باألعمال  القائم  من  املوجهتني   1994
االحتادية )صربيا واجلبل األسود(. ويف هاتني الوثيقتني، تعرتف حكومته 
تنقل  صنادل  ستة  من  املكّونة  خان كوبرات،  البلغارية،  القافلة   بأن 
000 6 طن من وقود الديزل يف هنر الدانوب قد دخلت ميناء براهوفو 
صباح  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  إقليم جهورية   يف 
6 آذار/مارس 1994. وتعرتف احلكومة أيضًا بأن احلمولة قد أفرغت، 

وأن القافلة قد عادت إىل بلغاريا بدوهنا.
ويدين اجمللس بكل قوة هذا االنتهاك الصارخ من جانب سلطات 
جملس  لقرارات  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية 
جهورية  إىل  ومنتجات  سلع  شحن  حتظر  اليت  الصلة  ذات  األمن 
سلطات  يعترب  وهو  األسود(.  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا 
جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( مسؤولة مسؤولية 

كاملة عن عدم إعادة محولة خان كوبرات.

.S/PRST/1994/10  454

ويرحب اجمللس مبوقف التعاون من جانب حكومة بلغاريا، ويطلب 
من سلطات بلغاريا تقييم الظروف الدقيقة هلذا العمل وحماكمة املسؤولني 

عنه.
واجمللس يعيد تأكيد األمهية اليت يعلِّقها على املالحة حبرية ودون عائق 
املنطقة.  املشروعة يف  للتجارة  اجلوهرية  أمهيته  له  الذي  الدانوب  يف هنر 
ويشدد مرة أخرى على أن سلطات جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا 
املالحة يف هذا  تعهدت كتابة بضمان حرية وأمن  قد  واجلبل األسود( 
اجملرى املائي الدويل البالغ األمهية. ويدعو هذه السلطات إىل أن حترتم 

بدقة التزاماهتا يف هذا الشأن.
واجمللس على استعداد لتناول هذه املسألة مرة أخرى مستقباًل.

المقرر المؤرخ 11 أيار/مايو 1995 )الجلسة 3533(: 
القرار 992 )1995(

اجمللس  أدرج  أيار/مايو 1995،  املعقودة يف 11  اجللسة 3533،  يف 
البند املعنون “املالحة يف هنر الدانوب” يف جدول أعماله. وبعد إقرار 
نص  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  )فرنسا(  الرئيس  وجه  األعمال،  جدول 
مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 455 ، وإىل 
أيار/مايو 1995 موجهة إىل رئيس جملس األمن من  رسالة مؤرخة 8 
بشأن   )1991( بالقرار 724  عماًل  املنشأة  األمن  جملس  جلنة  رئيس 
يوغوسالفيا 456 . وأفاد رئيس اللجنة اجمللس بأن حكومة رومانيا، طلبت 
الدانوب، ومنسق  الدانوب، وجلنة  لنهر  بدول أخرى مشاطئة  مدعومة 
أوروبا،  يف  والتعاون  األمن  ومنظمة  األورويب،  لالحتاد  التابع  اجلزاءات 
اإلذن لسفن جهورية يوغوسالفيا االحتادية باستخدام األهوسة الرومانية 
الدانوب،  من  اليسرى  الضفة  على  األوىل،  احلديدية  البوابات  بشبكة 
بينما جتري عملية إصالح األهوسة الواقعة على الضفة اليمىن. وطلبت 
مؤكدة  اللجنة  من  املساعدة  املعنية  الدولية  واملنظمات  املشاطئة  الدول 
حنو  على  وإصالحها  األوىل  احلديدية  البوابات  شبكة  لصيانة  ما  على 
سليم وتوقيت مناسب من أمهية لسالمة املالحة الدولية يف هنر الدانوب. 
أن  إىل  احلاجة  املسألة،  يف  نظرها  لدى  احلسبان،  يف  اللجنة  وأخذت 
تضمن رومانيا، بالتعاون مع بعثة املساعدة على تنفيذ اجلزاءات املوجودة 
يف ذلك البلد، امتناع سفن جهورية يوغوسالفيا االحتادية، إذا مُسح هلا 
خمالفة  أنشطة  بأّي  القيام  عن  بالشبكة،  الرومانية  األهوسة  باستخدام 
بذلك.  للقيام  رومانيا  واستعداد  الصلة،  ذات  األمن  جملس  لقرارات 
ولذلك أوصت اللجنة، نظراً للظروف االستثنائية، ولألحكام الواردة يف 
الفقرة 16 من القرار 820 )1993(، بأن ينظر جملس األمن يف اختاذ 

قرار تقين بشأن هذه املسألة.

