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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 
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السابقة 459 ، وإىل عدة  قرار كان قد أعد يف سياق مشاورات اجمللس 
وثائق أخرى 460 .

وذكر ممثل كرواتيا أن حكومة بلده تؤيد اقرتاح األمني العام متديداً 
مؤقتًا لوالية قوة األمم املتحدة للحماية، ألن هذا التمديد سيتيح وقتًا 
كافيًا إلجراء مفاوضات بشأن جيع جوانب عملية قوة األمم املتحدة 
للحماية والتنفيذ الكامل خلطة فانس. وأكد، مشرياً إىل رسالته املؤرخة 
يف  يف كرواتيا  املتحدة  األمم  عمليات  أن   ،1993 شباط/فرباير   12
املستقبل جيب أن تستند إىل العناصر األساسية التالية: التجريد الكامل 
السالح؛  من  الوردية  واملناطق  املتحدة  األمم  املشمولة حبماية  للمناطق 
الكرواتية؛  الدولية  احلدود  على  والسيطرة  لاّلجئني؛  الطوعية  والعودة 
وتدابري لبناء الثقة كجزء من عملية إعادة إدماج املناطق املشمولة حبماية 
األمم املتحدة واملناطق الوردية ضْمن الدولة الكرواتية؛ ومحاية األقليات 
القومية وحقوق اإلنسان األخرى. وقال إن كرواتيا على استعداد لتنفيذ 
قرار جملس األمن 802 )1993( كخطوة أوىل يف عملية التجريد من 
 )1992( القرارين 762  تنفيذ  من خالل  متامًا  اليت سرتسخ  السالح 
إىل حل سياسي شامل حتت  التوصل  ستتيح  واليت   )1992( و769 
أن  قبل  املتحدث،  وأعرب  السابقة.  بيوغوسالفيا  املعين  املؤمتر  إشراف 
ستضفي  املستقبل  يف  اجمللس  قرارات  أن  يف  ثقته  عن  خيتتم كلمته، 
وستزودها  للحماية،  املتحدة  األمم  قوة  عملية  على  إضافية  مصداقية 

بآليات فّعالة لبلوغ الغايات املتوخاة يف خطة فانس 461 .
وقال السيد ديوكيتش إن العدوان الذي شنه اجليش الكروايت مؤخراً 
الصرب  املدنيني  املتحدة والسكان  األمم  املشمولة حبماية  املناطق  على 
ذات  األمن  جملس  ولقرارات  للسالم  فانس  خلطة  صارخًا  انتهاكًا  ميثل 
الصلة، ومن بينها القراران 724 )1991( و762 )1992(. ورأى أن 
كرواتيا جتاهلت مقررات اجمللس األخرية، من قبيل القرار 802 )1993( 
وأن على  الثاين/يناير 1993،  الصادر يف 27 كانون  الرئاسي  والبيان 
اجمللس التزامًا باختاذ جيع التدابري املالئمة، مبا يف ذلك تلك املنصوص 
عليها يف الفصل السابع، حلمل كرواتيا على احرتام ميثاق األمم املتحدة 
وجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة. وقال إن جهورية يوغوسالفيا 

.S/25306  459

رسالتان مؤرختان 5 كانون الثاين/يناير و12 شباط/فرباير 1993، على   460

التوايل، موجهتان إىل األمني العام من ممثل كرواتيا )S/25062 وS/25288(؛ ورسالة 
مؤرخة 29 كانون الثاين/يناير 1993 موجهة إىل األمني العام من ممثل يوغوسالفيا 
)S/25193(؛ ورسالتان مؤرختان 1 و3 شباط/فرباير 1993، على التوايل، موجهتان 
إىل رئيس جملس األمن من ممثل يوغوسالفيا )S/25218 وS/25237(؛ ورسالة مؤرخة 
إسبانيا  ممثلي  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 الثاين/يناير  26 كانون 
وفرنسا واململكة املتحدة، حييلون هبا نص بيان بشأن يوغوسالفيا السابقة اعتمدته 
اجلماعة األوروبية يف 25 كانون الثاين/يناير S/25222( 1993(؛ ورسالة مؤرخة 5 

.)S/25246( شباط/فرباير 1993 موجهة إىل األمني العام من ممثل تركيا
S/PV.3174، الصفحات 3 إىل 6.  461

هبا  تعهدت  اليت  االلتزامات  جبميع  وفت  قد  جانبها،  من  االحتادية، 
مبوجب خطة فانس وأهنا تؤيد زيادة إشراك قوة األمم املتحدة للحماية 
والتنفيذ الكامل للقرار 802 )1993(. وأضاف املتحدث قائاًل أيضًا 
إن قوة األمم املتحدة للحماية أثبتت أهنا هلا ما يربرها، مما يهيئ الشروط 
املسبقة األساسية حلسم جيع املسائل اليت مل حتسم بعد. وكانت جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية تتوقع متديد والية القوة ملدة سنة، ومع ذلك فهي 
الوقت  أن جتري يف  تأمل  القرار. وهي  الوارد يف مشروع  االقرتاح  تؤيد 
نفسه هتيئة الظروف الضرورية حىت تتسىن زيادة متديد والية القوة، على 
النحو املتوخى يف اخلطة، وريثما يتم التوصل إىل حل شامل وسلمي 462 .

أفراد قوة األمم  أمن  التصويت، فذكر أن  قبل  وحتدث ممثل فرنسا 
املتحدة للحماية ميثل أولوية بالنسبة حلكومة بلده، فيما يتعلق بالنظر يف 
جتديد والية القوة. وقد دللت األحداث اليت وقعت مؤخراً يف كرواتيا على 
القانوين والوسائل  القوة كاًل من األساس  وجود حاجة طاغية إىل منح 
العسكرية الالزمني لكفالة دفاعها عن نفسها. ويف ظل هذه الظروف، 
يتمثل اخليار الوحيد املتاح أمام اجمللس يف متديد والية القوة لفرتة مؤقتة 
مدهتا ستة أسابيع، ولكن كان “ال ميكن تصّور” متديد الوالية بشكلها 
الفرنسي مشروع  الوفد  احلايل حىت لتلك املدة القصرية. ولذلك، اقرتح 
السابع من  الفصل  إطار  للحماية ضمن  املتحدة  األمم  قوة  يضع  قرار 
امليثاق، واقرتح سلسلة من التدابري امللموسة لكفالة زيادة االستقرار يف 
املناطق اليت جرى فيها وزع القوة. وليس القصد من اإلشارة إىل الفصل 
السلم.  لصنع  قوة  إىل  السالم  قوة حلفظ  من  القوة  طابع  تغيري  السابع 
ينعكس يف  الذي  الوقائي”،  الوحيد هو، باألحرى، “األمن  فاالعتبار 

نص مشروع القرار 463 .

وذكر ممثل الصني أن والية قوة األمم املتحدة للحماية ينبغي متديدها 
لفرتة مؤقتة. ويشاطر وفد بلده الوفود األخرى قلقها فيما يتعلق بالتهديد 
لتعزيز  مالئمة  تدابري  العام  األمني  اختاذ  ويؤيد  القوة،  أفراد  املاثل ألمن 
أمن أفراد القوة. وعلى ضوء هذا االعتبار، وحقيقة أنه قد ُذكر مراراً أن 
الغرض من اللجوء إىل الفصل السابع من امليثاق يف مشروع القرار هو 
بدرجة مالئمة،  نفسها  الدفاع عن  القوة على  قدرة  لزيادة  تدابري  اختاذ 
فإن وفد بلده سيصوت مؤيداً مشروع القرار. إاّل أن املتحدث أشار إىل 
أن قوة األمم املتحدة للحماية عملية حلفظ السالم وأن الفصل السابع 
الالحقة  القرارات  يف  وال   )1992(  743 القرار  يف  ال  إليه  ُيلجأ  مل 
هذا  من  طلبًا  العام كذلك  األمني  تقرير  يتضمن  وال  باملسألة،  املتعلقة 
القبيل. وكان من املمكن تسوية املسألة عن طريق توسيع مفهوم الدفاع 
عن النفس وقواعد االشتباك، وباختاذ التدابري املالئمة بدون اللجوء إىل 
إىل  اللجوء  أن  تفهم  أهنا  تسجيل  يف  الصني  وترغب  السابع.  الفصل 

املرجع نفسه، الصفحات 6 إىل 13.  462

املرجع نفسه، الصفحات 13 إىل 15.  463



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

بعمليات  يتعلق  فيما  سابقة  يشكل  ال  وأنه  استثنائي،  السابع  الفصل 
حفظ السالم مستقباًل 464 .

يعترب ما يتضمنه مشروع  بلده  الروسي أن وفد  وذكر ممثل االحتاد 
القرار من طلب سرعة تنفيذ القرار 802 )1993( وغريه من القرارات 
أولئك  على  متوازن”  “تأثري  ممارسة  املهم  ومن  األمهية.  فائق  أمراً 
السرعة.  وجه  على  تسويتها  لصاحل  اليوغوسالفية،  األزمة  يف  الضالعني 
ويعتقد االحتاد الروسي أنه إذا مل تلب كرواتيا الطلبات الواردة يف القرار 
802 )1993( وغريه من قرارات جملس األمن، فإنه ينبغي أيضًا تطبيق 
جزاءات مبوجب الفصل السابع من امليثاق على كرواتيا. ويؤيد االحتاد 
الروسي أيضًا األحكام الواردة يف مشروع القرار اليت تسعى إىل تعزيز أمن 

أفراد قوة األمم املتحدة للحماية 465 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 807 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

شباط/فرباير   21 املؤرخ   ،)1992(  743 قراره  تأكيد  يعيد  إذ 
1992، وجيع القرارات الالحقة املتصلة بقوة األمم املتحدة للحماية،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 10 شباط/فرباير 1993،

وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء عدم تعاون األطراف وغريها من اجلهات 
املعنية يف تنفيذ خطة األمم املتحدة حلفظ السالم يف كرواتيا،

وإذ يساوره بالغ القلق أيضًا إزاء االنتهاكات احلديثة واملتكررة من 
جانب األطراف وغريها من اجلهات املعنية اللتزاماهتا بوقف إطالق النار،

وإذ حيكم بأن احلالة الناجة عن ذلك تشكل هتديداً للسلم واألمن 
يف املنطقة،

وإذ يالحظ يف هذا السياق طلب األمني العام إىل رئيسي اللجنة 
التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، املذكور يف تقريره، 
بأن يقوما يف أقرب وقت ممكن، عن طريق التناقش مع األطراف بوضع 

أساس ميكن االستناد إليه لتجديد والية قوة احلماية،
حتقيقًا  يتصرف  وإذ  احلماية،  قوة  أمن  على ضمان  منه  وتصميمًا 

لذلك مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
يطالب األطراف وغريها من اجلهات املعنية باالمتثال التام   -  1
خلطة األمم املتحدة حلفظ السالم يف كرواتيا ولاللتزامات األخرى اليت 

قطعتها على أنفسها، وبصفة خاصة التزاماهتا بوقف إطالق النار؛
يطالب أيضًا بأن تقوم األطراف وغريها من اجلهات املعنية   -  2
مبنع مرابطة قواهتا جبوار وحدات قوة األمم املتحدة للحماية املوجودة يف 

املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة، واملناطق الوردية؛

املرجع نفسه، الصفحات 19 إىل 22.  464

املرجع نفسه، الصفحات 21 إىل 23.  465

األمن  جملس  قرارات  جبميع  والصارم  التام  بالتقيد  يطالب   -  3
املتصلة بوالية قوة احلماية وعملياهتا يف جهورية البوسنة واهلرسك؛

يطالب كذلك بأن حترتم األطراف وغريها من اجلهات املعنية   -  4
لتمكينها، يف جلة  احلماية  لقوة  عائق  دون  التحرك  تامًا حرية  احرتامًا 
أمور، من االضطالع جبميع العمليات الالزمة لتجميع القوات ووزعها، 

وجيع حتركات املعدات واألسلحة، وجيع األنشطة اإلنسانية والسوقية؛
يقرر، يف سياق هذه املطالبات، متديد والية قوة احلماية لفرتة   -  5

مؤقتة تنتهي يف 31 آذار/مارس 1993؛
حيث األطراف وغريها من اجلهات املعنية على التعاون التام   -  6
السابقة  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  اللجنة  مع رئيسي 
يف املناقشات اجلارية حتت إشرافهما من أجل ضمان التنفيذ التام لوالية 
األمم املتحدة حلفظ السالم يف كرواتيا، جبملة طرق منها قيام قوة احلماية 
الثقيلة واإلشراف عليها وانسحاب القوات على النحو  جبمع األسلحة 

املالئم؛
يدعو األمني العام إىل أن يعمل على حتقيق التنفيذ السريع   -  7
املتحدة حلفظ السالم وقرارات جملس األمن ذات الصلة،  لوالية األمم 
مبا فيها القرار 802 )1993( املؤرخ 25 كانون الثاين/يناير 1993، 
من أجل ضمان األمن واالستقرار يف جيع أحناء املناطق املشمولة حبماية 

األمم املتحدة واملناطق الوردية؛
املؤقتة  الفرتة  أثناء  يقوم،  أن  إىل  العام  األمني  أيضًا  يدعو   -  8
وبالتشاور مع الدول املسامهة بقوات، ووفقًا للفقرة 17 من تقريره، باختاذ 
جيع التدابري املالئمة لتعزيز أمن قوة احلماية، وخباصة عن طريق تزويدها 
حملية  عمليات  تنفيذ  إمكانية  يدرس  وأن  الالزمة،  الدفاعية  بالوسائل 

إلعادة وزع الوحدات العسكرية حسبما يلزم لكفالة محايتها؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريراً عن التمديد اإلضايف   -  9
لوالية قوة احلماية، يتضمن تقديرات مالية جلميع أنشطتها على النحو 

املقرتح يف تقريره املؤرخ 10 شباط/فرباير 1993؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره بصورة نشطة.  -  10

المقرر المؤرخ 30 آذار/مارس 1993 )الجلسة 
3189(: القرار 815 )1993(

يف 25 آذار/مارس 1993، وعماًل بالقرار 807 )1993(، قدم األمني 
املتحدة  األمم  قوة  لوالية  اإلضايف  التمديد  عن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام 
للحماية 466 . وأبلغ األمني العام يف تقرير اجمللس بأنه وفقًا للقرار 807 
الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  للجنة  املتشاركان  الرئيسان  عقد   ،)1993(
نيويورك،  يف  احملادثات،  من  جوالت  عدة  السابقة  بيوغوسالفيا  املعين 

.Add.1و S/25470  466
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يعيشون  الذين  الصربيني  والسكان  حكومة كرواتيا  ممثلي  مع  وجنيف، 
يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة ويف املناطق “الوردية”. وقد 
األساسية  االختالفات  لكن  التقدم،  من  شيئًا  احملادثات  هذه  أحرزت 
بني اجلانبني ال تزال قائمة. وبناء عليه، يبدو أن احلاجة تقتضي مزيداً 
من الوقت للوصول باملفاوضات حول هذه املسألة إىل هناية مفيدة. ومبا 
االحتمال  وجه  على  يؤدي  قد  احلماية يف كرواتيا  قوة  تواجد  إهناء  أن 
القوي إىل عودة نشوب احلرب، فإنه يوصي بتمديد والية قوة احلماية 
لفرتة مؤقتة إضافية مدهتا ثالثة أشهر، ويف الوقت نفسه، طلب األمني 
بيوغوسالفيا  املعين  املتحدة  األمم  ملؤمتر  املتشاركني  الرئيسني  من  العام 
سابقًا أن يواصال بذل جهودمها للحصول من اجلانبني على التزام جمدد 
األمن  جملس  قرار  وبتنفيذ  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  خطة  بعناصر 

802 )1993( وغريه من القرارات ذات الصلة.
ويف اجللسة 3189، املعقودة يف 30 آذار/مارس 1993، واصل 
اجمللس مناقشته يف إطار البند املعنون “تقرير األمني العام املقدم عماًل 
بقرار جملس األمن 807 )1993(”. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا 
اجمللس ممثل كرواتيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن 
أعضاء  انتباه  )نيوزيلندا(  الرئيس  التصويت. مث وجه  احلق يف  له  يكون 
اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد أعد يف سياق مشاورات اجمللس 

السابقة 467 ، وإىل تقرير لألمني العام، وإىل عدة وثائق أخرى 468 .
يرحب  بلده  وفد  أن  فذكر  التصويت،  قبل  فرنسا  ممثل  وحتدث 
بأن  امليثاق  من  السابع  الفصل  إىل  اللجوء  يعزز  الذي  القرار  مبشروع 
يشمل مسألة حرية احلركة لقوة األمم املتحدة للحماية. ويف الوقت نفسه، 
ميدد مشروع القرار والية القوة لفرتة مؤقتة وينص على أن اجمللس سيعيد 
النظر يف غضون شهر يف وضع القوة، وأنه سيستخلص، عند الضرورة، 
االستنتاجات الواجبة. بيد أنه حذر من أنه إذا استمر القتال فسيتوجب 
النظر يف اختاذ سلسلة كاملة من التدابري الصارمة جداً ويف تنفيذها وميكن 
مراقبة  لتعزيز  الالزمة  الوسائل  استخدام جيع  تتضمن  أن  التدابري  هلذه 
احلظر أو حىت اختاذ تدابري جديدة ووزع أو تعزيز مراقبني على احلدود 
البوسنية - الكرواتية وتوسيع نطاق تطبيق الفصل السابع عندما جيري 
التجديد لوالية القوة يف املرة املقبلة؛ أو حىت سحب القوة جزئيًا أو كليًا 

.S/25481  467

رسالة مؤرخة 1 آذار/مارس 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن من   468

ممثل كرواتيا )S/25350(؛ ورسالتان مؤرختان 22 و26 آذار/مارس 1993، على 
التوايل، موجهتان إىل رئيس جملس األمن من ممثل كرواتيا )S/25454، وS/25477(؛ 
ممثل كرواتيا  من  العام  األمني  إىل  موجهة   1993 آذار/مارس   19 مؤرخة  ورسالة 
)S/25447(؛ ورسالتان مؤرختان 8 آذار/مارس 1993 موجهتان إىل األمني العام 
آذار/مارس   22 مؤرخة  ورسالة  وS/25382(؛   ،S/25381( يوغوسالفيا  ممثل  من 

.)S/25449( 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل يوغوسالفيا

إذا تطلب الوضع ذلك. واختتم املتحدث كلمته قائاًل إن مبدأ احرتام 
وحدة أراضي كرواتيا جيب أن يوضح بشكل رمسي 469 .

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 815 )1993(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إذ يؤكد من جديد قراره 743 )1992( املؤرخ 21 شباط/فرباير 

1992 وسائر القرارات الالحقة املتصلة بقوة األمم املتحدة للحماية،
سيادة  احرتام  بضمان  التزامه  خاصة  بصفة  جديد  من  يؤكد  وإذ 
واحرتام  احلماية،  قوة  فيها  تنتشر  اليت  األخرى  واجلمهوريات  كرواتيا 

سالمتها اإلقليمية،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 25 و26 آذار/مارس 1993،

يف  اآلخرين  واملعنيني  األطراف  استمرار  القلق  بالغ  يقلقه  وإذ 
انتهاكات التزاماهتم املتعلقة بوقف إطالق النار،

وإذ يقرر أن احلالة الناشئة على هذا النحو ال تزال تشكل هتديداً 
للسلم واألمن يف املنطقة،

وقد عقد العزم على كفالة أمن قوة احلماية وحريتها يف االنتقال ألداء 
جيع مهامها، وحتقيقًا هلذه الغاية، إذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من 

ميثاق األمم املتحدة،
يوافق على تقرير األمني العام، وال سيما الفقرة 5 منه؛  -  1

يعيد تأكيد جيع أحكام قراريه 802 )1993( املؤرخ 25   -  2
املؤرخ 19 شباط/فرباير   )1993( الثاين/يناير 1993 و807  كانون 

1993؛
يقرر أن يعيد النظر بعد شهر من تاريخ اختاذ هذا القرار، أو   -  3
يف أّي وقت بناًء على طلب من األمني العام، يف والية قوة األمم املتحدة 
للحماية يف ضوء التطورات يف املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة 

واحلالة على أرض الواقع؛
يقرر يف هذا السياق، أن ميدد مرة أخرى والية قوة احلماية،   -  4

لفرتة مؤقتة إضافية تنتهي يف 30 حزيران/يونيه 1993؛
الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  للجنة  املتشاركني  الرئيسني  يؤيد   -  5
املعين بيوغوسالفيا السابقة فيما يبذالنه من جهود للمساعدة يف حتديد 
األمم  املشمولة حبماية  املناطق  اليت تشكل  األراضي  لتلك  املقبل  املركز 
ويطالب  إقليم جهورية كرواتيا،  من  تتجزأ  ال  أجزاء  واليت هي  املتحدة 
باالحرتام التام، يف هذه املناطق، للقانون اإلنساين الدويل، وبصفة خاصة 

اتفاقيات جنيف؛

S/PV.3189، الصفحات 3 إىل 5.  469
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على  األمن،  جملس  إىل  يقدم  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  6
سبيل االستعجال، تقريراً عن كيفية تنفيذ خطة األمم املتحدة للسالم يف 

كرواتيا، على حنو فعال؛
يقرر إبقاء هذه املسألة قيد نظره النشط.  -  7

لصاحل  بلده صوت  أن  فذكر  التصويت  بعد  هنغاريا  ممثل  وحتدث 
القرار 815 )1993(، مع أن القرار غري قادر على أن يعطي بعد بيانًا 
حمدداً للمهام اليت سيكون على األمم املتحدة أن تتحملها يف املستقبل 
لتسوية األزمة يف يوغوسالفيا السابقة. وقال كذلك إن وفد بلده ال يعترب 
التابعة لألمم  اليوم جمرد متديد فين لوالية قوة احلماية  القرار الذي اختذ 
أّية  فالقرار يؤكد مرة أخرى أن  املتحدة ملدة ثالثة أشهر مؤقتة أخرى. 
والية مستقبلية أيًّا كان نوعها جيب أن تستند إىل احرتام سيادة كرواتيا 
ووحدة أراضيها وأن املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة جزء ال يتجزأ 
من أراضي جهورية كرواتيا وبالتايل فإن جملس األمن يضع بوضوح مرة 
أخرى اإلطار الذي سيكون على أطراف الصراع يف كرواتيا أن تواصل 

فيه املفاوضات السياسية 470 .
ورحبت ممثلة الواليات املتحدة بالقرار املتخذ تواً، قائلة إنه يسّلم بأن 
قوة األمم املتحدة للحماية تبذل قصارى جهدها الحتواء القتال وهتيئة 
فإن جهود  الصراع سلميًا. ورغم ذلك  تسوية  إىل  تؤدي  اليت  الظروف 
ففي كرواتيا  أهدافها.  متامًا يف حتقيق  تنجح  املتحدة لألسف مل  األمم 
على سبيل املثال كان عجز قوة احلماية عن تنفيذ خطة األمم املتحدة 
حلفظ السالم مسؤواًل إىل حّد ما عن جتدد القتال وهذا ما جعل اجمللس 
يتصرف اآلن خللق الظروف الكفيلة بالتنفيذ الكامل لتلك اخلطة. وتعتقد 
الواليات املتحدة أيضًا أن من املهم التشديد على أن املناطق املشمولة 

حبماية األمم املتحدة تشكل أجزاء ال تتجزأ من كرواتيا 471 .
وذكر ممثل الصني أن وفد بلده يؤيد املبادئ الواردة يف القرار املتخذ 
توًا، وال سيما تلك املتعلقة بضمان سيادة كرواتيا وسالمتها اإلقليمية. 
السابع من  الفصل  وأكد من جديد أيضًا موقف بلده وهو أن تطبيق 
ميثل  أن  ينبغي  وال  لكرواتيا  واحملددة  اخلاصة  احلاجات  تقتضيه  امليثاق 

سابقة لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم 472 .

املرجع نفسه، الصفحات 7 إىل 11.  470

املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12.  471

املرجع نفسه، الصفحات 13 إىل 16.  472

 المقرر المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1993 
)الجلسة 3248(: القرار 84٧ )1993(

يف 15 أيار/مايو 1993، وعماًل بالقرار 815 )1993(، قدم األمني 
العام إىل اجمللس تقريراً يتضمن تقييمًا مؤقتًا للتطورات املتصلة بوالية قوة 

األمم املتحدة للحماية يف كرواتيا 473 .
وقال األمني العام يف التقرير إن ما حدث من تطورات منذ إنشاء 
القوة مل خيفف إاّل قلياًل من هاجسه األصلي وهو أنه ال يزال هناك عدد 
من األسئلة اليت مل تتم اإلجابة عليها بشأن مدى ما الذي ستحظى به 
القوة عمليًا من التعاون الالزم. فاجلانب الصريب يعترب أن وجود قوة األمم 
املتحدة للحماية هو ترخيص له بتجميد حالة األمر الواقع، وذلك حتت 
“محاية” قوة األمم املتحدة للحماية، يف الوقت الذي أنشأ فيه “دولة 
األمم  لقوة  مسؤولياهتا  تعود  اليت  املنطقة  الصربية”، يف  جهورية كرايينا 
املتحدة للحماية. ويف هذه األثناء، يصر اجلانب الكروايت على أنه منذ 
صياغته اخلطة، فإن “احلل السياسي الشامل” الذي كان السعي وراءه 
الوقت إمنا ُوجد باالعرتاف بكرواتيا وقبوهلا يف األمم املتحدة؛  يف ذاك 
ولذلك ال بد للصربيني من قبول سلطة زغرب، اليت متردوا عليها يف املقام 

األول.
وقال األمني العام كذلك إنه رغم جناح قوة األمم املتحدة للحماية 
يف ضمان االنسحاب الكامل من املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة، 
فإهنا ليست قادرة على االضطالع باجلوانب األخرى من اخلطة األصلية 
حلفظ السالم. فقد تقاعس الصربيون عن جتريد املناطق املشمولة حبماية 
األمم املتحدة من السالح، ونتيجة لذلك، كان التقدم احملرز ضئياًل حنو 
عودة الالجئني والنازحني إىل ديارهم يف املناطق املشمولة حبماية األمم 
املتحدة. ورفض الصربيون أيضًا التعاون مع قوة األمم املتحدة للحماية 
يف تنفيذ القرارين 762 )1992( و769 )1992(. كما فرضوا القيود 
على مهمة الرصد املوكولة للقوة. أما اجلانب الكروايت، فقد أبدى من 
املتحدة بشن هجمات عسكرية عرب خطوط  إزاء األمم  ناحيته متلمله 
اجملاهبة. أما وجهة نظر حكومة كرواتيا فهي أن متنح قوة األمم املتحدة 
للحماية سلطات تنفيذية إلرغام الصربيني على االنصياع لقرارات جملس 
األمن، وأن يتم ذلك بأهداف حمددة يف جدول زمين حمدد، ويف حالة 
عدم فعل ذلك، تكون احلكومة قد أوضحت جبالء أهنا لن توافق على 
أّي متديد آخر لوالية قوة األمم املتحدة للحماية. ونظراً إىل اخلالفات 
العام اخليارات  اقرتح األمني  تقريبًا تسويتها،  اليت تستحيل  الطرفني  بني 
القوة؛  وسحب  الوالية  تنفيذ  إمكانية  عدم  عن  اإلعالن  )أ(   التالية: 
إنفاذية  النظر الكرواتية واملوافقة على اختاذ إجراءات  )ب( قبول وجهة 
إلرغام الصربيني على االنصياع؛ )ج( ترك قوة األمم املتحدة للحماية يف 
مكاهنا، مع عدم إدخال أّي تغيري على واليتها، لكن مع إدخال تعزيزات 

.Add.1و Corr.1و S/25777  473
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معينة  تعزيزات  اقرتح  ذلك،  العسكرية. وعالوة على  قدرهتا  حمدودة يف 
لقوام القوة 474 .

املتشاركني  الرئيسني  من  تقريراً  ينتظر  أن  قرر  العام  األمني  أن  بيد 
للجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة واملمثل اخلاص 
يف يوغوسالفيا السابقة قبل تقدمي أّي توصيات إىل اجمللس. وشدد األمني 
رعاية  حتت  النشطة  املفاوضات  عملية  مواصلة  أمهية  على  أيضًا  العام 
املؤمتر، بالسرعة املمكنة، جنبًا إىل جنب مع األعمال اليت تقوم هبا قوة 
ملسألة  األمد  إجياد حلول سياسية طويلة  بقصد  السالم، وذلك  حفظ 
الكرواتيني  بني  العالقة  وملسألة  املتحدة  األمم  حبماية  املشمولة  املناطق 

والصربيني يف كرواتيا.
 ،)1993( بالقرار 815  وعماًل  حزيران/يونيه 1993،   24 ويف 
قدم األمني العام تقريراً آخر عن قوة األمم املتحدة للحماية 475 . وركز 
التطورات يف  إىل أن  القوة يف كرواتيا، نظراً  أنشطة  التقرير أساسًا على 
البوسنة واهلرسك تربر فيما  السابقة ويف  اليوغوسالفية  جهورية مقدونيا 

يبدو متديداً لوالية القوة يف هاتني املنطقتني.
بذهلا  اليت  املكثفة  اجلهود  رغم  بأنه  التقرير  يف  العام  األمني  وأفاد 
بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  للجنة  املتشاركان  الرئيسان 
تقدم  أّي  حيرز  مل  فإنه  للحماية،  املتحدة  األمم  قوة  وبذلتها  السابقة 
املتحدة  األمم  قوة  تواجد  أن  اجللي  نفسه، من  الوقت  ذي شأن. ويف 
للحماية أمر ال غىن عنه حلصر القتال الذي ال يزال مضطرمًا ولتهيئة مناخ 
ميكن فيه تشجيع املفاوضات بني الطرفني. ومن هنا ميكن تربير استمرار 
تؤدي دوراً  بأهنا  الراهنة  الظروف  للحماية يف  املتحدة  األمم  قوة  وجود 
يف منع استئناف أو تصعيد القتال؛ وتوفري “فسحة من الوقت” جلهود 
الرئيسني املتشاركني املتواصلة؛ ودعم توفري املساعدة اإلنسانية األساسية 
لضحايا الصراع. ويرى الرئيسان املتشاركان أن إهناء واليتها ينطوي على 
خطر استئناف القتال يف املنطقة على نطاق كبري والتسبب يف عواقب 
االعتبارات،  لتلك  ونظراً  اإلنسانية.  اإلغاثة  على عمليات  جد وخيمة 
بواليتها  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  على  باإلبقاء  العام  األمني  أوصى 
احلالية، وبتمديد واليتها لفرتة ثالثة أشهر أخرى، حىت 30 أيلول/سبتمرب 
التقدم يف جهود  من  قدر كبري  إحراز  إنه سيلزم  قال  أنه  إاّل   .1993
“صنع السالم” اليت يقوم هبا الرئيسان املتشاركان إذا كان جيب التفكري 
يف أّي جتديد آخر. وحذر أيضًا من أنه إذا زادت خطورة التهديدات 
لسالمة وأمن أفراد األمم املتحدة فسيجد لزامًا عليه أن يبلغ اجمللس بأنه 

مل تعد مثة جدوى من استمرار وجود القوة.

أشار اجمللس الحقًا إىل التعزيزات )انظر S/25777، الفقرات 22 و24   474

التفاصيل  )1993( ولالطالع على  القرار 847  منطوق  الفقرة 1 من  و25( يف 
املتعلقة بالتعزيزات، انظر الفصل اخلامس.

