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التام لقرارات جملس األمن اليت تصدر مبقتضى الفصل السابع من امليثاق.
وجيب على سلطات بلغراد أن تُنهي دعمها للصرب البوسنيني وللعدوان
يف البوسنة وكرواتيا .6608
وأشار ممثل الربازيل إىل أن وفد بلده أعرب عن آرائه بشأن مسألة
مشاركة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية عندما تناولت اجلمعية العامة
املسألة يف أيلول/سبتمرب املاضي .وما زالت الربازيل مقتنعة بأن املسائل
املتعلقة بالقبول يف العضوية ،أو املشاركة يف األعمال ،أو تعليق العضوية،
أو الطرد من العضوية ،متس أبسط حقوق الدول بالنسبة إىل املنظمة،
ولذا ينبغي معاجلتها بأقصى قدر من احلرص والعناية ،مع مراعاة احلاجة
األساسية إىل اتباع امليثاق على حنو صارم .وال ميكن تربير اختاذ تدابري
استثنائية إالّ يف الظروف االستثنائية ،من قبيل احلالة املتدهورة يف أقاليم
يوغوسالفيا السابقة ،وخباصة يف البوسنة واهلرسك .وترغب الربازيل،
بتصويتها لصاحل القرار املتخذ تواً ،أن تبدي تأييدها للجهود العاجلة
اليت يبذهلا جملس األمن من أجل وضع هناية للنزاع يف إقليم يوغوسالفيا
السابقة .6609
وقال ممثل االحتاد الروسي إن وفد بلده قد امتنع عن التصويت
على القرار املتخذ تواً ألنه يعارض اختاذ خطوات أخرى لعزل بلغراد
واستبعادها من املنظمات الدولية .ورأى أن األحداث األخرية يف األزمة
اليوغوسالفية ،إىل جانب اختاذ قيادة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
خطوات حمددة ملمارسة الضغط على الصرب البوسنيني من أجل كفالة
تقيدهم خبطة فانس  -أوين ،جتعل فكرة إنزال عقاب آخر ببلغراد غري
مالئمة .وحذر املتحدث أيضاً من أن مثل هذا اإلجراء قد يعطي انطباعاً
بأن اجملتمع الدويل يعترب هذا العقاب هناية حب ّد ذاته ،مما يلحق الضرر
باجلهود اجلارية اليت ترمي إىل التماس تسوية سياسية .6610

المقرر المؤرخ  17أيلول/سبتمبر  :1993رسالة موجهة
من الرئيس إلى رئيس الجمعية العامة
برسالة مؤرخة  17أيلول/سبتمرب  ،6611 1993أبلغ رئيس جملس
األمن رئيس اجلمعية العامة مبا يلي:
يشرفين أن أبلغكم أنه يف سياق املشاورات اليت أجريت بشأن قرار
جملس األمن  )1993( 821املؤرخ  28نيسان/أبريل  ،1993وافق
أعضاء اجمللس على إبقاء املسألة موضوع ذلك القرار قيد االستعراض
املستمر والنظر فيها مرة أخرى يف موعد الحق.
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املرجع نفسه ،الصفحتان  6و.7
املرجع نفسه ،الصفحتان  7و.8
املرجع نفسه ،الصفحة .8
.S/26466

زاي  -الحالة في جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
األولية
املداوالت ّ

