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ــنة واهلرســك، ويالحــظ أن إجراءهــا يشــكل خطــوة       ١٩٩٦ يف البوس
  جوهرية حنو حتقيق أهداف اتفاق السالم؛

)، ١٩٩٥( ١٠٢٢من قـراره   ٤، طبقا للفقرة يقرر  - ٢  
  رار؛من ذلك الق ١أن ينهي فورا التدابري املشار إليها يف الفقرة 

مجيـــع األطـــراف إىل التقيـــد الـــدقيق جبميـــع  يـــدعو   - ٣  
  التزاماهتا مبوجب اتفاق السالم؛

إبقــاء احلالــة قيــد االســتعراض الــدقيق، آخــذا   يقــرر   - ٤  
مــن القــرار  ٣٢و  ٢٥بعــني االعتبــار التقــارير املقدمــة عمــال بــالفقرتني  

ــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٣١ ــمرب   ١٥) املــ ــانون األول/ديســ وأي  ١٩٩٥كــ
  ترد يف تلك التقارير؛ توصيات قد

ــا    - ٥   ــرر أيضـ ــة    يقـ ــدابري يف حالـ ــرض تـ ــر يف فـ أن ينظـ
قيــام أي طــرف بالوفــاء بالتزاماتــه احملــددة مبوجــب اتفــاق الســالم   عــدم

  بصورة ملموسة؛
حل جلنة جملس األمن املنشـأة مبوجـب   يقرر كذلك   - ٦  

فـور   ١٩٩١كـانون األول/ديسـمرب    ١٥) املؤرخ ١٩٩١( ٧٢٤قراره 
  ن تقريرها، ويعرب عن امتنانه ألعمال اللجنة؛انتهائها م
    إبقاء املسألة قيد نظره.يقرر   - ٧  

  احلالة يف كرواتيا  -باء 
ــؤرخ     ــرر املــ ــاير   ٨املقــ ــانون الثاين/ينــ  ١٩٩٦كــ

  الرئيس  من ): بيان٣٦١٧(اجللسة 
عمــــــال و، ١٩٩٥كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٢١يف   
لـس األمـن   العـام إىل جم  )، قدم األمـني ١٩٩٥( ١٠١٩بالقرار 

ــذهتا      ــيت اخت ــدابري ال ــن الت ــرا ع ــذ   تقري ــا يف تنفي ــة كرواتي حكوم
خالل الفتـرة  ) ١٩٩٥( ١٠١٩) و ١٩٩٥( ١٠٠٩ القرارين

. )٣(١٩٩٥آب/أغسـطس حـىت تشـرين الثـاين/نوفمرب      ٢٣من 
وذكــر األمــني العــام يف تقريــره أنــه مــا زالــت تــرد تقــارير عــن  

ــاعني الشـــ    ــان يف القطـ ــوق اإلنسـ ــهاكات حلقـ ــوع انتـ مايل وقـ
واجلنويب السابقني، وإن كـان علـى نطـاق أقـل. وعـالوة علـى       
ــذين مت        ــاة ال ــدد اجلن ــني ع ــاوت كــبري ب ــاك تف ــك، كــان هن ذل
تقدميهم للعدالة وعدد انتهاكات حقوق اإلنسان املبلـغ عنـها.   

__________ 

  )٣(  S/1995/1051.  

عمومــا  اأن مســؤويل الشــرطة الكرواتيــة قــد أبــدو    أضــاف و
نيني موقفــا غــري متجــاوب جتــاه الشــكاوى املرفوعــة ضــد املــد   

يتخـذوا يف العديـد مـن احلـاالت      وأفراد األمـن الكـروات، ومل  
أي إجراء. وذكر أنه ال يتوفر قدر كـاف مـن احلمايـة حلقـوق     

يواجهـون الكـثري مـن    أهنـم  صرب كرايينا يف البقـاء بـديارهم و  
أعمال املضايقة والترويع. وباإلضافة إىل ذلـك، جيـري تقلـيص    

العملية العسـكرية يف  حقوق السكان الصرب الذين فروا أثناء 
العودة إىل ديارهم يف كنف السالمة والكرامة على حنو خطـري  
بسبب عدم اختاذ تدابري بناءة لتسهيل عودهتم. وشدد علـى أن  
ــون       ــذين يتكون ــاقني، ال ــة اإلنســانية للســكان الصــرب الب احلال

ــوقني،   ــن املســنني واملع ــثري اجلــزع بشــكل خــاص؛   أساســا م  ت
ثري قد يتعرض للموت أثناء فصـل  وأكد على أن عددا أكرب بك

ــاعدة الكافيـــة يف الوقـــت املناســـب.    ــتاء إذا مل تقـــدم املسـ الشـ
احتـرام   عـدم  والحظ أيضا األمني العـام أن مـن مصـادر القلـق    

جــرائم ”حــق الصــرب البــاقني الــذين اعتقلــوا بتهمــة ارتكــاب 
يف حماكمــة عادلــة. وأخــريا،   “العصــيان املســلح”أو  “حــرب

التغـيريات يف   اقليات يف كرواتيا تقيـده فإن حقوق السكان األ
الدســتور، كمــا أن األحكــام القانونيــة اجلديــدة، مثــل القــانون  
ــع     ــول دون التمتـ ــات، حتـ ــة باملمتلكـ ــالعودة واملطالبـ ــق بـ املتعلـ
الكامل حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية. وأكـد علـى أنـه      
من الضروري ضـمان قـدر كـاف مـن احلمايـة حلقـوق األقليـة        

  يف اإلطار القانوين والدستوري لكرواتيا.  الصربية 
 كـــانون الثـــاين/ ٨يف ، املعقـــودة ٣٦١٧ ةلســـاجليف و  

إليـه يف   كـان قـد مت التوصـل   وفقا للتفـاهم الـذي    ١٩٩٦يناير 
لــس التقريــر يف جــدول  اجملالســابقة، أدرج  اجمللــس مشــاورات

أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا الــرئيس (اململكــة 
إىل وافقة اجمللـس، ممثـل كرواتيـا، بنـاء علـى طلبـه،       املتحدة)، مب

  التصويت. يف قاحلدون أن يكون له بملشاركة يف املناقشة، ا
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نيابــة ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل   
  :)٤(اجمللس عن

كـانون   ٢١نظر جملـس األمـن يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ         
) املــؤرخ ١٩٩٥( ١٠١٩اره املقــدم عمــال بقــر ١٩٩٥األول/ديســمرب 

املتعلــــق بكرواتيــــا وخاصــــة احلالــــة  ١٩٩٥تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٩
  اإلنسانية وانتهاكات حقوق اإلنسان الوارد وصفها فيه.

ويدين جملس األمن بقوة انتـهاكات القـانون اإلنسـاين الـدويل       
وحقوق اإلنسان يف القطاعني الشمايل واجلنويب السابقني مـن مجهوريـة   

ا على النحـو الـوارد وصـفه يف تقريـر األمـني العـام، مبـا يف ذلـك         كرواتي
عمليات قتـل عـدة مئـات مـن املـدنيني، وأعمـال النـهب واحلـرق وغـري          
ذلك من أشكال تدمري املمتلكات، املنظمـة والواسـعة النطـاق. ويعـرب     
اجمللس عن بالغ قلقه لوجود تفاوت كبري بني عدد املذنبني الذين قـدموا  

الـة وعـدد مـا أبلـغ عنـه مـن انتـهاكات القـانون اإلنسـاين          حىت اآلن للعد
الدويل وحقوق اإلنسان. وحيث اجمللس حكومة مجهورية كرواتيا علـى  
ــورا      ــهم فـ ــذنبني وعرضـ ــع املـ ــال مجيـ ــعها العتقـ ــا يف وسـ ــل مـ ــذل كـ بـ

  احملاكمة.  على
ويشعر جملس األمن باالنزعـاج إزاء احلالـة اإلنسـانية واألمنيـة       

يف القطـاعني الشـمايل واجلنـويب السـابقني مـن       للسكان الصـرب البـاقني  
مجهوريـة كرواتيـا ومعظمهــم مـن املسـنني. ويســاور اجمللـس بـالغ القلــق       
ــايقة       ــال املضـ ــتمرار أعمـ ــن اسـ ــر عـ ــواردة يف التقريـ ــات الـ إزاء املعلومـ
والتخويف وهنب املمتلكـات وغـري ذلـك مـن التجـاوزات، علـى نطـاق        

ن تتخـذ حكومـة مجهوريـة    واسع. ويعيد مـرة أخـرى تأكيـد مطالبتـه بـأ     
ــة لوقــف مجيــع تلــك األعمــال فــورا ويطلــب إىل      ــدابري عاجل ــا ت كرواتي
حكومة مجهورية كرواتيا أن توفر للسكان الصرب األغذيـة واملسـاعدة   

  الطبية واملأوى املناسب اليت هم يف حاجة ماسة إليها.
ويؤكد جملـس األمـن مـن جديـد أن كـل مـن ينتـهك القـانون           

سُيحّمل فرديـا املسـؤولية عـن ذلـك. ويشـري جبـزع إىل       اإلنساين الدويل 
ــا حــىت اآلن بتســليم األشــخاص،      ــة كرواتي ــة مجهوري ــام حكوم عــدم قي

 ٨٢٧الـــذين وجهـــت إلـــيهم احملكمـــة الدوليـــة املنشـــأة عمـــال بقـــراره   
) اهتامات، إىل احملكمة. ويعـرب عـن قلقـه إزاء التعـيني األخـري      ١٩٩٣(

يف منصـــب يف اجلـــيش  ألحـــد األشـــخاص الـــذين وجهـــت إلـــيهم هتـــم
الكــروايت. ويؤكــد اجمللــس مــن جديــد أنــه يــتعني علــى مجيــع الــدول أن  

  تتعاون تعاونا كامال مع احملكمة الدولية وأجهزهتا.
ويعرب جملـس األمـن عـن بـالغ قلقـه إزاء حالـة الالجـئني مـن           

مجهورية كرواتيا الراغبني يف العودة. ويشاطر اجمللس األمـني العـام رأيـه    
الســكان الصــرب الــذين فــروا أثنــاء العمليــة العســكرية يف   بــأن حقــوق 

__________ 

  )٤(  S/PRST/1996/2.  

العودة إىل ديـارهم يف كنـف السـالمة والكرامـة قـد تقلصـت علـى حنـو         
خطري بسبب عدم اختـاذ تـدابري بنـاءة لتسـهيل عـودهتم. ويؤكـد اجمللـس        
من جديد مطالبته بأن حتترم حكومة مجهوريـة كرواتيـا احترامـا كـامال     

ــي    ــرب احمللـ ــكان الصـ ــوق السـ ــاء    حقـ ــم يف البقـ ــك حقهـ ــا يف ذلـ ني، مبـ
املغـــادرة أو العـــودة يف كنـــف الســـالمة، ويطالـــب بـــأن هتيـــئ تلـــك  أو

احلكومة الظـروف املناسـبة لعـودة أولئـك األشـخاص وبـأن تضـع علـى         
سبيل االستعجال إجراءات لتسهيل عمليـة جتهيـز الطلبـات املقدمـة مـن      

ــة مجه      ــو حيــث أيضــا حكوم ــودة. وه ــراغبني يف الع ــة األشــخاص ال وري
كرواتيا على االمتنـاع عـن اختـاذ أيـة تـدابري مـن شـأهنا أن تـؤثر بشـكل          

  سليب على ممارسة احلق يف العودة.
ويؤكد جملس األمن من جديد طلبه إىل مجهورية كرواتيا بأن   

ــة باســترداد ممتلكــاهتم.      ــة لعــودة الالجــئني للمطالب ــود زمني ــة قي تلغــي أي
كــانون األول/  ٢٧ؤرخ ويالحــظ قــرار حكومــة مجهوريــة كرواتيــا املــ  

بتعليـــق املوعـــد األخـــري احملـــدد يف القـــانون الكـــروايت   ١٩٩٥ديســـمرب 
الصــلة باملوضــوع بوصــفه خطــوة يف االجتــاه الصــحيح. وســيتابع        ذي

اجمللس عن كثب ما إذا كانت مجهوريـة كرواتيـا سـتلغي بشـكل هنـائي      
  أية قيود زمنية من ذلك القبيل.

ير بقـرار حكومـة مجهوريـة    وحييط جملس األمن علما مع التقد  
بوقـف اإلجـراءات    ١٩٩٥كـانون األول/ديسـمرب    ٣٠كرواتيا املـؤرخ  

مـن الصـرب احمللـيني املعـتقلني مـن أجـل االشـتباه يف         ٤٥٥اجلنائية ضد 
ــإطالق ســراحهم. ويطلــب اجمللــس إىل      ارتكــاهبم للعصــيان املســلح، وب

ــدابري املناســبة لضــمان محا    ــا اختــاذ الت ــة كرواتي ــة حــق حكومــة مجهوري ي
الصرب الباقني الذين اعتقلوا ووجهت إليهم اهتامات بارتكـاب جـرائم   

  حرب أو عصيان مسلح يف حماكمة عادلة.
ويؤكد جملس األمن أن مـن الضـروري ضـمان محايـة حقـوق        

ــة الصــربية علــى حنــو مناســب يف اإلطــار     ــتمني إىل األقلي األشــخاص املن
وريـة كرواتيـا علـى    القانوين والدستوري جلمهورية كرواتيا. وحيث جه

القـانون الدسـتوري املتعلـق    ”أن تلغي قرارها بتعليق نفاذ عدة مواد من 
ــة     ــات الوطنيـ ــدة للجماعـ ــوق العائـ ــات واحلقـ ــان واحلريـ ــوق اإلنسـ حبقـ

، علــى النحــو الــوارد وصــفه يف تقريــر  “والعرقيــة يف مجهوريــة كرواتيــا 
شـخاص  األمني العام ويشدد اجمللـس علـى أن االحتـرام التـام حلقـوق األ     

املنتمني إىل األقلية الصربية سيكتسي أيضا أمهية كبرية يف تنفيذ االتفـاق  
ــؤرخ   ــي املـ ــاين/نوفمرب   ١٢األساسـ ــرين الثـ ــة   ١٩٩٥تشـ ــأن منطقـ بشـ

  سالفونيا الشرقية وبارانيا وسرميوم الغربية.
ويطلب جملس األمن إىل األمني العام أن يبقي اجمللـس بانتظـام     

إعمـــال التـــدابري الـــيت تتخـــذها حكومـــة علـــى علـــم بالتقـــدم احملـــرز يف 
) واملطالـب الـواردة يف   ١٩٩٥( ١٠١٩مجهورية كرواتيا لتنفيذ القـرار  

ــرا عــن هــذه      ــه تقري هــذا البيــان. ويطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إلي
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، ويعلـــن عـــن ١٩٩٦شـــباط/فرباير  ١٥املســـألة يف موعـــد ال يتجـــاوز 
  اعتزامه التصرف حسب االقتضاء.

  ألمن هذه املسألة قيد نظره.وسيبقي جملس ا  
  

 ١٩٩٦كــــانون الثاين/ينــــاير   ١٥املقــــرر املــــؤرخ    
) ١٩٩٩( ١٠٣٧: القـــــراران  )٣٦١٩(اجللســـــة 

  )١٩٩٦( ١٠٣٨  و
 كــانون الثــاين/  ١٥يف  املعقــودة، ٣٦١٩يف اجللســة   

إليـه يف   كـان قـد مت التوصـل   وفقا للتفـاهم الـذي    ١٩٩٦يناير 
اململكــة املتحــدة)، الســابقة، دعــا الــرئيس ( اجمللــس مشــاورات

ملشـاركة يف  إىل امبوافقة اجمللس، ممثل كرواتيا، بناء على طلبه، 
ــة،  دعــا و. )٥(التصــويت يف قاحلــدون أن يكــون لــه  بــاملناقش
، مبوافقـة اجمللـس، السـيد يوفـانوفيتش، بنـاء علـى       أيضـا  الرئيس
 انتبــاه اجمللــس ووجــهخماطبــة اجمللــس أثنــاء املناقشــة. إىل طلبــه، 
عمـال بقـرار    كـان قـد قدمـه    رير سابق لألمني العامإىل تق أيضا

  .)٦()١٩٩٥( ١٠٢٥جملس األمن 
ويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس كذلك انتباه اجمللـس    

االحتـاد الروسـي وأملانيـا وإيطاليـا      مقـدم مـن  إىل مشروع قـرار  
وبولندا ومجهورية كوريـا وفرنسـا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا      

، )٧(ية والواليــات املتحــدة األمريكيــةيرلنــدا الشــمالأالعظمــى و
مشــاورات  أثنــاءأعــد يف  كــان قــد  وإىل مشــروع قــرار ثــان  

  .  )٨(اجمللس السابقة
ويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس كذلك انتباه اجمللـس    

ــان    ــة: رســالتان مؤرخت ــائق األخــرى التالي تشــرين  ١٥إىل الوث
ى ، علـ ١٩٩٦كانون الثاين/ينـاير   ١٠و  ١٩٩٥الثاين/نوفمرب 

__________ 

  ثالث.الوالفصل  S/PV.3619لالطالع على التفاصيل، انظر   )٥(  
  )٦(  S/1995/1028١٩٩٥-١٩٩٣وات الســن ملحــقنظــر أيضــا وا ؛ 

  الفصل الثامن.، للمرجع
  )٧(  S/1996/23.  
  )٨(  S/1996/24.  

إىل األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن مــن   تــانالتــوايل موجه
الستعاضـة عـن نشـر    ل هعـن تأييـد   أعـرب فيهمـا  ممثل كرواتيا، 

ــرة بريفالكــا      ــم املتحــدة العســكريني يف شــبه جزي ــراقيب األم م
ــاير   ١١؛ ورســالة مؤرخــة  )٩(بترتيــب إقليمــي  كــانون الثاين/ين

ــيس جملــس األمــن   ١٩٩٦ ــل مجهو  موجهــة إىل رئ ــة مــن ممث ري
لـس أن يـنظم مسـألة    اجملإىل  فيها طلبي ،يوغوسالفيا االحتادية

استمرار مواصلة بعثة األمم املتحدة للرصد يف املنطقة املتنـازع  
  .  )١٠(عليها حلني التسوية السلمية للرتاع

وذكر ممثـل كرواتيـا أن حكومـة بلـده تفهـم مشـروع         
يـة  القرار على أنـه تعـبري عـن تصـميم اجمللـس علـى جتـاوز احلما       

السلبية لسالمة كرواتيا اإلقليمية داخـل حـدودها املعتـرف هبـا     
دوليا، وعلى أن يعيد بصورة ناشطة، عـن طريـق عمـل رئـيس     

لســـالفونيا اإلدارة االنتقاليـــة وإدارة األمـــم املتحـــدة االنتقاليـــة 
، الســيادة الكرواتيــة علــى  وســريميوم الغربيــة وبارانيــا الشــرقية

منطقــة ســالفونيا الشــرقية وبارانيــا وســريميوم الغربيــة. وشــدد   
مــن جوانــب جانــب التجريــد مــن الســالح والقــوات  علــى أن
إدارة األمم املتحدة االنتقالية ميثـل أهـم عناصـر جناحهـا.      والية

وأشار إىل أنه قد يواجه بعـض املقاومـة، ولكـن ميكـن التغلـب      
عليها بوضع برنامج إلعـادة تـوطني قـادة االحـتالل احمللـيني يف      

. نشــططالع احلكومــة يف بلغــراد بــدور بلــدان أخــرى، وباضــ
بالسحب الفوري للقـوات النظاميـة وشـبه     ذاهوميكن أن يبدأ 

العســكرية واألصــول يف املنطقــة. وذكــر أيضــا أنــه جيــب علــى  
ــراف     ــادر إىل االعتــ ــة أن تبــ ــالفيا االحتاديــ ــة يوغوســ مجهوريــ
ــا، مبــا يتســق مــع     ــا داخــل حــدودها املعتــرف هبــا دولي بكرواتي

ــراف.     ــذا االعت ــس إىل ه ــوات اجملل ــاردع ــا إىل أن  وأش كرواتي
ــة    ــام باملثـــل، واالعتـــراف جبمهوريـ ــا للقيـ ــتعداد أيضـ علـــى اسـ
ــذ      ــاجم عــن التنفي ــزخم الن ــال إن ال ــة. وق يوغوســالفيا االحتادي

__________ 

  )٩(  S/1995/951  وS/1996/13.  
  )١٠(  S/1996/21.  
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العســـكرية املتعـــددة  الســـريع واحلـــازم لواليـــة قـــوة التنفيـــذ     
ميكــن أن يعــود بالفائــدة علــى جانــب التجريــد مــن اجلنســيات 

م املتحــدة  إدارة األمــ مــن جوانــب واليــة  الســالح والقــوات  
رحب حكومة بلـده بـأي شـكل مـن     تاالنتقالية، وهلذا السبب 

 ٥أشكال االرتبـاط بـني البعثـتني. وأكـد علـى أمهيـة الفقـرات        
من منطوق مشـروع القـرار، مشـريا إىل أن حكومـة      ٧و  ٦ و

يعــين أن جملــس األمــن ســينهي  مبــا بلــده تفســر هــذه الفقــرات  
ا مل يتحقــق جانــب  واليــة إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة، إذ   

التجريد من السالح والقوات، وإذا مل يـتم يف أي وقـت آخـر    
تنفيــذ أي جانــب هــام آخــر مــن جوانــب الواليــة، وال ســيما    

ــتمكن  إذا شــخص مــن املشــردين والالجــئني    ١٢٦ ٠٠٠مل ي
املنطقــة يف املوعـــد احملـــدد   إىلمــن غـــري الصــرب مـــن العـــودة   

ر الثـاين، أعـرب   وبطريقة ملموسة. وتعليقا على مشروع القـرا 
أن تعـاجل مسـألة   يسـرها  كرواتيـا   وقـال إن  ،عن تأييد بلـده لـه  

مشــروع  يعتــرفشــبه جزيــرة بريفالكــا يف وثيقــة منفصــلة. و  
القرار بأن شبه جزيـرة بريفالكـا جـزء ال يتجـزأ مـن كرواتيـا،       

يف وويفتح الباب أمام إنشاء عمليـة رصـد جديـدة يف املنطقـة.     
الكـا ال ميكـن أن تعتـرب بـأي     حني أن مسـألة شـبه جزيـرة بريف   

حال من األحوال نزاعا حـدوديا، فـإن كرواتيـا علـى اسـتعداد      
ملواصلة التماس مجيع السبل املمكنة حلسم املشاكل القائمـة يف  
املنطقــة ســلميا، والــيت ال تنصــب علــى بريفالكــا ولكــن علــى   
ميناء بوكا كوتورسكا. وأعرب عن تأييـد بلـده الـرأي القائـل     

مينــاء بوكــا كوتورســكا يف مجهوريــة اجلبــل  بــأن الوصــول إىل
  .  )١١(األسود اجملاورة ينبغي أال يتعرض ألي أذى

ويف اجللسة نفسها، قـال السـيد يوفـانوفيتش إن إبـرام       
ــا     االتفــاق األساســي املتعلــق مبنطقــة ســالفونيا الشــرقية وباراني
وســــريميوم الغربيــــة، باإلضــــافة إىل اتفــــاق الســــلم للبوســــنة  

وة رئيسية صوب إقامة سـلم عـادل ودائـم    واهلرسك، ميثل خط
__________ 

  )١١(  S/1995/951  وS/1996/13.  

ــر أن   ــابقة. وذكـــ ــالفيا الســـ ــي يوغوســـ ــة  يف أراضـــ مجهوريـــ
ــن       ــس األم ــى أن جمل ــود أن تؤكــد عل ــة ت يوغوســالفيا االحتادي
يضطلع، مبوجب االتفـاق األساسـي، مبسـؤولية ضـمان السـلم      
ــة، وهــذا     ــرة االنتقالي واالســتقرار يف ســالفونيا الشــرقية يف الفت

ة ومحاية حقوق اإلنسان جلميـع املـواطنني،   يعين ضمان املساوا
ــن  الالجئــون واألشــخاص اآلخــرون الــذين اختــاروا      فــيهممب

ين وفـد بلـده يـث    العودة للعيش يف سـالفونيا الشـرقية. وقـال إن   
أيضــا علــى النتــائج الــواردة يف تقريــر األمــني العــام ويتوقــع أن  
ــام     ــذ الت ــاد يف التنفي ــة وحبي ــوات األمــم املتحــدة بفعالي  تســهم ق

وفــد بلــده أنــه ينبغــي إيفــاد عــدد كــاف مــن   ويــرىلالتفــاق. 
ن األمم املتحدة مـن الوفـاء   اجلنود إىل سالفونيا الشرقية مبا ميكِّ

فـإن التنفيـذ   ذلـك  ما مل يتحقق وبالكامل باملهام اليت تنتظرها، 
تتــوىل  ضــرورة أن وأكــدالفعــال لالتفــاق ســيتعرض للخطــر.  

زيـز مجيـع اخلـدمات العامـة     السلطة االنتقالية زمام األمـور، وتع 
مـن الضـروري احلفـاظ علـى     قـائال إن  واإلدارة العامة القائمة، 

التناســـب يف اهليكـــل العرقـــي للمنطقـــة يف عـــدد املـــوظفني،      
وخاصــــة يف الوظــــائف اإلداريــــة العليــــا والشــــرطة والنظــــام  

تنفيذ االتفـاق األساسـي    يكون معتمداال ميكن أن والقضائي. 
، فاملسـؤولية الرئيسـية عـن تنفيـذه     اعلى األمـم املتحـدة وحـده   

عـــاتق اجلـــانبني؛ وشـــدد علـــى أنـــه مـــن   بالكامـــل تقـــع علـــى
الضروري إنشـاء تـدابري لبنـاء الثقـة علـى حنـو عاجـل وضـمان         

الــرتاع علــى شــبه  وقــال إن األمــن الكامــل للســكان احمللــيني.  
وإهنــا جزيــرة بريفالكــا يشــكل إحــدى أعقــد وأهــم املســائل،   

ة بالنســبة جلمهوريــة يوغوســالفيا  تكتســي أمهيــة خاصــ  مســألة
ــا يف      ــتحكم متام ــرة بريفالكــا ت ــة، نظــرا ألن شــبه جزي االحتادي
الوصــول إىل خلــيج بوكــا كوتورســكا التــابع للجبــل األســود. 
وقال إن األمـر يتعلـق بـرتاع إقليمـي بالشـكل املتعـارف عليـه،        
ــة االســتراتيجية      ــرا لألمهي ــذه املســألة، ونظ ونظــرا حلساســية ه

ت األمم املتحـدة  وفد بلده أن زيادة تواجد قوا للمنطقة، يرى
لتحاشـي خالفـات ومشـاكل جديـدة.      ستكون أفضـل ضـمان  
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وأضـــاف أن مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة متتـــدح لـــذلك  
 الـيت تـدعو إىل   األمني العـام  ةجملس األمن ألنه قرر قبول توصي

متديد وجود مراقيب األمم املتحدة ريثمـا يـتم التوصـل إىل حـل     
للطــرفني. وقــال إن بلــده علــى ثقــة بــأن املســألة ميكــن   مقبــول

ن مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة علـــى    إحلـــها ســـلميا، و 
استعداد، على أسـاس االتفاقـات املتبادلـة بشـأن هـذه املسـألة،       
ــاوض       ــلة التفـ ــن، ملواصـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــاس قـ ــى أسـ وعلـ

  .)١٢(كرواتيا  مع
وحتـــدث ممثـــل مصـــر قبـــل التصـــويت، فشـــدد علـــى     
مشـروع   أقصى قدر من املرونة يف تنفيذ أحكـام  التزام  ضرورة

ــرار، وبصــفة خاصــة يف  ــد حجــم العنصــر العســكري    الق حتدي
الشــرقية وبارانيــا  إلدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف ســالفونيا  
الفرصــة لــرئيس  وســريميوم الغربيــة، وذلــك مــن خــالل إتاحــة 

إىل األمـني   دمهالذي يق تقريرالقترح يف ن ياإلدارة االنتقالية أل
ــرار أو يف أي      ــن مشــروع الق ــة م ــرة الرابع ــام يف إطــار الفق الع

ــر الحــق ــادة حجــم هــذا   تقري وشــدد أيضــا علــى   العنصــر.  زي
بــني مشــاركة الــدول   ضــرورة حتقيــق أكــرب قــدر مــن التــوازن  

األطلسـي (النـاتو) يف العنصـر     األعضاء يف منظمة حلـف مشـال   
الـدول غـري    ومشـاركة  ،العسكري لإلدارة االنتقالية مـن جهـة  

     .)١٣(خرىاأل هة اجلاألعضاء يف الناتو من 
وشدد ممثل الصـني علـى أن املهمـة األساسـية لـإلدارة        

ــذ     ــيني يف تنفي ــة هــي أن تســاعد الطــرفني املعن االتفــاق  االنتقالي
األساسي، وعلى ضرورة أن تنحصر أنشطتها يف املطالب الـيت  

ظـات الصـني بشـأن    حتف  جمـددا  هوردت يف االتفاق. ويف تأكيد
عناصــر مشــروع القــرار، ذكــر أنــه عنــدما يتعلــق األمــر بــوزع  

تؤيـد الصـني إطالقـا     الالسـالم،   عمليات األمم املتحدة حلفـظ  
ــنص علــى   ــابع مــن      ال ــراءات اإلنفــاذ مبوجــب الفصــل الس إج

__________ 

  )١٢(  S/1996/21.  
  .  ٩ و ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٣(  

الطـرفني الكـرواتيني علـى حنـو حمـدد       امليثـاق. بـالنظر إىل تعهـد    
لعســكري لــإلدارة االنتقاليــة وواضــح بتعاوهنمــا، فــإن العنصــر ا

رصــد التجريــد مــن الســالح والقــوات      ســينخرط أساســا يف  
ــى ذلــك.   ــكيف ظــل وواملســاعدة عل ــيس مــن   تل الظــروف، ل

هبـذه   سلطة القيام االستناد اىل الفصل السابع ختويل الضروري 
املهـام. وعـالوة علـى ذلـك، جيـب أن يكـون اسـتخدام الـدعم         

يف حالة عدم وجود قوة بشـرية  املباشر، عند االقتضاء،  اجلوي 
ــدفاع عــن      ــة يف عمليــات حفــظ الســالم، قاصــرا علــى ال كافي

النفس. وجيـب أال تسـتخدم قـوات حفـظ السـالم القـوة علـى         
ــر مــن ذلــك أهنــا جيــب أال تســتخدمها      حنــو عشــوائي، واألكث

كوسيلة انتقام. وأخريا، شدد على وجـوب أن يتـوخى رئـيس     
   .)١٤(يتقدم مبثل هذه الطلبات مااإلدارة االنتقالية احلذر عند

يـنص علـى   وأكد ممثـل إندونيسـيا أن مشـروع القـرار       
وقـت   يف أي  ىأن يعيد جملـس األمـن النظـر يف الواليـة إذا تلقـ     
بصـورة  أخفقـت  تقريرا من األمني العام يفيد بأن األطراف قد 

أمــر  ملموســة يف االمتثــال ألحكــام االتفــاق األساســي. وهــذا   
فر للمجلـس املرونـة ملواءمـة نفسـه مـع      هام ليس فقـط ألنـه يـو   

يؤكـــد  الظــروف املـــتغرية بشــكل ســـريع، ولكــن أيضـــا ألنــه     
ضــرورة امتثاهلــا وهــي الرســالة املوجهــة إىل األطــــراف املعنيــــة 

   .)١٥(الصارم الدقيق لالتفاق
وجـود بـوادر نـزوح    إىل وأشار ممثـل االحتـاد الروسـي      

مـن   ميكـن  مجاعي للسكان الصرب، وأنـه ينبغـي بـذل كـل مـا      
 هجهود للحيلولة دون اختـاذ األحـداث هـذا املنحـى. وأكـد أنـ      

كرواتيــا  ينبغــي جمللــس األمــن رصــد احلالــة يف هــذا اجلــزء مــن   
قادرا، إذا لزم األمـر، علـى النظـر سـريعا يف      حبذر حبيث يكون
__________ 

   .١٠ و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  
  .  ١٠ و ٩ املرجع نفسه، الصفحتان  )١٥(  
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ــة خطــوات إضــافية لتطبيــق كامــل أحكــام     مشــروع القــرار   أي
     .)١٦(احلايل

ــدة     ــدث عـ ــتكلمني وحتـ ــرمـ ــويت  آخـ ــل التصـ ين، قبـ
أمهيــة   وأكـدوا ملشـروع القـرار،    تأييـدهم وبعـده، فـأعربوا عـن    

تعـــاون أطـــراف الصـــراع تعاونـــا كـــامال مـــع اجملتمـــع الـــدويل 
علــى   واواحتــرام تعهــداهتا مبوجــب االتفــاق األساســي؛ وشــدد 

التدابري الالزمة، مبـا  مجيع أمهية السماح للدول األعضاء باختاذ 
االنتقاليـة،    القريبة، للدفاع عن اإلدارة يف ذلك املساندة اجلوية

ــدد     ــكرية املتعـ ــذ العسـ ــوة التنفيـ ــاون بـــني قـ ــل التعـ ــن أجـ  ةومـ
اجلنســــيات واإلدارة االنتقاليــــة مبــــا يف ذلــــك تــــوفري الــــدعم  

العســكري؛ والتعــاون بــني اإلدارة االنتقاليــة واحملكمــة اجلنائيــة   
     .)١٧(الدولية ليوغوسالفيا السابقة

ــها،     ــة نفسـ ــرار األول  ويف اجللسـ ــروع القـ ــرح مشـ طُـ
)، ١٩٩٦(   ١٠٣٧للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  

   نصه: ويف ما يلي
  إن جملس األمن  
ــه    إذ يشــري    ــه الســابقة ذات الصــلة وال ســيما قراري إىل قرارات
 ١٠٢٥و  ١٩٩٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٢) املــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٢٣

  ،١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠) املؤرخ ١٩٩٥(
__________ 

  .  ١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦(  
ــل التصــويت    )١٧(   ــا  ( ٨إىل  ٦الصــفحات  :املرجــع نفســه، قب إيطالي

إسـتونيا   : إليـه واملنحازة باسم االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة 
مالطـة  وليتوانيـا  والتفيا ورومانيا واجلمهورية التشكية و بولندا و
  ٩ و ٨؛ والصـفحتان   ك سـلوفاكيا) ؛ وكـذل هنغارياو النرويجو
؛ والصـــفحات )إندونيســـيا ( ١١ و ١٠؛ والصـــفحتان  )مصـــر (

؛  )هنـــــــــدوراس( ١٥؛ والصـــــــــفحة  )شـــــــــيلي (  ١٥إىل  ١٢
 و  ١٦؛ والصــفحتان  )وريــة كوريــا(مج   ١٦ و ١٥والصــفحتان 

ــا(  ١٧ ــاو - غينيـ ــفحتان )بيسـ ــوانا(  ١٨ و ١٧؛ والصـ ؛   )بوتسـ
  ٢٠ و ١٩؛ والصــــفحتان  )نــــدابول(   ١٩ و ١٨والصــــفحتان 

؛   )فرنســـا(   ٢٣ و ٢٢الصـــفحتان : وبعـــد التصـــويت ). أملانيــا  (
  ). اململكة املتحدة(   ٢٣والصفحة 

التزامـه باسـتقالل مجهوريـة     مرة أخـرى  وإذ يؤكد من جديد  
كرواتيا وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية، ويؤكد يف هـذا الصـدد أن أقـاليم    
ســالفونيا الشــرقية وبارانيــا وســريميوم الغربيــة هــي أجــزاء ال تتجــزأ مــن 

  مجهورية كرواتيا،
حلقـوق  على األمهية اليت يعلقها على االحترام التام  وإذ يؤكد  

  اإلنسان واحلريات األساسية للجميع يف تلك األقاليم،
عـــن تأييـــده لالتفـــاق األساســـي املتعلـــق مبنطقـــة   وإذ يعـــرب  

تشـــرين  ١٢ســـالفونيا الشـــرقية وبارانيـــا وســـريميوم الغربيـــة املوقـــع يف 
  ،مجهورية كرواتيا والصرب احمللينيبني حكومة  ١٩٩٥الثاين/نوفمرب 

ــانون  ١٣العــــام املــــؤرخ يف تقريــــر األمــــني  وقــــد نظــــر   كــ
  ،١٩٩٥األول/ديسمرب 

علــى األمهيــة الــيت يعلقهــا علــى االعتــراف املتبــادل  وإذ يؤكــد  
فيمــا بــني الــدول اخللــف جلمهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة االشــتراكية    

  السابقة، داخل حدودها املعترف هبا دوليا،
يف تقـدمي الـدعم لألطـراف فيمـا تبذلـه مـن جهـود         ورغبة منه  

ــايل، يف إحــالل     للتو ــا، واملســامهة، بالت صــل إىل تســوية ســلمية ملنازعاهت
  السلم يف املنطقة بأسرها،

علــى تعهــدات الــدول األعضــاء بالوفــاء جبميــع       وإذ يشــدد  
التزاماهتا لألمم املتحدة فيما يتعلق بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم 

  يف يوغوسالفيا السابقة،
ا ال تـزال تشـكل هتديـدا للسـلم     أن احلالة يف كرواتي وإذ يقرر  

  واألمن الدوليني،
علــى كفالــة أمــن وحريــة انتقــال أفــراد عمليــة   وتصــميما منــه  

األمم املتحدة حلفظ السالم يف مجهورية كرواتيا، وإذ يتصـرف، حتقيقـا   
  هلذه الغايات، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،

شهرا، عمليـة   ١٢لفترة أولية مدهتا  ،أن ينشئ يقرر  - ١  
حلفــظ الســالم تابعــة لألمــم املتحــدة يف املنطقــة املشــار إليهــا يف االتفــاق 
السياسي، تضم عنصرين عسكري ومدين علـى السـواء، ويكـون امسهـا     

إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة لســالفونيا الشــرقية وبارانيــا وســريميوم  ”
  ؛“الغربية

اور مـــع إىل األمـــني العـــام أن يعـــني، بالتشـــ يطلـــب  - ٢  
األطراف ومع جملس األمن، رئيسا لإلدارة االنتقالية، تكون لـه السـلطة   
ــة       ــإلدارة االنتقالي ــابعني ل ــدين الت ــى العنصــرين العســكري وامل ــة عل العام
ملنطقــة ســالفونيا الشــرقية وبارانيــا وســريميوم الغربيــة، وميــارس الســلطة  

  املنوطة باإلدارة االنتقالية يف االتفاق األساسي؛
أن يـتم جتريـد املنطقـة مـن السـالح والقـوات،        رريق  - ٣  

يومـا   ٣٠على النحـو املنصـوص عليـه يف االتفـاق األساسـي، يف خـالل       
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من تاريخ إبالغ األمني العام للمجلـس، بنـاء علـى تقيـيم رئـيس اإلدارة      
االنتقالية، بأنه قد جرى نشر العنصر العسكري التابع لإلدارة االنتقاليـة  

  ستعداد لالضطالع مبهمته؛وبأن هذا العنصر على ا
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس، يف كـل   يطلب  - ٤  

شــهر، تقريــرا عــن أنشــطة اإلدارة االنتقاليــة وتنفيــذ األطــراف لالتفــاق   
األساسي، على أن يتم تقدمي أول هذه التقـارير يف غضـون أسـبوع مـن     

وات عمـال  التاريخ املقرر أن يكتمل فيه جتريد املنطقة مـن السـالح والقـ   
  أعاله؛ ٣بالفقرة 

بقوة األطـراف علـى االمتنـاع عـن أي أعمـال       حيث  - ٥  
من جانـب واحـد قـد تعرقـل تسـليم السـلطة مـن عمليـة األمـم املتحـدة           
الســتعادة الثقــة يف مجهوريــة كرواتيــا إىل اإلدارة االنتقاليــة لســالفونيا      

، الشـــرقية وبارانيـــا وســـريميوم الغربيـــة أو تنفيـــذ االتفـــاق األساســـي      
ويشــجعها علــى مواصــلة تنفيــذ تــدابري بنــاء الثقــة مــن أجــل هتيئــة منــاخ  

  تسوده الثقة املتبادلة؛
يومــا  ١٤أن يســتعرض يف موعــد ال يتجــاوز   يقــرر  - ٦  

بعد التاريخ املقرر أن يكتمـل فيـه جتريـد املنطقـة مـن السـالح والقـوات        
أعـاله، مـا إذا كانـت األطـراف قـد أبـدت اسـتعدادها         ٣عمال بـالفقرة  

لتنفيــذ االتفــاق األساســي، آخــذاً يف االعتبــار اإلجــراءات الــيت تتخــذها  
  األطراف واملعلومات اليت يقدمها األمني العام إىل اجمللس؛

ــا   يــــدعو  - ٧   ــة اللتزاماهتــ األطــــراف إىل أن متتثــــل بدقــ
  مبوجب االتفاق األساسي وأن تتعاون تعاونا تاما مع اإلدارة االنتقالية؛

نظــر يف واليــة إدارة األمــم املتحــدة أن يعيــد ال يقــرر  - ٨  
االنتقاليــة إذا تلقــى يف أي وقــت تقريــرا مــن األمــني العــام يفيــد بــأن         
األطــراف قــد ختلفــت بصــورة ملموســة عــن االمتثــال ألحكــام االتفــاق  

  األساسي؛
ــدم إىل اجمللـــس يف    يطلـــب  - ٩   ــام أن يقـ ــني العـ إىل األمـ

ا عــن إدارة تقريــر ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب ١٥موعــد ال يتجــاوز 
األمم املتحدة االنتقالية وتنفيذ االتفاق األساسي، ويعرب عن استعداده 

  الستعراض احلالة يف ضوء هذا التقرير والختاذ اإلجراء املناسب؛
أن يتـــألف العنصـــر العســـكري إلدارة األمـــم  يقـــرر  - ١٠  

يف  صـل عـدد أفرادهـا الـذين جيـرى وزعهـم      املتحدة االنتقالية مـن قـوة ي  
  فرد، وتكون هلا الوالية التالية: ٥ ٠٠٠ البدء إىل

اإلشراف على جتريد املنطقة مـن السـالح والقـوات      (أ)  
والعمل على تيسريه، حسبما تعهدت األطـراف يف االتفـاق األساسـي،    

  وفقا للجدول الزمين واإلجراءات اليت حتددها اإلدارة االنتقالية؛
ــة     (ب)   ــة واآلمنــ ــودة االختياريــ ــد العــ االضــــطالع برصــ

الجــئني واملشــردين إىل ديــارهم األصــلية، بالتعــاون مــع مفــوض األمــم  ل

املتحــدة لشــؤون الالجــئني، علــى النحــو املنصــوص عليــه يف االتفــاق        
  األساسي؛
ــالم واألمـــن       (ج)   ــون السـ ــورها، يف صـ ــامهة، حبضـ املسـ
  باملنطقة؛

املســــاعدة، بطــــرق أخــــرى، يف تنفيــــذ االتفــــاق       (د)  
  األساسي؛
مــع األهــداف واالختصاصــات   متشــيا يقــرر أيضــا،  - ١١  

مـــن تقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ      ١٧إىل  ١٢احملـــددة يف الفقـــرات  
، أن تكــون للعنصــر املــدين لــإلدارة  ١٩٩٥كــانون األول/ديســمرب  ١٣

  االنتقالية الوالية التالية:
إنشاء قوة شرطة مؤقتة، وحتديد هيكلها وحكمهـا،    (أ)  

ــذه،    ــى تنفيـ ــراف علـ ــدرييب واإلشـ ــامج تـ ــع برنـ ــة   ووضـ ــد معاملـ ورصـ
ونظـام السـجون، وذلـك بأسـرع مـا ميكـن، كمـا هـو مـبني يف           اجملرمني
  (أ) من تقرير األمني العام؛ ١٦الفقرة 

ــى       (ب)   ــة، عل ــاإلدارة املدني ــام املتصــلة ب االضــطالع بامله
  (ب) من تقرير األمني العام؛ ١٦النحو املبني يف الفقرة 

ت العامـة،  االضطالع باملهام املتصلة بتشغيل اخلـدما   (ج)  
  (ج) من تقرير األمني العام؛ ١٦على النحو املبني يف الفقرة 

تسهيل عودة الالجئني، على النحو املـبني يف الفقـرة     (د)  
  (هـ) من تقرير األمني العام؛ ١٦

تنظــــــيم االنتخابــــــات واملســــــاعدة يف إجراءهــــــا،   (هـ)  
ريـر  (ز) مـن تق  ١٦والتصديق على النتائج على النحـو املـبني يف الفقـرة    

  من االتفاق األساسي؛ ١٢األمني العام ويف الفقرة 
االضطالع باألنشطة األخرى املبينة يف تقرير األمني   (و)  

ــاء       ــادة البن ــة وإع ــك املســاعدة يف تنســيق خطــط التنمي ــا يف ذل ــام، مب الع
  أدناه؛ ١٢االقتصادي يف املنطقة، وكذلك األنشطة املبينة يف الفقرة 

ــذلك   - ١٢   ــرر كـ ــوم ا يقـ ــد  أن تقـ ــة برصـ إلدارة االنتقاليـ
امتثــال األطــراف اللتزامهــا، علــى النحــو احملــدد يف االتفــاق األساســي،   
باحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بأرفع معايريها، وهتيئة جو 
من الثقة بـني مجيـع السـكان احمللـيني بغـض النظـر عـن أصـلهم العرقـي،          

نطقــة، واالحتفــاظ ورصــد وتســهيل عمليــة إزالــة األلغــام مــن أراضــي امل
  بعنصر شؤون عامة نشط؛

إىل حكومـــة مجهوريـــة كرواتيـــا أن تشـــمل  يطلـــب  - ١٣  
ــب االتصــا   ــة ومكت ــرب    اإلدارة االنتقالي ــم املتحــدة يف زغ ــابع لألم ل الت

قـوات السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة وعمليـات األمـم        ”تعريـف  ضمن 
قـوات املـربم مـع    الوارد يف االتفاق احلـايل ملركـز ال   “املتحدة يف كرواتيا

األمم املتحدة، ويطلب إىل األمني العام اإلفادة علـى وجـه االسـتعجال،    



نممارسات جملس األم مرجع 
 

864  
 

أعـاله، مبـا إذا    ٣حبيث ال يتجـاوز ذلـك التـاريخ املشـار إليـه يف الفقـرة       
  كان ذلك قد حتقق؛

ــى الصــعيد     يقــرر  - ١٤   ــدول األعضــاء، متصــرفة عل أن لل
ــة، أ    ــات إقليمي ــوطين أو مــن خــالل منظمــات أو ترتيب ــة  ال ن تتخــذ كاف

ــى أســاس      ــة، وعل ــى طلــب اإلدارة االنتقالي ــاء عل ــة، بن ــات الالزم الترتيب
إجراءات تبلغ هبا األمـم املتحـدة، للـدفاع عـن اإلدارة االنتقاليـة، مبـا يف       
ذلك توفري املساندة اجلوية عن قـرب، واملسـاعدة حسـب االقتضـاء، يف     

  انسحاب تلك اإلدارة؛
ــ يطلــب  - ١٥   ــوة التنفيــذ املتعــددة  إىل اإلدارة االنتقالي ة وق

ــس     ــا اجملل ــيت أذن هب ــرار اجلنســيات، ال ــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٣١يف الق ) امل
ــاء،   ،١٩٩٥كـــانون األول/ديســـمرب  ١٥ ــا، حســـب االقتضـ أن تتعاونـ
  بينهما ومع املمثل السامي؛  فيما

ــب  - ١٦   ــي أن    يطلــ ــاق األساســ ــراف يف االتفــ إىل األطــ
د يف األنشـطة املتصـلة   تتعاون مع مجيع الوكاالت واملنظمات اليت تسـاع 

  بتنفيذ ذلك االتفاق، مبا يتمشى مع والية اإلدارة االنتقالية؛
ــة   يطلـــب  - ١٧   ــاالت الدوليـ ــع املنظمـــات والوكـ إىل مجيـ

  العاملة يف املنطقة أن تتوىل التنسيق الوثيق مع اإلدارة االنتقالية؛
الدول واملؤسسات املالية الدوليـة إىل مسـاندة    يدعو  - ١٨  
جلهـــود الراميـــة إىل تعزيـــز تنميـــة املنطقـــة وإعـــادة بنائهـــا       ومـــؤازرة ا
  االقتصادي؛

ــاء األطــراف بالتزاماهتــا     يؤكــد  - ١٩   علــى الصــلة بــني وف
الواردة يف االتفاق األساسي واستعداد اجملتمع الدويل لتخصـيص مـوارد   

  مالية للتعمري والتنمية؛
مــن جديــد أن علــى مجيــع الــدول أن تتعــاون  يؤكــد  - ٢٠  
امال مــع احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن  تعاونــا كــ