.S/25993  475

ويف اجللسة 3248، املعقودة يف 30 حزيران/يونيه 1993، أدرج 
اجمللس يف جدول أعماله البند املعنون “قوة األمم املتحدة للحماية”، 
دعا  األعمال،  جدول  إقرار  وبعد  أعاله.  املذكورين  التقريرين  وكذلك 
اجمللس ممثل كرواتيا، بناًء على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن 
أعضاء  انتباه  )إسبانيا(  الرئيس  وجه  مث  التصويت.  يف  احلق  له  يكون 
اجمللس إىل نص مشروع قرار 476  كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس 
السابقة وإىل عدة وثائق أخرى 477 ، من بينها رسالة مؤرخة 25 حزيران/

يونيه موجهة إىل األمني العام من ممثل كرواتيا. وكانت الرسالة حتيل رسالة 
حتمل التاريخ نفسه موجهة من رئيس جهورية كرواتيا ذكر فيها أن كرواتيا 
ترى أن التمديد احملدود لوالية قوة األمم املتحدة للحماية غري مقبول إاّل 
جزئيًا، أّي لفرتة مدهتا شهر واحد. ولكن إذا حتقق تقدم أثناء فرتة الشهر 
تلك، فإن كرواتيا ستكون مستعدة لقبول إطالة أمد دور القوة يف كرواتيا 
يف إطار والية جديدة. وجيب أن متنح الوالية اجلديدة القوة ما يلزم من 
وفقًا  الصلة  ذات  اجمللس  قرارات  وتنفيذ جيع  وتعليمات إلنفاذ  سلطة 
جلدول زمين حمدد. وعالوة على ذلك، ال ميكن إبرام أّي اتفاق بشأن 
الوالية اجلديدة إاّل بني جهورية كرواتيا واألمم املتحدة، على أن تكون 
تلك الوالية منفصلة عن والييت قوة األمم املتحدة للحماية يف البوسنة 

واهلرسك ومقدونيا.
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 847 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

شباط/فرباير   21 املؤرخ   )1992(  743 قراره  تأكيد  يعيد  إذ 
1992 وجيع القرارات الالحقة املتصلة بقوة األمم املتحدة للحماية،

أيار/مايو  و25   15 املؤرخني  العام،  األمني  تقريري  يف  نظر  وقد 
1993 و25 حزيران/يونيه 1993،

وقد نظر أيضًا يف الرسالة املؤرخة 26 حزيران/يونيه 1993 املوجهة 
إىل األمني العام من رئيس جهورية كرواتيا،

وإذ يشري إىل األمهية الفائقة للعمل، استناداً إىل قرارات جملس األمن 
إقليم  يف  للمنازعات  شاملة  سياسية  التماس حلول  على  الصلة،  ذات 
جهورية يوغوسالفيا السابقة، وللحفاظ على الثقة واالستقرار يف جهورية 

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،
وإذ يدين بقوة استمرار اهلجمات العسكرية داخل أراضي جهورية 
بضمان  التزامه  جديد  من  ويؤكد  واهلرسك،  البوسنة  وجهورية  كرواتيا 

.S/26014  476

رسالتان مؤرختان 18 و25 حزيران/يونيه 1993، على التوايل، موجهتان   477

 30 مؤرخة  ورسالة  وS/26002(؛   ،S/25973( ممثل كرواتيا  من  العام  األمني  إىل 
.)S/26017( حزيران/يونيه 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل هنغاريا
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الدول  من  وغريها  اإلقليمية جلمهورية كرواتيا  والسالمة  السيادة  احرتام 
األعضاء اليت توجد فيها قوة احلماية؛

اتفاق  إىل  التوصل  املعنيني  من  وغريهم  األطراف  إىل  يطلب  وإذ 
بشأن تدابري بناء الثقة يف إقليم كرواتيا، مبا يف ذلك فتح خط السكك 
احلديدية بني زغرب وسبليت، والطريق الرئيسية بني زغرب وزوبانيا، وخط 
أنابيب نفط اإلدرياتيكي، وتأمني حركة السري بغري عوائق عرب مضائق 
ماسلينتسا، وإعادة إمدادات الكهرباء واملياه إىل جيع مناطق كرواتيا، مبا 

يف ذلك املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة،
وقد عقد العزم على ضمان أمن قوة احلماية وحرية حركتها يف جيع 
األمم  بقوة  يتعلق  وفيما  الغايتني،  هلاتني  حتقيقًا  يتصرف  وإذ  مهامها، 
املتحدة للحماية يف كرواتيا والبوسنة واهلرسك مبوجب الفصل السابع من 

ميثاق األمم املتحدة،
حزيران/يونيه   24 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  على  يوافق   -  1
1993 وعلى طلب املوارد اإلضافية الوارد يف الفقرات 22 و24 و25 

من تقريره املؤرخ 15 أيار/مايو 1993؛
العام أن يقدم بعد شهر من اختاذ هذا  يطلب إىل األمني   -  2
القرار تقريراً عن التقدم احملرز حنو تنفيذ خطة األمم املتحدة حلفظ السالم 
احلسبان  يف  آخذاً  الصلة  ذات  األمن  جملس  قرارات  وجيع  يف كرواتيا 
النظر يف والية قوة األمم املتحدة  موقف حكومة كرواتيا، ويقرر إعادة 

للحماية يف إقليم جهورية كرواتيا، على ضوء ذلك التقرير؛
يقرر، يف هذا السياق، متديد والية قوة احلماية لفرتة مؤقتة   -  3

إضافية تنتهي يف 30 أيلول/سبتمرب 1993؛
يطلب إىل األمني العام إبقاء جملس األمن على علم بانتظام   -  4

بالتطورات فيما يتعلق بتنفيذ والية قوة احلماية؛
يقرر إبقاء هذه املسألة قيد نظره النشط.  -  5

 المقرر المؤرخ 20 آب/أغسطس 1993: 
رسالة من الرئيس إلى األمين العام

جملس  رئيسة  إىل  موجهة   1993 آب/أغسطس   18 مؤرخة   برسالة 
األمن 478 ، أبلغ األمني العام بأنه عقب إجراء عمليات التدريب الالزمة، 
بالتنسيق مع منظمة حلف مشال األطلسي، أصبحت لدى األمم املتحدة 
قدرة أّولية يف جمال العمليات متكنها من استخدام القوة اجلوية لدعم قوة 

األمم املتحدة للحماية يف البوسنة واهلرسك.
رئيسة  أبلغت   ، 479  1993 آب/أغسطس   20 مؤرخة  وبرسالة 

جملس األمن األمني العام مبا يلي:

.S/26335  478

.S/26336  479

أتشرف بإبالغكم بأنين شاركت جيع أعضاء جملس األمن االطالع 
على مضمون رسالتكم اليت وجهتموها إيّل يف 18 آب/أغسطس 1993 
واليت أبلغتموين فيها بأنه أصبح لدى األمم املتحدة اآلن قدرة أّولية يف 
املتحدة  األمم  قوة  لدعم  اجلوية  القوة  استخدام  على  العمليات  جمال 

للحماية يف البوسنة واهلرسك.

 المقرر المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1993 
)الجلسة 3284(: القرار 869 )1993(

قدم   ،)1992( بالقرار 743  وعماًل  أيلول/سبتمرب 1993،   20 يف 
األمني العام إىل اجمللس تقريراً آخر عن قوة األمم املتحدة للحماية 480  

ملساعدة اجمللس يف مداوالته بشأن جتديد والية القوة.
رسالة  يف  طرح،  رئيس كرواتيا  بأن  التقرير  يف  العام  األمني  وأفاد 
وجهها إليه بتاريخ 13 أيلول/سبتمرب 1993، عدداً من االعتبارات اليت 
يرغب يف أن توضع يف االعتبار. ومن االقرتاحات اليت عرضها تقسيم قوة 
احلماية إىل ثالثة أجزاء - قوة احلماية يف كرواتيا، وقوة احلماية يف البوسنة 
واهلرسك، وقوة احلماية يف جهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة - مع 
اإلبقاء على هيكلها العسكري والسوقي واإلداري املتكامل حتت قيادة 
ونظراً  العمليات.  ملسرح  واحد  وقائد  العام  لألمني  واحد  خاص  ممثل 
وللظروف  التقسيم  هذا  على  الكرواتية  السلطات  تعلقها  اليت  لألمهية 
السائدة على الساحة يف الوقت الراهن، قرر األمني العام النظر يف هذا 

االقرتاح بعني التأييد.
احلل  أن  نفسها، فشدد على  القوة  إىل والية  العام  األمني  وتطرق 
األساسي للمشكلة جيب السعي إليه من خالل احلوار السياسي، قائاًل 
إن األطراف نفسها هي اليت تقع عليها املسؤولية األساسية لبلوغ هذا 
ال  العملية  هذه  ويف  املصاحلة  ختطو صوب  أن  جيب  اليت  وهي  احلل، 
السلم  ميكن أن يكون لقوة احلماية هدف رئيسي سوى احملافظة على 
مبا يسّهل إجراء مفاوضات على تسوية سياسية عامة. ومع أن الظروف 
السائدة على األرض قد حالت دون قيام القوة بتنفيذ عناصر أساسية 
من واليتها، فقد أسهم وجودها يف كرواتيا يف احتواء وضع سريع التقلب. 
لذلك، فهو يوصي جملس األمن بأن جيدد والية قوة احلماية ملدة ستة 
أشهر، ويطلب إىل الطرفني أن يتفقا على وقف فوري إلطالق النار وأن 
يتعاونا مع قوة احلماية، لكي تتمكن من الوفاء باجلوانب املتعلقة حبفظ 
التعاون مع القوة يف إعادة  السالم من واليتها؛ وأن يدعو الطرفني إىل 
الضرورات االقتصادية. وتعزيزاً  املياه والكهرباء واالتصاالت وغريها من 
ألمن القوة، فقد طلب تقدمي دعم جوي وثيق إلقليم كرواتيا. وسيقدم 
التقدم  عن   1993 الثاين/نوفمرب  تشرين   30 حبلول  اجمللس  إىل  تقريراً 

.Add.1و S/26470  480
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للحماية وسيقدم  املتحدة  األمم  وقوة  املتشاركان  الرئيسان  أحرزه  الذي 
مزيداً من التوصيات 481 .

ويف اجللسة 3284، املعقودة يف 30 أيلول/سبتمرب 1993، أدرج 
جملس األمن تقرير األمني العام املشار إليه أعاله يف جدول أعماله. وبعد 
انتباه أعضاء اجمللس إىل  الرئيس )فنزويال(  إقرار جدول األعمال، وجه 
نص مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 482 ، 

وإىل عدة وثائق أخرى 483 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 869 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يؤكد من جديد قراره 743 )1992( املؤرخ 21 شباط/فرباير 
1992 وجيع القرارات الالحقة املتصلة بقوة األمم املتحدة للحماية،

وإذ يكرر تأكيد تصميمه على ضمان أمن قوة احلماية وحرية احلركة 
جلميع بعثاهتا، وهلذه الغاية، وفيما يتصل بقوة األمم املتحدة للحماية يف 
جهورية كرواتيا وجهورية البوسنة واهلرسك، إذ يتصرف مبوجب الفصل 

السابع من ميثاق األمم املتحدة،
إضافية  لفرتة  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  يقرر متديد والية   -  1

تنتهي يف 1 تشرين األول/أكتوبر 1993؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره النشط.  -  2

المقرر المؤرخ 1 تشرين األول/أكتوبر 1993 )الجلسة 
3285(: القرار 8٧0 )1993(

يف اجللسة 3285، املعقودة يف 1 تشرين األول/أكتوبر 1993، واصل 
اجمللس نظره يف البند. وبعد إقرار جدول األعمال، وجه الرئيس )الربازيل( 
انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات 

اجمللس السابقة 484 ، وإىل تنقيح ُأدخل على املشروع بشكله املؤقت.
وبعد ذلك ُطرح للتصويت مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفويًا، 

واعتمد باإلجاع بوصفه القرار 870 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

أشار اجمللس الحقًا إىل توصيات األمني العام )S/26470، الفقرة 16( يف   481

القرار 871 )1993(، الفقرة 1.
.S/26513  482

رسالة مؤرخة 17 أيلول/سبتمرب 1993 موجهة إىل األمني العام من ممثل   483

يوغوسالفيا )S/26464(؛ ورسالة مؤرخة 24 أيلول/سبتمرب 1993 موجهة إىل رئيس 
.)S/26491( جملس األمن من ممثل كرواتيا

.S/26525  484

إذ يؤكد من جديد قراره 743 )1992( املؤرخ 21 شباط/فرباير 
1992 وجيع القرارات الالحقة املتصلة بقوة األمم املتحدة للحماية،

وإذ يكرر تأكيد تصميمه على ضمان أمن قوة احلماية وحرية احلركة 
جلميع بعثاهتا، وهلذه الغاية، وفيما يتصل بقوة األمم املتحدة للحماية يف 
جهورية كرواتيا وجهورية البوسنة واهلرسك، إذ يتصرف مبوجب الفصل 

السابع من ميثاق األمم املتحدة،
إضافية  لفرتة  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  يقرر متديد والية   -  1

تنتهي يف 5 تشرين األول/أكتوبر 1993؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره النشط.  -  2

 المقرر المؤرخ 4 تشرين األول/أكتوبر 1993 
)الجلسة 3286(: القرار 8٧1 )1993(

يف اجللسة 3286، املعقودة يف 4 تشرين األول/أكتوبر 1993، واصل 
ممثلي  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 وجه الرئيس )الربازيل( انتباه 
أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد اختذ يف سياق مشاورات 
اجمللس السابقة 485 ، وإىل عدة وثائق أخرى 486 ، من بينها رسالة مؤرخة 
ممثل  من  األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 أيلول/سبتمرب   24
جملس  رئيس  إىل  موجهة  نفسه  التاريخ  حتمل  رسالة  هبا  حييل  كرواتيا، 
األمن من وزير خارجية كرواتيا. ويف تلك الرسالة، أبرز الوزير تدابري معينة 
تصر حكومة بلده على أهنا ينبغي أن تكون جزًءا أساسيًا من مستقبل 
وجود قوة األمم املتحدة للحماية يف إقليم كرواتيا. وقال إنه إذا مل ُتدرج 
املتحدة  األمم  قوة  والية  بتمديد  املتعلق  اجمللس  قرار  يف  التدابري  هذه 
جيع  انسحاب  وستطلب  منتهية  الوالية  ستعترب  فإن كرواتيا  للحماية، 

وحدات القوة حبلول 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1993.
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 871 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

.S/26518  485

رسالة مؤرخة 17 أيلول/سبتمرب 1993 موجهة إىل األمني العام من ممثل   486

من  موجهة   1993 أيلول/سبتمرب   19 مؤرخة  ورسالة  )S/26464(؛  يوغوسالفيا 
األمني العام إىل رئيس جملس األمن )S/26468(؛ ورسالة مؤرخة 24 أيلول/سبتمرب 
1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل كرواتيا )S/26491(؛ ورسالة مؤرخة 
30 أيلول/سبتمرب 1993 موجهة إىل األمني العام من ممثلي االحتاد الروسي، وفرنسا، 
والصني، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة، حييلون هبا نص البيان الذي أصدره يف 
30 أيلول/سبتمرب 1993 وزراء خارجية األعضاء اخلمسة الدائمني يف جملس األمن 

.)S/26517( يف أعقاب اجتماع مع األمني العام



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

إذ يؤكد من جديد قراره 743 )1992( املؤرخ يف 21 شباط/فرباير 
1992 وجيع القرارات الالحقة املتصلة بقوة األمم املتحدة للحماية،

وإذ يؤكد من جديد أيضًا قراره 713 )1991( املؤرخ 25 أيلول/
سبتمرب 1991 وجيع القرارات الالحقة ذات الصلة،

وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 20 أيلول/سبتمرب 1993،
وقد نظر أيضًا يف رسالة وزير خارجية جهورية كرواتيا املؤرخة 24 

أيلول/سبتمرب 1993،
يف  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  خطة  ألن  القلق  بالغ  يساوره  وإذ 
جهورية كرواتيا، وجيع قرارات اجمللس ذات الصلة، ال سيما القرار 769 
الوجه  على  بعد  تنفذ  مل   ،1992 آب/أغسطس   7 املؤرخ   )1992(

الكامل،
وإذ يكرر تأكيد تصميمه على ضمان أمن قوة احلماية وحرية احلركة 
جلميع بعثاهتا، وحتقيقًا هلذه الغاية، وفيما يتصل بقوة احلماية يف جهورية 
كرواتيا وجهورية البوسنة واهلرسك، إذ يتصرف مبوجب الفصل السابع 

من ميثاق األمم املتحدة،
يرحب بتقرير األمني العام املؤرخ 20 أيلول/سبتمرب 1993؛  -  1

يف  وصفه  الوارد  النحو  على  العام،  األمني  اعتزام  يالحظ   -  2
تقريره، إنشاء ثالث قيادات فرعية يف إطار قوة األمم املتحدة للحماية – 
قوة األمم املتحدة للحماية )كرواتيا(، وقوة األمم املتحدة للحماية )البوسنة 
اليوغوسالفية  للحماية )جهورية مقدونيا  املتحدة  واهلرسك(، وقوة األمم 
السابقة( – مع اإلبقاء على الرتتيبات القائمة فيما يتعلق جبميع الشؤون 
األخرى لتوجيه وتسيري عملية األمم املتحدة يف إقليم يوغوسالفيا السابقة؛

إقليمي  يف  املستمرة  العسكرية  اهلجمات  أخرى  مرة  يدين   -  3
التزامه  جديد  من  ويؤكد  واهلرسك،  البوسنة  وجهورية  جهورية كرواتيا 
بضمان احرتام السيادة والسالمة اإلقليمية لكرواتيا وللبوسنة واهلرسك، 

وجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، اليت مت وزع قوة احلماية فيها؛
يؤكد من جديد األمهية البالغة للتنفيذ الكامل والفوري خلطة   -  4
أحكام  ذلك  يف  مبا  جهورية كرواتيا  يف  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم 
اخلطة املتعلقة بتجريد املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة من السالح، 
املعنية،  املوقعني على تلك اخلطة وجيع األطراف األخرى  ويطلب إىل 
إىل  األسود(،  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  وخاصة 

التعاون يف تنفيذها الكامل؛
يعلن أن استمرار عدم التعاون يف تنفيذ قرارات جملس األمن   -  5
التام خلطة األمم  بالتنفيذ  يتعلق  التدخل اخلارجي فيما  أو  الصلة  ذات 
املتحدة حلفظ السالم يف جهورية كرواتيا، سترتتب عليه عواقب خطرية، 
إزاء  الدويل  اجملتمع  الكامل ملوقف  التطبيع  أن  الصدد،  ويؤكد، يف هذا 
املعنية سيأخذ يف االعتبار ما يتخذه هؤالء من إجراءات يف  األطراف 

جمال تنفيذ جيع قرارات اجمللس ذات الصلة، مبا فيها القرارات املتصلة 
خبطة حفظ السالم يف كرواتيا؛

يدعو إىل إبرام اتفاق فوري لوقف إطالق النار بني حكومة   -  6
األمم  حبماية  املشمولة  املناطق  يف  احمللية  الصربية  والسلطات  كرواتيا 
بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر  برعاية  إلبرامه  التوسط  يتم  املتحدة، 
تنفيذه ويف  أو شرط يف  قيد  التام دون  التعاون  السابقة، وحيثهما على 

تنفيذ جيع قرارات اجمللس ذات الصلة؛
يؤكد األمهية اليت يوليها، كخطوة أوىل حنو تنفيذ خطة األمم   -  7
املتحدة حلفظ السالم يف جهورية كرواتيا، لعملية إعادة سلطة جهورية 
كرواتيا يف املناطق الوردية ويدعو، يف هذا السياق، إىل تنشيط اللجنة 

املشرتكة املنشأة حتت رئاسة قوة األمم املتحدة للحماية؛
حيث جيع األطراف واجلهات املعنية األخرى على أن تتعاون   -  8
مع قوة احلماية يف التوصل إىل اتفاق بشأن تدابري بناء الثقة مبا يف ذلك 
إعادة الكهرباء، واملياه، واالتصاالت يف جيع مناطق كرواتيا وتنفيذ ذلك 
لفتح طريق  يوليها  اليت  السياق على األمهية  االتفاق، ويشدد، يف هذا 
زغرب  بني  الرئيسي  والطريق  وسبليت،  زغرب  بني  احلديدية  السكك 
وزوبانيا، وخط أنابيب نفط حبر اإلدرياتيك، وتأمني حركة املرور بدون 
عوائق عرب مضيق ماسلينيتسا، وإعادة إمدادات الكهرباء واملياه إىل جيع 

مناطق كرواتيا مبا فيها املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة؛
يأذن لقوة احلماية بأن تعمد يف اضطالعها بواليتها يف كرواتيا   -  9
ودفاعًا عن نفسها، إىل اختاذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك استعمال القوة 

ضمانا ألمنها وحرية حركتها؛
مسألة  استعراض  االستعجال  وجه  على  يواصل،  أن  يقرر   -  10
تقدمي دعم جوي وثيق لقوة احلماية يف إقليم كرواتيا على النحو الذي 

أوصى به األمني العام يف تقريره املؤرخ 20 أيلول/سبتمرب 1993؛
يقرر يف هذا السياق متديد والية قوة األمم املتحدة للحماية   -  11

لفرتة إضافية تنتهي يف 31 آذار/مارس 1994؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم بعد شهرين من اختاذ هذا   -  12
حلفظ  املتحدة  األمم  خطة  تنفيذ  حنو  احملرز  التقدم  عن  تقريراً  القرار، 
السالم يف جهورية كرواتيا وتنفيذ جيع قرارات جملس األمن ذات الصلة، 
آخذاً يف االعتبار موقف حكومة كرواتيا، وعن نتائج املفاوضات اجلارية 
يف إطار املؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة، ويقرر معاودة النظر يف 

والية قوة احلماية يف ضوء ذلك التقرير؛
يطلب أيضًا إىل األمني العام أن يبقي اجمللس بانتظام، على   -  13

علم بالتطورات املتعلقة بتنفيذ والية قوة احلماية؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره النشط.  -  14
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التفاوض بشأن هذا  التصويت، فقال إن  وحتدث ممثل فرنسا بعد 
القرار مل يكن سهاًل، ألنه ليس متديداً “روتينيًا” لوالية قوة األمم املتحدة 
للحماية. فقد كان على اجمللس أن يأخذ يف االعتبار شواغل األطراف، 
وكذلك االحتياجات التشغيلية اجلديدة. فقد حاول أن يستجيب لطلبات 
كرواتيا، دون الوقوع يف خطر تقدمي وعود ال يستطيع الوفاء هبا. ورأى 
املتحدث أن القرار يقيم توازنًا بني الشواغل املشروعة للحكومة الكرواتية 
والوسائل املتاحة للمجلس ولقوة األمم املتحدة للحماية. وقال إن وفد 
بشأن  القادم  األسبوع  إجراءات يف  اختاذ  من  أنه سيتمكن  يفهم  بلده 
الرتتيبات  يف كرواتيا  القوة  عمليات  على  تطبق  أن  العام  األمني  اقرتاح 

املتعلقة بالدعم اجلوي اليت جيري تطبيقها يف البوسنة واهلرسك 487 .
املتحدة  األمم  قوة  أن متديد والية  املتحدة  الواليات  ممثلة  وذكرت 
للحماية ضروري جلهود اجملتمع الدويل للتقليل إىل احلّد األدىن من الصراع 
يف يوغوسالفيا السابقة، ومنعه من االنتشار، وتوفري اإلغاثة اإلنسانية، 
واألهم من كل ذلك، تسهيل احللول التفاوضية جلميع جوانب الصراع. 
ومع أنه جرى تركيز الكثري من االهتمام على عمليات قوة األمم املتحدة 
للحماية يف كرواتيا، فمن املهم أن نؤكد على أن والية قوة األمم املتحدة 
البوسنة  على  مماثلة  بأمهية  تنطبق  واليتها  على  املرتتبة  واآلثار  للحماية 
واهلرسك وعلى جهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. ومن املهم أيضًا 
فانس  تنفيذ خطة  املتمثل يف  الشاق  العمل  وبدء  املستقبل  إىل  التطلع 
حبسن نية. وقالت املتحدثة قبل أن ختتتم كلمتها إنه يف حني أن القرار 
جيعل قوة األمم املتحدة للحماية )كرواتيا( إحدى القيادات التابعة داخل 
هيكل القيادة املتكاملة للقوة ككل، فإن القرار ال يشكل سابقة للرتتيبات 
اخلاصة بالقيادة والسيطرة ألّية قوة حفظ سالم قد تقودها منظمة حلف 

مشال األطلسي من أجل تنفيذ اتفاق سالم يف البوسنة 488 .
وقال ممثل الصني إنه بالنسبة لوزع عمليات حفظ السالم التابعة لألمم 
املتحدة ومتديد والياهتا ميثل الشرط األساسي يف موافقة األطراف املعنية. 
وحيث إن احلكومة الكرواتية وافقت على متديد والية قوة األمم املتحدة 
للحماية، فإن الوفد الصيين صوت لصاحل القرار املتخذ تواً. وذكر املتحدث 
يف  امليثاق  من  السابع  الفصل  إىل  االستناد  تؤيد  ال  الصني  أن  كذلك 
عمليات حفظ السالم، وال تؤيد استخدام اجلزاءات كوسيلة حلل النزاعات. 
ولذلك، فإن لدى وفد بلده بعض التحفظات حيال بعض العناصر الواردة 
يف القرار. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي توخي احلذر فيما يتعلق بتقدمي الدعم 
تعقيد  لزيادة  تفاديًا  للحماية يف كرواتيا وذلك  املتحدة  لقوة األمم  اجلوي 

املشكلة واآلثار السلبية على عملية التسوية السياسية 489 .

S/PV.3286، الصفحة 6.  487

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7.  488

املرجع نفسه، الصفحات 8 إىل 10.  489

وذكر ممثل هنغاريا أن وفد بلده صوت لصاحل القرار املتخذ تواً ألنه 
يرغب يف اإلبقاء على قوة األمم املتحدة للحماية يف إقليم كرواتيا، ويف 
بذل كل جهد ممكن ملنع تصاعد العمليات القتالية على طول حدودها 
اجلنوبية. وقد قدمت هنغاريا دعمها الكامل هلذا القرار ألهنا ترى أنه يعرب 
تواجه كرواتيا واملنطقة. وهي  اليت  تعبرياً صادقًا عن املشكالت اخلاصة 
الالزمة إلجياد تسوية سلمية  الظروف  توفري  القرار يف  يساعد  أن  تأمل 
وحقوق  اإلقليمية  السالمة  مبدأي  احرتام  أساس  على  املنازعات  لكل 

الطوائف العرقية 490 .
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن قوة األمم املتحدة للحماية تلعب دوراً 
هامًا بصفة خاصة باملساعدة على استقرار احلالة وهتيئة الظروف الالزمة 
لتنفيذ االتفاقات اليت ما زال جيب التوقيع عليها. وحذر من أن سحب 
قوات األمم املتحدة من كرواتيا ميكن أن ترتتب عليه “عواقب وخيمة”، 
وميكن أن يؤدي إىل تصعيد النزاع برمته يف يوغوسالفيا السابقة. وقال 
وجه  على  النظر  تواً،  املتخذ  بالقرار  عماًل  سيواصل،  اجمللس  إن  أيضًا 
الوفد  ويفهم  للقوة يف كرواتيا.  وثيق  دعم جوي  تقدمي  االستعجال يف 
الروسي أن آلية تقدمي هذا الدعم ستكون اآللية نفسها اليت ورد ذكرها 
يف القرار 836 )1993(. ومن املهم أيضًا أن يتم التوصل يف كرواتيا 
إعادة  تعزيز ذلك من خالل  الثقة، وميكن  بناء  تدابري  اتفاق على  إىل 
إمدادات الكهرباء واملياه واالتصاالت، ومن خالل الوفاء باالحتياجات 

االقتصادية األخرى للشعب 491 .

 المقرر المؤرخ 1٧ كانون األول/ديسمبر 1993: 
رسالة موجهة من الرئيس إلى األمين العام

بالقرار 871 )1993(،  يف 1 كانون األول/ديسمرب 1993، وعماًل 
بتنفيذ  يتعلق  التقدم احملرز فيما  العام إىل اجمللس تقريراً عن  قدم األمني 
خطة األمم املتحدة حلفظ السالم لكرواتيا وجيع قرارات جملس األمن 
ذات الصلة، وعن نتيجة احملادثات اجلارية يف إطار املؤمتر الدويل املعين 

بيوغوسالفيا السابقة 492 .
برئاسة  احملادثات،  من  سلسلة  بأن  التقرير  يف  العام  األمني  وأفاد 
األطراف  بني  عقدت  قد  السابقة،  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر 
أثناء تشرين الثاين/نوفمرب 1993. وكان أهداف احملادثات هي مناقشة 
وقف إلطالق النار، وإعادة البناء االقتصادي، واملسائل السياسية. ومع 
حتديد  ويف  النار  إطالق  بوقف  يتعلق  فيما  التقدم  بعض  أحرز  قد  أنه 
املسائل االقتصادية ذات األمهية املشرتكة، فقد طلب كال اجلانبني إدخال 
تعديالت على اتفاق وقف إطالق النار املقرتح. ويف الوقت نفسه، فقد 

املرجع نفسه، الصفحتان 11 و12.  490

املرجع نفسه، الصفحات 23 إىل 26.  491

.S/26828  492
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اتفقا على إنشاء جلنة مشرتكة عسكرية للعمل بشأن جماالت النزاع املعلقة 
النار.  إطالق  وقف  ُينفذ  حاملا  سُتستخدم  اليت  الفصل  بشأن خطوط 
الطريق  أن متهد  اجلارية ميكن  املختلفة  املبادرات  إن  العام  األمني  وقال 
لتنفيذ خطة حفظ السالم 493 . والتقدم احملرز بطيء ويتوقف بسرعة إذا 
هاجم أحد اجلانبني أراٍض يسيطر عليها اجلانب اآلخر. وهو ال يوصي 
بأن يعيد اجمللس النظر يف والية قوة األمم املتحدة للحماية. ومع ذلك، 
من الضروري أن يكثف اجلانبان جهودمها الرامية إىل حتقيق اتفاق لوقف 
إطالق النار، والختاذ تدابري عملية للتعاون االقتصادي وللتفاوض بشأن 

تسوية سياسية دائمة 494 .
وبرسالة مؤرخة 17 كانون األول/ديسمرب 1993 495 ، أبلغ رئيس 

جملس األمن األمني العام مبا يلي:
أحاط أعضاء جملس األمن علمًا بتقريركم املؤرخ 1 كانون األول/

ديسمرب 1993 الذي قدم عماًل بقرار جملس األمن 871 )1993( 
والذي استكمل أعضاء اجمللس يف ضوئه االستعراض املنصوص عليه يف 

الفقرة 12 من ذلك القرار.
وأعضاء اجمللس يشاركون يف املالحظات الواردة يف الفقرة 16 من 

ذلك التقرير فيما يتعلق بوالية قوة األمم املتحدة للحماية.

 المقرر المؤرخ 31 آذار/مارس 1994 
)الجلسة 3356(: القرار 908 )1994(

يف 11 آذار/مارس 1994، وعماًل بالقرار 900 )1994(، قدم األمني 
العام إىل اجمللس تقريراً عن قوة األمم املتحدة للحماية 496 .

متر  واهلرسك  البوسنة  يف  احلالة  إن  التقرير  يف  العام  األمني  وقال 
لتنفيذ  اجلديدة  الفرص  من  عديدة  جمموعة  أتاح  مما  سريعة،  بتغريات 
ومن  سلمية.  تسوية  حتقيق  حنو  تقدم كبري  وإحراز  احلالية  الواليات 
إشراك  التقرير  يشملها  اليت  الفرتة  أثناء  حدثت  اليت  اهلامة  التطورات 
دول كربى بصورة نشطة ومباشرة يف عمليات التفاوض، وتوقيع اتفاق 
لوقف إطالق النار، يف 23 شباط/فرباير يف زغرب، بني جيش البوسنة 
واهلرسك وجملس الدفاع الكروايت. وعالوة على ذلك، وقع يف 1 آذار/

مارس 1994 االتفاق اإلطاري املنشئ الحتاد فيدرايل يف مناطق جهورية 
البوسنة واهلرسك اليت توجد فيها أغلبية من السكان البوسنيني والكروات، 

تودميان  فرانيو  رئيس كرواتيا،  اقرتحها  اليت  السالم  مبادرة  التقرير  ذكر   493

)S/26681، التذييل( اليت تناولت احلالة يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة يف 
البوسنة، والتعاون مستقباًل يف منطقة يوغوسالفيا السابقة.