.S/1995/373  455

.S/1995/372  456
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وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 992 )1995(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
يوغوسالفيا  بشأن  الصلة  ذات  السابقة  قراراته  جيع  إىل  يشري  إذ 
نيسان/أبريل   17 املؤرخ   )1993(  820 قراره  سيما  وال  السابقة، 

،1993
الدانوب وفقًا  وإذ يرغب يف تعزيز املالحة احلرة بال عوائق يف هنر 

لتلك القرارات،
وإذ يشري إىل البيانات اليت أدىل هبا رئيس جملس األمن بشأن حرية 
املالحة يف هنر الدانوب، ال سيما البيان الذي أدىل به يف 13 تشرين 
األول/أكتوبر 1993 وأعرب فيه عن قلقه إزاء فرض رسوم غري مشروعة 
جهورية  أراضي  عرب  مير  الذي  اجلزء  تعرب  اليت  األجنبية  السفن  على 

يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( من هنر الدانوب،
 757 القرار  من   5 الفقرة  مبوجب  بالتزاماهتا  الدول  يذّكر  وإذ 
)1992( املؤرخ 30 أيار/مايو 1992 بأن متتنع عن توفري أّي أموال 
أو أّي موارد مالية أو اقتصادية أخرى للسلطات يف جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية )صربيا واجلبل األسود( أو ألّي مشاريع جتارية أو صناعية أو 
واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  يف  العامة  باملرافق  تتعلق 
األسود(، وأن متنع رعاياها من توفري هذه األموال واملوارد لتلك السلطات 
أو ألّي من هذه املشاريع، وإذ يالحظ أن لدول العلم أن تتقدم مبطالبات 
األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  يف  للسلطات 
العابرة  سفنها  على  مشروعة  غري  بصورة  فرضت  اليت  الرسوم  السرتداد 
للجزء الذي مير عرب أراضي جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل 

األسود( من هنر الدانوب،
أيار/مايو 1995 والواردة من  وإذ حييط علمًا بالرسالة املؤرخة 8 
رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عماًل بالقرار 724 )1991( واملتعلقة 
)صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  يف  املسجلة  السفن  باستخدام 
واجلبل األسود( أو السفن اليت ميلكها أو يسيطر عليها أشخاص مقيمون 
فيها، ألهوسة شبكة البوابات احلديدية األوىل على الضفة اليسرى من 

الدانوب أثناء إجراء اإلصالحات باألهوسة الواقعة على الضفة اليمىن،
يوغوسالفيا  جهورية  يف  املسجلة  السفن  استخدام  أن  يدرك  وإذ 
االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، أو السفن اليت ميلكها أو يسيطر عليها 
أشخاص مقيمون فيها، هلذه األهوسة يقتضي إعفاء من أحكام الفقرة 
16 من القرار 820 )1993(، وإذ يتصرف، يف هذا الصدد، مبوجب 

الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
يقرر السماح، وفقًا ألحكام هذا القرار، للسفن )أ( املسجلة   -  1
يف جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( أو )ب( السفن 
اليت ميلك احلصة الكربى فيها أو احلصة اليت متكنه من السيطرة عليها 

واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  يف  مشروع  أو  شخص 
احلديدية  البوابات  أهوسة شبكة  باستخدام  فيها،  يعمالن  أو  األسود( 

األوىل على الضفة اليسرى للدانوب؛
يقرر أيضًا أن يبدأ نفاذ هذا القرار يف اليوم الذي يلي تلقي   -  2
اجمللس من جلنة جملس األمن املنشأة عماًل بالقرار 724 )1991( تقريراً 
من جلنة الدانوب يفيد بأهنا على قناعة من اكتمال األعمال التحضريية 
لعملية إصالح أهوسة شبكة البوابات احلديدية األوىل على الضفة اليمىن 
أدناه،   6 بالفقرة  رهنا  املفعول،  القرار ساري  هذا  يظل  وأن  للدانوب، 
لفرتة ستني يومًا من تاريخ بدء نفاذه، وما مل يقرر اجمللس خالف ذلك، 
املنشأة عماًل  اللجنة  إذا أخطرت  يومًا  لفرتات إضافية تصل إىل ستني 
اإلضافية  الفرتات  هذه  من  بأن كاًل  اجمللس   )1991(  724 بالقرار 

ضروري إلجناز اإلصالحات الالزمة؛
يطلب إىل حكومة رومانيا أن جتري، مبساعدة بعثات تقدمي   -  3
األمن  األورويب/منظمة  لالحتاد  التابعة  اجلزاءات  تنفيذ  على  املساعدة 
ذلك،  يشمل  وأن  االستخدام،  هلذا  دقيقًا  رصداً  أوروبا،  يف  والتعاون 
إذا لزم األمر، عمليات تفتيشية للسفن وحلموالهتا لضمان عدم حتميل 
أو تفريغ أّي بضائع أثناء مرور هذه السفن عرب أهوسة شبكة البوابات 