ــيم      ــة يف إقلـ ــدويل املرتكبـ ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ االنتـ
، ومــع أجهزهتــا، وفقــا ألحكــام  ١٩٩١يوغوســالفيا الســابقة منــذ عــام  

والنظام األساسـي   ١٩٩٣أيار/مايو  ٢٥) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٢٧القرار 
ــة، وأن تســتج  يب لطلبــات املســاعدة أو األوامــر الــيت  للمحكمــة الدولي

مـــن النظـــام  ٢٩تصـــدر عـــن إحـــدى دوائـــر احملاكمـــة مبقتضـــى املـــادة  
  األساسي؛
علــــى أن اإلدارة االنتقاليــــة ســــتتعاون مــــع  يؤكــــد  - ٢١  

احملكمــة الدوليــة يف اضــطالعها بواليتــها، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق حبمايــة 
ذين جيـرون التحقيقـات   املواقع اليت حيددها املدعي العام واألشـخاص الـ  

  للمحكمة الدولية؛
إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس تقريـرا       يطلب  - ٢٢  

ــاليف         ــة تك ــد املضــيف لتغطي ــن البل ــاس مســامهات م ــة التم عــن إمكاني
  العملية، لكي ينظر فيه اجمللس يف أقرب موعد ممكن؛

  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٢٣  
، طـــرح مشـــروع القـــرار الثـــاين  ويف اجللســـة نفســـها  

)، ١٩٩٦(   ١٠٣٨للتصويت واعتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  
   نصه: ويف ما يلي

  إن جملس األمن،    
إىل قراراتــه الســابقة ذات الصــلة، وال ســيما قراراتــه  إذ يشــري  

ــؤرخ ١٩٩٢( ٧٧٩ ــوبر  ٦) املــ ــرين األول/أكتــ  ٩٨١، و ١٩٩٢تشــ
) ١٩٩٥( ١٠٢٥ ، و١٩٩٥آذار/مــــــــارس  ٣١) املــــــــؤرخ ١٩٩٥(

  ، ١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠املؤرخ 
ــانون  ١٣يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ   وقــــد نظــــر   كــ

  ،١٩٩٥األول/ديسمرب 
التزامـه باسـتقالل مجهوريـة     من جديد مرة أخـرى  وإذ يؤكد  

  كرواتيا وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،
ــا    ــف     وإذ حيــيط علم ــه يف جني ــذي وقع ــاإلعالن املشــترك ال ب

رئيسـا مجهوريـة كرواتيـا ومجهوريــة     ١٩٩٢أيلول/سـبتمرب   ٣٠ريخ بتـا 
يوغوسالفيا االحتادية، والذي أكدا فيه جمددا اتفاقهما بشأن جتريد شـبه  
جزيرة بريفالكا من السالح والقوات، وإذ يؤكد على مـا أسـهمت بـه    
عمليــة التجريــد مــن الســالح والقــوات هــذه يف ختفيــف حــدة التــوتر يف 

إىل اتفــاق كــد علــى ضــرورة توصــل مجهوريــة كرواتيــا  املنطقــة، وإذ يؤ
ــة       ــا ســلميا، ومجهوري ــى تســوية تســمح حبــل خالفاهتم يوغوســالفيا عل

  داخل حدودها املعترف هبا دوليا، السابقةاالحتادية 
علــى األمهيــة الــيت يعلقهــا علــى االعتــراف املتبــادل  وإذ يؤكــد  

  االشتراكية،فيما بني الدول اخللف جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية 
أن احلالة يف كرواتيا ال تـزال تشـكل هتديـدا للسـلم      وإذ يقرر  

  واألمن الدوليني،
ملــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني مبواصــلة      يــأذن  - ١  

رصـــد جتريـــد شـــبه جزيـــرة بريفالكـــا مـــن الســـالح والقـــوات، عمـــال  
 ٢٠و  ١٩) والفقــــرتني ١٩٩٥( ٩٨١) و ١٩٩٢( ٧٧٩بــــالقرارات 

ــر األمــني   ــن تقري ــؤرخ   م ــام امل ، ١٩٩٥كــانون األول/ديســمرب   ١٣الع
وذلك ملدة ثالثة أشهر متدد لفترة إضافية قوامها ثالثـة أشـهر بنـاء علـى     
تقرير من األمني العام يفيد بأن هذا التمديـد سيسـهم يف زيـادة ختفيـف     

  حدة التوتر هناك؛
إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجمللـس، حبلـول     يطلب  - ٢  

، تقريرا ينظر فيـه اجمللـس يف وقـت مبكـر، عـن      ١٩٩٦آذار/مارس  ١٥
احلالة يف شبه جزيـرة بريفالكـا وكـذلك عـن التقـدم احملـرز مـن جانـب         
ــة حنــو التوصــل إىل       ــة يوغوســالفيا االحتادي ــا ومجهوري ــة كرواتي مجهوري
تسوية تسمح حبل خالفاهتما سلميا، وأيضـا عـن إمكانيـة متديـد الواليـة      
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أخــرى مبهمــة رصــد جتريــد شــبه جزيــرة   احلاليــة أو قيــام منظمــة دوليــة  
  بريفالكا من السالح والقوات؛

إىل مــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني وقــوة  يطلــب  - ٣  
ــراره    ــا اجمللـــس يف قـ ــيات، الـــيت أذن هبـ ــددة اجلنسـ  ١٠٣١التنفيـــذ املتعـ

، أن يتعاونــا معــا ١٩٩٥كــانون األول/ديســمرب  ١٥) املــؤرخ ١٩٩٥(
  تعاوناً كامال؛

  بقي املسألة قيد نظره الفعلي.أن ي يقرر  - ٤  
ــتكلمـــت وبعـــد التصـــويت    الواليـــات املتحـــدة  ةممثلـ
ن واليــــة اإلدارة االنتقاليــــة تضــــمن، كمــــا طلبــــت فقالـــت إ 

املنطقــة  “حكــم”أهنــا ســتكون قــادرة علــى  األطــراف املعنيــة، 
أن اجملتمــع الــدويل، مبوافقتــه علــى   تبأســلوب حــازم. وذكــر 

طلب أن ينفـذ بالكامـل كـل    املعقـدة، سـي   ةحتمل هذه املسؤولي 
ــاق    ــروايت اتفـــ ــريب والكـــ ــانبني الصـــ ــن اجلـــ ــرين  ١٢مـــ تشـــ

الثاين/نوفمرب. ولن ُيتوقـع مـن اإلدارة االنتقاليـة تنفيـذ االتفـاق       
أن تـدافع عـن املنطقـة ضـد أي غـزو      منـها  لـن ُيتوقـع   وبالقوة، 

أن اجملتمع الدويل لن يتسـامح مـع أعمـالٍ     تعسكري. وأضاف 
ــر أرواح ــالم الـــيت   ُتعـــرِّض للخطـ ــوات حفـــظ السـ ــلها  قـ ترسـ

من القرار واضـح،   ١٤على أن معىن الفقرة  ت. وشددالبلدان
املسـاعدة إذا   وهو أنه سيكون لإلدارة االنتقالية احلق يف طلـب  

تعرض أفرادهـا للخطـر. كـذلك، قـررت منظمـة حلـف مشـال        
ها نــطلبــت م بالفعــل تقــدمي دعــم جــوي مباشــر إذا    األطلســي

ــة ــذي خيــول       اإلدارة االنتقالي ــالقرار ال ــق ب ــا يتعل ــك. ويف م ذل
ــم املتحــدة    ــراقبني العســكريني لألم مواصــلة رصــد   ســلطة للم

شــبه جزيـــرة بريفالكــا واألراضـــي    االتفــاق اخلــاص بتجريـــد   
ال  ة بلـده أن حكومـ  تاحمليطة هبا من السالح والقـوات، ذكـر  

ــرة    ــبه جزيــــ ــة بتشــــــك يف أن شــــ ــا أراض كرواتيــــ ريفالكــــ
الواليـات املتحـدة كـال اجلـانبني      سيادة، ومع ذلك تدعو ذات
مواصـــلة التقيـــد باتفاقهمـــا بتجريـــد تلـــك املنطقـــة اهلامـــة    إىل 

أن القـرار   إىل أيضـا  وأشـار استراتيجيا من السـالح والقـوات.   
آذار/مــارس  ١٥األمــني العــام بتقــدمي تقريــر حبلــول      يطالــب 

يتضمن مالحظاتـه بشـأن إمكانيـة تـويل منظمـة دوليـة        ١٩٩٦
   .)١٨(د شبه جزيرة بريفالكامهمة رص أخرى 

  
 ١٩٩٦كــــانون الثاين/ينــــاير  ٣١املقــــرر املــــؤرخ   

   )١٩٩٦( ١٠٤٣): القرار ٣٦٢٦(االجتماع 
ــة  ب   ــالة مؤرخــ ــاير   ٢٦رســ ــانون الثاين/ينــ  ١٩٩٦كــ

قــرار  موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن، أشـار األمـني العـام إىل        
كانون الثاين/ينـاير   ١٥) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٣٧جملس األمن 

يف سـالفونيا   ، الـذي أنشـأ اجمللـس بـه اإلدارة االنتقاليـة      ١٩٩٦
ــؤرخ      ــره املـ ــة، وإىل تقريـ ــريميوم الغربيـ ــا وسـ ــرقية وبارانيـ الشـ

أنـه أوصـى يف   ب وذكر . )١٩(١٩٩٥كانون األول/ديسمرب  ١٣
حمـارب  جنـدي   ٩ ٣٠٠تقريره بضرورة توفري قوة مؤلفـة مـن   

جريـد مـن   واإلشـراف علـى عمليـة الت    لضمان األمن يف املنطقة 
من خالل تواجد ظاهر وموثوق بـه. وأشـار   والقوات السالح 

املفهـوم مل يتطلـب    اهـذ  فـإن  ذلـك  إىل أنه نظـرا لعـدد اجلنـود،    
وزع مراقبني عسكريني تابعني لألمـم املتحـدة. غـري أن جملـس     

ــراره    ــرر، يف ق ــن ق ــألف العنصــر   )،١٩٩٦(   ١٠٣٧األم أن يت
 نل عـدد أفرادهـا الـذي   العسكري لإلدارة االنتقالية من قوة يص

تواجـد  الفـرد. ويف ضـوء    ٥ ٠٠٠إىل  جيرى وزعهـم يف البـدء   
عـاونوه  وم لقوة األصغر حجما، حدد رئيس اإلدارة االنتقاليـة  ل

مراقـب عسـكري تـابعني لألمـم      ١٠٠العسكريون احلاجة إىل 
مــن االنتقاليــة  املتحــدة ملــدة ســتة أشــهر بغيــة متكــني اإلدارة      

ن السـالح والقـوات وتسـهيله علـى     إلشراف على التجريـد مـ  ا
موافقته علـى   حنو ما نص عليه االتفاق األساسي. وأعرب عن 

هــذه التوصــية، وســعى بالتــايل للحصــول علــى إذن مــن جملــس 
لألمم املتحـدة ملـدة    مراقب عسكري تابعني  ١٠٠األمن لنشر 
   ستة أشهر. 

__________ 

  .  ٢٢ و ٢١، الصفحتان نفسهاملرجع   )١٨(  
  )١٩(  S/1996/66    وAdd.1.   
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كـــــــانون  ٣١يف  املعقـــــــودة، ٣٦٢٦ويف اجللســـــــة   
التوصــل  مت كــان قــد فقــا للتفــاهم الــذي و ١٩٩٦الثاين/ينــاير 

الرسـالة   تلـك لـس  اجمل أدرجالسابقة،  اجمللس إليه يف مشاورات
دعا الـرئيس   على جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، 

(اململكــة املتحــدة)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل كرواتيــا، بنــاء علــى  
 يف قاحلــيكــون لــه  دون أن بــ ملشــاركة يف املناقشــةإىل اطلبــه، 

ــرار     ــاه اجمللــس إىل مشــروع ق ــرئيس انتب ــه ال  التصــويت. مث وّج
بعـد ذلـك   و مشـاورات اجمللـس السـابقة.     أثناءأُعد يف  كان قد

للتصــويت، واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه   طُــرِح مشــروع القــرار
   نصه: ويف ما يلي)، ١٩٩٦( ١٠٤٣القرار 

  إن جملس األمن،  
ــري   ــراره  إذ يشـ ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٣٧إىل قـ ــانون  ١٥) املـ كـ

، الــذي أنشــأ مبوجبــه إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة ١٩٩٦الثاين/ينــاير 
  لسالفونيا الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية،

 ١٩٩٦كـانون الثاين/ينـاير    ٢٦يف الرسالة املؤرخـة   وقد نظر  
  من األمني العام إىل رئيس جملس األمن،املوجهة 

لفتـرة   مراقـب عسـكري   ١٠٠أن يـأذن بنشـر    يقرر  - ١  
ستة أشهر، كجزء من إدارة األمم املتحدة االنتقالية لسـالفونيا الشـرقية   

  )؛١٩٩٦( ١٠٣٧وبارانيا وسريميوم الغربية، وفقا ألحكام القرار 
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ٢  

  
(اجللســة  ١٩٩٦شــباط/فرباير  ٢٣املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٦٣٣
 ١٠١٩القرار بـ  وعمـال ، ١٩٩٦شباط/فرباير  ١٤يف   

)، قّدم األمني العام إىل اجمللس تقريرا عن سري التدابري ١٩٩٥(
 ١٠١٩اليت تتخـذها حكومـة كرواتيـا مـن أجـل تنفيـذ القـرار        

) الـــذي طالـــب بـــاحترام حقـــوق الســـكان الصـــرب  ١٩٩٥(
احملليني يف القطاعـات السـابقة وبوضـع حـد جلميـع انتـهاكات       

األمـني   وقـال . )٢٠(قـوق اإلنسـان  القانون اإلنسـاين الـدويل وح  
نون كــــا ٢٨نّ تقريــــر احلكومــــة املــــؤرخ إالعــــام يف تقريــــره 

__________ 

  )٢٠(  S/1996/109.  

ا جديرا بالترحيب عن السياسـة  يشكل بيان ١٩٩٦الثاين/يناير 
العامــة واملبــادرات التنفيذيــة الــيت مــن املزمــع اختاذهــا لتحســني  
سجل كرواتيا يف جمال حقوق اإلنسان. غـري أّنـه مـن الواضـح     

الهتمام الدوليني لن يتبّددا مـا مل يكـن هنـاك دليـل     أنّ القلق وا
 وذكـر على أنّ مبادرات يف جمـال السياسـة العامـة قـد ُنفِّـذت.      

ــام   ــني الع ــهاكات حقــوق      أاألم ــي الغبطــة أنّ انت ــن دواع ّنــه م
اإلنســـان الـــيت وقعـــت يف الشـــهرين األخرييـــن يف القطاعـــات  

سـجلة  السابقة يف كرواتيا قد تقلصت كثريا عـن املسـتويات امل  
عقبـــت مباشـــرة العمليـــات العســـكرية يف    أيف األشـــهر الـــيت  

ــه   احتمــال تكرارهــا ال يــزال  نّ إ قــالالصــيف املاضــي. بيــد أّن
ــة ومســؤولة يظــلّ    نّ عــدم وجــود شــرطة إكــبريا، و ــة قوي حملي

يشكل مصدر قلق. وشـّدد أيضـا علـى أّنـه مـن املهـم مواصـلة        
ن رصــد اإلجــراءات القضــائية لضــمان مالحقــة املســؤولني عــ   

ــون      ــا املراقبـ ــيت وثّقهـ ــار الـ ــعة االنتشـ ــة الواسـ ــال اجلنائيـ األعمـ
التـزام اليقظـة املسـتمرة فيمـا      وإضافة إىل ذلك، فإنالدوليون. 
لصـرب الكـرواتيني   احتياجات اإلنسانية لكبار السّن يتعلق باال

الذين ظلّوا يقيمون يف القطاعات السابقة هو أيضا من األمـور  
مني العام بأّنه قد أُحرز تقّدم ضـئيل  األساسية. وأخريا، أفاد األ

فيما يتعلّـق بعـودة الالجـئني الصـرب الكـرواتيني إىل كرواتيـا.       
ــياق     ــا يف سـ ــُتَعاجل أساسـ ــألة سـ ــة أنّ املسـ وأوضـــحت احلكومـ
املبــــادرات الــــيت ســــُتتَّخذ لتطبيــــع العالقــــات بــــني كرواتيــــا   

سـالفيا االحتاديــة. وأعـرب األمــني العـام أيضــا    وومجهوريـة يوغ 
أّنهـم قـد محلـوا    يف أن يستفيد الصرب الـذين ُيـزعم   مل عن األ

مــن إجــراءات  “جلمهوريــة كرايينــا الصــربية”الســالح تأييــدا 
حماكمة عادلة، وأن يتم النظر بعناية يف مسـألة مـنحهم العفـو،    
ــم املتحــدة      ــة األم ــدويل. وبإهنــاء عملي ــانون ال ــادئ الق ــا ملب وفق

كـانون   ١٥ئها يف الستعادة الثقـة يف كرواتيـا، الـيت أُذن بإنشـا    
، يكـون عـدد األفـراد الـدوليني يف كرواتيـا      ١٩٩٦الثاين/يناير 

(خــارج القطــاع الشــرقي الســابق) املكلّفــني برصــد حقــوق       
اإلنسان قد اخنفض كثريا. وقـال األمـني العـام إنّ قـدرة األمـم      
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املتحـــدة علـــى تقيـــيم املســـتجدات األخـــرى ســـتكون بـــذلك  
  حمدودة للغاية.

ــة    ــودة يف ، ٣٦٣٣ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ٢٣املعقـ شـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

ــه  اجملالســابقة، أدرج  اجمللــس مشــاورات لــس يف جــدول أعمال
جــدول األعمــال، دعــا     إقــرار تقريــر األمــني العــام. وعقــب    

الــرئيس (الواليــات املتحــدة)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل كرواتيــا،  
دون أن يكـون لـه   بـ  املناقشـة ركة يف بناء علـى طلبـه، إىل املشـا   

  التصويت. يف قاحل
ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٢١(اجمللس

يف تقريـــر األمــني العــام الالحــق املـــؤرخ    نظــر جملــس األمــن      
ــباط/فرباير  ١٤ ــرار اجمللـــــس   ١٩٩٦شـــ ــدم عمـــــالً بقـــ  ١٠١٩واملقـــ

  )، بشأن كرواتيا.١٩٩٥(
الثاين/ينــاير  كــانون ٨يــان رئيســه املــؤرخ ويشــري اجمللــس إىل ب  
وهـــو يعتـــرف باالخنفـــاض الكـــبري الـــذي طـــرأ علـــى حـــدوث   ١٩٩٦

انتهاكات حلقوق اإلنسان. إال أنه يعرب عن قلقه إزاء مـا يفـاد بـه مـن     
وقــوع حــوادث منعزلــة للقتــل والنتــهاكات حقــوق اإلنســان األخــرى. 

ومـة كرواتيـا يف   ويسلم اجمللس أيضا بالتقدم امللموس الذي أحرزتـه حك 
التخفيف من احملنة اإلنسانية اليت يعانيها املسـنون مـن السـكان الصـرب     
الذين بقوا يف القطاعات السابقة يف مجهوريـة كرواتيـا. ويتطلـع اجمللـس     
إىل أن تكفل احلكومة الكرواتية سالمة ورفاه هؤالء السـكان والتكفـل   

ك تسـهيل وصـوهلم   بإمدادهم باملساعدة اإلنسـانية األساسـية، مبـا يف ذلـ    
إىل املرافق الطبية، وحصـوهلم علـى بـدالت التقاعـد وعلـى املمتلكـات.       
كما ينتظر من احلكومة الكرواتية أن تتـابع بنشـاط حماكمـة األشـخاص     
املشتبه يف أهنم ارتكبوا، يف املاضي، انتهاكات للقانون اإلنسـاين الـدويل   

  وحلقوق اإلنسان ضد األقلية الصربية احمللية.
جملــس األمــن إىل حكومــة كرواتيــا إيــالء االعتبــار       ويطلــب  

الواجب ملنح عفو عام للصـرب احمللـيني الـذين ال يزالـون قيـد االعتقـال       
  بتهم مردها إىل اشتراكهم املزعوم يف الرتاع.

ــدول أن         ــع ال ــى مجي ــد أن عل ــن جدي ــن م ــس األم ويؤكــد جمل
ة عمال بقراره تتعاون تعاوناً تاما مع احملكمة الدولية ومع أجهزهتا املنشأ

). وينوه بأن القوانني الكرواتية الـيت تـنص علـى التعـاون     ١٩٩٣( ٨٢٧
__________ 

  )٢١(  S/PRST/1996/8.  

التــام مــع احملكمــة الدوليــة توشــك، فيمــا يفــاد، علــى الصــدور. وحيــث   
اجمللـــس حكومـــة مجهوريـــة كرواتيـــا علـــى أن تفـــي بالتزاماهتـــا املتصـــلة 

  باحملكمة الدولية بغري حتفظ وال إبطاء.
عر بقلق بالغ إزاء حالة الالجئني من وال يزال جملس األمن يش  

مجهورية كرواتيا الراغبني يف العودة. وهو يدين حقيقة أنه مل يتم، حىت 
اآلن، اختــاذ تــدابري فعالــة يف هــذا الصــدد. كمــا يطلــب إىل احلكومــة        
ــرد مــن       ــيت ت ــات ال ــع الطلب ــة أن تتكفــل بالبــت الســريع يف مجي الكرواتي

ان الصـرب احمللـيني حلقـوقهم،    الالجئني، مؤكدا علـى أن ممارسـة السـك   
ومنــها احلــق يف البقــاء يف ديــارهم أو مغادرهتــا أو الرجــوع إليهــا بأمــان  
ــة باســتعادة ممتلكــاهتم، ال جيــوز أن تكــون مشــروطة      ــة، واملطالب وكرام
بــإبرام اتفــاق بشــأن تطبيــع العالقــات بــني مجهوريــة كرواتيــا ومجهوريــة 

كومة الكرواتية أن تتخـذ،  يوغوسالفيا االحتادية. ويطلب اجمللس إىل احل
فورا، التدابري الالزمة لتمكني األشـخاص املعنـيني مـن ممارسـة حقـوقهم      
على الوجـه األكمـل. ويطلـب اجمللـس أيضـا إىل احلكومـة الكرواتيـة أن        
تلغي القرار الذي سبق أن اختذته بوقف العمل مبواد القانون الدستوري 

تشـرع يف إنشـاء حمكمـة    اليت تؤثر على حقـوق األقليـات القوميـة، وأن    
مؤقتة حلقوق اإلنسان. وهو يذكّر احلكومة الكرواتيـة مـرة أخـرى بـأن     
لتعزيز االحترام الـدقيق حلقـوق األشـخاص املنـتمني إىل األقليـة الصـربية       

 تشــرين ١٢صــلة وثيقــة بالنجــاح يف تنفيــذ االتفــاق األساســي املــؤرخ   
ارانيـا وسـريميوم   بشأن منطقة سالفونيا الشرقية وب ١٩٩٥الثاين/نوفمرب 

  الغربية.
ويعلن جملس األمن ترحيبه وتأييده ملوافقة احلكومـة الكرواتيـة     

على قيام منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا بإيفـاد بعثـة طويلـة األجـل         
لرصــد احتــرام حقــوق اإلنســان يف كــل أحنــاء مجهوريــة كرواتيــا، كمــا  

ثــة الرصــد يشــيد بالعمــل القــيم الــذي اضــطلعت بــه عمليــة األنكــرو وبع
  التابعة للجماعة األوروبية يف هذا امليدان خالل العام املنصرم.

ويطلب جملس األمن إىل األمـني العـام إبالغـه بانتظـام وتقـدمي        
ــال،         ــأي حـ ــاوز، بـ ــد ال يتجـ ــألة يف موعـ ــذه املسـ ــن هـ ــه عـ ــر إليـ تقريـ

ــتندا، يف مجلـــة أمـــور، إىل املعلومـــات  ١٩٩٦حزيران/يونيـــه  ٢٠ ، مسـ
يئـات األمـم املتحـدة املختصـة، مبـا يف ذلـك مفوضـية        املتاحة من سائر ه

ــة      ــة للجماعـ ــد التابعـ ــة الرصـ ــئني، وبعثـ ــؤون الالجـ ــدة لشـ ــم املتحـ األمـ
األوروبية، بشأن التقدم احملرز يف التدابري اليت اختـذهتا حكومـة مجهوريـة    

  كرواتيا يف ضوء هذا البيان.
  وسُيبقي جملس األمن هذه املسألة قيد نظره.  
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(اجللســــة  ١٩٩٦أيار/مــــايو  ٢٢ؤرخ املقــــّرر املــــ  
  ): بيان من الرئيس٣٦٦٦

ــة ب   ــالة مؤرخـ ــايو  ٢٠رسـ ــة إىل  ١٩٩٦أيار/مـ موجهـ
ــن   ــيس جملــس األم ــغ، )٢٢(رئ ــام  أبل ــس، مشــريا  األمــني الع  اجملل

) بـأنّ رئـيس   ١٩٩٦( ١٠٣٧من منطوق القرار  ٣ الفقرة إىل
اإلدارة االنتقاليــــة يــــرى أنّ العنصــــر العســــكري مــــن اإلدارة 

قاليــة قــد ُنشــر وبأّنــه علــى أهبــة االســتعداد للقيــام مبهمتــه   االنت
املتمثلة يف جتريد منطقـة سـالفونيا الشـرقية وبارانيـا وسـريميوم      

ــه قــد   ــة مــن الســالح. ومبــا أّن مت وضــع ترتيبــات أخــرى   الغربي
ــن    ــد مـ ــة التجريـ ــدعم عمليـ ــيس اإلدارة    لـ ــإنّ رئـ ــالح، فـ السـ

 ٠٠/١٢االنتقاليــــة ينــــوي الشــــروع، اعتبــــارا مــــن الســــاعة  
ــاء    ــوم الثالث ــايو  ٢١بالتوقيــت احمللــي مــن ي ، يف ١٩٩٦أيار/م

  السالح.  عملية جتريد املنطقة من
ــويف   ــودة يف ، ٣٦٦٦ ة اجللســـ ــايو  ٢٢املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٦ ــا للتفـ ــه يف   وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

يف الرســـالة  تلــك لـــس اجملأدرج  الســابقة،  مشــاورات اجمللـــس 
جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس      إقـرار . وعقـب  جدول أعمالـه 

بنـاء علـى طلبـه، إىل    (الصني)، مبوافقة اجمللـس، ممثـل كرواتيـا،    
ت. التصـوي  يف قاحلـ يكـون لـه    دون أنبـ  املناقشـة املشاركة يف 

 أيــار/ ٢٠واســترعى الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة 
ــايو  ــل      ١٩٩٦مـ ــن ممثـ ــن مـ ــس األمـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ موجهـ
بأنّ الربملـان الكـروايت قـد اعتمـد قانونـا       يبلغه فيها )٢٣(كرواتيا

مينح العفو جلميـع األشـخاص الـذين ارتكبـوا جـرائم يف الفتـرة       
يف  ١٩٩٦حزيران/يونيـه   ١ و ١٩٩٠آب/أغسطس  ١٧بني 

اجلزء األخري املتبقي من األراضي الكرواتية احملتلة الذي خيضـع  
ــالفونيا     ــة يف سـ ــدة االنتقاليـ ــم املتحـ ــلطة األمـ ــا إلدارة سـ حاليـ
ــمل      ــه ال يشــ ــة، ولكّنــ ــريميوم الغربيــ ــا وســ ــرقية وبارانيــ الشــ

__________ 

  )٢٢(  S/1996/363.  
  )٢٣(  S/1996/357.  

األشــخاص املشــتبه يف ارتكــاهبم انتــهاكات للقــانون اإلنســاين   
  الدويل وقوانني احلرب.  

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٢٤(اجمللس

  
 ١٩٩٦أيار/مـايو   ٢٠يف الرسـالة املؤرخـة   األمـن   جملـس  نظر  

مني العام إىل رئيس اجمللس اليت أبلغ فيها اجمللس مبا ارتآه املوجهة من األ
رئـــيس اإلدارة االنتقاليـــة مـــن أن العنصـــر العســـكري مـــن إدارة األمـــم 
املتحــدة االنتقاليــة لســالفونيا الشــرقية وبارانيــا وســريميوم الغربيــة قــد مت  
 نشره وأنه على أهبة االسـتعداد للقيـام مبهمتـه املتمثلـة يف جتريـد املنطقـة      
ــة التجريـــــد مـــــن الســـــالح يف    مـــــن الســـــالح. وقـــــد بـــــدأت مهمـــ

  .١٩٩٦  أيار/مايو ٢١
ويطلب جملس األمـن مـن األطـراف االمتثـال بدقـة اللتزاماهتـا         

ــاين/نوفمرب   ١٢مبوجــب االتفــاق األساســي املــؤرخ     ١٩٩٥تشــرين الث
بشأن منطقة سالفونيا الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية والتعـاون التـام   

األمـم املتحـدة االنتقاليـة. وهـو يشـدد علـى وجـوب امتناعهـا         مع إدارة 
ــاق          ــذ االتف ــق تنفي ــد تعي ــب واحــد ق ــن جان ــال م ــأي أعم ــام ب عــن القي

  األساسي؛ مبا يف ذلك عملية التجريد من السالح.
وُيذكّر جملس األمن األطـراف بـأن النجـاح يف تنفيـذ االتفـاق        

ــوق اإل    ــن حقـ ــتوى مـ ــع مسـ ــا ألرفـ ــتلزم احترامهـ ــي يسـ ــان األساسـ نسـ
واحلريـــات األساســـية املعتـــرف هبـــا دوليـــا. وهـــو يـــدعو األطـــراف إىل 
مواصلة التعاون مع إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف جمال اعتماد تـدابري  

  لبناء الثقة هتدف إىل هتيئة مناخ من الثقة املتبادلة.
ويطلب جملس األمن من حكومة مجهورية كرواتيا أن تصـدر    

ألشــخاص الــذين خــدموا، طوعــا أو قســرا، يف  عفــوا عامــا عــن مجيــع ا 
اإلدارة املدنية أو القوات العسكرية أو قوات الشرطة التابعـة للسـلطات   
الصــربية احملليــة يف املنــاطق الــيت كانــت مشــمولة حبمايــة األمــم املتحــدة، 
ــانون       ــة يف الق ــوا جــرائم حــرب، كمــا هــي ُمعرف ــذين ارتكب باســتثناء ال

لعفـو الـذي صـدر مـؤخراً يف مجهوريـة      الدويل. وهو يالحظ أن قـانون ا 
كرواتيــا يشــكل خطــوة يف هــذا االجتــاه. ويطلــب اجمللــس مــن حكومــة   
مجهورية كرواتيا جعل هذا العفو شامالً يف أقرب وقت ممكن، ويشـدد  
على األمهية اليت سيتسم هبا هذا التدبري فيمـا يتعلـق باحلفـاظ علـى الثقـة      

  من السالح والتسريح.واالستقرار العامني أثناء عملية التجريد 
ويؤكــد اجمللــس علــى األمهيــة األساســية لتوجيــه االهتمــام إىل     

احتياجات الـتعمري واإلنعـاش االقتصـاديني يف منطقـة سـالفونيا الشـرقية       
__________ 

  )٢٤(  S/PRST/1996/26.  
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ــا وســـريميوم الغربيـــة، ويشـــجع الـــدول األعضـــاء علـــى تقـــدمي    وبارانيـ
  مسامهات حتقيقا هلذه الغاية.

ــذه املســألة ق      ــد نظــره ويطلــب إىل   وســيبقي جملــس األمــن ه ي
    األمني العام أن يطلعه بانتظام على التطورات اليت تطرأ على احلالة.

ــؤرخ     ــرر املــ ــه  ٣املقــ ــة  ١٩٩٦متوز/يوليــ (اجللســ
  ): بيان من الرئيس٣٦٧٧

ــه  ٢١يف    ــالقرار ، ١٩٩٦حزيران/يونيــــ ــال بــــ  وعمــــ
)، قــّدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقريــرا آخــر  ١٩٩٥( ١٠١٩

. وقـال األمـني العـام    )٢٥(نسـان يف كرواتيـا  عن حالة حقوق اإل
ــه مــن الواضــح أنّ التــدابري الــيت اختــذهتا احلكومــة   يف تقريــره  إّن

حــىت اآلن لتــوفري األمــن للمقــيمني يف القطاعــات الســابقة مــن  
ــائدة تقتضـــي    ــة الفوضـــى السـ ــة. فحالـ ــا ليســـت كافيـ كرواتيـ
بوضــوح اّتخــاذ تــدابري إضــافية وتعزيــز وجــود رجــال الشــرطة 

ني. وشــّدد علــى أنّ فشــل احلكومــة حــىت اآلن يف تــوفري احملتــرف
ــابقة مل      ــن يف القطاعـــات السـ ــول مـــن األمـ ــدر معقـ يهّيـــئ  قـ

الظروف الـيت مـن شـأهنا أن تشـّجع الصـرب الكـرواتيني علـى        
العــودة. ومــن دواعــي القلــق أيضــا عــدم إحــراز تقــّدم بشــأن     
التحقيــق يف اجلــرائم العديــدة املرتكبــة ضــد الســكان الصــربيني 

لـــيني أثنـــاء العمليـــات العســـكرية الـــيت جـــرت يف الصـــيف  احمل
وقال األمـني العـام أيضـا    املاضي وبشأن مالحقة تلك اجلرائم. 

ّنه علـى الـرغم مـن أنّ كرواتيـا قـد شـرعت يف تنفيـذ برنـامج         إ
رئيســـي إلعـــادة النـــازحني الكـــرواتيني إىل قطاعـــات الغـــرب  

ــذل جهــود    ــ اوالشــمال واجلنــوب الســابقة، فإّنهــا مل تب ردة مطّ
لتيسري عودة الالجـئني مـن الصـرب الكـرواتيني. فعـودهتم مـن       
احملتمل أن تواجه عقبة كبرية تتمثّل يف عملية اإلسـراع بإعـادة   
تــوطني الســكان الكــرواتيني. واســتمرار ختلّــف احلكومــة عــن   
ســـّن عفـــو عـــام علـــى اجلنـــود الســـابقني التـــابعني ملـــا ُيســـمى  

ّد عـودة الصـرب   يعمل أيضا ضـ  “جبمهورية كرايينا الصربية”
__________ 

  )٢٥(  S/1996/456.  

الفضــل يف اّتخــاذ وقــال أيضــا إن الكــرواتيني بصــورة مكثفــة. 
ــوق اإلنســان       ــات حق ــع آلي ــا م ــاون عموم موقــف يّتســم بالتع

ينبغــي أن  الدوليــة وخمتلــف مبــادرات محايــة حقــوق األقليــات  
ــة  ــزى إىل احلكومـ ــا   ُيعـ ــن ربطهـ ــة ال ميكـ ــذه احلمايـ ، إالّ أنّ هـ

ادية ألّنها ناشئة عـن  االحت اسالفيوباملفاوضات مع حكومة يوغ
التزامات كرواتيا مبوجب خمتلف الصـكوك القانونيـة. واختـتم    
األمني العام بـالقول إّنـه ال توجـد مبـادرات ملموسـة لتشـجيع       
عودة الالجئني من الصرب الكـرواتيني إىل ديـارهم، وهـذا مـا     
يشري إىل استمرار معاداة وجود سكان صـربيني بأعـداد كـبرية    

  يف إقليم كرواتيا.
متوز/يوليــــــه  ٣املعقــــــودة يف ، ٣٦٧٧ ة اجللســــــويف  
ــاهم الـــذي  ١٩٩٦ ــا للتفـ ــه يف   وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

ــه  اجملأدرج  الســابقة، مشــاورات اجمللــس لــس يف جــدول أعمال
جــدول األعمــال، دعــا     إقــرار تقريــر األمــني العــام. وعقــب    

ــا،    ــرئيس (فرنســا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل كرواتي ــاء علــى  ال بن
 يف قاحلــيكــون لــه  دون أنبــ املناقشــةاملشــاركة يف  طلبــه، إىل
  ت.التصوي

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٢٦(اجمللس

 ٢١نظر جملس األمن يف التقرير اجلديـد لألمـني العـام املـؤرخ       
ــه  ــرار اجمللــس    ١٩٩٦حزيران/يوني ) ١٩٩٥( ١٠١٩واملقــدم عمــالً بق

  املتعلق بكرواتيا.
جملس األمن ببالغ القلق إزاء ختلف احلكومة الكرواتية ويشعر   

عن اختاذ تدابري كافية لصون حقوق السـكان الصـرب احمللـيني وضـمان     
سالمتهم ورفاههم. ويشعر اجمللس ببالغ القلق أيضا إزاء ختلف حكومة 
كرواتيا عن هتيئـة الظـروف املناسـبة، مبـا يف ذلـك اإلجـراءات املرضـية،        

ع الصـرب الكـرواتيني الـراغبني يف ذلـك. واجمللـس      اليت تسهل عودة مجي
  يشجب بقوة هذا التخلف عن اختاذ إجراءات.

ويالحــظ جملــس األمــن أن احلكومــة الكرواتيــة بــدأت تتعــاون   
ــام      مــع ــة القي ــا تنظــر يف إمكاني ــة حلقــوق اإلنســان، وأهن ــات الدولي اآللي

__________ 

  )٢٦(  S/PRST/1996/29.  
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ى مببادرات شىت حلماية حقوق األقليات. ومع ذلك، يشـدد اجمللـس علـ   
أنـه يـتعني علــى احلكومـة الكرواتيـة أن تبــذل جهـودا حازمـة ومســتمرة       
ــى       ــنص عل ــها، وال ــرام حقــوق الصــرب الكــرواتيني ومحايت لضــمان احت
صوهنا يف اإلطار القانوين والدستوري جلمهوريـة كرواتيـا، مبـا يف ذلـك     
عــن طريــق إعــادة تنشــيط املــواد ذات الصــلة باملوضــوع مــن قانوهنــا         

ــذكر اجمل  ــز     الدســتوري. وي ــا بتعزي ــأن التزامه ــة ب ــة الكرواتي لــس احلكوم
ــل       ــها ال ميكــن أن يكــون مشــروطا بعوام ــرام تلــك احلقــوق ومحايت احت
ــة يوغوســالفيا     أخــرى، مبــا يف ذلــك املفاوضــات السياســية مــع مجهوري

  االحتادية.
ويتوقع جملس األمن أن تقـوم احلكومـة الكرواتيـة علـى الفـور        

ــتجابة لل   ــل االسـ ــن أجـ ــوات مـ ــاذ خطـ ــراره  باختـ ــواردة يف قـ ــات الـ طلبـ
 ١٩٩٦الثاين/ينـــاير  كـــانون ٨املؤرخـــة  ) ويف بياناتـــه١٩٩٥( ١٠١٩

  .١٩٩٦أيار/مايو  ٢٢و  ١٩٩٦/فرباير شباط ٢٣  و
ويكرر جملس األمن التأكيد على أنه يتعني علـى مجيـع الـدول      

أن تتعــاون تعاونــا كــامال مــع احملكمــة الدوليــة املنشــأة عمــال بقــراره        
أجهزهتا. ويالحظ تعاون احلكومة الكرواتية حىت ) ومع ١٩٩٣( ٨٢٧

اآلن مع احملكمة الدوليـة، ويـذكِّر احلكومـة الكرواتيـة بالتزاماهتـا بتنفيـذ       
أوامر القبض املتعلقة بأي شخص على أراضيها توجه له احملكمة الئحـة  
اهتام. ويدعو اجمللس احلكومـة الكرواتيـة إىل أن تسـتخدم مـا لـديها مـن       

البوسـنية لضــمان تعاوهنـا مــع احملكمــة، يف    دة الكرواتيــةلــدى القيـا  تـأثري 
ظــل االحتــرام الواجــب لســيادة البوســنة واهلرســك وســالمتها اإلقليميــة  

  واستقالهلا السياسي.
وسيواصـــل جملـــس األمـــن متابعـــة هـــذه املســـألة عـــن كثـــب.   

ويطلــب إىل األمــني العــام أن يطلعــه بانتظــام علــى التــدابري الــيت تتخــذها 
ــة الكر ــرا يف وقــت     احلكوم ــدم تقري ــان، وأن يق ــذا البي ــة يف ضــوء ه واتي

  .١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ١يتجاوز بأية حال  ال
  

ــؤرخ     ــرر املــ ــه  ٣املقــ ــة  ١٩٩٦متوز/يوليــ (اجللســ
  ): بيان من الرئيس٣٦٧٨

مـن   ٤ وعمال بـالفقرة ، ١٩٩٦حزيران/يونيه  ٢٦يف   
ــرار جملــس األمــن   ــام إىل  ١٩٩٦( ١٠٣٧ق ــّدم األمــني الع )، ق

قريــرا عــن اإلدارة االنتقاليــة وعــن تنفيــذ األطــراف      اجمللــس ت
إنّ إدارة  يف تقريـره  . وقـال األمـني العـام   )٢٧(لالتفاق األساسي

األمم املتحدة االنتقالية لسـالفونيا الشـرقية وبارانيـا وسـريميوم     
الغربية قد أحرزت تقدما ملحوظا يف تنفيذ واليتها وأسـهمت  

__________ 

  )٢٧(  S/1996/472  وAdd.1.  

تيــــا ومجهوريــــة يف التطبيــــع التــــدرجيي للعالقــــات بــــني كروا
ــة     ويوغ ــك، مت إجنــاز عملي ــى ذل ــة. وعــالوة عل ســالفيا االحتادي

جتريــد املنطقــة مــن الســالح بســهولة نســبية، وأظهــر الطرفــان   
اســـتعدادمها لاللتـــزام باالتفـــاق األساســـي واالعتـــراف برغبـــة  
اجملتمع الـدويل يف مسـاعدهتما علـى تنفيـذه. ورغـم أنّ اإلدارة      

ــاء ال   ــى بن ــة ســتعمل عل ــى االســتقرار   االنتقالي ــة باحملافظــة عل ثق
واألمن يف املنطقة يف فترة مـا بعـد جتريـدها مـن السـالح، فـإنّ       
والية املراقبني العسـكريني الـذين يعملـون يف اإلدارة االنتقاليـة     

ــرار جملــــس  ــا لقــ ــن  وفقــ ــتنتهي يف ١٩٩٦( ١٠٤٣األمــ ) ســ
. وأوضح األمني العام أنّ فتـرة مـا بعـد    ١٩٩٦متوز/يوليه  ٣٠

الســالح فتــرة حرجــة بالنســبة لــإلدارة االنتقاليــة  التجريــد مــن 
نظـرا السـتمرار التـوتر يف املنطقـة وبقائهـا عرضـة الحتمــاالت       
ــد القــوة اعتقــادا جازمــا أنّ        ــلّل إىل داخلــها. ويعتقــد قائ التس
استمرار وجود مراقيب األمم املتحدة العسـكريني مـن شـأنه أنّ    

وقـال األمـني    يعّزز قـدرة اإلدارة االنتقاليـة علـى رصـد احلالـة.     
العام إّنه يتفق مع هـذا الـرأي ويوصـي بتمديـد واليـة املـراقبني       

ــاير   ١٥العســكريني حــىت   ــانون الثاين/ين تنطــوي و. ١٩٩٧ك
ــودة      ــة. فعـ ــإلدارة االنتقاليـ ــبة لـ ــدة بالنسـ ــديات عديـ ــى حتـ علـ
املشردين هي من أكرب هذه التحديات. ومثـة حتـّد آخـر يتمثـل     

ــمانات الـــيت   ــات والضـ ــد اآلليـ ــي   يف حتديـ ــأهنا أن حتمـ ــن شـ مـ
  اهلويات الثقافية واالجتماعية وكذا تراث األقليات الوطنية.  

متوز/يوليــــــه  ٣املعقــــــودة يف ، ٣٦٧٨ ة اجللســــــويف  
ــاهم الـــذي  ١٩٩٦ ــا للتفـ ــه يف   وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

ــاورات اجمللـــس ــابقة، مشـ ــر لـــس اجملأدرج  السـ ــذا التقريـ يف هـ
دعـا الـرئيس   جـدول األعمـال،    إقـرار . وعقـب  جدول أعمالـه 

بنـاء علـى طلبـه، إىل    (فرنسا)، مبوافقـة اجمللـس، ممثـل كرواتيـا،     
ت. مث التصـوي  يف قاحليكون له  دون أنب املناقشةاملشاركة يف 

 حزيــران/ ٢٨الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة   وجــه
 )٢٨(موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثــل كرواتيــا  ١٩٩٦يونيــه 

__________ 

  )٢٨(  S/1996/500.  
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لقـت التقريـر باستحسـان وهـي تقـّدم      يبلغه فيها بأنّ كرواتيـا ت 
  مجلة من التوضيحات لبعض النقاط اليت أثارها التقرير.

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٢٩(اجمللس

مــــــن القــــــرار  ٦نظــــــر جملــــــس األمــــــن، وفقــــــا للفقــــــرة    
ــؤرخ   ١٩٩٥( ١٠٣٧ ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــران ٢٦)، يف تقريــ  /حزيــ
ــه ــدم  ١٩٩٦ يوني ــم املتحــدة    املق ــرار بشــأن إدارة األم ــذلك الق عمــال ب

  االنتقالية لسالفونيا الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية (اإلدارة).
ويالحــظ جملــس األمــن أن تنفيــذ االتفــاق األساســي بشــأن         

ــع يف       ــة املوق ــا وســريميوم الغربي ــيم ســالفونيا الشــرقية وباراني ــة إقل منطق
اق األساســـي) ميضـــي وفقـــا (االتفـــ ١٩٩٥الثـــاين/نوفمرب  تشـــرين ١٢

للجــدول الــزمين احملــدد يف هــذا االتفــاق. وبصــفة خاصــة، يالحــظ مــع   
التقــــدير أن جتريــــد املنطقــــة مــــن الســــالح قــــد جــــرى بيســــر وأجنــــز 

. ويعرب عن ارتياحه للتعاون الذي أبـداه  ١٩٩٦حزيران/يونيه  ٢٠ يف
اذ الطرفان يف هذا الصدد. ويطلب من اجلانبني كليهما االمتناع عن اخت

أي إجــراء قــد يزيــد مــن حــدة التــوتر وأن يواصــال التعــاون الوثيــق مــع   
ــاق اإلدارة  ــب االتفـ ــل جوانـ ــن    يف كـ ــلم واألمـ ــون السـ ــي لصـ األساسـ

املنطقة. ويعرب عن استعداده للنظر على حنو موات يف متديـد واليـة    يف
مراقيب األمم املتحدة العسكريني العاملني يف اإلدارة حسـب املوصـى بـه    

  .يف التقرير
ويعرب جملس األمن عن ارتياحه لألعمال اليت أجنزهتـا اإلدارة    

فعال، وال سيما من خالل جلاهنا التنفيذية املشـتركة العاملـة علـى إعـادة     
إقــرار ظــروف احليــاة الطبيعيــة جلميــع ســكان املنطقــة. ويرحــب اجمللــس  
باجلهود اجلاري بذهلا حاليا لبدء عودة املشردين والالجـئني إىل ديـارهم   

ــذين       يف ــة. ويالحــظ أن مــن املهــم أيضــا الســماح لألشــخاص ال املنطق
هربوا من ديارهم يف سالفونيا الغربية وغريها من األماكن يف كرواتيـا،  

ســيما يف كرايينــا، بــالعودة إىل موطنــهم األصــلي. ويطلــب اجمللــس    وال
  الطرفني كليهما أن يتعاونا مع اإلدارة تعاونا تاما يف هذا الصدد.  من

ــان الصــادر عــن رئيســه يف    ويشــري ا   ــس إىل البي ــار/  ٢٢جملل أي
. ويعـــرب اجمللـــس عـــن األســـف ألن حكومـــة مجهوريـــة  ١٩٩٦ مـــايو

كرواتيا مل تتخذ بعد أي خطوات العتماد قانون عفو عام بشـأن مجيـع   
األشخاص الذين عملوا، طوعا أو كرهـا، يف اإلدارة املدنيـة أو القـوات    

طات الصـربية احملليـة يف املنـاطق    املسلحة أو قوات الشـرطة التابعـة للسـل   
ــذين        ــك ال ــتثناء أولئ ــم املتحــدة، باس ــة األم ــت مشــمولة حبماي ــيت كان ال
ــوا جــرائم حــرب، كمــا هــي معرفــة يف القــانون الــدويل. وحيــث      ارتكب

__________ 
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اجمللــس علــى اختــاذ هــذا اإلجــراء يف أقــرب وقــت ممكــن، ويطلــب مــن    
  .حكومة كرواتيا أن تتعاون مع اإلدارة حتقيقا لتلك الغاية

ويعرب جملس األمن عـن قلقـه إزاء تـدهور احلالـة االقتصـادية        
يف املنطقة، وال سيما منذ أن جرى يف نيسان/أبريل إغالق حقول نفـط  
ديلتوفيتشي، اليت تشكل أهم مورد اقتصادي يف املنطقـة ومـا تبـع ذلـك     
من عدم توافر إيرادات لإلدارة احمللية مـن أجـل سـداد املرتبـات وغريهـا      

التشــغيل يف املنطقــة. وحيــث اجمللــس حكومــة مجهوريــة      مــن تكــاليف  
كرواتيــا علــى التعــاون الوثيــق مــع اإلدارة يف حتديــد وتــوفري التمويــل        
لإلدارة احملليـة واخلـدمات العامـة. وهـو يشـدد أيضـا علـى أمهيـة التنميـة          

  االقتصادية يف إضفاء االستقرار على املنطقة.
اإلدارة من أجـل   ويعرب اجمللس عن دعمه للجهود اليت تبذهلا  

إنشــاء وتــدريب قــوة شــرطة انتقاليــة ســتتوىل املســؤولية األساســية عــن    
ــة       ــيس اإلدارة االنتقالي ــانون والنظــام وتعمــل حتــت ســلطة رئ حفــظ الق
وبإشراف الشرطة املدنيـة التابعـة لألمـم املتحـدة. ويعـرب اجمللـس أيضـا        

السـامية  عن دعمه للجهود اليت تبـذهلا اإلدارة ومفوضـية األمـم املتحـدة     
لشؤون الالجئني من أجل تيسري عملية إزالة األلغـام ألغـراض إنسـانية.    
ويطلب من الدول وغريها من املعنيني اإلسهام علـى سـبيل االسـتعجال    

  يف دعم تلك األنشطة.
ويــثين اجمللــس علــى رئــيس اإلدارة االنتقاليــة ومجيــع موظفيهــا    

  أييده الكامل هلم.للنتائج الباهرة اليت حققوها حىت اآلن ويعرب عن ت
  وسيبقي جملس األمن املسألة قيد نظره.  