أشري إىل مالحظات األمني العام )S/26828، الفقرة 16( يف الرسالة اليت   494

وجهها إليه الحقًا رئيس جملس األمن.
.S/26890  495

.Add.1و .Corr.1و S/1994/291  496

واخلطوط العامة التفاق أّويل إلنشاء احتاد كونفيدرايل بني جهورية كرواتيا 
واالحتاد الفيدرايل، اللذين مهدا سباًل جديدة للتوصل إىل تسوية سياسية.

وذكر األمني العام أنه نظراً ألن هذه احلالة مل تستقر بعد فإن هذا 
التقرير ال ميكن أن يقدم إاّل عرضًا جمماًل للمفاهيم واالحتياجات الرئيسية 
لقوة األمم املتحدة للحماية 497 . وعلق األمني العام على جدوى تطبيق 
مفهوم املناطق اآلمنة على موستار وفيتيز وماغالي. وقال إنه ال يعتقد 
 )1993( القرارين 824  يف  احملددة  احلماية  تطبيق  إىل  حاجة  مثة  أن 
و836 )1993( على موستار وفيتيز حيث يسود وقف إطالق النار، 
إاّل أنه يرى أنه، بالنظر إىل استمرار األعمال القتالية يف ماغالي وحوهلا، 
قد تكون هناك فائدة يف تطبيق مفهوم املناطق اآلمنة على هذه املدينة.

وقال األمني العام كذلك إن التطورات األخرية يف البوسنة واهلرسك 
نشأت عنها حالة جديدة تتيح لقوة األمم املتحدة للحماية فرصًا عديدة 
إلحراز تقدم ملموس يف تنفيذ املهام املوكولة إليها من جملس األمن. غري 
أنه يف هذا املنعطف احلرج، أصبحت قدرة قوة األمم املتحدة للحماية 
املوارد  إىل  االفتقار  بسبب  جداً  حمدودة  األهداف  هذه  حتقيق  على 
العسكرية. وبناًء على ذلك، فهو يوصي بأن ينظر اجمللس يف زيادة القوام 
مفهوم  تطبيق  اجمللس  قرر  وإذا  جنديًا.   8  250 إىل  للقوة  به  املأذون 

املناطق اآلمنة على ماغالي، فسيلزم 500 1 جندي إضايف.
ويف 16 آذار/مارس 1994، وعماًل بالقرار 871 )1993(، قدم 
األمني العام إىل اجمللس تقريراً يتضمن استعراضًا شاماًل لدور قوة األمم 

املتحدة للحماية وأدائها 498 .
وقال األمني العام يف التقرير إن املعضلة اليت تواجه اجملتمع الدويل 
إذا كانت  ما  هي  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  والية  انتهاء  قرب  مع 
تعترب النجاحات احملدودة اليت حققتها القوة ال تزال تربر إنفاق األمم 
املتحدة اهلائل للموارد واألرواح اليت أزهقت، أو ما إذا كان عجز القوة 
تقليلها.  أو  جهودها  إهناء  يربر  إليها  املسندة  املهام  جيع  تنفيذ  عن 
املوارد  مع  يتناسب  مبا  القوة  والية  حتديد  إعادة  هو  آخر  خيار  ومثة 
اليت يكون اجملتمع الدويل على استعداد إلتاحتها للقوة غري أنه ال يرى 
هذه.  التحديد  إعادة  يف  املغاالة  املستصوب  من  أن  املرحلة  هذه   يف 
وكما بنيَّ من قبل للمجلس، فإن االختيار يف كرواتيا هو بني مواصلة 
بعثة من اجللي أهنا غري قادرة على االضطالع بواليتها األصلية بالكامل، 
أو االنسحاب واملخاطرة بتجدد احلرب مما يرجح معه أن ينتهي األمر 
مبناشدة قوة األمم املتحدة للحماية أن تعود من أجل إقرار السلم. وأمام 
هذا االختيار، فإن االستمساك باألمل يبدو أفضل من االنسحاب وترك 

لالطالع على التفاصيل انظر اجلزء الثاين من تقرير األمني العام. وقد أيد   497

الواردة يف اجلزء  الفقرة 11 من قراره 908 )1994( املقرتحات  اجمللس الحقًا يف 
الثاين من التقرير.
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املتحدة  األمم  قوة  وزع  استمرار  سيفيد  واهلرسك  البوسنة  ويف  املهمة. 
للحماية اسرتاتيجية ذات ثالث شعب: )أ( استخدام الوسائل العسكرية 
ذاته،  للنزاع  هناية  أجل وضع  من  السعي  اإلنسانية؛ و)ب(  لألغراض 
بتهيئة الظروف املؤاتية للمفاوضات الدبلوماسية بشأن تسوية سياسية؛ 
و)ج( توفري قدرة على مساعدة األطراف على تنفيذ االتفاقات الناجة 
عن املفاوضات الدبلوماسية. ومنذ نزع سالح سراييفو يف شباط/فرباير 
الدويل بشكل مباشر  للمجتمع  العسكرية  الوسائل  1994، تستخدم 
أكرب لتحقيق أهداف دبلوماسية. وهذا يوفر أساسًا جديداً لألمل من 
أجل إجياد حل شامل. ومن مث أوصى األمني العام بتجديد والية قوة 
 31 بعد  شهراً  عشر  إثنا  مدهتا  إضافية  لفرتة  للحماية  املتحدة  األمم 
آذار/مارس 1994. وقال إن هذه الفرتة ُتقرتح ابتغاء الكفاءة، رغم أنه 
سيكون مستعدًا، إذا حتسنت احلالة على أرض الواقع، أن يوصي بتقليل 
تقدمي  بتطبيق سلطة  أيضًا  وأوصى  مالئمة.  القوة يف حلظة  والية  مدة 

الدعم اجلوي الوثيق على إقليم كرواتيا.
 )1993( بالقرارات 844  وعماًل  آذار/مارس 1994،  ويف 24 
و836 )1993( و776 )1992(، قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً 
توزال  مطار  فتح  إعادة  إىل  املتحدة  األمم  قوة  لتوجيه  خططه  يتضمن 

إليصال اإلمدادات اإلنسانية وحتقيق األغراض ذات الصلة 499 .
وقال األمني العام إن فتح مطار توزال كان مطلبًا متكرراً من جانب 
السلطات يف توزال منذ ربيع 1993. ويف حني أن السلطات الصربية 
البوسنية على أرض الواقع مل تثر يف السابق اعرتاضات على فتح املطار 
املوضوع حتت سيطرة األمم املتحدة، فإن السيد كارادزيتش، يف اجتماع 
رفض  املتحدة،  األمم  مع   1993 الثاين/نوفمرب  تشرين   18 يف  عقد 
أنه  إىل  مشرياً  شاملة،  سلمية  تسوية  إىل  التوصل  قبل  بفتحه  السماح 
خيشى بشدة من إمكانية إساءة استخدام املطار يف األغراض العسكرية. 
وكرر الدكتور كارادزيتش املوقف نفسه يف عدة مناسبات أخرى. ونظراً 
املتحدة  األمم  قوة  من  العام  األمني  طلب  املتزايدة،  اإلنسانية  للحاجة 
للحماية أن تضع خطة مفصلة لفتح مطار توزال. ووصفت تلك اخلطة 
ثالثة سيناريوهات تستند إىل درجات متفاوتة من موافقة األطراف. وكان 
الطرفني من أجل فتح  اتصاالت مع  العام جيري  املمثل اخلاص لألمني 
السيد كارادزيتش  آذار/مارس 1994، كان   6 مبوافقتهما. ويف  املطار 
قد وافق على فتح مطار توزال لألغراض اإلنسانية ولكن بشروط رفضها 
العام رأى أن فتح مطار توزال ألغراض  بيد أن األمني  الطرف اآلخر. 
قوة األمم املتحدة للحماية هو أمر ممكن اآلن، وأنه سيكون من املمكن 
اخلاص  ممثله  إن  وقال  قبل وقت طويل.  إنسانية  برحالت جوية  القيام 
إىل  التوصل  أجل  من  الطرفني  مع  مكثفة  مفاوضات  يواصل، كذلك، 
اتفاق ينظم طرائق إعادة فتح املطار بصورة كاملة. وأوجز أيضًا املوارد 

.Add.1و S/1994/333  499

اإلضافية اليت ستلزم من أجل دعم أنشطة قوة األمم املتحدة يف مطار 
توزال  مطار  فتح  أن  إىل  نظراً  إنه  أيضًا  العام  األمني  وقال   . 500 توزال 
جيري بغرض حتسني القدرة على توصيل املساعدات اإلنسانية، فإن ذلك 
النشاط يندرج ضمن الوالية القائمة املمنوحة مبوجب قراري جملس األمن 
836 )1993( و844 )1993(. بيد أنه يف ضوء األمهية السياسية 
هلذا اإلجراء واحلاجة إىل توفري موارد إضافية لضمان تشغيل املطار بصورة 
آمنة، فإنه يعتقد أنه يلزم موافقة جملس األمن ودعمه بصورة صرحية. ومن 
مث فهو يوصي بأن يوافق اجمللس على خطط قوة األمم املتحدة للحماية 
اإلضافية  املوارد  يوافق على  اإلنسانية، وأن  توزال لألغراض  لفتح مطار 

املطلوبة هلذا الغرض.
رئيس جملس  إىل  آذار/مارس 1994 موجهة  وبرسالة مؤرخة 30 
النار  إطالق  لوقف  اتفاق  بإبرام  اجمللس  العام  األمني  أبلغ   ، 501 األمن 
آذار/مارس 1994 يف زغرب بني حكومة كرواتيا والسلطات  يف 29 
الصربية احمللية يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة، أرفق بالرسالة 
نسخة منه كمرفق. وقال إن تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار سيقتضي، 
يف جلة أمور، متركز قوات تابعة لقوة األمم املتحدة للحماية يف منطقة 
عازلة، وإنشاء املزيد من نقاط املراقبة ومراكز الرصد والدوريات، فضاًل 
عن مراقبة انسحاب األسلحة الثقيلة خارج نطاق خط التماس. وقد يود 
للحماية  املتحدة  األمم  لقوة  يأذن  التطور، وأن  أن يرحب هبذا  اجمللس 
بالقيام باملهام املطلوبة يف االتفاق. وقال أيضًا إن القوة ستحتاج إىل موارد 
عسكرية إضافية لكي تضطلع هبذه املهام، وإنه يوصي بأن يأذن اجمللس 

بتوفري هذه املوارد اإلضافية.
أدرج  آذار/مارس 1994،  املعقودة يف 31  اجللسة 3356،  ويف 
اجمللس التقارير الثالثة املذكورة أعاله والرسالة يف جدول أعماله. وبعد 
إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثلي البوسنة واهلرسك وكرواتيا، بناًء 
يف  احلق  هلما  يكون  أن  بدون  املناقشة  يف  املشاركة  إىل  طلبهما،  على 
مشروع  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  )فرنسا(  الرئيس  وجه  مث  التصويت. 
السابقة 502 ، وإىل عدة  ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس  قرار كان قد 
وثائق أخرى 503 ، من بينها رسالة مؤرخة 16 آذار/مارس موجهة إىل 

وافق اجمللس الحقًا يف الفقرة 5 من قراره 908 )1994( على مالحظات   500

األمني العام املتعلقة باالحتياجات اإلضافية من املوارد )S/1994/333، الفقرة 14(. 
وقد ُقدم تقدير لتكاليف االحتياجات اإلضافية وذلك كإضافة للتقرير.

.S/1994/367  501

.S/1994/359  502

رسالتان مؤرختان 15 و23 آذار/مارس 1994، على التوايل، موجهتان إىل   503

رئيس جملس األمن من ممثل بلغاريا )S/1994/302، وS/1994/336(؛ ورسالة مؤرخة 
 S/1994/305( العام من ممثل كرواتيا  األمني  إىل  آذار/مارس 1994 موجهة   16 
وCorr.1(؛ ورسالة مؤرخة 22 آذار/مارس 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن 
من ممثل اليونان )S/1994/328(؛ ورسالة مؤرخة 22 آذار/مارس 1994 موجهة من 
األمني العام إىل رئيس جملس األمن )S/1994/330(؛ ورسالة مؤرخة 23 آذار/مارس 
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األمني العام من ممثل كرواتيا، حييل هبا رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة 
من رئيس كرواتيا إىل األمني العام، يعرب فيها عن موافقته على متديد 
والية قوة األمم املتحدة للحماية ويرفق هبا كتذييل سلسلة من األهداف 

واإلجراءات اليت يعتربها ضرورية لنجاح الوالية املتجددة.
وحتدث ممثل باكستان قبل التصويت، فذكر أن وفد بلده إىل جانب 
أعضاء حركة عدم االحنياز اآلخرين يف اجمللس، أيد بشدة تسمية مدينة 
ماغالي منطقة آمنة؛ ويأسف ألن هذا املطلب مل يلق تأييد جيع أعضاء 
اجمللس. وعلى الرغم من ذلك، سيؤيد وفد بلده مشروع القرار املعروض 
على اجمللس. وأضاف قائاًل إن اجملتمع الدويل جيب أن يظهر تصميمه 
على التوصل إىل حل عادل ودائم لألزمة يف البوسنة واهلرسك عن طريق 
اختاذ جيع التدابري املناسبة لعكس مسار اآلثار الناجة عن العدوان ضد 
هذا البلد. واألراضي اليت استُُويل عليها بالقوة وبـ “التطهري العرقي” جيب 
إعادهتا، وسيادة جهورية البوسنة واهلرسك وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا 

السياسي جيب إعادهتا واحرتامها 504 .
وشكك ممثل اجلمهورية التشيكية يف قول األمني العام إنه ستكون 
منطقة  إىل  ماغالي  لتحويل  إضايف  1 جندي  إىل 500  هناك حاجة 
آمنة؛ بينما ُمنحت سريربينيتسا وزيبا مركز املنطقة اآلمنة بقوات أقل كثرياً 
من ذلك. وقال إن التجربة بينت أن إعالن اعتبار منطقة ما منطقة آمنة 
يسهم، يف حّد ذاته، يف أمنها، سواء كانت آمنة حقًا أم ال من الناحية 
العسكرية. وال يسع وفد بلده إاّل أن يأسف ألن بعض الطاقة اليت كرسها 
حالة  على  ُينفق  مل  تقريبًا  حمسومة  اليت كانت  ماغالي  لقضية  اجمللس 
بانيالوكا اليت يبدو أهنا أسوأ، وقد كانت هذه املدينة يف أيدي الصرب 
العرقيني منذ فرتة زمنية، ويستمر “التطهري العرقي” فيها دون هوادة 505 .

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 908 )1994(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة املتعلقة بالنزاعات يف 
قراره  السياق  هذا  من جديد يف  يؤكد  وإذ  السابقة،  يوغوسالفيا  إقليم 
871 )1993( املؤرخ 4 تشرين األول/أكتوبر 1993 بشأن والية قوة 

األمم املتحدة للحماية،
وقد نظر يف تقارير األمني العام املؤرخة 11 آذار/مارس و16 آذار/

آذار/مارس   30 املؤرخة  ورسالته   ،1994 آذار/مارس  و24  مارس، 
،1994

العام )S/1994/331(؛ ورسالة  1994 موجهة من رئيس جملس األمن إىل األمني 
مؤرخة 25 آذار/مارس 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل يوغوسالفيا 

.)S/1994/350(
S/PV.3356، الصفحات 8 إىل 12.  504

املرجع نفسه، الصفحات 12 إىل 17.  505

وقد نظر أيضًا يف الرسالة املؤرخة 16 آذار/مارس 1994 واملوجهة 
إىل األمني العام من رئيس جهورية كرواتيا،

جيع  من  ومقبولة  عليها  متفاوض  تسوية  إىل  احلاجة  يؤكد  وإذ 
األطراف، وإذ يرحب باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا الرئيسان املتشاركان 

للجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة،
بني حكومة جهورية  النار  إطالق  باتفاق وقف  أيضًا  يرحب  وإذ 
واشنطن  اتفاق  وبتوقيع  البوسين  الكروايت  والطرف  واهلرسك  البوسنة 
البوسنة  جهورية  حكومة  بني   1994 آذار/مارس   1 املؤرخ  اإلطاري 
واهلرسك وحكومة جهورية كرواتيا والطرف الكروايت البوسين كخطوات 

حنو تسوية شاملة،
اجلهود  يف  البوسين  الصريب  الطرف  مشاركة  أمهية  على  يشدد  وإذ 

األخرى من أجل حتقيق تسوية شاملة متفاوض عليها،
آذار/مارس   29 يف  املوقع  النار  إطالق  وقف  باتفاق  يرحب  وإذ 
1994 بني جهورية كرواتيا والسلطات الصربية احمللية يف املناطق املشمولة 
والواليات  الروسي  االحتاد  بفضل  تيسر  الذي  املتحدة،  األمم  حبماية 
بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  واملؤمتر  األورويب  واالحتاد  األمريكية  املتحدة 

السابقة،
باملناقشات اجلارية بني جهورية كرواتيا وجهورية  أيضًا  وإذ يرحب 
يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود(، عماًل بالبيان املشرتك املؤرخ 

19 كانون الثاين/يناير 1994،
وإذ يرحب كذلك مبا حتقق مؤخراً من تقدم هام يف سراييفو وحوهلا، 
وإذ يؤكد أن تواجد قوة األمم املتحدة للحماية يف هذه املنطقة بصورة 
قوية وواضحة، فضاًل عن تواجدها يف مناطق أخرى من جهورية البوسنة 
لتدعيم هذا  أساسي  أمر  إطار واليتها،  واهلرسك وجهورية كرواتيا، يف 

التقدم،
آذار/مارس   14 املؤرخ  األمن  جملس  رئيس  بيان  إىل  يشري  وإذ 
1994 وإىل الرسالة املشرتكة املؤرخة 17 آذار/مارس 1994 الصادرة 
عن البوسنة واهلرسك وكرواتيا، وإذ حييط علمًا يف هذا السياق بالتطورات 

اليت حدثت مؤخراً يف ماغالي،
وتصميمًا منه على وضع حّد ملعاناة السكان املدنيني يف ماغالي 

وحوهلا،
وإذ يرحب باجلهود اجلارية الرامية إىل إعادة فتح مطار توزال لألغراض 

اإلنسانية،
وإذ يرحب أيضًا باألعمال اليت تضطلع هبا يف سراييفو البعثة املدنية 
الشمالية  وآيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة  حلكوميت  املشرتكة 

والواليات املتحدة األمريكية،
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وإذ يرحب كذلك بقيام االحتاد األورويب بإيفاد بعثة لتقصي احلقائق 
إىل موستار بغية املساعدة يف حتسني األوضاع املعيشية يف تلك املدينة 

واملسامهة يف تنفيذ االتفاقات املعقودة بني األطراف بشأهنا،
وإذ يكرر اإلعراب عن تصميمه على كفالة أمن قوة األمم املتحدة 
للحماية وحرية تنقلها فيما يتعلق جبميع مهامها، وإذ يتصرف حتققًا هلذا 
الغرض، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، فيما يتعلق بقوة 
األمم املتحدة للحماية يف جهورية كرواتيا ويف جهورية البوسنة واهلرسك،

ألف
آذار/مارس و16  املؤرخة 11  العام  األمني  بتقارير  يرحب   -  1
آذار/مارس و24 آذار/مارس 1994، وبرسالته املؤرخة 30 آذار/مارس 

1994؛
يؤكد من جديد التزامه بضمان احرتام سيادة جهورية كرواتيا   -  2
السابقة،  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجهورية  واهلرسك  البوسنة  وجهورية 

حيث مت وزع قوة األمم املتحدة للحماية، واحرتام سالمتها اإلقليمية؛
إضافية  لفرتة  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  يقرر متديد والية   -  3

تنتهي يف 30 أيلول/سبتمرب 1994؛
يعرتف باحلاجة، يف أعقاب التقدم احملرز يف اآلونة األخرية،   -  4
إىل زيادة يف موارد قوة األمم املتحدة للحماية على النحو الوارد يف تقريري 
األمني العام املؤرخني 11 و16 آذار/مارس 1994، ويف رسالته املؤرخة 
30 آذار/مارس 1994، ويقرر كخطوة أوىل، اإلذن بزيادة عدد أفراد 
قوة األمم املتحدة للحماية مبا يصل إىل 500 3 من األفراد اإلضافيني، 
األكثر  على  نيسان/أبريل 1994  إجراء حبلول 30  اختاذ  أيضًا  ويقرر 
بشأن االحتياجات األخرى من األفراد اليت أوصى هبا األمني العام يف 
الوثائق املذكورة أعاله، بغية تزويد قوة األمم املتحدة للحماية بالوسائل 

الالزمة لتنفيذ واليتها؛
يف  الواردة  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  خطط  على  يوافق   -  5
تقرير األمني العام املؤرخ 24 آذار/مارس 1994 إلعادة فتح مطار توزال 
لألغراض اإلنسانية، ويأذن باملوارد اإلضافية املطلوبة يف الفقرة 14 من 

ذلك التقرير هلذه األغراض؛
على  العام  األمني  تساعد  أن  األعضاء  الدول  إىل  يطلب   -  6
تنفيذ أحكام الفقرتني 4 و5 أعاله باملسامهة باألفراد واملعدات والتدريب؛

حيث على عقد الرتتيبات الالزمة، مبا فيها، حسب االقتضاء،   -  7
اتفاقات فيما يتعلق مبركز القوات واألفراد اآلخرين، مع جهورية كرواتيا 
يوغوسالفيا  جهورية  ومع  السابقة  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجهورية 

االحتادية )صربيا واجلبل األسود(؛
يقرر أن الدول األعضاء، إذ تتصرف على املستوى الوطين   -  8
أو من خالل منظمات أو ترتيبات إقليمية، ميكنها أن تتخذ، حتت سلطة 

جملس األمن ورهنًا بالتنسيق الوثيق مع األمني العام وقوة األمم املتحدة 
إقليم  إىل  الوثيق  اجلوي  الدعم  لتقدمي  الالزمة  التدابري  جيع  للحماية، 
جهورية كرواتيا، دفاعًا عن أفراد قوة األمم املتحدة للحماية أثناء تأديتهم 
لوالية القوة، على النحو الذي أوصى به األمني العام يف الفقرة 12 من 

تقريره املؤرخ 16 آذار/مارس 1994؛
حيث جهورية كرواتيا والسلطات الصربية احمللية يف املناطق   -  9
املشمولة حبماية األمم املتحدة على االمتثال التفاق وقف إطالق النار 
املوقع يف 29 آذار/مارس 1994، ويرحب باجلهود اليت تضطلع هبا قوة 

األمم املتحدة للحماية من أجل تنفيذ هذا االتفاق؛
التعاون  على  اآلخرين  واملعنيني  األطراف  أيضًا جيع  حيث   -  10
مع قوة األمم املتحدة للحماية يف التوصل إىل اتفاق بشأن تدابري بناء 
املشمولة  املناطق  ذلك  يف  مبا  جهورية كرواتيا،  مناطق  جيع  يف  الثقة 
حبماية األمم املتحدة، ويف تنفيذ ذلك االتفاق، وحيث كذلك جهورية 
األمم  حبماية  املشمولة  املناطق  يف  احمللية  الصربية  والسلطات  كرواتيا 
املتحدة على أن تقوم، يف جلة أمور، بإحياء عملية اللجنة املشرتكة فيما 
يتعلق بوصالت االتصال واملسائل االقتصادية، ويسّلم يف هذا السياق، 
بالنسبة  الفور  على  اإلدرياتيكي  النفط  أنابيب  خط  فتح  إعادة  بأمهية 

القتصادات جهورية كرواتيا وغريها من البلدان يف املنطقة؛
يؤيد املقرتحات الواردة يف الفرع الثاين من تقرير األمني العام   -  11
املؤرخ 11 آذار/مارس 1994، بشأن الرتتيبات املتعلقة بوقف إطالق 
النار وضمان حرية احلركة يف سراييفو وحوهلا، مبا يف ذلك املهام اإلضافية 
املبينة يف الفقرة 14 من ذلك التقرير، ويؤكد على احلاجة إىل أن تقوم 
قوة األمم املتحدة للحماية بوزع مواردها بطريقة مرنة وخاصة يف املناطق 
اآلمنة وحوهلا، ويأذن لقوة األمم املتحدة للحماية بأداء هذه املهام فيما 
يتصل بوقف إطالق النار املتفق عليه من جانب حكومة جهورية البوسنة 
واهلرسك والطرف الكروايت البوسين، وكذلك فيما يتعلق بأّي اتفاق آخر 
لوقف إطالق النار جيري التوصل إليه بني األطراف يف البوسنة واهلرسك 
يف إطار متابعة عملية السلم، وذلك بعد تقرير يقدم من األمني العام ويف 

حدود املوارد القائمة؛
يشجع ممثل األمني العام اخلاص ليوغوسالفيا السابقة على   -  12
أن يقوم، بالتعاون مع سلطات جهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 
باستخدام مساعيه احلميدة حسب االقتضاء للمسامهة يف صون السلم 

واالستقرار يف تلك اجلمهورية؛
حيث األطراف على اغتنام الفرصة اليت يتيحها استمرار وجود   -  13

قوة األمم املتحدة للحماية للوصول بعملية السلم إىل هناية ناجحة؛
منتظمة  بصورة  علمًا  حييطه  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  14
جلمهورية  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  خطة  تنفيذ  حنو  احملرز  بالتقدم 
كرواتيا وجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة، آخذاً يف االعتبار موقف 
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إطار  يف  اجلارية  املفاوضات  بنتيجة  وكذلك  جهورية كرواتيا،  حكومة 
والية  النظر يف  إعادة  ويقرر  السابقة،  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  املؤمتر 
قوة األمم املتحدة للحماية يف أّي وقت وفقًا للتطورات املستجدة على 

الطبيعة ويف املفاوضات؛

باء
يرحب بقيام األمني العام بتعيني موظف مدين أقدم من أجل   -  15
إعادة اخلدمات العامة األساسية يف سراييفو وحوهلا طبقًا ألحكام القرار 

900 )1994( املؤرخ 4 آذار/مارس 1994؛
لتقييم  املؤقتة  التنسيق  هيئة  بإنشاء  الصدد  هذا  يف  يشيد   -  16

احلالة يف سراييفو من أجل تسهيل مهمة هذا املوظف األقدم؛
يرحب بقيام األمني العام يف 21 آذار/مارس 1994 بإنشاء   -  17
صندوق استئماين للتربعات إلعادة اخلدمات العامة األساسية يف سراييفو 
الدويل  اجملتمع  ويناشد   ،)1994( القرار 900  وحوهلا، طبقًا ألحكام 

بقوة أن يقدم تربعات مالية هذا الصندوق؛
حييط علمًا مع التقدير باخلطوات اليت يتخذها األمني العام   -  18
واملنظمات  املتحدة  األمم  للحماية وسائر وكاالت  املتحدة  األمم  وقوة 
البوسنة  جهورية  مناطق  جيع  إىل  الطبيعية  احلياة  إلعادة  اإلنسانية 
السياق،  واهلرسك ويشجعها على مواصلة جهودها، ويطلب، يف هذا 
إىل األمني العام أن ينظر يف الطرق والوسائل الكفيلة بزيادة تعزيز أعمال 

العنصر املدين يف قوة األمم املتحدة للحماية؛
يطلب إىل األطراف أن تفي بالتزاماهتا لتأمني وصول مفوضية   -  19
األمم املتحدة لشؤون الالجئني وقوة األمم املتحدة للحماية دون عائق 
لواليتهما،  أدائهما  البوسنة واهلرسك من أجل  أحناء جهورية  إىل جيع 
ويطلب على وجه اخلصوص من الطرف الكروايت البوسين أن يفرج عن 
معدات ومواد اهلياكل األساسية الالزمة على وجه االستعجال لإلغاثة 

اإلنسانية؛

جيم
ووصول  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  أفراد  بوجود  يرحب   -  20
البالغ  القوافل اإلنسانية يف ماغالي، ولكنه يعرب مرة أخرى عن قلقه 

إزاء احلالة هناك؛
للحماية، يف  املتحدة  به قوة األمم  أيضًا مبا تسهم  يرحب   -  21
حدود مواردها املتاحة، يف إعادة السالمة واألمن إىل املنطقة يف ماغالي 

وحوهلا من أجل تعزيز رفاه سكاهنا؛
الفور بوقف  البوسين على  الطرف الصريب  يطلب أن يقوم   -  22
جيع العمليات العسكرية ضد مدينة ماغالي وبإزالة جيع العقبات اليت 
العقبات، ويدعو جيع  إليها، ويدين جيع تلك  الوصول  تعرتض حرية 

األطراف املعنية إىل إظهار ضبط النفس؛

حييط علمًا بالتقييم الذي أجراه األمني العام إلمكانية توسيع   -  23
نطاق مفهوم املناطق اآلمنة ليشمل ماغالي، ويطلب إليه أن يبقي احلالة 

قيد االستعراض وأن يقدم تقريراً إىل اجمللس حسب االقتضاء؛

دال
يطلب إىل األمني العام أن حييط اجمللس علمًا بصورة منتظمة   -  24
بالتطورات احلاصلة فيما يتعلق بتنفيذ والية قوة األمم املتحدة للحماية؛

يقرر إبقاء املسألة قيد نظره النشط.  -  25
وحتدث ممثل اململكة املتحدة بعد التصويت، فذكر أن تنفيذ تدابري 
بناء الثقة يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة املشار إليها يف القرار 
وإحياء عملية اللجنة املشرتكة خطوتان ينبغي القيام هبما بسرعة، لتمهيد 
السبيل إلجياد تسوية هنائية تنطوي على احلكم الذايت للصربيني داخل 
احلدود احلالية جلمهورية كرواتيا. ويرحب وفد بلده بزيادة قوام قوة األمم 
ستسمح  اليت  تواً،  املتخذ  القرار  يف  عليها  املنصوص  للحماية  املتحدة 
األعضاء.  الدول  من  املتاحني  اإلضافيني  األفراد  هلؤالء  الفوري  بالوزع 
أفراد إضافيني إلعادة فتح  بتوفري  القرار  الوارد يف  أيضًا باإلذن  ويرحب 
مطار توزال لألغراض اإلنسانية؛ إاّل أن املتحدث حذر من أنه ستلزم زيادة 
تعزيز قوة األمم املتحدة للحماية إذا أريد تنفيذ اتفاقات وقف إطالق 
إنه ال ميكن  أيضًا  وقال  تنفيذاً كاماًل.  البوسنة وكرواتيا  النار يف وسط 
إضافة مهام بال حدود دون توفري املوارد الالزمة لذلك. وكانت حكومة 
بلده على استعداد لالنضمام إىل غريها من احلكومات يف اإلذن جبميع 
القادم،  الشهر  وخالل  العام.  األمني  طلبهم  الذين  اإلضافيني  األفراد 
سيتعني على اجمللس أن يبت يف بقية هذه الطلبات ألن التأخري سيعّرض 

للخطر املنجزات الكثرية اليت حققتها قوة األمم املتحدة للحماية 506 .
وذكر ممثل الواليات املتحدة أن حكومة بلده أيدت باستمرار وال 
ببعثات  القيام  إىل  دعيت  اليت  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  تؤيد  تزال 
السابقة. ويف األسابيع األخرية حدثت  يف غاية األمهية يف يوغوسالفيا 
تطورات مشجعة عديدة يف البوسنة واهلرسك وأثقلت التحّديات املتزايدة 
بسرعة كاهل املوارد املتاحة لقوة األمم املتحدة للحماية إىل أقصى حد. 
وتتفق الواليات املتحدة مع أعضاء اجمللس على ضرورة حصول هذه القوة 
على املوارد الالزمة ملواجهة هذه التحّديات. ويف سياق القرار املتخذ تواً، 
كان هْم حكومة بلده هو ضمان إتاحة املوارد املالية لدعم هذه العملية 

