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ــرف   ــم     وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ
  املتحدة،

ما قرره بأن تتعاون مجيع الدول تعاونا يكرر تأكيد   - ١  
) ١٩٩٣( ٨٢٧كـــامال مـــع احملكمـــة الدوليـــة وأجهزهتـــا وفقـــا للقـــرار 

والنظـــام األساســـي للمحكمـــة، مبـــا يف ذلـــك التـــزام الـــدول باالمتثـــال  
ســاعدة أو األوامــر الصــادرة عــن إحــدى غــرف احملاكمــة       لطلبــات امل

مـن النظـام األساسـي وبتنفيـذ أوامـر االعتقـال احملالـة         ٢٩مبقتضى املادة 
إليها من احملكمة، واالمتثـال لطلباهتـا املتعلقـة باحلصـول علـى معلومـات       

  أو إجراء حتقيقات؛
جبمهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة    يهيب مرة أخـرى    - ٢  

ل األخــرى الــيت مل تتخــذ بعــد أي تــدابري الزمــة مبوجــب   وجبميــع الــدو
) والنظــــام ١٩٩٣( ٨٢٧قوانينــــها الداخليــــة لتنفيــــذ أحكــــام القــــرار 

األساسي للمحكمـة الدوليـة أن تفعـل ذلـك، ويؤكـد أنـه ال جيـوز ألي        
دولـــة أن حتـــتج بأحكـــام قوانينـــها الداخليـــة كمـــربر لعـــدم اضـــطالعها 

  دويل؛بالتعهدات امللزمة مبوجب القانون ال
عدم قيام مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة حـىت    يدين  - ٣  

اآلن بتنفيذ أوامر االعتقال الصادرة عن احملكمة الدولية ضد األشخاص 
ــة   ــالة املؤرخـ ــيهم يف الرسـ ــار إلـ ــبتمرب  ٨الثالثـــة املشـ ، ١٩٩٨أيلول/سـ

ويطالب بالتنفيذ الفوري وغري املشـروط ألوامـر االعتقـال هـذه، مبـا يف      
  هؤالء األشخاص إىل احملكمة الحتجازهم؛ذلك نقل 
ــه    - ٤   ــرر طلبـ ــالفيا  يكـ ــة يوغوسـ ــلطات مجهوريـ إىل سـ

االحتادية، وزعماء الطائفة األلبانية يف كوسوفو ومجيع من يعنيهم األمـر  
التعاون التام مع املدعي العـام يف التحقيـق يف مجيـع مـا قـد يرتكـب مـن        

  لدولية؛انتهاكات يف حدود الوالية القضائية للمحكمة ا
إىل رئيس احملكمة أن يبقي اجمللس علـى علـم    يطلب  - ٥  

  بتنفيذ هذا القرار لكي يواصل اجمللس نظره يف هذه املسألة؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره.يقرر   - ٦  

  
احلالـــة يف مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية     - هاء

  السابقة
(اجللسـة   ١٩٩٦شـباط/فرباير   ١٣املقرر املؤرخ   

  ) ١٩٩٦( ١٠٤٦قرار ): ال٣٦٣٠
ــاير  ٣٠يف    ــانون الثاين/ينـ ــالقرار   ١٩٩٦كـ وعمـــال بـ
ــرا عــن    ١٩٩٥( ١٠٢٧ )، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقري

ــيت       ــن الظــروف األخــرى ال ــع وع ــى أرض الواق التطــورات عل
مست والية قوة األمم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي يف مجهوريـة     

. )٢٢٨(ي تلك القـوة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجيع نواح
وأشار األمـني العـام يف تقريـره إىل أن نشـر القـوة يف مجهوريـة       
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة كان له دور هام يف منع امتـداد  
ــك      ــابقة إىل تلــ ــالفيا الســ ــب يف يوغوســ ــذي نشــ ــرتاع الــ الــ
اجلمهورية وأسهم يف التخفيف من القلق البالغ الذي شـعر بـه   

بـالنظر   ،اخلارجية ألمنه. وذكـر أنـه   ذلك البلد إزاء التهديدات
ثـل  ميبعثة قوة األمم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي    استمرار إىل أن 

يوصــى مســامهة هامــة لصــون الســالم واالســتقرار يف املنطقــة،  
ليس فحسب بتمديد والية القوة بل جبعلها بعثة مستقلة تقـدم  
تقاريرها مباشـرة إىل مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك، وذلـك       

. وأشــــار إىل أنــــه )٢٢٩(١٩٩٦شــــباط/فرباير  ١اعتبـــارا مــــن  
بالرغم من املركز اجلديـد للعمليـة، فسـتكون هلـا أساسـا نفـس       
الوالية ونفس القوام وتكـوين القـوات. وفيمـا يتعلـق بـالربامج      
اجلارية، ذكر أن العمليات اهلندسـية سـتحظى بأوليـة رئيسـية،     