  
ــؤرخ  ا   ــرر املـ ــه  ١٥ملقـ ــة  ١٩٩٦متوز/يوليـ (اجللسـ
  )١٩٩٦( ١٠٦٦): القرار ٣٦٨١
ــه  ٢٧يف    ــرار جملــس  و، ١٩٩٦حزيران/يوني عمــال بق

تقريـرا  األمـني العـام إىل اجمللـس     دم)، ق١٩٩٦( ١٠٣٨األمن 
انقضـــاء الواليـــة  عـــن احلالـــة يف شـــبه جزيـــرة بريفالكـــا قبـــل 

. وذكــر األمــني العــام يف تقريــره أنــه كانــت هنــاك  )٣٠(اجلاريــة
تطــورات إجيابيــة متعــددة منــها انســحاب األفــراد العســكريني   
ــة لأللغــام يف املنطقــة الــيت تســيطر     ــة اجلزئي الكــرواتيني، واإلزال
عليهــا األمــم املتحــدة علــى اجلانــب الكــروايت مــن احلــدود،        

ــة، وخت   ــى   وســحب األســلحة الثقيل ــود املفروضــة عل ــف القي في
احلركة. وأعرب عن أمله يف أن يعمد الطرفـان، بعـد أن اختـذا    

__________ 
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اخلطـوات الالزمـة حنــو تطبيـع احلالــة يف بريفالكـا، إىل اعتمــاد     
اخليارات العملية الـيت اقترحتـها بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف       
ــوات       ــاخ م ــة من ــوتر وهتيئ ــف حــدة الت بريفالكــا ملواصــلة ختفي

ــاش ا ــدم     إلنع ــزال تق ــدمت وال ت ــة ق ــة. وأضــاف أن البعث ملنطق
مسـامهة هامــة يف حتقيـق االســتقرار يف منطقـة بريفالكــا حيــث    
إهنا تعمل على هتيئة مناخ أفضل إلجراء مفاوضـات ثنائيـة بـني    

أعرب عن اعتقـاده  وكرواتيا ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية. 
يسـعى   بأنه إذا جرى سحب البعثة يف تلك املرحلة، فقـد أيضا 

طرف أو آخـر إىل شـغل الفـراغ الـذي حيدثـه انسـحاهبا، وقـد        
يؤدي التـوتر العسـكري املترتـب علـى ذلـك إىل هتديـد عمليـة        
ــا     ــام أن كلتــ ــني العــ ــاف األمــ ــية. وأضــ ــات السياســ املفاوضــ
ــومتني طلبتــا، يف مناقشــات ُعقــدت مــع كــبري املــراقبني        احلك

ــة. ونظــرا لعــدم إعــراب    ــة البعث أي  العســكريني، مواصــلة والي
منظمة دولية أو إقليمية أخـرى عـن اسـتعدادها لرصـد املنطقـة      
بصفة مسـتمرة، فإنـه يوصـي بتمديـد واليـة البعثـة لفتـرة ثالثـة         

، ريثمــا تظهــر ١٩٩٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥أشــهر حــىت 
  نتائج املفاوضات بني الطرفني.

متوز/يوليـــــه  ١٥، املعقـــــودة يف ٣٦٨١ويف اجللســـــة   
ــاهم الـــذي  ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد  وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجملمشاورات 
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال،    الــرئيس  دعــاجــدول أعمال

إىل ، بنـاء علـى طلبـه،    ممثـل كرواتيـا  (فرنسا)، مبوافقـة اجمللـس،   
  يف التصويت.ق احلدون أن يكون له بيف املناقشة املشاركة 
ــاه اجمللــس إىل    ويف اجللســة   ــرئيس انتب نفســها، وجــه ال

ــرار  ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــاورات اجمللـــس  كـ ــاء مشـ ــد يف أثنـ أُعـ
ــابقة ــد   )٣١(السـ ــويت واعُتمـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرح مشـ . مث طُـ

  نصه:  ويف ما يلي )، ١٩٩٦( ١٠٦٦باإلمجاع بوصفه القرار 
  

__________ 
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  إن جملس األمن،  
رات قراراته السابقة ذات الصلة، وال سـيما القـرا   إىل إذ يشري  

ــؤرخ ١٩٩٢( ٧٧٩ ــوبر  ٦) املــ ــرين األول/أكتــ  ٩٨١، و ١٩٩٢تشــ
) ١٩٩٥( ١٠٢٥، و ١٩٩٥آذار/مــــــــارس  ٣١) املــــــــؤرخ ١٩٩٥(

) املـؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٣٨، و ١٩٩٥تشرين الثـاين/نوفمرب   ٣٠املؤرخ 
  ،١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ١٥

حزيران/يونيــه  ٢٧يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ   وقــد نظــر  
١٩٩٦،  

التزامـه باسـتقالل مجهوريـة     من جديد مرة أخـرى  وإذ يؤكد  
  كرواتيا وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،

ــف يف        ــه يف جنيـ ــذي وقعـ ــترك الـ ــالن املشـ ــظ اإلعـ وإذ يالحـ
رئيســـــا مجهوريـــــة كرواتيـــــا ومجهوريـــــة  ١٩٩٢أيلول/ســـــبتمرب  ٣٠

يوغوسالفيا االحتادية وأكد من جديد اتفاقهما بشأن جتريد شبه جزيرة 
السالح والقـوات، وإذ يؤكـد مـا أسـهم بـه هـذا التجريـد        بريفالكا من 

من خفض التوتر يف املنطقة. وإذ يشدد على احلاجة إىل اتفاق مجهورية 
كرواتيــا ومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة علــى تســوية حتــل خالفاهتمــا  

  بالوسائل السلمية،
ــدد   ــادل     وإذ يشـ ــراف املتبـ ــا لالعتـ ــيت يوليهـ ــة الـ ــى األمهيـ علـ

ول اخللــف جلمهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة االشــتراكية   بــني الــد فيمــا
  السابقة، ضمن حدود تلك الدول املعترف هبا دوليا،

أن احلالة يف كرواتيا ال تـزال تشـكل هتديـدا للسـلم      وإذ يقرر  
  واألمن الدوليني،

ملــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني مبواصــلة      يــأذن  - ١  
الح والقوات، وفقـا للقـرارين   رصد جتريد شبه جزيرة بريفالكا من الس

ــرتني ١٩٩٥( ٩٨١) و ١٩٩٢( ٧٧٩ ــر   ٢٠و  ١٩) وللفقـ ــن تقريـ مـ
، وذلــك حــىت ١٩٩٥كــانون األول/ديســمرب  ١٣األمــني العــام املــؤرخ 

  ؛١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ١٥
الطرفني على التقيد بالتزاماهتما املتبادلـة وعلـى    حيث  - ٢  

ا الثنائيـة تطبيعـا تامـا، وهـي     مواصلة مفاوضاهتما هبدف تطبيع عالقاهتمـ 
عالقات تكتسـي أمهيـة بالغـة إلرسـاء السـلم واالسـتقرار يف شـىت أحنـاء         

  املنطقة؛
إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجمللـــس، يف  يطلـــب  - ٣  

، تقريرا لكي ينظر فيه اجمللـس  ١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ٥موعد غايته 
يفالكـــا فضــــال  يف وقـــت مبكـــر، يتنـــاول احلالـــة يف شـــبه جزيـــرة بر      

أحرزته مجهورية كرواتيا ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية من تقدم  عما
  حنو تسوية حتل خالفاهتما بالوسائل السلمية؛

الطرفني على اعتمـاد اخليـارات العمليـة الـيت      يشجع  - ٤  
اقترحها مراقبو األمم املتحدة العسكريون من أجل ختفيف التوتر، علـى  
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ــه يف ت   ــؤرخ    النحــو املشــار إلي ــام امل ــني الع ــر األم ــه  ٢٧قري حزيران/يوني
  ؛١٩٩٦

إىل مــراقيب األمــم املتحــدة العســكريية وقــوة   يطلــب  - ٥  
 ١٠٣١التنفيـــذ املتعـــددة اجلنســـيات، الـــيت أذن هبـــا اجمللـــس يف القـــرار  

، أن يواصــــال ١٩٩٥كــــانون األول/ديســــمرب  ١٥) املــــؤرخ ١٩٩٥(
  التعاون فيما بينهما تعاونا تاما؛

  قاء املسألة قيد نظره الفعلي.إب يقرر  - ٦  
  

(اجللســـة  ١٩٩٦متوز/يوليــه   ٣٠املقــرر املــؤرخ     
  )١٩٩٦( ١٠٦٩): القرار ٣٦٨٦

متوز/يوليــــــه  ٣٠، املعقــــــودة يف ٣٦٨٦يف اجللســـــة    
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

ــه   اجملمشــاورات  لــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
مني العام عـن إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة     كال من تقرير األ

. )٣٢(إضــافتهلســالفونيا الشــرقية وبارانيــا وســريميوم الغربيــة، و 
(فرنســا)، مبوافقــة  الــرئيسدعــا وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، 

يف املناقشـة  إىل املشـاركة  اجمللس، ممثل كرواتيا بناء على طلبه، 
  .يف التصويتق احلدون أن يكون له ب

ــاه اجمللــس إىل    ويف اجل   ــرئيس انتب لســة نفســها، وجــه ال
ــرار  ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــاورات اجمللـــس  كـ ــاء مشـ ــد يف أثنـ أُعـ

ــابقة ــد   )٣٣(السـ ــويت واعُتمـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرح مشـ . مث طُـ
  نصه:يف ما يلي )، و١٩٩٦( ١٠٦٩باإلمجاع بوصفه القرار 

  إن جملس األمن،  
ــري   ــراره  إذ يشـ ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٣٧إىل قـ ــانون  ١٥) املـ كـ

الذي أنشئت مبوجبـه إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة      ١٩٩٦/يناير الثاين
) ١٩٩٦( ١٠٤٣لسالفونيا الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية، وقـراره  

الذي أذن مبوجبه بنشـر املـراقبني    ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٣١املؤرخ 
  العسكريني كجزء من اإلدارة االنتقالية،

حزيران/يونيــه  ٢٦ام املــؤرخ يف تقريــر األمــني العــ  وقــد نظــر  
١٩٩٦،  

__________ 

  )٣٢(  S/1996/472  وAdd.1    متوز/يوليـه   ٣. وانظر أيضـا املقـرر املـؤرخ
١٩٩٦.  

  )٣٣(  S/1996/601.  

أن يأذن بنشر مائة مراقـب عسـكري، كجـزء     يقرر  - ١  
من إدارة األمم املتحدة االنتقالية لسـالفونيا الشـرقية وبارانيـا وسـريميوم     

) لفتـرة سـتة أشـهر أخـرى     ١٩٩٦( ١٠٣٧الغربية وفقا ألحكام القرار 
  ؛١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ١٥تنتهي يف 
  يبقي املسألة قيد نظره. أن يقرر  - ٢  

  
(اجللسـة   ١٩٩٦آب/أغسطس  ١٥املقرر املؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٦٨٨
ــالفقرة و، ١٩٩٦آب/أغســطس  ٥يف    مــن  ٤عمــال ب

تقريـرا  لـس  اجملإىل  قدم األمـني العـام  )، ١٩٩٦( ١٠٣٧القرار 
. والحــظ األمــني العــام )٣٤(عــن إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة

ــ ــة    أن اإلد رهيف تقري ــود دؤوب ــذل جه ــة واصــلت ب ارة االنتقالي
ــة وســلمية.       ــا بصــورة كامل ــة يف كرواتي ــاج املنطق ــادة إدم إلع

تمثـل يف احلصـول علـى    يوأشار إىل أن أكثـر الشـواغل إحلاحـا    
التمويـل الـالزم لــإلدارة احملليـة للمنطقـة ريثمــا يصـبح التمويــل      
الكروايت املتواصل متاحا، وهو ما قد يستغرق فترة متتـد لسـتة   
أشهر. وذكر أنه مما يؤسف له أن حكومة كرواتيـا مل تتأهـب   
لتوفري مثل ذلك التمويـل، وأكـد أنـه مـا مل تفـض املفاوضـات       
اجلاريــة آنــذاك مــع حكومــة كرواتيــا إىل نتيجــة مرضــية، فإنــه   
سيضطر إىل النظر فيما إذا كان ينبغي إبالغ جملس األمـن بـأن   

ــه    املنصــوص  أحــد األطــراف قــد أخــل إىل حــد كــبري بالتزامات
أن علـى  األمني العام أيضـا   شددعليها يف االتفاق األساسي. و

عدم الـيقني فيمـا يتعلـق مبـدة بعثـة اإلدارة االنتقاليـة كانـت لـه         
ــة.       ــات اإلدارة االنتقالي ــة الصــرب وعملي ــى ثق ــلبية عل ــار س آث

ــال إو ــق     ق ــا يتعل ــدما مشــجعا فيم ــة حتــرز تق ن اإلدارة االنتقالي
توقـع إجنـاز تلـك املهـام      بيـد أن ا، بتنفيذ مجيع جوانـب واليتـه  

مع انقضاء مدة واليـة اإلدارة االنتقاليـة اجلاريـة لـيس علـى مـا       
يبــدو أمــرا واقعيـــا. ولــذلك فإنــه يوصـــي، بــالنظر إىل املهـــام      
العديدة املعقدة املسندة إىل اإلدارة االنتقالية وبغية تـوفري مزيـد   

انيــة مــن الوضــوح والتوجيــه للبعثــة، بــأن ينظــر اجمللــس يف إمك 
__________ 

  )٣٤(  S/1996/622.  



نممارسات جملس األم مرجع 
 

874  
 

اإلعـالن عــن اعتزامــه متديــد واليـة البعثــة لفتــرة أخــرى قــدرها   
  شهرا حىت يتسىن هلا إجناز مهامها. ١٢

موجهـــة  ١٩٩٦آب/أغســـطس  ٢رســـالة مؤرخـــة بو  
، أبلــــغ األمــــني العــــام اجمللــــس )٣٥(إىل رئــــيس جملــــس األمــــن

يساوره من قلق إزاء الصعوبات الـيت تواجههـا إدارة األمـم     مبا
ة يف تــأمني التمويــل الــالزم مــن أجــل تشــغيل  املتحــدة االنتقاليــ

  لية القائمة يف منطقة عملياهتا.اهلياكل اإلدارية احمل
، أحــال ١٩٩٦آب/أغســطس  ١٢ومبــذكرة مؤرخــة   

األمــني العــام نــص االتفــاق املتعلــق بالتمويــل املشــترك املؤقــت   
للخدمات العامـة يف اإلقلـيم الـذي تـديره إدارة األمـم املتحـدة       

سالفونيا الشرقية وبارانيا وسرميوم الغربيـة، وهـو   االنتقالية يف 
بــــني حكومــــة  ١٩٩٦آب/أغســــطس  ٨االتفــــاق املــــربم يف 

  .)٣٦(كرواتيا وإدارة األمم املتحدة االنتقالية
آب/أغســطس  ١٥، املعقــودة يف ٣٦٨٨ويف اجللســة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

لــس كــال مــن رســالة    لــس الســابقة، أدرج اجمل اجملمشــاورات 
ــس.       ــال اجملل ــره يف جــدول أعم ــه وتقري ــام ومذكرت األمــني الع

الــرئيس (أملانيــا)، مبوافقــة  دعــاوبعــد إقــرار جــدول األعمــال،  
يف املناقشـة  إىل املشـاركة  اجمللس، ممثل كرواتيا بناء على طلبه، 

  يف التصويت.ق احلدون أن يكون له ب
ــرئيس بالبيــــان    ــها، أدىل الــ ــة نفســ التــــايل  ويف اجللســ
  :)٣٧(اجمللس  باسم

ــؤرخ        ــام املـــ ــني العـــ ــر األمـــ ــن يف تقريـــ ــر جملـــــس األمـــ نظـــ
بشأن إدارة األمم املتحدة االنتقالية لسـالفونيا   ١٩٩٦آب/أغسطس  ٥

 ٢الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية، ويف رسـالة األمـني العـام املؤرخـة     
__________ 

  )٣٥(  S/1996/632.  
  )٣٦(  S/1996/648.  
  )٣٧(  S/PRST/1996/35.  

يف  بشــأن متويــل اهلياكــل اإلداريــة احملليــة القائمــة ١٩٩٦آب/أغســطس 
  االنتقالية. منطقة عمليات اإلدارة

وجملس األمن يرحب بالتقدم الـذي أحرزتـه اإلدارة االنتقاليـة      
ــا      ــة ســالفونيا الشــرقية وباراني ــذ االتفــاق األساســي بشــأن منطق يف تنفي

ويف  ١٩٩٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٢وسريميوم الغربية الـذي وقِّـع يف   
رقية انـدماجا كـامال وسـلميا    تعزيز إعادة انـدماج منطقـة سـالفونيا الشـ    

يف مجهورية كرواتيا. وهو يؤكد على أن عودة الطابع املتعـدد األعـراق   
لسـالفونيا الشـرقية واحلفــاظ عليـه هامـان للجهــود الدوليـة املبذولـة مــن       
ــة يوغوســالفيا       ــى االســتقرار يف منطق أجــل صــون الســلم واحملافظــة عل

زامهمــا بالتعــاون مــع الســابقة ككــل. ويــذكِّر اجمللــس كــال الطــرفني بالت
اإلدارة االنتقالية، وهو يشدد على أمهية إنعاش املنطقة اقتصاديا وإنشـاء  
قوة شرطة انتقالية وعـودة األشـخاص املشـردين والالجـئني إىل ديـارهم      
يف املنطقة، وكذلك على أمهية سعي حكومة كرواتيـا إىل حتقيـق عـودة    

يف بقيـــة أحنـــاء  األشـــخاص املشـــردين والالجـــئني إىل ديـــارهم األصـــلية
مجهورية كرواتيا. ويؤكد اجمللس كذلك أمهيـة إجـراء انتخابـات، وفقـا     

  لالتفاق األساسي، بعد أن تستتب الظروف املالئمة لذلك.
ويذكر جملس األمن حكومة كرواتيـا مبـا عليهـا مـن مسـؤولية        

التعــاون مــع اإلدارة االنتقاليــة وهتيئــة الظــروف املواتيــة للمحافظــة علــى  
ــا إىل اختــاذ اإلجــراءات    االســتقرا ــدعو حكومــة كرواتي ر يف املنطقــة. وي

  الالزمة دون مزيد من التأخري.
أيار/مايو و  ٢٢ويشري جملس األمن إىل بياين رئيسه املؤرخني   

وحيـث مـن جديـد حكومـة كرواتيـا علـى إصـدار         ١٩٩٦متوز/يوليه  ٣
قانون عفو يشمل مجيع األشخاص الذين عملـوا، طواعيـة أو قسـرا، يف    
اإلدارة املدنية أو القوات العسكرية أو قـوات الشـرطة التابعـة لسـلطات     
الصرب احمللية يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة سابقا، باسـتثناء  
من ارتكبوا ما يعتـربه القـانون الـدويل جـرائم حـرب. ويالحـظ اجمللـس        

حكومـة  بقلق أن قانون العفو العام واإلجـراءات الـيت اختـذهتا فيمـا بعـد      
آب/أغسـطس،   ٥كرواتيا، واليت وصفها األمني العام يف تقريره املؤرخ 

تكن كافية لبث الثقة يف نفوس السكان الصرب احملليني يف سـالفونيا   مل
ــرئيس        ــه ال ــذي توصــل إلي ــام ال ــاق الع ــس االتف الشــرقية. ويالحــظ اجملل

ــا يف    ــرئيس ميلوســيفيتش يف أثين ــان وال ، ١٩٩٦آب/أغســطس  ٧تودمي
العفــو العــام شــرط ال غــىن عنــه لعــودة الالجــئني واألشــخاص   وهــو أن 

املشردين يف ظروف آمنـة. ويتوقـع اجمللـس أن تكـون هنـاك متابعـة هلـذا        
  االتفاق باختاذ اإلجراءات امللموسة الالزمة.

وحييط جملس األمن علما مع التقدير باالتفاق الـذي توصـلت     
سـائل املتعلقـة بتمويـل    إليه حكومة كرواتيـا واإلدارة االنتقاليـة بشـأن امل   

اخلــدمات العامــة يف اإلقلــيم الــذي تــديره اإلدارة االنتقاليــة. بيــد أنــه        
يالحظ أن هذا التمويل ال يكفي لتغطية مجيع تكاليف تلك اخلـدمات،  
وهــو يتوقــع مــن حكومــة كرواتيــا أن تــوفر املزيــد مــن التمويــل بشــكل  
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إدارة عاجــل ودون شــروط. ويؤكــد اجمللــس علــى أمهيــة كفالــة وجــود  
مدنية عاملة لكي حتافظ على االستقرار يف املنطقة وتساعد على كفالـة  
حتقيــق أهــداف بعثــة اإلدارة االنتقاليــة. ويــذكِّر اجمللــس أيضــا، آخــذا يف 

)، حكومة كرواتيا باحلاجة إىل اإلسهام ١٩٩٦( ١٠٣٧اعتباره القرار 
  يف تغطية تكاليف عملية اإلدارة االنتقالية.

ن إىل أن االتفاق األساسي يـنص علـى فتـرة    ويشري جملس األم  
شهرا قابلة للتمديد فترة مماثلة على األكثر، إذا طلـب   ١٢انتقالية تدوم 

ــة الــيت يعلقهــا علــى قــدرة      أحــد الطــرفني ذلــك. ويؤكــد اجمللــس األمهي
اإلدارة االنتقاليـــة علـــى إمتـــام املهـــام املكلفـــة هبـــا، مبـــا يف ذلـــك تنظـــيم 

االتفاق األساسي، بسرعة وبشكل كامـل،   االنتخابات اليت ينص عليها
الحظ األمـني العـام، هـي لبنـات بنـاء عمليـة الوفـاق         وهذه املهام، كما

الصعبة. ولـذلك يؤكـد اجمللـس اسـتعداده للنظـر يف الوقـت املناسـب يف        
ــراره     ــة علــى أســاس االتفــاق األساســي وق ــة اإلدارة االنتقالي متديــد والي

  م،) وتوصية من األمني العا١٩٩٦( ١٠٣٧
ويعـــرب جملـــس األمـــن عـــن تقـــديره ملـــدير اإلدارة االنتقاليـــة   

وملوظفيـــه، ويؤكـــد مـــن جديـــد دعمـــه الكامـــل جلهـــود مـــدير اإلدارة  
  االنتقالية.
  وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.  

  
(اجللسـة   ١٩٩٦أيلول/سـبتمرب   ٢٠املقرر املؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٦٩٧
قــرار جملــس عمــال بو، ١٩٩٦آب/أغســطس  ٢٣يف   

تقريـرا  إىل اجمللـس  قدم األمـني العـام   )، ١٩٩٥( ١٠١٩األمن 
. وذكـر األمـني العـام    )٣٨(عن حالة حقوق اإلنسان يف كرواتيا

مـن اخلـروج علـى القـانون ال يـزال       اأن هنـاك مناخـ  يف تقريره 
يسود قطاعات الشمال واجلنوب والغرب السابقة وخاصـة يف  

وس الســـكان احمللـــيني املنطقـــة احمليطـــة بكـــنني ويبعـــث يف نفـــ 
خماوف كبرية. ومن الواضح أن حكومة كرواتيا مل تتخذ بعـد  
ــة.     ــرطة يف املنطقـ ــال للشـ ــد فعـ ــوفري تواجـ ــة لتـ ــدابري الكافيـ التـ
وُيضـــاف إىل ذلـــك أن احلالـــة تفاقمـــت بســـبب وقـــوع عـــدة 
هجمات بالقنابـل ومضـايقات تعرضـت هلـا منظمـات حقـوق       

حقيقـــات ورفـــع اإلنســـان غـــري احلكوميـــة. وفيمـــا يتعلـــق بالت 
الدعاوى بشأن االنتهاكات السـابقة للقـانون الـدويل وحقـوق     

__________ 

  )٣٨(  S/1996/691.  

السكان الصـرب احمللـيني، مـا زال األمـر بانتظـار       ضداإلنسان 
ــار        ــة. وأش ــب الســلطات الكرواتي ــن جان ــدم م ــن التق ــد م مزي
ــابقة   األمـــني العـــام إىل أن احملكمـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا السـ

انـب سـلطات الشـرطة    ذكرت أهنا تلقت تعاونا مرضـيا مـن ج  
بـــالقلق ألن الســـلطات الكرواتيـــة الكرواتيـــة، إال أهنـــا تشـــعر 

تنفــذ أوامــر القــبض الــيت أُحيلــت إليهــا. ويف حــني تتحــرك     مل
عملية عودة الصرب الكرواتيني بـبطء، فقـد اسـتقر يف املنطقـة     
ــردين      ــن املشــ ــواء مــ ــرواتيني ســ ــن الكــ ــرات اآلالف مــ عشــ

ــام أ    أو ــني الع ــا   الالجــئني. والحــظ األم ــيت تتبعه ــة ال ن الطريق
املسـألة ختلـف أثـرا عميقـا     تلـك  احلكومة الكرواتيـة يف معاجلـة   

على التوازن العرقـي يف املنطقـة. وعـالوة علـى ذلـك، تتطلـب       
ــة    مشــكلة املمتلكــات اهتمامــا خاصــا مــن الســلطات الكرواتي
اليت ينبغي أيضا أن تتخذ تدابري أخـرى لتيسـري عـودة الصـرب     

ــز يف    الكــرواتيني مبــا يف ذلــك  ــدابري حازمــة ضــد التميي اختــاذ ت
العمالة املنتشر على نطاق واسع علـى أسـاس األصـل العرقـي.     

نــه مــن دواعــي القلــق املســتمرة يف   إاألمــني العــام أيضــا   قــالو
كرواتيــا تقــاعس احلكومــة عــن إصــدار عفــو عــام علــى نطــاق  

مجهوريـة كرايينـا   ” واسع عن اجلنود السـابقني فيمـا ُيسـمى بــ    
ال عــن امتناعهــا عــن إعــادة العمــل باألحكــام   ، فضــ“الصــربية

ــات يف       ــوق األقلي ــاول حق ــيت تتن ــا ال ــق تطبيقه الدســتورية املعل
أو تقدمي بدائل جادة عنها. واختتم تقريـره قـائال إنـه     ،كرواتيا

رغم اختـاذ بعـض اخلطـوات اإلجيابيـة، فـإن النـهج العـام الـذي         
تتبعــه حكومــة كرواتيــا إزاء حقــوق الصــرب الكــرواتيني يف      

نــاء الثقــة يف صــفوف   كرواتيــا مل يشــجع حــىت حينــه علــى ب    
  السكان الصرب.

ــودة يف ٣٦٩٧ويف اجللســة    أيلول/ســبتمرب  ٢٠، املعق
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجملمشاورات 
ــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال،    ــرئيسدعــا جــدول أعمال  ال

بيســاو)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل كرواتيــا، بنــاء علــى    - (غينيــا
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يف ق احلــدون أن يكــون لــه بــيف املناقشــة إىل املشــاركة طلبــه، 
  التصويت.
ــرئيس ا   ــه الـ ــة   مث وجـ ــالة مؤرخـ ــاه اجمللـــس إىل رسـ نتبـ

موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن   ١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ١٦
ــالفيا ا  ــة ليوغوسـ ــة الدوليـ ــابقةرئـــيس احملكمـ  بتلـــك. و)٣٩(لسـ
كـــل مـــن  “رفـــض”الرســـالة، أبلـــغ رئـــيس احملكمـــة اجمللـــس  

كرواتيا، وهي دولـة عضـو يف األمـم املتحـدة، واحتـاد البوسـنة       
ــال ألوامرهــا القاضــية     واهلرســك التعــاون مــع احملكمــة واالمتث

 ٢٩بالقبض على إيفتشا راييتش على حنو ما تنص عليـه املـادة   
شـار رئـيس احملكمـة إىل أن    من النظام األساسي للمحكمـة. وأ 

هذا األمر مل يكن حادثة معزولة بل هو جزء من منط عام مـن  
عدم االمتثال فيما يتصل باملسائل اليت تعـين احملكمـة. وأضـاف    
أن كرواتيــا، برفضــها التعــاون يف تنفيــذ مــذكرة القــبض علــى   
إيفتشــا راييــتش وآخــرين، أخفقــت يف االمتثــال إلجــراء تنفيــذ 

ــم املتحــدة.     قســري مبوجــب الفصــل   ــاق األم ــن ميث الســابع م
وعــالوة علــى ذلــك، مل يــف أي مــن كرواتيــا واحتــاد البوســنة  

بتوقيعهمــا  واهلرســك بااللتزامــات الــيت أخــذاها علــى عاتقهمــا
  اتفاق دايتون للسالم.

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٤٠(اجمللس

ــا      ــني العـــ ــر األمـــ ــن يف تقريـــ ــر جملـــــس األمـــ ــؤرخ نظـــ م املـــ
ــن     ١٩٩٦آب/أغســطس  ٢٣ ــس األم ــرار جمل ــدم عمــال بق  ١٠١٩املق

  )، بشأن كرواتيا.١٩٩٥(
ــدم احملــرز يف األحــوال اإلنســانية        ويالحــظ جملــس األمــن التق

وحالـة حقـوق اإلنســان يف بعـض اجملـاالت. بيــد أن اجمللـس يعـرب عــن       
 أسفه لعدم امتثال حكومة كرواتيـا للعديـد مـن مطالبـه السـابقة. فهنـاك      
حوادث كثرية هتدد السكان يف املناطق اليت كان يسيطر عليها الصـرب  
ســابقا وتعــد مصــدر قلــق مســتمر، كمــا أهنــا ميكــن أن تعــرض للخطــر   

__________ 

  )٣٩(  S/1996/763.  
  )٤٠(  S/PRST/1996/39.  

إمكانيــة إعــادة إدمــاج الالجــئني واملشــردين يف كرواتيــا بطريقــة ســلمية  
  وعلى نطاق واسع يف اجملتمع.

ني ويشــيد جملــس األمــن باالتفــاق الــذي مت التوصــل إليــه بــ         
مجهورية كرواتيا ومجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة، املوقـع يف بلغـراد يف     

  ، ويأمل أن تنفذ االلتزامات الواردة فيه.١٩٩٦آب/أغسطس  ٢٣
ويشيد جملس األمن بـاخلطوات الـيت اختـذهتا حكومـة كرواتيـا        

إلعادة إدمـاج الالجـئني واملشـردين يف كرواتيـا، ولكنـه حيـث احلكومـة        
ــاق   ــيع نط ــى توس ــع األشــخاص دون      عل ــودة مجي ــل بع برناجمهــا للتعجي

شروط مسبقة أو تأخري. وحيث اجمللس حكومة كرواتيا على أن تتوسع 
  يف جهودها الغوثية اإلنسانية، ال سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

 ٣وأكـــد جملـــس األمـــن يف البيـــان الـــذي أدىل بـــه رئيســـه يف   
ــه  ــانون عفــو شــامل، ب   ١٩٩٦متوز/يولي التعــاون مــع  ضــرورة إصــدار ق

ــا وســريميوم      ــة لســالفونيا الشــرقية وباراني ــم املتحــدة االنتقالي إدارة األم
ــؤرخ       ــام امل ــر األمــني الع ــدمي تقري ــذ تق ــة. ومن آب/أغســطس  ٢٣الغربي

، الذي ورد فيـه أنـه مل حيـرز أي تقـدم ملمـوس يف هـذا الصـدد        ١٩٩٦
ــا يف    ــانون العفــو بكرواتي ــذ صــدور ق ــايو  ١٧من ، قامــت ١٩٩٦أيار/م

ــا يف  مجهور ــة كرواتيـ ــبتمرب  ٢٠يـ ــو   ١٩٩٦أيلول/سـ ــانون عفـ ــن قـ بسـ
جديد. واجمللس يرحب هبذا التطور بوصفه خطوة حنـو تبديـد الشـواغل    

، وهـو يؤكـد أن مثـل    ١٩٩٦متوز/يوليـه   ٣الواردة يف بيـان الـرئيس يف   
هذا القانون ينبغي تنفيذه دون تـأخري، وبأسـلوب منصـف وعـادل، مـع      

ق الفرد. واجمللس سيتابع هـذا التنفيـذ عـن    مراعاة االحترام الكامل حلقو
كثــب. واجمللــس يالحــظ أن صــدور قــانون عفــو شــامل وتنفيــذه تنفيــذا 
ــات يف       ــويني يف جمــال التحضــري لالنتخاب ــادال يشــكالن عنصــرين حي ع
ســالفونيا الشــرقية كمــا ميــثالن عــاملني هــامني مــن عوامــل جنــاح إجنــاز  

ونيا الشـــرقية وبارانيـــا   واليـــة إدارة األمـــم املتحـــدة االنتقاليـــة لســـالف    
  وسريميوم الغربية.

وعلى الرغم من بعض التطورات اإلجيابية، فـإن جملـس األمـن      
يســاوره قلــق بــالغ ألن ســكان كرايينــا وســالفونيا الغربيــة ال يزالــون       
ــة األمــن، مبــا يف ذلــك خطــر تعرضــهم للســرقة      يعــانون مــن عــدم كفاي

ــداء يف أي وقــت. ويالحــظ اجمللــس أيضــا مــع ال    قلــق اهلجمــات  واالعت
والتهديدات اليت يتعـرض هلـا مـن يضـطلعون بأنشـطة غوثيـة إنسـانية أو        
يقومــون برصــد حقــوق اإلنســان يف املنطقــة. ويشــجب اجمللــس بوجــه    

ــا  ــراد اجلــيش والشــرطة       خــاص م ــن مشــاركة أف ــارير م ــه التق ــادت ب أف
  الكرواتية بزيهم الرمسي يف أعمال السلب والتحرش.

لكرواتية علـى اختـاذ إجـراءات    وحيث جملس األمن السلطات ا  
ــذه املنـــاطق. وحيـــث املســـؤولني     ــة يف هـ ــة األمنيـ ــة لتحســـني احلالـ فوريـ
الكروات على ضمان امتناع أفراد اجليش والشرطة عن انتهاك السـلوك  
اإلجرامـــي وأنـــواع الســـلوك األخـــرى غـــري املقبولـــة، وعلـــى مضـــاعفة 
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 جهودهــا حلمايـــة حقــوق اإلنســـان جلميــع األشـــخاص املتواجـــدين يف   
  كرواتيا، مبن يف ذلك السكان الصرب.

ويرحب جملس األمن بالتوصيات الـيت قـدمها األمـني العـام يف       
تقريره واملتعلقـة بـاإلجراءات احملـددة الـيت جيـب اختاذهـا لتحسـني حالـة         
حقوق اإلنسان يف مجهورية كرواتيا، وذلك يف أطر منها إطار االتفـاق  

ية وبارانيـا وسـريميوم الغربيـة،    األساسي املتعلـق مبنطقـة سـالفونيا الشـرق    
باعتبار ذلك جزءا من عملية السالم اليت من شأهنا أن تؤدي إىل تسوية 
ــدعو اجمللــس حكومــة      سياســية شــاملة يف املنطقــة. ويف هــذا الســياق، ي
كرواتيا إىل توسيع نطاق التحقيقات يف اجلـرائم املرتكبـة ضـد السـكان     

ى حكومـة كرواتيـا   ، ويـدعو اجمللـس مـرة أخـر    ١٩٩٥الصرب يف عـام  
ــول/ ســبتمرب     ــه يف أيل ــذي اختذت ويقضــي  ١٩٩٥إىل أن تلغــي القــرار ال

ــوق األقليــات        ــتورية املتعلقــة حبق ــبعض األحكــام الدس ــف العمــل ب بوق
  القومية، ال سيما الصرب.

ويذكِّر جملس األمـن حكومـة كرواتيـا بالتزامهـا بالتعـاون مـع         
ــه      ــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، وبوج خــاص بتنفيــذ أوامــر   احملكم

االعتقال الصادرة عن احملكمة بشأن األفراد اخلاضعني للواليـة القضـائية   
الكرواتية، مبن فيهم متهمون بـارزون يعـرف أو يعتقـد أهنـم موجـودون      
يف مناطق واقعة حتت سيطرهتا، وأن حتيل مجيع األشـخاص املتـهمني إىل   

ام مجهوريـة  احملكمة. ويف هذا السـياق ، يشـجب جملـس األمـن عـدم قيـ      
كرواتيــا حــىت اليــوم بتنفيــذ أوامــر االعتقــال الصــادرة عــن احملكمــة ضــد  
األفراد املتهمني من قبلها، وخاصة الكروات البوسنيني املشـار إلـيهم يف   

املبعوثـة مـن رئـيس احملكمـة      ١٩٩٦أيلول/سـبتمرب   ١٦الرسالة املؤرخة 
  تأخري.إىل رئيس اجمللس، ويطالب بتنفيذ أوامر االعتقال هذه دون 

ويذكِّر جملس األمن بأنه لـن يـتم اعتقـال أو احتجـاز أي فـرد        
يف أراضـــي يوغوســـالفيا الســـابقة بســـبب ارتكابـــه انتـــهاكات خطـــرية  
للقانون اإلنساين الـدويل حـىت ومـا مل تنظـر احملكمـة الدوليـة يف القضـية        

ــر أو  ــة   وتوافـــق علـــى أن اإلذن أو األمـ ــايري القانونيـ ــام يتفـــق واملعـ االهتـ
  ة.الدولي

ــد النظــر،         وســتظل، وســوف يبقــي جملــس األمــن، املســألة قي
ويطلب إىل األمني العام أن يواصل اإلبالغ عن احلالة، وذلك يف موعد 

  حال.  ، على أي١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٠أقصاه 
  

ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ١٥املق  ١٩٩٦تشــرين الث
  )١٩٩٦( ١٠٧٩): القرار ٣٧١٢(اجللسة 

عمــال بقــرار و، ١٩٩٦ول/أكتــوبر تشــرين األ ٢٦يف   
إىل اجمللـس   قـدم األمـني العـام   )، ١٩٩٦( ١٠٣٧جملس األمـن  

يشمل األنشطة الرئيسية اليت اضـطلعت هبـا إدارة األمـم    تقريرا 

املتحدة االنتقالية لسالفونيا الشرقية وبارانيا وسـريميوم الغربيـة   
تشــرين األول/أكتــوبر  ١منــذ صــدور تقريــره الســابق املــؤرخ  

وحيـــدد التحديـــدات الراهنـــة واملهـــام املقبلـــة للبعثـــة،  ،١٩٩٦
األمـني العـام    . وذكـر )٤١(ويتضمن توصيات األمني العام أيضـا 

أنه يف األشهر الستة اليت انقضت منذ النشر الكامـل   يف تقريره
لقوات بعثـة اإلدارة االنتقاليـة وموظفيهـا املـدنيني، اسـُتكملت      

شـرطة االنتقاليـة،   عملية التجريد مـن السـالح وأنشـئت قـوة ال    
وأصــبح يف املتنــاول إدمــاج الطــرق املائيــة والســكك احلديديــة  

واهلاتفيـة مـع    ةوالطرق الربيـة، وأعيـد وصـل اخلـدمات الربيديـ     
الشــــبكات الكرواتيــــة. وُبــــذلت جهــــود مضــــنية الجتــــذاب 
املســــاعدات املاليــــة الدوليــــة مــــن أجــــل الــــتعمري واإلنعــــاش  

إجـراء  ن عملية إعام أيضا األمني ال قالاالقتصاديني للمنطقة. و
وجها لوجه كانت هلا قيمتها الكبرية يف إصدار  حوار سياسي

قانون للعفو العام يبعث علـى الرضـا. وأبلـغ اجمللـَس بـأن إدارة      
األمم املتحدة االنتقالية قامت، استنادا إىل ما أُحرز من تقـدم،  

فة واقعية لتحقيق ما تبقـى مـن مهـام واليتـها،     هادبوضع خطة 
اخلطـة يتوقـف علـى تعـاون الطـرفني      تلـك  علـم أن حتقيـق   مع ال

علـى  املتطرفني  مال ويف الوقت املناسب. وأضاف أنتعاونا كا
إىل عرقلة تنفيذ اإلدارة االنتقالية لربنـامج  يسعون كال اجلانبني 

نه مما يبعـث علـى القلـق بوجـه خـاص      بيد أاالتفاق األساسي، 
امل إىل الوفـاء  أن حكومة كرواتيا مل تكن تسارع على حنو ك

ــة     ــاخ مـــن اجملاهبـ ــأ عـــن ذلـــك منـ ــداهتا. ونشـ ــا وتعهـ بالتزاماهتـ
والتعويق يتصل فيما يبـدو بالشـواغل السياسـية الداخليـة أكثـر      
من اتصاله بعمل إدارة األمم املتحـدة االنتقاليـة. وأكـد األمـني     
العام أن إهناء حالة عدم اليقني فيما يتعلـق بواليـة البعثـة شـرط     

ه إلجنـاز مهمـة اإلدارة االنتقاليـة بنجـاح. وقـد      ملح يلزم تـوافر 
بات من الواضـح اسـتحالة أن تنجـز اإلدارة االنتقاليـة مهامهـا      
يف حدود فترة الواليـة اجلاريـة. وفضـال عـن ذلـك، فـإن اختـاذ        
ــذين        ــك ال ــيخذل أولئ ــة س ــد الوالي ــرارا بتمدي ــن ق ــس األم جمل

__________ 

  )٤١(  S/1996/883.  



نممارسات جملس األم مرجع 
 

878  
 

 يعتقدون باطال أن الضغط السياسي سيجعل البعثـة تتـهاون يف  
أداء مهامها ويف التنفيذ الكامل لواليتـها، ومـن مث يسـعون إىل    
عرقلتها. وذكر أنـه رغـم مسـامهة وجـود البعثـة إىل حـد كـبري        
ــالفيا      ــة يوغوسـ ــا ومجهوريـ ــني كرواتيـ ــات بـ ــع العالقـ يف تطبيـ
ــاق االســـتقرار       ــيع نطـ ــا يف توسـ ــه دورا هامـ ــة وتأديتـ االحتاديـ

ــيقني واالضــطراب ا    ــاخ عــدم ال ــإن من ــذي ســاد  اإلقليمــي، ف ل
خالل الشهرين السابقني يهدد بتقويض تقدم البعثة. ومـن مث،  
أوصــى األمــني العــام بــأن ميــدد جملــس األمــن واليــة اإلدارة        

. ١٩٩٧متوز/يوليــه  ١٥االنتقاليــة ملــدة ســتة أشــهر تنتــهي يف  
ــود أيضــا النظــر يف ضــرورة وضــع       ــد ي ــس ق وأضــاف أن اجملل

ــرة     ــاك وجــود لفت ــات مالئمــة ألن يكــون هن ســتة أشــهر  ترتيب
أخرى حىت هناية فترة انتقالية مـدهتا سـنتان. وسـيكون اهلـدف     
من بعثة املتابعة هذه رصد امتثال األطـراف اللتزاماهتـا الـواردة    
يف االتفاق األساسي وهتيئة مناخ من الثقـة بـني مجيـع السـكان     
احملليني، مع العمـل يف الوقـت نفسـه علـى تيسـري إقامـة وجـود        

ــل األجــل للرصــد واملر   ــام إىل أن   طوي ــة. وأشــار األمــني الع اقب
ــرة        ــول فت ــادي حل ــة تف ــرار مبكــر بغي ــر ســيتطلب اختــاذ ق األم

  رى من الضغوط واالضطراب السياسي.أخ
 تشــرين الثــاين/ ١٥، املعقــودة يف ٣٧١٢ويف اجللســة   
مت التوصــل إليــه كــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٦نــوفمرب 

رير األمني العـام  لس السابقة، أدرج اجمللس تقاجمليف مشاورات 
الـرئيس   دعـا يف جدول أعماله. وبعد إقـرار جـدول األعمـال،    

بنـاء علـى طلبـه،     ،(إندونيسيا)، مبوافقـة اجمللـس، ممثـل كرواتيـا    
ــاركة  ــة إىل املشــ ــيف املناقشــ ــه  بــ ــون لــ ــدون أن يكــ يف ق احلــ

ــرئيس    ــاه اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة   التصــويت. ووجــه ال انتب
ــاين/نوفمرب   ١ ــرين الثـ ــيس جملـــس  مو ١٩٩٦تشـ ــة إىل رئـ جهـ

فيهـا  يبلـغ  ، )٤٢(األمن من ممثل مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة   
اجمللس بأن مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة حتـث جملـس األمـن      

__________ 
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ــإلدارة        ــة ل ــة احلالي ــد الوالي ــرار بشــأن متدي ــى اختــاذ ق ــوة عل بق
ــىت   ــة حـ ــاير   ١٥االنتقاليـ ــانون الثاين/ينـ ــل   ١٩٩٨كـ ــا يكفـ مبـ

ــع   ــام جلميــ ــذ التــ ــة   التنفيــ ــي وتلبيــ ــاق األساســ ــام االتفــ أحكــ
  االحتياجات األساسية لعملية السالم عموما.

ويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس    
ــاء مشــاورات اجمللــس  كــان قــد إىل مشــروع قــرار  أُعــد يف أثن

. مث طُرح مشروع القـرار للتصـويت عليـه واعُتمـد     )٤٣(السابقة
  نصه:يف ما يلي )، و١٩٩٦( ١٠٧٩باإلمجاع بوصفه القرار 

  إن جملس األمن،  
إىل مجيع قراراتـه ذات الصـلة بشـأن أقـاليم سـالفونيا       إذ يشري  

الشرقية وبارانيـا وسـريميوم الغربيـة التابعـة جلمهوريـة كرواتيـا، وبصـفة        
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٢) املـؤرخ  ١٩٩٥( ١٠٢٣خاصة إىل قراراتـه  

ثــــــاين/نوفمرب تشــــــرين ال ٣٠) املــــــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٢٥، و ١٩٩٥
، ١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير  ١٥) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٣٧، و ١٩٩٥

 ١٠٦٩، و ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٣١) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٣و 
  ،١٩٩٦متوز/يوليه  ٣٠) املؤرخ ١٩٩٦(

التزامـــه باســـتقالل مجهوريـــة  وإذ يعيـــد مـــرة أخـــرى تأكيـــد  
هـذا الصـدد علـى    كرواتيا وسيادهتا وسـالمتها اإلقليميـة، وإذ يشـدد يف    

أن أقاليم سالفونيا الشرقية وبارانيا وسـريميوم الغربيـة تشـكل أجـزاء ال     
  تتجزأ من مجهورية كرواتيا،

مبا حققته إدارة األمم املتحدة االنتقالية لسالفونيا  وإذ يرحب  
ــذه         ــودة ه ــاح يف تيســري ع ــن جن ــة م ــا وســريميوم الغربي الشــرقية وباراني

  تيا بالوسائل السلمية،األقاليم لسيطرة مجهورية كروا
إىل أن االتفــاق األساســي املتعلــق مبنطقــة ســالفونيا  وإذ يشــري  

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٢الشرقية وبارانيـا وسـريميوم الغربيـة املوقـع يف     
من جانب حكومـة مجهوريـة كرواتيـا والطائفـة الصـربية احملليـة        ١٩٩٥

ملنطقـة خـالل   طلب من جملس األمن إنشـاء إدارة انتقاليـة تتـوىل حكـم ا    
  الفترة االنتقالية،

إىل أن االتفاق األساسي نص علـى أن الفتـرة    وإذ يشري أيضا  
أخـرى مـن    ةشهرا قد متُدد كحد أقصى لفتـر  راالنتقالية ومدهتا اثنا عش

  نفس املدة إذا طلب أحد الطرفني ذلك،
__________ 

  )٤٣(  S/1996/938.  
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أن الطائفة الصربية احمللية قد طلبـت متديـد الفتـرة     وإذ يالحظ  
دة اثين عشر شهرا، كما أوضح ذلك األمني العام يف تقريـره  االنتقالية مل

  ،١٩٩٦آب/أغسطس  ٢٨املؤرخ 
ــب   ــؤرخ     وإذ يرحــ ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــرين  ٢٦بتقريــ تشــ

، وإذ يالحظ بصفة خاصة التوصيات املقدمة مـن  ١٩٩٦األول/أكتوبر 
األمــني العــام بــأن متــدد واليــة اإلدارة االنتقاليــة ملــدة ســتة أشــهر، حــىت   

، وبــأن التمديــد املبكــر ســيحول دون ممارســة     ١٩٩٧وز/يوليــه مت ١٥
الضـغوط وحـدوث االضــطراب السياسـي، وبـأن ينظــر اجمللـس يف هــذه      

  املرحلة يف احلاجة إىل وجود لألمم املتحدة لفترة ستة أشهر أخرى،
أن احلالة يف كرواتيا ما زالت تشكل هتديـدا للسـلم    وإذ يقرر  

  واألمن الدوليني،
علـى ضـمان أمـن وحريـة تنقـل مـوظفي األمـم         وتصميما منه  

املتحــــدة العــــاملني يف عمليــــة حفــــظ الســــالم يف مجهوريــــة كرواتيــــا  
يتصرف، حتقيقا هلذه الغايـات، مبوجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق        وإذ

  األمم املتحدة،
ــرب عـــن تأييـــده    - ١   ــام إلدارة األمـــم املتحـــدة    يعـ التـ

ــا وســري   ــة لســالفونيا الشــرقية وباراني ــة ويطلــب مــن  االنتقالي ميوم الغربي
حكومة مجهورية كرواتيا والطائفة الصربية احمللية أن تتعاونا مـع اإلدارة  
ــع االلتزامــات احملــددة يف االتفــاق      ــا جبمي ــا وأن تفي ــا تام ــة تعاون االنتقالي
األساســي املتعلــق مبنطقــة ســالفونيا الشــرقية وبارانيــا وســريميوم الغربيــة  

  لة؛ومجيع قرارات جملس األمن ذات الص
مـــن حكومـــة مجهوريـــة كرواتيـــا والطائفـــة  يطلـــب  - ٢  

الصربية احمللية أن تتعاونا مع اإلدارة االنتقاليـة يف هتيئـة الظـروف واختـاذ     
ــا       ــة وفق ــة يف املنطق ــات حملي ــة إلجــراء انتخاب اخلطــوات األخــرى الالزم
ألحكام االتفـاق األساسـي حيـث تضـطلع اإلدارة االنتقاليـة باملسـؤولية       

  عن تنظيمها؛
أمهيـة تقيـد الطـرفني التـام بالتزاماهتمـا،       يؤكد جمددا  - ٣  

على النحو احملـدد يف االتفـاق األساسـي، بـاحترام أعلـى معـايري حقـوق        
اإلنسان واحلريات األساسـية وتشـجيع إشـاعة جـو مـن الثقـة فيمـا بـني         
مجيع السكان احملليني بغض النظر عن أصلهم العرقـي، ويف هـذا الصـدد    

ــة   ــة مجهوري ــع      حيــث حكوم ــوق مجي ــرام حق ــى ضــمان احت ــا عل كرواتي
  اجملموعات العرقية والوطنية؛

عالوة علـى ذلـك مجهوريـة كرواتيـا والطائفـة       حيث  - ٤  
ــؤدي إىل حــدوث         ــد ت ــيت ق ــراءات ال ــب اإلج ــى جتن ــة عل الصــربية احمللي
حتركــات بــني الالجــئني، ويف إطــار حــق مجيــع الالجــئني واملشــردين يف  

ؤكـد جمـددا حـق مجيـع األشـخاص الـذين       العودة إىل ديارهم األصلية، ي
ترجع أصوهلم إىل مجهوريـة كرواتيـا يف العـودة إىل ديـارهم األصـلية يف      

  سائر أحناء اجلمهورية؛

مسؤولية مجهورية كرواتيا والطائفـة الصـربية    يؤكد  - ٥  
احملليــة علــى الســواء يف حتســني كفــاءة قــوة الشــرطة االنتقاليــة وإمكانيــة  

  ن مع اإلدارة االنتقالية ومتشيا مع واليتها؛التعويل عليها، بالتعاو
إىل األمني العام أن يبقي اجمللس على اطـالع   يطلب  - ٦  

تام بالتطورات وأن يقدم تقريرا عن احلالة يف املنطقـة إىل اجمللـس حبلـول    
  ؛١٩٩٧متوز/يوليه  ١ومرة أخرى حبلول  ١٩٩٧شباط/فرباير  ١٥

دة يف املنطقـة  أن يبقي على وجود األمـم املتحـ   يقرر  - ٧  
حىت هناية الفترة االنتقالية اليت جيري متديدها حسب املنصـوص عليـه يف   

  االتفاق األساسي وأن:
متـوز/   ١٥يقرر متديد واليـة اإلدارة االنتقاليـة حـىت      (أ)  

  ؛١٩٩٧يوليه 
يطلــب إىل األمــني العــام أن يقــوم، يف أقــرب وقــت     (ب)  

حــال مبــا ال يتجــاوز  ممكــن بعــد إجــراء االنتخابــات بنجــاح، وعلــى أيــة
، بتقــدمي توصــياته إىل ١٩٩٧متوز/يوليــه  ١موعــد تقريــره املطلــوب يف  

اجمللس فيما يتعلق مبواصلة وجود األمم املتحدة الذي رمبـا يتخـذ شـكل    
إدارة انتقالية معاد تنظيمها متشيا مـع الوفـاء بأحكـام االتفـاق األساسـي      

، وذلــك مــن ١٩٩٧ متوز/يوليــه ١٦لفتــرة األشــهر الســتة الــيت تبــدأ يف  
أجل اختاذ إجراء فوري يف ضوء ما حيرزه الطرفان من تقدم حنـو الوفـاء   

  بأحكام االتفاق األساسي؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٨  

  
 ١٩٩٦كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠ املـؤرخ  املقـرر   

  ): بيان من الرئيس٣٧٢٧(اجللسة 
ــاين/نوفمرب  ٥يف    ــرين الثـ ــال١٩٩٦تشـ ــرار  ، وعمـ بقـ

)، قـدم األمـني العـام إىل اجمللـس     ١٩٩٥( ١٠١٩جملس األمـن  
. وقـال  )٤٤(تقريرا إضافيا عن حالة حقوق اإلنسان يف كرواتيـا 

األمني العام يف تقريره إنه رغم حدوث حتسن طفيف يف حالـة  
األمــن يف القطاعــات الســابقة منــذ صــدور تقريــره الســابق،        

ــا ــرقة والتحـــرش،   زال مـ ــتمرار عمليـــات السـ ــة يف اسـ وخاصـ
يــؤدي كــذلك إىل املنطقــة احمليطــة بكــنني، مبعثــا للقلــق. وممــا   

احتماالت حتسن الثقة فيما بني السكان الصـرب احمللـيني   سوء 
عدم إحراز احلكومة تقدما يف التحقيقـات يف حـوادث انتـهاك    

وإجيـاد حـل هلـا.     ١٩٩٥حقوق اإلنسـان الـيت وقعـت يف عـام     
__________ 

  )٤٤(  S/1996/1011  وCorr.1.  
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ثـار فيمـا يتعلـق مبـا إذا     ن هنـاك تسـاؤال مشـروعا يُ   وقال أيضا إ
ــون يف املنطقــة ســيتمكنون مــن إعــادة     كــان الصــرب الكرواتي
ــاك      ــد أن هن ــة يف املســتقبل القريــب. بي ــاة الطبيعي ظــروف احلي
ــع     ــاق تطبيـ ــة مشلـــت اتفـ ــية اإلجيابيـ ــورات السياسـ بعـــض التطـ
ــة يوغوســـالفيا       ــا ومجهوريـ ــة كرواتيـ ــني مجهوريـ ــات بـ العالقـ

ــذي تضــمَّ   ــة ال ــات هاالحتادي ــوق    ن التزام ــق حبق ــا يتعل ــة فيم ام
أيلول/سـبتمرب   ٢٥اإلنسان، واعتمـاد قـانون العفـو اجلديـد يف     

، وقبول كرواتيا يف جملس أوروبا. وأفـاد األمـني العـام    ١٩٩٦
اجمللس بعدم حدوث تقدم كبري منذ صدور تقريـره السـابق يف   
مسألة عودة الالجئني الصرب الكرواتيني. وأشار إىل حـدوث  

بصــورة خاصــة الحتمــاالت العــودة يف  تطــورين غــري مــواتيني  
اســتمرار قصــور حكومــة كرواتيــا عــن  هــواملســتقبل. وأوهلمــا 

ضمان حقوق امللكية بصورة فعالـة. أمـا التطـور الثـاين فيتعلـق      
بتنفيــذ قــانون العفــو اجلديــد. فإعــادة اعتقــال عــدد كــبري مــن    
األشخاص، بعد اإلفراج عنهم مبوجب القانون مباشرة، يهـدد  

يع مــن قيمتــه فيمــا يتعلــق ببنــاء الثقــة وتشــجيع   بتجريــد التشــر
املصاحلة يف كرواتيا. وبالنسبة للمحكمة الدوليـة ليوغوسـالفيا   
السابقة، مـا زالـت هنـاك أسـباب قويـة للقلـق مـن أن حكومـة         
ــا ال تقــدم تعاوهنــا بالكامــل، ويرجــع ذلــك أساســا إىل    كرواتي

ين امتناعها عن اعتقـال املشـتبه يف ارتكـاهبم جـرائم حـرب الـذ      
ُيعتقــد أهنــم موجــودون يف املنــاطق اخلاضــعة لســيطرهتا. وأفــاد   
ــه مل يــتمكن مــن     مكتــب املــدعي العــام، إضــافة إىل ذلــك، بأن
إجياد ما يدل على قيام السلطات الكرواتيـة بـأي حماولـة جـادة     
للتحقيــق يف االدعــاءات اخلطــرية املقدمــة بشــأن ســلوك اجلنــود 

يف  جـرت لعسـكرية الـيت   واملدنيني الكرواتيني أثنـاء العمليـات ا  
  .١٩٩٥كرايينا وسالفونيا الغربية يف عام 

كـــــــانون  ٢٠، املعقـــــــودة يف ٣٧٢٧ويف اجللســـــــة   
مت التوصـل  كان قد وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٦األول/ديسمرب 

، أدرج اجمللـس تقريـر األمـني    ةلس السابقاجملإليه يف مشاورات 
 عــادالعــام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال،  

الــرئيس (إيطاليــا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل كرواتيــا، بنــاء علــى    
يف ق احلــدون أن يكــون لــه بــيف املناقشــة إىل املشــاركة طلبــه، 

  التصويت.  
ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٤٥(اجمللس

ــر األمــني العــام املــؤرخ       كــانون  ٥نظــر جملــس األمــن يف تقري
 ١٠١٩األمــــن  املقــــدم عمــــال بقــــرار جملــــس ١٩٩٦األول/ديســــمرب 

  ) بشأن كرواتيا.١٩٩٥(
ويقر جملس األمن بإحراز تقـدم ملحـوظ يف احلالـة اإلنسـانية،       

ــة االحتياجــات        ــا لتلبي ــة كرواتي ــذهتا حكوم ــيت اخت ــدابري ال ــيما الت وال س
  األكثر إحلاحا للسكان الصرب الكرواتيني.

ــة حتســنت حتســنا طفيفــا     ــة األمني ، فــإن جملــس ورغــم أن احلال
ــتمرة والنـــهب    ــايقات املسـ ــه إزاء أعمـــال املضـ األمـــن يعـــرب عـــن قلقـ
واهلجمات اجلسدية ضد الصرب الكـرواتيني، وال سـيما تـورط ضـباط     
اجلــيش والشــرطة الكــرواتيني النظــاميني يف عــدد مــن تلــك األحــداث.    
ويطلب اجمللس من حكومة كرواتيا أن تكثف جهودها لتحسـني احلالـة   

ظــروف أمنيــة مالئمــة للســكان الصــرب احمللــيني، مبــا يف  األمنيــة وهتيئــة 
ــمايل       ــاعني الشـ ــاكم يف القطـ ــل للمحـ ــام عامـ ــاء نظـ ــادة إنشـ ــك إعـ ذلـ

  السابقني.  واجلنويب
ويشعر جملس األمن بقلق عميـق إزاء عـدم إحـراز تقـدم كـبري        

يف مسألة عودة الالجـئني الصـرب الكـرواتيني، علـى الـرغم مـن طلباتـه        
رواتيا على اعتماد هنج شامل من أجل تيسري السابقة، وحيث حكومة ك

عودة الالجئني من األصل الكروايت إىل ديارهم األصـلية يف مجيـع أحنـاء    
ــا يف      ــة كرواتي ــا، ويشــعر باالســتياء إزاء الفشــل املســتمر حلكوم كرواتي
ضمان حقوق املمتلكات بشكل فعال، وخاصة حالة كثري من الصرب 

ومل يتمكنوا من اسـتعادة ممتلكـاهتم،   الذين عادوا إىل القطاعات السابقة 
ويطلــب اجمللــس مــن حكومــة كرواتيــا أن تقــوم علــى الفــور بتطبيــق         
اإلجراءات املناسبة على مسألة حقوق املمتلكات ووقف مجيـع أشـكال   
ــدمي االســتحقاقات       ــد تق ــز ضــد الســكان الصــرب الكــرواتيني عن التميي

  االجتماعية واملساعدة يف التعمري.
ن بالغ القلق إزاء التقـارير الـيت تفيـد بعـدم     ويساور جملس األم  

تنفيــذ قــانون العفــو اجلديــد بطريقــة عادلــة ومنصــفة. ويشــدد علــى أن    
التطبيق املنصف لذلك القانون أمـر حيـوي لبنـاء الثقـة وتعزيـز املصـاحلة       
الوطنيــة يف كرواتيــا وكــذلك إعــادة إدمــاج إقلــيم ســالفونيا الشــرقية        

  ة سلمية.وبارانيا وسريميوم الغربية بصور
__________ 

  )٤٥(  S/PRST/1996/48.  
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ويؤكــد جملــس األمــن أمهيــة االلتزامــات الــيت أخــذهتا حكومــة    
كرواتيا على عاتقهـا فيمـا يتعلـق مبجلـس أوروبـا، مبـا يف ذلـك توقيعهـا         
علـــى االتفاقيـــة اإلطاريـــة حلمايـــة األقليـــات القوميـــة ويتوقـــع أن تقـــوم  

  حكومة كرواتيا بتنفيذ تلك االلتزامات تنفيذا كامال ودون تأخري.
لــس األمــن مــن جديــد طلبــه إىل حكومــة كرواتيــا   ويؤكــد جم  

التعاون التام مع احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السـابقة وإجـراء حتقيقـات    
يف االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، وال سيما االنتهاكات 

، وحماكمـــة ١٩٩٥الــيت ارتكبـــت أثنـــاء العمليـــات العســـكرية يف عـــام  
  ب تلك االنتهاكات.األشخاص املتهمني بارتكا

ــد نظــره ويطلــب إىل         ــذه املســألة قي وســيبقي جملــس األمــن ه
األمني العام أن يواصـل تقـدمي تقـارير عـن احلالـة، يف موعـد ال يتجـاوز        

  .١٩٩٧آذار/مارس  ١٠بأية حال 
  

 ١٩٩٧كــــانون الثاين/ينــــاير   ١٤املقــــرر املــــؤرخ    
  )١٩٩٧( ١٠٩٣): القرار ٣٧٣١(اجللسة 

عمـال بقـرار   و، ١٩٩٦ديسـمرب  كانون األول/ ٣١يف   
إىل اجمللـس  قـدم األمـني العـام    )، ١٩٩٦( ١٠٦٦جملس األمـن  

ــرا  ــا       تقري ــا مشــل أيضــا م ــرة بريفالك ــبه جزي ــة يف ش ــن احلال ع
يوغوسالفيا االحتادية من تقدم حنـو   ةأحرزته كرواتيا ومجهوري

. وذكر األمني العام يف تقريره أن آفـاق  )٤٦(التوصل إىل تسوية
ية ســلمية ملســألة بريفالكــا حتســنت علــى مــا التوصــل إىل تســو

ــا        ــة كرواتي ــني مجهوري ــات ب ــع العالق ــاق تطبي ــإبرام اتف ــدو ب يب
يوغوســـالفيا االحتاديـــة. وبـــالنظر إىل االســـتقرار      ةومجهوريـــ 

النسيب الذي كفلته البعثة يف املنطقة، جيب أن يشـرع الطرفـان   
ــا       ــة بريفالكـ ــت منطقـ ــد ظلـ ــوية. وقـ ــى تسـ ــاوض علـ يف التفـ

ــا المســتقرة، إال ــال      أهن ــزال احتم ــوترة وال ي ــة مت ــزال منطق ت
ن وقـال األمـني العـام أيضـا إ    حدوث مواجهة عسكرية قائمـا.  

اســتمرار االنتــهاكات وانعــدام التقــدم احلقيقــي فيمــا يتصــل       
باعتماد اخليارات اليت قدمتها البعثة ما زاال يبعثان على القلـق.  

يل عنـه  وأعرب عن اعتقـاده بـأن اسـتمرار وجـود البعثـة ال بـد      
إذا أُريد أن تتمتع منطقة بريفالكا بكامـل فوائـد اتفـاق تطبيـع     

__________ 

  )٤٦(  S/1996/1075.  

العالقات، وأوصى بتمديد والية البعثة ملدة ستة أشـهر أخـرى   
  .  ١٩٩٧متوز/يوليه  ١٥حىت 

كـــــــانون  ١٤، املعقـــــــودة يف ٣٧٣١ويف اجللســـــــة   
مت التوصــل كــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٧الثاين/ينــاير 

لس السابقة، أدرج اجمللـس تقريـر األمـني    اجملإليه يف مشاورات 
 دعــاالعــام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال،  

ــا، لالــرئيس (اليابــان)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــ   بنــاء علــى  كرواتي
يف ق احلــدون أن يكــون لــه بــيف املناقشــة إىل املشــاركة طلبــه، 

ــرار     ــاه اجمللــس إىل مشــروع ق ــرئيس انتب  التصــويت. مث وجــه ال
. ووجـه  )٤٧(أُعـد يف أثنـاء مشـاورات اجمللـس السـابقة     قـد   كان

الــرئيس انتبــاه اجمللــس أيضــا إىل وثيقــتني أخــريني مهــا: رســالة   
موجهـة إىل األمـني    ١٩٩٦تشرين األول/أكتـوبر   ٢٨مؤرخة 

ــة   ــة يوغوســالفيا االحتادي ، ورســالة )٤٨(العــام مــن ممثــل مجهوري
مــني موجهــة إىل األ ١٩٩٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٥مؤرخــة 

ــا   مــا أحــال كــل مــن املمــثلني   هب، و)٤٩(العــام مــن ممثــل كرواتي
  مذكرة عن احلالة.  

ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
ــرار   يف )، و١٩٩٧( ١٠٩٣واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  نصه:يلي   ما
  إن جملس األمن،  
قراراتـه السـابقة ذات الصـلة، وخباصـة القـرارات       إىل إذ يشري  

ــؤرخ ١٩٩٢( ٧٧٩ ــوبر  ٦) املــ ــرين األول/أكتــ  ٩٨١، و ١٩٩٢تشــ
) ١٩٩٥( ١٠٢٥، و ١٩٩٥آذار/مــــــــارس  ٣١) املــــــــؤرخ ١٩٩٥(

) املـؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٣٨، و ١٩٩٥تشرين الثـاين/نوفمرب   ٣٠املؤرخ 
متوز/  ١٥) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٦٦، و ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ١٥

  ،١٩٩٦يوليه 
كــانون األول/  ٣١خ يف تقريــر األمــني العــام املــؤر وقــد نظــر  
  ،١٩٩٦ديسمرب 

__________ 

  )٤٧(  S/1997/29.  
  )٤٨(  S/1996/884.  
  )٤٩(  S/1996/974.  
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التزامـــه باســـتقالل مجهوريـــة  وإذ يعيـــد مـــرة أخـــرى تأكيـــد  
  كرواتيا وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،

ــظ   ــه يف جنيـــف يف    وإذ يالحـ ــذي وقعـ ــترك الـ ــالن املشـ اإلعـ
رئيســـــا مجهوريـــــة كرواتيـــــا ومجهوريـــــة  ١٩٩٢أيلول/ســـــبتمرب  ٣٠

د اتفاقهـا بشـأن جتريـد شـبه     ، والذي أكد من جدييوغوسالفيا االحتادية
جزيرة بريفالكا من السالح، وإذ يؤكد ما أسهم بـه هـذا التجريـد مـن     
خفــض حلــدة التــوتر يف املنطقــة، وإذ يشــدد علــى احلاجــة إىل اتفــاق        
ــة علــى تســوية حتــل     ــة يوغوســالفيا االحتادي ــا ومجهوري ــة كرواتي مجهوري

    خالفاهتما بالوسائل السلمية،
يقـع مـن انتـهاكات يف املنـاطق الـيت      ما  وإذ يالحظ مع القلق  

حــددهتا األمــم املتحــدة يف املنطقــة اإلقليميــة، مبــا يف ذلــك التقييــدات       
املفروضة على حريـة حركـة مـراقيب األمـم املتحـدة العسـكريني وغريهـا        
مــن األنشــطة املشــار إليهــا يف تقريــر األمــني العــام والــيت زادت بصــورة   

  خطرية من حدة التوتر،
تراف املتبادل فيما بـني مجيـع الـدول اخللـف     باالع وإذ يرحب  

جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة، ضمن حدود تلـك  
الـــدول املعتـــرف هبـــا دوليـــا، وإذ يشـــدد علـــى أمهيـــة التطبيـــع الكامـــل  

  للعالقات فيما بني تلك الدول،
ــة    وإذ يشــيد   باالتفــاق املتعلــق بتطبيــع العالقــات بــني مجهوري

ــا ومج ــراد يف   كرواتيـ ــع يف بلغـ ــة، املوقـ ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ  ٢٣هوريـ
، والــذي يلتـــزم الطرفــان مبقتضـــاه حبــل مســـألة    ١٩٩٦آب/أغســطس  

بريفالكا املتنازع عليها بالوسائل السلمية عن طريق املفاوضـات بـروح   
  تستلهم ميثاق األمم املتحدة وعالقات حسن اجلوار،

كل هتديـدا للسـلم   أن احلالة يف كرواتيا ال تـزال تشـ   وإذ يقرر  
  واألمن الدوليني،

ملــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني مبواصــلة      يــأذن  - ١  
 ٧٧٩رصد جتريـد شـبه جزيـرة بريفالكـا مـن السـالح، وفقـا للقـرارين         

ــرتني ١٩٩٥( ٩٨١) و ١٩٩٢( ــر األمــني    ٢٠و  ١٩) والفق ــن تقري م
متوز/  ١٥، وذلك حىت ١٩٩٥كانون األول/ديسمرب  ١٣العام املؤرخ 

  ؛١٩٩٧ليه يو
ــة      حيــث  - ٢   ــا املتبادل ــدا بالتزاماهتم ــى أن يتقي ــرفني عل الط

وعلى أن ينفذا تنفيذا تاما االتفاق املتعلق بتطبيع العالقـات بـني مجهوريـة    
كرواتيا ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية، ويشدد على أن هـذه العالقـات   

  بالغة األمهية لتوطيد السلم واألمن يف مجيع أحناء املنطقة؛
بــالطرفني أن يعتمــدا اخليــارات العمليــة الــيت    يهيــب  - ٣  

اقترحهــا مراقبــو األمــم املتحــدة العســكريون مــن أجــل حتســني الســالمة  
 واألمن يف املنطقة على النحو املشار إليـه يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ     

ويطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم  ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب  ٣١

تقريرا عن التقدم احملـرز يف تنفيـذ هـذه     ١٩٩٧يل نيسان/أبر ١٥حبلول 
اخليارات العمليـة، وخباصـة فيمـا يتعلـق بتـوفري حريـة احلركـة للمـراقبني         

  العسكريني يف مجيع أحناء املنطقة واحترام نظام التجريد من السالح؛
ــع    يهيــــب  - ٤   ــن مجيــ ــا عــ ــا وميتنعــ ــالطرفني أن يكفــ بــ

واألنشطة األخرى اليت قـد   االنتهاكات وعن القيام باألنشطة العسكرية
ــا تامــا مــع مــراقيب األمــم املتحــدة      ــا تعاون ــوتر وأن يتعاون تزيــد حــدة الت
العســكريني وأن يكفــال ســالمتهم وحريــة حركتــهم، مبــا يف ذلــك عــن   

  طريق إزالة األلغام األرضية؛
إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس حبلـول       يطلب  - ٥  

ــه  ٥ ــن احل  ١٩٩٧متوز/يوليـ ــرا عـ ــا   تقريـ ــرة بريفالكـ ــبه جزيـ ــة يف شـ الـ
مجهورية كرواتيـا ومجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة     وكذلك عما حترزه 

من تقدم صوب التوصل إىل تسوية حتـل خالفاهتمـا بالوسـائل السـلمية،     
  وذلك كيما ينظر فيه اجمللس يف وقت مبكر؛

مــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني وقــوة إىل  يطلــب  - ٦  
تعــددة اجلنســيات الــيت أذن هبــا اجمللــس يف القــرار      حتقيــق االســتقرار امل 

مواصــلة  ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب  ١٢) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨
  التعاون الكامل فيما بينهما؛

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٧  
  

ــؤرخ     ــاير   ٣١املقــرر امل  ١٩٩٧كــانون الثاين/ين
  ): بيان من الرئيس٣٧٣٧(اجللسة 

ــة     ــالة مؤرخــ ــاير   ٢١برســ ــانون الثاين/ينــ  ١٩٩٧كــ
موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن، ذكــر األمــني العــام أن حمــور 
االهتمــام السياســي إلدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة لســالفونيا  
الغربية وبارانيا وسريميوم الشـرقية َتركـز، منـذ صـدور تقريـره      

وهـو األمـر    ،السابق، على حـل قضـايا السياسـة العامـة املعلقـة     
ــذ     املطلــوب ــة التنفي ــأن جلن لعقــد االنتخابــات. وأفــاد اجمللــَس ب

املشتركة املعنية باالنتخابات مل تتمكن مـع ذلـك مـن حـل أي     
من قضايا السياسة العامة الرئيسية، مبا يف ذلك مسـألة التمثيـل   
(املؤسسات اليت سـُتجرى انتخابـات بشـأهنا) وأهليـة النـاخبني      

روج من املـأزق  للتصويت وتوقيت االنتخابات. وسعيا إىل اخل
السياســـي، اجتمـــع مـــدير اإلدارة االنتقاليـــة بزعمـــاء الصـــرب 
ومبسؤولني حمليني يف حكومـة كرواتيـا بشـأن اخلطـة السياسـية      
املتعلقة باالنتخابات. ووردت نتيجـة املشـاورات مـع حكومـة     
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 ١٩٩٧كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٣كرواتيـــا يف رســـالة مؤرخـــة 
ــا إزاء ا   ــة كرواتي ــا حكوم ــذ   التزمــت فيه ــدويل بالتنفي ــع ال جملتم

الكامل لالتفاق األساسي ومنحـت حقوقـا وامتيـازات إضـافية     
لســكان املنطقــة. وأشــارت احلكومــة أيضــا إىل موافقتــها علــى  
إجراء رصد دويل لعملية تنفيذ االلتزامـات الـواردة يف الرسـالة    
املــذكورة. ورد اجمللــس التنفيــذي واجلمعيــة اإلقليميــة للصــرب 

التمسـا   ١٩٩٧كانون الثاين/ينـاير   ١٦مؤرخة احملليني برسالة 
  فيها ضمانات إضافية تشمل إنشاء مقاطعة واحدة يف املنطقة.

وذكر األمني العـام أن هـذه اخلطـة السياسـية تشـكل،        
ــاالقتران مــع االتفــاق األساســي والقــرار     ١٠٣٧إذا أُخــذت ب

ــة،    ١٩٩٦( ــق بالعمال ــرار املتعل ــواردة يف اإلق ) وبالضــمانات ال
امال للضمانات املقدمة للصرب الـذين اختـاروا البقـاء    إطارا ش

يف كرواتيا. وذكر أيضا أن رسـالة مجهوريـة كرواتيـا تسـتحق     
أن ينظر فيها اجمللـس علـى حنـو مـوات، إال أنـه أكـد جمـددا أن        
االمتثـــال الصـــارم مـــن جانـــب مجيـــع األطـــراف بااللتزامـــات  

ويل أمـران  احملددة يف الرسالة والدعم التام مـن قبـل اجملتمـع الـد    
  أساسيان إذا أريد النجاح لعملية اإلدماج.

كـــــــانون  ٣١، املعقـــــــودة يف ٣٧٣٧ويف اجللســـــــة   
وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل   ١٩٩٧الثاين/ينــاير 

إليه يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس رسـالة األمـني   
العــام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا   

ــا، بنــاء علــى    الــرئيس (اليابــان)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل كرواتي
طلبــه، إىل املشــاركة يف املناقشــة بــدون أن يكــون لــه احلــق يف   
ــة:      ــائق التالي ــاه اجمللــس إىل الوث ــرئيس انتب التصــويت. ووجــه ال

موجهـــة إىل  ١٩٩٧كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٣رســـالة مؤرخـــة 
ــا   قتراحــا حييــل هبــا ا )٥٠(رئــيس جملــس األمــن مــن ممثــل كرواتي

إلجــــراء انتخابــــات يف منطقــــة ســــالفونيا الشــــرقية وبارانيــــا 
ــة؛ ورســالة مؤرخــة    ــاير   ٢٢وســريميوم الغربي كــانون الثاين/ين

ــة      ١٩٩٧ ــل مجهوري ــيس جملــس األمــن مــن ممث موجهــة إىل رئ
__________ 

  )٥٠(  S/1997/27.  

كـانون   ١٦حييـل هبـا رسـالة مؤرخـة      )٥١(يوغوسالفيا االحتادية
جلمعية اإلقليميـة  يرد هبا اجمللس التنفيذي وا ١٩٩٧الثاين/يناير 

ملنطقــة ســالفونيا الشــرقية وبارانيــا وســريميوم الغربيــة علــى مــا  
اقترحته حكومة كرواتيـا بشـأن االنتخابـات؛ ورسـالة مؤرخـة      

ــاير   ٢٧ ــانون الثاين/ينـ ــس    ١٩٩٧كـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ موجهـ
األمن من ممثل مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة حييـل هبـا رسـالة     

موجهـــة إىل رئـــيس  ١٩٩٧ير كـــانون الثاين/ينـــا ٢٥مؤرخـــة 
ــة يف    ــادي للشـــؤون اخلارجيـ جملـــس األمـــن مـــن الـــوزير االحتـ

ورد فيهـــا أن مطالـــب   )٥٢(مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة  
  الصرب املقيمني يف املنطقة تستحق النظر فيها بأناة.

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٥٣(اجمللس

كـانون   ٢١لة األمـني العـام املؤرخـة    يف رسا نظر جملس األمن  
املتعلقة بالتطورات فيما يتصل بإدارة األمـم املتحـدة    ١٩٩٧الثاين/يناير 

الغربيــة، وهــو يرحــب االنتقاليــة لســالفونيا الشــرقية وبارانيــا وســريميوم 
  هبذا التقيـيم.

ــب    ــن ويرحــ ــس األمــ ــة   جملــ ــالة املؤرخــ ــانون  ١٣بالرســ كــ
ومة كرواتيـا املتعلقـة بإكمـال إعـادة     الواردة من حك ١٩٩٧الثاين/يناير 

اإلدماج السلمية للمنطقة اخلاضعة لإلدارة االنتقاليـة، الـيت تضـمن متثيـل     
الطائفة الصربية احمللية وإعطاءهـا صـوتا علـى خمتلـف مسـتويات احلكـم       
ــة        ــدود للخدمـ ــل حمـ ــى تأجيـ ــنص علـ ــوطين، وتـ ــي والـ ــي واإلقليمـ احمللـ

ن حتمـي احلقـوق القانونيـة    العسكرية، وتؤكد اعتزام حكومـة كرواتيـا أ  
واملدنيــة للســكان الصــرب احمللــيني مبوجــب القــانون الكــروايت، ويــدعو   
اجمللس حكومة كرواتيا إىل أن تنفذ بالكامـل التزاماهتـا الـواردة يف تلـك     
الرســالة والضـــمانات الشـــفوية الـــيت قـــدمها املســـؤولون الكـــروات إىل  

ــالة     ــى النحــو احملــدد يف رس ــة عل ــام املؤرخــة   اإلدارة االنتقالي األمــني الع
  .١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ٢١

برسـالة اجمللـس التنفيـذي     كما حييط جملـس األمـن علمـا أيضـا      
ــة للصــرب احمللــيني خبصــوص هــذه املســألة، املؤرخــة      ــة اإلقليمي واجلمعي

  .١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ١٦
__________ 

  )٥١(  S/1997/64.  
  )٥٢(  S/1997/78.  
  )٥٣(  S/PRST/1997/4.  
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ـــر   ــه املـــــــؤرخ   ويشيـــــ جملـــــــس األمـــــــن إىل بيـــــــان رئيســـــ
ــطس  ١٥ ــدا  ١٩٩٦آب/أغسـ ــراء    مؤكـ ــة إجـ ــى أمهيـ ــد علـ ــن جديـ مـ

انتخابــات تكــون إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة املســؤول الوحيــد عــن   
تنظيمها وفقا لالتفاق األساسي بشأن منطقة سالفونيا الشـرقية وبارانيـا   

. ويشـاطر  ١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢وسريميوم الغربية املوقَّـع يف 
ــة وهـــ   ــدير اإلدارة االنتقاليـ ــس رأي مـ ــمانات  اجمللـ ــوق والضـ و أن احلقـ

املوجزة يف رسالة حكومة كرواتيا، لو نـُفذت بالكامل، تشـكل أساسـا   
متينـا إلجراء االنتخابات بالتزامن مع االنتخابات على مستوى كرواتيا 
ــاج         ــادة اإلدم ــة إع ــال عملي ــا صــوب إكم ــدما هام ــق تق بأســرها، وحتق

ــلمية للمنطقــة. ويف هــذا الســياق، يشــدد اجمللــس علــى أن      إجــراء  الس
االنتخابات والتصديق عليها، بنـاء علـى قـرار مـن اإلدارة االنتقاليـة، يف      
حدود اإلطار الزمين املتوخـى، لن يكون ممكنا إال إذا أوفـت السـلطات   
الكرواتية بالتزاماهتا فيمـا يتصـل بإصـدار وثـائق اجلنسـية واهلويـة جلميـع        

 مجيـع املعلومـات   الناخبني املؤهلني، والوثائق الفنية ذات الصـلة، وتـوفري  
اليت تطلبها اإلدارة االنتقالية للتصديق على االنتخابات. ويؤكـد اجمللـس   

  على ضرورة التعاون الكامل من جانب الصرب احملليني.
أمهية تدابري بناء الثقة اليت ميكن أن  ويكرر جملس األمن تأكيد  

ــم املتحــدة        ــة إدارة األم ــهاء والي ــد انت ــة بع ــها ســكان املنطق  يســتفيد من
االنتقالية. ويف هذا الصدد يشجع اجمللـس السـلطات الكرواتيـة علـى أن     

  حتافظ على املركز احلايل للمنطقة بوصفها خالية من األسلحة.
أمهية اإلعمـال الفعـال حلقـوق     ويؤكد جملس األمن من جديد  

ــن حيــث         ــاوية م ــة متس ــة يف احلصــول علــى معامل ــع ســكان املنطق مجي
ح والقروض إلعـادة البنـاء، واحلصـول    اإلسكان وفرص الوصول إىل املن

على تعويض عن املمتلكات على النحو الذي يكفله القانون الكـروايت.  
ويعيد تأكيد حـق مجيـع الالجـئني واألشـخاص املشـردين يف العـودة إىل       
ديارهم األصلية. ويكرر اجمللس أيضـا تأكيـد حـق سـكان أي واليـة يف      

ويكتســي التقيُّـــد هبــذه  حريــة اختيــار املكــان الــذي يــودون العــيش فيــه.
املبادئ أمهية حيوية بالنسـبة السـتقرار املنطقـة. ويف هـذا الصـدد، حيـث       
ــا مبوجــب        ــد التزاماهت ــادة تأكي ــى إع ــا عل ــة كرواتي ــوة حكوم اجمللــس بق
الدستور الكروايت، والقانون الكروايت، واالتفاق األساسي، بـأن تعامـل   

  ر لالنتماء اإلثنـي.مجيع مواطنيها على أساس من املساواة دون اعتبا
علـــى أن إعـــادة طـــابع التعـــدد اإلثـــين  ويؤكـــد جملـــس األمـــن  

ــة إىل إحــالل        ــة الرامي ــود الدولي ــبة للجه ــام بالنس لســالفونيا الشــرقية ه
ــابقة ككــل. ويشــجع       ــة يوغوســالفيا الس ــتقرار يف منطق الســالم واالس

يلزم من خطوات لتعزيز ُحـسن  اجمللس احلكومة الكرواتية على اختاذ ما
لنية، وبناء الثقة، وتقدمي ضمانات بتهيئة بيئـة آمنــة ومأمونـة ومسـتقرة     ا

للجميــع يف املنطقــة. وينبغــي أن تشــمل هــذه اخلطــوات التنفيــذ الكامــل 
لقانون العفو الذي أصـدرته احلكومـة الكرواتيـة، والتعـاون الكامـل مـع       
احملكمة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة، والتعـاون علـى حنـو أفضـل فيمـا         

تصــل بالصــرب احمللــيني الــذين يــودون العــودة إىل منــاطق أخــرى مــن    ي

كرواتيا، واالمتثال الكامل ألحكـام االتفـاق األساسـي، والتعـاون التـام      
مع إدارة األمم املتحدة االنتقالية واملنظمات الدولية األخرى. ويرحــب  
اجمللـس بالتزامــات حكومــة كرواتيــا فيمـا يتصــل بإنشــاء جملــس مشــترك   

، وجملــس للطائفــة اإلثنيــة الصــربية، وفيمــا يتعلــق باالســتقالل  للبلــديات
الـــذايت التعليمـــي والثقـــايف للســـكان الصـــرب واألقليـــات األخـــرى يف   
املنطقة. ويالحـظ اجمللـس تأكيـدات السـلطات الكرواتيـة بـأن الطلبـات        
املقدمــة للحصــول علــى فتــرة تأجيــل ثانيــة للخدمــة العســكرية بالنســبة    

  ر فيها بطريقة إجيابية.للصرب احملليني سُيـنظ
جملـس األمــن احلادثـة الـيت وقعــت يف فوكوفـار يــوم      ويسـتنكر   

ــاير   ٣١ وأدت إىل مصــرع واحــد مــن حفظــة    ١٩٩٧كــانون الثاين/ين
الســـالم التـــابعني إلدارة األمـــم املتحـــدة االنتقاليـــة لســـالفونيا الشـــرقية  

دارة وبارانيا وسـريميوم الغربيـة وإىل إصـابة مـوظفني آخـرين تـابعني لـإل       
  املذكورة جبراح.

جملس األمن كال الطـرفني إىل أن يتعاونـا بنيــّة صـادقة      ويدعو  
على أساس االتفاق األساسي ويدعومها أيضا إىل االستمرار يف التعـاون  
مــع مــدير اإلدارة االنتقاليــة ومــع إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة لتــأمني  

تمـع الـدويل إىل تقـدمي    النجاح لعملية إعادة اإلدماج. ويدعو اجمللـس اجمل 
  الدعم الكامل هلذا املسعـى.

جملـــس األمـــن عـــن تقـــديره ملـــدير اإلدارة االنتقاليـــة  ويعـــرب  
  وموظفيه، ويؤكد هلم من جديد تأييده الكامل.

  .قيد نظرهجملس األمن هذه املسألة  وسيبقـي  
  

(اجللســــة ١٩٩٧آذار/مــــارس  ٧املقــــرر املــــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٧٤٦

بقـــرار جملـــس وعمـــال ، ١٩٩٧شـــباط/فرباير  ٢٤يف   
تقريـرا  م األمـني العـام إىل اجمللـس    د)، ق١٩٩٦( ١٠٧٩األمن 
ــم املتحــدة     عــن  ــة اخلاضــعة لســلطة إدارة األم ــة يف املنطق احلال

ــا وســريميوم الغربيــ    ــة لســالفونيا الشــرقية وباراني . )٥٤(ةاالنتقالي
االنتقاليـة  اجمللس بأن مدير اإلدارة يف تقريره أفاد األمني العام و

ــ اموعــد ١٩٩٧نيســان/أبريل  ١٣يعتــرب موعــد  كــن ميو اواقعي
إلجراء انتخابات حرة ونزيهـة يف املنطقـة بشـرط تـوافر      هحتقيق

تعــاون الطــرفني الكامــل. وذكــر أيضــا أن اإلطــار السياســي       
لالنتخابـــات، مبـــا يف ذلـــك احلقـــوق والضـــمانات الـــواردة يف 

الــواردة مــن  ١٩٩٧كــانون الثاين/ينــاير  ١٣الرســالة املؤرخــة 
__________ 

  )٥٤(  S/1997/148.  
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حكومة كرواتيا، يتيح لسكان املنطقة آفاق املشـاركة الكاملـة   
يف احلياة السياسية الكرواتية كمواطنني على قدم املسـاواة مـع   
غريهم. وحذر كذلك من أن إجـراء االنتخابـات يعتمـد علـى     
ــع الشــروط املســبقة،       ــا للوفــاء جبمي ــة كرواتي ــتعداد حكوم اس

وتقـــدمي البيانـــات واالنتـــهاء يف يف ذلـــك إصـــدار الوثـــائق  مبـــا
الوقـــت املناســـب مـــن الترتيبـــات التقنيـــة املطلوبـــة للتصـــديق.  
وأعــرب األمــني العــام أيضــا عــن قلقــه إزاء الزيــادة األخــرية يف 

وصـفه بأنـه   أمـر  وهو عدد األشخاص الذين يغادرون املنطقة، 
قد يشكل هتديدا للجهود الدولية الراميـة إىل تعزيـز السـالم يف    

وإضــافة إىل ذلــك،  واملنطقــة األوســع علــى الســواء.     املنطقــة
أعــرب عــن قلقــه لعــدم إحــراز أي تقــدم فيمــا يتعلــق مبســتقبل  
املشــردين وبــإقرار املســاواة يف املعاملــة فيمــا يتصــل باإلســكان  
ــتعمري والتعويضـــات عـــن    واحلصـــول علـــى مـــنح وقـــروض الـ
املمتلكات على النحو الذي يكفلـه القـانون الكـروايت. وذكـر     

ــه إ ــا    أنـ ــا رمسيـ ــدا علنيـ ــة تأكيـ ــة الكرواتيـ ــدرت احلكومـ ذا أصـ
للضــمانات الــواردة يف رســالتها، فمــن شــأن ذلــك أن يســاهم  
إىل حد بعيد يف طمأنة حماوريهـا مـن الصـرب وهتدئـة خمـاوف      

  الذين مييلون منهم حاليا إىل مغادرة املنطقة.
ــة    ــودة يف ٣٧٤٦ويف اجللســـ ــارس  ٧، املعقـــ آذار/مـــ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد  وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجملمشاورات 
الــرئيس دعـــا جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال،  

إىل بنـاء علـى طلبـه،     ،(بولندا)، مبوافقـة اجمللـس، ممثـل كرواتيـا    
التصـويت.  يف ق احلـ دون أن يكـون لـه   بـ يف املناقشـة  املشاركة 

آذار/مـارس   ٤لرئيس انتباه اجمللس إىل رسالة مؤرخة اوجـه  مث
ــة      ١٩٩٧ ــل مجهوري ــيس جملــس األمــن مــن ممث موجهــة إىل رئ

يوغوسالفيا االحتادية يطلب فيهـا إىل جملـس األمـن اختـاذ قـرار      
  .)٥٥(تيتضمن عددا من العناصر املتعلقة بإجراء االنتخابا

__________ 

  )٥٥(  S/1997/188.  

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٥٦(ساجملل

ــر   ــن يف   نظـــ ــؤرخ   جملـــــس األمـــ ــام املـــ ــني العـــ ــر األمـــ تقريـــ
األمــــم املتحــــدة االنتقاليــــة   ، بشــــأن إدارة ١٩٩٧شــــباط/فرباير  ٢٤

، ويف التطـــورات الـــيت لســـالفونيا الشـــرقية وبارانيـــا وســـريميوم الغربيـــة
جـدَّت مؤخرا يف تلك املنطقـة. ويشـري اجمللـس إىل بيـان رئيسـه املـؤرخ       

ويكـرر مطالبتـه الطـرفني بالتعـاون التـام       ١٩٩٧يناير كانون الثاين/ ٣١
  مع إدارة األمم املتحدة االنتقالية ومديرها.

جملــس األمــن األمــني العــام يف املالحظــة الــواردة يف    ويشــارك  
هـو موعـد واقعـي     ١٩٩٧نيسـان/أبريل   ١٣تقريره ومفادها أن تـاريخ  

شــريطة   وممكــن التنفيــذ إلجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة يف املنطقــة،      
  التعاون التام بني الطرفني.

جملــس األمــن أن مــن مصــلحة أفــراد الطائفــة الصــربية  ويؤكــد  
ــة اخلاصــة هبــم للمشــاركة التامــة يف هــذه      ــائق املواطن احلصــول علــى وث
االنتخابات واملشاركة يف احلياة السياسية الكرواتيـة علـى قـدم املسـاواة     

ــواطنني، علــى أســاس إعمــال احلقــو     ق والضــمانات مــع غريهــم مــن امل
املوجهـة مـن    ١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ١٣الواردة يف الرسالة املؤرخة 

حكومة كرواتيا. ويشجـب اجمللس أنشطة الزعزعة اليت تقوم هبـا بعـض   
عناصر الطائفة الصربية يف املنطقة مما خيلق جوا من التهيج وعدم الـيقني  

وراء القيــادة  السياســيني، ويطلــب مــن مجيــع املقــيمني يف املنطقــة الســري 
ــأمر مســتقبلهم بوصــفهم مــن      احلكيمــة والبقــاء يف املنطقــة واالهتمــام ب

  مواطين مجهورية كرواتيا.
جملــس األمــن علــى أن إجــراء االنتخابــات ســيتوقف    ويشــدد  

ــع الشــروط        ــاء جبمي ــا للوف ــة كرواتي ــدى اســتعداد حكوم ــى م أيضــا عل
ــات، و    ــائق، وتقــدمي البيان ــهاء يف املســبقة، مبــا يف ذلــك إصــدار الوث االنت

الوقــت املناســب مــن الترتيبــات الفنيــة الــيت تقتضــيها عمليــة التصــديق.    
ــذا        ــدم مشــجع يف ه ــا مــن تق ــة كرواتي ــه حكوم ــا حتقق ـــقر اجمللــس مب وُي
الصدد. بيد أن القلق يسـاوره ملـا اتسـم بــه تنفيـذ هـذه اإلجـراءات مـن         
عدم انتظام. وحيـث اجمللس حكومة كرواتيا على أن تضاعف جهودهـا  

ا يكفــل االنتــهاء مــن األعمــال التحضــريية التقنيــة الالزمــة إلجــراء       مبــ
  االنتخابات.