احليوية.
واحد،  اجمللس سيستعرض، يف غضون شهر  أن  إىل  القرار  ويشري 
بلده  وستنظر حكومة  للحماية.  املتحدة  األمم  قوة  احتياجات  مسألة 
السالم  فحفظ  وعاجل؛  جاد  حنو  على  املسألة  يف  الشهر  هذا  خالل 
قصارى جهده  الدويل  اجملتمع  فيها  يبذل  أن  للغاية جيب  هامة  مسألة 

املرجع نفسه، الصفحات 23 إىل 25.  506
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لتنظيم الوسيلة اليت يتم هبا توفري األموال لدعم هذه العمليات. وأشاد 
قوة  لقوات  الوثيق  اجلوي  الدعم  بتقدمي  إلذنه  باجمللس  أيضًا  املتحدث 
األمم املتحدة للحماية العاملة يف كرواتيا، مشرياً إىل أن تنفيذ ذلك من 
منظمة  جملس  موافقة  سيتطلب  األطلسي  مشال  حلف  منظمة  جانب 
حلف مشال األطلسي، وقائاًل إنه على ثقة من أن هذه املوافقة وشيكة 

احلدوث 507 .
األمم  قوة  توسيع  على  األمن  موافقة جملس  إن  الصني  ممثل  وقال 
املتحدة للحماية ومتديد واليتها تدل على أمل اجملتمع الدويل يف أن يهيئ 
وجود قوة األمم املتحدة للحماية ظروفًا مواتية لتحقيق تسوية سياسية 
مبكرة وشاملة. وأكد من جديد موقف بلده إزاء املسائل املتعلقة بقوة 
األمم املتحدة للحماية. أواًل، ال بّد من احرتام سيادة كرواتيا والبوسنة 
وسالمتها  املنطقة،  يف  املعنية  األخرى  البلدان  إىل  باإلضافة  واهلرسك، 
اإلقليمية. ثانيًا، ال تؤيد الصني استعمال القوة وال التهديد باستعماهلا، 
وال االستناد إىل الفصل السابع من امليثاق فيما يتعلق بعمليات حفظ 
السالم اليت تقوم هبا قوة األمم املتحدة للحماية. ولذلك ما زالت لديها 
ويف  تواً.  املتخذ  القرار  يف  السابع  الفصل  إىل  االستناد  على  حتفظات 
الوقت ذاته، فإهنا الحظت أن القرار قد حدد بعض القيود فيما يتعلق 
لعمليات  املباشر  اجلوي  الدعم  مبسألة  يتعلق  فيما  ثالثًا،  املسألة.  هبذه 
يستخدم  أاّل  جيب  أراضي كرواتيا،  داخل  للحماية  املتحدة  األمم  قوة 
الدعم اجلوي إاّل لكفالة أمن أفراد قوة احلماية أثناء أدائهم واجباهتم ويف 
الصراع  تسوية  إن  رابعًا،  العقابية.  لألغراض  وليس  النفس،  الدفاع عن 
املنطقة  أبناء  إاّل  السابقة لن حيققها، يف هناية املطاف،  يف يوغوسالفيا 
أنفسهم. وأخريًا، جيب التغلب على الصعوبات اليت تواجهها قوة احلماية 
من حيث األفراد ومن حيث املوارد املالية، وإن كان وزع جنود قوة احلماية 
جيب أن يتم بطريقة مرنة، حبسب درجة اإلحلاحية اليت تكتنف كل حالة 

على حدة 508 .
األمم  قوة  استمرار  يؤيد  بلده  وفد  أن  الروسي  االحتاد  ممثل  وذكر 
املتحدة للحماية، بيد أنه يعتقد أن جهود القوة ينبغي أن تكون موجهة 
حنو الغرض األساسي الذي أنشئت من أجله، مع إيالء اهتمام خاص 
للمهام ذات األولوية املربزة يف الفقرة 50 من تقرير األمني العام املؤرخ 
باملوارد  يتعلق  فيما  اتباع هنج رشيد  إىل  احلاجة  ومع  آذار/مارس،   16
املتحدة  األمم  أن  إىل  مشرياً  وقال،  املتحدة.  لألمم  املتاحة  احملدودة 
ينبغي  املهام  هذه  بأن  يؤمن  بلده  وفد  إن  جديدة،  مهام  واجهت  قد 
االضطالع هبا مع التقيد الدقيق بالوالية احلالية لقوة احلماية. ولكن إذا 
رئي أنه من الضروري إما تعديل الوالية أو توسيعها فإن ذلك سيتطلب 
امتداد  أيضًا  الروسي  االحتاد  ويؤيد  األمن،  جملس  يتخذه  إضافيًا  قراراً 

املرجع نفسه، الصفحات 26 إىل 28.  507
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الوثيق إىل كرواتيا، ويؤيد يف الوقت نفسه البحث  نطاق الدعم اجلوي 
عن السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق منتهى التعاون بني األمم املتحدة 
ومنظمة حلف مشال األطلسي، ألنه يعتقد أن وزع قوات جوية ملساندة 
القرارات ذات  أن يكون، كما هو مبني يف  ينبغي  املتحدة  األمم  أفراد 
الصلة، حتت سلطة جملس األمن ورهنًا بالتنسيق الوثيق مع األمني العام 

وقوة األمم املتحدة للحماية 509 .
وذكر الرئيس، متحدثًا بصفته ممثل فرنسا، أن وفد بلده تسره بصفة 
خاصة جوانب القرار اليت تعزز على حنو ال لبس فيه التزام اجمللس باملوافقة 
على جيع التعزيزات اليت طلبها األمني العام، للبوسنة وكرواتيا على حّد 
يف  اآلن  األعمال  متضي  أن  وجيب  نيسان/أبريل.  هناية  حبلول  سواء، 
اجتاهني، إذ جيب على اجملتمع الدويل أن يرسخ ما مت حتقيقه على الطبيعة، 
بقيام قوة األمم املتحدة للحماية بدعم إرادة األطراف إلقرار السلم، ويف 
هذا الصدد، ال ميكن مطلقًا استخدام قوة األمم املتحدة للحماية من 
أن  يتعني  الدبلوماسي،  الصعيد  اإلقليمية. وعلى  املكاسب  أجل محاية 
تستأنف قريبًا املناقشات بشأن املسائل اإلقليمية. ويف هذا الصدد، يبدو 

أن خطة االحتاد األورويب هي األساس الوحيد لالتفاق احملتمل 510 .

المقرر المؤرخ 2٧ نيسان/أبريل 1994 )الجلسة 
3369(: القرار 914 )1994(

يف اجللسة 3369، املعقودة يف 27 نيسان/أبريل 1994، أدرج اجمللس 
آذار/ و24  و16   11 املؤرخة  العام  األمني  تقارير  أعماله  جدول  يف 

 .1994 آذار/مارس   30 املؤرخة  العام  األمني  رسالة  وكذلك  مارس، 
وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثل البوسنة واهلرسك، بناًء على 
طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. مث 
وجه الرئيس )نيوزيلندا( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم 

من االحتاد الروسي وإسبانيا وفرنسا واململكة املتحدة 511 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 914 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

آذار/مارس   31 املؤرخ   )1994(  908 قراريه  تأكيد  يعيد  إذ 
1994، و913 )1994( املؤرخ 22 نيسان/أبريل 1994،

و16  آذار/مارس   11 املؤرخة  العام  األمني  تقارير  يف  نظر  وقد 
آذار/مارس و24 آذار/مارس 1994، ورسالته املؤرخة 30 آذار/مارس 

،1994

املرجع نفسه، الصفحات 32 إىل 36.  509

املرجع نفسه، الصفحات 39 إىل 41.  510
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وتصميمًا منه على تعزيز عمليات قوة األمم املتحدة للحماية وفاء 
لواليتها،

وإذ يكرر تأكيد عزمه على ضمان أمن قوة األمم املتحدة للحماية 
وحرية تنقلها فيما يتعلق جبميع مهامها، وإذ يتصرف، حتقيقًا هلذه األغراض، 
فيما يتعلق بقوة األمم املتحدة للحماية يف جهورية كرواتيا ويف جهورية 

البوسنة واهلرسك، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
آذار/  11 املؤرخة  العام  األمني  بتقارير  أخرى  مرة  يرحب   -  1

مارس و16 آذار/مارس و24 آذار/مارس 1994، وبرسالته املؤرخة 30 
آذار/مارس 1994؛

يقرر أن يأذن، على النحو الذي أوصى به األمني العام يف   -  2
الوثائق املذكورة أعاله، بزيادة عدد أفراد قوة األمم املتحدة للحماية مبا 
يصل إىل 550 6 من اجلنود اإلضافيني، و150 من املراقبني العسكريني، 
و275 من مراقيب الشرطة املدنيني، باإلضافة إىل الزيادة اليت متت املوافقة 

عليها بالفعل يف القرار 908 )1994(؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره النشط.  -  3

وحتدث ممثل فرنسا بعد التصويت، فرحب حبقيقة أن اجمللس منح 
قوة األمم املتحدة للحماية التعزيزات اليت طلبها األمني العام ولكن مع 
تشديده على أن القرار كان ينبغي أن يأيت يف آخر آذار/مارس عندما 
جرى متديد والية القوة. وال يسع فرنسا إاّل أن تأسف هلذا التأخري الذي 
الزاوية  من  اجمللس،  يعرب  ومل  امليدان.  يف  للحالة  نظراً  يربره  ما  له  ليس 
يظهر  ومل  تتطلبه،  الظروف  الذي كانت  الواضح  العزم  عن  السياسية، 
تتوقعه منه يف وقت  املتحدة للحماية أن  لقوة األمم  الذي حيق  الدعم 
تواجه فيه مهمات إضافية يف بيئة متزايدة اخلطورة. وبعدما أذن بزيادة 
عدد أفراد القوة، جيب اآلن على الدول األعضاء أن تستجيب للطلبات 

اجلدية من األمانة العامة 512 .
واضحًا  تأكيداً  يؤكد  اجمللس  قرار  أن  املتحدة  اململكة  ممثل  وذكر 
دعم اجمللس لقوة احلماية، ويشري إىل عزمه على وقف األعمال القتالية 
آخر  يف  أنه  إىل  وأشار  البلد.  هذا  يف  سلمية  تفاوضية  تسوية  وإجياد 
جلسة عقدها اجمللس عن البوسنة، بتاريخ 21 نيسان/أبريل، اختذ اجمللس 
البوسنيني  الصرب  قوات  هجمات  أدان  الذي   )1994( القرار 913 
على غورازدي وطالب بانسحاهبا وبوضع هناية لألعمال القتالية. ومبوازاة 
ذلك، أوضحت األمم املتحدة ومنظمة حلف مشال األطلسي أنه يتعني 
استخدام القوة إذا مل يتم االمتثال لتلك العناصر. وبفضل تصميم قوة 
األمم املتحدة للحماية ومنظمة حلف مشال األطلسي، انتهى التهديد 
تتعاون  بأن  األطراف  جيع  املتحدة  اململكة  وتطالب  هناك.  املباشر 
ووكاالت  املتحدة  األمم  يف  اآلخرين  واألفراد  احلماية  قوة  مع  بالكامل 
وقال  غورازدي.  على  اهلجوم  عن  الناجة  اآلثار  احتواء  اإلغاثة هبدف 

S/PV.3369، الصفحتان 2 و3.  512

القرارات  أحكام  أن  ينسوا  أاّل  ينبغي  البوسنيني  الصرب  إن  املتحدث 
نافذة،  تبقى  األطلسي  مشال  حلف  منظمة  جملس  مؤخراً  اختذها  اليت 
وأهنا تطبق يف حالة اهلجمات على املناطق اآلمنة األخرى أو هتديدها. 
النشاط  الرامية إىل حشد  الكامل للجهود  وتقدم حكومة بلده دعمها 
الدبلوماسي لألمم املتحدة واالحتاد األورويب والواليات املتحدة واالحتاد 
الروسي، مبا يف ذلك العمل الذي جيري القيام به من خالل إنشاء فريق 

اتصال 513 .

المقرر المؤرخ 11 آب/أغسطس 1994 )الجلسة 
3416(: بيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 26 متوز/يوليه 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن، 
أبلغ األمني العام عن صعوبات خطرية تواجه عمليات قوة األمم املتحدة 
يد  القوة على  أمام  املرور  منافذ  إعاقة كافة  للحماية يف كرواتيا بسبب 
وعمليات    514 املتحدة  األمم  حبماية  املشمولة  املناطق  يف  املتظاهرين 
النار  إطالق  اتفاق وقف  على رصد  القوة  قدرة  أن  تعين  هذه  اإلعاقة 
املعلن يف 29 آذار/مارس قد هبطت إىل حّد كبري، ومن النتائج املباشرة 
لذلك تزايد عدد انتهاكات االتفاق وتصاعد التوترات يف منطقة الفصل. 
مهامهم  أداء  من  القوة  أفراد  اإلعاقة  هذه  متنع  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
العام مع مسؤويل  التقى املمثل اخلاص لألمني  األساسية األخرى. وقد 
حكومة كرواتيا من أجل بيان مدى خطورة احلالة هلم ومسؤولية حكومة 
كرواتيا عن كفالة عدم إعاقة عمل القوة. وأبلغهم أيضًا أن لدى القوة 
عمليات  من  العديد  يف  الكرواتية  الشرطة  مشاركة  على  واضحًا  دليال 
إعاقة العبور وأن احلكومة الكرواتية تعد منتهكة جلوانب من اتفاق وقف 
النار. ويف حني أن حكومة كرواتيا قد ال تكون مسيطرة متامًا  إطالق 
على املتظاهرين فإهنا ال شك مسؤولة مسؤولية كاملة عن كفالة عدم منع 
اضطالع القوة بواليتها من جراء أعمال املتظاهرين هذه. وحذر األمني 
العام من أن احلالة الراهنة ال ميكن السماح باستمرارها. فبدون استعادة 
القوة حلرية احلركة، فإن األحوال الصعبة املتصلة باإلمدادات والسوقيات 
قد تؤدي إىل تقليل سريع لقدرات البعثة. وحذر األمني العام من أنه يف 
حالة استمرار هذه احلالة دون تقومي، فإن القوة ستعجز عن العمل وفقًا 
إىل  يدعو حكومة كرواتيا  بأن  اجمللس  وأوصى  إليها.  املوكولة  للواليات 

الوفاء بالتزاماهتا إزاء القوة وإهناء حاالت سد الطرق القائمة.
ويف اجللسة 3416، املعقودة يف 11 آب/أغسطس 1994، أدرج 
جدول  إقرار  وبعد  أعماله.  جدول  يف  أعاله  املذكورة  الرسالة  اجمللس 
أعقاب  يف  له،  ُأذن  قد  أنه  الروسي(  )االحتاد  الرئيس  ذكر  األعمال، 

املرجع نفسه، الصفحة 3.  513
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مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل 
نيابة عن اجمللس 515 .

يشعر جملس األمن ببالغ القلق إزاء رسالة األمني العام املؤرخة 26 
متوز/يوليه 1994 وإزاء التقارير األخرى املقدمة من األمانة العامة عن 
املتحدة  األمم  قوة  عمليات  وجه  يف  نشأت  اليت  الصعوبات  استمرار 
وجه  يف  املتظاهرون  يضعها  اليت  املعوقات  بسبب  يف كرواتيا  للحماية 
ويعترب  املتحدة.  األمم  املشمولة حبماية  املناطق  إىل  احلماية  قوة  دخول 
اجمللس أن هذه املعوقات من جانب مواطنني كرواتيني وكذلك العراقيل 
ذات الصلة اليت تفرضها السلطات الكرواتية على حرية حركة قوة احلماية 
أمور غري مقبولة. ويف هذا الصدد، يعرب اجمللس عن استيائه إزاء املعوقات 
املتبقية اليت تسد الطرق املؤدية إىل املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة 

يف جهورية كرواتيا.
ويشعر اجمللس بالتشجيع لتوقيع اتفاق 4 آب/أغسطس 1994 بني 
حكومة جهورية كرواتيا وقوة األمم املتحدة للحماية بشأن اإلجراءات 
وإليها،  باحلماية  املشمولة  املناطق  من  احلماية  قوة  مرور  حلركة  املنظمة 
ويرحب  بإخالص.  أحكامه  تنفذ  أن  الكرواتية  السلطات  إىل  ويطلب 
اجمللس بالتقدم احملرز منذ توقيع هذا االتفاق يف فتح إحدى عشرة نقطة 
عبور من أصل تسع عشرة نقطة. بيد أن اجمللس يذّكر حكومة جهورية 
كرواتيا بالتزامها بتسهيل وصول قوة احلماية دون عراقيل إىل جيع نقاط 
العبور التسع عشرة املتفق عليها يف اتفاق وقف إطالق النار املؤرخ 29 

آذار/مارس 1994.
ويف هذا السياق، يشعر اجمللس بالقلق أيضًا إزاء استمرار املمارسة 
مكوس  جبباية  جهورية كرواتيا  حكومة  قيام  يف  املتمثلة  املقبولة  غري 
الطرق  استخدام  للحماية على  املتحدة  األمم  قوة  أخرى من  وضرائب 
واملطارات يف جهورية كرواتيا. إن اجمللس يستنكر بشدة أّي إجراء من 
شأنه أن يعرقل سري عمل قوة احلماية ويزيد من التكلفة املرتفعة بالفعل 
لعملية حفظ السالم يف كرواتيا. وإذ يشري اجمللس إىل الفقرة 7 من قراره 
حكومة  حيث  فإنه   ،1994 آذار/مارس   31 املؤرخ   )1994(  908
جهورية كرواتيا مرة أخرى على إبرام اتفاق بشأن مركز القوات مع قوة 
األمم املتحدة للحماية دون مزيد من التأخري، وعلى تسوية املسألة املشار 

إليها أعاله وأّية مسائل أخرى وفقًا ألحكام االتفاق.
التزامه بسيادة جهورية كرواتيا وسالمتها  ويؤكد اجمللس من جديد 
اإلقليمية وحبق جيع املشردين والالجئني يف العودة إىل ديارهم. ويتوقع 
اجمللس من حكومة جهورية كرواتيا أن تتعاون تعاونًا كاماًل مع ما تبذله 

قوة األمم املتحدة للحماية من جهود.

.S/PRST/1994/44  515

المقرر المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1994 )الجلسة 
3434(: القرار 94٧ )1994(

و844   )1993(  836 بالقرارين  وعماًل   ،1994 أيار/مايو   9 يف 
إبالغ اجمللس  من أجل  تقريراً  العام إىل اجمللس  )1993(، قدم األمني 
املناطق  بتنفيذ مفهوم  يتعلق  فيما  املستفادة  والدروس  املتحققة  بالنتائج 
على  التحسينات  بعض  اقرتاح  واهلرسك، فضاًل عن  البوسنة  اآلمنة يف 

األمد القصري 516 .
وقال األمني العام إن األمر يقتضي إعادة صياغة النهج املتبع حاليًا 
اآلمنة  املناطق  مفهوم  وضع  يف  فالنجاح  اآلمنة.  باملناطق  يتعلق  فيما 
هي:  غالبة  أمهية  ذات  مبادئ  بثالثة  القبول  يقتضي  التنفيذ   موضع 
)أ( أن القصد من املناطق اآلمنة هو يف األساس محاية السكان وليس 
محاية األرض؛ )ب( أن طريقة تنفيذ مهمة إقامة املناطق اآلمنة ال ينبغي 
هلا أن تنتقص، بل باألحرى أن حتّسن، من الواليات األصلية للقوة يف 
البوسنة واهلرسك، وهي دعم عمليات املساعدة اإلنسانية واملسامهة يف 
عملية السلم بوجه عام عن طريق تنفيذ عمليات وقف إطالق النار وفض 
االشتباك بني القوات على الصعيد احمللي؛ )ج( جيب أن تأخذ الوالية 

يف االعتبار التقييدات املفروضة على موارد قوة األمم املتحدة للحماية.
نطاق  توسيع  باستصواب  اعتقاده  دعم  عن  العام  األمني  وأعرب 
مفهوم املناطق اآلمنة لتشمل مناطق أخرى يف البوسنة واهلرسك، قائاًل 
اآلمنة  باملناطق  املتعلقة  اجمللس  التزامات  على  جمدداً  التأكيد  مع  إنه، 
القائمة، يعتقد أن مصادر التوتر يف أماكن أخرى من اجلمهورية جيب 
وقف  عمليات  ذلك  يف  مبا  أخرى،  تدابري  اختاذ  طريق  عن  معاجلتها 
إطالق النار على الصعيد احمللي، والقيام بعمليات وزع بسيطة ملراقيب قوة 
األمم املتحدة للحماية. وباإلضافة إىل الرتتيبات املعمول هبا اآلن بالنسبة 
حلماية املناطق اآلمنة، من الضروري القيام مبا يلي: )أ( أن حتدد مهمة 
قوة األمم املتحدة للحماية فيما يتعلق باملناطق اآلمنة حتديداً واضحًا؛ 
)ب( أن تعني حدود املناطق اآلمنة بوضوح؛ )ج( أن حُترتم هذه املناطق؛ 
أساس “اإلخطار” )وليس  الكاملة، على  التنقل  أن تكفل حرية  )د( 
على أساس “اإلذن”( من أجل توفري املعونة اإلنسانية للمناطق اآلمنة.

ومع أن املناطق اآلمنة ميكن أن تكون أكثر فعالية وأيسر تطويعًا، 
فإهنا ال متثل يف حّد ذاهتا حاًل طويل األجل للنزاع يف البوسنة واهلرسك. 
عن  ميكن  مؤقتة  آلية  اآلمنة  املناطق  مفهوم  اعتبار  باألحرى،  وينبغي، 
طريقها محاية بعض الفئات السكانية الضعيفة ريثما تتحقق تسوية سلمية 
العام بأن يوافق جملس  التفاوض، ولذا أوصى األمني  شاملة عن طريق 
األمن على البيان املتعلق مبهمة قوة األمم املتحدة للحماية بشأن املناطق 
املتحدة للحماية بأن تعني بدقة حدوداً  اآلمنة، وبأن يأذن لقوة األمم 

هلذه املناطق، وبأن يوافق على الرتتيبات احملددة يف تقريره.

.S/1994/555  516



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

بالقرار 908 )1994(،  أيلول/سبتمرب 1994، وعماًل  ويف 17 
يف  اجمللس  يساعد  أن  به  املقصود  تقريراً  اجمللس  إىل  العام  األمني  قدم 

مداوالته بشأن جتديد والية قوة األمم املتحدة للحماية 517 .
وقال األمني العام يف التقرير إن املنازعات يف يوغوسالفيا السابقة 
األمم  قوة  عمليات  على  مباشرة  بصورة  وتؤثر  وثيق  حنو  على  مرتابطة 
مقدونيا  وجهورية  واهلرسك،  والبوسنة  يف كرواتيا،  للحماية  املتحدة 
فريق  أعمال  أن تكون  السياق، ميكن  السابقة. ويف هذا  اليوغوسالفية 
االتصال، الذي يضم 5 دول كربى تعمل مع الرئيسني املتشاركني للجنة 
أمهية كبرية  ذات  السابقة،  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية 

بالنسبة ملستقبل قوة األمم املتحدة للحماية.
وفيما يتعلق بكرواتيا، حدد األمني العام أربعة جماالت ذات إشكال 
يف والية قوة األمم املتحدة للحماية تتطلب إعادة النظر: جتريد املناطق 
املشمولة حبماية األمم املتحدة من السالح؛ واستعادة السلطة الكرواتية 
يف “املناطق الوردية”؛ وإنشاء نقاط مراقبة على احلدود؛ وتقدمي املساعدة 
لعودة الالجئني واملشردين إىل ديارهم. وينبغي هلذه البنود األربعة جيعًا 
إما أن ُتفرض فرضًا أو أن حتظى مبوافقة كال الطرفني على تنفيذها. وال 
النوع  للحماية وسيلة اختاذ إجراءات من هذا  املتحدة  متلك قوة األمم 

لفرضها، أما تعاون الطرفني فقد اتسم باملراوغة.
وقال األمني العام كذلك إن التقدم يف كرواتيا كان بطيئًا وثبت أنه مل 
يكن كافيًا للتخفيف من الرغبة الكرواتية املربرة يف التوصل إىل حل سريع 

ملشكلة إعادة إدماج املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة يف كرواتيا.
بالعودة  تسمح  ظروف  إجياد  جمال  يف  املساعدة  تقدمي  زال  وما 
الطوعية للمشردين إىل أوطاهنم يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة 
أو قرهبا حيظى بأعلى أولوية بالنسبة لقوة األمم املتحدة للحماية. وجتري 
مناقشات فيما بني مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وقوة األمم 
املتحدة للحماية وكال طريف النزاع بشأن تنفيذ مشروع رائد للعودة الطوعية 

إىل عدد من القرى املختارة يف منطقة الفصل أو قرهبا 518 .
وقال األمني العام إنه كان، لدى النظر يف خمتلف اخليارات بالنسبة 
أن  إلمكانية  متحسبًا  يف كرواتيا،  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  لوجود 
حيدث جتميد يف احلالة يف املوقع يؤدي إىل مأزق ال يسهم فيه استمرار 
وجود القوة إاّل يف احملافظة على احلالة الراهنة غري املرضية. غري أن من 
األمهية مبكان، يف الظروف احلالية، كفالة استمرار االحرتام التفاق وقف 
إطالق النار. ويف الوقت ذاته، ال بد من بذل مزيد من اجلهود إلجياد 
أساس للشروع من جديد يف املفاوضات. وهذه مهام تتطلب استمرار 

وجود قوة األمم املتحدة للحماية يف كرواتيا.

.Add.1و S/1994/1067  517
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األمني العام بشأن عودة الالجئني واملشردين )S/1994/1067، الفقرة 39(.

وفيما يتعلق بالبوسنة واهلرسك، قال األمني العام إن اخلربة املستفادة 
خالل األشهر الستة املاضية أدت إىل تعزيز التفاهم املتبادل، والتخطيط 
املشرتك، والتعاون بني القوة ومنظمة حلف مشال األطلسي، كما أدى 
األمم  قوة  متكني  إىل  انتظارها  طال  اليت  اإلضافية  القوات  وزع  جناح 
التقدم  فرص  من  االستفادة  على  قدرهتا  حتسني  من  للحماية  املتحدة 
غري أن إمكانية حدوث مزيد من التفاقم والتكثيف يف النزاع يف البوسنة 
واهلرسك قد أبرزت جماالت حمدودية قوة احلماية، كما أبرزت عدداً من 
الدول األعضاء  بأن بعض  العام  األمني  القلق. وأقر  تثري  اليت  اجملاالت 
أصبحت تعتقد أن االسرتاتيجية اليت يتبعها اجملتمع الدويل واليت تنطوي 
الناشط  التعاون  على  اعتماداً  إاّل  السالم  حلفظ  لقوة  وزع  عدم  على 
لألطراف مل تعد كافية خلدمة األهداف املعلنة يف قرارات اجمللس غري أنه 
حذر من أن اللجوء إىل املثبطات سيغري من طبيعة وجود األمم املتحدة 
يف املنطقة وينطوي على أخطار غري مقبولة تتعرض هلا قوة األمم املتحدة 
للحماية. وستكون النتيجة مبثابة حتول أساسي عن منطق حفظ السالم 
إىل منطق احلرب وستقتضي انسحاب قوة األمم املتحدة للحماية من 
البوسنة واهلرسك. وعليه فقد أعطى األمني العام توجيهاته بوضع خطط 
لالنسحاب خالل فرتة قصرية عند االقتضاء، غري أنه أوضح أن أّي نظر 
اليت  املهام  يراعي  أن  ينبغي  القوة  انسحاب  قرارات تؤدي إىل  اختاذ  يف 
تسوية سياسية  احلاضر ويف غياب  الوقت  بنجاح يف  القوة  هبا  تضطلع 
هذه  يف  يوصي  ال  لذلك،  إنه،  قائاًل  األطراف،  جلميع  مقبولة  شاملة 
املرحلة بسحب القوة. بيد أنه يوصي، نتيجة الستمرار صرب البوسنة، 
بوجه خاص، يف مضايقة األقليات يف البوسنة واهلرسك، أن ينظر اجمللس 
جيع  يف  املدنية  املتحدة  األمم  لشرطة  موحدة  والية  القوة  تفويض  يف 
يتعلق  فيما  فعاًل  املفوضة  الوالية  غرار  على  واهلرسك،  البوسنة  أراضي 

بكرواتيا.
وأوصى األمني العام أيضًا بتجديد والية القوة ملدة ستة أشهر. وقال 
كذلك إن اجمللس قد يود أن يؤيد أنشطة القوة فيما يتصل بإزالة األلغام 
يف البوسنة واهلرسك، وأن يؤيد اقتناء عدد صغري من املركبات احملمية من 
اإللغام من أجل استخدامها يف املناطق اليت يشتبه يف وجود ألغام فيها. 
وأوصى أيضًا بأن يقر اجمللس السياسة والربامج اإلعالمية للقوة، مبا يف 
يف  يعيشون  الذين  للسكان  تتيح  هلا  مستقلة  إذاعة  حمطة  إنشاء  ذلك 
مناطق البعثة احلصول على معلومات حمايدة ووقائعية وجيدة التوقيت، 
املتحدة  األمم  قوة  تبذله  ملا  وتأييده  اجلمهور  فهم  من  يزيد  حنو  على 

للحماية من جهود يف جمال “صنع السلم” يف يوغوسالفيا السابقة.
ويف اجللسة 3434، املعقودة يف 30 أيلول/سبتمرب 1994، أدرج 
العام املؤرخ 17 أيلول/سبتمرب 1994 يف جدول  اجمللس تقرير األمني 
أعماله. وبعد إقرار 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 السيد فالديسالف يوفانوفيتش، 
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بناًء على طلبه، إىل خماطبة اجمللس أثناء نظره يف البند. مث وجه الرئيس 
انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم من إسبانيا  )إسبانيا( 
وفرنسا واململكة املتحدة 519 ، وتال بعض التنقيحات اليت أدخلت على 
عدة  إىل  أيضًا  اجمللس  أعضاء  انتباه  ووجه  املؤقت.  شكله  يف  املشروع 

وثائق أخرى 520 .
وأوجز ممثل البوسنة واهلرسك مالحظتني فيما يتعلق بتجديد والية 
قوة األمم املتحدة للحماية. أواًل، إن كل قرار من قرارات جملس األمن 
حيدد والية قوة األمم املتحدة للحماية اختذ يف سياق التزام اجمللس القاطع 
على  ثانيًا،  وبسيادهتا.  واهلرسك  البوسنة  جلمهورية  اإلقليمية  بالسالمة 
الرغم من أن البعض قد يرغبون يف وصف قوة األمم املتحدة للحماية 
بأهنا بعثة من بعثات حفظ السالم، فإن واليتها أكثر تعقيداً. وال توجد 
يف تلك الوالية أّية إشارة إىل حفظ السالم وإمنا توجد إشارة فيها إىل مهام 
حمددة، تدعو إىل اختاذ “تدابري ضرورية” وردود واجبة على اهلجمات 
على املناطق املدنية اآلمنة وانتهاكات القواعد اإلنسانية. وقال املتحدث 
إن أّية هتديدات تتعرض هلا جهورية البوسنة واهلرسك وقوات دفاعها اليت 
متارس مسؤولية الدفاع عن مواطنيها املدنيني وسالمتها اإلقليمية وسيادهتا 
جيب أن تعترب، يف هذا السياق، خمالفة لنص وروح قرارات جملس األمن 
ذات الصلة. وقال إن والية القوة ينبغي عدم إعادة تعريفها، بل ينبغي 
باألحرى، إذا مل تكن هناك “قدرة عملية على تنفيذ الوالية األصلية”، 
توفري موارد إضافية أو إهناء الوالية. ومن الضروري إعادة حتديد األهداف 