ترتيـب دائـم    أجـل اختـاذ  واقترح أن ُيرصـد بالتـايل اعتمـاد مـن     
ــم      ــوة األم ــة مســتقلة لق بشــأن األصــول اهلندســية يف إطــار بعث
ــوات     ــادة يف القـ ــا يتطلـــب زيـ ــائي، ممـ ــار الوقـ ــدة لالنتشـ املتحـ

ــا حبــوايل    ــرخص هب ــية     ٥٠امل ــال إن اهلياكــل األساس ــردا. وق ف
  أخرى.  رئيسية لالتصاالت ستحظى بأولوية 

موجهـة إىل   ١٩٩٦شـباط/فرباير   ٦رسالة مؤرخـة  بو  
ــيس جم ــديره    )٢٣٠(لــس األمــن رئ ــام عــن تق ، أعــرب األمــني الع

__________ 

)٢٢٨(  S/1996/65.  
ــا      )٢٢٩( أنشــئت قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار الوقــائي بوصــفها كيان

عامال متميزا يف مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية السـابقة عمـال    
ــرار جملــس األمــن   ــؤرخ ١٩٩٥( ٩٨٣بق ــارس  ٣١) امل آذار/م

املشاكل يف يوغوسالفيا السـابقة،  لترابط . غري أنه نظرا ١٩٩٥
القيـادة واملراقبـة العـامتني    عهـد مبهمـيت   لزيادة التنسـيق،  توخيا و

إىل  يوغوســالفيا الســابقة األمــم املتحــدة يففيمــا يتعلــق بوجــود 
مقــر قــوة األمــم املتحــدة للســالم ومارســهما املمــثالن اخلاصــان 
  .لألمني العام وقائد قوة مسرح العمليات التابعة لألمم املتحدة

)٢٣٠(  S/1996/94.  
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التفاق أعضـاء جملـس األمـن، مـن حيـث املبـدأ، علـى توصـيته         
بأن تصبح قـوة األمـم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي بعثـة مسـتقلة        

. )٢٣١(تكون هلا أساسـا نفـس واليـة القـوة وقوامهـا وتشـكيلها      
ة وذكر أنه يعتزم أن يقدم إىل هيئات األمم املتحدة ذات الصـل 

مقترحــات حمــددة بشــأن االحتياجــات املاليــة واإلداريــة الناجتــة 
ــم املتحــدة لالنتشــار        ــوة األم ــز ق ــرح يف مرك ــيري املقت ــن التغ ع
الوقائي، مشفوعة بالترتيبـات املاليـة واإلداريـة املتعلقـة بتصـفية      
عملية األمم املتحـدة السـتعادة الثقـة يف كرواتيـا، وقـوة األمـم       

األمـم املتحـدة للسـالم، وكـذلك      املتحدة للحماية، ومقر قـوة 
ــك ويف      ــنة واهلرسـ ــدة يف البوسـ ــات اجلديـ ــق بالبعثـ ــا يتعلـ فيمـ
كرواتيا. وطلب إىل اجمللس أن يوافق على الزيـادة املقترحـة يف   
القوام املأذون به لقوة األمم املتحدة لالنتشار الوقائي مبا قـدره  

  تعيني قائد للقوة.  على من األفراد العسكريني و ٥٠
ــة ويف اجل   ــودة يف ، ٣٦٣٠لسـ ــباط/فرباير  ١٣املعقـ شـ
ــد    ١٩٩٦ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ ــه يف مت الوفقـ توصـــل إليـ

ــه   اجمللــس مشــاورات الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
  تقرير األمني العام ورسالته.

ــات       ــة (الواليـ ــت الرئيسـ ــها، وجهـ ــة نفسـ ويف اجللسـ
ان قــد املتحــدة األمريكيــة) انتبــاه اجمللــس إىل مشــروع قــرار كــ 

لتصــويت طُــرح ل؛ مث )٢٣٢(أُعــد يف مشــاورات اجمللــس الســابقة 
)، ويف مــا ١٩٩٦( ١٠٤٦اعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار   و

  يلي نصه:
  ،إن جملس األمن  
ــيما     إذ يشــري   ــه الســابقة ذات الصــلة، وال س ــع قرارات إىل مجي
 ١٩٩٥تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٣٠) املـــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٢٧القـــرار 

ــة قــ   ــدد والي ــذي م ــة    ال ــائي يف مجهوري ــم املتحــدة لالنتشــار الوق وة األم
  ،١٩٩٦أيار/مايو  ٣٠مقدونيا اليوغوسالفية السابقة حىت 

__________ 

موجهة إىل األمـني العـام    ١٩٩٦شباط/فرباير  ١رسالة مؤرخة   )٢٣١(
  .)S/1996/76من رئيس جملس األمن (

)٢٣٢(  S/1996/96.  