ــا علــى أن تقــوم،    وحيــث   جملــس األمــن بقــوة حكومــة كرواتي
كبـــادرة حنـــو طمأنـــة الطائفـــة الصـــربية، بإصـــدار تأكيـــد علـــين رمســـي 
للضـمانات الـيت قدمتـها شـفويا إىل إدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة علــى        

كـانون الثاين/ينـاير    ٢١األمـني العـام يف رسـالته املؤرخـة     حنو ما حـدده  
 ٢٨ ، وأن تؤكد مـن جديـد التزاماهتـا املشـار إليهـا يف الفقـرتني      ١٩٩٧

__________ 

  )٥٦(  S/PRST/1997/10.  
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من تقرير األمـني العـام. ويطلـب أيضـا مـن حكومـة كرواتيـا أن         ٢٩ و
تطبــق قــانون العفــو الــذي أصــدرته تطبيقــا عــادال ومتســقا علــى مجيــع     

ا. ويؤكــد اجمللــس أن جنــاح عمليــة إعــادة األشــخاص اخلاضــعني لواليتــه
اإلدماج بصورة سلمية يف األجل الطويل سيتوقف، إىل حد كبري، على 
التزام حكومة كرواتيا باملصاحلة وبكفالة متتـع الصـربيني املقـيمني حاليـا     

  يف املنطقة بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون الكرواتيون.
ديد املعـرب عنـه يف تقريـر    جملس األمن يف القلق الشـ  ويشارك  

األمــني العــام لعــدم إحــراز تقــدم بشــأن مســتقبل النــازحني يف املنطقــة،    
وحتقيق املعاملـة املتسـاوية فيمـا يتعلـق بتـوفري السـكن، وفـرص احلصـول         
على املنح والقروض الالزمة للبنـاء، والتعـويض عـن املمتلكـات بشـكل      

ا الشرقية وبارانيا مناسب، وفقا لالتفاق األساسي بشأن منطقة سالفوني
وسريميوم الغربية، والقانون الكـروايت. ويؤكـد اجمللـس مـن جديـد حـق       
مجيع الالجئني والنازحني يف العودة إىل ديـارهم األصـلية يف مجيـع أحنـاء     
مجهورية كرواتيـا والعـيش هنـاك يف ظـل ظـروف مـن األمـن. ويرحـب         

فونيا الشــرقية إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة لســالبــاالقتراح املقــدم مــن 
ــة   ــا وســريميوم الغربي ــم املتحــدة الســامي لشــؤون     وباراني ومفــوض األم

الالجئني بشـأن عـودة النـازحني، وحيـث حكومـة كرواتيـا علـى إجـراء         
مباحثات بشأن هذا االقتراح دون تأخري، وعلـى التعـاون بشـكل وثيـق     
ــذه،     ــة ومفــوض األمــم املتحــدة الســامي بشــأن تنفي مــع اإلدارة االنتقالي

لـبس فيـه واختـاذ تـدابري حمـددة لكفالـة        لى إصدار بيان عام واضح الوع
  احلقوق املتساوية جلميع النازحني بصرف النظر عن أصلهم العرقي.

جملـس األمـن بـالتزام كـل مـن مجهوريـة يوغوسـالفيا         ويرحب  
االحتاديــة ومجهوريــة كرواتيــا علــى إحــراز تقــدم يف عالقاهتمــا الثنائيــة،   

بتجريد منطقة احلدود مـن السـالح بصـورة دائمـة      سيما فيما يتعلق وال
وإلغاء نظام التأشريات، مما يشـكل إسـهاما رئيسـيا يف عمليـة بنـاء الثقـة       

  على الصعيد احمللي وحتقيق االستقرار يف املنطقة.
تشرين  ١٥) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧٩اجمللس إىل قراره  ويشري  

توصـيات املتعلقـة   ، ويعرب عن اعتزامه النظـر يف ال ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 
باستمرار وجود األمم املتحدة يف املنطقة مبا يتمشـى مـع تنفيـذ االتفـاق     
األساسي، وهي التوصيات اليت سيقدمها األمـني العـام يف أسـرع وقـت     

  ممكن عقب تكلل عملية إجراء االنتخابات بالنجاح.
ـــه علــى علــم     ويطلــب   جملــس األمــن إىل األمــني العــام أن يبقي

  نتظمة، وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره الفعلي.باحلالة بصورة م
  

ــؤرخ  ا   ــرر امل ــارس  ١٩ملق (اجللســة  ١٩٩٧آذار/م
  ): بيان من الرئيس٣٧٥٣

بقرار جملس األمـن  وعمال ، ١٩٩٧آذار/مارس  ٥يف   
 اإضـافي  اتقريـر  إىل اجمللـس  م األمني العامدق )،١٩٩٥( ١٠١٩

ألمـني العـام   ذكـر ا . و)٥٧(اعن حالة حقوق اإلنسان يف كرواتيـ 
ــذين    ــرواتيني الـ ــة للصـــرب الكـ ــوال األمنيـ ــره أن األحـ يف تقريـ
ــنني،    ــن املسـ ــم مـ ــابقة، ومعظمهـ ــات السـ ــون يف القطاعـ يعيشـ

سـيما يف املنطقـة الواقعـة حـول كـنني.       تزال غـري مرضـية ال   ال
ــة،      ــاء املنطقـ ــع أحنـ ــوظ يف مجيـ ــرطة امللحـ ــد الشـ ــم تواجـ ورغـ

ــا ــادة       م ــن إع ــام ع ــاجزة بشــكل ع ــت الســلطات ع ــاخ زال من
ــهاكات      ــات يف االنت ــق بالتحقيق ــا يتعل ــام. وفيم ــانون والنظ الق
الســابقة للقــانون اإلنســاين وحقــوق اإلنســان، فــإن اجلــرائم       
الكــربى الــيت وقعــت وقــت العمليــات العســكرية الكرواتيــة أو 

ظــل أغلبــها دون   ١٩٩٥حنــو ذلــك الوقــت يف صــيف عــام     
يت تسوية، وإن كان قد حتقق بعـض التقـدم بشـأن احلـوادث الـ     

وقعـــت مـــؤخرا. والحـــظ األمـــني العـــام أن الصـــعوبات الـــيت  
يواجههــا الســكان الصــرب املتبقــون خفــت بقــدر ملمــوس يف  
الشتاء املاضي نتيجة للربامج اإلنسانية املكثفـة. بيـد أن التقـدم    
كان طفيفا فيما يتعلـق بعـودة األقـارب األصـغر سـنا للصـرب       

لـك بـالرغم مـن    الكرواتيني املسنني الـذين بقـوا يف املنطقـة، وذ   
اتفـــاق تطبيـــع العالقـــات بـــني مجهوريـــة كرواتيـــا ومجهوريـــة   

. وفيمـــا يتصـــل ١٩٩٦يوغوســـالفيا االحتاديـــة املـــربم يف عـــام 
باحملكمــة، أكــد األمــني العــام أنــه ال تــزال هنــاك أســباب قويــة  
ــاع احلكومــة عــن التعــاون الكامــل.     ــدعو إىل القلــق إزاء امتن ت

ــدوليون فــإن   ــع   العــداء ال وكمــا الحــظ املراقبــون ال ــزال يطب ي
ــه     ــة يف القطاعــات الســابقة، ومــن الواضــح أن العالقــات العرقي
لكــي حيــدث أي حتســن حقيقــي للحالــة املقلقــة يف القطاعــات  
السابقة ستكون هناك حاجة يف املستقبل املنظور إىل أن تعمـل  
املنظمـــات الدوليـــة واحملليـــة علـــى الســـواء علـــى تعزيـــز الثقـــة  

  املصاحلة.  وحتقيق
آذار/مــــارس  ١٩، املعقــــودة يف ٣٧٥٣جللســــة ويف ا  
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

__________ 

  )٥٧(  S/1997/195.  
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لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجملمشاورات 
الــرئيس دعـــا جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال،  

ممثـل كرواتيـا، بنـاء علـى طلبـه، إىل      (بولندا)، مبوافقـة اجمللـس،   
  يف التصويت.ق احلدون أن يكون له بيف املناقشة اركة املش

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٥٨(ساجملل

آذار/مـارس   ٥تقرير األمني العام املـؤرخ  جملس األمن يف  نظر  
ــن     ١٩٩٧ ــراري جملـــس األمـ ــدم عمـــال بقـ ــا، املقـ  ١٠٠٩عـــن كرواتيـ

أيضـا، إىل بيـان رئيسـه     ). ويشري اجمللـس، ١٩٩٥( ١٠١٩ ) و١٩٩٥(
  .١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٢٠املؤرخ 

مــن أنـــه رغــم    وال يــزال يســاور جملــس األمــن قلــق شــديد       
تؤكــده حكومــة كرواتيــا مــن أهنــا نشــرت العــدد الــالزم مــن أفــراد     مــا

برحـوا يعيشـون يف ظـروف تتسـم      الشرطة، فإن الصرب الكرواتيني مـا 
أحناء املناطق الـيت كانـت مسـماة    بانعدام األمن على حنو خطري يف مجيع 

مناطق مشمولة حبماية األمم املتحدة وكانت تعرف بالقطاعات الغـريب  
ســيما يف منطقــة القطــاع اجلنــويب ســابقا حــول   والشــمايل واجلنــويب، ال

كنيـن، ويناشد اجمللس حكومة كرواتيـا أن تــتخذ مزيـدا مـن اخلطـوات      
  تلك املناطق. إلعادة إحالل مناخ يسوده القانون والنظام يف

جملس األمن باخنفـاض حـدة صـعوبة أحـوال معيشـة      ويرحـب   
الصرب املتبقني خالل األشهر األخرية بفضل الربامج اإلنسـانية املكثفـة   
ــة. ويف هــذا الســياق، يــدعو اجمللــس      الــيت تضــطلع هبــا املنظمــات الدولي
حكومـــة كرواتيـــا إىل أن تتحمـــل مســـؤولياهتا كاملـــة، وأن تكفـــل،       

مجيع املنظمات الدولية املختصة، حتسُّـن احلالـة االجتماعيـة    بالتعاون مع
  واالقتصادية جلميع سكان القطاعات السابقة.

جملس األمن عن قلقـه لعـدم إحـراز تقـدم ُيـذكر فيمـا       ويعرب   
يتعلق بعودة املشردين والالجئني الصرب الكـرواتيني إىل تلـك املنـاطق.    

هـا الراميـة إىل حتسـني    وهو يطلب من حكومـة كرواتيـا التعجيـل جبهود   
أوضاع األمن الشخصي واالقتصادي، وإزالة العقبات البريوقراطية الـيت  
حتول دون اإلسراع بإصـدار وثـائق مجيـع األسـر الصـربية، وحـل قضـية        
املمتلكات على وجـه السرعة، إما بإعادة املمتلكات أو التعـويض عنـها   

ــرواتيني     ــودة الصـــــرب الكـــ ــري عـــ ـــة تيســـ ــادال، بغيـــ ــا عـــ إىل تعويضـــ
  السابقة.  القطاعات
جملـس األمـن مـن حكومـة كرواتيـا أن تقطـع الشـك        ويطلـب   

باليقني فيما يتعلق بتنفيذ قانون العفو الشامل، وذلك بوجـه خاص عـن  
__________ 

  )٥٨(  S/PRST/1997/15.  

طريــق القيـــام دون تــأخري بوضـــع قائمـــة املشتبـــه يف ارتكـــاهبم جـــرائم    
ــانون       ــا للق ــوفرة ووفق ــة املت ــى األدل ــاء عل ــهائي بن حــرب، يف شــكلها الن
الدويل، ووضع حـد لالعتقاالت التعسـفية وخصوصـا االعتقـاالت الـيت     

  يتعرض هلا الصرب العائدون إىل كرواتيا.
ـــر   ــن     ويشيـ ــة عـ ــا املنبثقـ ــات كرواتيـ ــن إىل التزامـ ــس األمـ جملـ

الصكوك العامليـة حلقـوق اإلنسـان الـيت هـي طـرف فيهـا. وهـو يرحـب          
ك توقيعها علـى  بالتزامات حكومة فيما يتصل مبجلس أوروبا، مبا يف ذل

االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية ويتوقع مـن حكومـة كرواتيـا    
  أن تفـي بتلك االلتزامات على الوجـه األكمل.

برحـت   جملس األمن القلق لكون حكومة كرواتيا ماويساور   
تــأىب أن تتعــاون علــى النحــو الكامــل مــع احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا  

 ٨٢٧على واجب حكومـة كرواتيـا، وفقـا للقـرار      السابقة. وهو يؤكد
)، بــأن تســتجيب علــى وجـــه الســرعة وبصــورة كاملــة جلميــع ١٩٩٣(

طلبات احملكمة الدولية. ويدعو اجمللس أيضا حكومة كرواتيا إىل إجـراء  
ســيما  حتقيقــات يف االنتــهاكات اخلطــرية للقــانون اإلنســاين الــدويل، ال  

ــات   ــالل العمليـ ــة خـ ــهاكات املرتكبـ ــام   االنتـ ــكرية يف عـ ، ١٩٩٥العسـ
  وحماكمة املتهمني بارتكاهبا.

جملـــس األمـــن علـــى أمهيـــة تنفيـــذ التـــدابري املبينـــة يف  ويشــــدد  
الفقرات أعاله تنفيذا فعاال من أجـل تعزيـز الثقـة واملصـاحلة يف كرواتيـا      
ــا وســريميوم        ــرقية وباراني ــة ســالفونيا الش ــج منطق ــادة دم وكــذلك إلع

ويف هـذا السـياق، يطلـب اجمللـس إىل األمـني       الغربية بالوسائل السلمية.
العام أن يواصل إبقـاءه علـى علـم بانتظـام وأن يقـدم مـن جديـد تقريـرا         
ــك يف       ــا، وذل ــة حقــوق اإلنســان يف كرواتي ــة اإلنســانية وحال عــن احلال

علــى النحــو  ١٩٩٧متوز/يوليــه  ١تقريــره الــذي ســيقدم حبلــول تــاريخ  
  ).١٩٩٦( ١٠٧٩من القرار  ٦املشار إليه يف الفقرة 

  
(اجللســة  ١٩٩٧نيســان/أبريل  ٢٥املقــّرر املــؤرخ   

 ): بيان من الرئيس٣٧٧٢

 ١٠٩٣القرار بـ  وعمـال ، ١٩٩٧نيسان/أبريل  ١٤يف   
ــدم     ١٩٩٧( ــرا عــن التق ــس تقري ــام إىل اجملل ــّدم األمــني الع )، ق

احملــرز يف تنفيــذ اخليــارات العمليــة الــيت اقترحهــا مراقبــو األمــم  
جــل حتســني الســالمة واألمــن يف    املتحــدة العســكريون مــن أ  

ــوفري       ــق بت ــا يتعل ــرة بريفالكــا، وخباصــة يف م ــة شــبه جزي منطق
حرية احلركة للمـراقبني العسـكريني يف املنطقـة كلـها واحتـرام      
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وأشـار األمـني العـام يف تقريـره      .)٥٩(نظام التجريد من السالح
تلــــك إىل أنّ الطــــرفني مل حيــــرزا أي تقــــدم صــــوب اعتمــــاد 

ل جزءا من اإلجراءات الـيت اقترحتـها بعثـة    اخليارات اليت تشك
مــن أجـــل   ١٩٩٦األمــم املتحـــدة يف بريفالكــا يف أيار/مـــايو   

التخفيف من حدة التوتر وحتسني السالمة واألمن يف املنطقـة.  
وأفاد بـأنّ االنتـهاكات املتواصـلة لنظـام التجريـد مـن السـالح        

فـرض القيـود علـى     نواصـال يزالـت مسـتمرة وأنّ الطـرفني     مـا 
ة حركـة البعثــة. وأبلـغ األمـني العــام اجمللـس بـأنّ الطــرفني      حريـ 

بعــد ذكــرا أنّ املفاوضــات الثنائيــة املســتمرة بينــهما مل تتنــاول   
بشــكل مباشــر قضــية بريفالكــا، وأّنهمــا مل حيــرزا أي تقــدم       
صــوب التوصــل إىل تســوية للخــالف. وقــال األمــني العــام إنّ   

يتــها ضــمن البعثــة، يف هــذه احلالــة، ستواصــل االضــطالع بوال 
إطــار العوائــق العمليــة القائمــة. وستواصــل أيضــا بــذل اجلهــود 
لتعزيــز األمــن والســالمة يف منطقــة مســؤوليتها، ولإلســهام يف   

  بناء الثقة بني الطرفني.
ــان/أبريل  ٢٥املعقـــودة يف ، ٣٧٧٢ ة اجللســـويف   نيسـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

ــه  اجملأدرج  ة،الســابق اجمللــس مشــاورات لــس يف جــدول أعمال
تقرير األمـني العـام. ويف اجللسـة نفسـها، أدىل الـرئيس بالبيـان       

  :)٦٠(التايل باسم اجمللس

نيسـان/   ١٤نظر جملس األمـن يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ        
ــل  ــم املتحــدة يف بريفالكــا وهــو      ١٩٩٧أبري ــراقيب األم ــة م ــق ببعث املتعل

  احلالة بوجه عام يف بريفالكا.يعرب عن خيبة أمله لعدم حتسن 
ويعرب جملس األمن عن قلقه إزاء تقييم األمني العام، ومفـاده    

أنه يف حني أن احلالة مستقرة بوجـه عـام، فـإن عـدة تطـورات أدت إىل      
ــوتر باملنطقــة. واجمللــس قلــق بوجــه خــاص إزاء مــا ورد يف     ــادة يف الت زي

التجريــد مــن  التقريــر مــن وصــف حلــاالت االنتــهاك املســتمرة لنظــام       
السالح، مبا يف ذلك عمليات نقل أسلحة ثقيلـة وقـوات شـرطة خاصـة     
تابعة جلمهورية كرواتيا، ودخول زورق مسلح بالقـذائف تـابع لبحريـة    

__________ 

  )٥٩(  S/1997/311.  
  )٦٠(  S/PRST/1997/23.  

مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة إىل املنطقــة اجملــردة مــن الســالح، يف        
  جتاهل للشواغل والطلبات اليت أبداها اجمللس سابقا.

الطــرفني إىل أن ميتنعــا عــن القيــام بــأي أعمــال ويــدعو اجمللــس   
استفزازية أيا كان نوعها، وأن يوقفا األعمال اليت تشكل انتهاكا لنظام 
املنطقة اجملـردة مـن السـالح، وأن يتعاونـا تعاونـا تامـا مـع مـراقيب األمـم          

  املتحدة العسكريني.
ويشري جملس األمن أيضا إىل املالحظات اليت وردت يف تقرير   

 العام عن عدم حدوث أي تقدم صوب اعتماد اخليارات العمليـة  األمني
ــى الطــرفني يف       ــم املتحــدة عل ــون العســكريون لألم ــا املراقب ــيت اقترحه ال

، على النحو املشار إليه يف تقرير األمـني العـام املـؤرخ    ١٩٩٦أيار/مايو 
، مـن أجـل حتسـني السـالمة واألمـن      ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٣١

ــة. ويكــ  ــارات    يف املنطق رر اجمللــس مناشــدته الطــرفني اعتمــاد هــذه اخلي
العملية بغرض تنفيذها يف أقرب وقـت مـن أجـل إزالـة األلغـام األرضـية       
املوجــودة يف املنــاطق الــيت يقــوم فيهــا املراقبــون العســكريون بــدوريات.  
ــذ     ــة حركــة املــراقبني العســكريني ويف تنفي وأن يوقفــا تدخلــهما يف حري

  واليتهم.
مـــــن جبمهوريـــــة كرواتيـــــا ومجهوريـــــة ويهيـــــب جملـــــس األ  

يوغوسالفيا االحتادية أن تقوما بتسـوية مسـألة بريفالكـا املتنـازع عليهـا      
عن طريق املفاوضـات الثنائيـة عمـال باالتفـاق املتعلـق بتطبيـع العالقـات        

، ١٩٩٦آب/أغســـــطس  ٢٣الـــــذي وقّعـــــه الطرفـــــان يف بلغـــــراد يف  
  سن اجلوار.واستلهاما لروح ميثاق األمم املتحدة وعالقات ح

ويؤكد جملس األمـن ثقتـه يف أداء املـراقبني العسـكريني لألمـم        
املتحدة ملهامهم ويؤيد هذه املهام. ويعرب أيضـا عـن تقـديره للمـراقبني     
العسكريني وللدول األعضاء اليت قامت بتـوفري األفـراد وغـري ذلـك مـن      

  أشكال الدعم.
  وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره.  

  
(اجللســـــة  ١٩٩٧أيار/مـــــايو  ٨ملـــــؤرخ املقـــــّرر ا  

 ): بيان من الرئيس٣٧٧٥

موجهـة إىل   ١٩٩٧نيسـان/أبريل   ٢٩رسالة مؤرخة ب  
أبلــغ األمــني العــام اجمللــس بنتــائج      ،)٦١(رئــيس جملــس األمــن  

 ١٩٩٧نيسـان/أبريل   ١٤و  ١٣االنتخابات اليت جرت يومي 
يف منطقــــة ســــالفونيا الشــــرقية وبارانيــــا وســــريميوم الغربيــــة  

ــ ــة  املوضـ ــدة االنتقاليـ ــم املتحـ ــالفونيا ل وعة حتـــت إدارة األمـ سـ
__________ 

  )٦١(  S/1997/343.  
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ــا وســريميوم الغربيــ   ــام يف  الشــرقية وباراني ة. وذكــر األمــني الع
تقريره أنّ رئيس اإلدارة االنتقالية أبلغه بأّنه مل يكن هنـاك مـن   
الحـــظ أو أفـــاد بوجـــود أعمـــال ختويـــف أو عنـــف أو تزويـــر 

أو بعـدها، وهـو    لالنتخابات قبل إجراء االنتخابات أو أثناءهـا 
مــا شــكّل خطــوةً ضــرورية يف مواصــلة التقــدم صــوب إعــادة    
التكامــل يف املنطقــة ســلميا، وفــتح طريــق العــودة يف االجتــاهني 
أمام مجيع املشردين يف كرواتيا. ويف هذا الصـدد، كـان هنـاك    

 نيسـان/  ٢٤تقّدم سـريع متثـل يف اعتمـاد حكومـة كرواتيـا يف      
  عليها بشأن العودة.لإلجراءات املّتفق  ١٩٩٧أبريل 

 ١٩٩٧أيار/مـايو   ٨املعقودة يف ، ٣٧٧٥ ة اجللسويف  
ــذي    ــاهم ال ــا للتف ــد وفق ــه يف مشــاورات  كــان ق  مت التوصــل إلي

. يف جـــدول أعمالـــهالرســـالة لـــس اجملأدرج  الســـابقة، اجمللـــس
ــب  ــرار وعقـ ــة    إقـ ــرئيس (مجهوريـ ــا الـ ــال، دعـ ــدول األعمـ جـ

إىل  ،علــى طلبــهبنــاء كوريــا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل كرواتيــا، 
ت. التصـوي يف ق احلـ يكـون لـه    دون أنبـ  املناقشـة املشاركة يف 

أيار/مــايو  ٢الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة  وجــه و
فيهـا   يوجـه موجهة إىل األمـني العـام مـن ممثـل هولنـدا       ١٩٩٧

 نيســان/ ٣٠االنتبــاه إىل بيــان صــادر عــن االحتــاد األورويب يف 
  .)٦٢(ت يف كرواتيابشأن االنتخابا ١٩٩٧أبريل 

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٦٣(اجمللس

نيسـان/   ٢٩يرحب جملس األمن برسالة األمني العام املؤرخـة    
اليت حييل هبا النتائج الـيت خلصـت إليهـا اإلدارة االنتقاليـة      ١٩٩٧أبريل 

 ١٩٩٧ نيسـان/أبريل  ١٣بشأن جناح إجراء االنتخابات اليت بـدأت يف  
ــة يف مجهوريــة       ــا وســريميوم الغربي ــرقية وباراني ــة ســالفونيا الش يف منطق
كرواتيا، حتت إشراف إدارة األمم املتحدة االنتقالية لسـالفونيا الشـرقية   

  وبارانيا وسريميوم الغربية.
ــة يف تقييمهــا الــذي       ويتفــق جملــس األمــن مــع اإلدارة االنتقالي

يشـكل خطـوة ضـرورية مـن     يفيد بأن إجـراء هـذه االنتخابـات بنجـاح     
__________ 

  )٦٢(  S/1997/348.  
  )٦٣(  S/PRST/1997/26.  

ــلميا،       ــة سـ ــل إىل املنطقـ ــادة التكامـ ــوب إعـ ــدم صـ ــلة التقـ ــل مواصـ أجـ
يشــكل معلمــا هامــا مــن معــامل حتقيــق التمثيــل الشــرعي للســكان    كمــا

احمللــيني يف النظــام الدســتوري والقــانوين الكــروايت. وهــو حيــث علــى       
وري التعجيل بتشكيل هيئات احلكومة احمللية املنتخبة حديثا والتنفيذ الف

والتــام للتعهــدات الــواردة يف االتفــاق األساســي والرســالة املوجهــة مــن  
، مبـا يف ذلـك إنشـاء    ١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ١٣حكومة كرواتيا يف 

اجمللس املشترك للبلديات وتعيني الصـرب احمللـيني يف املناصـب املكفولـة     
  هلم يف اهلياكل الربملانية واإلدارية لكرواتيا.

مـن علـى مـا خلصـت إليـه اإلدارة االنتقاليـة       ويشدد جملـس األ   
ــدها حــدوث       ــا أو بع ــات أو يف أثنائه ــل االنتخاب ــه مل ُيالحــظ قب مــن أن

ختويف أو عنف أو خمالفات انتخابية، وأنه مل يبلغ عن وقوع شـيء   أي
مــن ذلــك. واجمللــس يرحــب مبــا أبــداه أطــراف العمليــة مــن حســن نيــة    

  ورغبة يف التعاون.
ية عودة مجيع األشخاص املشـردين يف  ويؤكد جملس األمن أمه  

كرواتيــا مــن اجلــانبني، فضــال عــن حــق املقــيمني يف دولــة يف أن خيتــاروا 
حبرية املكان الذي يريدون اإلقامة فيه. ويف هذا الصدد، يرحب باتفـاق  
ــودة. وحيــث       ــة للع ــاإلجراءات التنفيذي ــين ب ــل املشــترك املع ــق العام الفري

تفـاق بدقـة. ويطلـب اجمللـس مـن      حكومة كرواتيا على أن تنفذ هـذا اال 
ــاق األساســي        ــى أســاس االتف ــة عل ــاون حبســن ني ــا التع اجلــانبني كليهم
ــا يف ذلــك حقــوق       ــرام حقــوق اإلنســان، مب ــى ضــرورة احت ويشــدد عل
األشخاص املنتمني إىل أقليـات، يف مجيـع أحنـاء البلـد، مـن أجـل ضـمان        

  جناح عملية إعادة التكامل.
ــديره إل     ــن تقـ ــن عـ ــرب جملـــس األمـ ــدة  ويعـ ــم املتحـ دارة األمـ

االنتقالية لسالفونيا الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية، ولعناصر اجملتمـع  
ــا،       ــاون يف أوروب ــون مــن منظمــة األمــن والتع ــيهم املراقب ــدويل، مبــن ف ال
وجملــس أوروبــا وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، الــذين كــان جلهــودهم   

جمللـس علـى اإلدارة   الفضل يف إتاحة إجراء االنتخابات بنجـاح. ويـثين ا  
االنتقالية ملعاجلتها املصاعب التقنيـة باختاذهـا إجـراءات حامسـة أسـهمت      

  إسهاما كبريا يف إجراء االنتخابات بنجاح.
ويتطلع جملس األمن إىل تلقي توصيات األمني العام، يف ضوء   

ــاق األساســي، بشــأن        ــاء باالتف ــدم يف الوف ــن تق ــا حتــرزه األطــراف م م
املتحـدة يف سـالفونيا الشـرقية وبارانيـا وسـريميوم      مواصلة وجـود األمـم   

الغربية، ورمبا يكون ذلك على شكل إدارة انتقالية معاد تشكيلها متشيا 
مع الوفاء بأحكام االتفـاق األساسـي لفتـرة األشـهر السـتة الـيت تبـدأ يف        

  ).١٩٩٦( ١٠٧٩، وفقا لقراره ١٩٩٧متوز/يوليه  ١٦
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ــؤرخ    ــّرر املــــــــ ــه  ١٤املقــــــــ  ١٩٩٧متوز/يوليــــــــ
) ١٩٩٧( ١١١٩): القــــراران ٣٨٠٠ (اجللســــة

 )١٩٩٧( ١١٢٠ و

ــه  ١يف    ــال، ١٩٩٧متوز/يوليــ ــ وعمــ  ١٠٩٣القرار بــ
)، قـّدم األمـني العـام إىل اجمللــس تقريـرا عـن احلالــة يف      ١٩٩٧(

ــا       ــة كرواتيـ ــه مجهوريـ ــذي أحرزتـ ــّدم الـ ــن التقـ ــا وعـ بريفالكـ
 ســالفيا االحتاديــة يف التوصــل إىل تســوية حتــلّ  وومجهوريــة يوغ

ــلمية  ــائل السـ ــا بالوسـ ــام يف   .)٦٤(خالفاهتمـ ــر األمـــني العـ وذكـ
زاال يتشبثان بتفسريين خمتلفني للمنازعـة   تقريره أنّ الطرفني ما

على بريفالكا. فكرواتيا ترى أّنها مسألة متعلقة بـاألمن ال بـد   
من تسويتها بترتيبات توفّر األمـن لكـل دولـة داخـل حـدودها      

فيا االحتادية تـرى أنّ املنازعـة   سالواحلالية، ولكّن مجهورية يوغ
تــدور حــول اقتنــاء أراضــي شــبه جزيــرة بريفالكــا. والطرفــان   
يؤكدان مع ذلك تقييمهما اإلجيايب للدور الذي تقـوم بـه بعثـة    
مــراقيب األمــم املتحــدة يف بريفالكــا يف الّتخفيــف مــن حـــّدة       

احلفاظ على االسـتقرار يف املنطقـة. وأعـرب األمـني     يف التوّتر و
ن اقتناعــه بــأنّ وجــود البعثــة يبقــى ضــروريا لتهيئــة       العــام عــ 

الظـــروف املفضـــية إىل تســـوية للمنازعـــة بواســـطة التفـــاوض. 
ولــذلك، فقــد أوصــى بتمديــد واليــة البعثــة لفتــرة ســتة أشــهر   

  .١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ١٥أخرى حىت 
، وعمـــال بـــالفقرتني   ١٩٩٧حزيران/يونيـــه   ٢٣ويف   

)، قـّدم األمـني   ١٩٩٦( ١٠٧٩من قرار جملس األمـن   ٧و  ٦
ــرا    ــام إىل اجمللــس تقري ــا  الع نشــطة إدارة أل يتضــمن عرضــا عام
سـالفونيا الشـرقية وبارانيـا وسـريميوم     ل األمم املتحدة االنتقالية

ة، ويصــف احلالــة اإلنســانية وحالــة حقــوق اإلنســان يف  الغربيــ
بشـأن   توصـيات األمـني العـام   كرواتيا. ويتضّمن التقريـر أيضـا   

، ١٩٩٧متوز/يوليـه   ١٥تحـدة يف املنطقـة بعـد    وجود األمم امل
وذلــك علــى ضــوء التقــدم الــذي أحرزتــه األطــراف يف الوفــاء   

__________ 

  )٦٤(  S/1997/506.  

وأشـار األمـني العـام يف تقريـره      .)٦٥(بأحكام االتفاق األساسي
ــل يف    ــرها بالكامـ ــذ نشـ ــت، منـ ــة حققـ إىل أنّ اإلدارة االنتقاليـ

ج املنطقة، إجنازات كبرية يف التجريد من السالح وإعادة إدمـا 
املؤسســات وهتيئــة الظــروف الــيت أتاحــت تنظــيم انتخابــات       
ناجحة يف نيسان/أبريل، وذلك على الـرغم مـن أّنـه مل ُيشـرع     
بعـــد يف إعـــادة إدمـــاج الســـكان. وقـــد أكّـــد الـــرئيس فرانيـــو  

ــان ــا      تودميـ ــف التزاماهتـ ــاء مبختلـ ــا الوفـ ــزام كرواتيـ ــّددا اعتـ جمـ
منيـة حمـددة   وضماناهتا، غري أّنه مل ترد أي بـرامج أو جـداول ز  

هبذا الشأن. ومن األمور الـيت تـدعو إىل القلـق بصـورة خاصـة      
دخــول املنطقــة بــال  يتــيحاعتــزام كرواتيــا املعلــن األخــذ بنظــام 

قيود دون اختاذ التدابري الالزمة ملنع العناصر الكرواتية املتطرفـة  
مــن مضــايقة وختويــف الســكان احمللــيني. وأبلــغ األمــني العــام     

شــاكل منــها تفّجــر موجــات مــن أعمــال  اجمللــس جبملــة مــن امل
ــايقة والتخويـــف     ــن املضـ ــرب، ومـ ــد الصـ ــة ضـ العنـــف العرقيـ
املتزايـــدين للصـــرب، والدعايـــة املعاديـــة املســـتمرة يف وســـائط 
اإلعـــالم الكرواتيـــة، والــــتأخريات اخلطـــرة يف بـــدء تشـــغيل      

ــة الصــرب       ــال إنّ ثق ــة. وق ــة يف املنطق يف املؤسســات الكرواتي
عــدم الوفــاء بــالوعود الكرواتيــة يف  مســتقبلهم ضــعيفة بســبب 

ــها وعلــى أرض الواقــع. وبالفعــل،    اعتمــاد الصــرب   ازدادحين
على اإلدارة االنتقالية يف توفري احلماية هلـم ومل يـتقلص خـالل    
األشهر العديدة املاضية. وقال األمني العام إنّ اخلـربة املكتسـبة   
مـــؤخرا فيمـــا يتعلـــق بعـــودة الكـــرواتيني إىل املنطقـــة أكّـــدت   
ضرورة القيام بأعمال حتضريية فعالة إلعـادة بنـاء جمتمـع حملـي     

بشكل جيد. وأبلغ اجمللـَس بـأنّ كرواتيـا     يعملمتعدد األعراق 
تعتقد أّنه بإجراء االنتخابات بنجاح ستكون اإلدارة االنتقاليـة  
ــل         ــي نق ــذا ينبغ ــها؛ ول ــن واليت ــذي م ــد أجنــزت اجلــزء التنفي ق

وسـحب العنصـر العسـكري    السيادة على املنطقـة إىل كرواتيـا   
لإلدارة االنتقالية وحصر الوجـود املـدين البـاقي لألمـم املتحـدة      
يف بعثة للرصـد واملراقبـة إىل أن حتـلّ حملـها بعثـة مراقبـة طويلـة        

__________ 

  )٦٥(  S/1997/487.  
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ــا. وقــد حــذّر     األجــل تابعــة ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
من التبعات السـلبية علـى العالقـات واملصـاحلة      تودميانالرئيس 
الواليــة التنفيذيــة لــإلدارة   جــرى متديــدتيــة الصــربية إذا الكروا

ــة     ــيني ومجهوريــ ــرب احمللــ ــل موقــــف الصــ ــة. ويتمثــ االنتقاليــ
سالفيا االحتادية، الـيت سـتكون جهـة االسـتقبال الرئيسـية      ويوغ

لالجــئني الصــرب مــن املنطقــة يف حالــة إخفــاق عمليــة إعــادة    
ــه ينبغــي أن حتــتفظ اإلدارة االنتقاليــ  أاإلدمــاج، يف  ــها ّن ة بواليت

كـانون   ١٥انتهاء الفترة االنتقاليـة املوّسـعة يف   حني احلالية إىل 
سـبيل أمامهـا    . بيد أنّ كرواتيا تـرى أّنـه ال  ١٩٩٨الثاين/يناير 

دامت املنطقة خاضعة لسـلطة اإلدارة   لتنفيذ برامج املصاحلة ما
دام العنصــر العســكري الكــبري لــإلدارة يشــكل  االنتقاليــة، ومــا
حيــول دون عــودة احليــاة إىل طبيعتــها. وقــال      حــاجزا نفســيا 

األمني العام إنّ مدير اإلدارة االنتقالية سيقوم، من أجل تبديـد  
مــن خمــاوف كرواتيــا، بنقــل املســؤولية عــن اجلــزء الرئيســي       

إلدارة املدنيــة للمنطقــة إىل الســلطة التنفيذيــة الكرواتيــة مــع      ا
ت إذا احتفاظــه بســلطته وقدرتــه علــى التــدخل وإلغــاء القــرارا  

تــــدهورت احلالــــة وتعرضــــت منجــــزات اإلدارة للتهديــــد.     
وستكون وترية نقل املسؤولية متناسبة مع ما تثبته كرواتيا مـن  
قــدرة علــى طمأنــة الســكان الصــرب وعلــى النجــاح يف إجنــاز  
إعادة اإلدماج بسالم. ويف املرحلة الثانية، ورهنا بأداء مرضـي  

  نفيذية الباقية.إليها املهام التمن قبل كرواتيا، سُتنقل 
وأعرب األمني العام عن قلقه إزاء احتمـال أن ُتفضـي     

ــحاب اإلدارة     ــا وانســ ــلطة إىل كرواتيــ ــل الســ ــة يف نقــ العجلــ
االنتقالية الوشيك إىل نـزوح مجـاعي للصـرب، وهـو مـا ميكـن       
أن يؤدي إىل انتكاسـة خطـرية يف عمليـة تطبيـع العالقـات بـني       

ــد لألمــن اإلقليمــي األوســ    ــا، وترســيخ  الطــرفني، وهتدي ع نطاق
ــة يف      ــة اجلماعي لســابقة غــري حممــودة يف جهــود الســالم الدولي

ســتراتيجية اخلــروج واهلرســك. ولــذلك، فقــد اعتــرب ا البوســنة 
على مرحلتني مبثابة برنامج يتسـم بالكفـاءة يف إعـادة اإلدمـاج     
ســلميا ويف انســحاب اإلدارة االنتقاليــة مــن املنطقــة. والشــرط  

ــاون    ــو التع ــذلك ه ــة     األساســي ل ــب حكوم ــن جان ــل م الكام
كرواتيـــا الـــيت ال يـــزال يـــتعني عليهـــا أن تبـــدي عزمهـــا علـــى  

يف النــهوض مبســؤولياهتا. وإذا مل تتحقــق ثقــة الســكان احمللــيني 
إعــادة اإلدمــاج يف املنطقــة علــى حنــو مســتدام، فســيتعّين علــى  

ــول      ــة حبلـ ــيم احلالـ ــاود تقيـ ــن أن يعـ ــس األمـ ــرين  ١٥جملـ تشـ
  .١٩٩٧األول/أكتوبر 

متوز/يوليـــــه  ١٤املعقـــــودة يف ، ٣٨٠٠ ةاجللســـــ ويف  
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

ــه  اجملأدرج  الســابقة، اجمللــس مشــاورات لــس يف جــدول أعمال
جــدول األعمــال، دعــا   إقــراراألمــني العــام. وعقــب   تقريــرّي

ــا    ــا وإيطاليـ ــة اجمللـــس، ممثلـــي أملانيـ ــويد)، مبوافقـ الـــرئيس (السـ
إىل املشـــاركة يف  م،بنـــاء علـــى طلبـــه  واتيـــا، وبلجيكـــا وكر

ــ املناقشـــة ــ دون أنبـ ــ ميكـــون هلـ  ووجـــهت. التصـــوييف ق احلـ
 أثنـاء أُعـّد يف   كـان قـد   الرئيس انتباه اجمللـس إىل مشـروع قـرار   

وإىل مشـروع قـرار آخـر مقـدَّم      )٦٦(مشاورات اجمللس السـابقة 
ــا    ــا والربتغـــال وبلجيكـ ــا وإيطاليـ مـــن االحتـــاد الروســـي وأملانيـ

ويد وفرنســــا واململكــــة املتحــــدة والواليــــات املتحــــدة والســــ
ــان، مث  ــا  انضــمت والياب ــة كوري ــدمي مشــروع  مجهوري إىل مق

ــالة   ووجـــه .)٦٧(القـــرار ــاه اجمللـــس إىل رسـ ــا انتبـ الـــرئيس أيضـ
ــه  ٧مؤرخــة  ــن     ١٩٩٧متوز/يولي ــام م ــني الع ــة إىل األم موجه

ظمــة حييــل هبــا قــرارا اختــذه اجمللــس الــدائم ملن )٦٨(ممثــل الــدامنرك
ــا يف   ــاون يف أوروب ــن والتع ــة يف     األم ــق بوجــود املنظم ــا يتعل م

  سالفونيا الشرقية بكرواتيا.
ــرار األول      ــروع القـ ــرح مشـ ــها، طُـ ــة نفسـ ويف اجللسـ

)، ١٩٩٧( ١١١٩القـرار   بوصفهللتصويت واعُتمد باإلمجاع 
  ما يلي نصه: ويف

__________ 

  )٦٦(  S/1997/537.  
  )٦٧(  S/1997/528.  
  )٦٨(  S/1997/522.  
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  ،إن جملس األمن  
ة إىل إىل قراراته السـابقة ذات الصـلة، وبصـفة خاصـ     إذ يشري  
، ١٩٩٢تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٦) املــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٧٩قراراتــــه 

 ١٠٢٥، و ١٩٩٥آذار/ مــــــــارس  ٣١) املــــــــؤرخ ١٩٩٥( ٩٨١ و
 ١٠٣٨، و ١٩٩٥تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب   ٣٠) املــــــؤرخ ١٩٩٥(
) ١٩٩٦( ١٠٦٦، و ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ١٥) املؤرخ ١٩٩٦(

ــؤرخ  ــه  ١٥املــــــ ــ١٩٩٧( ١٠٩٣، و ١٩٩٦متوز/يوليــــــ ؤرخ ) املــــــ
ــانون الثاين/ينـــاير   ١٤ ــان رئيســـه املـــؤرخ     ١٩٩٧كـ ــال عـــن بيـ ، فضـ
  ،١٩٩٧نيسان/أبريل  ٢٥

  ،١٩٩٧متوز/يوليه  ١يف تقرير األمني العام املؤرخ  وقد نظر  
تأكيـــد التزامـــه باســـتقالل مجهوريـــة  وإذ يعيـــد مـــرة أخـــرى  

  كرواتيا وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،
فقـا يف حتقيـق أي تقـدم    أن الطـرفني أخ  الحظ مع القلقيوإذ   

ــدة       ــم املتحـ ــو األمـ ــا مراقبـ ــيت اقترحهـ ــة الـ ــارات العمليـ ــاد اخليـ يف اعتمـ
ــايو   ــر    ١٩٩٦العســكريون يف أيار/م ــه يف تقري ــى النحــو املشــار إلي ، عل

، لتخفيـف حـدة   ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ٣١األمني العام املؤرخ 
ىل تســوية التــوتر وحتســني الســالمة واألمــن يف املنطقــة، أو يف التوصــل إ 

  سلمية ملسألة برسفالكا،
املالحظة الواردة يف تقريـر األمـني العـام     وإذ حييط علما أيضا  

ومفادهـا أن وجـود مـراقيب األمـم املتحـدة       ١٩٩٧متوز/يوليه  ١املؤرخ 
العسكريني ما زال أساسيا للمحافظة علـى الظـروف املؤديـة إىل تسـوية     

  تفاوضية ملسألة بريفالكا املتنازع عليها،
أن احلالة يف كرواتيا ال تزال تشكل هتديـدا للسـالم    وإذ يقرر  

  واألمن الدوليني،
ملراقيب األمم املتحدة العسكريني بـأن يواصـلوا    يأذن  - ١  

رصد نزع السالح يف شـبه جزيـرة    ١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ١٥حىت 
) والفقرتني ١٩٩٥( ٩٨١) و ١٩٩٢( ٧٧٩بريفالكا، وفقا للقرارين 

كــانون األول/ديســمرب  ١٣تقريــر األمــني العــام املــؤرخ مــن  ٢٠و  ١٩
  ؛١٩٩٥

ــة     جيــدد  - ٢   ــا املتبادل ــرام التزاماهتم ــداءه للطــرفني الحت ن
وتنفيذ اتفـاق تطبيـع العالقـات املـربم بـني مجهوريـة كرواتيـا ومجهوريـة         

ــة يف  ــامال،  ١٩٩٦آب/أغســـطس  ٢٣يوغوســـالفيا االحتاديـ ــذا كـ تنفيـ
اقترحهــــا مراقبــــو األمــــم املتحــــدة  واعتمــــاد اخليــــارات العمليــــة الــــيت

ــع       ــف مجي ــة، ووق ــن يف املنطق ــة حتســني الســالمة واألم العســكريون بغي
ــزع الســالح واألنشــطة العســكرية أو غريهــا مــن      ــهاكات لنظــام ن االنت
األنشــطة الــيت ميكــن، أن تزيــد مــن حــدة التــوتر، والتعــاون الكامــل مــع  

يـة حركتـهم،   مراقيب األمم املتحدة العسكريني، وضمان سـالمتهم وحر 
  بعدة طرق من بينها إزالة األلغام؛

إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس حبلـول       يطلب  - ٣  
تقريـــرا عـــن احلالـــة يف شـــبه جزيــــرة      ١٩٩٨كـــانون الثاين/ينـــاير    ٥

بريفالكا، وكذلك عن التقدم الذي حترزه مجهورية كرواتيا ومجهوريـة  
حلـل خالفاهتمـا بالوسـائل    يوغوسالفيا االحتادية حنو التوصـل إىل تسـوية   

  السلمية؛
إىل مــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني وقــوة  يطلــب  - ٤  

تثبيت االستقرار املتعددة اجلنسيات اليت أذن هبا جملـس األمـن يف القـرار    
أن  ١٩٩٦كـــــانون األول/ديســـــمرب   ١٢) املـــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨

  يتعاونا تعاونا كامال؛
  فعلي.إبقاء املسألة قيد نظره ال يقرر  - ٥  

  
ويف اجللســـة نفســـها، طُـــرح مشـــروع القـــرار الثـــاين    

)، ١٩٩٧( ١١٢٠القـرار   بوصفهللتصويت واعُتمد باإلمجاع 
  ما يلي نصه: ويف

  ،إن جملس األمن  
سـالفونيا  إىل مجيع قراراتـه ذات الصـلة بشـأن أقـاليم     إذ يشري   

 الشرقية وبارانيـا وسـريميوم الغربيـة التابعـة جلمهوريـة كرواتيـا، وبصـفة       
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٢) املـؤرخ  ١٩٩٥( ١٠٢٣خاصة إىل قراراتـه  

تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب   ٣٠) املــــــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٢٥، و ١٩٩٥
، ١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير  ١٥) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٣٧، و ١٩٩٥

 ١٠٦٩، و ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٣١) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٣و 
ــه  ٣٠) املــؤرخ ١٩٩٦( ) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧٩و  ١٩٩٦متوز/يولي

  ،١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥
التزامـــه باســـتقالل مجهوريـــة  وإذ يعيـــد مـــرة أخـــرى تأكيـــد  

كرواتيا وسيادهتا وسـالمتها اإلقليميـة، وإذ يشـدد يف هـذا الصـدد علـى       
أن أقاليم سـالفونيا الشـرقية وبارانيـا وسـريمويوم الغربيـة تشـكل أجـزاء        

  تتجزأ من مجهورية كرواتيا، ال
ــديره    ــبرية إلدارة األمـــم   وإذ يعـــرب عـــن تقـ ــازات الكـ لإلجنـ

املتحدة االنتقالية لسالفونيا الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربيـة يف تيسـري   
التقـــدم حنـــو عـــودة اإلقلـــيم إىل ســـيطرة مجهوريـــة كرواتيـــا بالوســـائل   
ــراد العســكريني       ــديره لألف ــق تق الســلمية، وإذ يعــرب كــذلك عــن عمي

التابعني لإلدارة االنتقالية إلسهاماهتم البارزة يف مهمـة   واملدنيني املتفانني
اإلدارة االنتقاليــة، وللمــدير االنتقــايل الســيد جــاك بــول كاليــن لقيادتــه  

  وتفانيه،
ــري   ــالفونيا    وإذ يشـ ــة سـ ــأن منطقـ ــي بشـ ــاق األساسـ إىل االتفـ

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٢الشرقية وبارانيـا وسـريميوم الغربيـة املوقـع يف     
جانب حكومة مجهورية كرواتيـا واجلماعـة الصـربية احملليـة     من  ١٩٩٥
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(االتفاق األساسي)، الـذي يـدعو إىل الثقـة املتبادلـة وإىل كفالـة سـالمة       
  وأمن مجيع سكان املنطقة،

أمهيــة التــزام حكومــة مجهوريــة كرواتيــا بالســماح   وإذ يؤكــد  
اء جلميع الالجئني واملشـردين بـالعودة بسـالمة إىل ديـارهم يف مجيـع أحنـ      

ــودة يف كـــال     ــة العـ ــا، وإذ يؤكـــد كـــذلك علـــى أمهيـ ــة كرواتيـ مجهوريـ
  االجتاهني جلميع األشخاص املشردين يف مجهورية كرواتيا،