الواضحة لوالية قوة األمم املتحدة للحماية 521 .
برملان  بقرار  ملتزمة  تزال  ال  بلده  حكومة  أن  ممثل كرواتيا  وذكر 
بعناصر  ترحب  وهي  للحماية،  املتحدة  األمم  قوة  والية  بشأن  كرواتيا 
منها  املتعلقة  وخاصة  القرار،  مشروع  يف  أدجمت  اليت  القرارات   تلك 
األشخاص  لعودة  الرائد  واملشروع  احلدود  ومراقيب  الوردية”  “املناطق  بـ 
املشردين إىل ديارهم يف املناطق احملتلة. ويعتقد وفد بلده أن مشروع القرار 
يضع عملية البحث عن حلول يف االجتاه الصحيح ويأمل أن يبدأ فريق 
وروح  مع نص  املتسقة  اإلجراءات  تنفيذ  فوراً  املتحدة  واألمم  االتصال 
مشروع القرار لكي ال تضطر األطراف املعنية إىل النظر يف والية جديدة 
لقوة األمم املتحدة للحماية بعد 100 يوم. ويؤكد أيضًا على أن قرار 
قبول الوالية اجلديدة لقوة األمم املتحدة للحماية اختذ إىل حّد كبري على 

.S/1994/1120  519

رسالتان مؤرختان 9 و28 أيلول/سبتمرب 1994، على التوايل، موجهتان   520

إىل األمني العام من ممثل يوغوسالفيا )S/1994/1045، وS/1994/1108(؛ ورسالتان 
مؤرختان 15 و26 أيلول/سبتمرب 1994، على التوايل، موجهتان إىل رئيس جملس 
 16 مؤرخة  ورسالة  وS/1994/1095(؛   ،S/1994/1058( ممثل كرواتيا  من  األمن 

.)S/1994/1062( أيلول/سبتمرب 1994 موجهة إىل األمني العام من ممثل كرواتيا
S/PV.3434، الصفحتان 2 و3.  521

أساس أن فريق االتصال سيبدأ على الفور العمل يف وضع اخلطة الشاملة 
إلعادة الدمج بالنسبة لكرواتيا، وهي اخلطة اليت تتيح االستقالل احمللي 
يف املناطق اليت كانت فيها أغلبية صربية قبل احلرب يف كرواتيا، مع اتباع 
نفس تدابري القبول/الرفض اليت ينبغي تطبيقها على جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية “ووكاالئها” يف أكني. ويؤكد أيضًا على أمهية االعرتاف املتبادل 
باحلدود القائمة بني كرواتيا وجهورية يوغوسالفيا االحتادية، باعتبار أن 
التالية من أنشطة فريق االتصال. وأعرب املتحدث،  ذلك ميثل اخلطوة 
أن خيتتم كلمته، عن أسفه إلعطاء جهورية يوغوسالفيا االحتادية  قبل 
احلق يف خماطبة اجمللس. وقال إن موقف حكومة بلده يتمثل يف أن والية 
قوة األمم املتحدة للحماية ال تنطبق إاّل على أراضي كرواتيا، والبوسنة 
واهلرسك، وجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وبالتايل فإن جهورية 
يتعلق  فيما  خاص  مركز  أّي  تعطى  أن  ينبغي  ال  االحتادية  يوغوسالفيا 

مبسألة قوة األمم املتحدة للحماية 522 .
وذكر السيد يوفانوفيتش أن جهورية يوغوسالفيا االحتادية ترى أن 
للحماية  املتحدة  األمم  قوة  هبا  تقوم  اليت  السلم  عملية  إهناء  شروط 
ضروري  احملمية  املناطق  يف  القوة  وجود  استمرار  وأن  بعد  تتحقق  مل 
يف  القوة  وجود  وقد كان  عام.  سياسي  حل  إىل  التوصل  يتم  أن  إىل 
الصرب.  املدنيني  أمهية حيوية حلماية سكان كرايينا  ذا  احملمية  املناطق 
ورأى املتحدث أن مسألة متديد والية القوة ينبغي النظر إليها على حنو 
منفصل عن البحث عن حل سياسي لألزمة. وقال إنه ال ميكن لطرف 
ملمارسة  الصرب كأداة  السكان  القوة ومحاية  يستخدم متديد والية  أن 
العكس من ذلك، كان  التفاوض. وعلى  السياسي يف عملية  الضغط 
وجود القوة شرطًا مسبقًا لتيسري التوصل إىل حل سياسي. ويتفق وفد 
إىل خيار عسكري  اللجوء  أن  وهو  العام  األمني  تقييم  مع  متامًا  بلده 
ستكون له عواقب وخيمة ال ميكن توقعها. ويشاطر الوفد أيضًا األمني 
إجياد تسوية سياسية  الرامية إىل  املتمثل يف أن جيع اجلهود  رأيه  العام 
للنزاع مل تستنفد بعد. وجهورية يوغوسالفيا االحتادية مقتنعة بأن سياسة 
من ثالث مراحل هي السبيل الوحيد لتحقيق السلم. وبناًء على نتائج 
وقف إطالق النار، ينبغي أن ُتستأنف بسرعة املفاوضات بشأن تدابري 
بناء الثقة وإعادة إقامة العالقات والبنية األساسية االقتصادية، مما سيتيح 
يوغوسالفيا  جهورية  أن  املتحدث كذلك  وذكر  فانس.  خطة  حتقيق 
إقناع  وحاولت  االتصال  فريق  خلطة  الكامل  تأييدها  قدمت  االحتادية 
قيادة الصرب البوسنيني أن تقبلها. وأملح إىل أن اتفاقًا واضحًا مكتوبا 
البوسنيني ينبغي أن يكون  من جانب فريق االتصال على أن الصرب 
هلم احلق املماثل يف إقامة عالقات كونفيدرالية مع جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية سيفتح الباب أمام إمكانية أن يعطي صرب البوسنة موافقتهم 
على خطة فريق االتصال. وتطرق املتحدث إىل مشروع القرار املعروض 

املرجع نفسه، الصفحات 3 إىل 5.  522
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يتضمن  القرار  مشروع  حيال كون  األسف  عن  فأعرب  اجمللس،  على 
أحكامًا حمددة قال إهنا خارجة عن املسألة قيد النظر، تتصل مبسائل ال 
ينبغي تناوهلا يف “قرار إجرائي” بشأن متديد والية قوة األمم املتحدة. 
الثالثة واخلامسة من الديباجة وإىل  وأشار يف هذا الصدد إىل الفقرتني 
الفقرات 4 و5 و6 و10 و11 و13 و14 من منطوق مشروع القرار. 
وقال كذلك إن خمتلف أحكام الفقرة 14 من املنطوق حتاول أن تفرض 
حلواًل سياسية “تتناقض تناقضًا صارخًا” مع خطة فانس، اليت تقضي 
بأن حيسم املركز السياسي للمناطق املشمولة باحلماية وذلك فقط بعد 

تطبيق جيع أحكام اخلطة 523 .
املنقحة شفويًا  بصيغته  القرار،  للتصويت مشروع  ُطرح  وبعد ذلك 
 ،)1994(  947 القرار  بوصفه  باإلجاع  واعتمد  املؤقت،  شكله   يف 

ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

النزاعات يف  بشأن  الصلة  ذات  السابقة  قراراته  إىل جيع  إذ يشري 
قراره  السياق  هذا  من جديد يف  يؤكد  وإذ  السابقة،  يوغوسالفيا  إقليم 
908 )1994( املؤرخ 31 آذار/مارس 1994، بشأن والية قوة األمم 

املتحدة للحماية،
وقد نظر يف تقريري األمني العام املؤرخني 9 أيار/مايو و17 أيلول/

سبتمرب 1994،
يف  للنزاعات  شاملة  تفاوضية  تسوية  بالتماس  التزامه  يؤكد  وإذ 
يوغوسالفيا السابقة مبا حيفظ السيادة والسالمة اإلقليمية جلميع الدول 
هناك داخل حدودها املعرتف هبا دوليًا، وإذ يشدد على ما يعلقه من 

أمهية على االعرتاف املتبادل بذلك،
التوجيهية  للجنة  املتشاركني  الرئيسني  جهود  باستمرار  يرحب  وإذ 

للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة،
وإذ يرحب أيضًا جبهود الدول األعضاء يف إطار فريق االتصال، وإذ 
يشدد على ما ألعمال فريق االتصال ودورها يف العملية الشاملة إلقرار 

السلم يف املنطقة من أمهية قصوى،
األمم  الرئيسية خلطة  األحكام  تنفيذ  يتعني  زال  ما  بأنه  يسّلم  وإذ 
ذات  األمن  جملس  وقرارات  جهورية كرواتيا  يف  السالم  حلفظ  املتحدة 
الصلة، ال سيما القرار 871 )1993( املؤرخ 4 تشرين األول/أكتوبر 

،1993
وإذ يؤكد أن قوة األمم املتحدة للحماية تؤدي دوراً أساسيًا يف منع 
واحتواء األعمال العدائية، مهيئة بذلك الظروف الالزمة لتحقيق تسوية 

سياسية شاملة،

املرجع نفسه، الصفحتان 5 و6.  523

القوة،  بأفراد قوة األمم املتحدة للحماية ألدائهم لوالية  وإذ يشيد 
اإلنسانية ورصد  املساعدة  إيصال  للمعاونة على  وعلى وجه اخلصوص 

إجراءات وقف إطالق النريان،
املتحدة  األمم  قوة  أمن  ضمان  على  تصميمه  تأكيد  يكرر  وإذ 
للحماية وحرية تنقلها فيما يتعلق جبميع مهامها، وإذ يتصرف، حتقيقًا 
هلاتني الغايتني، بالنسبة لقوة األمم املتحدة يف جهورية كرواتيا ويف جهورية 

البوسنة واهلرسك مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
يرحب بتقرير األمني العام املؤرخ 17 أيلول/سبتمرب 1994،   -  1
املتحدة  األمم  قوة  أنشطة  بشأن  فيه  الواردة  املقرتحات  على  ويوافق 

للحماية فيما يتصل بإزالة األلغام واألعالم والشرطة املدنية؛
إضافية  لفرتة  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  يقرر متديد والية   -  2

تنتهي يف 31 آذار/مارس 1995؛
حيث جيع األطراف واملعنيني اآلخرين على التعاون مع قوة   -  3
األمم املتحدة للحماية يف تنفيذ واليتها، واالمتناع عن القيام بأّي عمل 

عدائي أو استفزازي ضد أفراد القوة، وضمان أمنهم وحرية تنقلهم؛
يطلب إىل األمني العام أن يقدم، يف أجل ال يتجاوز 20   -  4
كانون الثاين/يناير 1995، تقريراً عن التقدم احملرز حنو تنفيذ خطة األمم 
املتحدة حلفظ السالم يف جهورية كرواتيا وجيع قرارات جملس األمن ذات 
الصلة، آخذاً يف االعتبار موقف احلكومة الكرواتية، ويقرر أن يعيد النظر 

يف والية قوة األمم املتحدة للحماية يف ضوء ذلك التقرير؛
 871 القرار  ضوء  يف  العام،  األمني  إىل  أيضًا  يطلب   -  5
)1993(، أن يدرج يف ذلك التقرير معلومات عن التقدم احملرز حنو )أ( 
املشمولة  املناطق  مع  احلديدية  والسكك  الربية  بالطرق  املواصالت  فتح 
حبماية األمم املتحدة وبقية جهورية كرواتيا؛ و)ب( توفري إمدادات املياه 
والكهرباء يف جيع مناطق كرواتيا لصاحل جيع مواطنيها؛ و)ج( فتح خط 

أنابيب حبر األدرياتيك؛
العام إىل استكمال تقريره املقدم عماًل بقرار  يدعو األمني   -  6
جملس األمن 838 )1993( املؤرخ 10 حزيران/يونيه 1993، وتوسيع 
نطاقه حسب االقتضاء ليشمل املناطق األخرى اليت جيري فيها وزع قوة 

األمم املتحدة للحماية؛
ديارهم  إىل  طوعيًا  العودة  يف  املشردين  جيع  حق  يؤكد   -  7

األصلية يف أمان وكرامة مبساعدة اجملتمع الدويل؛
جيع  بأن  القائل  الثابت  للمبدأ  تأييده  جديد  من  يؤكد   -  8
اإلقرارات والتصرفات اليت صدرت باإلكراه، وال سيما املتعلقة باألرض 

وامللكية، باطلة والغية؛
يطلب إىل جيع األطراف واملعنيني اآلخرين االمتثال امتثااًل   -  9
كاماًل جلميع قرارات جملس األمن املتعلقة باحلالة يف يوغوسالفيا السابقة، 
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للحماية يف كرواتيا،  املتحدة  األمم  بقوة  اخلصوص  على وجه  واملتعلقة 
لتهيئة الظروف اليت من شأهنا أن تسهل تنفيذ واليتها تنفيذاً كاماًل؛

حيثما  فيها،  مبا  الضرورية،  الرتتيبات  ألن  قلقه  عن  يعرب   -  10
اقتضى األمر، االتفاقات املتصلة مبركز القوات واألفراد اآلخرين، مل تربم 
بعد من جانب جهورية كرواتيا وجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 
إليها  ويطلب  األسود(،  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  وجهورية 

إبرام هذه الرتتيبات دون تأخري؛
يطلب إىل األمني العام أن يطلع اجمللس بانتظام على التقدم   -  11
يقوم،  وأن  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  والية  بتنفيذ  يتعلق  فيما  احملرز 
حسب الضرورة، باإلبالغ عن أّية تطورات يف امليدان وأّية ظروف أخرى 

تؤثر على والية القوة؛
حيث الطرف الصريب البوسين على االحرتام الكامل للسالمة   -  12

اإلقليمية جلمهورية كرواتيا واالمتناع عن أّية أعمال هتدد أمنها؛
حيث أيضًا على دخول املشروع الرائد الوارد وصفه يف الفقرة   -  13
39 من تقرير األمني العام املؤرخ 17 أيلول/سبتمرب 1994 حيز التنفيذ 

يف أسرع وقت ممكن؛
يعلن أن إعادة سلطة جهورية كرواتيا يف “املناطق الوردية”   -  14
النار املؤرخ 29 آذار/مارس  اتفاق وقف إطالق  بقدر ما يتماشى مع 
املتحدة  األمم  لقوة  الدقيق  اإلشراف  حتت  تنجز  أن  جيب   ،1994

للحماية، وبطريقة تتيح تفادي املزيد من زعزعة االستقرار يف املنطقة؛
يقرر أن يبقي هذه املسالة قيد نظره.  -  15

وحتدث ممثل فرنسا بعد التصويت، فقال إنه بدون قوة األمم املتحدة 
للحماية كانت ستحدث معاناة متزايدة للسكان املدنيني؛ وهجرة متزايدة 
لاّلجئني؛ وتطورات على الساحة ال ميكن عكسها كانت ستفرض على 
اجملتمع الدويل مشكلة ال حل هلا. وأوضح املتحدث، مع إقراره بأنه كان 
من املمكن القيام مبا هو أكثر، أن قوة األمم املتحدة للحماية ليست 
املتحدث  وذكر  السالم.  لفرض  العسكرية  الوسائل  وال  الوالية  لديها 
كذلك أن القوة بلغت نقطة حتول يف تارخيها. فإما أن يتم التحرك حنو 
السالم ويكتسب القوة يف األسابيع املقبلة ويؤدي إىل إبرام اتفاق ينفذ 
خيبو  أن  ذلك،  من  العكس  على  وإما،  متامًا،  يف ظل ظروف جديدة 
اختاذ  األمر  سيتطلب  وعندئذ  تفاوضية،  تسوية  إىل  التوصل  يف  األمل 
قرارات تنطوي على سحب قوة األمم املتحدة للحماية. وبالتايل، تصبح 
والية  لتجديد  األمن  فيها جملس  يدعى  مرة  آخر  دون شك  املرة  هذه 
القوة بطريقة روتينية. ويف املرحلة املقبلة، اليت ستكون حامسة، سيكون 
على القوة أن تسعى إىل ضمان التنفيذ الصارم لقرارات اجمللس، وخباصة 
القوة،  استخدام  على  ينطوي  قد  وهذا  اآلمنة،  باملناطق  املتعلقة  تلك 
فإن  ولذلك  االستبعاد.  مناطق  احرتام  لضمان  وخباصة  الضرورة،   عند 

حكومة فرنسا تأمل يف إصدار تعليمات صرحية لقادة القوة طبقًا لتلك 
التوجهات 524 .

وذكر ممثل االحتاد الروسي أن وفد بلده يؤيد القرار الذي اختذ تواً 
اعتقاداً منه بأن قوة األمم املتحدة للحماية تضطلع بدور بالغ األمهية يف 
اجلهود الرامية إىل تسوية الصراعات يف إقليم يوغوسالفيا السابقة. ونبه 
إىل أنه يتعني عمل كل شيء ممكن لكفالة أاّل تتحول قوة األمم املتحدة 
فيه.  املشاركة  للقوات  “رهينة”  إىل  أو  الصراع  يف  طرف  إىل  للحماية 
وأكد أن فعالية جهود قوة األمم املتحدة للحماية تعتمد إىل حّد كبري 
على وجود النية احلسنة لدى أطراف الصراع. وفيما يتعلق بكرواتيا، من 
الواضح أن وفاء قوة األمم املتحدة للحماية بواليتها دون أّي عائق يف 
املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة هو أهم شرط مسبق لتنفيذ خطة 
فانس. ويعلق االحتاد الروسي أيضًا أمهية خاصة على اجلهود املستمرة من 
جانب بلدان جمموعة االتصال يف جمال تطوير تعاوهنا مع جملس األمن. 
ومن املهم زيادة الضغط على كل األطراف من أجل التوصل إىل تسوية 
سلمية شاملة. وهذه التسوية ينبغي أن تقوم على ترتيب إقليمي وعلى 

أساس مبادئ دستورية تضع كل األطراف على قدم املساواة 525 .
املتحدة  األمم  قوة  متديد والية  اجمللس  بقرار  نيوزيلندا  ممثل  ورحب 
للحماية ملدة ستة أشهر أخرى. ولكنه حذر من أنه إذا كان لقوة احلماية 
الراهن ال ميكن أن يظل  الوضع  الدعم، فإن  أن تواصل احلصول على 
على حاله. وقال إنه لذلك حيث األطراف على إحياء التقدم حنو تنفيذ 
القرارات  اختذ جمموعة من  اجمللس  أن  إىل  السالم. وذكر، مشرياً  خطة 
يف األسبوع املاضي، أن هذه التدابري حباجة إىل متابعة خبطوات حمددة 
بالبوسنة واهلرسك  اعرتاف مبكر  أن يكون هناك  ينبغي  فأواًل،  أخرى. 
وكرواتيا؛ وثانيًا، يلزم وجود عزمية راسخة وموحدة من جانب قوة األمم 
القوة  استخدام  على  األطلسي  مشال  حلف  ومنظمة  للحماية  املتحدة 
املناطق اآلمنة وإنفاذ مناطق االستبعاد.  الضرورة، حلماية  حيثما دعت 
جبدية  السعي  ينبغي  رابعًا،  سراييفو.  “خنق”  يتوقف  أن  جيب  ثالثًا، 
إىل تنفيذ انسحاب الصرب البوسنيني بشكل تدرجيي إىل مواقع تتسق 
املتخذ  القرار  إن  أيضًا  املتحدث  وقال  اإلقليمية.  التسوية  اقرتاح  مع 
املتبادل  مما كان وفد بلده يوده بشأن مسألة االعرتاف  أقل حتديداً  تواً 
باحلدود الدولية لكل دولة من دول منطقة يوغوسالفيا السابقة. وأكد 
أن االعرتاف املتبادل ينبغي، يف رأي وفد بلده، أن يكون نقطة البداية 

للتسوية الشاملة للصراع يف يوغوسالفيا السابقة 526 .
وقالت ممثلة الواليات املتحدة إن أهم تطور حدث يف البوسنة يتمثل 
يف تقدمي فريق االتصال القرتاحاته اإلقليمية إىل األطراف. ومن املؤسف 

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7.  524

املرجع نفسه، الصفحتان 8 و9.  525

املرجع نفسه، الصفحتان 9 و10.  526



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

البوسنيون.  الصرب  يقبله  مل  االقرتاح،  البوسين  االحتاد  قبل  بينما  أنه 
وستواصل الواليات املتحدة املطالبة بأن يقبل الصرب البوسنيون االقرتاح 
الذي ميثل أفضل فرصة للتوصل إىل تسوية عادلة ومنصفة للصراع. وقبل 
بأن “عنادهم”  البوسنيني  الصرب  ر جملس األمن  أكثر. ذكَّ أسبوع ال 
املستمر ترتتب عليه تكاليف باهظة. وفيما يتعلق باحلالة يف كرواتيا، تؤيد 
حكومة الواليات املتحدة بقوة املبدأ األساسي، الوارد يف القرار املتخذ 
تواً، وهو أن أّية تسوية للصراع جيب أن تكون متفقة مع سيادة كرواتيا 

وسالمتها اإلقليمية.
عدد  زيادة  من  بلدها  حكومة  قلق  عن  أيضًا  املتحدثة  وأعربت 
انتهاكات أحكام مناطق االستبعاد، وعن التزامها بإنفاذها بدقة. وأعربت 
عن ثقتها يف أنه إذا ظل اإلنفاذ الدقيق ضروريًا فإن قوة األمم املتحدة 
لكفالة  األطلسي  مشال  حلف  منظمة  مع  عن كثب  ستعمل  للحماية 
تنفيذ عزم اجمللس على محاية املناطق اآلمنة. وقالت املتحدثة قبل أن ختتتم 
كلمتها إن القرار املتخذ تواً يلقي على عاتق األطراف - وإن حكومة 
 - الصريب  الطرف  إىل  خاصة  بصفة  يشري  أنه  على  هذا  تفسر  بلدها 
املسؤولية عن هتيئة الظروف اليت تتيح لقوة األمم املتحدة للحماية الوفاء 

بواليتها 527 .

المقرر المؤرخ 31 آذار/مارس 1995 )الجلسة 
3512(: القرارات 981 )1995( و982 )1995( 

و983 )1995(
يف 22 آذار/مارس 1995، وعماًل بالقرار 947 )1994(، قدم األمني 
العام إىل اجمللس تقريراً عن قوة األمم املتحدة للحماية 528 . وكان املقصود 
بالتقرير هو أن يساعد، مع تقرير األمني العام املؤرخ 14 كانون الثاين/

يناير 1995، جملس األمن يف النظر يف والية قوة األمم املتحدة للحماية. 
وكان التقرير يتضمن عرضًا عامًا ألنشطة القوة، وكذلك مقرتحات األمني 

العام فيما يتعلق بواليتها يف املستقبل.
وأشار األمني العام يف التقرير إىل أنه قد ذكر يف تقريره املؤقت املؤرخ 
14 كانون الثاين/يناير 1995 أنه على الرغم من عدم قدرة قوة األمم 
الوفاء بأجزاء هامة من واليتها مبوجب  املتحدة للحماية من قبل على 
تنفيذ  يف  النجاح  يف كرواتيا، كان  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  خطة 
اتفاق وقف إطالق النار املؤرخ 29 آذار/مارس 1994 وعقد االتفاق 
إجيابيتني يف  األول/ديسمرب 1994 خطوتني  االقتصادي يف 2 كانون 
سبيل بناء الثقة واملصاحلة. وكان قد أعرب يف التقرير املؤقت عن خيبة 
النجاح عن طريق هنج اخلطوات  إمكانية حتقيق  لعدم استطالع  األمل 
االقتصادي،  والتطبيع  العدائية،  األعمال  وقف  يف  املتمثل   - الثالث 
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.Corr.2و Corr.1و S/1995/222  528

واملفاوضات السياسية - استطالعًا كاماًل قبل أن تتخذ حكومة كرواتيا 
قرارها يف 12 كانون الثاين/يناير 1995 بسحب تأييدها الستمرار دور 
قوة األمم املتحدة للحماية. وقال إنه بناًء على ذلك يرحب بإعالن رئيس 
كرواتيا موافقته على اإلبقاء على القوة 529 . ومن مث بدا أن احلفاظ على 
قوة ذات قوام أقل يف كرواتيا وبوالية جديدة هو السبيل الوحيد للحّد من 
خماطر جتدد حرب كبرية، مع السماح يف الوقت نفسه باستمرار إحراز 
تقدم يف تنفيذ االتفاق االقتصادي وبدء مفاوضات سياسية. وقد أصدر 
تعليمات إىل مبعوثه اخلاص إلجراء مفاوضات مع الطرفني بشأن والية 
املتحدة. وما زالت  تابعة لألمم  قوة مستقبلية حلفظ السالم يف كرواتيا 
الفجوة بني موقفي حكومة كرواتيا وسلطات صرب كرايينا بشأن دور 
ومهام القوة اجلديدة واسعة. ومن الضروري إجراء مزيد من املفاوضات. 
إاّل أن األمني العام بوسعه أن يضع األساس للتوصل إىل اتفاق على أن 
تشمل والية القوة املهام التالية: )أ( دعم تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار 
تنفيذ االتفاق االقتصادي  املؤرخ 29 آذار/مارس 1994؛ )ب( دعم 
املؤرخ 2 كانون األول/ديسمرب 1994؛ )ج( تنفيذ عناصر خطة األمم 
املتحدة احلالية حلفظ السالم يف كرواتيا اليت قبلها الطرفان بوصفها ذات 
أمهية مستمرة. وباإلضافة إىل هذه “الوالية األساسية”، ميكن أن تواصل 
القوة اجلديدة أداء املهام الناشئة عن االتفاق بشأن شبه جزيرة بريفالكا 
وعن قرارات جملس األمن ذات الصلة، مثل القرارات اليت تتناول رصد 

“منطقة حظر الطريان” ومتديد الدعم اجلوي الوثيق يف كرواتيا.
وفيما يتعلق بالبوسنة واهلرسك، قال األمني العام إن عدم قدرة قوة 
األمم املتحدة للحماية على منع اهلجمات على منطقة بيهاتش قد أبرز 
بعض املسائل الرئيسية اليت تناوهلا يف تقاريره السابقة بشأن مفهوم املناطق 
اآلمنة. وإىل أن يتمكن اجمللس من تقدمي توجيهات واضحة بشأن هذه 
املسائل، ليس من احملتمل أن يتحسن التزام األطراف، أو أداء القوة يف 
املناطق اآلمنة، وسيظل خطر تكرار األوضاع احلاصلة يف بيهاتش باقيًا. 
ولقد أدى الطريق املسدود احلايل الذي يواجه اقرتاح فريق االتصال إىل 
فراغ ال جتد فيه القوة سياقًا سياسيًا ُيذكر اللتماس مبادرات حملية وال جيد 
فيه الطرفان ما حيفزمها على التعاون. وهو يناشد أعضاء فريق االتصال 

مضاعفة جهودهم مللء ذلك الفراغ.
األمني  قال  السابقة،  اليوغوسالفية  مقدونيا  يتعلق جبمهورية  وفيما 
العام إن اجمللس قد يرغب يف أن يدعو، يف سياق املادة 50 من امليثاق، 

بشأن  التفاوض  إىل  سيسعى  بلده  أن  اإلعالن  يف  رئيس كرواتيا  ذكر   529

والية جديدة لوجود دويل يف كرواتيا )أ( يراقب احلدود الدولية بني كرواتيا وجهورية 
يوغوسالفيا االحتادية وبني كرواتيا والبوسنة واهلرسك؛ )ب( يراقب وصول قوة األمم 
املتحدة للحماية والعمليات اإلنسانية الدولية األخرى إىل البوسنة عن طريق األراضي 
غري اخلاضعة لسيطرة كرواتيا، وكذلك اتصاالهتا بتلك األراضي؛ )ج( تيسري استمرار 
تنفيذ االتفاقات القائمة واملقبلة وقرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات الصلة. 

ويف الوقت نفسه، توافق حكومة كرواتيا على استمرار القوة احلالية.
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اليوغوسالفية  مقدونيا  جلمهورية  الدويل  االقتصادي  الدعم  زيادة  إىل 
السابقة.

وذكر األمني العام كذلك أن حكومات البوسنة واهلرسك وكرواتيا 
أن  يف  رغبتها  عن  أعربت  قد  السابقة  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجهورية 
املتحدة  األمم  قوة  منفصاًل عن  بلداهنا  املتحدة يف  األمم  يكون وجود 
للحماية. واقرتح لذلك االستعاضة عن القوة بثالث عمليات منفصلة، 
يف  للسالم  املتحدة  األمم  قوة  وهي  السالم  حلفظ  متشابكة،  ولكن 
كرواتيا، وقوة األمم املتحدة الثانية حلفظ السالم يف البوسنة واهلرسك، 
 وقوة األمم املتحدة الثالثة حلفظ السالم يف جهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

السابقة 530 .
وتأسيسًا على ذلك، أوصى األمني العام جملس األمن باملوافقة على 
ما يلي: )أ( إعادة تشكيل قوة األمم املتحدة للحماية جبعلها ثالثًا، لكل 
منها والية متتد حىت 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1995؛ )ب( التفاوض، 
األمم  لقوة  جديدة  ومهام  والية  على  احملددة،  العناصر  أساس  على 
املتحدة األوىل للسالم؛ )ج( حتويل قوة األمم املتحدة للحماية يف البوسنة 
واهلرسك وجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة إىل قوة األمم املتحدة 
مسؤوليات  بنفس  للسالم،  الثالثة  املتحدة  األمم  وقوة  للسالم  الثانية 
 وتكوين قوة األمم املتحدة للحماية املوجودة حاليًا يف هاتني اجلمهوريتني؛ 
مركز  اتفاقات  إلبرام  املنطقة  يف  احلكومات  إىل  املوجهة  النداءات  )د( 
القوات مع األمم املتحدة وملنحها مرافق إذاعية مناسبة 531 ؛ )هـ( نقل 
وانطباق جيع ما يتصل باملوضوع من قرارات وتفويضات جملس األمن 
للحماية يف جهورية كرواتيا وجهورية  املتحدة  األمم  قوة  بعمل  املتعلقة 
البوسنة واهلرسك وجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة إىل قوات األمم 

املتحدة للسالم )األوىل والثانية والثالثة(، على الرتتيب.
 ،1995 آذار/مارس   31 يف  املعقودة   ،3512 اجللسة  ويف 
إقرار جدول  وبعد  أعماله.  العام يف جدول  األمني  تقرير  اجمللس  أدرج 
األعمال، دعا اجمللس ممثلي البوسنة واهلرسك وكرواتيا وجهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة، بناًء على طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشة بدون 
أن يكون هلم احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )الصني( انتباه أعضاء 
الروسي  االحتاد  من  مقدمة  قرارات  مشاريع  ثالثة  نصوص  إىل  اجمللس 

انظر S/1995/222، الفقرة 84. وقد أيد اجمللس الحقًا هذه املقرتحات   530

يف الفقرتني 1 و2 من قراره 981 )1995(، والفقرة 1 من قراره 982 )1995(؛ 
والفقرة 1 من قراره 983 )1995(.

انظر S/1995/222، الفقرات 47 إىل 51. وقد أيد اجمللس يف الفقرة 12   531

من قراره 981 )1995( ويف الفقرة 10 من قراره 982 )1995( النداء اخلاص 
بتيسري توفري مرافق إذاعية وتلفزيونية مناسبة لألمم املتحدة.

واألرجنتني وأملانيا وإيطاليا واجلمهورية التشيكية وفرنسا واململكة املتحدة 
والواليات املتحدة 532 ، وكذلك إىل عدة وثائق أخرى 533 .