كانون الثاين/يناير  ٢٩يف تقرير األمني العام املؤرخ  وقد نظر  
ــة ١٩٩٦ ــالته املؤرخـ ــباط/فرباير  ٦، ويف رسـ ــة إىل  ١٩٩٦شـ واملوجهـ

  رئيسة جملس األمن ومرفقها،
ــأذ يقــرر  - ١   ــادة يف قــوام قــوة األمــم املتحــدة   أن ي ن بزي

لالنتشــار الوثــائق قــدرها مخســون فــردا عســكريا لفتــرة الواليــة احلاليــة، 
  وذلك بغية توفري قدرة هندسية متواصلة دعما لعمليات القوة؛

على إنشـاء منصـب قائـد قـوة األمـم املتحـدة        يوافق  - ٢  
  لالنتشار الوقائي؛

إىل اجمللـــس، يف  إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم يطلـــب  - ٣  
مزيــدا مــن التوصــيات بشــأن   ١٩٩٦أيار/مــايو  ٢٠موعــد ال يتجــاوز 

ــها، يف ضــوء التطــورات الــيت حتــدث يف      تكــوين القــوة وقوامهــا وواليت
  املنطقة؛

  أن يبقي املسألة قد نظره. يقرر  - ٤  
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــايو  ٣٠املقـ ــة  ١٩٩٦أيار/مـ (اجللسـ
  )١٩٩٦( ١٠٥٨): القرار ٣٦٧٠

 ١٠٤٦ايو، وعمال بقرار جملـس األمـن   أيار/م ٢٣يف   
)، قدم األمني العـام إىل اجمللـس تقريـرا يتضـمن مزيـدا      ١٩٩٦(

ــم املتحــدة لالنتشــار       ــوة األم ــن التوصــيات بشــأن تكــوين ق م
. )٢٣٣(الوقائي وقوامها وواليتها يف ضوء التطـورات يف املنطقـة  

إىل أن قـــوة األمـــم املتحـــدة يف تقريـــره وأشـــار األمـــني العـــام 
ــائي لالنتشــار ــة تقــوم األمــم املتحــدة   هــي  الوق ــوة وقائي أول ق
جمــرد وجــود القــوة كــان لــه بــال ريــب أثــر  قــائال إن بنشــرها، 

مطمــئن وباعــث علــى االســتقرار وبنــاء الثقــة؛ وأن العمليــات   
العسكرية اليت قامت هبا القوة قد ساعدت على ختفـيض حـدة   
التــوتر علــى حــدود البلــد وعلــى كفالــة أال تــؤدي املواجهــات  

عســـكرية غـــري املقصـــودة أو أنشـــطة املهـــربني املســـلحني إىل ال
وجهــة النظــر غــريه إعاقــة االســتقرار. وأعــرب عــن مشــاركته  

القائلـــة بـــأن قـــوة األمـــم املتحـــدة لالنتشـــار الوقـــائي كانـــت   
ــا    الو ــزال تشــكل جناح ــدونيا    لت ــة مق ــم املتحــدة ومجهوري ألم

ة اليوغوســالفية ســابقا واملنطقــة بأســرها. وأشــار إىل أن وجهــ  
__________ 

)٢٣٣(  S/1996/373  وAdd.1.  
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أن هــي نظــر حكومــة مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا  
احلاجــة إىل تلــك القــوة ال تــزال قائمــة مــن أجــل اإلبقــاء علــى  

بالفعـــل وجتنـــب الـــيت حتققـــت االســـتقرار وحفـــظ املكاســـب 
تقويض هياكل السالم يف البلقان اليت ال تزال هشـة. وأضـاف   

سـية  زعمـاء األحـزاب السيا  وجهة النظر تلك يشـترك فيهـا   أن 
فيهـا أيضـا   ويشترك األخرى وشىت اجملموعات العرقية يف البلد 

ــة،       ــة العام ــا لألمان ــيت أعربــت عــن آرائه ــات ال معظــم احلكوم
يف ذلك حكومـات البلـدان املسـامهة بقـوات. وأعـرب عـن        مبا

أنـه سـيكون مــن التسـرع، يف ذلـك الوقـت، ســحب      باعتقـاده  
م مـن بقـاء   على الـرغ ، وذلك قوة األمم املتحدة للنشر الوقائي

ــوة        ــة الق ــذ والي ــا إذا كــان باإلمكــان تنفي ــة فيم املســألة املتمثل
مبوارد أقل. وأشار إىل اقتناعه، رغـم طـرح تلـك املسـألة، بـأن      
ــائي     االستعاضــة عــن مشــاة قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار الوق

علـى  أمرا حمبذا. وأعرب عـن عزمـه   ليست مبراقبني عسكريني 
هوم قـوة األمـم املتحـدة لالنتشـار     استعراض املسائل املتعلقة مبف

الوقــائي وقوامهــا علــى فتــرات منتظمــة وإبــالغ جملــس األمــن    
حاملا يرى أن التطورات يف املنطقة و/أو يف مجهوريـة مقـدونيا   
اليوغوســالفية الســابقة نفســها تســمح باملزيــد مــن الوفــورات.  
ويف الوقت ذاته، أوصى بتمديد والية القوة، بشكلها الـراهن،  