باتفاق الفريق العامل املشـترك املعـين بـاإلجراءات     وإذ يرحب  
التنفيذية للعودة وإن كان يالحـظ بقلـق أن انعـدام الظـروف الضـرورية      

نطقـة سـالفونيا الشـرقية وبارانيـا وسـريميوم      لعودة املشـردين إىل بقـاع م  
الغربية اليت كانت تشكل سابقا املناطق املشمولة حبمايـة األمـم املتحـدة    
حيــول دون عــودة أيــة أعــداد كــبرية مــن  املشــردين الــذين يســعون إىل    
العودة إىل سالفنيا الشرقية وبارانيا وسـريميوم الغربيـة مـن أحنـاء أخـرى      

  بكرواتيا،
ــالغ قلقــهوإذ يعــرب عــن    إزاء عــدم وجــود أي حتســن، يف   ب

كرواتيا وبصفة خاصة يف املناطق املشمولة حبماية األمم املتحدة سـابقا،  
فيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنســان، مبــا فيهــا حقــوق األشــخاص املنــتمني إىل   
ــوادث عنـــف     ــع مـــؤخرا مـــن حـ ــا وقـ ــدة مـ ــتنكر بشـ ــات، وإذ يسـ أقليـ

  حلوادث املماثلة،دوافع إثنية يف هرفاتسكا وكوستانيكا، وا ذات
إزاء قعــود حكومــة مجهوريــة كرواتيــا  وإذ يعيــد تأكيــد قلقــة  

عن التعاون التام مع احملكمة الدولية ليوغسـالفيا السـابقة، وإذ يشـري يف    
ــهمني،     ــع املتـ ــليم مجيـ ــة بتسـ ــدول يف املنطقـ ــزام الـ ــياق إىل التـ ــذا السـ هـ

  للمحكمة،
ما يتعلـق  إزاء استمرار التشكك في وإذ يعيد أيضا تأكيد قلقه  

ــة      ــاء الثقــة فيمــا بــني اجلماعــات اإلثني بتنفيــذ قــانون العفــو ممــا يضــر ببن
  بكرواتيا،
ــر األمــني العــام املــؤرخ    وإذ يرحــب   ــه  ٢٣بتقري حزيران/يوني
، وإذ يالحــظ بصــفة خاصــة توصــياته باســتمرار وجــود إدارة      ١٩٩٧

بيــة األمــم املتحــدة االنتقاليــة لســالفونيا الشــرقية وبارانيــا وســريميوم الغر
علــى أن يعــاد تشــكيل البعثــة علــى النحــو   ١٩٩٧متوز/يوليــه  ١٥بعــد 

  املناسب،
إىل أن االتفاق األساسي ينص على أنه جيـوز متديـد    وإذ يشري  

الفترة االنتقالية البالغة مدهتا اثين عشر شهرا لفترة أخـرى، علـى أقصـى    
تقدير، يضاهيها يف املدة إذا طلب أحد األطراف ذلك، وإذ يالحظ أن 
اجلماعة الصربية احمللية طلبت هذا التمديد على حنو ما أشار إليه األمني 

  ،١٩٩٦آب/أغسطس  ٢٨العام يف تقريره املؤرخ 
ــدا      وإذ حيكــم   ــزال يشــكل هتدي ــا ال ي ــأن املوقــف يف كرواتي ب

  للسالم واألمن الدوليني،

على كفالة أمـن وحريـة حركـة أفـراد عمليـات       وتصميما منه  
السالم يف مجهورية كرواتيا، وإذ يتصـرف، حتقيقـا   األمم املتحدة حلفظ 

  هلذه الغايات، مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،
عـــن تأييـــده التـــام إلدارة األمـــم املتحـــدة     يعـــرب   - ١  

االنتقالية ويطلب إىل حكومة مجهورية كرواتيا واجلماعة الصربية احمللية 
اهليئـات الدوليـة تعاونـا تامـا وأن     أن تتعاونا مع اإلدارة االنتقالية وسـائر  

ــرارات      ــع ق ــع االلتزامــات احملــددة يف االتفــاق األساســي ومجي ــا جبمي تفي
الصلة، وكذلك يف رسالة حكومة مجهوريـة كرواتيـا    جملس األمن ذات

  ؛١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ١٣املؤرخة 
ســـيما  أمهيـــة امتثـــال الطـــرفني، وال   يعيـــد تأكيـــد   - ٢  

ا، امتثاال تاما اللتزاماهتما باحترام أمسـى معـايري   حكومة مجهورية كرواتي
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وإشاعة جو من الثقة فيما بني مجيـع  
الســـكان احمللـــيني بغـــض النظـــر عـــن أصـــلهم اإلثـــين، وحيـــث حكومـــة 
مجهورية كرواتيا على ضمان احترام حقـوق مجيـع األشـخاص املنـتمني     

  للمجموعات العرقية الوطنية كافة؛
حــــق مجيــــع الالجــــئني واملشــــردين   يعيــــد تأكيــــد  - ٣  

املنحدرين من مجهورية كرواتيا يف العودة إىل ديارهم األصـلية يف مجيـع   
  أرجاء مجهورية كرواتيا؛

حكومــة مجهوريــة كرواتيــا علــى القيــام   حيــث بقــوة  - ٤  
على وجه االسـتعجال بإزالـة العقبـات اإلداريـة والقانونيـة الـيت تعتـرض        

ــودة الالجــئني  ــانون      واملشــردين. والع ــيت وضــعها ق ــات ال ســيما العقب
مباشــرة املمتلكـــات احملــددة وإدارهتـــا بصـــفة مؤقتــة، وهتيئـــة الظـــروف    

االقتصـادية   -الضرورية لكفالـة األمـن والسـالمة والفـرص االجتماعيـة      
للعائدين إىل ديارهم يف كرواتيا مبـا يف ذلـك الـدفع الفـوري ملعاشـاهتم،      

التفاق اإلجراءات التنفيذية للعـودة الـذي يعامـل     وتعزيز التنفيذ الناجح
  مجيع العائدين على قدم املساواة بغض النظر عن أصلهم اإلثين؛

سكان الصـرب احمللـيني يف سـالفونيا الشـرقية      يذكّر  - ٥  
وبارانيا وسريميوم الغربيـة بأمهيـة مواصـلة إبـداء موقـف بّنـاء حنـو إعـادة         

تـام مـع حكومـة مجهوريـة كرواتيـا      إدماج املنطقة، واسـتعداد للتعـاون ال  
  يف بناء مستقبل مستقر وإجيايب للمنطقة؛

ــد   - ٦   ــد تأكي ــة،    يعي ــع دول املنطق ــه الســابقة جلمي نداءات
يف ذلك حكومة مجهورية كرواتيا. للتعاون التام مع احملكمة الدوليـة   مبا

  ليوغوسالفيا السابقة؛
حكومة مجهورية كرواتيا على إزالة الغمـوض   حيث  - ٧  

تنفيذ قانون العفو، والقيام بتنفيذه بعدالـة وموضـوعية طبقـا للمعـايري      يف
الدوليــة، ممــا يتحقــق بوجــه خــاص بإهنــاء مجيــع التحقيقــات يف اجلــرائم   
املشمولة بالعفو والقيام باالشتراك مـع األمـم املتحـدة والصـرب احمللـيني      
بــإجراء اســتعراض فــوري وشــامل لكــل مــا تبقــى مــن اهتامــات موجهــة  
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يشـملها   يف االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل اليت ال لألفراد
العفو، وذلـك بغيـة إهنـاء اإلجـراءات املتخـذة ضـد مجيـع األفـراد الـذين          

  توجد ضدهم أدلة كافية؛ ال
متديــد واليــة إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة      يقــرر  - ٨  

ــاير   ١٥حــىت  ــانون الثاين/ين ــوخي يف قــ    ١٩٩٨ك ــى النحــو املت راره عل
ــاين/نوفمرب   ١٥) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧٩ وكــذلك  ١٩٩٦تشــرين الث

  يف االتفاق األساسي؛
خطة االنتقال التدرجيي للمسؤوليات التنفيذيـة   يؤيد  - ٩  

لإلدارة املدنية يف املنطقة من املدير االنتقايل على النحـو املـبني يف تقريـر    
  ؛١٩٩٧حزيران/يونيه  ٢٣األمني العام املؤرخ 

خطة إعادة تشكيل إدارة األمـم املتحـدة    أيضا يؤيد  - ١٠  
ــؤرخ      ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــح يف تقريــ ــو املوضــ ــى النحــ ــة علــ االنتقاليــ

، وبصــفة خاصــة، االقتــراح املتعلــق بتحقيــق  ١٩٩٧حزيران/يونيــه  ٢٣
تشــــرين األول/  ١٥ســــحب العنصــــر العســــكري لــــإلدارة حبلــــول     

  ؛١٩٩٧  أكتوبر
التــدرجيي علــى أن يكــون معــدل االنتقــال     يشــدد  - ١١  

للمســؤولية التنفيذيــة متناســبا مــا تثبتــه كرواتيــا مــن قــدرة علــى طمأنــة   
  السكان الصرب والنجاح يف إمتام إعادة إدماجهم سلميا؛

) ١٩٩٦( ١٠٣٧مــا قــرره يف قــراره   يكــرر تأكيــد  - ١٢  
من أن للـدول األعضـاء، متصـرفة، علـى الصـعيد الـوطين أو مـن خـالل         

تتخذ كافة التدابري الالزمة، بنـاء علـى    منظمات أو ترتيبات إقليمية، أن
طلب اإلدارة االنتقالية، وعلى أساس إجراءات تبلغ هبـا األمـم املتحـدة،    
للــدفاع عــن اإلدارة االنتقاليــة، مبــا يف ذلــك تــوفري املســاندة اجلويــة عــن  

  قرب، واملساعدة، حسب االقتضاء، يف انسحاب تلك اإلدارة؛
وقـوة تثبيـت االسـتقرار     إىل اإلدارة االنتقاليـة يطلب   - ١٣  

) املـــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨املتعـــددة الـــيت أذن هبـــا اجمللـــس يف القـــرار     
ــاء،  ١٩٩٦كـــانون األول/ديســـمرب  ١٢ ــا، حســـب االقتضـ ، أن تتعاونـ
  بينها ومع املمثل السامي؛  فيما

إىل األمني العام أن يواصل إبقاء اجمللس علـى   يطلب  - ١٤  
ــى أي حــا    ــة وأن يقــدم عل ــم بانتظــام باحلال ل، يف موعــد ال يتجــاوز  عل

تقريــــرا بشــــأن مجيــــع اجلوانــــب     ١٩٩٧تشــــرين األول/أكتــــوبر   ٦
  الصلة بإعادة دمج املنطقة سلميا؛ ذات

علـــى أمهيـــة جتريـــد املنطقـــة مـــن الســـالح،   يشـــدد  - ١٥  
ويشدد كذلك، يف هذا السياق، على أمهية التوصـل إىل اتفاقـات ثنائيـة    

متحــرر يف منطقــة بشــأن التجريــد مــن الســالح ووضــع نظــام حــدودي  
ــدابري مناســبة       ــرن بت ــة، يقت ــا وســريميوم الغربي ســالفونيا الشــرقية وباراني

الثقــــة علــــى النحــــو املقتــــرح يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ  لبنــــاء
  ؛١٩٩٧حزيران/يونيه  ٢٣

إىل حكومـــة مجهوريـــة كرواتيـــا أن تقـــوم،  يطلـــب   - ١٦  
يـة علـى نطـاق    ضمن مجلة أمور، باستهالل برنامج عام للمصاحلة الوطن

البلد، واختاذ مجيع اخلطوات الالزمة إلنشـاء جملـس البلـديات املشـترك،     
رمسيــا وتســجيله قانونيــا والوفــاء جبميــع التزاماهتــا علــى النحــو املقــرر يف 

  خمتلف االتفاقات املوقعة مع اإلدارة االنتقالية؛
ــة منظمــة األمــن والتعــاون يف    يرحــب  - ١٧   بتجديــد والي

الـــذي يكفـــل وجـــودا مســـتمرا  ١٩٩٧ان/يونيـــه حزير ٢٦أوروبـــا يف 
ومعززا لتلك املنظمة يف مجهوريـة كرواتيـا، مـع التركيـز بشـكل خـاص       
علـــى عـــودة مجيـــع الالجـــئني واملشـــردين يف كـــال االجتـــاهني، ومحايـــة  
حقوقهم، ومحاية األشخاص املنتمني إىل أقليات قوميـة، ويرحـب أيضـا    

يـز أفـراد بعثتـها ابتـداء مـن      بقرار منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا تعز    
كــانون  ١٥هبــدف حتقيــق االنتشــار الكامــل حبلــول   ١٩٩٧متوز/يوليــه 
ــاير  ــا علــى التعــاون    ١٩٩٨الثاين/ين ــة كرواتي ، وحيــث حكومــة مجهوري

  تعاونا تاما مع بعثة املنظمة حتقيقا لتلك الغاية؛
على املالحظة اليت أبـداها األمـني العـام والـيت     يؤكد   - ١٨  

لشـــرط األساســي لنجـــاح إمتـــام إعــادة اإلدمـــاج الســـلمية   مفادهــا أن ا 
للمنطقة هو التعـاون التـام مـن جانـب حكومـة مجهوريـة كرواتيـا، الـيت         
تقــع علــى كاهلــها مســؤولية إقنــاع الســكان احمللــيني بــأن إعــادة إدمــاج  
ســكان املنطقــة عمليـــة قابلــة لالســتدامة وأن عمليـــة الوفــاق والعـــودة      

  رجعة فيها؛ ال
  قاء املسألة قيد نظره الفعلي.إب يقرر  - ١٩  

  
(اجللسـة   ١٩٩٧أيلول/سـبتمرب   ١٨املقرر املؤرخ   

  بيان من الرئيس): ٣٨١٨
ــة   ــودة يف ٣٨١٨ يف اجللسـ ــبتمرب  ١٨، املعقـ أيلول/سـ
ــه يف       ١٩٩٧ ــل إليـ ــد مت توصـ ــان قـ ــذي كـ ــاهم الـ ــا للتفـ وفقـ

مشاورات اجمللس السابقة، دعـا الـرئيس (الواليـات املتحـدة)،     
، ممثلْي أملانيـا وكرواتيـا، بنـاء علـى طلبـهما، إىل      مبوافقة اجمللس

املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلما احلـق يف التصـويت،   
  :)٦٩(مث أدىل الرئيس بالبيان التايل باسم اجمللس

يعرب جملس األمن عن بالغ قلقه إزاء عدم إحـراز تقـدم كـبري      
هـــام مــن جانـــب حكومـــة مجهوريـــة كرواتيــا يف الوفـــاء بالشـــروط وامل  

األساسية بالنسبة لنقل السلطة التنفيذية إىل مجهوريـة كرواتيـا يف أقـاليم    
ــة علــى النحــو الــوارد يف        ــرقية وبارانيــا وســريميوم الغربي ســالفونيا الش

__________ 

  )٦٩(  S/PRST/45.  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

 895 
 

حزيـــران/  ٢٣) وتقريــر األمـــني العــام املــؤرخ    ١٩٩٧( ١١٢٠ قــراره 
  .١٩٩٧  يونيه

ة ويف هذا الصدد، يطلب جملس األمـن مـن احلكومـة الكرواتيـ      
أن متتثــل لواجباهتــا والتزاماهتــا، وأن تتخــذ إجــراءات فوريــة يف اجملــاالت 
التالية: إزالة مجيـع العقبـات اإلداريـة والقانونيـة الـيت تعتـرض العـودة يف        

املشـردين وتعتـرض عـودة الالجـئني؛      األشـخاص  كال االجتـاهني جلميـع  
 وكفالـة األمــن والفـرص االجتماعيــة واالقتصــادية، مبـا يف ذلــك حقــوق   
امللكيــة، جلميــع العائــدين؛ واختــاذ تــدابري فعالــة ملنــع مضــايفة العائــدين؛   
وتنفيذ تدابري إلنشاء إدارات حكومية حملية فعالة؛ وكفالة الدفع املنتظم 
ملســــتحقات مجيــــع املســــتفيدين مــــن املعاشــــات التقاعديــــة والرعايــــة  
االجتماعيــة، وفــتح مكاتــب كرواتيــة للمعاشــات التقاعديــة يف املنطقــة، 

كفالة املزيد من إعـادة اإلدمـاج االقتصـادي؛ وبـدء برنـامج عـام علـى        و
نطــاق البلــد يرمــي إىل املصــاحلة الوطنيــة وكــبح اهلجمــات الــيت تشــنها    
وســائط اإلعــالم علــى اجلماعــات اإلثنيــة؛ وتنفيــذ قــانون العفــو بشــكل  
كامل وعـادل؛ والتعـاون تعاونـا تامـا مـع احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا         

يف هذا السياق، يالحظ جملس األمن املعلومـات الـيت قدمتـها    السابقة، و
حــديثا احلكومــة الكرواتيــة بشــأن اخلطــوات الــيت تعتــزم اختاذهــا لتنــاول 
بعـــض هـــذه املســـائل، وحيـــث احلكومـــة الكرواتيـــة علـــى تنفيـــذ هـــذه   

  اخلطوات بدون تأخري.
ويؤكد جملس األمـن علـى أن اإلجنـاز الفـوري للمهـام احملـددة         

 عن امتثال احلكومة الكرواتية اللتزاماهتـا مبوجـب االتفـاق    أعاله، فضال
ــم       ــة وإدارة األم ــة الكرواتي ــني احلكوم ــة ب ــات املربم األساســي، واالتفاق

وم الغربية، وكذلك ياملتحدة االنتقالية لسالفونيا الشرقية وبارانيا وسريم
، هـي  ١٩٩٧كانون الثاين/ينـاير   ١٣رسالة احلكومة الكرواتية املؤرخة 

من شأهنا أن حتدد سرعة التقدم حنـو زيـادة نقـل السـلطة التنفيذيـة       أمور
لإلدارة املدنية إىل احلكومة الكرواتيـة، فضـال عـن اإلجـراءات األخـرى      
ــع األطــراف علــى التعــاون      الــيت ســيتخذها اجمللــس، وحيــث اجمللــس مجي
تعاونا تاما مع إدارة األمم املتحدة االنتقاليـة، ويتطلـع إىل تقريـر األمـني     

تشــــــرين األول/  ٦عــــــام املقــــــرر تقدميــــــه يف موعــــــد ال يتجــــــاوز ال
  ).١٩٩٧( ١١٢٠، وفقا للطلب الوارد يف قراره ١٩٩٧  أكتوبر

  
 ١٩٩٧تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٠املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٨٢٤ (اجللسة
، وعمــال بــالقرار ١٩٩٧تشــرين األول/أكتــوبر  ٢يف   
ــّدم األمــني العــام إىل ١٩٩٧( ١١٢٠ ــرا عــن   )، ق اجمللــس تقري

الصـــلة بإعـــادة دمـــج منطقـــة ســـالفونيا  مجيـــع اجلوانـــب ذات

. )٧٠(الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية دجما سـلميا يف كرواتيـا  
وذكر األمني العام يف تقريره أن كرواتيا، على الـرغم مـن أهنـا    
حققت إجنـازات كـبرية فيمـا يتصـل باجلـانبني الرمسـي والـتقين        

ماج، كإعادة إدماج مؤسسـات الدولـة، فـإن    لعملية إعادة اإلد
تعاوهنــا يف مــا يتعلــق بإعــادة إدمــاج ســكان املنطقــة وتنفيــذ        
االتفاقــات ذات األمهيــة بالنســبة حلقــوقهم ورفــاههم يف األمــد  
البعيد مل يكـن علـى نفـس القـدر مـن الوضـوح. ومـن دواعـي         
القلق البـالغ أن كرواتيـا مل تقـم بـأي حماولـة السـتهالل ودعـم        

وطـين حيقـق املصـاحلة وبنـاء الثقـة. وأبلـغ األمـني العـام          برنامج
اجمللس بأن أوجه النقص يف تعاون كرواتيا وأدائها قـد أفضـت   
إىل تأخري صدور قرار مـن مـدير اإلدارة االنتقاليـة بشـأن تـوفر      
الشروط الالزمة لنقل السلطة إىل كرواتيا، ألن املرحلـة األوىل  

ــدير اإلدارة أن مــن اســتراتيجية اخلــروج مل تكتمــل. ويــ    رى م
ــا يف الوقــت احلاضــر ســيعرض     نقــل ســلطة املنطقــة إىل كرواتي

مت إجنازه للخطر، ولكنه يـرى أيضـا أن احلكومـة الكرواتيـة      ما
تستطيع، إن هي حرصت على بذل اجلهود الكافية يف الوقـت  
املتبقـــي، أن تفـــي بواجباهتـــا والتزاماهتـــا. وأبلـــغ األمـــني العـــام 

هلــدوء واســتقرار احلالــة العســكرية يف  اجمللــس أيضــا بأنــه نظــرا
ــة مــن      ــة الثاني ــة أن املرحل ــدير اإلدارة االنتقالي ــرى م ــة، ي املنطق
ــدة      ــم املتحـ ــة إلدارة األمـ ــكرية التابعـ ــدات العسـ ــادة الوحـ إعـ
االنتقاليــة يف ســالفونيا الشــرقية وبارانيــا وســريميوم الغربيــة إىل 

ل يف تشرين األول/أكتوبر وتكتمـ  ١٥الوطن ميكن أن تبدأ يف 
تشــرين الثــاين/نوفمرب. ولكــن نظــرا لعــدم تــوفر الشــروط    ١٥

الالزمــة لتحقيــق اإلدمــاج الكامــل لقــوة الشــرطة االنتقاليــة يف   
قوة الشرطة الكرواتية حـىت اآلن، فـإن األمـر سـيتطلب وجـود      

ــا احلـــايل إىل غايـــة    ــة بقوامهـ ــانون  ١٥قـــوة الشـــرطة املدنيـ كـ
رورة أيضــا أن علــى األقــل. وتقتضــي الضــ ١٩٩٨الثاين/ينــاير 

ــه.      ــى حال ــراقبني العســكريني لألمــم املتحــدة عل يظــل عــدد امل
وستواصل إدارة األمم املتحدة االنتقالية التعـاون بشـكل وثيـق    

__________ 

  )٧٠(  S/1997/767.  
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مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا مـن أجـل املسـاعدة علـى     
إنشاء البعثة الطويلة األجـل التابعـة ملنظمـة األمـن والتعـاون يف      

ا يف كرواتيا. وقال األمني العام إنه يؤيـد  أوروبا املزمع إنشاؤه
مدير اإلدارة االنتقالية يف ما خلص إليه مـن أنـه ال يـزال هنـاك     
متسع مـن الوقـت أمـام كرواتيـا لزيـادة حتسـني أدائهـا وللوفـاء         

، وهـو  ١٩٩٨كـانون الثاين/ينـاير    ١٥وفاء تاما بواجباهتا قبل 
ل إدارة املوعــد الــذي ســيتخذ فيــه اجمللــس قــرارا بشــأن مســتقب  

األمم املتحـدة االنتقاليـة. ويف اخلتـام، شـدد األمـني العـام علـى        
أن االلتزام الذي جددته كرواتيا مؤخرا جيـب أن يوضـع علـى    
الفور موضع التطبيق العملي من أجل بناء الثقـة الكافيـة يف أن   
إهنــاء واليــة اإلدارة االنتقاليــة لــن يعــرض للخطــر النتــائج الــيت   

بـذل جهـد دويل مكثـف يف عمليـة     حتققت خـالل سـنتني مـن    
  إعادة اإلدماج السلمي للمنطقة وشعبها.

تشـــــــرين  ٢٠، املعقـــــــودة يف ٣٨٢٤ويف اجللســـــــة   
وفقا للتفاهم الذي كان قـد مت التوصـل    ١٩٩٧األول/أكتوبر 

ــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول    إلي
مــال، أعمالــه تقريــره األمــني العــام. وعقــب إقــرار جــدول األع

ــا     دعــا الــرئيس (شــيلي)، مبوافقــة اجمللــس، ممثلــي أملانيــا وإيطالي
وكرواتيــا، بنــاء علــى طلبــهم، إىل املشــاركة يف املناقشــة بــدون 
أن يكون هلم احلق يف التصويت. ووجـه الـرئيس انتبـاه اجمللـس     

ــؤرختني   ــالتني مـــ ــبتمرب و ٢٤إىل رســـ ــانون  ٣ أيلول/ســـ كـــ
لس األمـن مـن ممثـل    موجهتني إىل رئيس جم ١٩٩٧ الثاين/يناير
  .)٧١(كرواتيا

__________ 

ــة         )٧١(   ــة مجهوري ــذ حكوم ــر تنفي ــن تقري ــالتان حتــيالن نســخة م رس
 ١٩٩٧كـانون الثاين/ينـاير    ١٣كرواتيا لرسالة النوايا املؤرخـة  

ــديرها إدارة      ــيت ت ــة ال ــاج الســلمي للمنطق ــادة اإلدم املتصــلة بإع
األمم املتحدة االنتقالية يف سالفونيا الشرقية وبارانيـا وسـريميوم   

ــة  ــا     (S/1997/745)الغربيـ ــة كرواتيـ ــة مجهوريـ ــامج حكومـ وبرنـ
إلرساء الثقة، واإلعـادة السـريعة للمـواطنني، وتطبيـع الظـروف      

احلرب يف مجهوريـــة كرواتيـــا  املعيشـــية يف املنـــاطق املتـــأثرة بـــ   
(S/1997/772).  

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٧٢(اجمللس

تشــرين  ٢يرحــب جملــس األمــن بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ    
بشــأن إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة لســالفونيا   ١٩٩٧األول/أكتــوبر 

اء فيـه مـن تقيـيم    الشرقية وبارانيـا وسـريميوم الغربيـة، ويتفـق مـع مـا جـ       
  متوازن وموضوعي.

وحييط جملـس األمـن علمـا مـع املوافقـة بعـدد مـن اإلجـراءات           
اإلجيابية الـيت اختـذهتا حكومـة كرواتيـا والـواردة يف التقريـر، فضـال عـن         
ــة الــيت اختــذت منــذ صــدور التقريــر. وتشــمل هــذه     اإلجــراءات اإلجيابي

التقـدم احملـرز يف جمـال    التطورات االتفاقات األخـرية املتصـلة بـالتعليم، و   
إعــادة إدمــاج الســلطة القضــائية، والقــانون املتعلــق بالتصــديق املشــترك،  
ــاعدات إىل      ــدمي املسـ ــدين، وتقـ ــة املتقاعـ ــراف خبدمـ ــاه إىل االعتـ واالجتـ
احلكومات احمللية والبلديات، وتزويد اإلدارة االنتقالية بالوثـائق املتعلقـة   

يشـعر اجمللـس باالرتيـاح    قضـية مـن قضـايا جـرائم احلـرب. كمـا        ٢٥ بـ
إزاء زيــادة التعــاون مــع احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة. ويتوقــع 
اجمللس أن تواصل حكومة كرواتيـا تعزيـز هـذه اخلطـوات اإلجيابيـة وأن      
تزيــد ســرعة مــا تبذلــه مــن جهــود بغيــة إجنــاز هــذه املبــادرات علــى          

  كامل.  حنو
ة كرواتيـا  ويرحب جملس األمـن مبـا قامـت بـه مـؤخرا حكومـ        

من وضع برنـامج للمصـاحلة الوطنيـة. وجيـب عـدم تقيـيم هـذا الربنـامج         
  تقييما هنائيا إال بعد أن ينفذ تنفيذا تاما وفوريا.

زالـت هنـاك    زال جملس األمـن يالحـظ مـع القلـق أنـه مـا       وما  
ــال،         ــدم امتث ــى خــالف وع ــة تنطــوي عل ــثرية معلق جمــاالت وقضــايا ك

العاجلــة مــن جانــب حكومــة     وتقتضــي اختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات    
كرواتيا. ويكـرر اجمللـس تأكيـد دعوتـه إىل حكومـة كرواتيـا باحلـد مـن         
محالت وسائط اإلعالم على الفئات اإلثنية. كما ُيشدد اجمللـس، بصـفة   
خاصة، علـى أمهيـة إزالـة مجيـع العوائـق القانونيـة واإلداريـة، مبـا يسـمح          

، مبـا يف ذلـك حقهـم يف    بالعودة الطوعية املعجلة للنازحني يف االجتـاهني 
أن خيتاروا العـيش يف املنطقـة، فضـال عـن عـودة الالجـئني. ويطلـب إىل        
حكومــة كرواتيــا أن تقــوم علــى الفــور بتنفيــذ املقــررات الــيت أصــدرهتا   
احملكمـــة الدســـتورية مـــؤخرا بشـــأن القـــانون املتعلـــق باالســـتيالء علـــى  

مـن اإلجـراءات   ممتلكات حمددة وإداراهتـا بصـورة مؤقتـة، واختـاذ املزيـد      
لتشجيع عـودة املُـالَّك املأمونـة إىل بيـوهتم، وحـل مسـألة فقـدان حقـوق         
ــاعدات        ــى مسـ ــول علـ ــة احلصـ ــمان إمكانيـ ــك ضـ ــا يف ذلـ ــازة، مبـ احليـ

  التعمري.  ألغراض
__________ 

  )٧٢(  S/PRST/1997/48.  
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وجيب إحراز تقدم كبري، بشكل عاجل، بشـأن هـذه املسـائل      
قيـدا  واملسائل املُعلقة األخرى، كـي يتسـىن حلكومـة كرواتيـا أن تتقيـد ت     

تاما بالتزاماهتا وُتهيئ األوضـاع املالئمـة إلجنـاز مهمـة اإلدارة االنتقاليـة      
ــن         ــيني أن يتخــذوا م ــى الســكان الصــرب احملل ــا جيــب عل بنجــاح، كم
يتخــــذوا مــــن جانبــــهم تــــدابري أكــــثري فعاليــــة للمشــــاركة يف عمليــــة  

  اإلدماج.  إعادة
ــع        ويشــري جملــس األمــن إىل الضــرورة امللحــة ألن تشــرع مجي

سيما جملس مدينـة فوكوفـار، فـورا     ت احلكم احمللي يف املنطقة، والهيئا
  يف أداء مجيع املهام العادية على حنو كامل.

وُيعرب جملس األمن عـن قلقـه إزاء سـلوك بعـض ضـباط قـوة         
الشرطة االنتقالية، وُيحث علـى التعـاون التـام مـع السـلطة االنتقاليـة يف       

على اعتـزام األمـني العـام اإلبقـاء     حتسني أداء هذه القوة، ويوافق اجمللس 
علــى الشــرطة املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة ومــراقيب األمــم املتحــدة         
العســـكريني علـــى املســـتويات احلاليـــة إىل هنايـــة فتـــرة واليـــة اإلدارة       
ــة، كمــا ُيالحــظ اجمللــس احلاجــة إىل معاجلــة الشــواغل املتصــلة      االنتقالي

  مبواصلة مهام الشرطة يف جمال الرصد.
وُيرحــب جملــس األمــن بالتعــاون الوثيــق بــني اإلدارة االنتقاليــة   

ــا فيمــا يتعلــق بتوســيع نطــاق البعثــة     ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
  الطويلة األجل التابعة لتلك املنظمة يف كرواتيا.

ويتفق جملس األمن مع تقييم األمني العام بأن مثة وقت كـاف    
كــانون الثــاين/  ١٥وتعهــداهتا قبــل لكــي تفــي كرواتيــا متامــا بالتزاماهتــا 

وحيث حكومة كرواتيا علـى مضـاعفة جهودهـا يف الفتـرة      ١٩٩٨ يناير
الزمنية املتبقية. ويتطلع اجمللس إىل التقرير املقبل لألمـني العـام عـن مجيـع     
اجلوانــب املتصــلة بإعــادة إدمــاج املنطقــة بصــورة ســلمية، وهــي العمليــة  

  األول/ديسمرب. املقرر أن حتدث يف بداية شهر كانون
  

 ١٩٩٧كـانون األول/ديسـمرب    ١٩املقـرر املـؤرخ     
  )١٩٩٧( ١١٤٥القرار ): ٣٨٤٣(اجللسة 

، وعمــال بطلــب ١٩٩٧كــانون األول/ديســمرب  ٤يف   
ــؤرخ     ــه املـ ــان رئيسـ ــوارد يف بيـ ــن الـ ــرين  ٢٠جملـــس األمـ تشـ

، قّدم األمني العام إىل اجمللـس تقريـرا   )٧٣(١٩٩٧األول/أكتوبر 
الصـلة بإعـادة دمـج منطقـة سـالفونيا       ذاتعن مجيع اجلوانـب  

الشرقية وبارانيا وسـريميوم الغربيـة دجمـا سـلميا وعـن توصـياته       
__________ 

  )٧٣(  S/PRST/1997/48.  

ــة   ــدة يف املنطقـ ــم املتحـ ــتقبل دور األمـ ــأن مسـ ــر  .)٧٤(بشـ وذكـ
أنـه مـع اقتـراب فتـرة اإلدارة االنتقاليـة       األمني العـام يف تقريـره  

 املتوخــاة يف االتفــاق األساســي مــن هنايتــها، حــدث توافــق يف  
اآلراء مع حكومة كرواتيا والزعماء الصرب احملليني وحكومـة  
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية على نقطتني رئيسيتني: أوهلمـا،  
جنـــاح اإلدارة االنتقاليـــة يف حتقيـــق األهـــداف األساســـية الـــيت  
أُنشـــئت مـــن أجلـــها وإجنازهـــا للمهـــام الـــيت أوكلـــت إليهـــا؛  

لتزامــات مــن جانــب وثانيهمــا، عــدم اكتمــال التنفيــذ التــام لال
كرواتيـــا علـــى الـــرغم مـــن إجنازهـــا للكـــثري. ولكـــن حكومـــة 
كرواتيا بذلت منذ تشرين األول/أكتوبر جهـدا رئيسـيا للوفـاء    
بتلك االلتزامات وطمأنة مواطنيها. وقال األمني العام إن هـذه  
اجلهــود إذا اســتمرت ســوف تبعــث علــى األمــل يف أال تــؤدي  

إىل  ١٩٩٨كــانون الثاين/ينــاير  ١٥هنايــة اإلدارة االنتقاليــة يف 
املســـاس بنتـــائج عـــامني مـــن االســـتثمارات واجلهـــود الدوليـــة 
املكثفة يف هذه املنطقة. وأشار إىل أنه يف اجملال احليوي املتعلـق  
مبهام الشرطة احمللية وسـيادة القـانون، تـدرك حكومـة كرواتيـا      
ــا       ــد متتعه ــة مل تثبــت بع ــوة الشــرطة االنتقالي ــا أن ق إدراكــا تام
بصفات التخصص املهـين أو التماسـك العرقـي الالزمـة للقيـام      
ــة     ــدة يف اجملتمعــات احمللي ــة وحماي بأعمــال الشــرطة بصــورة فعال
املتعددة األعراق يف املنطقة، وطلبـت اسـتمرار وجـود الشـرطة     
ــة      ــدانوب التابعـ ــة الـ ــدة يف منطقـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة التابعـ املدنيـ

تقاليــة. وقــال األمــني لكرواتيــا عقــب انتــهاء واليــة اإلدارة االن 
العــام إن وجــود الشــرطة املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة ســيوفر 
عامل اطمئنان أساسيا خالل فتـرة حتركـات السـكان الرئيسـية     
ــة      ــتمر إىل غايـ ــع أن تسـ ــن املتوقـ ــيت مـ ــاهني، الـ ــال االجتـ يف كـ

. وشـــدد األمـــني العـــام أيضـــا علـــى أن ١٩٩٨أيلول/ســـبتمرب 
ــة أخــرى كــثرية ســ    ــة   منظمــات دولي ــرة التالي ُتقدم خــالل الفت

النتهاء واليـة اإلدارة االنتقاليـة الـدعم إىل كرواتيـا عـن طريـق       
ــان لســكان       ــوفري االطمئن ــا وت ــذ التزاماهت ــامل لتنفي الرصــد الش

__________ 

  )٧٤(  S/1997/953  وAdd.1.  
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املنطقة. ويف هـذا الصـدد، رحـب األمـني العـام بنشـر البعثـات        
ــا يف    الطويلــة األجــل التابعــة ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

اء كرواتيا، وبزيـادة مشـاركة اللجنـة املنصـوص عليهـا      كل أحن
، وبأنشـطة املنظمـات   )٧٥(من االتفاق األساسـي  ١١يف الفقرة 

غــري احلكوميــة والدوليــة. وقــال إنــه يــرى أن اإلدارة االنتقاليــة  
ــه هلــا أصــال،      ينبغــي هلــا أن تنجــز أعماهلــا حبســب مــا مت توخي

كــــــانون  ١٥ولــــــذلك فقــــــد أوصــــــى بإهنــــــاء عملــــــها يف 
ــايرالثا ــأن ينشــئ    ١٩٩٨ ين/ين . وأوصــى األمــني العــام أيضــا ب

مراقبا مـن مـراقيب الشـرطة     ١٨٠جملس األمن فريق دعم يضم 
املدنيــة تكــون مهمتــهم مواصــلة رصــد أداء الشــرطة الكرواتيــة 

ســيما يف مــا يتعلــق بعــودة املشــردين   يف منطقــة الــدانوب، وال
 وذكر أن حكومة كرواتيـا قـد أعربـت عـن اسـتعدادها لتـوفري      

  احلماية الالزمة هلذا الفريق إذا دعت احلاجة إىل ذلك.
كــانون األول/  ١٩، املعقــودة يف ٣٨٤٣ويف اجللســة   
وفقا للتفـاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل إليـه        ١٩٩٧ديسمرب 

يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس يف جـدول أعمالـه   
تقريــر األمــني العــام. وعقــب إقــرار جــدول األعمــال، دعــا        

لــرئيس (كوســتاريكا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثلــي أملانيــا وإيطاليــا ا
وبلجيكـــا وكرواتيـــا، بنـــاء علـــى طلبـــهم، إىل املشـــاركة يف      
املناقشـــة بـــدون أن يكـــون هلـــم احلـــق يف التصـــويت. ووجـــه   
الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل مشــروع قــرار مقــدم مــن االحتــاد        

يد وفرنسـا  الروسي وأملانيا وإيطاليا والربتغال وبلجيكـا والسـو  
. ووجـــه )٧٦(واململكـــة املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة واليابـــان
ــة       ــس إىل رســالة مؤرخ ــرئيس أيضــا انتبــاه اجملل تشــرين  ٢٠ال

ــاين/نوفمرب  ــام مـــن ممثـــل      ١٩٩٧الثـ موجهـــة إىل األمـــني العـ
ــة إىل        ــاريخ موجه ــالة حتمــل نفــس الت ــا رس ــل هب ــا، حيي كرواتي

وزيـر خارجيتـها   األمني العام من نائب رئيس وزراء كرواتيا و
__________ 

  )٧٥(  S/1995/951.  
  )٧٦(  S/1997/990.  

يعلمــه فيهــا مبوافقــة كرواتيــا علــى أنشــطة فريــق دعــم الشــرطة 
املدنيـة بشــرط إمكانيـة تقلــيص فتـرة وجــوده يف كرواتيـا علــى     

  .)٧٧(ضوء التطور اإلجيايب للوضع يف املنطقة
ويف اجللسة نفسها، قال ممثـل كرواتيـا إن جنـاح إدارة      

سـيما يف   ، والةكـثري األمم املتحدة االنتقالية يتجلي يف ميادين 
يف املنطقـــة، وبرنـــامج  ينفـــاق احلكـــوماإلو ،برنـــامج الوثـــائق

عـدد  كـرب  املصاحلة، واملفاحتات اجلماهرييـة لسـكان املنطقـة، و   
 الكـثرية جيابيـة  وقال أيضا، إنه بالرغم من العناصر اإل العائدين.

الــيت حيتــوي عليهــا مشــروع القــرار، فإنــه قــد جتاهــل مســألتني  
 يركز تركيـزا مناسـبا فيمـا خيـص احملكمـة      فهو أوال ال هامتني.

ــة ليوغ ــرة   والدولي ــرار   ١١ســالفيا الســابقة، إذ أن الفق ــن الق م
ومـع أن   كرواتيا فقط إىل التعاون مع احملكمة. تدعو بالتحديد

ــزمن صــربيا واجلبــل    ”املنطقــة  ــرة مــن ال ــها أيضــا لفت قــد احتلت
ــة يوغ  “األســود ــه ال يتضــمن إشــارة إىل مجهوري ســالفيا و، فإن

مشـــروع القـــرار أن  يـــبنيوباإلضـــافة إىل هـــذا، ال  الحتاديـــة.ا
د إدمـاجهم لـيس فقـط يف كرواتيـا، بـل      ااملتمردين السابقني يع

ــا      ــا، إذ أن قطاع ــة الصــربية النشــطة يف كرواتي أيضــا يف الطائف
)٧٨(كبريا من الطائفة الصربية ال يزال يعيش يف كرواتيا

   
إنـه  عـال  وقال ممثـل االحتـاد الروسـي إن مـن الواضـح ف      

ــتكلم عــن  ال ــة يف إطــار إدارة    ميكــن ال جــدوى اجلهــود الدولي
كامـل غـري    متسـك األمم املتحـدة االنتقاليـة إال إذا كـان هنـاك     

كرواتيــا بعمليــة  مشــروط طويــل األجــل مــن جانــب حكومــة  
ــددة       ــق املصــاحلة املتع ــي للشــعب وحتقي ــاج احلقيق ــادة اإلدم إع

)٧٩(األعراق بني مجيع املدنيني
  

الواليـات املتحـدة إن إدارة األمـم املتحـدة     وقال ممثـل   
ــة     ــة الكرواتي ــع احلكوم ــا إىل جنــب م ــة، بالعمــل جنب  ،االنتقالي

__________ 

  )٧٧(  S/1997/913.  
  )٧٨(  S/PV.3843 ،٤إىل  ٢صفحات ال.  
  .٥ و ٤ الصفحتاناملرجع نفسه،   )٧٩(  
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ساعدت يف وضع أسـاس لاللتئـام وإعـادة البنـاء، ولكـن جيـب       
أن ُتنفــذ مجيــع االلتزامــات والتعهــدات والوعــود الصــادرة عــن 

  .)٨٠(كال الطرفني
ويت مشـروع القـرار للتصـ    طُـرح ويف اجللسة نفسها،  

ــدو ــرار   اعتمــــ ــفه القــــ ــاع بوصــــ )، ١٩٩٧( ١١٤٥باإلمجــــ
 يلي نص القرار:    ما  ويف

 إن جملس األمن  

إىل مجيع قراراتـه ذات الصـلة بشـان أقـاليم سـالفونيا       إذ يشري  
 الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية التابعة جلمهورية كرواتيا (املنطقة).