وقال ممثل البوسنة واهلرسك إن قوة األمم املتحدة للحماية يف البوسنة 
واهلرسك أصبحت بدياًل عن صنع السلم احلقيقي، وقوة األمم املتحدة 
للحماية، بعد مرور ثالث سنوات على هذا الدور املفروض، جيب أن 
حيكم عليها - بصفتها ذلك البديل - بأهنا عملية فاشلة. وعالوة على 
ذلك، جيب اعتبار الذين يقفون وراء اسرتاتيجية “اغتصاب” قوة األمم 
املتحدة للحماية بغرض جعلها بديلة عن صنع السلم مذنبني أيضًا بتهمة 
السماح للعدوان واإلبادة بأن يستمرا، وتعريض السلم واألمن للخطر، 
وخيانة مسؤولياهتم جتاه األمم املتحدة. وقال املتحدث أيضًا إن النجاح 
احملدود لقوة األمم املتحدة للحماية يف توفري املساعدة اإلنسانية ينخفض 
بالتدريج إىل أدىن مستوياته وإن مهمة قوة األمم املتحدة للحماية جيري 
السلم.  الشاملة إلحالل  اجلهود  مع  تتناقض  جعلها  على  فعاًل  العمل 
القوة.  ملهمة  شامل  باستعراض  القيام  بلده  وفد  طلب  السبب،  وهلذا 
وجيب حتديد طرائق إجراء ذلك االستعراض وإطار زمين له. واألكثر أمهية 
والدول  األمن،  جملس  إسهامات  يشمل  أن  ينبغي  االستعراض  أن  هو 
وقال  املهتمة.  األعضاء  والدول  اإلقليمية  واملنظمات  بقوات،  املسامهة 
األزرق”  إن “الطريق  احلالة يف سراييفو وحوهلا،  إىل  املتحدث، مشرياً 
مطار  إىل  الوصول  طرق  وإن  املتحدة،  األمم  وضعه حتت محاية  جيب 
سراييفو جيب أن تكون خالية من املتاريس، وجيب حترير مواطين سراييفو 
جملس  من  تقتضي  وال  جديدة،  ليست  الطلبات  وهذه  القناصة.  من 
األمن إجراء جديداً؛ فالتفويض قائم فعاًل هلذه اخلطوات. وكل ما يلزم 

هو ممارسة ذلك التفويض القائم.
طرائق  وضع  العام،  األمني  تقرير  إىل  مشرياً  املتحدث،  وطلب 
للحيلولة دون حدوث مزيد من االنتهاكات للسالمة اإلقليمية للبوسنة 
البوسنة واهلرسك  إن  يد صرب كرايينا، وقال  واهلرسك ولسيادهتا على 
تؤيد جهود كرواتيا الرامية إىل إغالق هذه احلدود. وذكر أيضًا أن حظر 
النفس،  الدفاع عن  البوسنة واهلرسك على  قدرة  يقيد  الدويل  األسلحة 

.S/1995/244 إىل S/1995/242  532

األمن  جملس  رئيس  إىل  موجهة   1995 آذار/مارس   22 مؤرخة  رسالة   533

آذار/ و29  و28   22 مؤرخة  ورسائل  )S/1995/214(؛  يوغوسالفيا  ممثل  من 
واهلرسك  البوسنة  ممثل  من  العام  األمني  إىل  موجهة  التوايل،  على   ،1995 مارس 
)S/1995/216، وS/1995/227، وS/1995/245(؛ ورسائل مؤرخة 22 و27 و28 
ممثل كرواتيا  العام من  األمني  إىل  التوايل، موجهة  آذار/مارس 1995، على  و29 
ورسالة  وS/1995/232(؛   ،S/1995/229و  ،S/1995/223و  ،S/1995/221(
مؤرخة 29 آذار/مارس 1995 موجهة إىل األمني العام من ممثل جهورية مقدونيا 
 1995 آذار/مارس   30 مؤرخة  ورسالة  )S/1995/236(؛  السابقة  اليوغوسالفية 
موجهة من ممثل كرواتيا، حييل هبا نص رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة إىل رئيس 

.)S/1995/246( جملس األمن من نائب رئيس وزراء كرواتيا ووزير خارجيتها
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مما جيعلها أكثر اعتماداً على مسؤولية اجملتمع الدويل عن احلفاظ على 
السالم واألمن الدوليني 534 .

وذكر ممثل كرواتيا أن قوة األمم املتحدة للحماية قد أسهمت إسهامًا 
إجيابيًا يف احلفاظ على السالم النسيب يف كرواتيا وأعطت اجملتمع الدويل 
وقتًا كافيًا إلقامة إطار سياسي وقرارات ملزمة قانونًا ستساعد على إعادة 
إدماج األراضي احملتلة واملقيمني فيها يف كرواتيا بشكل سلمي وبطريقة 
تتفق مع سيادة كرواتيا وسالمتها اإلقليمية. ولكن ظلت مهمتها قاصرة 
بسبب املقاومة املستميتة لصرب كرواتيا احملليني وبلغراد. وتؤكد حكومة 
بلده على أهنا تتمتع دون غريها حبق النقض يف املفاوضات املقبلة حول 
وهذا  السيادية،  أراضيها  داخل  اجلديدة  للرتتيبات  التشغيلية  التعاريف 
احلق منح لكرواتيا مبوجب ميثاق األمم املتحدة والقرارات ذات الصلة، 
وتعرتض كرواتيا على خطة فانس يف حّد ذاهتا كأساس قانوين للرتتيب 
من  املتحققة  غري  اإلنسانية  بالعناصر  ملتزمة  زالت  ما  ولكنها  اجلديد 

عناصر خطة فانس.
ال  الذي  القرار،  مبشروع  ترحب  بلده  إن حكومة  املتحدث  وقال 
حدودها  وحيدد  احملتلة  أراضيها  على  بسيادة كرواتيا  فحسب  يعرتف 
ويعطي  وترسيمها.  احلدود  تلك  مراقبة  إىل  أيضًا  يدعو  وإمنا  الدولية، 
مشروع القرار األمم املتحدة األساس القانوين الكايف ملراقبة حدود كرواتيا 
الدولية ذات الصلة. وتعلق كرواتيا أيضًا بالغ األمهية على الفقرة 3 )د(، 
اليت ينبغي أن خيطط هلا باستفاضة وأن تنفذ تنفيذاً فّعااًل. وتعتقد اعتقاداً 
راسخًا أن التسوية السلمية يف كرواتيا ال ميكن أن تتحقق إاّل إذا نفذت 
هذه الفقرة تنفيذاً صارمًا. وميكن آللية احلدود أن تكون فّعالة عن طريق 
اختاذ تدابري تتعدى التدابري اليت أعرب عنها يف خطة فانس، وعن طريق 
فرض تدابري عقابية ضد املنتهكني، تكون على شكل جزاءات. وأشار يف 
هذا الصدد إىل أن اجمللس ذكر فعاًل يف القرار 871 )1993( أن نظام 
يرتبط  أن  االحتادية ميكن  يوغوسالفيا  على جهورية  املفروض  اجلزاءات 

بالتطورات يف األراضي احملتلة يف كرواتيا.
وترحب كرواتيا أيضًا بالفقرة 5 من منطوق مشروع القرار اليت تنص 
بوضوح على أن احلل السياسي النهائي فيما يتعلق حبقوق أقلية الصرب 
الكرواتيني جيب أن يتماشى مع سالمة كرواتيا اإلقليمية وسيادهتا. وهذه 
وتؤيد  تؤكد  الديباجة،  من  والرابعة  الثالثة  الفقرتني  عن  فضاًل  الفقرة، 
املعرتف  حدودها  إطار  يف  لكرواتيا  اإلقليمية  السالمة  قاطعة  بعبارات 
هبا دوليًا. وتأمل كرواتيا أن تفهم كنني وبلغراد على حّد سواء الرسالة 
وتتقبال أخرياً أن الطريق الوحيد الذي ميكن سلوكه لتحقيق حل املشكلة 
باألراضي احملتلة هو أن تعرتف بلغراد بكرواتيا، وأن تسمح كنني بإعادة 
دمج األراضي احملتلة سلميًا يف النظام القانوين واإلداري لكرواتيا. وأعرب 
حلق  اعتباراً كافيًا  القرار  مشروع  إيالء  لعدم  بلده  قلق  عن  املتحدث 

S/PV.3512، الصفحات 2 إىل 5.  534

املشردين والالجئني يف العودة إىل ديارهم. وقال إن وفد بلده يأمل أن 
خيفف التقرير املقبل الذي سيقدمه األمني العام من هذه الشواغل 535 .

وذكر ممثل إندونيسيا، متحدثًا قبل التصويت على مشاريع القرارات، 
املعرتف  اإلقليمية داخل حدودها  أن سيادة جهورية كرواتيا وسالمتها 
الذي  املبدأ  أيضًا  النيل منهما. وجيب أن يظل هذا  هبا دوليًا ال ميكن 
يسرتشد به وجود األمم املتحدة يف كرواتيا ويف البوسنة واهلرسك. وفيما 
يتعلق بعملية األمم املتحدة الستعادة الثقة يف كرواتيا، أكد على أمهية 
السيطرة على عبور األفراد العسكريني، واملعدات واإلمدادات واألسلحة 
عرب احلدود الدولية بني كرواتيا والبوسنة واهلرسك وبني كرواتيا وجهورية 
يوغوسالفيا االحتادية. وشدد أيضًا على أن قوات العملية ينبغي أاّل يكون 
الردع.  بوظيفة  يضطلع  أن  أيضًا  بل  العملية،  والية  لتنفيذ  فقط كافيًا 
ويشكل تسهيل إيصال املساعدة اإلنسانية الدولية إىل البوسنة واهلرسك 
من خالل أراضي كرواتيا عنصراً هامًا آخر من عناصر والية عملية األمم 
البوسنة  بالعمليات يف  يتعلق  الثقة يف كرواتيا. وفيما  املتحدة الستعادة 
واهلرسك، قال املتحدث إن وفد بلده يود أن يسرتعي النظر إىل التباينات 
السابقة بني والية قوة األمم املتحدة للحماية وتنفيذها، ويود أن يؤكد 
على أمهية التنفيذ الفعال. ويف هذا الصدد، أن يؤكد على أمهية الفقرة 
العاشرة من ديباجة مشروع القرار الثاين بشأن ضرورة قيام الدول األعضاء 
باختاذ اخلطوات الصحيحة لتعزيز قدرة قوة األمم املتحدة للحماية على 

تنفيذ واليتها 536 .
وأوضح ممثل أملانيا أن كون وجود األمم املتحدة يف كرواتيا قد اقتضى 
والية جديدة هو، يف رأي وفد بلده، عاقبة من عواقب األسلوب التعويقي 
الذي ينتهجه صرب كرواتيا فيما يتصل خبطة األمم املتحدة حلفظ السالم 
مشكلة  فانس  خطة  لتنفيذ  الصريب  الرفض  وأصبح  لكرواتيا.  بالنسبة 
ورحب  أيضًا.  يف كرواتيا  للحماية  املتحدة  األمم  لقوة  بالنسبة  رئيسية 
قوات حفظ  استمرار وجود  املوافقة على  رئيس كرواتيا  بقرار  املتحدث 
السالم التابعة لألمم املتحدة يف كرواتيا ولكن بعد تعديل هذا الوجود. 
املراحل  ذات  املفاوضات  عملية  أن  وهو  الرأي  تشاطر  أملانيا  إن  وقال 
الثالث - وقف إطالق النار؛ وتنفيذ االتفاق االقتصادي؛ واملفاوضات 
السياسية - هي السبيل العملي الوحيد لتحقيق السلم الدائم، ورحب 
األمم  عملية  والية  وراء  الكامن  األساسي  النهج  هو  أيضًا  هذا  بأن 
رفض  القلق الستمرار  عن  وأعرب  الثقة يف كرواتيا.  الستعادة  املتحدة 
وبكرواتيا،  واهلرسك  بالبوسنة  االعرتاف  االحتادية  يوغوسالفيا  حكومة 
املتحدث  بأنه يعرقل عملية السالم فعليًا. وأخريا، أكد  وهو ما وصفه 

املرجع نفسه، الصفحات 5 إىل 9.  535

املرجع نفسه، الصفحتان 9 و10.  536
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على أن التعاون الوثيق بني عمليات حفظ السالم الثالث ومنظمة حلف 
مشال األطلسي سيكون أمراً ضروريًا 537 .

وذكر ممثل االحتاد الروسي أن اعتماد والية جديدة هلذه العملية يف 
كرواتيا ضروري جداً، إاّل أنه ليس سوى خطوة أوىل. وعلى األمني العام 
القيام بعمل هام جداً، وهو يتعلق باستمرار املشاورات بشأن مسألة تنفيذ 
الوالية وطرائق عمل هذه العملية، اليت ينبغي جلميع جوانبها أن تكون 
الصربية  والسلطات  حكومة كرواتيا  وعلى  الصراع.  طريف  لدى  مقبولة 
احمللية أن تبدي موقفًا بّناء فيما يتعلق باملناقشات. وتطرق املتحدث إىل 
احلالة يف البوسنة واهلرسك، فحث الطرفني على التقيد الصارم باالتفاقات 
املتعلقة بوقف إطالق النار ووقف األعمال القتالية، وعلى التعاون مع 
قوة األمم املتحدة للحماية يف تنفيذ أحكام هذه االتفاقات. وقال إن 
باستمرار  يرتبط  واهلرسك  البوسنة  يف  مؤخراً  القتالية  األعمال  اندالع 
اإلمدادات غري املشروعة لألسلحة إىل املنطقة وهي اإلمدادات اليت جتعل 
األطراف تتشدد يف مواقفها، مولدة انطباعًا خاطئًا بأن الصراع ميكن حله 
تنفيذ  دقيقة” يف  هناك “مراقبة  تكون  أن  العسكرية. وجيب  بالوسائل 
حظر األسلحة املفروض على جيع جهوريات يوغوسالفيا السابقة، كما 
ينص على ذلك القرار 713 )1991(. وجيب على جملس األمن أن 
يويل اهتمامًا أكرب هلذه املسألة وجيب أن تعاجل جلنة اجلزاءات مشكلة 
انتهاكات احلظر، كما طلب اجمللس إليها أن تفعل ذلك. ويعلق االحتاد 
الروسي أمهية خاصة على أن جملس األمن، من خالل إعادة تنظيم قوة 
األمم املتحدة للحماية وإنشاء ثالث عمليات مستقلة حلفظ السالم، قد 
اختذ قراراً هامًا باحلفاظ على قيادة سياسية وعسكرية موحدة للعمليات 

الثالث 538 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار األول 539  للتصويت واعُتمد باإلجاع 

بوصفه القرار 981 )1995(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إقليم  بالنزاعات يف  الصلة  السابقة ذات  قراراته  إذ يشري إىل جيع 
يوغوسالفيا السابقة،

وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 22 آذار/مارس 1995،
طريق  شاملة عن  تسوية  إجياد  أجل  من  بالسعي  التزامه  يؤكد  وإذ 
والسالمة  السيادة  تكفل  السابقة،  يوغوسالفيا  يف  للنزاعات  التفاوض 
اإلقليمية جلميع الدول هناك داخل حدودها املعرتف هبا دوليًا، وإذ يشدد 

على األمهية اليت يعلقها على االعرتاف املتبادل هبا،

املرجع نفسه، الصفحتان 12 و14.  537

املرجع نفسه، الصفحات 18 إىل 20.  538

.S/1995/242  539

وإذ يؤكد جمدداً التزامه باستقالل جهورية كرواتيا وسيادهتا وسالمتها 
اإلقليمية، مبا يف ذلك حقوقها والتزاماهتا فيما يتعلق بسيطرهتا على جتارهتا 

الدولية،
وإذ يرحب باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا ممثلو األمم املتحدة، واالحتاد 
لتسهيل  األمريكية،  املتحدة  والواليات  الروسي،  واالحتاد  األورويب، 
الوصول إىل حل للنزاع يف جهورية كرواتيا عن طريق التفاوض، وإذ يؤكد 
من جديد طلبه إىل حكومة جهورية كرواتيا والسلطات الصربية احمللية 
للدخول يف املفاوضات، على سبيل االستعجال ودون شروط مسبقة، 
من أجل حتقيق هذه التسوية، مع االستفادة الكاملة من اخلطة اليت قدمها 

أولئك املمثلون،
وإذ يسّلم بأن األحكام الرئيسية خلطة األمم املتحدة حلفظ السالم 
يف جهورية كرواتيا مل تنفذ بعد، وال سيما األحكام املتعلقة بتجريد املناطق 
الواقعة حتت سيطرة السلطات الصربية احمللية من األسلحة، وعودة جيع 
الالجئني واملشردين إىل ديارهم، وإنشاء قوات الشرطة احمللية لالضطالع 
بواجباهتا دون متييز ضد أفراد أّي قومية من أجل محاية حقوق اإلنسان 

جلميع املقيمني، وإذ حيث األطراف على املوافقة على تنفيذها،
وإذ يسّلم أيضًا بأن مثة أحكامًا رئيسية لقرارات جملس األمن ذات 
الصلة، وال سيما القرارين 871 )1993( املؤرخ 4 تشرين األول/أكتوبر 
تنفذ  أيلول/سبتمرب 1994، مل  املؤرخ 30  1993 و947 )1994( 

بعد،
وإذ يالحظ أن والية قوة األمم املتحدة للحماية يف جهورية كرواتيا 

تنتهي يف 31 آذار/مارس 1995 متشيًا مع القرار 947 )1994(،
والواردة  آذار/مارس 1995  املؤرخة 17  بالرسالة  وإذ حييط علمًا 
من املمثل الدائم جلمهورية كرواتيا لدى األمم املتحدة فيما يتعلق بآراء 
السالم يف جهورية  املتحدة حلفظ  لألمم  إنشاء عملية  بشأن  حكومته 

كرواتيا،
هتيئة  يتضمن  مما  اإلنسان،  حقوق  مراعاة  حتسني  أن  يؤكد  وإذ 
رصد دويل مناسب هلا، ميثل خطوة أساسية حنو استعادة الثقة فيما بني 

األطراف وبناء سلم دائم،
أفراد  انتقال  أمن وحرية  يؤكد من جديد تصميمه على كفالة  وإذ 
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف إقليم يوغوسالفيا السابقة، وإذ 
يتصرف، حتقيقًا هلذه الغايات، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم 

املتحدة،
يرحب بتقرير األمني العام املؤرخ 22 آذار/مارس 1995،   -  1

ويوافق بصفة خاصة على الرتتيبات املذكورة يف الفقرة 84 منه؛
يقرر أن ينشئ حتت سلطته عملية األمم املتحدة الستعادة   -  2
الثقة يف كرواتيا، اليت ستعرف بعملية أنكرو، وفقًا للفقرة 84 من التقرير 
املذكور أعاله لفرتة تنتهي يف 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1995، ويطلب 
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إىل األمني العام أن يتخذ التدابري الالزمة لكفالة نشرها يف أقرب وقت 
ممكن؛

األمم  خطة  إىل  واستناداً  العام،  األمني  لتقرير  وفقًا  يقرر،   -  3
ذات  األمن  جملس  وقرارات  جهورية كرواتيا  يف  السالم  حلفظ  املتحدة 
آذار/مارس 1994 بني  املؤرخ 29  النار  الصلة، واتفاق وقف إطالق 
املؤرخ  االقتصادي  احمللية، واالتفاق  الصربية  جهورية كرواتيا والسلطات 
2 كانون األول/ديسمرب 1994 املعقود حتت رعاية الرئيسني املتشاركني 
أن تشمل  السابقة،  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  للجنة 

والية عملية أنكرو ما يلي:
االضطالع على حنو كامل باملهام املتوخاة يف اتفاق وقف  )أ( 

إطالق النار املربم يف 29 آذار/مارس 1994؛
األول/ املؤرخ 2 كانون  االقتصادي  االتفاق  تنفيذ  تسهيل  )ب( 

ديسمرب 1994؛
تسهيل تنفيذ جيع قرارات جملس األمن ذات الصلة، مبا يف  )ج( 

ذلك املهام احملددة يف الفقرة 72 من التقرير املذكور أعاله؛
املساعدة عن طريق الرصد واإلبالغ، يف مراقبة انتقال األفراد  )د( 
العسكرية واألسلحة، عرب احلدود  العسكريني، واملعدات واإلمدادات 
البوسنة واهلرسك وبني جهورية  الدولية بني جهورية كرواتيا وجهورية 
عند  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  وجهورية  كرواتيا 
أنكرو، وفق ما هو  الواقعة حتت مسؤولية عملية  نقاط عبور احلدود 

حمدد يف خطة األمم املتحدة حلفظ السالم يف جهورية كرواتيا؛
تيسري إيصال املعونة اإلنسانية الدولية إىل جهورية البوسنة  )هـ( 

واهلرسك عن طريق أراضي جهورية كرواتيا؛
للقرار  وفقًا  السالح  من  بريفالكا  جزيرة  شبه  جتريد  رصد  )و( 

779 )1992( املؤرخ 6 تشرين األول/أكتوبر 1992؛
جيع  مع  مشاوراته  يواصل  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  4
األطراف املعنية بشأن تفاصيل تنفيذ الوالية املبينة يف الفقرة 3 أعاله، 
وأن يقدم تقريراً إىل اجمللس، من أجل موافقته يف موعد ال يتجاوز 21 

نيسان/أبريل 1995؛
الظروف  لتهيئة  مؤقتًا  ترتيبا  أنكرو  عملية  تكون  أن  يقرر   -  5
املفضية إىل التوصل إىل تسوية عن طريق التفاوض مبا يتسق مع السالمة 
اإلقليمية جلمهورية كرواتيا ويضمن أمن وحقوق جيع الطوائف اليت تعيش 
يف منطقة معينة من جهورية كرواتيا بغض النظر عما إذا كانت تشكل 

أغلبية أم أقلية يف تلك املنطقة؛
املستوى  على  تتصرف  إذ  األعضاء،  للدول  أنه جيوز  يقرر   -  6
الوطين أو من خالل منظمات أو ترتيبات إقليمية، أن تتخذ، حتت سلطة 
جملس األمن ورهنًا بالتنسيق الوثيق مع األمني العام وقائد القوة امليدانية 

لألمم املتحدة، مستخدمة اإلجراءات احلالية اليت مت االتفاق عليها مع 
لتقدمي مساعدة جوية وثيقة إلقليم  الالزمة  التدابري  العام، جيع  األمني 
بوالية  اضطالعهم  أثناء  أنكرو  عملية  أفراد  عن  دفاعًا  جهورية كرواتيا 
العملية، ويطلب إىل األمني العام أن يواصل إبالغ اجمللس بأّي استخدام 

للمساندة اجلوية الوثيقة؛
جهورية  يف  املعنيني  من  وسوامها  الطرفني  مسؤولية  يؤكد   -  7
كرواتيا عن أمن وسالمة عملية أنكرو، ويطالب، يف هذا السياق، أن 
متتنع جيع األطراف واجلهات املعنية األخرى عن اإلتيان بأّي عمل من 

أعمال التخويف أو العنف ضد عملية أنكرو؛
يطلب إىل حكومة جهورية كرواتيا والسلطات الصربية احمللية   -  8
التزامهما  تأكيد  وإعادة  استخدامها،  أو  بالقوة  التهديد  عن  االمتناع 

بالتوصل إىل حل سلمي خلالفاهتما؛
يدعو األمني العام إىل أن يقدم حسب االقتضاء وكل أربعة   -  9
أشهر على األقل تقريراً عن التقدم احملرز حنو التوصل إىل تسوية سياسية 
الواقع، مبا يف ذلك قدرة عملية أنكرو  سلمية، وعن احلالة على أرض 
على تنفيذ واليتها وفق ما هو مبني أعاله، ويتعهد، يف هذا الصدد، بأن 
يدرس دون إبطاء أّي توصيات يقدمها األمني العام يف تقاريره، وأن يتخذ 

القرارات املناسبة بشأهنا؛
يطلب إىل الدول األعضاء أن تنظر بعني القبول يف طلبات   -  10
أدائها  أنكرو يف  لعملية  الالزمة  املساعدة  تقدمي  أجل  العام من  األمني 

لواليتها؛
تعقدها جهورية  اليت  الضرورية  الرتتيبات  أمهية  على  يشدد   -  11
واألفراد  القوات  مبركز  املتعلقة  االتفاقات  ذلك  يف  مبا  حاليًا،  كرواتيا 
اآلخرين، ويطلب إليها أن توافق على تلك الرتتيبات دون إبطاء، ويطلب 
يف  املسألة  هذه  بشأن  احملرز  بالتقدم  اجمللس  يبلغ  أن  العام  األمني  إىل 

التقرير املذكور يف الفقرة 4 أعاله؛
حيث حكومة كرواتيا على توفري موجات تردد إذاعية وبرامج   -  12
على  تكاليف،  أّية  املتحدة  األمم  حتميل  دون  مناسبة  التلفزيوين  للبث 
النحو املبني يف الفقرة 47 إىل 51 من تقرير األمني العام املؤرخ 22 آذار/

مارس 1995؛
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  -  13

وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار الثاين 540  للتصويت واعُتمد باإلجاع 
بوصفه القرار 982 )1995(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إقليم  بالنزاعات يف  الصلة  السابقة ذات  قراراته  إذ يشري إىل جيع 
قراره 947  الصدد  هذا  يؤكد من جديد يف  وإذ  السابقة،  يوغوسالفيا 

.S/1995/243  540
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األمم  قوة  والية  بشأن   1994 أيلول/سبتمرب   30 املؤرخ   )1994(
املتحدة للحماية، والقرارات الالحقة ذات الصلة،

وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 22 آذار/مارس 1995،
التفاوض  التزامه بالسعي إلجياد تسوية شاملة عن طريق  وإذ يؤكد 
اإلقليمية  والسالمة  السيادة  تكفل  السابقة،  يوغوسالفيا  يف  للنزاعات 
جلميع الدول هناك داخل حدودها املعرتف هبا دوليًا، وإذ يشدد على 

األمهية اليت يعلقها على االعرتاف املتبادل هبا،
واهلرسك  البوسنة  جهورية  باستقالل  التزامه  جديد  من  يؤكد  وإذ 

وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،
وإذ يرحب باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا الرئيسان املتشاركان للجنة 

التوجيهية للمؤمتر الدويل املعين بيوغوسالفيا السابقة،
وإذ يرحب أيضًا باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء، وال سيما تلك 
اليت يبذهلا فريق االتصال، وإذ يشدد على األمهية القصوى لعمل فريق 

االتصال ودوره يف عملية السلم الشاملة يف املنطقة،
البوسنة واهلرسك خبطة  وإذ يرحب كذلك بقبول حكومة جهورية 

السلم املقدمة من فريق االتصال،
وإذ يرحب باالتفاقني اللذين وقعتهما األطراف البوسنية بشأن وقف 
البوسنة  القتالية يف جهورية  لألعمال  التام  الوقف  وبشأن  النار  إطالق 
واهلرسك يف 23 و31 كانون األول/ديسمرب 1994، والدور اجلوهري 
الذي تؤديه قوة األمم املتحدة للحماية يف تنفيذ هذين االتفاقني، وإذ 

يؤكد األمهية اليت يعلقها على ذلك،
وإذ يرغب يف تشجيع اجلهود اليت تبذهلا قوة األمم املتحدة للحماية، 
كجزء من أنشطتها الرامية إىل تيسري إجياد تسوية شاملة للنزاع يف جهورية 
البوسنة واهلرسك، وحسبما ورد بالتفصيل يف الفقرات 30 إىل 32 من 
تقرير األمني العام املذكور أعاله، ملساعدة األطراف على تنفيذ اتفاقات 

واشنطن بشأن احتاد البوسنة واهلرسك،
وإذ يسّلم باحلاجة ألن تقوم الدول األعضاء باختاذ اخلطوات املناسبة 
واهلرسك  البوسنة  جهورية  يف  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  قدرة  لتعزيز 
على تنفيذ واليتها احملددة يف قرارات جملس األمن ذات الصلة، مبا يف 
ذلك تزويد األمني العام بكافة املوارد اليت أذنت هبا قرارات جملس األمن 

السابقة،
البوسنة  تبقى سراييفو، عاصمة جهورية  تأكيد أمهية أن  يعيد  وإذ 
واهلرسك، مدينة موحدة ومركزاً متعدد الثقافات واألعراق واألديان، وإذ 
يالحظ يف هذا السياق ما ميكن أن يقدمه االتفاق بني األطراف على 
جتريد سراييفو من السالح من مسامهة إجيابية يف حتقيق هذه الغاية، ويف 
إعادة احلياة الطبيعية إىل سراييفو، وحتقيق تسوية شاملة، مبا يتسق مع 

خطة السلم املقدمة من فريق االتصال،

وإذ يالحظ أن قوة األمم املتحدة للحماية تؤدي دوراً جوهريًا يف 
منع األعمال القتالية واحتوائها مما يهيئ الظروف الالزمة لتحقيق تسوية 
سياسية شاملة، وإذ يشيد جبميع أفراد القوة، ال سيما من وهبوا أرواحهم 

من أجل قضية السلم،
وإذ يالحظ أيضًا أن والية قوة األمم املتحدة للحماية تنتهي يف 31 

آذار/مارس 1995، وفقًا للقرار 947 )1994(،
وإذ حييط علمًا بالرسالة املؤرخة 29 آذار/مارس 1995 واملوجهة 
إىل األمني العام من املمثل الدائم جلمهورية البوسنة اهلرسك لدى األمم 

املتحدة،
 1995 آذار/مارس   17 املؤرخة  بالرسالة  أيضًا  علمًا  حييط  وإذ 
فيما  املتحدة،  األمم  لدى  جلمهورية كرواتيا  الدائم  املمثل  من  والواردة 
يتعلق بآراء حكومته بشأن استمرار وجود قوة األمم املتحدة للحماية يف 

جهورية كرواتيا،
وإذ يشيد بأفراد قوة األمم املتحدة للحماية ألداء والية القوة، وبصفة 
إطالق  وقف  ورصد  اإلنسانية  املساعدة  إيصال  يف  للمساعدة  خاصة 

النار،
وإذ يؤكد على أن حتسني مراعاة حقوق اإلنسان، مما يتضمن هتيئة 
رصد دويل مناسب هلا، ميثل خطوة أساسية حنو استعادة الثقة فيما بني 

األطراف وبناء سلم دائم،
املتحدة  األمم  قوة  أمن  على كفالة  تصميمه  من جديد  يؤكد  وإذ 
للحماية وحريتها يف التنقل من أجل إجناز جيع مهامها، وإذ يتصرف، 
حتقيقًا هلذه الغاية، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، فيما 

يتعلق بالقوة يف جهورية كرواتيا وجهورية البوسنة واهلرسك،
يرحب بتقرير األمني العام املؤرخ 22 آذار/مارس 1995،   -  1

وبصفة خاصة يوافق على الرتتيبات الواردة يف الفقرة 84 منه؛
جهورية  يف  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  والية  متديد  يقرر   -  2
الثاين/نوفمرب  تشرين   30 يف  تنتهي  إضافية  لفرتة  واهلرسك  البوسنة 
ذات  السابقة  القرارات  تطبيق جيع  يستمر  أن  ويقرر كذلك   ،1995

الصلة فيما يتعلق بالقوة؛
يأذن لألمني العام بأن ينقل قبل 30 حزيران/يونيه 1995   -  3
جيع أفراد قوة األمم املتحدة للحماية وموجوداهتا من جهورية كرواتيا، 
باستثناء من يلزم استمرار وجودهم يف جهورية كرواتيا من أجل عملية 
األمم املتحدة الستعادة الثقة يف كرواتيا املعروفة بعملية أنكرو أو من أجل 

املهام املشار إليها يف الفقرتني 4 و5 أدناه؛
بالكامل  تؤدي  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  تظل  أن  يقرر   -  4
املهام املتوخاة يف تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار املربم يف 29 آذار/مارس 
1994 واالتفاق االقتصادي املربم يف 2 كانون األول/ديسمرب 1994 
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بني جهورية كرواتيا والسلطات الصربية احمللية وجيع قرارات جملس األمن 
ذات الصلة، مبا يف ذلك املهام احملددة يف الفقرة 72 من تقرير األمني 
العام املؤرخ 22 آذار/مارس 1995، وأن تظل تيسر إيصال املساعدة 
اإلنسانية الدولية إىل جهورية البوسنة واهلرسك عن طريق إقليم جهورية 
كرواتيا إىل أن جيري النشر الفعلي لعملية أنكرو أو حىت 30 حزيران/