  تشـــرين الثـــاين/  ٣٠ة أشـــهر إضـــافية تنتـــهي يف   لفتـــرة ســـت 
  .  ١٩٩٦نوفمرب 

ــة    ــودة يف  ،٣٦٧٠ويف اجللســـ ــايو  ٣٠املعقـــ أيار/مـــ
ــان   ١٩٩٦ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــه يف قـ توصـــل إليـ

ــه  اجمللــس الســابقةمشــاورات  ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
تقرير األمني العام. وبعد إقرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس     

ني)، مبوافقة اجمللس، ممثل مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية  (الص
دون أن بــالســابقة، بنــاء علــى طلبــه، إىل املشــاركة يف املناقشــة 

  يكون له احلق يف التصويت.
ويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس    

مـن أملانيـا وإيطاليـا وفرنسـا     كان مقدما إىل نص مشروع قرار 

ـــ  ــة املتحـ ــمالية   واململكــ ــدا الشــ ــى وأيرلنــ ــا العظمــ دة لربيطانيــ
مقـدمي  بولنـدا إىل  مث انضـمت  والواليات املتحـدة األمريكيـة،   

ــرار  ــاه اجمللــس إىل رســالة    و. )٢٣٤(مشــروع الق وجــه أيضــا انتب
موجهة إىل األمني العـام مـن    ١٩٩٦نيسان/أبريل  ١١مؤرخة 

، حييــل هبــا )٢٣٥(ممثــل مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة
موجهـــة إىل  ١٩٩٦نيســـان/أبريل  ٨الة مؤرخـــة نـــص رســـ 

األمـــــني العـــــام مـــــن وزيـــــر خارجيـــــة مجهوريـــــة مقـــــدونيا  
  اليوغوسالفية السابقة.

ممثــل مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة ذكــر و  
ــده  أ ــة بل ــرى ن حكوم ــدر   ت ــتغري بالق ــة مل ت ــة يف املنطق أن احلال

قـال إن  والذي يسمح بإعادة تشـكيل واليـة البعثـة أو إهنائهـا.     
اتفاق دايتون ال يزال غري منفذ؛ والتهديدات اليت تواجـه بلـده   

ر األزمة مل يقض عليهـا بعـد، بـالنظر إىل مسـألة     باحتمال تفجُّ
؛ واحلـدود الشـمالية غــري حمـددة علـى اجلــانبني؛     )٢٣٦(كوسـوفو 

بلده بقدرة دفاعية خمفضة ختفيضا كـبريا نتيجـة لسـحب    ُترك و
رية يف أعقـاب رحيـل اجلـيش    مجيع األسلحة واملعـدات العسـك  

اليوغوساليف السابق ونتيجة لقرار جملـس األمـن الـذي يفـرض     
لتلــك األســباب وألســباب قــال إنــه ينبغــي، حظــر األســلحة. و

  .)٢٣٧(أخرى، متديد والية قوة األمم املتحدة لالنتشار الوقائي
ــاد        ــن االحتـ ــة عـ ــا بالنيابـ ــا، متكلمـ ــل إيطاليـ ــال ممثـ وقـ

ة إليه، وهي إستونيا وبلغاريا وبولنـدا  األورويب والبلدان املنتسب
واجلمهوريــة التشــيكية وهنغاريــا وســلوفاكيا والتفيــا وليتوانيــا  

__________ 

)٢٣٤(  S/1996/392.  
)٢٣٥(  S/1996/389.  
إىل  “كوســــوفو”ألغــــراض هــــذا امللحــــق، يشــــري مصــــطلح    )٢٣٦(

ــة ” ــة يوغوســالفيا االحتادي ــ “كوســوفو، مجهوري دون املســاس ب
قـــدر أُبقـــي باملســـائل املتعلقـــة بـــاملركز. ويف حـــاالت أخـــرى، 

   الوثائق الرمسية.يفأصال املصطلحات املستخدمة على اإلمكان 
)٢٣٧(  S/PV.3670 ٢، الصفحة.  
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، إن تلــك البلــدان متفقــة متــام االتفــاق مــع تقيــيم  )٢٣٨(ومالطــة
، ١٩٩٦أيار/مـايو   ٢٣األمني العـام الـوارد يف تقريـره املـؤرخ     

مـم  وإن ذلك ميثل سابقة هامة يف االنتشـار الوقـائي لقـوات األ   
املتحدة. وبالرغم من أن تقريـر األمـني العـام قـد بـّين حـدوث       

ــا ال   حتّســن ال ــة، مم ــه يف احلال ــزاع في يقــل وضــوحا أن هــذه   ن
احلالـــة ال تـــزال تتضـــمن عناصـــر اخلطـــر املقلقـــة، وأن الســـلم 
واالســتقرار داخــل حـــدود مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســـالفية     

على التطورات الـيت  يزاالن متوقفني يف املقام األول  السابقة ال
تقع يف بقية يوغوسالفيا السابقة. ومن مث جتعل تلك الظـروف  
أي انسحاب لقوات األمم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي يف تلـك     
املرحلة احلساسـة سـابقا ألوانـه ومنطويـا علـى احتمـال اخلطـر        