تيا وسـيادهتا  تأكيد التزامه باستقالل مجهورية كروا وإذ يكرر  
وسالمتها اإلقليميـة، وإذ يشـدد يف هـذا الصـدد علـى أن أقـاليم املنطقـة        

 تجزأ من مجهورية كرواتيا،تء ال اجزأتشكل 

مبنطقـــة ســـالفونيا  تعلـــقامل األساســـي إىل االتفـــاق وإذ يشـــري  
حكومـة مجهوريـة كرواتيـا    بني الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية املوقع 

، الــذي ١٩٩٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٢يف  حملليــةواجلماعــة الصــربية ا
 يعزز الثقة املتبادلة وكفالة سالمة وأمن مجيع سكان املنطقة،

ــظ   ــة     وإذ يالحـ ــدة االنتقاليـ ــم املتحـ ــة إدارة األمـ ــهاء واليـ انتـ
كـانون الثاين/ينـاير    ١٥لسالفونيا الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربيـة يف  

 ) املـــؤرخ١٩٩٦( ١٠٧٩ره ، علـــى النحـــو املتـــوخى يف قـــرا   ١٩٩٨
ويف االتفاق األساسي، ووفقـا لقـراره    ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥

، وإذ يعــــرب عــــن ١٩٩٧متوز/يوليــــه  ١٤) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٠
عميــق تقــديره للمــديرين االنتقــاليني علــى قيــادهتم للجهــود الــيت تبــذهلا    

ــة يف امل   ــتقرار والدميقراطيـ ــلم واالسـ ــز السـ ــدة لتعزيـ ــم املتحـ ــة، األمـ نطقـ
ولألفراد العسـكريني واملـدنيني التـابعني لـإلدارة االنتقاليـة علـى تفـانيهم        

ج املنطقــــة يف مجهوريــــة كرواتيــــا ادمــــإســــري إعــــادة يوإجنــــازاهتم يف ت
 السلمية،  بالوسائل

استمرار التزام حكومـة مجهوريـة كرواتيـا مبوجـب      وإذ يؤكد  
لالجـــئني االتفـــاق األساســـي واالتفاقيـــات الدوليـــة بالســـماح جلميـــع ا 

ديارهم يف مجيع أحناء مجهورية كرواتيـا،   إىلواملشردين بالعودة بسالمة 
كذلك على ما لعودة مجيع األشخاص املشردين يف مجهورية  شددوإذ ي

 كرواتيا يف كال االجتاهني من إحلاح وأمهية،

ــا    وإذ يشــــري   ــاون يف أوروبــ ــة األمــــن التعــ ــة منظمــ إىل واليــ
اليت تكفـل وجـودا مسـتمرا ومعـززا      ١٩٩٧حزيران/يونيه  ٢٦ املؤرخة

لتلــك املنظمــة يف مجهوريــة كرواتيــا، مــع التركيــز علــى عــودة مجيــع        
__________ 

  .٦ و ٥ نصفحتاالاملرجع نفسه،   )٨٠(  

الالجـــئني واملشـــردين يف كـــال االجتـــاهني، ومحايـــة حقـــوقهم، ومحايـــة  
 األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية،

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٢٠بالرســـالة املؤرخـــة   وإذ يرحـــب  
 العام من وزيـر خارجيـة مجهوريـة كرواتيـا،    املوجهة إىل األمني  ١٩٩٧

اليت يطلب فيها اسـتمرار وجـود مـراقيب الشـرطة املدنيـة التـابعني لألمـم        
 املتحدة بعد انتهاء والية اإلدارة االنتقالية،

كـــانون  ٤أيضـــا بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ   وإذ يرحـــب  
 ومبــا جــاء فيــه مــن توصــيات، مبــا فيهــا التوصــية  ١٩٩٧األول/ديســمرب 

 بإنشاء فريق دعم من مراقيب الشرطة املدنية،

أن السلطات الكرواتية تقع على كاهلها املسؤولية  وإذ يؤكد  
الرئيسية عن النجـاح يف إجنـاز إعـادة إدمـاج املنطقـة بالوسـائل السـلمية        

 وعن الوفاق احلقيقي بني السكان،

 ١٥انتهاء إدارة األمم املتحـدة االنتقاليـة يف    الحظي  - ١  
ــانون  ــاير ك ــذه     ١٩٩٨الثاين/ين ــام هل ــده الت ــن مواصــلة تأيي ــرب ع ، ويع

 جنازها لواليتها؛إاإلدارة أثناء 

من جديـد اسـتمرار التـزام حكومـة مجهوريـة       يؤكد  - ٢  
ــا مبوجــب االتفــاق األساســي  املتعلــق مبنطقــة ســالفونيا الشــرقية   كرواتي

ــة  ــا وســـريميوم الغربيـ ــان    وبارانيـ ــايري حقـــوق اإلنسـ ــاحترام أمســـى معـ بـ
ريات األساسية وإشاعة جـو مـن الثقـة بـني السـكان احمللـيني بغـض        واحل

النظــر عــن أصـــلهم العرقــي، فضــال عـــن التزاماهتــا املســتمرة مبوجـــب       
 وغريها من االتفاقيات يف هذا الصدد؛ الدولية االتفاقيات

علــى أن املســؤولية الكاملــة عــن كفالــة أمــن   يشــدد  - ٣  
بغـض النظـر عـن     ،هم املدنيةمجيع املقيمني يف كرواتيا وعن تأمني حقوق

انتماءاهتم العرقية، تقع على عـاتق حكومـة مجهوريـة كرواتيـا والشـرطة      
 والسلطات القضائية الكرواتية؛

أن تفـي بالكامـل    كومـة مجهوريـة كرواتيـا   حب هيبي  - ٤  
التزاماهتــا وتعهــداهتا فيمــا يتعلــق باملنطقــة، مبــا فيهــا  وعلــى الفــور جبميــع

 دارة االنتقالية؛اإليت مت التوصل إليها مع االلتزامات والتعهدات ال

ضرورة أن تسعى حكومـة مجهوريـة كرواتيـا     يؤكد  - ٥  
يف هذا الصدد، أمهيـة   ،إىل حتقيق اإلنعاش االقتصادي للمنطقة ويالحظ
 مشاركة اجملتمع الدويل يف املاضي ويف املستقبل؛

الذي طـرأ علـى أداء    االستحسان التقدممع  يالحظ  - ٦  
فيهـــا  وريـــة كرواتيـــا مـــؤخرا إزاء الوفـــاء بالتزاماهتـــا، مبـــا حكومـــة مجه

برنامج شامل للمصاحلة الوطنية، ويشجع على مواصلة التقـدم يف   إقرار
 هذا الصدد؛

تأكيــــد حــــق مجيــــع الالجــــئني واملشــــردين   يعيــــد  - ٧  
املنحدرين من مجهورية كرواتيا يف العودة إىل ديارهم األصـلية يف مجيـع   

ا، ويرحـب بـإحراز بعـض التقـدم صـوب عـودة       أرجاء مجهورية كرواتيـ 
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 هيـــباملشـــردين والالجـــئني يف املنطقـــة ســـلميا يف كـــال االجتـــاهني، وي 
كومة مجهورية كرواتيـا إزالـة العقبـات القانونيـة وغريهـا مـن العوائـق        حب

اليت تعترض العودة يف كال االجتاهني، متبعـة يف ذلـك وسـائل مـن بينـها      
ووضع إجراءات ال لبس فيها للعودة،  حل القضايا املتعلقة باملمتلكات،

والتمويل الكايف جمللس البلديات املشترك وجلميـع األنشـطة ذات الصـلة    
للبلديات، وتوضـيح قـانون العفـو العـام وتنفيـذه علـى الوجـه األكمـل،         

 وغري ذلك من التدابري الواردة يف تقرير األمني العام؛

لة إبــداء اجملتمــع الصــريب احمللــي بأمهيــة مواصــ  يــذكِّر  - ٨  
ــاج واملصــاحلة        ــادة اإلدم ــة إع ــاء واالشــتراك بنشــاط يف عملي ــف بن موق

 الوطنية؛

على أن إجناز األهـداف الطويلـة األجـل الـيت      يشدد  - ٩  
حــددها جملــس األمــن للمنطقــة يتوقــف علــى التــزام حكومــة مجهوريــة    

ط يكرواتيا باإلدماج الدائم ملواطنيها الصرب وعلـى الـدور الـيقظ النشـ    
يف هــذا الصــدد، بالــدور   ،ع بــه اجملتمــع الــدويل، ويرحــب الــذي يضــطل

 األساسي الذي تؤديه منظمة األمن والتعاون يف أوروبا؛

علــى الــدور الــذي تؤديــه املنظمــات الدوليــة   يؤكــد  - ١٠  
ســـيما  األخـــرى والوكـــاالت املتخصصـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة، وال 

 واتيا؛لشؤون الالجئني يف مجهورية كر مفوضية األمم املتحدة

ندائــه الســابق جلميــع دول املنطقــة،     يكــرر تأكيــد   - ١١  
 حكومة مجهورية كرواتيا، للتعاون التام مع احملكمة الدوليـة  ذلك يف مبا

ــانون    ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــة األشـــخاص املســـؤولني عـــن االنتـ حملاكمـ
ســالفيا الســابقة، ويشــري  ويوغرتكبــت يف إقلــيم ااإلنســاين الــدويل الــيت  

ازدياد التعاون من جانب حكومة مجهورية كرواتيا مـع   أنه يرى يف إىل
 احملكمة بادرة مشجعة؛

ــة يوغ  حيـــث  - ١٢   ــا ومجهوريـ ــة كرواتيـ ــالفيا ومجهوريـ سـ
سـيما   تطبيع العالقات فيما بينـهما، وال  ةدازي السعي إىلاالحتادية على 

ــزع الســــالح،     ــدودمها، ونــ ــة عــــرب حــ ــاء الثقــ ــدابري بنــ ــاالت تــ يف جمــ
 اجلنسية؛  وازدواج

كـانون الثاين/ينـاير    ١٦أن ينشئ، اعتبارا مـن   يقرر  - ١٣  
مراقبا من مراقيب الشرطة املدنية، لفتـرة   ١٨٠، فريق دعم يضم ١٩٩٨

حدة ال تتجاوز تسعة أشهر حسـبما أوصـى بـه األمـني العـام، وذلـك       او
ســيما  ملواصــلة رصــد أداء الشــرطة الكرواتيــة يف منطقــة الــدانوب، وال  

 ٣٨ين، وفقـا للتوصـيات الـواردة يف الفقـرتني     فيما يتعلق بعـودة املشـرد  
 كرواتيا؛مجهورية من تقرير األمني العام، وتلبية لطلب حكومة  ٣٩  و

أن يتــوىل فريــق الــدعم مســؤولية أفــراد   يقــرر أيضــا  - ١٤  
اإلدارة االنتقاليــة واألصــول اململوكــة لألمــم املتحــدة الــيت تلزمــه للوفــاء  

 بواليته؛

ام إبقــاءه بصــفة دوريــة علــى  إىل األمــني العــ يطلــب  - ١٥  
علم باحلالة، وأن يقـدم عنـها التقـارير عنـد اللـزوم، وعلـى أي حـال يف        

 ؛١٩٩٨حزيران/يونيه  ١٥موعد ال يتجاوز 

ــذّكِّر  - ١٦   ــا مبســؤوليتها عــن    ي ــة كرواتي حكومــة مجهوري
كفالة األمن وحريـة التنقـل جلميـع مـراقيب الشـرطة املدنيـة وغريهـم مـن         

ــدوليني،  ــوظفني الـ ــاعدة      املـ ــدعم واملسـ ــل الـ ــدمي كـ ــا تقـ ــب إليهـ ويطلـ
 الضروريني ملراقيب الشرطة املدنية؛

على إقامة اتصال بني فريـق الـدعم ومنظمـة     يشجع  - ١٧  
األمن والتعاون يف أوروبا هبدف تيسري االنتقال السـلس للمسـؤولية إىل   

 تلك املنظمة؛

  ُيبقي املسألة قيد نظره. يقرر أن  - ١٨  
  

 ١٩٩٨كــــانون الثاين/ينــــاير  ١٣املقــــرر املــــؤرخ   
 )١٩٩٨( ١١٤٧القرار  ):٣٨٤٧(اجللسة 

، وعمــــــال ١٩٩٧كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٣٠يف  
)، قدم األمني العام إىل اجمللـس تقريـرا   ١٩٩٨( ١١٤٥قرار بال

ســالفيا وعــن التقــدم الــذي أحرزتــه كرواتيــا ومجهوريــة يوغ     
ل خالفاهتمـا  حلـ االحتادية من تقدم صـوب التوصـل إىل تسـوية    

ــة ب ــام يف   .)٨١(الوســائل الســلمية يف املنطق والحــظ األمــني الع
ــا      ــاالهتما إىل أهنمـ ــريان يف اتصـ ــال يشـ ــرفني ظـ ــره أن الطـ تقريـ
حيتفظــان بتفســرييهما املخــتلفني لــرتاع بريفالكــا، فهــي مســألة 
أمنيـــــة بالنســـــبة إىل كرواتيـــــا يف حـــــني تعتربهـــــا مجهوريـــــة  

ألمــني ا أكــد ،ومــع ذلــك ســالفيا االحتاديــة قضــية أراض.ويوغ
عدم تعـرض االسـتقرار السـائد يف منطقـة مسـؤولية بعثـة        العام

إىل  ١٩٩٦شـباط/فرباير   ١األمم املتحدة منذ إنشاء البعثـة يف  
 اخلطـوات الـيت   جـاءت و ،أية هزة بسـبب أيـة أحـداث خطـرية    

مت اختاذها لالمتثال للخيارات العملية املقترحـة مـن بعثـة األمـم     
 تؤكـد ختفيـف حـدة التـوتر.    املتحدة، واليت هي حمل ترحيب، ل

ــا الصــارم       ــد التزامهم ــان تأكي ــرر الطرف ــك، ك وإضــافة إىل ذل
غـري أنـه أضـاف أنـه      بالتوصل إىل تسوية عن طريـق التفـاوض.  

أي مــن  يســتبعدومل  ،شـرع بعــد يف مفاوضــات موضــوعية ُي مل
__________ 

  )٨١(  S/1997/1019.  
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طويلـة األجـل يف املنـاطق     حـدوث انتـهاكات  الطرفني إمكانية 
وأكـد األمـني العـام أن بعثـة      تحـدة. الواقعة حتت رقابة األمم امل

األمــم املتحــدة يف بريفالكــا تضــطلع بــدور أساســي يف اإلبقــاء 
علــى ظــروف مواتيــة للتفــاوض ولــذلك أوصــى بتمديــد واليــة 

  .١٩٩٨متوز/يوليه  ١٥بعثة لفترة ستة أشهر أخرى حىت ال

كـــــــانون  ١٣، املعقـــــــودة يف ٣٨٤٧يف اجللســـــــة و  
 إليـه  التوصـل  متكان قد  الذي للتفاهم وفقا ١٩٩٨ الثاين/يناير

أعمالـه   جـدول  يف اجمللـس  أدرج ،السـابقة  اجمللـس  مشـاورات  يف
ــام.   ــني الع ــر األم ــا     تقري ــال، دع ــرار جــدول األعم وعقــب إق

الرئيس (فرنسا) مبوافقة اجمللس، ممثل كرواتيا، بنـاء علـى طلبـه    
ــة  إىل  ــاركة يف املناقشــ ــاملشــ ــه  بــ ــون لــ ــدون أن يكــ يف ق احلــ

يس انتباه اجمللس أيضا إىل مشـروع قـرار   الرئ ووجهالتصويت. 
ــاء مشــاورات اجمللــس الســابقة     ــد أُعــد أثن  وجــهمث  )٨٢(كــان ق
كـــــانون  ١٢الـــــرئيس انتبـــــاه اجمللـــــس إىل رســـــالة مؤرخـــــة 

موجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن ممثـــل   ١٩٩٧األول/ديســـمرب 
 ١٢ حييل هبا رسالة مؤرخـة  )٨٣(سالفيا االحتاديةومجهورية يوغ

موجهــة إىل األمــني العــام مــن   ١٩٩٧ كــانون األول/ديســمرب
ــة يوغ  ــة مجهوريـ ــيس حكومـ ــة ورئـ ــالفيا االحتاديـ ــالة  ،سـ ورسـ

موجهـة إىل األمـني    ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ٢٢مؤرخة 
يؤكــدان فيهمــا موقفيهمــا بشــأن  ،)٨٤(العــام مــن ممثــل كرواتيــا

 شبه جزيرة بريفالكا.

 للتصـويت  القـرار  مشـروع  طُـرح ويف اجللسـة نفسـها،     
مــا  ). ويف١٩٩٨( ١١٤٧القــرار  بوصــفه باإلمجـاع  اعتمـد و

  :هنص  يلي
  
 

__________ 

  )٨٢(  S/1998/16.  
  )٨٣(  S/1997/984.  
  )٨٤(  S/1997/1002  

 إن جملس األمن،  

 إىل خاصــةصــفة قراراتـــه الســابقة ذات الصــلة وب إذ يشــري إىل  
، ١٩٩٢تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٦) املــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٧٩قراراتــــه 

ــؤرخ ١٩٩٥( ٩٨١ و  ١٠٢٥ ، و١٩٩٥آذار/مـــــــــارس  ٣١) املـــــــ
 ١٠٣٨ ، و١٩٩٥مرب تشــــــرين الثــــــاين/نوف  ٣٠) املــــــؤرخ ١٩٩٥(
) ١٩٩٦( ١٠٦٦، و ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ١٥) املؤرخ ١٩٩٦(

ــؤرخ  ــه  ١٥املــــــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١٠٩٣ ، و١٩٩٦متوز/يوليــــــ ) املــــــ
) املــــــــؤرخ ١٩٩٧( ١١١٩، و ١٩٩٧كــــــــانون الثاين/ينــــــــاير  ١٤
 ،١٩٩٧ يوليه/متوز ١٤

آذار/مـــارس  ٣٠يف تقريــر األمـــني العــام املـــؤرخ    وقــد نظـــر   
 فيه،  ذكورةامل لتطورات اإلجيابيةبا، وإذ يرحب ١٩٩٧

اســـتقالل مجهوريـــة بالتزامـــه  تأكيـــد وإذ يعيـــد مـــرة أخـــرى  
 كرواتيا وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،

اإلعـــالن املشـــترك الـــذي وقعـــه يف  وإذ يالحـــظ مـــن جديـــد  
رئيســـــا مجهوريـــــة كرواتيـــــا  ١٩٩٢أيلول/ســـــبتمرب  ٣٠جنيـــــف يف 

ــة، وخباصــ   ــة يوغوســالفيا االحتادي ــادة ومجهوري ــيت أكــدت مــن   ٣ة امل ال
جديــد اتفاقهمــا بشــأن جتريــد شــبه جزيــرة بريفالكــا مــن الســالح، وإذ 

 يؤكد ما أسهم به هذا التجريد من خفض حلدة التوتر يف املنطقة،

 ،منـذ وقـت طويـل    ،املسـتمرة  االنتـهاكات  وإذ يالحـظ بقلـق    
 لنظــام التجريــد مــن الســالح يف املنــاطق الــيت حــددهتا األمــم املتحــدة يف 

 املنطقة، وإن كان يرحب بتناقص عدد االنتهاكات،

يف تنفيـذ اخليـارات العمليـة الـيت      كـبري بأول تقدم  وإذ يرحب  
، علـى  ١٩٩٦/مـايو  أياراقترحها مراقبو األمـم املتحـدة العسـكريون يف    

ــؤرخ     ــام املــ ــر األمــــني العــ ــه يف تقريــ ــار إليــ ــو املشــ ــانون  ٣١النحــ كــ
 ،١٩٩٦األول/ديسمرب 

دم إحراز أي تقدم صـوب تسـوية مسـألة    ع وإذ يالحظ بقلق  
 بريفالكا املتنازع عليها من خالل املفاوضات؛

إىل اتفــاق تطبيــع العالقــات بــني مجهوريــة كرواتيــا  وإذ يشــري  
آب/أغسـطس   ٢٣سالفيا االحتادية املوقـع يف بلغـراد يف   وومجهورية يوغ

بريفالكـا املتنـازع    مسـألة ، والذي يلتـزم الطرفـان مبقتضـاه حبـل     ١٩٩٦
ليها بالوسائل السلمية عـن طريـق املفاوضـات، بـروح تسـتلهم ميثـاق       ع

وإذ يشــدد علــى احلاجــة إىل   األمــم املتحــدة وعالقــات حســن اجلــوار،  
سـالفيا االحتاديــة علــى تســوية  واتفـاق مجهوريــة كرواتيــا ومجهوريــة يوغ 

  ،ل خالفاهتما بالوسائل السلميةحل
ريني أن وجـــود مـــراقيب األمـــم املتحـــدة العســـك  وإذ يالحـــظ  

علـى الظـروف املواتيـة للتوصـل إىل تسـوية       لإلبقـاء يزال أمرا أساسيا  ال
 عليها، تفاوضية ملسألة بريفالكا املتنازع
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 ،ملراقيب األمم املتحدة العسكريني بأن يواصلوا يأذن  - ١ 
، رصــد جتريــد شــبه جزيــرة بريفالكــا مــن  ١٩٩٨متوز/يوليــه  ١٥حــىت 

ــرارين    ــا للقـــــــ ــالح وفقـــــــ ) ١٩٩٥( ٩٨١ ) و١٩٩٢( ٧٩٩الســـــــ
ــرتني ــؤرخ    ٢٠ و ١٩ والفقـ ــام املـ ــر األمـــني العـ ــانون  ١٣مـــن تقريـ كـ

 ؛١٩٩٨األول/ديسمرب 

باخلطوات الـيت اختـذها الطرفـان باعتمادمهـا      يرحب  - ٢ 
اخليـــارات العمليـــة الـــيت اقترحهـــا مراقبـــو األمـــم املتحـــدة العســـكريون  

 هيـــباألمـــن يف املنطقـــة ويالســـالمة وللتخفيـــف مـــن التـــوتر وحتســـني 
 ؛صددطرفني حتقيق املزيد من التقدم يف هذا الالب

نــداءه للطــرفني لوقــف مجيــع انتــهاكات نظــام  جيــدد  - ٣ 
التجريــد مــن الســالح يف املنــاطق الــيت حــددهتا األمــم املتحــدة والتعــاون 
الكامل مع مراقيب األمم املتحـدة العسـكريني وكفالـة سـالمتهم وحريـة      

 حركتهم؛

علـى  تزاماهتما املتبادلـة و الب لتقيدالطرفني على ا حيث  - ٤  
تفــاق تطبيـــع العالقــات املـــربم بــني مجهوريـــة كرواتيـــا    ال التنفيــذ التـــام 
 ؛١٩٩٦آب/أغسطس  ٢٣سالفيا االحتادية يف وومجهورية يوغ

اللتـــزام الطـــرفني بإجيـــاد حـــل  يعـــرب عـــن تأييـــده  - ٥ 
مــن االتفــاق  ٤تفاوضــي ملســألة بريفالكــا املتنــازع عليهــا وفقــا للمــادة  

 أعاله؛ ٤يف الفقرة  املذكور

الطــــرفني علــــى اختــــاذ خطــــوات ملموســــة   حيــــث  - ٦ 
 نيـة  إىل تسوية تفاوضية ملسألة بريفالكا املتنـازع عليهـا حبسـن    للوصول

 ودون تأخري؛

ىل اجمللـس حبلـول   إإىل األمـني العـام أن يقـدم     يطلب  - ٧ 
تقريـــرا عـــن احلالـــة يف شـــبه جزيـــرة بريفالكـــا،   ١٩٩٨متوز/يوليـــه  ٥

التقــــدم الــــذي حتــــرزه مجهوريــــة كرواتيــــا ومجهوريــــة وخباصــــة عــــن 
ل خالفاهتمـا بالوسـائل   حلـ سالفيا االحتادية حنو التوصـل إىل تسـوية   ويوغ

 السلمية؛

إىل مــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني وقــوة  يطلــب  - ٨ 
االستقرار املتعددة اجلنسيات اليت أذن هبـا جملـس األمـن يف القـرار      حتقيق

أن  ١٩٩٦كـــــانون األول/ديســـــمرب   ١٢) املـــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨
 يتعاونا تعاونا كامال؛

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٩ 
  

(اجللســة  ١٩٩٨شــباط/فرباير  ١٣املقــرر املــؤرخ   
 بيان من الرئيس ):٣٨٥٤

ــاير   ٢٢يف    ، وعمــال بقــراري  ١٩٩٨كــانون الثاين/ين
)، قــــدم ١٩٩٧( ١١٤٥ ) و١٩٩٧( ١١٢٠جملــــس األمــــن 

 سـالفونيا منطقـة  تقريـرا عـن احلالـة يف    إىل اجمللـس   األمني العام
والحـظ األمـني العـام يف     )٨٥(الغربية وسريميوم وبارانيا الشرقية

 أنتقريــره اســتمرار إحــراز التقــدم يف جمموعــة مــن القضــايا، و 
ــة  ــدت احلكومـ ــاء يف إدارة    أبـ ــديرين بالثنـ ــا جـ ــدا والتزامـ جهـ

 ه قــال إند أنــبيــ برناجمهــا الشــامل املتعلــق باملصــاحلة الوطنيــة. 
ــدة قضــايا رئيســية   ــا القضــايا    عدي ــا فيه ــدون حــل، مب ظلــت ب

البلـديات  املتصلة بامللكية، وحقوق االستئجار، ومتويـل جملـس   
وشـدد علـى أن    املشترك، والتنفيذ الكامل لقانون العفو العـام. 

إحراز تقدم فيما يتعلق هبـذه االلتزامـات قـد تترتـب عليـه       عدم
ــه اجملتمــع الــدويل   ر الــذيالــدو، مؤكــدا أن آثــار خطــرية يؤدي

 حامسـا السـتمرار التقـدم.    سـيكون  نووشركاء كرواتيا الثنـائي 

ويف هـــذا الصـــدد، رحـــب بالـــدور األساســـي الـــذي ســـتؤديه 
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وأشـار إىل أن جملـس األمـن    

إىل إطـالع األمـم    قد يرغب يف دعوة الـرئيس احلـايل للمنظمـة   
 ذات الصـلة يف منطقـة البعثـة.    ى التطوراتاملتحدة بانتظام عل

والحظ أيضا أن طلب كرواتيا املزيد من املسـاعدة مـن األمـم    
ــوافر اإلرادة السياســية     ــدل علــى ت املتحــدة يف جمــال الشــرطة ي

وأكـد أن فريـق دعـم     اإلدمـاج السـلمي.  إعـادة  إلكمال عملية 
الشرطة املدنية التابع لألمم املتحدة سـيعمل بصـورة وثيقـة مـع     

يف منطقـة الـدانوب    كومة كرواتيـا ملراقبـة عمليـات الشـرطة    ح
 ولتحســني الطــابع املهــين لقــوات الشــرطة املتعــددة اإلثنيــات.   
وسيكفل هذا االلتزام والدعم من جانب اجملتمع الـدويل تـوافر   

، ممــا يســهل يف املنطقــة خــدمات الشــرطة بشــكل فعــال ونزيــه 
  كال االجتاهني. العملية احليوية املتمثلة يف عودة املشردين يف

 شـــــــباط/ ١٣، املعقـــــــودة يف ٣٨٥٤يف اجللســـــــة و  
 يف إليـه  التوصـل  مت كـان قـد   الـذي  للتفـاهم  وفقا ١٩٩٦ فرباير

أعمالـه   جـدول  يف اجمللـس  أدرج ،السـابقة  اجمللـس  مشـاورات 
ــام.   ــني الع ــر األم ــا     تقري ــال، دع ــرار جــدول األعم وعقــب إق

__________ 

  )٨٥(  S/1998/59.  
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بنــاء علــى  (غــابون)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل كرواتيــا،   الــرئيس
يف ق احلــدون أن يكــون لــه بــطلبــه، إىل املشــاركة يف املناقشــة 

 التصويت.

ــرئيس بالبيــــان التــــايل     ــها، أدىل الــ ــة نفســ ويف اجللســ
 .)٨٦(اجمللس  باسم

يرحـــب جملـــس األمـــن بانتـــهاء عمليـــة إدارة األمـــم املتحـــدة    
نيا الشــرقية وبارانيــا وســريميوم الغربيــة بنجــاح، علــى  وفاالنتقاليــة لســال

كــانون الثاين/ينــاير   ٢٢حــو املــبني يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ      الن
. واخلــربة املكتســبة مــن هــذه العمليــة املتعــددة األوجــه ميكــن أن ١٩٩٨

 تكون مفيدة يف حاالت مماثلة يف املستقبل.

ويشيد جملـس األمـن بـااللتزام الـذي أبدتـه حكومـة مجهوريـة          
ــا الشــامل للمصــاحل   ــذ برناجمه ــا يف تنفي ــةكرواتي ــى   ،ة الوطني ويشــدد عل

ويشــعر اجمللــس أيضــا    ضــرورة مواصــلة إحــراز تقــدم يف هــذا اجملــال.     
باالرتياح إزاء دالئـل املشـاركة املتزايـدة ملـواطين املنطقـة ذوي األصـول       
الصــربية يف احليــاة السياســية الكرواتيــة، ويؤكــد أمهيــة اســتمرار اجلهــود 

كة الكاملـة لألقليـة   اليت تبذهلا حكومة مجهورية كرواتيـا لضـمان املشـار   
ــل        ــق التموي ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــد، مب ــية للبل ــاة السياس الصــربية يف احلي

 املشترك.البلديات العاجل جمللس 

نه على الرغم مـن االكتمـال النـاجح لعمليـة     أويالحظ اجمللس   
اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــة مجهوريــة كرواتيــا، مبــا يف   واإلدارة املؤقتــة 

يـزال عليهـا عمـل     الشرطة املدنيـة، فإنـه ال   ذلك طلبها إنشاء فريق دعم
كرواتيـا مسـؤولة عـن تـأمني حقـوق      مجهورية تزال حكومة  فال الكثري.

وسالمة أفراد كـل اجملموعـات العرقيـة داخـل مجهوريـة كرواتيـا، وهـي        
ــة       ــاق األساســي ملنطق ــداهتا يف إطــار االتف ــا وتعه ــدة بالتزاماهت أيضــا مقي

مــن االتفاقــات   هوم الغربيــة وغــري نيا الشــرقية وبارانيــا وســريمي  وفســال
ويف هذا الصدد، يدعو جملس األمن حكومة مجهوريـة كرواتيـا    الدولية.

إىل مضــاعفة جهودهــا مــن أجــل تعزيــز عمليــة إعــادة اإلدمــاج الكامــل   
للمنطقة، وخاصة حل املشاكل املتعلقة باملمتلكات واملشـاكل األخـرى   

ة حقوق اإلنسان بسبل اليت تعوق عودة الالجئني واملشردين، وإىل محاي
منها اختاذ إجراءات ملنـع املضـايقات، وتبديـد كـل الشـكوك الـيت حتـيط        
ــادة ثقــة       ــدابري الالزمــة لزي ــانون العفــو العــام، واختــاذ الت ــذ ق مبســألة تنفي

 اجلمهور يف الشرطة الكرواتية.

ويف هــذا الســياق، يشــدد اجمللــس علــى الــدور الرئيســي الــذي   
ــا    ــه منظمــة األمــن والتع ــوم ب ــة   تق ــع أحنــاء مجهوري ــا يف مجي ون يف أوروب

بقـوة قيـام أكـرب     سويؤيد اجمللـ  كرواتيا، مبا يف ذلك يف منطقة الدانوب.
__________ 

  )٨٦(  S/PRST/1998/3.  

قدر من التعاون الوثيق بـني األمـم املتحـدة ومنظمـة األمـن والتعـاون يف       
أوروبــا، وخاصــة بــني بعثــة املنظمــة وفريــق الــدعم وغــريه مــن مكاتــب   

على النحو الذي يتوخـاه   ية كرواتيا،األمم املتحدة ووكاالهتا يف مجهور
ولتحقيــق هــذه الغايــة يشــجع اجمللــس فريــق الــدعم وبعثــة  ؛األمــني العــام

 .تام املنظمة على أن ُيطلع كل منهما اآلخر على نشاطه بشكل

ويشيد جملس األمن بتفاين رجـال اإلدارة االنتقاليـة ونسـائها،      
قاليــة وقـــادة  االنت ويعــرب عــن تقـــديره بصــفة خاصــة ملـــديري اإلدارة    

  .اإلدارة االنتقاليةبعثة القوات الضطالعهم بقيادة 
  

(اجللســـة  ١٩٩٨آذار/مـــارس  ٦املقـــرر املـــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٨٥٩

 ١٩٩٨آذار/مـارس   ٦املعقودة يف  ٣٨٥٩يف اجللسة   
ــه يف مشــاورات   وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت   التوصــل إلي

)، مبوافقة اجمللس، ممثـل  اجمللس السابقة، دعا الرئيس (كولومبيا
كرواتيــا، بنــاء علــى طلبــه، إىل املشــاركة يف املناقشــة بــدون       

وّجه الـرئيس انتبـاه اجمللـس     يكون له احلق يف التصويت. مث أن
شـباط/فرباير موجهـة إىل رئـيس جملـس      ٢٦إىل رسالة مؤرخة 

، حييـل هبـا   )٨٧(األمن مـن ممثـل مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة     
عــن وزارة  ١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٥اريخ مــذكرة صــادرة بتــ 

اخلارجية االحتادية يف مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة، تـبني أن   
ــا     تطــورات ســلبية مقلقــة يف منطقــة ســالفونيا الشــرقية وباراني
وسريميوم الغربية تدفع الصرب إىل اخلروج علـى نطـاق يـزداد    

يس اتساعا وهتدد مبحو نتائج بعثـة األمـم املتحـدة. ووّجـه الـرئ     
 ١٩٩٨آذار/مــارس  ٥انتبــاه اجمللــس أيضــا إىل رســالة مؤرخــة 

ــا حييــل هبــا     موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ممثــل كرواتي
ــة      ــة يف منطق ــا عــن احلال ــذكرة تفصــيلية تعــرض آراء كرواتي م

  .)٨٨(سالفونيا الشرقية
__________ 

  )٨٧(  S/1998/161.  
  )٨٨(  S/1998/197.  
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ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٨٩(اجمللس

عــن قلقــه إزاء عــدم امتثــال احلكومـــة      يعــرب جملــس األمــن     
ــاق      ــا مبوجـــب االتفـ ــى عاتقهـ ــذهتا علـ ــات الـــيت أخـ ــة لاللتزامـ الكرواتيـ
األساسي املتعلـق مبنطقـة سـالفونيا الشـرقية وبارانيـا وسـريميوم الغربيـة،        

ــة   ــا املؤرخـ ــة كرواتيـ ــالة حكومـ ــاير  ١٣ورسـ ــانون الثاين/ينـ  ١٩٩٧كـ
ــؤرخ   ــاق املـ ــان/أبريل  ٢٣واالتفـ ــربم ١٩٩٧نيسـ ــم   املـ بـــني إدارة األمـ

املتحدة االنتقالية لسالفونيا الشرقية وبارانيا وسريميوم الغربية ومفوضية 
األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني واحلكومــة الكرواتيــة بشــأن عــودة        

ويالحـظ اجمللـس أن احلالـة األمنيـة بوجـه عـام يف        الالجـئني واملشـردين.  
ه القلـق بوجـه   زالـت مسـتقرة نسـبيا، ولكـن يسـاور      منطقة الدانوب مـا 

خاص بشأن تزايد حدوث املضايقات والتخويـف ضـد طائفـة الصـرب     
احمللــيني يف املنطقــة وعــدم تطبيــق الســلطات الكرواتيــة لعمليــة املصــاحلة   

للقلـق،   ةالوطنية بطريقة فعالة علـى املسـتوى احمللـي. وهـذه احلالـة املـثري      
ــث     ــة، ت ــات الصــادرة مــؤخرا عــن الســلطات الكرواتي ري إىل جانــب البيان

شكوكا حول التـزام مجهوريـة كرواتيـا بـإدراج املـواطنني ذوي األصـل       
ىل أقليات أخرى ضـمن اجملتمـع الكـروايت    إالصريب واألشخاص املنتمني 

 باعتبارهم أفرادا كاملي األهلية على قدم املساواة.

وإن جملس األمـن، إذ يشـري إىل البيـان الصـادر عـن رئيسـه يف         
أحــاط علمــا بالرســالة الــواردة مــن   وبعــد أن ١٩٩٨شــباط/فرباير  ١٣

، يـدعو  ١٩٩٨آذار/مـارس   ٥املمثل الدائم جلمهورية كرواتيا املؤرخـة  
ــاء       ــد تعهــدها بالوف ــة مــن جدي ــة إىل أن تؤكــد عالني ــة الكرواتي احلكوم
بالتزاماهتا مبوجب االتفـاق األساسـي واالتفاقـات األخـرى كاملـة، وأن      

إحراز تقدم يف املصـاحلة   يف ذلك عن طريقمبا  على ذلك،أعماهلا  تدلل
الوطنية على كل املستويات. وعلى وجه اخلصوص، يطلـب اجمللـس إىل   
ــا لضــمان        ــبس فيه ــة ال ل ــوات فوري ــة أن تتخــذ خط ــة الكرواتي احلكوم

لبنـاء الثقـة لـدى    وسالمة مجيع املواطنني الكـرواتيني وأمنـهم وحقـوقهم    
طريـق تـوفري   الطائفة الصـربية يف مجيـع أحنـاء كرواتيـا، مبـا يف ذلـك عـن        

التمويل املوعود به جمللـس البلـديات املشـترك. وينبغـي أن تتضـمن هـذه       
اخلطــوات تــدابري لتهيئــة الظــروف الــيت تتــيح للصــرب احمللــيني البقــاء يف  
املنطقــة وتســهيل عــودة الالجــئني واملشــردين ومعاجلــة املســائل العمليــة   

إىل  واالقتصــادية األساســية الــيت حتــول دون العــودة. ويطلــب اجمللــس      
احلكومة الكرواتية أن تضع إجـراءات واضـحة إلعـداد الوثـائق اخلاصـة      
بالالجئني من كرواتيا؛ وتعلن خطة عادلة لعمليات عودة ذات اجتـاهني  

بكامله؛ وتنفيذ تشريعاهتا املتعلقة بالعفو العـام تنفيـذا    البلدعلى مستوى 
 تاما ونزيهـا؛ وتتصـرف علـى الفـور مـن أجـل اعتمـاد تشـريعات عادلـة         

االستئجار تشجع على العودة وحتفـز علـى تقـدمي    وبشأن حقوق امللكية 
__________ 

  )٨٩(  S/PRST/1998/6.  

مســاعدات دوليــة إضــافية مــن أجــل الــتعمري؛ وتكفــل تطبيــق ممارســات  
نزيهــة فيمــا يتعلــق باســتحقاقات العمالــة وفرصــا اقتصــادية متكافئــة؛       

 وتكفل إعمال سيادة القانون دون متييز. 

واتية كان مرضـيا  ويعترف جملس األمن بأن أداء الشرطة الكر  
نيا وفالبوجــه عــام منــذ انتــهاء واليــة إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة لســ 

نيا وسريميوم الغربية، ويعرب يف هـذا الصـدد عـن تقـديره     اة وباريالشرق
للعمل الذي يضطلع به فريق دعم الشـرطة املدنيـة التـابع لألمـم      وتأييده

ري يف الشـرطة. ويطلـب   املتحدة. غري أن اجمللس يالحظ تدين ثقة اجلماه
اجمللس إىل احلكومة الكرواتية أن تتخذ التدابري الالزمة، مبا يف ذلك عن 

ــة   لتحســني ثقــة اجلمــاهري يف   ،طريــق اإلعــالم وإجــراءات شــرطية وقائي
رتكـب  الشرطة كجزء من برنامج تدابري أوسع نطاقا ملنع اجلـرائم الـيت تُ  

كـرواتيني وكفالـة معاملـة    بدوافع عرقية وتأمني محايـة مجيـع املـواطنني ال   
 متساوية هلم بغض النظر عن أصلهم العرقي.

ــم          ــة إدارة األم ــهاء والي ــه، عقــب انت ــى أن ــس عل ويشــدد اجملل
نيــا وســريميوم الغربيــة، تقــع  ااملتحــدة االنتقاليــة لســالفونيا الشــرقية وبار 

مسؤولية إعادة اإلدماج الكاملة ملنطقة الـدانوب، بشـكل واضـح، علـى     
الكرواتيــة. وستواصــل األمــم املتحــدة العمــل يف تعــاون  عــاتق احلكومــة 

وثيق مع منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا علـى رصـد احلالـة وتـذكري         
  احلكومة الكرواتية بالتزاماهتا.

  
ــؤرخ     ــرر املــ ــه  ٢املقــ ــة  ١٩٩٨متوز/يوليــ (اجللســ

 ): بيان من الرئيس٣٩٠١

ــه ١١ يف  ــرار وعمــال ،١٩٩٨ حزيران/يوني  جملــس بق
ــن ــدم )،١٩٩٧( ١١٤٥ األم ــام األمــني ق  حملــة اجمللــس إىل الع
ــة ــن عام ــق أنشــطة ع ــم فري ــة الشــرطة دع ــابع املدني ــم الت  لألم

ــة وتقييمــا املتحــدة  إدارة واليــة انتــهاء عقــب املنطقــة يف للحال
ــة املتحــدة األمــم ــااوبار الشــرقيةســالفونيا ل املؤقت  وســريميوم ني
 األمـني  والحظ. )٩٠(١٩٩٨ الثاين/يناير كانون ١٥ يف الغربية
 الــيت القضــايا مــن عــدد بشــأن تقــدم حــدوث تقريــره يف العــام
ــت  ذلــك، ومــع االنتقاليــة، اإلدارة واليــة هنايــة يف معلقــة ظل

 إلغـاء  ذلـك  يف مبـا  بعـد،  حتـل  مل أساسـية  قضايا هناك زالت ما
ــوانني ــة الق ــة التمييزي ــات وإنشــاء باملمتلكــات املتعلق ــة آلي  فعال
 كرواتيـا  حكومـة وقـال إن   .ممتلكاهتم باستعادة للمالك تسمح

__________ 

  )٩٠(  S/1998/500.  
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 األمـة  صـعيد  علـى  شـامال  برناجما تعتمد أن أيضاما زال عليها 
 احلكومـة  اختـذت  وإذا للـتعمري.  متوازنـة  خطةوأن تعد  للعودة

 عــودة عمليــة وســارت املشــاكل، هــذه حلــل رئيســية خطــوات
 اإلثنيــة، احلــوادث تزايــد دون املنطقــة إىل الكــروات الالجــئني
 عمليـة  حجـم  ختفـيض  يعتـزم  فإنه لشرطة،ا أداء حتسن واستمر
 هبـدف  ،١٩٩٨ آب/أغسـطس  مـن  ابتداء تدرجييا الدعم فريق

ــا الوصــول ــن ١٤٠ مســتوى إىل هب ــراقيب م ــةامل الشــرطة م  دني
 هنايــــة حبلــــول ١٢٠ ومســــتوى الشـــهر  ذلــــك هنايــــة حبلـــول 

ــك، غضــون ويف أيلول/ســبتمرب. ــد ذل ــه أصــدر فق  إىل تعليمات
 منظمـة  إىل الـدعم  فريـق  مهام لتسليم زمين جدول بوضع هممثل

 الـدائم  اجمللـس  يقـوم  أن أمـل  علـى  أوروبـا،  يف والتعـاون  األمن
ــد املنظمــة لتلــك  عــن باملســؤولية لالضــطالع اســتعداده بتأكي

ــة ــرطة مراقبـــ ــارا املنطقـــــة يف الشـــ ــن اعتبـــ  تشـــــرين ١٦ مـــ
   .١٩٩٨ األول/أكتوبر

 يوليــــه /متــــوز ٢ يف املعقــــودة  ،٣٩٠١ اجللســــة ويف  
ــا ١٩٩٨ ــ وفقـ ــد  الـــذي اهمللتفـ ــان قـ ــه التوصـــل متكـ  يف إليـ

 يف العـام  األمني تقرير اجمللس أدرج السابقة، اجمللس مشاورات
 الـرئيس  دعـا  األعمـال،  جـدول  إقـرار  وعقـب  أعمالـه.  جدول
 علــى بنــاء كرواتيــا، ممثلــة اجمللــس، مبوافقــة الروســي)، (االحتــاد
يف  قاحلـ  هلـا  يكـون  أن دونبـ  املناقشـة  يف إىل املشـاركة  طلبها،

ــرئيس وّجــه مث التصــويت. ــاه ال  رســالة إىل اجمللــس أعضــاء انتب
 جملــس رئــيس إىل موجهــة ١٩٩٨ حزيران/يونيــه ٢٩ مؤرخــة
 وإيـواء  إلعـادة  برنـامج  نـص  هبـا  حتيـل  كرواتيـا  ممثلـة  من األمن

ــيني والالجــئني املشــردين ــره واملنف ــان أق ــة برمل ــا دول  يف كرواتي
 .)٩١(١٩٩٨ حزيران/يونيه  ٢٦

 نيابــة التــايل بالبيــان الــرئيس أدىل ،نفســها اجللســة ويف 
 :)٩٢(اجمللس عن

__________ 

  )٩١(  S/1998/589.  
  )٩٢(  S/PRST/1998/19.  

ــؤرخ        ــام املـــ ــني العـــ ــر األمـــ ــن يف تقريـــ ــر جملـــــس األمـــ نظـــ
ــه  ١١ ــراره املقــــدم  ١٩٩٨حزيران/يونيــ ) ١٩٩٧( ١١٤٥عمــــال بقــ

 .١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ١٩املؤرخ 

ويالحـــظ جملـــس األمـــن أن احلالـــة األمنيـــة العامـــة يف منطقـــة   
ويالحــظ أيضــا أن أداء الشــرطة الكرواتيــة    الــدانوب مســتقرة نســبيا.   

املرضي بوجه عام يف املنطقة يعزى بقدر كبري إىل الرصد الشامل الـذي  
يضطلع به فريق األمم املتحـدة لـدعم الشـرطة ومـا توليـه وزارة داخليـة       

لحالة. بيد أن القلق يساور اجمللـس  لمجهورية كرواتيا من اهتمام خاص 
ــبري للشــ     ــرغم التواجــد الك ــه ب ــة، مل ألن ــف احلــوادث  ترطة الكرواتي توق

وعمليات الطرد والترويع املرتبطة بالسكن واملتصلة بأسباب عرقية، بـل  
 وزادت هذه احلوادث يف الفترة األخرية.

ن عـددا كـبريا مـن املقـيمني     ويعرب اجمللس عن قلقـه البـالغ أل    
واملشردين الصرب قد هـاجروا مـن مجهوريـة كرواتيـا منـذ أواخـر عـام        

يرجــع ذلــك يف املقــام األول إىل اســتمرار احلــوادث األمنيــة،  ، و١٩٩٦
وأعمــال الترويــع بــدوافع عرقيــة، واحلالــة االقتصــادية الكئيبــة، والعوائــق 

وتعطل برنـامج العـودة. واسـتمرار     ،البريوقراطية، والتشريعات التمييزية
يرتب آثـارا سـلبية خطـرية علـى العـودة إىل جمتمـع        هذا االجتاه ميكن أن

األعـراق يف مجهوريـة كرواتيـا. ولـذلك يرحـب اجمللـس باعتمـاد        متعدد 
برناجمــا إلعــادة وإيــواء  ١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٢٦حكومــة كرواتيــا يف 
ب تنفيـذه فـورا   لـ ويط واملنفـيني علـى صـعيد الـوطن    املشردين والالجئني 

يف ذلـك إلغـاء قـوانني امللكيـة التمييزيـة       وبالكامل على مجيع الصعد، مبا
فعالة تتيح للمالك استرداد ممتلكاهتم. ويشدد علـى أمهيـة   وإنشاء آليات 

تنفيذ برنـامج املصـاحلة تنفيـذا فوريـا وتامـا علـى مجيـع الصـعد يف كافـة          
ــا و ــع وقــوع حــوادث مضــايقات وعمليــات طــرد غــري    أحنــاء كرواتي من

  مشروعة والتصدي هلا.
ــا        ــة كرواتي ــات حكوم ــد اســتمرار التزام ويكــرر اجمللــس تأكي

ــا ااألساســي املتعلــق مبنطقــة ســالفونيا الشــرقية وبار  مبوجــب االتفــاق   ني
ــات       ــة واالتفاق ــات الدولي ــة وكــذلك مبوجــب االتفاقي وســريميوم الغربي
األخرى. ويالحظ اجمللس مـع االرتيـاح أن حكومـة كرواتيـا قـد وفـت       
مبعظم التزاماهتا فيما يتعلـق بتـوفري اخلـدمات العامـة والعمـل يف القطـاع       

يؤكـد مـن   االتفاق األساسي. بيـد أن اجمللـس    العام، املنصوص عليها يف
أنه ال يزال يتعني الوفاء بعدد من االلتزامات يف جماالت من قبيـل   جديد

، وتســيري أعمــال البلــديات العــام وقــانون العفــو التصــديقتنفيــذ قــانون 
يؤكد  ،احمللية والتمويل الدائم جمللس البلديات املشترك. ويف هذا الصدد

مــن  ١١، املكونــة مبوجــب أحكــام املــادة  ١١ ملــادةاجمللــس أمهيــة جلنــة ا
االتفاق األساسي، بوصفها أداة رئيسية لتشجيع حكومة كرواتيـا علـى   
الوفاء بالتزاماهتا بالكامل ولتأكيد استمرار االلتزام الـدويل بإجنـاز إعـادة    

 االندماج السلمي بنجاح.
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ــا حتســني تصــدي        ــة كرواتي ويطلــب جملــس األمــن إىل حكوم
 وحـاالت  الطـرد  حـوادث و الـيت تقـع بـدوافع عرقيـة     وادثالشرطة للحـ 

الترويع املرتبطة بالسكن، واختاذ تـدابري أخـرى لتعزيـز ثقـة اجلمهـور يف      
ــيت       ــة ال ــق اإلعــالم واإلجــراءات الوقائي ــك عــن طري ــا يف ذل الشــرطة، مب
ــة تنفيــذ     تتخــذها الشــرطة. ويف هــذا الســياق، يشــدد اجمللــس علــى أمهي

كانون الثاين/ينـاير   ٩صدرهتا وزارة الداخلية يف املبادئ التوجيهية اليت أ
وقيام الوزارة بوضع برنامج للمحافظة على األمـن علـى صـعيد     ١٩٩٨

 اجملتمع احمللي.

أنشـطة فريـق األمـم املتحـدة     دعما كامال ويدعم جملس األمن   
لــدعم الشــرطة ومكتــب األمــم املتحــدة لالتصــال يف زغــرب. ويرحــب  

ــة   ــدائم ملنظمـ ــس الـ ــرار اجمللـ ــؤرخ    بقـ ــا، املـ ــاون يف أوروبـ ــن والتعـ األمـ
ــه  ٢٥  ةبنشــر مــراقيب شــرطة مدنيــ الــذي يقضــي  ،١٩٩٨حزيران/يوني

، مبسـؤوليات  ١٩٩٨ تشرين األول/أكتوبر ١٥لالضطالع، اعتبارا من 
ىل إ. ويرحب أيضا بالدعوة اليت وجههـا ممثـل األمـني العـام     الدعمفريق 

كرواتيا لبـدء التخطـيط   رئيس بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف 
للنقل املزمع ملهمة الرصد اليت تضطلع هبا الشرطة يف املنطقة إىل منظمـة  
األمن والتعاون يف أوروبا. ويؤيد وضع جدول زمين لتسليم مهام فريق 

ويوافق على اعتزام األمـني   ىل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،إالدعم 
تدرجييا، وفقا للشروط احملـددة   العام ختفيض عدد مراقيب الشرطة املدنية

ــر     ــي تقري ــع اجمللــس إىل تلق ــره. ويتطل ــن يف تقري ــول   م ــام حبل األمــني الع
منتصــف أيلول/ســبتمرب يــورد بالتفصــيل الترتيبــات املتعلقــة بإهنــاء واليــة 

  .١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥فريق الدعم حبلول 
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــه  ١٥املقـ ــة  ١٩٩٨متوز/يوليـ (اجللسـ
 )١٩٩٨( ١١٨٣ار ): القر٣٩٠٧

 الفقرة بأحكام وعمال ،١٩٩٨ يونيهحزيران/ ٢٦ يف 
 العـام  األمـني  قـدم  )،١٩٩٨( ١١٤٧ األمن جملس قرار من ٧

 ومجهوريـة  كرواتيـا  أحرزته الذي التقدم عن تقريراإىل اجمللس 
 خالفاهتمـا  لحلـ  تسـوية  إىل التوصـل  حنـو  االحتاديـة يوغوسالفيا 
 أن تقريــره يف العــام نياألمــ والحــظ .)٩٣(الســلمية بالوســائل
 تــؤثر مل البعثــة مســؤولية حتــت تقــع الــيت املنطقــة يف االســتقرار

 دالئـل  أيـة  أيضـا  هناك ليس أنه غري . خطرية حوادث أية عليه
 انتـهاكات ارتكـاب   عـن  سـيتوقفان  الطـرفني  كـال  أن إىل تشري

ــتمرة ــام مسـ ــد لنظـ ــن التجريـ ــتني يف الســـالح مـ ــتني املنطقـ  اللـ
__________ 

  )٩٣(  S/1998/578.  