المقرر المؤرخ  18حزيران/يونيه 1993
(الجلسة  :)3239القرار )1993( 842

يف اجللسة  ،3239املعقودة يف  18حزيران/يونيه  ،1993أدرج جملس
األمن يف جدول أعماله البند املعنون “احلالة يف مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة” ،وكذلك رسالة مؤرخة  15حزيران/يونيه 1993
موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن  .6612وبتلك الرسالة،
أحال األمني العام رسالة مؤرخة  11حزيران/يونيه  1993موجهة من
ممثلة الواليات املتحدة تذكر فيها الواليات املتحدة قررت أن توفر فريقاً
معززاً قوامه سرية مؤلفة من حنو  300جندي للعمل بقوة األمم املتحدة
للحماية ،املرابطة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة .وبعد إقرار
جدول األعمال ،وجه الرئيس (إسبانيا) انتباه أعضاء اجمللس إىل نص
مشروع قرار كان قد أُعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة .6613
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتُمد باإلمجاع بوصفه
القرار  ،)1993( 842ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،
إذ يؤكد جمدداً قراره  )1992( 743املؤرخ  21شباط/فرباير 1992
ومجيع القرارات الالحقة املتصلة بقوة األمم املتحدة للحماية،
وإذ يشري بوجه خاص إىل القرار  )1992( 795املؤرخ  11كانون
األول/ديسمرب  1992الذي أذن فيه بوجود قوة احلماية يف مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،
وإذ يرحب باإلسهام الكبري لوجود قوة احلماية حالياً يف مجهورية
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف االستقرار يف املنطقة،
وإذ يسعى إىل دعم اجلهود الرامية إىل إجياد حل سلمي للحالة يف
يوغوسالفيا السابقة فيما يتصل جبمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
على النحو املنصوص عليه يف تقرير األمني العام املؤرخ  9كانون األول/
ديسمرب  1992ومتت املوافقة عليه يف القرار ،)1992( 795
وإذ يالحظ مع التقدير العرض املقدم من دولة عضو للمشاركة
بأفراد إضافيني يف وجود قوة احلماية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة ،واالستجابة املؤاتية حلكومة مقدونيا لذلك الغرض،
 - 1يرحب بالعرض املقدم من دولة عضو للمشاركة بأفراد
إضافيني يف وجود قوة األمم املتحدة للحماية يف مجهورية مقدونيا
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 S/25954و .Add.1ولالطالع على التفاصيل انظر الفصل اخلامس.
.S/25955

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

بناء على ذلك وأن
اليوغوسالفية السابقة ويقرر أن يزيد حجم القوة ً
يأذن بوزع هؤالء األفراد اإلضافيني؛
 - 2يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.

المقرر المؤرخ  22تموز/يوليه  :1993رسالة موجهة من
الرئيس إلى األمين العام
يف  13متوز/يوليه  ،1993وعم ً
ال بقرار جملس األمن ،)1992( 795
قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً عن وزع قوة األمم املتحدة للحماية
وأنشطتها يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة قبل توسعها .6614
وقال األمني العام يف التقرير إن القوة جنحت حىت اآلن يف واليتها الوقائية
يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة .ولكن من السابق ألوانه جداً
استخالص استنتاجات حمددة بشأن فعالية هذا الوزع يف احلالة املتفجرة
اليت تسود املنطقة .وأشار إىل أنه كان قد أعرب ،لدى اقرتاح الوزع األ ّويل
لقوة األمم املتحدة للحماية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
يف  9كانون األول/ديسمرب  ،1992عن االعتقاد بأن إجراء وزع وقائي
صغري لألمم املتحدة من شأنه أن يساعد البلدان املعنية “على كفالة
املرور اآلمن خالل فرتة ميكن أن متوج باالضطرابات وتكون حمفوفة
أي شواهد على
باملخاطر”  .6615ويبقى هذا أمله يف وقت مل تظهر فيه ّ
مخود النريان املستعرة يف األجزاء األخرى من يوغوسالفيا السابقة.
وبرسالة مؤرخة  22متوز/يوليه  ،6616 1993أبلغ رئيس جملس األمن
األمني العام مبا يلي:
أحاط أعضاء جملس األمن علماً بتقريركم املؤرخ  13متوز/يوليه
 ،1993املقدم عم ً
ال بالقرار  )1992( 795بشأن وزع وأنشطة
قوة األمم املتحدة للحماية يف يوغوسالفيا ،قبل توسيعها وفقاً للقرار
 )1993( 842املؤرخ  18حزيران/يونيه  ،1993يف مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة .وهم يرحبون بإجناز زيادة القوات املضافة إىل
قوام قوة األمم املتحدة للحماية عم ً
ال هبذا القرار األخري ،وذلك على
إثر األحداث اليت سجلتموها يف تقريركم .ويدرك أعضاء جملس األمن
اإلسهام اهلام الذي تقدمه قوة األمم املتحدة للحماية يف مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة يف حتقيق االستقرار يف املنطقة .وهم يرحبون بإقامة
تنسيق وثيق مع بعثة مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا املوجودة هناك كما
تدعو إىل ذلك الفقرة الرابعة من القرار  )1992( 795املؤرخ 11
كانون األول/ديسمرب  ،1992ويرحبون بزيادة قدرة قوة األمم املتحدة
للحماية على إجناز واليتها فيما يتعلق بتنفيذ مجيع قرارات جملس األمن
ذات الصلة.
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٨٣٧