  .)٢٣٩(وخياطر بإرسال إشارة خاطئة
مـم  وذكر ممثل االحتاد الروسي أنه لـئن كـان حيقـق لأل     

املتحــدة أن تفخــر عــن حــق بنجــاح هــذه العمليــة فــإن احلالــة    
الراهنة يف منطقة يوغوسـالفيا السـابقة ختتلـف اختالفـا جـذريا      

ــة الــيت كانــت ســائدة يف عــام     أو حــىت قبــل   ١٩٩٢عــن احلال
ذلك التاريخ بسنة. وقال إنه سيكون من الغريب اإلبقاء علـى  

ها الـذي كانـت   قوة األمم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي يف شـكل    
ــالفيا     ــي يوغوسـ ــى أراضـ ــة علـ ــال العدائيـ ــه يف أوج األعمـ عليـ
السابقة، ويف ذلك الصـدد، سـيكون مـن املسـوغ والسـليم أن      
ُتطرح وقتئذ مسألة إعادة تنظيم هيكل العملية بأكمله. وذكـر  
أن تقرير األمني العـام حلّـل إمكانيـة االستعاضـة عـن الكتائـب       

نتشـــار الوقـــائي مبـــراقبني العســـكرية لقـــوة األمـــم املتحـــدة لال 
عسكريني، وعلى الرغم من بعض التحفظـات كانـت النتيجـة    
املستخلصــة هــي أن ذلــك اخليــار ممكــن مــن حيــث املبــدأ، مــن 
ــائال     ــه قـــ ــل كالمـــ ــغيلية. وواصـــ ــة والتشـــ ــاحيتني التقنيـــ النـــ

، أي عنـدما بلغـت األزمـة    ١٩٩٢األمن قرر يف عام  جملس إن
__________ 

  احنازت أيسلندا وليختنشتاين والنرويج إىل هذا البيان.  )٢٣٨(
)٢٣٩(  S/PV.3670 ٣، الصفحة.  

العســكرية مكونــا مــن  ذروهتــا، أن يكــون قــوام عنصــر العمليــة
ــنة    ٧٠٠ ــان الصـــراع املســـلح يف البوسـ ــا كـ ــا، وملـ فـــرد تقريبـ

واهلرسك قد انتـهى، يعتقـد وفـد بلـده أن مـن املنطقـي العـودة        
على األقل إىل ذلك القوام األصلي. ورأى أيضا أن الكثري من 
املهــام الــيت اضــطلع هبــا العنصــر املــدين يف قــوة األمــم املتحــدة    

ــائي ميكــ   ــم املتحــدة   لالنتشــار الوق ــامج األم ن إســنادها إىل برن
اإلمنائي والوكـاالت املتخصصـة التابعـة للمنظمـة. ويف الوقـت      
ذاتــه، ســلم بــأن التغــيريات اإلجيابيــة يف املنطقــة مل يصــبح بعــد   
إلغاؤها متعذرا وقال إن وفد بلـده مل يثـر مسـألة إهنـاء العمليـة      

ى أو ســحب قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار الوقــائي وإنــه راعــ   
بصورة خاصة مشاعر القلق املسـتمرة لـدى القيـادة املقدونيـة.     
ونتيجة لذلك فهو يعتقد أن من املمكن يف تلك املرحلة متديـد  
واليــة القــوة بشــكلها احلــايل لفتــرة أربعــة أشــهر، كيمــا يعــود   
جملس األمن فيمـا بعـد إىل تلـك املسـألة ويتخـذ قـرار يتناسـب        

هـذه املقترحـات مل تلـق     مع الوضع احلقيقي يف املنطقة، إال أن
تأييــد بــاقي أعضــاء جملــس األمــن ومــن مث مل تــرد يف مشــروع   
القــرار. وقــال إن وفــد بلــده، ملــا مل يســمع أيــة حجــج مقنعــة    
ــرار الســليم        ــرار كــان الق ــك الق ــأن ذل ــل ب ــرأي القائ تســاند ال
الوحيد يف ظل احلالة الراهنة، سيضطر بالتايل إىل االمتناع عـن  

له يف أن ُتراعى شواغله، عنـد النظـر   التصويت. وأعرب عن أم
مرة أخرى يف والية قوة األمم املتحدة لالنتشار الوقـائي، وأن  
يقرر اجمللس، على ذلك األساس، كيـف سـيعاجل تلـك العمليـة     

  .)٢٤٠(املستقبل  يف
ــه لطلـــب      ــاة منـ وذكـــر ممثـــل الصـــني أن بلـــده، مراعـ

 حكومة مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة وبـالنظر إىل     
ــدة     ــوة األمـــم املتحـ ــة قـ ــد واليـ ــة، يؤيـــد متديـ ــة يف املنطقـ احلالـ
ــه، يــرى الوفــد الصــيين أن     ــائي. ويف الوقــت ذات لالنتشــار الوق
بعثات األمم املتحدة حلفظ السـالم، مبـا فيهـا بعثـات االنتشـار      