احلديدية األوىل؛
يطلب أيضًا إىل حكومة رومانيا أاّل تسمح باملرور عرب أهوسة   -  4
شبكة البوابات احلديدية األوىل الواقعة على الضفة اليسرى للدانوب ألّي 
البوابات احلديدية األوىل مبقتضى الفقرة  سفينة تستخدم أهوسة شبكة 
1 أعاله، إذا تبني أهنا طرف يف أّي انتهاك يشتبه فيه أو ثابت لقرارات 

اجمللس ذات الصلة؛
يف  املساعدة  تقدمي  لبعثات  االتصاالت  مركز  إىل  يطلب   -  5
بالقرار 724 )1991(  املنشأة عماًل  اللجنة  يبلغ  تنفيذ اجلزاءات بأن 
احلديدية  البوابات  شبكة  أهوسة  بتشغيل  القائمة  الرومانية  والسلطات 
من  ألّي  فيه  مشتبه  انتهاك  بأّي  للدانوب  اليسرى  الضفة  على  األوىل 
قرارات اجمللس ذات الصلة من قبل السفن اليت تستخدم أهوسة شبكة 
البوابات احلديدية األوىل مبقتضى الفقرة 1 أعاله، وبأن حييل إىل اللجنة 
انتهاك  ألّي  الفعلي  الوقوع  تثبت  اليت  األدلة  الرومانية  السلطات  وإىل 
من هذا القبيل، ويقرر بأن حييل رئيس اللجنة إىل اجمللس، بعد استشارة 

أعضاء اللجنة، أّي أدلة مدعمة على مثل هذا االنتهاك؛
يقرر أن ينتهي اإلعفاء املنصوص عليه يف الفقرة 1 أعاله يف   -  6
يوم العمل الثالث بعد تلقي اجمللس من رئيس اللجنة املنشأة عماًل بالقرار 
724 )1991( أدلة مثبتة على وقوع انتهاك ألّي من قرارات اجمللس 
احلديدية  البوابات  أهوسة شبكة  تستخدم  ِقبل سفينة  من  الصلة  ذات 
األوىل مبقتضى الفقرة 1 أعاله، ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك، وأن 

تبلغ حكومة رومانيا بذلك على الفور.
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يفيد رئيس  أن  الدانوب  للجنة  التنفيذي  املدير  إىل  يطلب   -  7
من  االنتهاء  بتاريخ   )1991(  724 بالقرار  عماًل  املنشأة  اللجنة 
من  يومًا  اإلصالحات يف غضون ستني  تنته  إذا مل  أو،  اإلصالحات، 
بدء نفاذ هذا القرار أو يف غضون الفرتات الالحقة اليت ال يتجاوز كل 
منها ستني يومًا واليت ميكن أن تشملها أحكام هذا القرار، أن يقدم إىل 
الرئيس تقريراً عن حالة اإلصالحات قبل انقضاء أّي من هذه الفرتات 

بعشرة أيام؛
يؤكد أنه وفقًا ألحكام القرار 760 )1992(، جيوز وفقًا   -  8
إلجراءات اللجنة املنشأة عماًل بالقرار 724 )1991( املوافقة يف جلسة 
أو جلسات تعقدها اللجنة على استرياد جهورية يوغوسالفيا االحتادية 
الواقعة على  الضرورية إلصالح األهوسة  للوازم  )صربيا واجلبل األسود( 

الضفة اليمىن للدانوب؛
يقرر إبقاء هذه املسألة قيد نظره.  -  9

قوة األمم المتحدة للحماية 457   - دال 

المقرر المؤرخ 19 شباط/فبراير 1993 )الجلسة 
31٧4(: القرار 80٧ )1993(

 ،)1992(  743 بالقرار  وعماًل   ،1993 شباط/فرباير   10  يف 
املتحدة  األمم  قوة  عن  آخر  تقريراً  األمن  جملس  إىل  العام  األمني  قدم 
األمن  أساس جمللس  توفري  هو  التقرير  من  القصد  وكان   . 458 للحماية 
مدة واليتها  انقضاء  قبل  القوة  بشأن مستقبل  املناسب  اإلجراء  الختاذ 
يف 21 شباط/فرباير 1993. وركز التقرير أساسًا على اخليارات املتاحة 

للمجلس فيما يتعلق بوالية قوة األمم املتحدة للحماية يف كرواتيا.
وقال األمني العام أنه رغم أن عدم تعاون السلطات الصربية احمللية 
السالم، فإن اهلجوم  املتحدة حلفظ  تنفيذ خطة األمم  قد أعاق بشدة 
الذي شنه الكروات يوم 22 كانون الثاين/يناير 1993 وما بعده قد أدى 
إىل تغيري احلقائق على األرض. ففي أعقاب اهلجوم، أعلن رئيس جهورية 
األمم  حبماية  املشمولة  املناطق  لغزو  مستعدة  بلده  أن حكومة  كرواتيا 
املتحدة إذا مل تتمكن القوة من الوفاء بواليتها هناك. أما القيادة الصربية 
يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة فقد قامت، من جانبها، بإعادة 