ــم حــددهتما ــ األم ــهاكات  ، دةاملتح ــوترا ســببتوهــي انت  يف ت
 العــام األمــني وشــدد احملليــة. والســلطات البعثــة بــني العالقــات

 أن ميكــنكــان  خالفــات حــل علــى ســاعدت البعثــة أن علــى
 الصـعوبات  مـن  متزايـد  عـدد  فيهـا  مبـا  التـوتر،  زيادة إىل تؤدي
 مـن  خطـوات  أي اختـاذ  البعثة جتنبت وقد ؛املدنية الطبيعة ذات
 السياسـية  املفاوضات نتيجة على مسبقا حكما قتطل أن شأهنا

 املتبـاينني  بتفسـرييهما  متسـكا  الطرفني أن أيضا والحظ الثنائية.
 األوىل، للمـرة  ،حـدث  ممـا  الـرغم  على بريفالكا، حولللرتاع 

ــن تقــدمي   ــوية رمســي اقتــراحم  املتنــازع بريفالكــا مســألة لتس
 يف املتحـــدة األمـــم بعثـــة أن ومبـــا ذلـــك، غضـــون ويف عليهـــا.
 مواتيـة  ظروف على اإلبقاء يف أساسي بدور تضطلع بريفالكا
 األمـم  مـراقيب  بعثة والية بتمديداألمني العام  أوصى ،للتفاوض
 كـانون  ١٥ حـىت  أخـرى  أشهر ستة لفترة بريفالكا يف املتحدة

   .١٩٩٩ الثاين/يناير

 متوز/يوليـــــه ١٥ يف املعقـــــودة ،٣٩٠٧ اجللســـــة يفو  
ــا ١٩٩٨ ــاهم وفقـ ــا للتفـ ــد مت التوصـــل الـــذي كـ ــهن قـ  يف إليـ
 تقريـــر أعمالـــه جـــدول يف اجمللـــس أدرج ،الســـابقة همشـــاورت
ــام. األمــني ــرار وعقــب الع ــرئيس دعــا األعمــال، جــدول إق  ال
 أملانيـــا مـــن كـــل ممثلـــي اجمللـــس، مبوافقـــة الروســـي)، (االحتـــاد
 املناقشـة  يفإىل املشـاركة   طلبـهم،  علـى  بناء وكرواتيا وإيطاليا

 انتبـاه  الـرئيس ووّجـه   التصـويت. يف  قاحلـ  هلم يكون أن دونب
ــرار مشــروع إىل أيضــا اجمللــس أعضــاء  مــن كــل مــن مقــدم ق
 وســلوفينيا، والربتغــال، وإيطاليــا، وأملانيــا، الروســي، االحتــاد

ــويد، ــا، والسـ ــدة واململكـــة وفرنسـ ــا املتحـ  العظمـــي لربيطانيـ
 .)٩٤(واليابـان  األمريكيـة  املتحـدة  والواليات الشمالية، وأيرلندا
 الـواردة  التاليـة  الرسـائل  إىل أيضـا  اجمللـس  انتبـاه  الـرئيس  ووّجه
 ١٩٩٨ حزيران/يونيــه ١٨ مؤرخــة رســالة كرواتيــا: ممثــل مــن

 املشـروع  نـص املمثل  هبا حييل األمن، جملس رئيس إىل موجهة
__________ 

  )٩٤(  S/1998/642.  
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 االحتاديـة يوغوسـالفيا   ومجهوريـة  كرواتيا بني التفاق الكروايت
ــأن ــل إىل  بشـ ــلالتوصـ ــم حـ ــألة دائـ ــن ملسـ ــابريفال أمـ  ،)٩٥(كـ

ــالت ــ ناورســـــــــ ــه ٢٩ نامؤرختـــــــــ  ١٩٩٨ حزيران/يونيـــــــــ
ــه ٨ و ــى ،١٩٩٨ متوز/يولي ــوايل، عل ــ الت ــيس إىل ناموجهت  رئ

 الثنائيـة  املفاوضـات تأييـد   عناملمثل  فيهما يعرب األمن جملس
 علـى  يشـدد  ولكنـه  بريفالكـا،  يف األمـن  مسـائل  تسوية هبدف
 تغــيري إىل هتــدفتؤيــد مفاوضــات  أن تســتطيع ال كرواتيــا أن

 اجمللــس انتبــاه الــرئيس ووّجــه .)٩٦(دوليــا هبــا املعتــرف احلــدود
 حزيران/يونيـــــــــه ٣٠ مـــــــــؤرختني رســـــــــالتني إىل أيضـــــــــا

 رئـيس  إىل مـوجهتني  ،التـوايل  علـى  ،١٩٩٨ متوز/يوليه ١٠ و
 امـ هب حتيل، )٩٧(االحتاديةيوغوسالفيا  مجهورية من األمن جملس
 البعثـة  والية بتمديد تتعلق اجلمهورية رئيس من موجهة رسالة

 وكرواتيـا  االحتاديـة يوغوسـالفيا   مجهورية بني اتفاق ومبشروع
 مشـفوعة  عليها املتنازع بريفالكا ملسألة الدائمة التسوية بشأن
 توضيحية. مبذكرة

 للتصـويت  القـرار  مشـروع  طُـرح  نفسها، اجللسة ويف  
 مــا ويف ،)١٩٩٨( ١١٨٣ القــرار بوصــفه باإلمجــاعواعتمــد 

   :هنص يلي

  ،إن جملس األمن  
ــة   إذ يشـــري   ــلة، وخباصـ ــابقة ذات الصـ ــه السـ إىل مجيـــع قراراتـ

، ١٩٩٢تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٦) املـــؤرخ ١٩٩٢( ٧٧٩القـــرارات 
ــؤرخ ) ١٩٩٥( ٩٨١ و  ١١٤٧ ، و١٩٩٥آذار/مـــــــــارس  ٣١املـــــــ
 ،١٩٩٨كانون الثاين/يناير   ١٣ ) املؤرخ١٩٩٨(

حزيران/يونيــه  ٢٦يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ   وقــد نظــر  
تضــمنه تقريــر األمــني العــام مــن تقيــيم إجيــايب   وإذ يالحــظ مــا ،١٩٩٨

مبـا يف ذلـك املبـادرة املقدمـة مـن مجهوريـة كرواتيـا         للتطورات األخرية،
 حل هنائي ملسألة بريفالكا املتنازع عليها،بالتوصل إىل فيما يتعلق 

__________ 

  )٩٥(  S/1998/533.  
  )٩٦(  S/1998/589    ــؤرخ ــرر امل ــه  ٢(انظــر أيضــا املق ) ١٩٩٨متوز/يولي

  .S/1998/617 و
  )٩٧(  S/1998/593  وS/1998/632.  

اقتــراح مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة بشــأن      وإذ يالحــظ  
 ة بريفالكا املتنازع عليها،التسوية الدائمة ملسأل

باســتقالل مجهوريــة    مــرة أخــرى تأكيــد التزامــه    وإذ يعيــد  
كرواتيــــا وســــيادهتا وســــالمتها اإلقليميــــة داخــــل حــــدودها الدوليــــة   

 هبا،  املعترف

اإلعـــالن املشـــترك الـــذي وقعـــه يف  مـــن جديـــد وإذ يالحـــظ  
رئيســـــا مجهوريـــــة كرواتيـــــا  ١٩٩٢أيلول/ســـــبتمرب  ٣٠جنيـــــف يف 
ــة يو ــة، و ومجهوري ــادة  غوســالفيا االحتادي ــيت أكــدت مــن   ٣خباصــة امل ال

 جديـــد اتفاقهمـــا بشـــأن جتريـــد شـــبه جزيـــرة بريفالكـــا مـــن الســـالح،
 يؤكد ما أسهم به هذا التجريد من خفض حلدة التوتر يف املنطقة،  وإذ

، رغـم ذلـك، إزاء االنتـهاكات املسـتمرة     عن قلقه بروإذ يع  
يف املناطق اليت حـددهتا األمـم    منذ عهد بعيد لنظام التجريد من السالح

املتحدة يف املنطقة وإخفاق الطـرفني يف حتسـني امتثاهلمـا لنظـام التجريـد      
من السالح حسبما أوصت به بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف بريفالكـا،    
مبا يف ذلك األنشطة اهلامة املتعلقة بإزالة األلغـام يف منطقـة التجريـد مـن     

ــدات   ــة     ســتمرةاملالســالح، وإزاء التقيي ــة تنقــل مــوظفي البعث ــى حري عل
 مسؤوليتهم،  داخل املنطقة الواقعة يف إطار

إىل اتفــاق تطبيــع العالقــات بــني مجهوريــة كرواتيــا  وإذ يشــري  
آب/أغسـطس   ٢٣االحتادية، املوقع يف بلغراد يف  اسالفيوومجهورية يوغ

، والذي يلتـزم الطرفـان مبقتضـاه حبـل مسـألة بريفالكـا املتنـازع        ١٩٩٦
يها بالوسائل السلمية عـن طريـق املفاوضـات، بـروح تسـتلهم ميثـاق       عل

 ماألمم املتحدة وعالقات حسن اجلوار، وإذ يعـرب عـن بـالغ قلقـه لعـد     
 إحراز أي تقدم هام صوب هذه التسوية،

أن وجــود مــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني     وإذ يالحــظ    
ــة لل      ال ــى الظــروف املواتي ــة عل ــيا للمحافظ ــرا أساس ــزال أم توصــل إىل ي

 تسوية تفاوضية ملسألة بريفالكا املتنازع عليها،

ملراقيب األمم املتحدة العسكريني بـأن يواصـلوا   يأذن   - ١ 
ــىت  ــاير   ١٥حـ ــانون الثاين/ينـ ـــرة    ١٩٩٩كـ ـــه جزيــ ــد شبــ ــد جتريـ رصـ

 ٩٨١) و ١٩٩٢( ٧٧٩بريفالكـــــا مـــــن الســـــالح وفقـــــا للقـــــرارين 
ــام املــــؤرخ مــــن تقريــــر األمــــني ا  ٢٠و  ١٩) والفقــــرتني ١٩٩٥( لعــ

 ؛١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١٣

بالطرفني اختاذ تدابري أخرى للتقليل من حدة  يهيب  - ٢ 
 التوتر وحتسني السالمة واألمن يف املنطقة؛

ــهاكات     يكــرر  - ٣  ــع انت ــداءه إىل الطــرفني لوقــف مجي ن
ــم املتحــدة،        ــيت حــددهتا األم ــاطق ال ــن الســالح يف املن ــد م نظــام التجري

مع مراقيب األمم املتحدة العسكريني وكفالة سـالمتهم   والتعاون الكامل
وحرية حركتهم التامة وغـري املقيـدة، ويهيـب هبمـا االنتـهاء دون إبطـاء       

 من عملية إزالة األلغام من املنطقة؛



نممارسات جملس األم مرجع 
 

908  
 

ــة    حيـــث  - ٤  ــا املتبادلـ ــد بالتزاماهتمـ ــى التقيـ ــرفني علـ الطـ
ــذ الو ــام التنفي ــة     الت ــني مجهوري ــربم ب ــات امل ــع العالق ــاق تطبي ــا تف كرواتي

، ١٩٩٦آب/أغســـــطس  ٢٣يف االحتاديـــــة ومجهوريـــــة يوغوســـــالفيا 
وخباصــة التزامهمــا بالتوصــل، عــن طريــق التفــاوض، إىل حــل ملســألة        

ــا للمــادة     ــا وفق ــازع عليه ــا    ٤بريفالكــا املتن ــاق، ويهيــب هبم مــن االتف
 الدخول على الفور يف مفاوضات بناءة؛

س حبلـول  إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـ     يطلب  - ٥ 
ــوبر   ١٥ ــرة     ١٩٩٨تشــرين األول/أكت ــة يف شــبه جزي ــرا عــن احلال تقري

بريفالكا، وخباصة عن التقدم الذي حترزه مجهوريـة كرواتيـا ومجهوريـة    
ل خالفاهتمـا بالوسـائل   حلـ يوغوسالفيا االحتادية حنو التوصـل إىل تسـوية   

ــذا الســياق   ــم      ،الســلمية، ويف ه ــراقيب األم ــة م ــديل بعث ــة تع عــن إمكاني
 بريفالكا؛  تحدة العسكريني يفامل

إىل مــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني وقــوة  يطلــب  - ٦ 
ــرار       ــا اجمللــس يف الق ــيت أذن هب ــددة اجلنســيات، ال ــق االســتقرار املتع حتقي

ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨ ــذي  ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب   ١٢) امل وال
حزيران/يونيـــه  ١٥) املـــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٤مـــددها مبوجـــب القـــرار 

 ن يتعاونا معا تعاونا تاما؛، أ١٩٩٨

  نظره. قيدإبقاء املسألة  يقرر  - ٧ 
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــرين الثـــاين/نوفمرب   ٦املقـ  ١٩٩٨تشـ
  ): بيان من الرئيس٣٩٤١(اجللسة 

ــوبر   ٢٧يف    ــرار   ١٩٩٨تشــرين األول/أكت وعمــال بق
)، قـدم األمـني العـام إىل اجمللـس     ١٩٩٧( ١١٤٥ جملس األمـن 

. )٩٨(مــم املتحــدة لــدعم الشــرطةالتقريــر اخلتــامي عــن فريــق األ
يف تقريــره اجمللــَس بــأن واليــة فريــق الــدعم  وأبلــغ األمــني العــام

ــهت يف   ــل وانتــ ــزت بالكامــ ــوبر   ١٥أُجنــ ــرين األول/أكتــ تشــ
يف اليوم التايل اضطلعت منظمة األمـن والتعـاون يف   و. ١٩٩٨

با مبسؤوليات املراقبة اليت تضـطلع هبـا الشـرطة. وال تـزال     وأور
لة لألمن يف املنطقـة مرضـية، بـالرغم مـن اسـتمرار      احلالة الشام

وقــوع حــوادث ذات دوافــع   وهــو اجتــاه يبعــث علــى القلــق    
عرقيــة. وقــد حتسَّــن أداء الشــرطة بصــورة ملحوظــة منــذ بدايــة 

ات لكفالة اسـتمرار  والية فريق الدعم واختذت احلكومة خطو
  هذا التحسُّن.

__________ 

  )٩٨(  S/1998/1004.  

 تشـــرين الثـــاين/ ٦، املعقـــودة يف ٣٩٤١ويف اجللســـة   
وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إليــه  ١٩٩٨نــوفمرب 

يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام  
ضــمن جــدول أعمالــه. وعقــب إقــرار جــدول األعمــال، دعــا   
الـرئيس (الواليـات املتحــدة األمريكيـة)، مبوافقــة اجمللـس، ممثــل     

ملناقشـة بــدون أن  كرواتيـا، بنـاء علــى طلبـه، إىل املشــاركة يف ا   
  يكون له احلق يف التصويت.

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)٩٩(عن اجمللس
يرحب جملس األمن بالتقرير النهائي لألمني العـام عـن     

ــدعم الشــرطة، وبصــفة خاصــة وصــفه      فريــق األمــم املتحــدة ل
ليات إلجناز والية فريق الدعم بنجاح واالنتقال السلس ملسـؤو 

املراقبة إىل برنامج مراقبة الشرطة التابع ملنظمة األمن والتعـاون  
ــا بضــمان    ــالتزام حكومــة كرواتي ــا. ويــذكر اجمللــس ب يف أوروب
منح مراقيب الشرطة التابعني ملنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا    
نفس إمكانية الوصـول إىل خمـافر الشـرطة والوثـائق وعمليـات      

يقــات ونقــاط التفتــيش، املمنوحــة الشــرطة، مبــا يف ذلــك التحق
  لفريق الدعم.

ويف حني أن احلالة األمنيـة العامـة يف منطقـة الـدانوب       
ما زالت مرضية وأن أداء الشرطة قد حتسن بدرجة ملحوظـة،  
وأن حكومــة كرواتيــا قــد اختــذت خطــوات لضــمان اســتمرار  
هـذا الوضـع، فمـا زال هنـاك اجتـاه مقلـق إزاء وقـوع حــوادث        

يف املنطقة. وما زال اجمللس يشعر بقلق بالغ إزاء بدوافع عرقية 
اســتمرار عمليــات نــزوح الســكان الصــرب، النامجــة إىل حــد   

اق، يضـع اجمللـس يف   يكبري عن تلـك األحـداث. ويف هـذا السـ    
اعتباره أمهية حتقيق اإلنعاش االقتصادي والـتعمري يف هتيئـة بيئـة    

اتيـا أن  مواتية للعـودة املسـتدامة. ويهيـب اجمللـس حبكومـة كرو     
جهودهـا لتعزيـز ثقـة اجلمهـور يف قـوة الشـرطة        ىتبذل قصـار 

__________ 

  )٩٩(  S/PRST/1998/32  
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ــق املصــاحلة بــني      ــة حتقي ــا الكامــل بعملي ــد التزامه وإعــادة تأكي
  اجملموعات العرقية.

كمــــا يهيــــب اجمللــــس حبكومــــة كرواتيــــا أن تعــــاجل    
اإلحساس باالفتقار إىل األمن، الذي يسهم يف استمرار نـزوح  

عـددا مـن املشـاكل الـيت حتـول       الصرب من املنطقة، وأن تعاجل
برنامج عودة وإيـواء املشـردين والالجـئني    ’دون التنفيذ التام لـ 

وبينمــا يالحــظ اجمللــس أن األمــني العــام يســلم يف   ‘. واملنفــيني
تقريــره الســابق بــإحراز تقــدم يف تنفيــذ الربنــامج، فإنــه يهيــب   
حبكومــة كرواتيــا أن تعــاجل علــى حنــو عاجــل وكامــل مجيــع        

علقــة، مبــا يف ذلــك إعــادة املمتلكــات إىل املــواطنني   املســائل امل
من أصـل صـريب، وحتقيـق املواءمـة بـني التشـريعات        الكرواتيني

وأحكام برنامج العودة لكي يتسىن تنفيذه بصورة غري متييزيـة،  
ان اإلســكان بــأداء مهامهــا علــى حنــو فعــال؛ وإتاحــة وقيــام جلــ

عـادة البنـاء،   إمكانية متكافئة للحصول على التمويـل الـالزم إل  
ــا،     ــة اجتماعيـ ــقق اململوكـ ــودة إىل الشـ ــوق العـ ــتعادة حقـ واسـ
وتيسري إمكانية احلصول على املعلومات، وإزالة العقبـات الـيت   
تعترض إمكانية احلصول على الوثائق الالزمـة للحصـول علـى    

  مركز العائدين واستحقاقاهتم، وتنفيذ قانون إعادة اإلثبات.
ــه بصــفة خ       ــن قلق ــس ع ــرب اجملل ــة  ويع اصــة إزاء حال

جملــس البلــديات املشــترك، الــذي ميثــل مجيــع الطوائــف العرقيــة 
الصربية يف املنطقة والذي وصـفه األمـني العـام بأنـه علـى شـفا       
االهنيـــار. ويكـــرر اجمللـــس التأكيـــد علـــى اســـتمرار التزامـــات   
ــة      ــق مبنطق ــاق األساســي املتعل ــا مبوجــب االتف ــة كرواتي حكوم

ــري   ــا وسـ ــرقية وبارانيـ ــالفونيا الشـ ــن  سـ ــال عـ ــة فضـ ميوم الغربيـ
االتفاقيــات الدوليــة واالتفاقــات األخــرى، ويؤكــد، يف هــذا      

برنـامج إرسـاء الثقـة والعـودة     ’الصدد، أمهية التنفيذ الكامل لــ  
املعجلة وتطبيـع أحـوال املعيشـة يف املنـاطق املتـأثرة بـاحلرب يف       

  ‘.مجهورية كرواتيا

ويعـــرب اجمللـــس عـــن دعمـــه الكامـــل ملنظمـــة األمـــن   
ــدعم،    والت ــدور فريــق ال ــا، الــيت تضــطلع اآلن ب عــاون يف أوروب

م، عنـد اللـزوم، مبـا يسـتجد مـن      لـ ويتطلع إىل أن يبقى علـى ع 
  تطورات ذات صلة باملوضوع يف منطقة الدانوب بكرواتيا.

ويعــرب اجمللــس عــن تقــديره البــالغ جلميــع الرجــال         
والنســـاء الـــذين شـــاركوا يف عمليـــات األمـــم املتحـــدة حلفـــظ 

منطقـــة الـــدانوب بكرواتيـــا. فقـــد أســـهم تفـــانيهم  الســـالم يف
  ودأهبم إسهاما كبريا يف إحالل السلم يف املنطقة.

  
 ١٩٩٩كــــانون الثاين/ينــــاير  ١٥املقــــرر املــــؤرخ   

  )١٩٩٩( ١٢٢٢): القرار ٣٩٦٦(اجللسة 
عمال بقرار جملـس  و ،١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٦يف   

لـس تقريـرا   )، قدم األمـني العـام إىل اجمل  ١٩٩٨( ١١٨٣األمن 
وقـال األمـني   . )١٠٠(بريفالكـا عن بعثة مراقيب األمم املتحدة يف 

ن اســتمرار االســتقرار يف املنطقــة، يف ظــل     العــام يف تقريــره إ 
رصــد مــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني، قــد أســهم يف إجيــاد  

اء تستمر فيه املناقشات على الرغم مـن أنـه قـد يكـون     مناخ بّن
أن الطـــرفني قـــد أوشـــكا علـــى  جاســـتنتامـــن الســـابق ألوانـــه 

ــاق هنــائي. ويف ضــوء الــدور احملــوري الــذي        التوصــل إىل اتف
يف كفالــة  بريفالكــاتضـطلع بــه بعثــة مــراقيب األمـم املتحــدة يف   

احملافظــة علــى منــاخ ميكــن أن متضــي فيــه املفاوضــات بصــورة   
جـادة، وبـالنظر إىل احلالــة الراهنـة للمفاوضــات بـني الطــرفني،     

ــرة ســتة أشــهر     أْوصــَى األمــني ال  ــة لفت ــة البعث ــد والي ــام بتمدي ع
ــىت   ــرى حـ ــه  ١٥أخـ ــيري ملفهـــ  ١٩٩٩متوز/يوليـ ــا تغـ وم ، دومنـ

أنـــه، يف حالـــة عـــدم متكـــن عملياهتـــا احلـــايل. والحـــظ أيضـــا 
الطــرفني مــن حــل نزاعهمــا، أو إحــراز تقــدم ملمــوس خــالل    
تلك الفترة، قد يود جملـس األمـن يف حينـه أن ينظـر يف األخـذ      

__________ 

)١٠٠(  S/1999/16.  
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يم الـدويل  قبيـل الوسـاطة الدوليـة أو التحكـ     بآليات بديلة، مـن 
  للبحث عن حل للرتاع.

كـــــــانون  ١٥، املعقـــــــودة يف ٣٩٦٦لســـــــة اجلويف   
مت التوصــل كــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٩ الثاين/ينــاير

لـس تقريـر األمـني    اجملالسابقة، أدرج  اجمللس إليه يف مشاورات
 العــام ضــمن جــدول أعمالــه. وعقــب إقــرار جــدول األعمــال،
دعا الرئيس (الربازيـل)، مبوافقـة اجمللـس، ممثلـي أملانيـا وإيطاليـا       

دون بــيف املناقشــة  املشــاركةوكرواتيــا، بنــاء علــى طلبــهم، إىل 
الرئيس انتباه أعضـاء   وجهالتصويت. مث يف  قاحلأن يكون هلم 

اجمللــس إيل مشــروع قــرار مقــدم مــن االحتــاد الروســي وأملانيــا   
لكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى  وإيطاليــا وفرنســا وكنــدا واملم

. )١٠١(وأيرلندا الشمالية وهولندا والواليات املتحـدة األمريكيـة  
الـرئيس انتبـاه أعضـاء اجمللـس إىل رسـالة مؤرخـة        وجـه كذلك 

موجهــة إىل رئــيس جملــس  ١٩٩٨ كــانون األول/ديســمرب ٢٤
األمــن مــن القــائم باألعمــال بالنيابــة للبعثــة الدائمــة جلمهوريــة  

ــا رســالة   ســالفيا اويوغ ــل هب ــة حيي ــاريخ  حتمــل الحتادي نفــس الت
موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن رئـيس احلكومـة االحتاديـة       

سالفيا االحتادية يطلـب فيهـا متديـد واليـة بعثـة      وجلمهورية يوغ
مــراقيب األمــم املتحــدة يف بريفالكــا لفتــرة إضــافية مــدهتا ســتة    
ــهر، ومــــذكرة بشــــأن املوقــــف التفاوضــــي جلمهوريــــة       أشــ

فيا االحتاديــة فيمــا يتصــل مبنطقــة بريفالكــا واحملافظــة  يوغوســال
الـرئيس   ووجـه . )١٠٢(على النظام األمـين التـابع لألمـم املتحـدة    

ــة     ــالة مؤرخـ ــا إىل رسـ ــاء اجمللـــس أيضـ ــاه أعضـ ــانون  ٧انتبـ كـ
، موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثـل  ١٩٩٩ الثاين/يناير

غط علـى  الدائم لكرواتيا، يطلب فيها إىل جملس األمـن أن يضـ  
__________ 

)١٠١(  S/1999/39.  
)١٠٢(  S/1998/1225.  

ــات    ــدخول يف مفاوضــ ــة للــ ــالفيا االحتاديــ ــة يوغوســ مجهوريــ
  .)١٠٣(خبصوص شبه جزيرة بريفالكا

طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت     ويف اجللسة نفسها،   
ــرار  او  )، ويف١٩٩٩( ١٢٢٢عُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  إن جملس األمن،  
ــة   إذ يشـــري   ــلة، وخباصـ ــابقة ذات الصـ ــه السـ إىل مجيـــع قراراتـ

، ١٩٩٢تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٦) املـــؤرخ ١٩٩٢( ٧٧٩لقـــرارات ا
ــؤرخ ١٩٩٥( ٩٨١ و  ١١٤٧، و ١٩٩٥آذار/مـــــــــارس  ٣١) املـــــــ
) ١٩٩٨( ١١٨٣، و ١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ١٣) املؤرخ ١٩٩٨(

  ،١٩٩٨متوز/يوليه  ١٥املؤرخ 
كـانون الثاين/ينـاير    ٦يف تقرير األمني العـام املـؤرخ    وقد نظر  
  اقيب األمم املتحدة يف بريفالكا،عن بعثة مر ١٩٩٩

إىل رســـالة رئـــيس احلكومــة االحتاديـــة جلمهوريـــة   وإذ يشــري   
ــة    ــالفيا االحتاديـــة املؤرخـ  ١٩٩٨كـــانون األول/ديســـمرب   ٢٤يوغوسـ

كـانون   ٧ورسالة املمثل الـدائم لكرواتيـا لـدى األمـم املتحـدة املؤرخـة       
  ،بشأن مسألة بريفالكا املتنازع عليها ١٩٩٩الثاين/يناير 
التزامـــه باســـتقالل مجهوريـــة  رة أخـــرى تأكيـــدوإذ يعيـــد مـــ  

  كرواتيا وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية داخل حدودها املعترف هبا دوليا،
باإلعالن املشـترك الـذي وقعـه يف     وإذ حييط علما مرة أخرى  

رئيســـــا مجهوريـــــة كرواتيـــــا  ١٩٩٢أيلول/ســـــبتمرب  ٣٠جنيـــــف يف 
، الــيت  ٣واملــادة  ١خباصــة املــادة  ومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة، و  

أكــدت مــن جديــد اتفاقهمــا بشــأن جتريــد شــبه جزيــرة بريفالكــا مــن     
  السالح،

ــظ مـــع القلـــق     ــم ذلـــك، أن كـــال الطـــرفني    وإذ يالحـ ، رغـ
ــد بعيــد لنظــام التجريــد مــن         يواصــالن انتــهاكاهتما املســتمرة منــذ عه
ــراد العســـــكريني    ــتمر لألفـــ ــود املســـ ــا يف ذلـــــك الوجـــ الســـــالح، مبـــ

سالفيني يف املنطقة اجملردة من السـالح ووجـود عناصـر عسـكرية     اليوغو
كرواتية يف تلك املنطقة بني احلني واآلخـر، والقيـود الـيت يفرضـها كـال      

  الطرفني على حرية تنقل مراقيب األمم املتحدة العسكريني،
مبا قامت بـه كرواتيـا مـؤخرا مـن      وإذ يرحب يف هذا الصدد  

خول البعثة، وباخلطوات الـيت اختـذهتا   رفع بعض القيود املفروضة على د
الســلطات الكرواتيــة مــؤخرا لتحســني االتصــال والتنســيق مــع البعثــة        

__________ 

)١٠٣(  S/1999/19.  
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لتمكينها من رصد احلالـة يف املنطقـة املشـمولة مبسـؤوليتها رصـدا أكثـر       
  فعالية،

باســتعداد كرواتيــا لفــتح نقــاط عبــور بــني   وإذ يرحــب أيضــا  
ــة (ا  ــة يوغوســالفيا االحتادي ــا ومجهوري جلبــل األســود) يف املنطقــة  كرواتي

اجملـــردة مـــن الســـالح. وهـــي املبـــادرات الـــيت أدت إىل حركـــة كـــبرية   
للمدنيني يف كال االجتاهني وتعترب من التدابري املهمة لبناء الثقة يف سـبيل  
تطيــع العالقــات بــني الطــرفني، وإذ يعــرب عــن أملــه يف أن يــؤدي فــتح   

   هذه،املزيد من نقاط العبور إىل زيادة حركة املدنيني
ــة     ــع املوافق ــني    وإذ يالحــظ م ــة املســتمرة ب املفاوضــات الثنائي

الطرفني عمال باتفاق تطبيع العالقات بني مجهوريـة كرواتيـا ومجهوريـة    
، وإذ بعــرب ١٩٩٦آب/أغسـطس   ٢٣يوغوسـالفيا االحتاديـة املــربم يف   

مع ذلـك عـن القلـق الشـديد ألن تلـك املفاوضـات مل تسـفر حـىت اآلن         
  وس يف سبيل تسوية مسألة بريفالكا املتنازع عليها،عن أي تقدم ملم

ــد     ــهوإذ يكــرر تأكي ــامج    طلب ــذ برن العاجــل إىل الطــرفني لتنفي
  شامل إلزالة األلغام،

أن وجـــود مـــراقيب األمـــم املتحـــدة العســـكريني   وإذ يالحـــظ  
ــة للتوصــل عــن      ال ــزال أمــرا أساســيا للمحافظــة علــى الظــروف املواتي ي

  سألة بريفالكا املتنازع عليها،طريق التفاوض إىل تسوية مل
ملراقيب األمم املتحدة العسكريني بأن يواصلوا،  يأذن  - ١  

، رصــد جتريــد شــبه جزيــرة بريفالكــا مــن  ١٩٩٩متوز/يوليــه  ١٥حــىت 
) والفقـرتني  ١٩٩٥( ٩٨١) و ١٩٩٢( ٧٧٩السالح. وفقـا للقـرارين   

 كــانون األول/ديســمرب ١٣مــن تقريــر األمــني العــام املــؤرخ  ٢٠و  ١٩
  ؛١٩٩٥

بالتحســـن الـــذي طـــرأ علـــى التعـــاون بـــني  يرحـــب  - ٢  
ــا ومجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة ومـــراقيب األمـــم    مجهوريـــة كرواتيـ
املتحــدة العســكريني وبتنــاقص عــدد احلــوادث اخلطــرية، ويكــرر تأكيــد  
طلبه إىل الطرفني وقف مجيع انتـهاكات نظـام التجريـد مـن السـالح يف      

املتحدة، واختاذ مزيد من اخلطوات للتخفيـف  املناطق اليت حددهتا األمم 
من حدة التوتر وحتسني السـالمة واألمـن يف املنطقـة، والتعـاون بصـورة      
ــة       ــهم وحري ــم املتحــدة العســكريني، وضــمان أمن ــراقيب األم ــع م ــة م تام

  تنقلهم الكاملة وغري املقيدة؛
إىل األمــن العــام، بــالنظر إىل التحســن الــذي  يطلــب  - ٣  

واخنفـاض حـدة التـوتر يف بريفالكـا املشـار إليهمـا يف       طرأ على التعـاون  
تقريـــره، أن ينظـــر يف إمكانيـــة ختفـــيض عـــدد املـــراقبني، دون اإلضـــرار 
باألنشطة التنفيذية الرئيسية اليت تضـطلع هبـا بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة       
يف بريفالكا، مع التركيز على إمكانية ختفيض عدد املراقبني العسكريني 

رين مراقبــا، فيمــا يتمشــى مــع التصــور اجلديــد لعمليــات إىل اثــنني وعشــ
  البعثة والنظام األمين القائم واستصواب إهناء البعثة عند االقتضاء؛

ــا   - ٤   ــب أيضـ ــول    يطلـ ــدم حبلـ ــام أن يقـ ــني العـ إىل األمـ
تقريرا عن التقدم احملرز يف املفاوضـات الثنائيـة    ١٩٩٩نيسان/أبريل ١٥

تيسري التوصل إىل تسـوية عـن طريـق    بني الطرفني، وعن السبل املمكنة ل
التفاوض، إذا ما احتاج الطرفان إىل مساعدة مـن هـذا القبيـل، ويطلـب     
كذلك، حتقيقـا هلـذه الغايـة، إىل الطـرفني تقـدمي تقريـر إىل األمـني العـام         

  مرة كل شهرين على األقل عن حالة املفاوضات؛
على أن حيتـرم الطرفـان التزاماهتمـا     حيث مرة أخرى  - ٥  

تبادلة وأن ينفـذا اتفـاق تطبيـع العالقـات تنفيـذا كـامال، ويؤكـد علـى         امل
وجه اخلصوص احلاجة املاسة إىل أن يفـي الطرفـان بسـرعة وحبسـن نيـة      
بالتزامهمــا بالتوصــل، عــن طريــق التفــاوض، إىل حــل ملســألة بريفالكــا   

  من االتفاق؛ ٤املتنازع عليها، وفقا للمادة 
دة العســكريني وقــوة إىل مــراقيب األمــم املتحــ يطلــب  - ٦  

تثبيــت االســتقرار املتعــددة اجلنســيات الــيت أذن هبــا اجمللــس يف القــرار       
، مث مـدد  ١٩٩٦كـانون األول/ديسـمرب    ١٢) املـؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٨٨

ــرار    ــها مبوجــب الق ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٤واليت ــه  ١٥) امل حزيران/يوني
  ، أن يتعاونا معا تعاونا تاما؛١٩٩٨

  ره.إبقاء املسألة قيد نظ يقرر  - ٧  
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــه ١٥املقـ ــة  ١٩٩٩ متوز/يوليـ (اجللسـ
  )١٩٩٩( ١٢٥٢): القرار ٤٠٢٣

وعمـال بقـرار جملـس األمـن      ،١٩٩٩متوز/يوليه  ٨يف   
)، قدم األمني العـام إىل اجمللـس تقريـرا بشـأن     ١٩٩٩( ١٢٢٢

التقــدم احملــرز يف املفاوضــات الثنائيــة بــني مجهوريــة كرواتيــا       
ة مـــن أجـــل تســـوية مســـألة  ومجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــ

بريفالكــا املتنــازع عليهــا وكــذلك عــن الســبل املمكنــة لتيســري 
التوصل إىل تسوية عن طريق التفاوض إذا احتاج الطرفـان إىل  

العـام يف تقريـره    وذكـر األمـني   . )١٠٤(مساعدة من هـذا القبيـل  
أن احلالة يف املنطقة اليت تقع حتت مسؤولية بعثـة مـراقيب األمـم    

ريفالكـــا ظلـــت هادئـــة نســـبيا، إال أن التـــوترات املتحـــدة يف ب
ارتفعت لبعض الوقت بعد قيام منظمة حلـف مشـال األطلسـي    
(النـــاتو) بشـــن عمـــل عســـكري ضـــد مجهوريـــة يوغوســـالفيا  

. وقد ظلـت االنتـهاكات   ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤االحتادية يف 
__________ 

)١٠٤(  S/1999/764.  
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مستمرة يف كل من املنطقـة اجملـردة مـن السـالح واملنطقـة الـيت       
ــا ا ــة،  تســــيطر عليهــ ــاء الفتــــرة املستعرضــ ألمــــم املتحــــدة أثنــ

يـــتمكن مراقبـــو األمـــم املتحـــدة العســـكريون مـــن القيـــام   ومل
بدوريات كاملة، أو متسمة باحلرية، يف املنطقة اليت تقـع حتـت   

علـــى  بريفالكـــا يف املتحـــدة األمـــم مـــراقيب بعثـــةمســـؤولية 
ســاليف. وأعــرب األمــني العــام واجلــانبني الكــروايت واليوغ كــال

إحــراز تقــدم جـوهري يف احملادثــات بــني   لعـدم ة أملــه عـن خيبــ 
الطرفني. وعلى الرغم من أن املسـؤولية عـن التوصـل إىل حـل     
دائم ومقبول تقع علـى عـاتق طـريف نـزاع بريفالكـا وحـدمها،       

قتــرح إمكانيــة النظــر أيضــا يف آليــات بديلــة كوســيلة       فقــد ا
ي ملســاعدة الطــرفني يف ترمجــة رغبتــهما املعلنــة يف احلــل الســلم
ــك،       ــى ذل ــالوة عل ــي. وع ــع عمل ــا إىل واق ــرتاع بريفالك ــدل  ق

ــة      ــة املفاوضــات بعــد ثالث ــيم حال يرغــب اجمللــس يف إعــادة تقي
أشهر على أساس التقارير الدوريـة الـيت يقـدمها الطرفـان علـى      

ــرار       ــب القـ ــل مبوجـ ــوب يف األصـ ــو مطلـ ــا هـ ــو مـ  ١٢٢٢حنـ
)، وسيكون مـن املفيـد تقـدمي تقريـر مـن جانـب كـل        ١٩٩٩(

ــة.     مــن الطــر  ــة مفاوضــات لتيســري العملي فني عقــب كــل جول
وبالنظر إىل أمهية أن يظل الوضع علـى أرض املنطقـة مسـتقرا،    
وخاليا من التوترات بقدر اإلمكـان، ومـن أجـل احملافظـة علـى      
ظروف االستقرار اليت هتيئ  للمفاوضات السياسية أكـرب قـدر   
ممكــن مــن النجــاح، أوصــى األمــني العــام بتمديــد واليــة بعثــة    

راقيب األمــم املتحــدة يف بريفالكــا  إىل ســتة أشــهر إضــافية،    مــ
ــىت  ــاير   ١٥حـ ــانون الثاين/ينـ ــ، ٢٠٠٠كـ ــداث أي بـ دون إحـ

  املفهوم احلايل لعملياهتا. يفتغيريات 
 متوز/يوليـــــه ١٥، املعقـــــودة يف ٤٠٢٣لســـــة اجلويف   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

لــس تقريــر األمــني العــام اجملج الســابقة، أدر اجمللــس مشــاورات
ضــمن جــدول أعمالــه. وعقــب إقــرار جــدول األعمــال، دعــا   
ــا      ــا وإيطاليـ ــي أملانيـ ــس، ممثلـ ــة اجمللـ ــا)، مبوافقـ ــرئيس (ماليزيـ الـ

دون بــيف املناقشــة  املشــاركةوكرواتيــا، بنــاء علــى طلبــهم، إىل 

الرئيس انتباه أعضـاء   وجهالتصويت. مث يف ق احلأن يكون هلم 
روع قــرار مقــدم مــن االحتــاد الروســي وأملانيــا  اجمللــس إىل مشــ

وإيطاليــا وفرنســا وكنــدا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى   
وايرلنـــدا الشـــمالية وهولنـــدا والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، 

وفقا للتفـاهم الـذي مت التوصـل إليـه خـالل مشـاورات        ،أصبح
ضـاء  الرئيس انتباه أع ووجه. )١٠٥(اجمللس السابقة، نصا رئاسيا

 آذار/ ١٥اجمللس أيضا إىل الوثـائق التاليـة: رسـائل مؤرخـة يف     
ــارس و  ــايو و  ٢مـ ــه و ٢٥أيار/مـ ــه  ١٣حزيران/يونيـ متوز/يوليـ
، على التوايل، موجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن ممثـل    ١٩٩٩

ــة   ــائل مؤرخـ ــا؛ ورسـ ــارس و  ٢٣كرواتيـ ــان/ ٢٧آذار/مـ  نيسـ
ــل و  ــايو و ١٠أبري ــه و  ١٨ أيار/م ــه  ٧حزيران/يوني متوز/يولي
ــوايل، موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن    ١٩٩٩ ، علــى الت

ســالفيا االحتاديــة، تــبني بالتفصــيل موقــف  وممثــل مجهوريــة يوغ
كل جانب من مسألة شبه جزيرة بريفالكـا وآخـر التطـورات    

  .)١٠٦(يف هذا الصدد

 طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت    ويف اجللسة نفسها،   
ــرار   وا ــفه القــــ ــاع بوصــــ ــد باإلمجــــ )، ١٩٩٩( ١٢٥٢عُتمــــ
  يلي نصه:  ما  ويف

  إن جملس األمن،  
ــة   إذ يشـــري   ــلة، وخباصـ ــابقة ذات الصـ ــه السـ إىل مجيـــع قراراتـ

، ١٩٩٢تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٦) املـــؤرخ ١٩٩٢( ٧٧٩القـــرارات 
ــؤرخ ١٩٩٥( ٩٨١ و  ١١٤٧، و ١٩٩٥آذار/مـــــــــارس  ٣١) املـــــــ
) ١٩٩٨( ١١٨٣، و ١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ١٣) املؤرخ ١٩٩٨(

ــؤ ــه  ١٥رخ املـــ ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢٢، و ١٩٩٨متوز/يوليـــ  ١٥) املـــ
  ،١٩٩٩كانون الثاين/يناير 

 ١٩٩٩متوز/يوليـه   ٨يف تقرير األمني العـام املـؤرخ    وقد نظر  
  عن بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بريفالكا،

__________ 

)١٠٥(  S/1999/785.  
 S/1999/719و  S/1999/501و  S/1999/291كرواتيـــــــــــــــــــــــا:   )١٠٦(

 S/1999/313 :سالفيا االحتاديـة ومجهورية يوغو؛  S/1999/783 و
  .S/1999/760و  S/1999/697و  S/1999/546و  S/1999/480  و
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ــة  وإذ يشـــري   ــالة املؤرخـ ــه  ١٨إىل الرسـ  ١٩٩٩حزيران/يونيـ
ــائم باألعمـــ   ــن القـ ــه مـ ــة إىل رئيسـ ــة  واملوجهـ ــة الدائمـ ال املؤقـــت للبعثـ

جلمهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة لـــدى األمـــم املتحـــدة وإىل الرســـالة  
ــه  ٢٥املؤرخــة  ــدائم     ١٩٩٩حزيران/يوني ــل ال ــه مــن املمث ــة إلي واملوجه

  لكرواتيا لدى األمم املتحدة بشأن مسألة بريفالكا املتنازع عليها،
يــة  باســتقالل مجهور  وإذ يعيــد مــرة أخــرى تأكيــد التزامــه      

  كرواتيا وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية داخل حدودها املعترف هبا دوليا،
ــرة أخــرى     ــه يف     وإذ يالحــظ م ــذي وقع ــالن املشــترك ال اإلع

رئيســـــا مجهوريـــــة كرواتيـــــا  ١٩٩٢أيلول/ســـــبتمرب  ٣٠جنيـــــف يف 
الــيت   ٣، واملــادة ١ومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة، وخباصــة املــادة     

شــأن جتريــد شــبه جزيــرة بريفالكــا مــن   أكــدت مــن جديــد اتفاقهمــا ب 
  السالح،

ــه     إزاء مواصــلة كــال الطــرفني   وإذ يكــرر اإلعــراب عــن قلق
النتــهاكاهتما املســتمرة منــذ وقــت طويــل لنظــام التجريــد مــن الســالح،  

يف ذلـــك الوجـــود املســـتمر لألفـــراد العســـكريني مـــن مجهوريـــة        مبـــا
وجــود عناصــر يوغوســالفيا االحتاديــة يف املنطقــة اجملــردة مــن الســالح و 

ــود الــيت      ــة يف تلــك املنطقــة بــني احلــني واآلخــر، والقي عســكرية كرواتي
ــراقيب األمـــم املتحـــدة         ــى حريـــة تنقـــل مـ ــها كـــال الطـــرفني علـ يفرضـ

  العسكريني،
إزاء االنتــهاكات األخــرى الــيت وقعــت  وإذ يعــرب عــن قلقــه  

مؤخرا يف املنطقة اجملردة من السالح، وخباصة وجـود قـوات جلمهوريـة    
  فيا االحتادية يف تلك املنطقة،يوغوسال
أن افتتاح نقـاط عبـور بـني كرواتيـا      وإذ يالحظ مع االرتياح  

ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية (اجلبل األسـود) يف املنـاطق اجملـردة مـن     
السالح ما زال ييسر حركة املرور املدين والتجـاري يف كـال االجتـاهني    

لتدابري اهلامة لبناء الثقـة  دون وقوع حوادث أمنية وما زال يشكل أحد ا
يف عمليـــة تطبيـــع العالقـــات بـــني الطـــرفني، وإذ حيـــث الطـــرفني علـــى   
االستفادة من هذه النقاط املفتوحة كأساس لتعزيز تدابري بناء الثقة بغيـة  

  حتقيق تطبيع العالقات بينهما،
إزاء عــدم إحــراز تقــدم ملمــوس  وإذ يكــرر تأكيــد بــالغ قلقــه  

كـــا املتنـــازع عليهـــا يف املفاوضـــات الثنائيـــة حنـــو تســـوية مســـألة بريفال
ــة        ــني مجهوري ــات ب ــع العالق ــاق تطبي ــني الطــرفني عمــال باتف املســتمرة ب

آب/أغسـطس   ٢٣كرواتيا ومجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة، املـربم يف     
  ، وإذ يهيب بالطرفني استئناف املناقشات،١٩٩٦

 إىل الطــرفني التعجيــل بوضــع برنــامج وإذ يكــرر تأكيــد طلبــه  
  شامل إلزالة األلغام،

بالدور الذي تضطلع به البعثة ، وإذ يالحـظ أيضـا    وإذ يشيد  
أن وجـــود مـــراقيب األمـــم املتحـــدة العســـكريني مـــا زال يعـــد ضـــروريا  

للمحافظة على األوضاع املفضية إىل التوصل، عن طريق التفـاوض، إىل  
  تسوية ملسألة بريفالكا املتنازع عليها،

م املتحدة العسكريني بأن يواصلوا، ملراقيب األم يأذن  - ١  
، رصد جتريد شبه جزيرة بريفالكـا  ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ١٥حىت 

) ١٩٩٥( ٩٨١) و ١٩٩٢( ٧٧٩ نمـــــن الســـــالح، وفقـــــا للقـــــراري
ــرتني  ــؤرخ    ٢٠و  ١٩والفقـ ــام املـ ــر األمـــني العـ ــانون  ١٣مـــن تقريـ كـ

  ،١٩٩٥األول/ديسمرب 
يــــع إىل الطــــرفني وقــــف مج يكــــرر تأكيــــد طلبــــه   - ٢  

انتــهاكات نظــام التجريــد مــن الســالح يف املنــاطق الــيت حــددهتا األمــم    
املتحدة، واختاذ مزيد من اخلطوات للتخفيف مـن حـدة التـوتر وحتسـني     
الســالمة واألمــن يف املنطقــة، والتعــاون بصــورة تامــة مــع مــراقيب األمــم   
  املتحدة العسكريني، وضمان أمنهم وحرية تنقلهم الكاملة غري املقيدة؛

تشـرين   ١٥إىل األمني العام أن يقـدم حبلـول    يطلب  - ٣  
تقريرا يتضمن توصيات وخيارات إلرساء تـدابري   ١٩٩٩األول/أكتوبر 

إضافية لبناء الثقة بـني الطـرفني ترمـي، يف مجلـة أمـور، إىل زيـادة تيسـري        
  حرية تنقل السكان املدنيني؛

كــال الطــرفني علــى أن حيترمــا     حيــث مــرة أخــرى    - ٤  
ــذا كــامال،     التزاماهتمــ ــات تنفي ــع العالق ــذا اتفــاق تطبي ــة وأن ينف ا املتبادل

ويؤكد على وجه اخلصوص احلاجة املاسة إىل أن يفـي الطرفـان بسـرعة    
وحبسن نية بالتزامهما بالتوصـل، عـن طريـق التفـاوض، إىل حـل ملسـألة       

  من االتفاق؛ ٤بريفالكا املتنازع عليها، وفقا للمادة 
ــر إىل  إىل الطـــرفني أن يو يطلـــب  - ٥   اصـــال تقـــدمي تقريـ

  األمني العام مرة كل شهرين على األقل عن حالة مفاوضاهتما الثنائية؛
إىل مــراقيب األمــم املتحــدة العســكريني وقــوة  يطلــب  - ٦  

تثبيــت االســتقرار املتعــددة اجلنســيات الــيت أذن هبــا اجمللــس يف القــرار       
ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨ ــمرب  ١٢) املـ ــانون األول/ديسـ والـــيت  ١٩٩٦كـ
حزيـران/   ١٨) املـؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٤٧ت واليتها مبوجب القرار ُمدد

  ، أن يتعاونا معا تعاونا تاما؛١٩٩٩يونيه 
  إبقاء املسألة قيد نظره.يقرر   - ٧  

  
  احلالة يف البوسنة واهلرسك -جيم 

ــؤرخ     ــرر امل (اجللســة  ١٩٩٦ نيســان/أبريل ٤املق
  ): بيان من الرئيس٣٦٤٧

ــارس  ٢٩يف    ــر ١٩٩٦آذار/مـ ــال بقـ ــس ، وعمـ ار جملـ
)، قّدم األمـني العـام إىل اجمللـس تقريـرا     ١٩٩٥( ١٠٣٥األمن 

 ،مرحليا عـن إنشـاء بعثـة األمـم املتحـدة يف البوسـنة واهلرسـك       