__________ 

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤٠(
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الوقــائي، ينبغــي أن ختضــع لــبعض املبــادئ الثابتــة كمــا ينبغــي    
ن األمـل أيضـا يف   إهناؤها لدى اسـتكمال واليتـها. وأعـرب عـ    

أن تقوم القوة، مع استمرار حتسن احلالة يف املنطقة، بتخفـيض  
قوامها وفقا الحتياجاهتا الفعلية، وأن تنهي مهمتها آخر األمـر  

  .)٢٤١(“بطريقة ممهدة ال عسر فيها”
ــل        ــذين أخــذوا الكلمــة قب ــود ال وذكــر عــدد مــن الوف

قرار التصويت وبعده أهنم، بـالنظر إىل اسـتمرار هشاشـة االسـت    
يف املنطقة، سيؤيدون متديد والية قوة األمم املتحـدة لالنتشـار   
الوقـــائي. وأشـــار معظـــم املـــتكلمني أيضـــا إىل أمهيـــة مواصـــلة 
اســـتعراض تكـــوين القـــوة وقوامهـــا وواليتـــها يف ضـــوء تلـــك  

  .)٢٤٢(احلالة
وبعد ذلـك طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد         

بلـد واحـد (االحتـاد    شي مع امتنـاع   صوتا مقابل ال ١٤بتأييد 
 )١٩٩٦( ١٠٥٨الروســي) عــن التصــويت، بوصــفه القــرار     

  ما يلي نصه:  ، ويف)٢٤٣(
  ،إن جملس األمن  
ــع إذ يشــري   ــه الســابقة ذات الصــلة، وال   إىل مجي ــيما  قرارات س
ــرارين  ــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٢٧الق ــاين/نوفمرب   ٣٠) امل  ١٩٩٥تشــرين الث

  ،١٩٩٦شباط/فرباير  ١٣) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٦  و
ــد  وإذ   ــدونيا    يؤكــد مــن جدي ــة مق ــه باســتقالل مجهوري التزام

  اليوغوسالفية السابقة وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،
__________ 

  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤١(
ــفحتان    )٢٤٢( ــه، قبـــل التصـــويت: الصـ ــا)؛  ٤و  ٣املرجـــع نفسـ (أملانيـ

(اململكــــة املتحـــدة لربيطانيــــا العظمـــى وأيرلنــــدا    ٥الصـــفحة  و
ــمالية)؛ والصــفحتان   ــيلي)؛ والصــفحتان   ٧و  ٦الش  ٨و  ٧(ش
(مجهورية كوريـا)؛ والصـفحة    ٩و  ٨(إندونيسيا)؛ والصفحتان 

يبسـاو)؛ والصـفحتان    -(غينيـا   ١٢(بوتسوانا)؛ والصـحفة   ١١
ــفحتان   ١٣و  ١٢ ــدوراس)؛ والصـــ ــر)؛  ١١ و ١٠(هنـــ (مصـــ
 ١٥(بولندا)؛ وبعد التصويت: الصـفحة   ١٥ و ١٤لصفحتان وا

ــفحة  ــا)؛ والصــ ــة)؛    ١٦ (فرنســ ــدة األمريكيــ ــات املتحــ (الواليــ
  (الصني). ١٧والصفحة 

  .١٥ ، الصفحةS/PV.3670لالطالع على نتيجة التصويت، انظر   )٢٤٣(

الدور اهلام الذي تقوم بـه قـوة األمـم     وإذ يالحظ مع التقدير  
املتحدة لالنتشار الوقائي يف اإلسـهام يف صـون السـلم واالسـتقرار، وإذ     

  يهم،يشيد بأداء أفرادها للوالية املوكلة إل
أن احلالـــــة األمنيـــــة يف مجهوريـــــة مقـــــدونيا     وإذ يالحـــــظ  

اليوغوسالفية السابقة قد حتسنت، وإذ يدرك، مع ذلك، أنه من السابق 
ألوانــه التــيقن مــن أن االســتقرار قــد حتقــق يف املنطقــة، وإذ يعــرب عــن   
األمل يف أال يكون مـن شـأن التطـورات املسـتجدة يف املنطقـة مسـتقبال       

ســتقرار يف مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة  تقــويض الثقــة واال
  هتديد أمنها،  أو

ــة مقـــــدونيا   وإذ يرحـــــب   بتوقيـــــع االتفـــــاق بـــــني مجهوريـــ
ــؤرخ     ــة املــ ــالفيا االحتاديــ ــة يوغوســ ــابقة ومجهوريــ ــالفية الســ اليوغوســ

، وإذ حيــث الطــرفني علــى تنفيــذه تنفيــذا تامــا،  ١٩٩٦نيســان/أبريل  ٨
  ركة،يف ذلك ترسيم حدودمها املشت مبا

ــني     وإذ يرحــب أيضــا    ــات ب ــدم احملــرز يف حتســني العالق بالتق
مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية السـابقة واليونـان علـى أسـاس االتفـاق       