ويتطلع أعضاء جملس األمن إىل تلقي املزيد من التقارير يف الوقت
املناسب عن أنشطة قوة األمم املتحدة للحماية يف مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة.

المقرر المؤرخ  30تشرين الثاني/نوفمبر 1995
(الجلسة  :)3602القرار )1995( 1027
يف  23تشرين الثاين/نوفمرب  ،1995وعم ًال بالقرارات ،)1995( 981
و )1995( 982و ،)1995( 983قدم األمني العام إىل اجمللس تقريراً
عن بعثات حفظ السالم يف يوغوسالفيا السابقة ،ومن بينها قوة األمم
املتحدة للوزع الوقائي يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة .6617
وكان املقصود من التقرير هو مساعدة اجمللس يف مداوالته املتعلقة مبستقبل
هذه البعثات.
وقال األمني العام يف التقرير إن دور الوزع الوقائي لقوة األمم املتحدة
للوزع الوقائي أسهم إسهاماً كبرياً يف حتقيق السالم واالستقرار يف جنوب
البلقان .وأثبتت العملية أن الوزع الوقائي ميثل شك ً
ال ف ّعاالً حلفظ السالم
وأنه ميكن حتقيق نتائج حىت لو جرى وزع عدد قليل يكاد يكون رمزياً
من أفراد حفظ السالم ،إذا مت ذلك يف الوقت املناسب وبوالية واضحة.
وعلى أيّة حال ،فإن حكومة مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ترى
أن األسباب اليت دعت إىل إنشاء عملية األمم املتحدة للوزع الوقائي
ال تزال قائمة وهو يشاركها هذا الرأي .فاستمرار وجود قوة األمم املتحدة
للوزع الوقائي ،بنفس الوالية والقوام وتكوين القوات أساساً ،يعد أمراً
أساسياً يف احملافظة على السالم واالستقرار يف البلد .وأوصى األمني
العام بتجديد والية قوة األمم املتحدة للوزع الوقائي ملدة إثين عشر شهراً
أخرى .وقال أيضاً إنه يعتزم أن يقدم ،يف أقرب وقت ممكن ،توصيات
بشأن إنشاء قوة الوزع الوقائي على “أساس مستقل متاماً” ،حبيث تقدم
تقاريرها مباشرة إىل نيويورك.
ويف اجللسة  ،3602املعقودة يف  30تشرين الثاين/نوفمرب ،1995
استأنف اجمللس نظره يف البند وأدرج تقرير األمني العام املذكور أعاله
يف جدول أعماله .وبعد إقرار جدول األعمال ،دعا اجمللس ممثل
بناء على طلبه ،إىل املشاركة يف
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةً ،
املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت .مث وجه الرئيس (عمان)
انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم من االحتاد الروسي،
واألرجنتني ،وأملانيا ،وإيطاليا ،واجلمهورية التشيكية ،وفرنسا ،واململكة
املتحدة ،وهندوراس ،والواليات املتحدة .6618
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتُمد باإلمجاع بوصفه
القرار  ،)1995( 1027ويف ما يلي نصه:
617
618