يونيه 1995، أيهما أقرب؛
يقرر أن حتتفظ قوة األمم املتحدة للحماية هبياكل دعمها   -  5

املوجودة يف جهورية كرواتيا، مبا يف ذلك تشغيل مقرها؛
يشدد على مسؤولية األطراف واجلهات املعنية األخرى يف   -  6
جهورية كرواتيا وجهورية البوسنة واهلرسك، عن أمن وسالمة قوة األمم 
السياق، جيع األطراف واجلهات  املتحدة للحماية، ويطالب، يف هذا 
املعنية األخرى باالمتناع عن اإلتيان بأّي عمل من أعمال التخويف أو 

العنف ضد القوة؛
الكامل  االمتثال  يعلقها على  اليت  األمهية  يؤكد من جديد   -  7
النار  إطالق  وقف  بشأن  البوسنية  األطراف  وقعتهما  اللذين  لالتفاقني 
والوقف التام لألعمال القتالية يف جهورية البوسنة واهلرسك، ويطلب إىل 
هذه األطراف املوافقة على متديد هذين االتفاقني فرتة أخرى وتنفيذمها 
الفرتة من أجل  تلك  نيسان/أبريل 1995 واستخدام  بعد 30  ما  إىل 
أساس  تسوية سلمية شاملة على  إىل  التوصل  بشأن  مفاوضات  إجراء 
قبول خطة السلم املقدمة من فريق االتصال كنقطة بداية، ويطلب كذلك 

إىل الطرف الصريب البوسين قبول ذلك؛
يطلب إىل الدول األعضاء أن تنظر بعني القبول يف طلبات   -  8
األمني العام من أجل تقدمي املساعدة الالزمة لقوة األمم املتحدة للحماية 

يف أدائها لواليتها؛
يطلب إىل جيع األطراف واجلهات املعنية األخرى أن متتثل   -  9
امتثااًل كاماًل جلميع قرارات جملس األمن فيما يتعلق باحلالة يف يوغوسالفيا 
السابقة، ومن أجل هتيئة الظروف اليت تيسر التنفيذ التام لوالية قوة األمم 

املتحدة للحماية؛
تالحظ مع االرتياح التقدم احملرز يف املناقشات بني حكومة   -  10
 49 الفقرة  يف  إليها  املشار  املتحدة  واألمم  واهلرسك  البوسنة  جهورية 
العام املؤرخ 22 آذار/مارس 1995، وحتث حكومة  من تقرير األمني 
جهورية البوسنة واهلرسك على توفري موجات تردد مناسبة للبث اإلذاعي 
وبرامج البث التلفزيوين، دون حتميل األمم املتحدة أّية تكاليف، وذلك 

لألغراض املوصوفة يف الفقرات 47 إىل 51 من ذلك التقرير؛
يبقي اجمللس على علم بصورة  أن  العام  يطلب إىل األمني   -  11
منتظمة بالتقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ والية قوة األمم املتحدة للحماية، 
وأن يقدم تقارير، حسب االقتضاء، بشأن ما يطرأ من تطورات يف امليدان 
من موقف األطراف وأّية ظروف أخرى تؤثر على والية القوة، وأن يقدم 

على وجه اخلصوص تقريراً يف غضون مثانية أسابيع من اختاذ هذا القرار، 
اجمللس  أعضاء  أثارها  اليت  الشواغل  أمور،  االعتبار، يف جلة  يف  آخذاً 

واملسائل اليت أثرهتا حكومة جهورية البوسنة واهلرسك؛
التام  التنفيذ  البوسنة واهلرسك على  حيث حكومة جهورية   -  12
لألحكام الواردة يف اتفاق مركز القوات املربم يف 15 أيار/مايو 1993 

بني تلك احلكومة واألمم املتحدة؛
يقرر أن يبقي هذه املسالة قيد نظره.  -  13

واعُتمد  للتصويت    541 الثالث  القرار  مشروع  ُطرح  ذلك  وبعد 
باإلجاع بوصفه القرار 983 )1995(، ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل جيع قراره 795 )1992( املؤرخ 11 كانون األول/

ديسمرب 1992 وإىل جيع القرارات الالحقة ذات الصلة،
التفاوض  التزامه بالسعي إلجياد تسوية شاملة عن طريق  وإذ يؤكد 
اإلقليمية  والسالمة  السيادة  تكفل  السابقة،  يوغوسالفيا  يف  للنزاعات 
جلميع الدول هناك داخل حدودها املعرتف هبا دوليًا، وإذ يشدد على 

األمهية اليت يعلقها على االعرتاض املتبادل هبا،
وإذ يؤكد من جديد التزامه باستقالل جهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

السابقة وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،
من  حيدث  أن  ميكن  ما  إزاء  يساوره  الذي  القلق  إىل  يشري  وإذ 
مقدونيا  جهورية  يف  واالستقرار  الثقة  تقويض  إىل  تؤدي  قد  تطورات 

اليوغوسالفية السابقة أو إىل هتديد أراضيها،
املتحدة  األمم  قوة  به  تضطلع  الذي  اإلجيايب  بالدور  يرحب  وإذ 
للحماية يف جهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وإذ يثين على أفراد 
القوة ألدائهم لوالية هذه القوة يف جهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،
وإذ حييط علمًا بتقرير األمني العام املؤرخ 22 آذار/مارس 1995،

يرحب بتقرير األمني العام املؤرخ 22 آذار/مارس 1995،   -  1
ويوافق بوجه خاص على الرتتيبات الواردة يف الفقرة 84 منه؛

يقرر أن يسمي قوة األمم املتحدة للحماية داخل جهورية   -  2
الوقائي،  للنشر  املتحدة  السابقة باسم قوة األمم  اليوغوسالفية  مقدونيا 
وأن تكون واليتها على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 85 من تقرير 
األمني العام املؤرخ 22 آذار/مارس 1995، وأن تستمر والية قوة األمم 
املتحدة للنشر الوقائي لفرتة تنتهي يف 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1995؛

تواصل  أن  على  الوقائي  للنشر  املتحدة  األمم  قوة  حيث   -  3
األمن  منظمة  وبعثة  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  بني  اجلاري  التعاون 

والتعاون يف أوروبا؛
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يطلب إىل الدول األعضاء أن تنظر بعني القبول يف طلبات   -  4
األمني العام من أجل تقدمي املساعدة الالزمة لقوة األمم املتحدة للنشر 

الوقائي يف أدائها لواليتها؛
علم  على  األمن  جملس  يبقى  أن  العام  األمني  إىل  يطلب   -  5
بصورة منتظمة بأّي تطورات تطرأ على أرض الواقع وبالظروف األخرى 

اليت تؤثر على والية قوة األمم املتحدة للنشر الوقائي؛
يقرر أن يبقي املسالة قيد نظره.  -  6

وحتدث ممثل الواليات املتحدة بعد التصويت، فذكر أن إنشاء القوة 
اجلديدة يربز التزام اجمللس بسيادة جهورية كرواتيا ووحدة أراضيها داخل 
بضائع  ألن  بالقلق  بلده  حكومة  وتشعر  دوليًا.  هبا  املعرتف  حدودها 
)1993( دون  القرار 820  للفقرة 12 من  انتهاكًا  احلدود  تعرب هذه 
بلده  بالبوسنة، تشعر حكومة  يتعلق  إذن من كرواتيا أو علمها. وفيما 
قوات  ووجود  النار.  إطالق  لوقف  األخرية  االنتهاكات  بشأن  بالقلق 
األمم املتحدة يف البوسنة ليس غاية يف حّد ذاته، وكي يكون له مغزى، 
بدوره،  يعتمد،  التقدم  وهذا  سياسي،  تقدم  إحراز  يسهم يف  أن  جيب 
على إرادة األطراف. وهنا تقع املسؤوليات عن الفشل على عاتق الطرف 
الصريب البوسين لعدم رغبته يف الدخول يف مفاوضات على أساس خطة 
فريق االتصال. وقال إن التغريات يف قوة األمم املتحدة للحماية تعرتف 
بأن الظروف يف البلدان الثالثة اليت ترابط فيها وحدات القوة ختتلف وأن 
األمر يتطلب وضع مهام مفصلة وحمددة لكل منها. ويف الوقت نفسه، 
عن طريق االحتفاظ بروابط هامة بني القوات، يعرتف اجمللس بأن التوتر 
وأن كفاءة  وثيقًا  ارتباطًا  باآلخر  منهما  يرتبط كل  املنطقة  يف  والصراع 

العمليات أمر أساسي 542 .
يف كرواتيا،  احلالة  بشأن  تواً،  املتخذ  القرار  أن  فرنسا  ممثل  وذكر 
يف  حتقق  بأن  الثقة  الستعادة  املتحدة  األمم  لعملية  يسمح  أن  ينبغي 
النار،  اتفاق وقف إطالق  تنفيذ  أال وهي:  أساسية  كرواتيا عدة مهام 
وتطبيق االتفاق االقتصادي، ومراقبة احلدود الدولية لكرواتيا، مما جيسد 
اهتمام اجمللس باحلفاظ على سيادهتا وسالمتها اإلقليمية. واإلبقاء على 
ذاته؛  حبّد  غاية  ليس  واهلرسك  البوسنة  للحماية يف  املتحدة  األمم  قوة 
سياسية.  تسوية  إىل  التوصل  تسهيل  هو  وجودها  من  الوحيد  واهلدف 
القوة جبعلها ثالث عمليات  هيكلة  إعادة  إىل  املتحدث، مشرياً  وذكر 
الذي حيافظ  املختار  احلل  إزاء  باالرتياح  يشعر  بلده  وفد  أن  منفصلة، 
العمليات  على  السياسية  القيادة  ووحدة  العسكرية  القيادة  على وحدة 
بأكملها، وكذلك الرتابط السوقي والتنظيمي بني القوات الثالث. ويعتقد 
والوسائل  املوزوعة  القوات  أمن  يعزز  الوحدة  مبدأ  احرتام  أن  بلده  وفد 
املتاحة لألمم املتحدة. ويؤكد أن قائد مسرح العمليات جيب أن يستمر 
املرابطني يف  الزرق  التامة على جيع أصحاب اخلوذ  السلطة  يف ممارسة 

S/PV.3512، الصفحتان 21 و22.  542

السابقة. وهذا يعين أن  ليوغوسالفيا  اخَلَلْف  الدول  جيع أرجاء أراضي 
تتحمل  لن  العام  لألمني  اخلاص  للممثل  اخلاضعة  املدنية  السلطات 
املسؤوليات يف إطار سلسلة القيادة العسكرية، وأن قائد العمليات هو 
الذي يتحمل املسؤولية التامة عن تنفيذ الواليات الثالث املعهود هبا إىل 

قوات األمم املتحدة 543 .
املتحدة  األمم  إنه سيتعني على عملية  املتحدة  اململكة  وقال ممثل 
النار، وهو  الثقة يف كرواتيا االستمرار يف رصد وقف إطالق  الستعادة 
االتفاق  تنفيذ  تسهيل  أيضًا  وسيتعني  االستقرار،  حيوي الستمرار  أمر 
اململكة  وتظل  دوليًا.  هبا  املعرتف  حدود كرواتيا  ورصد  االقتصادي، 
ويف  اإلقليمية.  وبسالمتها  بسيادة كرواتيا  التزامًا كاماًل  ملتزمة  املتحدة 
الوقت ذاته، من الضروري االعرتاف بشكل ثابت لصرب كرايينا مبركز 
ُمرٍض للحكم الذايت ومحاية حقوق األفراد. وسيفسح وزع عملية األمم 
احملادثات  من  املزيد  إلجراء  الطريق  يف كرواتيا  الثقة  الستعادة  املتحدة 
بشأن التطبيع االقتصادي وبشأن تسوية سياسية. وفيما يتعلق بالبوسنة، 
تناشد اململكة املتحدة جيع األطراف إبداء ضبط النفس والتعاون مع قوة 
األمم املتحدة للحماية يف تنفيذ اتفاق وقف األعمال القتالية الذي ينبغي 
متديده حىت ميكن أن تستمر العملية السياسية. وحتث اململكة املتحدة 

جيع األطراف على االستجابة البناءة ملقرتحات فريق االتصال 544 .
موقف  عن  اإلعراب  فكرر  الصني،  ممثل  بصفته  الرئيس،  وحتدث 
الصني وهو أنه جيب احرتام سيادة دول املنطقة وسالمتها اإلقليمية. وقال 
إن تسوية الصراع ستعتمد يف النهاية على شعب املنطقة نفسها وجيب أن 
تتحقق بالوسائل السلمية، مع قيام عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم 
بدور مكمل فقط. وتأمل الصني أن يساعد تقسيم قوة األمم املتحدة 
للحماية إىل ثالثة أجزاء، حسب اقرتاح األمني العام، على توفري زخم 
إضايف لعملية التسوية السياسية. وهلذه األسباب، صّوت الوفد الصيين 
عمليات حفظ  أن  الرئيس  وذكر  للتو.  املتخذة  الثالثة  القرارات  مؤيداً 
ومبادئ  بأهداف  بشدة  تلتزم  أن  جيب  املتحدة  لألمم  التابعة  السالم 
أيضًا جمدداً  املعنية ودعمها. وأكد  بقبول األطراف  امليثاق، وأن حتظى 
حتفظات الصني بشأن إجراء اإلنفاذ واستخدام القوة يف عمليات حفظ 

السالم استناداً إىل الفصل السابع من امليثاق 545 .

املرجع نفسه، الصفحتان 22 و23.  543

املرجع نفسه، الصفحتان 24 و25.  544

املرجع نفسه، الصفحتان 28 و29.  545
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المقرر المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1995 )الجلسة 
3543(: القرار 998 )1995(

و987   )1995( بالقرارين 982  وعماًل  أيار/مايو 1995،   30 يف 
املتحدة  األمم  قوة  عن  تقريراً  اجمللس  إىل  العام  األمني  قدم   ،)1995(

للحماية 546 .
وقد أفاد األمني العام يف التقرير بأن حدة القتال يف سراييفو وحوهلا 
قد اشتدت بعد انتهاء سريان اتفاق وقف القتال يف 1 أيار/مايو 1995، 
وذلك على الرغم من اجلهود املتواصلة اليت بذهلا ممثله اخلاص لتجديده. 
وأدى هذا إىل استخدام األسلحة الثقيلة باستمرار من اجلانبني، وازدياد 
عدد اإلصابات بني األفراد املدنيني وأفراد قوة األمم املتحدة للحماية، 
ونظراً  االستبعاد.  منطقة  إنفاذ  يف  بالتشدد  املطالبة  األصوات  وارتفاع 
الثقيلة،  اتفاق األسلحة  السابقة أخفقت يف إعادة مراعاة  التدابري  ألن 
قررت  فقد  القتال،  لوقف  مستعداً  يكن  اجلانبني مل  من  أيًّا  ألن  ونظراً 
سراييفو  التفاق  االمتثال  املتاحة إلعادة  الوسائل  استخدام جيع  القوة 
املربم يف شباط/فرباير 1994. وعند انتهاء إنذار وجهته القوة إىل كال 
الطرفني، حدثت ضربات جوية يومي 25 و26 أيار/مايو 1995. وقد 
ردت قوات الصرب البوسنيني على ذلك بتطوير مناطق أخرى لتجميع 
األسلحة، واحتجاز مراقبني عسكريني تابعني لألمم املتحدة، واختاذ عدد 
املدينة. وساد هدوء نسيب يف  الكهرباء عن  منهم دروعًا بشرية، وقطع 
سراييفو يف هناية األمر، ولكن بتكلفة عالية بالنسبة لقوة األمم املتحدة 
للحماية. وأصبحت قدرة القوة على العمل بفعالية يف كل أحناء البوسنة 

واهلرسك معرضة خلطر جسيم.
وقال األمني العام إن قوة األمم املتحدة للحماية يستمر وزعها يف 
ظل حالة حرب مل حيل فيها بعد سالم ليتم حفظه. ومما يزيد موقف القوة 
تعقيداً أن واليتها األصلية وهي حفظ السالم، اليت ال ميكن تنفيذها دون 
تعاون األطراف، مت توسيعها بالتدريج لتشمل عناصر إنفاذ، جتعلها تبدو 
وكأهنا طرف يف النزاع. فوالية إنشاء املناطق اآلمنة، على سبيل املثال، 
تتطلب منها التعاون والتفاوض يوميًا مع طرف، من املتوقع منها أيضًا أن 
تطلب يف بعض األحوال توجيه ضربات جوية له. وباملثل، فرضت األمم 
املتحدة جزاءات ضد طرف ولكنها قامت يف الوقت نفسه بإرسال قوة 
مضطرة للعمل مبوافقة ذلك الطرف وتعاونه. والنتيجة هي أن قادة الصرب 
البوسنيني قد سحبوا اآلن، إىل حّد كبري، موافقتهم من قوة األمم املتحدة 
للحماية وحرموها من تعاوهنم معلنني أهنم بذلك يوقعون “جزاءاهتم” 
على األمم املتحدة رداً على جزاءات األمم املتحدة املفروضة ضدهم. 
ونتيجة هلذه التناقضات جتد قوة األمم املتحدة للحماية نفسها يف ورطة 
إلطالق  عاجلة  تدابري  اختاذ  األزمة  تلك  وتقتضي  احتماهلا.  ميكن  ال 
سراح الرهائن، وتكييف والية قوة األمم املتحدة للحماية وطريقة تنفيذها 

.S/1995/444  546

حسب احلقائق السياسية والعملية على أرض الواقع، ولدفع عجلة عملية 
السلم من جديد.

املتحدة  األمم  قوة  دور  بشأن  خيارات  أربعة  العام  األمني  وعرض 
للحماية يف املستقبل: سحب القوة، مع ترك بعثة سياسية صغرية فقط 
إذا كانت تلك هي رغبة األطراف؛ أو اإلبقاء على املهام الراهنة املسندة 
إىل القوة وعلى الطرق املستخدمة حاليًا لتنفيذها؛ أو تغيري الوالية الراهنة 
مبا يسمح للقوة بأن تستخدم القوة بقدر أكرب؛ أو تنقيح الوالية حبيث ال 
تشمل إاّل املهام اليت ميكن واقعيًا أن يتوقع من عملية حلفظ السالم أن 
تؤديها يف الظروف السائدة حاليًا يف البوسنة واهلرسك. وأوضح األمني 
العام أنه يرى أن اخليار الرابع سيعطي قوة األمم املتحدة للحماية والية 

واقعية.
جملس  رئيس  إىل  موجهة  حزيران/يونيه 1995   9 مؤرخة  وبرسالة 
وهولندا  فرنسا  حكومات  من  اقرتاحًا  العام  األمني  نقل   ، 547 األمن 
واململكة املتحدة يدعو إىل توفري تعزيزات عسكرية لقوة األمم املتحدة 
على  قدرهتا  وزيادة  للخطر  أفرادها  تعرض  من  احلّد  أجل  من  للحماية 
تنفيذ مهامها 548 . وقد أوضحت احلكومات الثالث أن ما تنتويه هو أن 
تظل القوة املعززة بعثة حلفظ السالم. وقال األمني العام إن االقرتاح سيزود 
قائد قوة احلماية بقوات متنقلة جيدة التسليح يرد هبا فوراً على التهديدات 
اليت يتعرض هلا أفراد األمم املتحدة. ولذلك فهو يوصي بأن يقبل جملس 
األمن االقرتاح، ألنه سيعزز قدرة القوة على مواصلة جهودها اإلنسانية، 
من  اجمللس،  وسيحتاج  أفرادها.  له  ُيتعرض  الذي  اخلطر  من  احلّد  مع 
أجل استيعاب القوات اإلضافية اليت ستلزم يف إطار التعزيزات، إىل زيادة 

مستويات أفراد القوة املأذون هبا مبقدار 500 12 فرد.
ويف اجللسة 3543، املعقودة يف 16 حزيران/يونيه 1995، أدرج 
جدول  إقرار  وبعد  أعماله.  جدول  يف  أعاله  املذكور  التقرير  اجمللس 
األعمال، دعا اجمللس ممثلي البوسنة واهلرسك، وتركيا، وماليزيا، ومصر، 
وكرواتيا، بناًء على طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلم 
احلق يف التصويت. مث وجه الرئيس )أملانيا( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص 
وفرنسا،  وعمان،  التشيكية،  واجلمهورية  أملانيا  من  مقدم  قرار  مشروع 
ُأدخل  تنقيحًا  أيضًا  وتال   . 549 وهولندا  وهندوراس،  املتحدة،  واململكة 

على املشروع يف شكله املؤقت، وأشار إىل عدة وثائق أخرى 550 .

.Add/1و S/1995/470  547

S/1995/470، املرفق.  548

.S/1995/478  549

رسالتان متطابقتان مؤرختان 12 حزيران/يونيه 1995 موجهتان إىل األمني   550

 12 مؤرخة  ورسالة  )S/1995/477(؛  املغرب  ممثل  من  األمن  جملس  ورئيس  العام 
حزيران/يونيه 1995 موجهة إىل األمني العام من ممثل كازاخستان )S/1995/480(؛ 
ممثل  من  األمن  رئيس جملس  إىل  مؤرخة 14 حزيران/يونيه 1995 موجهة  ورسالة 
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وذكر ممثل البوسنة واهلرسك أن التدابري اليت قدمتها األمم املتحدة 
تقريبًا.  بصورة كاملة  تبخرت  شعبه  صمود  على  ساعدت  واليت  لبلده 
أّية  من  حمرومة  وبيهاتش  وغورازدي  وزيبا،  وسريربينيتسا،  فسراييفو 
والقتل.  للقصف  باستمرار  يتعرضون  وسكاهنا  إنسانية.  مساعدات 
و“القبضة اخلانقة” يشتد إحكامها دون رد على ذلك. وعالوة على 
األمم  أفراد  استخدام  على  اآلن  تتجرأ  الصربية  القوات  أصبحت  هذا، 
املتحدة كدروع بشرية. وإضافة إىل ذلك، فإن منطقة االستبعاد ينتهكها 
البوسنة  حكومة  وتتطلع  بإنفاذها.  امللزمون  أولئك  ويتجاهلها  الصرب 
واهلرسك إىل وزع قوة الرد السريع وتتوقع أن متكن من تنفيذ مهمة األمم 

املتحدة يف البوسنة واهلرسك بصورة كاملة وخملصة 551 .
وذكر ممثل ماليزيا أن احتجاز الصرب حلفظة السالم التابعني لألمم 
يعطيان  الصلة  ذات  األمن  جملس  قرارات  وحتديهم  املتحدة كرهائن 
املتحدة، وخاصة جملس األمن، يف مواجهة  فعالية األمم  بعدم  انطباعًا 
خطر يتهدد السلم واألمن الدوليني. وال يوافق بلده على حماولة وصف 
قوة األمم املتحدة للحماية بأهنا جمرد عملية حلفظ السالم والتقليل من 
أمهية والية القوة املتصلة مبسؤولياهتا يف جمال اإلنفاذ. وقد ُحددت والية 
قوة األمم املتحدة للحماية حتديداً واضحًا يف قرارات جملس األمن ذات 
الصلة، مبا يف ذلك يف سياق الفصل السابع من امليثاق وإنفاذه. وذكر 
التنفيذ.  إىل  االفتقار  تعاين من  للقوة  احلالية  الوالية  أن  أيضًا  املتحدث 
وينبغي توفري اإلمكانيات الالزمة لقوة احلماية لتمكينها من تنفيذ واليتها 
وفد  حيبذ  العام،  األمني  عرضها  اليت  اخليارات  بني  ومن  تنفيذاً كاماًل. 
تغيري  بدون  جازم  بعمل  القيام  إمكانية  يرى  ألنه  جيم،  اخليار  ماليزيا 
الوالية الراهنة. وال يوافق الوفد على أن اخليار دال هو الطريق للتحرك إىل 
األمام، وذلك ألنه يرى أن هذا اخليار ُيضعف والية قوة األمم املتحدة 
السريع  الرد  قوة  بإنشاء  ماليزيا  وترحب  يعززها.  أن  من  بداًل  للحماية 
تساعد قوة األمم املتحدة للحماية على تنفيذ واليتها تنفيذاً قويًا. وينبغي 
أيضًا أن ُتستخدم قوة الرد السريع حلماية السكان املدنيني وخاصة يف 
املناطق اآلمنة بدعم جوي من منظمة حلف مشال األطلسي، باإلضافة 
إىل محاية أفراد قوة احلماية. كذلك ينبغي لقوة الرد السريع إنشاء ممرات 
املراقبني  برية إليصال املساعدة اإلنسانية. ومن الضروري أيضًا سحب 
العسكريني التابعني لألمم املتحدة الذين أصبحوا “بيادق” يف اسرتاتيجية 
الصرب إلحراج األمم املتحدة. وتشدد ماليزيا أيضًا على ضرورة وجود 
ضمانات أمنية للحكومة البوسنية من حيث حقها يف الدفاع عن النفس، 
على النحو املنصوص عليه يف امليثاق، مبا يف ذلك رفع احلظر على توريد 

األسلحة 552 .

البوسنة واهلرسك، حييل هبا نص رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة إىل رئيس جملس 
.)S/1995/483( األمن من وزير خارجية البوسنة واهلرسك

S/PV.3543، الصفحتان 2 و3.  551

املرجع نفسه، الصفحتان 4 و5.  552

وعلق ممثل مصر على بعض جوانب تقرير األمني العام. فقال، أواًل، 
إن ضمان مصداقية األمم املتحدة وإجبار الطرف الصريب على احرتام 
يقبل  أاّل  ثانيًا، جيب  امليثاق.  بتطبيق أحكام  الدولية سيتحقق  الشرعية 
املناطق  من  اهلدف  أن  فمع  اآلمنة.  املناطق  نزع سالح  الدويل  اجملتمع 
املناطق  تلك  تشملها  اليت  لألراضي  الدولية  احلماية  توفري  هو  اآلمنة 
واحلماية لسكاهنا، فإن التجريد من السالح معناه خضوع تلك األراضي 
لسيطرة القوات الصربية يف حالة انسحاب القوات الدولية أو عجزها عن 
الدفاع عن تلك املناطق. ثالثًا، إن اخليارات املطروحة على اجمللس جيب 
دراستها على ضوء املعلومات املفصلة الواردة يف التقرير، ألن اخليارات 
واالحتماالت  اخليارات  عن  مبعزل  منها  دراسة كل  ميكن  ال  األربعة 
أيضًا  للوالية، ولكنه يعين  تعزيزاً  الثالث يفرتض سلفًا  األخرى. فاخليار 
تعديل تلك الوالية. وهذا ليس أمراً ممكنًا ألن الوالية احلالية لقوة األمم 
املتحدة للحماية كافية. وأخرياً، تؤيد مصر ما انتهى إليه األمني العام من 
أن جهود الوساطة الدولية وصلت إىل طريق مسدود ولذا ينبغي للمجلس 

إعادة تقييم احلالة والقيام مببادرة أخرى لتجديد عملية السلم 553 .
وذكر ممثل كرواتيا أن بلده يرحب بإنشاء قوة الرد السريع، وهو على 
استعداد لتوفري الدعم السوقي وتفهم كرواتيا أنه بينما ستستخدم قوة الرد 
السريع بعض مرافق القيادة والدعم السوقي الواقعة يف إقليم كرواتيا، فإن 
واهلرسك. ورأي  البوسنة  أراضي  على  مسرح عملياهتا سيكون مقصوراً 
حكومة كرواتيا الثابت هو أن أّي استخدام هلذه القوة يف عمليات على 

أراضي كرواتيا لن حيدث إاّل مبوافقتها املسبقة 554 .
القرارات  مبوجب  التزامًا،  عليه  الدويل  اجملتمع  أن  تركيا  ممثل  وذكر 
السالمة  على  باحلفاظ  األمن،  وجملس  العامة  اجلمعية  عن  الصادرة 
األمن  جملس  قرارات  إن  وقال  واستقالهلا.  واهلرسك  للبوسنة  اإلقليمية 
املتعلقة بالبوسنة واهلرسك تشري كلها تقريبًا إىل الفصل السابع من امليثاق. 
وقد أنشئت قوة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسك بوصفها قوة للحماية، 
ومل تكن قط، منذ البداية، قوة تقليدية حلفظ السالم. وحكومة بلده على 
اقتناع قوي بأن قوة األمم املتحدة للحماية ينبغي أن تعزز حىت تكون 
هلا القدرة على أن تنفذ واليتها احلالية تنفيذاً قويًا وتامًا. وأضاف قائاًل 
إن التزام قوة احلماية حبماية املناطق اآلمنة وفقًا للقرارين 824 )1993( 
و836 )1993( مل يتم الوفاء به بعد، وجيب تعزيز القوة بشكل ميكنها 
من أن تتصرف بشدة لردع العدوان على املناطق اآلمنة. ويؤيد وفد بلده 

أيضًا إنشاء قوة الرد السريع 555 .
املؤيدة  التصويت، إن كل احلجج  قبل  نيجريا، متحدثًا  وقال ممثل 
النسحاب األمم املتحدة التام من البوسنة واهلرسك موجودة. ومع ذلك 
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التخلي عنها، وإن املساعدة  ينبغي عدم  البوسنة  اتفاق على أن  يوجد 
اإلنسانية جيب أن يستمر تقدميها، وأن السكان املدنيني جتب محايتهم 
إىل أقصى حّد ممكن ويوجد أيضًا اتفاق على أن احلرب جيب احتواؤها، 
وعلى أن مصداقية األمم املتحدة جيب أاّل يسمح هلا بأن تعاين على حنو 
ال ميكن إصالحه عن طريق انسحاب متعجل. ورد جملس األمن على 
البوسنة من أجل حتسني  القوات يف  بزيادة عدد  العام –  األمني  تقرير 
احلماية للقوة وتعزيز قدرهتا على االضطالع بواجباهتا – ال يوفر الرد على 
نيجرييا  العام. وستوافق  األمني  اليت طرحها  الصلة  ذات  األسئلة  بعض 
على مشروع القرار، نظراً العتقادها بأن بلدان املنطقة تقع على عاتقها 
التخلي  بعدم  التزامها  ضوء  وعلى  األزمة،  تسوية  عن  رئيسية  مسؤولية 
عن البوسنة وهي حتاول الدفاع عن سيادهتا وسالمتها اإلقليمية. وتأمل 
السياسي  باملسار  املتعلقة  املبادرات  تستأنف  أن  أيضًا  نيجرييا  حكومة 

الدبلوماسي وأن متضي حبماس 556 .
وذكر ممثل االحتاد الروسي أنه بينما جيب اختاذ تدابري ملنع حدوث 
جيب  اليت  الرئيسية  الدروس  فإن  املتحدة،  األمم  أفراد  على  هجمات 
استخالصها من أزمة البوسنة هي أن استعمال القوة ليس الدواء الشايف، 
تسوية  صوب  تقدم  لتحقيق  حاسم  إجراء  اختاذ  إىل  حاجة  مثة  وأن 
أفراد األمم  أمن  تعزيز  املبدأ  الروسي من حيث  سياسية. ويؤيد االحتاد 
املتحدة، مبا يف ذلك من حيث إمداد قوة احلماية بقدرة الردع السريع. 
بيد أن تعزيز قدرة القوة على محاية أرواح وتأمني سالمة حفظة السالم 
ينبغي أاّل جيعل من قوات األمم املتحدة طرفًا يف الصراع بأّي صورة من 
الصور. وقال املتحدث، مشرياً إىل مشروع القرار، إن من األمهية القصوى 
أن يدعو مشروع القرار بوضوح إىل احلفاظ على حياد قوة احلماية وطبيعة 
حفظ السالم. وقال أيضًا إن مقدمي مشروع القرار مل يأخذوا يف االعتبار 
يزيل  ال  القرار  مشروع  أن  بيد  الروسي.  االحتاد  مقرتحات  من  العديد 
االنطباع بأن القصد من قوة الرد السريع هو العمل ضد أحد الطرفني 
غري  األعمال  إزاء  الغضب  غريه  يشاطر  بلده  وفد  أن  ومع  البوسنيني. 
أن  يالحظ  أن  إاّل  يسعه  ال  فأنه  البوسنة  صرب  يرتكبها  اليت  املقبولة 
حكومة البوسنة واهلرسك تتحمل أيضًا املسؤولية عن االستفزازات، وعن 
خرق االتفاقات، وعن شن هجمات مباشرة على قوة احلماية. واقرتح 
وفد بلده أيضًا اإلشارة إىل االنتهاكات غري املقبولة حلظر األسلحة يف 
يوغوسالفيا السابقة، ولكن االقرتاح مل يدرج يف مشروع القرار. وجيب 
أن يتخذ جملس األمن خطوات حقيقية لوضع هناية هلذه االنتهاكات. 
القرار  مشروع  بعرض  التسرع  إزاء  بالقلق  أيضًا  الروسي  االحتاد  ويشعر 
على اجمللس، مبعىن أن اجمللس مل يتسن له الوقت الكايف للموافقة على 
ضمانات موثوق هبا ضد حماوالت استخدام قوة الرد السريع بغية إقحام 
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االحتاد  سيضطر  الظروف،  هذه  ضوء  وعلى  احلرب.  يف  احلماية  قوة 
الروسي إىل االمتناع عن التصويت 557 .