  ،١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ١٣املؤقت املربم يف 
بالتعـاون الوثيـق بـني القـوة وبعثـة منظمـة        وإذ يرحب كذلك  

  األمن والتعاون يف أوروبا،
 ١٩٩٦نيســان/أبريل  ١١رســالة املؤرخــة بال وإذ حيــيط علمــا  

واملوجهـة إىل األمــني العــام مـن القــائم باألعمــال املؤقـت للبعثــة الدائمــة    
  جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة لدى األمم املتحدة،

ــر    ــد نظـ ــؤرخ    وقـ ــام املـ ــني العـ ــر األمـ ــايو  ٢٣يف تقريـ أيار/مـ
  ها،، وخباصة تقييمه لتكوين القوة وقوامها وواليت١٩٩٦

بتقريـر األمـني العـام املـؤرخ      حييط علما مع التقدير  - ١  
  ؛١٩٩٦أيار/مايو  ٢٣

متديـــد واليـــة قـــوة األمـــم املتحـــدة لالنتشـــار  يقـــرر  - ٢  
  ؛١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠الوقائي لفترة تنتهي يف 

إىل الدول األعضـاء أن تنظـر بصـورة إجيابيـة      يطلب  - ٣  
مــا يلــزم مــن مســاعدة إىل القــوة يف      يف طلبــات األمــني العــام لتقــدمي     

  لواليتها؛  أدائها
إىل األمني العام أن يبقى اجمللس بانتظام على  يطلب  - ٤  

علم مبا يستجد مـن تطـورات علـى أرض الواقـع وغريهـا مـن الظـروف        
اليت تؤثر يف الوالية، ويطلب أيضا إىل األمني العام أن يستعرض تكـوين  

إىل اجمللـس، للنظـر، تقريـرا يف موعـد     القوة وقوامها وواليتها وان يقـدم  
  ؛١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ٣٠غايته 

  إبقاء املسألة قيد النظر. يقرر  - ٥  
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ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ٢٧املق  ١٩٩٦تشــرين الث
  )١٩٩٦( ١٠٨٢): القرار ٣٧١٦(اجللسة 

ــاين/نوفمرب   ١٩يف    ــرار  ١٩٩٦تشــرين الث ، وعمــال بق
لعـام إىل اجمللـس   )، قـدم األمـني ا  ١٩٩٦( ١٠٥٨جملس األمـن  

ــرا يتضــمن توصــياته بشــأن تكــوين قــوة األمــم املتحــدة        تقري
. وقــال األمــني العــام )٢٤٤(لالنتشــار الوقــائي وقوامهــا وواليتــها

يف تقريره إنه لئن كان قد جرى إحراز تقـدمي كـبري يف املنطقـة    
منــذ توقيــع اتفــاق دايتــون، مــن الواضــح أن التــدخل السياســي 

 يف يوغوســـالفيا الســـابقة  والعســـكري مـــن اجملتمـــع الـــدويل   
ــالم     ــدعيم السـ ــرورة بعـــض الوقـــت هبـــدف تـ ــتمر بالضـ سيسـ
واألمن. وعالوة على ذلك، أصبح من اجللـي بصـورة متزايـدة    
أن التهديد األساسي الستقرار البلـد قـد يتـأتى مـن التطـورات      
ــى طلــب        ــاء عل ــر أنــه سيوصــي، بن ــة. وذك ــية الداخلي السياس

ة السـابقة متديـد واليـة    حكومة مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفي  
قوة األمم املتحدة لالنتشار الوقائي ملدة ستة أشهر أخرى بعـد  

، بتمديــد واليــة القــوة ملــدة  ١٩٩٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠
مـع اخلفـض    ١٩٩٧أيار/مايو  ٣١ستة أشهر أخرى تنتهي يف 

فرد من مجيع الرتـب   ٣٠٠التدرجيي للعنصر العسكري مبقدار 
ــه   . وسيتشــاور خــالل  ١٩٩٧ن/أبريل نيســا ١يف موعــد غايت

ــة تلــك، مــع وكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات     فتــرة الوالي
ــدويل       ــدعم ال ــق اســتمرار ال األخــرى ذات الصــلة بشــأن طرائ
جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وسيقدم علـى ذلـك   
األساس توصيات إىل اجمللس بشأن نوع الوجود الدويل الـذي  

  .١٩٩٧من حزيران/يونيه  سيكون مالئما اعتبارا
تشـــــــرين  ٢٧، املعقـــــــودة يف ٣٧١٦ويف اجللســـــــة   

وفقا للتفاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل      ١٩٩٦الثاين/نوفمرب 
ــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول    إلي
أعماله تقرير األمني العام. وبعـد إقـرار جـدول األعمـال، دعـا      

__________ 

)٢٤٤(  S/1996/961.  