.S/1995/987
.S/1995/996

مرجع ممارسات مجلس األمن — ملحق  — 1995 - 1993المجلد الثاني

٨٣٨

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل مجيع قراراته السابقة ذات الصلة وال سيما قراره 983
( )1995املؤرخ  31آذار/مارس ،1995
وإذ يؤكد من جديد التزامه باستقالل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،
وإذ يشري إىل القلق الذي يساوره إزاء ما ميكن أن حيدث من
تطورات قد تؤدي إىل تقويض الثقة واالستقرار يف مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة أو هتديد أراضيها،
وإذ يرحب بالدور اإلجيايب الذي تضطلع به قوة األمم املتحدة للنشر
الوقائي ،وإذ يثين على أفراد هذه القوة ألداء واليتهم،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ  23تشرين الثاين/نوفمرب
،1995
 - 1يرحب بتقرير األمني العام؛
 - 2يقرر متديد والية قوة األمم املتحدة للنشر الوقائي لفرتة تنتهي
يف  30أيار/مايو 1996؛
 - 3حيث القوة على أن تواصل تعاوهنا مع بعثة منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا؛
 - 4يطلب إىل الدول األعضاء أن تنظر بعني القبول يف الطلبات
اليت يقدمها األمني العام فيما يتعلق باملساعدة الالزمة للقوة من أجل
االضطالع بواليتها؛
 - 5يطلب إىل األمني العام أن يبقي اجمللس على علم بانتظام
بأي تطورات تطرأ على أرض الواقع وبالظروف األخرى اليت متس والية
ّ
القوة ،وأن يقوم ،على وجه اخلصوص ،بتقدمي تقرير حبلول  31كانون
الثاين/يناير  ،1996إن أمكن ذلك ،عن مجيع نواحي القوة يف ضوء
التطورات اليت حتدث يف املنطقة ،ليستعرضه اجمللس؛
 - 6يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.
وحتدث ممثل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بعد التصويت،
فذكر أن حكومة بلده ترى أن قوة األمم املتحدة للوزع الوقائي يف
مجهورية مقدونيا ينبغي أن تصبح عملية مستقلة متاماً لألمم املتحدة،
تقدم تقاريرها إىل األمني العام مباشرة ،وتتخذ من سكويب قاعدة هلا
ومقراً لقيادهتا العسكرية وهليكل سوقياهتا .وتطلب حكومة بلده أيضاً
متديد والية القوة حىت  30تشرين الثاين/نوفمرب .6619 1996
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 ،S/PV.3602الصفحات  2إىل .5

حاء  -طلبات مقدمة بموجب المادة  50من ميثاق
األمم المتحدة نتيجة لتنفيذ التدابير المفروضة
على يوغوسالفيا السابقة
األولية
املداوالت ّ

المقرر المؤرخ  18حزيران/يونيه 1993
(الجلسة  :)3240القرار )1993( 843

يف اجللسة  ،3240املعقودة يف  18حزيران/يونيه  ،1993أدرج جملس
األمن البند املعنون “طلبات مقدمة مبوجب املادة  50من ميثاق األمم
املتحدة نتيجة لتنفيذ التدابري املفروضة على يوغوسالفيا السابقة” يف
جدول أعماله .وبعد إقرار جدول األعمال ،وجه الرئيس (إسبانيا) انتباه
أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد أُعد يف سياق مشاورات
اجمللس السابقة .6620
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعتُمد باإلمجاع بوصفه
القرار  ،)1993( 843ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراره  )1991( 724املؤرخ  15كانون األول/ديسمرب
 1991بشأن يوغوسالفيا وإىل سائر قراراته ذات الصلة،
وإذ يشري أيضاً إىل املادة  50من ميثاق األمم املتحدة،
وإذ يدرك أنه ورد عدد متزايد من طلبات املساعدة مبوجب أحكام
املادة  50من امليثاق،
وإذ يالحظ أن جلنة جملس األمن املنشأة عم ً
ال بالقرار 724
( )1991قد أنشأت ،يف جلستها  ،65فريقاً عام ً
ال لدراسة الطلبات
املذكورة أعاله،
 - 1يؤكد أن اللجنة املنشأة عم ً
ال بالقرار  )1991( 724موكلة
مبهمة دراسة طلبات املساعدة مبوجب أحكام املادة  50من ميثاق األمم
املتحدة؛
 - 2يرحب بقيام اللجنة بإنشاء فريقها العامل ويدعو اللجنة إىل
أن تقدم ،عند إكماهلا دراسة كل طلب ،توصيات إىل رئيس جملس األمن
من أجل اختاذ اإلجراء املالئم.
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