تسليح وإعادة حشد قواهتا رداً على اهلجوم الكروايت.
وعالوة على ذلك، فإن الظروف اليت متت فيها صياغة وإقرار خطة 
حفظ السالم هي نفسها قد تغريت. فقد ُوضعت اخلطة كرتتيب مؤقت 

كان قد ُنظر يف البداية يف هذا البند حتت عنوان “تقرير األمني العام املقدم   457

املتحدة  األمم  “قوة  ليصبح  صياغته  أعيدت  مث   .”)1992( بالقرار 743  عماًل 
للحماية” اعتباراً من اجللسة 3248، املعقودة يف 30 حزيران/يونيه 1993.

.Corr.1و S/25264  458

ريثما يتم التوصل إىل حل سياسي شامل لألزمة اليوغوسالفية. وحكومة 
للتفاوض  أّي “حل سياسي شامل”  هناك  يعد  أنه مل  تدعي  كرواتيا 
املناطق املشمولة  الوحيدة، يف رأيها، هي قضية إعادة  بشأنه. والقضية 
مع  الكرواتية.  السيطرة  إىل  الوردية”  و“املناطق  املتحدة  األمم  حبماية 
متتع األقلية الصربية باحلقوق اليت منحها هلا الدستور الكروايت وغريه من 
املشمولة حبماية  املناطق  الصربية يف  القيادة  أن  بيد  القانونية.  الصكوك 
األمم املتحدة ترفض اعتبار هذه األراضي جزًءا من كرواتيا وترفض إجراء 
حمادثات على هذا األساس. وهي تدفع كذلك بأن الطرفني يف اخلطة 
األصلية مل تعد لديهما أّي مراكز ميكن الدفاع عنها يف املناطق اليت تنتشر 
فيها قوة األمم املتحدة للحماية. وتصر على ضرورة أن تناقش معها اآلن 
من جديد مسألة والية القوة ووزعها باعتبارها “جهورية كرايينا الصربية” 
ذات السيادة. واقرتح األمني العام، مشرياً إىل أنه يبدو أنه ال ميكن التوفيق 
بني هذين املوقفني، ثالثة خيارات فيما يتعلق بوالية قوة األمم املتحدة 
للحماية يف كرواتيا: )أ( جتديد الوالية املنوطة بقوة األمم املتحدة للحماية 
مبوجب القرار 743 )1992(؛ أو )ب( تعديل تلك الوالية؛ أو )ج( 
أنه قال إن حتليل هذه  القوة يف كرواتيا. بيد  عدم إسناد أّي والية إىل 
اخليارات مل يشر إىل أّي سبيل واضح للمضي قدمًا وسط حالة صعبة مل 
تكن متوقعة عندما قرر جملس األمن إنشاء قوة األمم املتحدة للحماية. 
فمن الالزم معاجلة عاملني قبل اختاذ أّي قرار بشأن قوة األمم املتحدة 
للحماية. األول هو عدم تنفيذ خطة السالم. والثاين هو إنه مل يتسن 
الصرب  والسكان  للنزاع بني كرواتيا  عليها  متفق  تسوية  التفاوض على 
واملناطق  املتحدة،  األمم  حبماية  املشمولة  املناطق  يف  يعيشون  الذين 
الوردية. ولذلك، فقد طلب إىل رئيسي اللجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل 
املعين بيوغوسالفيا السابقة أن يتناوال هذه املسائل على حنو عاجل، لكي 
يتم بأسرع ما ميكن وضع أساس يستطيع وفقه أن يطرح توصية موضوعية 
تقضي بتمديد والية قوة األمم املتحدة للحماية. ومبا أنه من املستبعد 
إمكانية حتقيق هذه النتائج حبلول يوم 21 شباط/فرباير 1993 عندما 
ينتهي أجل الوالية احلالية لقوة األمم املتحدة للحماية، فإنه يوصى بأن 
يقرر جملس األمن متديد الوالية القائمة للقوة لفرتة مؤقتة تنتهي يف 31 

آذار/مارس 1993.
ويف اجللسة 3174، املعقودة يف 19 شباط/فرباير 1993، أدرج 
وبعد  أعماله.  العام يف جدول  األمني  املقدم من  اآلخر  التقرير  اجمللس 
إىل  طلبه،  على  بناًء  ممثل كرواتيا،  اجمللس  دعا  األعمال،  جدول  إقرار 
املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. ودعا اجمللس 
أيضًا السفري دراغومري ديوكيتش، بناًء على طلبه، إىل خماطبة اجمللس أثناء 
املناقشة. مث وجه الرئيس )املغرب( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع 