وذكر ممثل إندونيسيا أن وفد بلده يؤيد هدف مشروع القرار الفائق 
األمهية، وهو تزويد قوة األمم املتحدة للحماية بالوسائل الالزمة من أجل 
الوفاء بواليتها. وإنشاء قوة الرد السريع خطوة هامة لتحقيق هذا اهلدف. 
ومع أن دعم وتعاون األطراف املعنية يشكالن شرطًا مسبقًا ألّي عملية 
من عمليات حفظ السالم، فإن هذا الشرط، يف حالة البوسنة واهلرسك، 
استغله الصرب البوسنيون، األمر الذي أدى إىل تآكل سلطة القوة. ومن 
الضروري التصّدي هلذه األساليب حبزم لضمان التنفيذ الفّعال لقرارات 
احلماية  قوة  قدرة  السريع  الرد  قوة  وزع  يعزز  أن  وينبغي  األمن.  جملس 
على ضمان أمن السكان املدنيني يف املناطق اآلمنة، وهو إحدى أهم 
مهامها. ومع أن وفد بلده على علم بالنداءات الداعية إىل جتريد املناطق 
املدنيني  السكان  محاية  لتعزيز  وسيلة  ذلك  باعتبار  السالح  من  اآلمنة 
على  قاصراً  السالح  من  التجريد  جعل  أن  يرى  فإنه  فيها،  املوجودين 
إنه يعين حرمان الضحايا  املناطق اآلمنة ينطوي على إجحاف، حيث 
من الوسائل الضرورية حلماية أنفسهم مع ترك املعتدين أحراراً يف مواصلة 
وتكثيف هجماهتم من املناطق احمليطة. وهذا هو السياق الذي اقرتح فيه 
اجتماع حركة عدم االحنياز أن ينطبق التجريد من السالح القائم على 
اتفاقات متبادلة ال على املناطق اآلمنة وحدها بل على املناطق اجملاورة 
املناطق  جتريد  على  االتفاق  أن  على  أيضًا  املتحدث  وأكد  أيضًا.  هلا 
مع  إليه  التوصل  ينبغي  السالح  من  مباشرة  هبا  احمليطة  واملناطق  اآلمنة 
إيالء االعتبار الواجب لضرورة احرتام سيادة جهورية البوسنة واهلرسك 
املتحدة،  األمم  مليثاق  وفقًا  السياسي،  واستقالهلا  اإلقليمية   وسالمتها 

مبا يف ذلك حقها يف الدفاع عن النفس 558 .
وذكر ممثل هندوراس أن غرض قوة األمم املتحدة للحماية هو حفظ 
للحماية من أجل  املتحدة  األمم  قوة  السالم ال فرضه، ومراجعة والية 
متكينها من القيام بعمل عسكري دون تعاون أحد الطرفني أو كفالة محاية 
أفرادها ليست خياراً سليمًا. ويؤيد وفد بلده اقرتاح دمج قوة للرد السريع 
يف إطار قيادة األمم املتحدة وجعلها متاحة لقوة األمم املتحدة للحماية، 
ال ألنه يرمي إىل تعزيز قوة األمم املتحدة للحماية على الوفاء بواليتها 
فحسب بل أيضًا ألنه سيمّكن القوة من مواصلة عملية حلفظ السالم. 
وقال املتحدث، مشرياً إىل مسألة املناطق اآلمنة، إن الوجود العسكري 
املبادئ  مع  اإلطالق  على  يتماشى  ال  اآلمنة”  “املناطق  لألطراف يف 
األساسية اليت ينبغي أن حتكم هذه املناطق. ولذلك يوافق وفد بلده على 
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أحكام مشروع القرار املتعلقة بضرورة جتريد املناطق اآلمنة من السالح 
باالتفاق املتبادل 559 .

مبوجب  السريع  الرد  قوة  إنشاء  من  الغرض  أن  الصني  ممثل  وذكر 
الفصل السابع من امليثاق هو القيام بإجراءات اإلنفاذ وإجراء تغيري فعلي 
يف مركز قوة األمم املتحدة للحماية. وهذه القوة، ما أن توضع موضع 
التنفيذ، ستصبح حتمًا طرفًا يف الصراع، وهكذا ستحرم قوة األمم املتحدة 
للحماية من مركزها بوصفها قوة حلفظ السالم. وإنشاء قوة للرد السريع 
سيزيد بشكل ملموس من نفقات األمم املتحدة يف جمال حفظ السالم. 
وبالنظر إىل أن األمم املتحدة، متر بأزمة مالية، يصبح من الضروري، أكثر 
اإلمكانيات  يتصرف جملس األمن يف حدود  أن  أّي وقت مضى،  من 
املتاحة له دون أن يزيد متعمداً من العبء املفروض على الدول األعضاء 
يف األمم املتحدة. فليس من املناسب وال من املستصوب متويل إنشاء 
قوة الرد السريع من ميزانية األمم املتحدة حلفظ السالم. والوفد الصيين 
العديد من عناصره يتعارض مع  القرار، ألن  ال ميكنه أن يؤيد مشروع 
موقفه القائم على املبدأ. ومراعاة ألن بلدانًا نامية عديدة ترغب يف أن 
يتخذ جملس األمن تدابري مالئمة لتخفيف حدة األزمة امللحة يف البوسنة 
سياسية  تسوية  إجياد  أمهية  على  يشدد  القرار  مشروع  وأن  واهلرسك، 
للمسألة البوسنية، ومحاية أمن أفراد حفظ السالم التابعني لألمم املتحدة، 
الوفد  فإن  الصيين،  الوفد  اقرتحها  اليت  التعديالت  بعض  يتضمن  وأنه 

سيمتنع عن التصويت على مشروع القرار 560 .

وذكر ممثل اجلمهورية التشيكية أن مشروع القرار حيافظ على طابع 
حفظ السالم لقوة األمم املتحدة للحماية. ومن السهل القول إنه ليس 
هناك يف البوسنة واهلرسك سالم حيافظ عليه. غري أن اجلانب اهلام هو أن 
قوة األمم املتحدة للحماية، سواء كان هناك سالم أم ال، ال تتحول اآلن 
إىل عملية لصنع السالم أو إلنفاذ السالم. وهلذا السبب أيضًا فإن الوفد 
التشيكي مقتنع بأنه مل حيتج بالفصل السابع من امليثاق إاّل يف سياق 
دفاع القوة عن نفسها وحرية حركتها. وهكذا، فإن جملس األمن يؤكد عن 
طريق مشروع القرار مرة أخرى على أن املفاوضات السلمية ال احلرب هي 

السبيل لتسوية النزاع 561 .

وذكرت ممثلة الواليات املتحدة أن حكومة بلدها تؤيد وزع قوة الرد 
السريع بغرض الدفاع عن أفراد قوة األمم املتحدة للحماية ومتكني بعثة 
حفظ السالم من الوفاء بواليتها بطريقة أكثر قوة وجناحًا. لكن، نظراً 
أن  ميكنها  ال  املتحدة  الواليات  فإن  واشنطن،  الراهنة يف  امليزانية  حلالة 
توافق على متويل قوة الرد السريع عن طريق عملية األنصبة العادية لقوات 

املرجع نفسه، الصفحات 13 إىل 15.  559

املرجع نفسه، الصفحتان 15 و16.  560

املرجع نفسه، الصفحتان 17 و18.  561

األمم املتحدة حلفظ السالم. ومع ذلك، فهي على استعداد للنظر يف 
كل البدائل املعقولة 562 .

املنقحة شفويًا  بصيغته  القرار،  للتصويت مشروع  وبعد ذلك طرح 
يف شكله املؤقت، واعُتمد بأغلبية 13 صوتًا مقابل ال شيء مع امتناع 
عضوين )االحتاد الروسي والصني( عن التصويت، بوصفه القرار 998 

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

إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة،
وإذ يؤكد من جديد والية قوة األمم املتحدة للحماية على النحو 
آذار/مارس 1995  املؤرخ 31   )1995( القرار 982  إليه يف  املشار 

واحلاجة إىل تنفيذها بالكامل،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 30 أيار/مايو 1995،

وقد نظر أيضًا يف الرسالة املؤرخة 9 حزيران/يونيه 1995 واملوجهة 
إىل رئيس جملس األمن من األمني العام ومرفقها،

وإذ يالحظ أن قوة الرد السريع املشار إليها يف الرسالة املذكورة أعاله 
التابعة لألمم  احلالية  السالم  يتجزأ من عملية حفظ  ستشكل جزًءا ال 
للحماية  املتحدة  األمم  قوة  مركز  على  اإلبقاء  سيجري  وأنه  املتحدة، 

وحيادها،
وإذ يساوره شديد القلق إزاء استمرار األعمال القتالية املسلحة يف 

إقليم جهورية البوسنة واهلرسك،
جهورية  يف  احلالة  تدهور  الستمرار  العميق  أسفه  عن  يعرب  وإذ 
آخر  وقف  على  االتفاق  من  األطراف  متكن  ولعدم  واهلرسك  البوسنة 
إلطالق النار يف أعقاب اهنيار اتفاق وقف إطالق النار املؤرخ 23 كانون 

األول/ديسمرب 1994 وانقضائه بعد ذلك يف 1 أيار/مايو 1995،
بانتظام  البوسين  الصريب  الطرف  قيام  ألن  القلق  بالغ  يساوره  وإذ 
بإعاقة عمليات إيصال املساعدة اإلنسانية ومنع استخدام مطار سراييفو 
يشكل هتديداً ملقدرة األمم املتحدة على االضطالع بواليتها يف البوسنة 

واهلرسك،
وإذ يدين أشد اإلدانة جيع اهلجمات اليت تشنها األطراف على أفراد 

قوة األمم املتحدة للحماية،
الصربية  القوات  تشنها  اليت  املتزايدة  اهلجمات  أيضًا  يدين  وإذ 

البوسنية على السكان املدنيني،
للحماية وعلى  املتحدة  األمم  قوة  تعزيز محاية  منه على  وتصميمًا 

متكينها من االضطالع بواليتها،
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وإذ يالحظ الرسالة املؤرخة 14 حزيران/يونيه 1995 واملوجهة إىل 
اليت  واهلرسك  البوسنة  جهورية  خارجية  وزير  من  األمن  جملس  رئيس 

يرحب فيها بتعزيز قوة األمم املتحدة للحماية،

وإذ يؤكد أمهية جتديد اجلهود يف هذه املرحلة من أجل التوصل إىل 
تسوية سلمية شاملة،

الصريب  الطرف  لقبول  امللحة  احلاجة  على  أخرى  مرة  يشدد  وإذ 
البوسين خلطة السلم اليت وضعها فريق االتصال كنقطة انطالق، مبا يفتح 
السبيل أمام التفاوض من أجل التوصل إىل تسوية سلمية شاملة من هذا 

القبيل،

وسالمتها  واهلرسك  البوسنة  جهورية  سيادة  جديد  من  يؤكد  وإذ 
اإلقليمية واستقالهلا السياسي،

وإذ يؤكد من جديد كذلك أن جهورية البوسنة واهلرسك، بوصفها 
دولة عضواً يف األمم املتحدة، تتمتع باحلقوق املنصوص عليها يف ميثاق 

األمم املتحدة،

تشكل خطراً  تزال  ال  السابقة  يوغوسالفيا  احلالة يف  أن  يقرر  وإذ 
يتهدد السلم واألمن الدوليني،

وإذ يؤكد من جديد تصميمه على ضمان أمن قوات األمم املتحدة 
للسلم/قوة األمم املتحدة للحماية وحريتها يف التنقل من أجل إجناز جيع 
من  السابع  الفصل  مبوجب  يتصرف  إذ  الغاية،  هلذه  وحتقيقًا  مهامها، 

ميثاق األمم املتحدة،

ودون شرط  فوراً  باإلفراج  البوسنية  الصربية  القوات  يطالب   -  1
عن كل من تبقى من أفراد قوة األمم املتحدة للحماية احملتجزين، ويطالب 
القوة  أفراد  سالمة  التام  الوجه  على  حترتم  بأن  األطراف  جيع  كذلك 
واألفراد اآلخرين العاملني يف إيصال املساعدة اإلنسانية وتضمن حريتهم 

التامة يف التنقل؛

يؤكد على أنه ال ميكن أن يكون هناك أّي حل عسكري   -  2
للنزاع، ويشدد على األمهية اليت يعلقها على السعي بقوة إىل التوصل إىل 
تسوية سياسية، ويكرر مطالبته بأن يقبل الطرف الصريب البوسين خطة 

السلم اليت وضعها فريق االتصال كنقطة انطالق؛

على  اإلبطاء  من  مزيد  دون  االتفاق  األطراف  إىل  يطلب   -  3
البوسنة  جهورية  يف  القتالية  لألعمال  تام  ووقف  النار  إلطالق  وقف 

واهلرسك؛

يطالب جيع األطراف بالسماح بوصول املساعدة اإلنسانية   -  4
دون عائق إىل جيع أحناء جهورية البوسنة واهلرسك، وبوجه خاص إىل 

املناطق اآلمنة؛

يطالب أيضًا القوات الصربية البوسنية باالمتثال على الفور   -  5
لالتفاق املؤرخ 5 حزيران/يونيه 1992 وكفالة الوصول براً إىل سراييفو 

دون عائق؛
املناطق  ملركز  الكامل  باالحرتام  األطراف  يطالب كذلك   -  6

اآلمنة وال سيما احلاجة إىل كفالة سالمة السكان املدنيني فيها؛
يشدد على ضرورة االتفاق املتبادل على جتريد املناطق اآلمنة   -  7
واملناطق احمليطة هبا مباشرة من السالح، وعلى الفوائد اليت ستعود من 
وراء ذلك على جيع األطراف من حيث وقف اهلجمات على املناطق 

اآلمنة والتوقف عن شن اهلجمات العسكرية منها؛
زيادة تكثيف  العام على  السياق، األمني  يشجع، يف هذا   -  8
اجلهود اهلادفة إىل التوصل إىل اتفاق مع األطراف بشأن وسائل التجريد 
احلاجة إىل كفالة سالمة  االعتبار بوجه خاص  يف  السالح، آخذاً  من 

السكان املدنيني، ويطلب إىل األطراف التعاون التام مع هذه اجلهود؛
يرحب برسالة األمني العام املؤرخة 9 حزيران/يونيه 1995   -  9
بشأن تعزيز قوة األمم املتحدة للحماية وإنشاء قدرة للرد السريع لتمكني 
قوات األمم املتحدة للسلم/قوة األمم املتحدة للحماية من االضطالع 

بواليتها؛
األمم  قوات  أفراد  عدد  بزيادة  يأذن  بأن  لذلك  تبعًا  يقرر   -  10
املتحدة للسالم/قوة األمم املتحدة للحماية، مبا يصل إىل 500 12 من 
القوات اإلضافية، متصرفًا بذلك يف إطار الوالية احلالية ووفقًا لألحكام 
املبينة يف الرسالة املذكورة أعاله، على أن حتدد طرائق التمويل فيما بعد؛

و10   9 الفقرتني  تنفيذ  يف  باملضي  العام  لألمني  يأذن   -  11
أعاله، مع االتصال الوثيق حبكومة جهورية البوسنة واهلرسك وغريها من 

احلكومات املعنية؛
يطلب إىل األمني العام إيالء املراعاة التامة، لدى اختاذ أّي   -  12
قرارات فيما يتعلق بنشر أفراد قوة األمم املتحدة للحماية، لضرورة تعزيز 
أمن هؤالء األفراد واإلقالل إىل أدىن حّد من األخطار اليت قد يتعرضون 

هلا؛
يقرر أن يبقي املسالة قيد نظره الفعلي.  -  13

وحتدث ممثل اململكة املتحدة بعد التصويت، فرحب بالقرار املتخذ 
تواً: وقال إن زيادة التعزيزات ستجعل حتت تصرف قادة األمم املتحدة، 
ألول مرة، قدرة رد سريع جديرة بالثقة. ومن الواضح أن بعثة قوة األمم 
املتحدة للحماية ال تزال بعثة حلفظ السالم. وهدفها هو تسهيل إيصال 
لوقف  اتفاقات  وتنفيذ  وضع  يف  الطرفني  ومساعدة  اإلنسانية،  املعونة 
إطالق النار، وتوفري مهلة “اللتقاط األنفس” بالنسبة للعملية السياسية. 
وحكومة بلده مصممة على القيام بكل ما ميكن لضمان قدرة قوة األمم 
املتحدة للحماية على البقاء يف البوسنة. ولكن، يف هناية املطاف، أمر 
بقائها مرتوك لألطراف نفسها. فقوة األمم املتحدة للحماية ال ميكن أن 
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يكتب هلا النجاح إاّل حبصوهلا على املوافقة والتعاون املستمرين من جانب 
كل األطراف. وإذا أصرت األطراف، بداًل من ذلك، على قبول اخليار 
العسكري وإذا منعت قوة األمم املتحدة للحماية من االضطالع مبهامها 
أو واجهت خماطر غري مقبولة، حينئذ لن يكون هناك خيار سوى سحب 
تلك القوة. وتطرق املتحدث إىل مشروع القرار، فقال إن وفد بلده ِقَبل 
الصعوبات  يتفهم  ألنه  الفقرة  تلك  هناية  املوجودة يف  الكلمات  إضافة 
غري  اآلونة.  هذه  يف  املتحدة  الواليات  تواجهها  اليت  احمللية  السياسية 
أنه قال إن جملس األمن ليس من شأنه اختاذ قرارات يف املسائل املالية، 
فامليثاق حيتفظ للجمعية العامة باملسؤولية عن أمور امليزانية واألمور املالية. 
لذا، فإن تعديل الفقرة 10 ال ميكن أن يغري من اإلجراءات املالية اليت 

تتبعها املنظمة 563 .
بوسائل  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  تزويد  أن  فرنسا  ممثل  وذكر 
جديدة له هدف مزدوج، هو ضمان أمن أفرادها ومتكني القوة من الوفاء 
مبهمتها. وأكد أن طبيعة القوة لن تتغري. فعناصر قوة الرد السريع ستعمل 
دعمًا لتلك القوة يف إطار واليتها. وستتمثل مهام قوة الرد السريع أساسًا 
أو  باخلطر  املهددة  أو  املعزولة  الوحدات  ملساعدة  الطارئة  األعمال  يف 
الذي  اخلطر  للتقليل من  احلماية  قوة  عناصر  إعادة وزع  للمساعدة يف 
تتعرض له أو لتيسري حرية حتركها. وقال إن القرار يتضمن حكمًا ينص 
على أن طرائق التمويل ستحدد فيما بعد. ويفهم وفد بلده أن هذا احلكم 
يعين أنه ال ميكن للمجلس أن يستحدث بنفسه آليات للتمويل بالنسبة 
ألّية عملية يقررها. وبالنظر إىل الصعوبات اخلطرية اليت تواجه قوة األمم 
املتحدة للحماية يف احلماية، اقرتحت حكومات فرنسا واململكة املتحدة 
وهولندا، بداًل من أن تقرر االنسحاب من البوسنة، وضع وسائل إضافية 
حتت تصرف األمم املتحدة. وتتوقع حكومة فرنسا أن ُتستخدم الوسائل 

اجلديدة استخدامًا حكيمًا لكن ليس ضعيفًا 564 .
العام  األمني  رأي  على  يوافق  بلده  وفد  أن  األرجنتني  ممثل  وذكر 
ومفاده أنه ينبغي إعادة إطالق عملية السلم وتكثيفها عن طريق مبادرات 
سياسية جديدة. ولذا فهو يويل أمهية خاصة للفقرة 2 من القرار املتخذ 
تواً. وقال املتحدث، مشرياً إىل قوة الرد السريع، إن استخدام القوة ينبغي 
أن يقتصر على الدفاع عن النفس وينبغي استخدامها حبذر شديد، حىت 

ال جيري ختطي اخلط الدقيق بني حفظ السالم وإنفاذ السالم 565 .

املرجع نفسه، الصفحات 20 اىل 22.  563

املرجع نفسه، الصفحتان 22 و23.  564

املرجع نفسه، الصفحتان 24 و25.  565

المقرر المؤرخ 19 آب/أغسطس 1995 )الجلسة 
3568(: بيان من الرئيس

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1995 آب/أغسطس   17 مؤرخة   برسالة 
األمن 566 ، أفاد األمني العام بأن ممثله اخلاص ليوغوسالفيا السابقة وقائد 
قوات األمم املتحدة للسلم/قوة األمم املتحدة للحماية أجرى مشاورات 
مع حكومة البوسنة واهلرسك هبدف تيسري وزع القوات اإلضافية اليت أذن 
الرد  هبا اجمللس مبوجب قراره 998 )1995( وحرية تنقل وحدات قوة 
السريع. ولقد اختذت احلكومتان، يف األساس، موقفًا مؤداه أن القوات 
األمم  للسلم/قوة  املتحدة  األمم  قوات  من  جزًءا  تشكل  ال  اإلضافية 
ذي  القوات  مركز  باتفاق  مشمولة  غري  لذلك  وهي  للحماية،  املتحدة 
الصلة. وترى احلكومتان أيضًا أن القرار 998 )1995( اعتمد بعد إبرام 
املتحدة يف  املمثل اخلاص موقف األمم  القوات. وقد أوجز  اتفاق مركز 
هذا الشأن. وهذا املوقف هو أن قرار جملس األمن الذي يأذن بزيادة أفراد 
قوات األمم املتحدة للسلم/قوة األمم املتحدة للحماية ال يستبعد زيادة 
قوات األمم املتحدة للسلم/قوة األمم املتحدة للحماية من نطاق اتفاق 
مركز القوات. إذ جيوز للمجلس، بعد إصداره إذنًا بعملية من عمليات 
حفظ السالم، أن يقوم، يف أّي وقت، بتخفيض أو زيادة أفراد العملية 
املعنية تبعًا لالحتياجات التشغيلية، بدون أن يستوجب هذا إبرام اتفاقات 
إضافية بشأن مركز القوات. وحذر األمني العام من أن موقف احلكومتني 
قد أدى إىل تأخري وزع قوة الرد السريع مما قد ترتتب عليه نتائج خطرية 
بالنسبة لقوات األمم املتحدة املوزوعة فعاًل يف امليدان. وعالوة على ذلك، 
ما فتئت السلطات الكرواتية احمللية يف البوسنة واهلرسك تطالب بأن تقوم 
األمم املتحدة بالتوقيع على اتفاق يربم معها بشأن تنظيم مركز قوة الرد 
مع حكومة  املربم  القوات  مركز  اتفاق  أن  املتحدة  األمم  وترى  السريع، 
واهلرسك.  البوسنة  إقليم  أحناء كامل  جيع  يف  يسري  واهلرسك  البوسنة 
ولذلك فال داعي إلبرام اتفاق من هذا النوع مع احتاد البوسنة واهلرسك. 
واقرتح ممثله اخلاص على سلطات البوسنة واهلرسك إبرام ترتيبات تكميلية 
تتناول املسائل املعنية، وفقًا ملا نص عليه يف املادة الثامنة من اتفاق مركز 
القوات. وسوف تشرتط األمم املتحدة أن تشتمل الرتتيبات التكميلية على 
حكم ينص على أنه ينبغي، يف حالة التضارب بني الرتتيبات التكميلية 

واتفاق مركز القوات أن يسود االتفاق.
ويف اجللسة 3568، املعقودة يف 19 آب/أغسطس، أدرج اجمللس 
الرسالة املذكورة أعاله يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 
املشاركة  إىل  طلبهما،  على  بناًء  واهلرسك،  البوسنة  ممثلي  اجمللس  دعا 
الرئيس  وجه  مث  التصويت.  يف  احلق  هلما  يكون  أن  بدون  املناقشة  يف 
انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة مؤرخة 18 آب/أغسطس  )إندونيسيا( 

.S/1995/707  566
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1995 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل البوسنة واهلرسك 567 . 
أعضاء  فيما بني  أجريت  أعقاب مشاورات  له، يف  ُأذن  قد  أنه  وأعلن 

جملس األمن، بأن يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 568 :
املؤرخة 17  الرسالة  حمتويات  إزاء  القلق  ببالغ  األمن  يشعر جملس 
آب/أغسطس 1995 والواردة من األمني العام بشأن استمرار العقبات 
اليت حتول دون قيام قوة الرد السريع املنشأة مبوجب القرار 998 )1995( 
ويف  القوة.  هذه  ونشر  مهامها  بأداء   1995 حزيران/يونيه   16 املؤرخ 
ال  جزًءا  تشكل  السريع  الرد  قوة  أن  تأكيد  اجمللس  يعيد  الصدد  هذا 
للحماية وأن  املتحدة  األمم  للسلم/قوة  املتحدة  األمم  قوات  يتجزأ من 
نشرها مسألة ذات أمهية حيوية لتعزيز ما لقوة األمم املتحدة للحماية من 
واهلرسك. ويشاطر  البوسنة  بواليتها يف جهورية  االضطالع  قدرة على 
اجمللس األمني العام رأيه القائل بأن االتفاقات القائمة بشأن مركز القوات 
قوة  للسالم  املتحدة  األمم  قوات  لوجود  وكافيًا  مناسبًا  أساسًا  تشكل 
اجمللس  ويشعر  السريع.  الرد  قوة  ذلك  يف  مبا  للحماية،  املتحدة  األمم 
ببالغ القلق إزاء اآلثار املرتتبة على استمرار العقبات اليت حتول دون أداء 
قوة الرد السريع ملهامها يف فعالية بعثة األمم املتحدة يف جهورية البوسنة 
واهلرسك. ويطلب اجمللس إىل حكوميت جهورية كرواتيا وجهورية البوسنة 
بتعهدات  االلتزام  العقبات وعلى  إزالة جيع  على  فوراً  العمل  واهلرسك 
السريع،  الرد  لقوة  الالزمة  املرافق  وتوفري  االنتقال  حرية  بشأن  واضحة 
كي تستطيع بذلك أداء مهامها دون مزيد من التأخري. ويطلب اجمللس 
متبقية  أّي صعوبات  بإزالة  تقوما  أن  املذكورتني  احلكومتني  إىل  كذلك 
مع السلطات املختصة يف األمم املتحدة ضمن إطار االتفاقات القائمة 
بشأن مركز القوات. ويؤيد اجمللس متامًا اجلهود اليت يبذهلا األمني العام 
بشأن هذا األمر وسوف يتناول هذه املسألة مرة أخرى يف ضوء تقرير 
آخر يطلب اجمللس إىل األمني العام تقدميه يف موعد ال يتجاوز 24 آب/

أغسطس 1995.

المقرر المؤرخ 2 كانون األول/ديسمبر 1993: رسالة 
موجهة من الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 1 كانون األول/ديسمرب 1993 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن 569 ، أشار األمني العام إىل مالك موظفي الرتب العليا يف جهود 
األمم املتحدة لصنع السلم وحفظ السالم يف يوغوسالفيا السابقة. ويف 
خاصًا  ممثاًل  ليكون  ستولتينربغ  ثورفالد  السيد  ُعني  املاضي،  أيار/مايو 
لألمني العام ورئيسًا متشاركًا للجنة التوجيهية التابعة للمؤمتر الدويل املعين 
بيوغوسالفيا السابقة. ويف ذلك الوقت كان من املأمول أن يتم االتفاق 

.S/1995/710  567

.S/PRST/1995/40  568

.S/26838  569

بعد فرتة وجيزة على خطة فانس - أوين للبوسنة واهلرسك، وأن ينصب 
بعد ذلك الرتكيز الرئيسي ألنشطة األمم املتحدة يف يوغوسالفيا السابقة 
الواقع، جنبًا إىل جنب مع مواصلة  تنفيذ تلك اخلطة على أرض  على 
اجلهود لتنفيذ خطة فانس املتصلة باملناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة 
يف كرواتيا. إاّل أنه كما يعلم أعضاء جملس األمن، مل تنل خطة فانس 
القبول، وما زال السيد ستولتينربغ يشارك مشاركة كثيفة يف املفاوضات 
املستمرة، مما ال يتيح له وقتًا كافيًا لالضطالع على وجه تام مبهام املمثل 
اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة قوة األمم املتحدة للحماية. وعليه، وبعد 
واألطراف  احلكومات  برؤساء  واالتصال  ستولتينربغ  السيد  مع  التشاور 
األخرى املعنية مباشرة يف يوغوسالفيا السابقة، انتهى األمني العام إىل أن 
استئناف املفاوضات يف جنيف، يف أعقاب االجتماع الذي عقد هناك 
يف 29 تشرين الثاين/نوفمرب 1993 بني وزراء خارجية االحتاد األورويب 
والرئيسني املتشاركني للجنة التوجيهية التابعة للمؤمتر واألطراف، جيعل من 
الضروري فصل مهام الرئيس املتشارك للجنة التوجيهية عن مهام املمثل 
اخلاص. ولذلك تتجه نية األمني العام إىل أن يواصل السيد ستولتينربغ 
العمل رئيسًا متشاركًا وأن يعني السيد ياسوشي أكاشي، الذي كان ممثله 
اخلاص لكمبوديا حىت عهد قريب، يف منصب املمثل اخلاص ليوغوسالفيا 
العام  األمني  وذكر  للحماية.  املتحدة  األمم  قوة  بعثة  ورئيس  السابقة 
يف  مباشرة  املعنية  األخرى  واألطراف  احلكومات  رؤساء  أبلغ  أنه  أيضًا 

يوغوسالفيا السابقة بذلك.
أبلغ رئيس   ، 570 وبرسالة مؤرخة 2 كانون األول/ديسمرب 1993 

جملس األمن األمني العام مبا يلي:
أتشرف بإبالغكم بأنه مت توجيه انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالتكم 
جهود  موظفي  مالك  بشأن   1993 األول/ديسمرب  1 كانون  املؤرخة 
األمم املتحدة حلفظ السالم وصنع السلم يف يوغوسالفيا السابقة، وهم 
االقرتاح  على  ويوافقون  رسالتكم  يف  الواردة  باملعلومات  علمًا  حييطون 

املذكور فيها.

إنشاء محكمة دولية لمحاكمة األشخاص المسؤولين   - هاء 
عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي 

التي ارتكبت في إقليم يوغوسالفيا السابقة
املداوالت األّولية

المقرر المؤرخ 22 شباط/فبراير 1993 )الجلسة 
31٧5(: القرار 808 )1993(

أدرج جملس  املعقودة يف 22 شباط/فرباير 1993،  اجللسة 3175،  يف 
حملاكمة  دولية  حمكمة  “إنشاء  املعنون  البند  أعماله  جدول  يف  األمن 
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