لـس، ممثـل مجهوريـة مقـدونيا     الرئيس (إندونيسـيا)، مبوافقـة اجمل  
ــاركة يف     ــه، إىل املشـ ــى طلبـ ــاء علـ ــابقة، بنـ ــالفية السـ اليوغوسـ
املناقشـــة بـــدون أن يكـــون لـــه احلـــق يف التصـــويت. مث وّجـــه   

تشـــرين ١٩الـــرئيس انتبـــاه جملـــس األمـــن إىل رســـالة مؤرخـــة 
ــاين/نوفمرب  ــام مـــن ممثـــل      ١٩٩٦الثـ موجهـــة إىل األمـــني العـ

الســابقة، حييــل هبــا رســالة    مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية   
موجهــة إىل األمــني  ١٩٩٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨مؤرخــة 
ــام ــدونيا      )٢٤٥(الع ــة مق ــة جلمهوري ــر الشــؤون اخلارجي مــن وزي

يعرب فيهـا عـن رأيـه القائـل بـأن احلالـة        اليوغوسالفية السابقة
تتغري بدرجة تسمح بـإجراء تغـيريات يف مسـتقبل     يف املنطقة مل

لالنتشــار الوقــائي. مث وجــه الــرئيس انتبــاه  قــوة األمــم املتحــدة 
ــا وفرنســا     اجمللــس إىل ــا وإيطالي ــرار مقــدم مــن أملاني مشــروع ق
املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية،  واململكــــة

  .)٢٤٦(والواليات املتحدة األمريكية
 نشـر وذكر ممثل االحتاد الروسي أن الغـرض األصـلي ل    

يف مجهوريــــة مقــــدونيا  بعثــــة وقائيــــة تابعــــة لألمــــم املتحــــدة
ــابقة،   ــالفية الســ ــل يف اليوغوســ ــداد  املتمثــ ــة دون امتــ احليلولــ

الصراعات من مناطق أخرى من يوغوسالفيا السابقة إىل هـذا  
وأن الواليـة الـيت أعطاهـا جملـس األمـن هلـذه        ،البلـد، قـد حتقـق   

ــة قــد أُ  ــبجنــزت. وأعــرب عــن اعتقــاده   البعث مــن الصــحيح  ه أن
ــار مســألة واملســوَّ ــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار    غ أن ُتث إهنــاء ق
قـام بتحويـل   ف ،تصـرف ال تكاسل عـن  وأن اجمللس إذا ،الوقائي

ــق       ــه عــن طري ــة إىل شــيء ال ميكــن املســاس حبرمت هــذه العملي
خيــاطر بطمــس مجيــع اإلجنــازات اإلجيابيــة هــو ف ،اإلبقــاء عليهــا

ــة حفــظ      ــا حــول جترب ــارة الشــكوك حق ــة، وبإث املبكــرة للعملي
ولــئن كــان التخفــيض املســتفيض    . الفريــدة  الســالم الوقــائي 

النتشــــار الوقــــائي واإلشــــارة األمــــم املتحــــدة لحلجــــم قــــوة 
__________ 

)٢٤٥(  S/1996/983.  
)٢٤٦(  S/1996/979.  
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يف مشــروع القــرار إىل إمكانيــة اإلهنــاء التــدرجيي املباشــرة  غــري
يـرى وفـد بلـده    إىل األمـام،  خطوتني حمـددتني   الكاملة للعملية

ــافيتني.     ــري ك ــان غ ــا خطوت ــورة يف   أهنم ــة املتط ويف ضــوء احلال
د مـن التطـور اإلجيـايب،    طقة واالجتاهات الراهنة صوب مزيـ املن

اإلبقـاء علـى قـوة األمـم املتحـدة      يف جـدوى  ال يـرى  فإن بلده 
ــايو     ــد أيار/م ــائي بع ــذلك الســبب،  ١٩٩٧لالنتشــار الوق . ول

التمديـد  علـى أن   مشروع القـرار نـص واضح يف اقترح إدراج 
آخـر  هـو   ،احلايل لواليـة قـوة األمـم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي      

ــد ــد . وذكــر متدي ــد أن موقــف وف ــنعكس  ه ملبل مشــروع يف ي
ــرار و مواقــف األعضــاء  آخــذا يف اعتبــاره  ، قــرر وفــدالن أالق

اآلخـرين يف جملــس األمــن وموقـف القيــادة املقدونيــة ومواقــف   
كـــرر عـــن التصـــويت. وأن ميتنـــع البلـــدان املســـامهة بقـــوات، 

لتمديــد االحتــاد الروســي بــأن ذلــك هــو ااإلعــراب عــن اعتقــاد 
كـان   األخري لوالية قوة األمم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي، وإنْ   

يعبِّــر بــأي طريقــة مــن الطــرق عــن هتــوين مــن شــأن      ذلــك ال
ــد وال ا ــة يف البل ــام وجــود    ملشــاكل احلقيقي ــة قي يســتبعد إمكاني

البلــد مــن أجــل دعــم الــربامج الــيت جيــري  ذلــك دويل آخــر يف 
  .)٢٤٧(يهاتنفيذها مبساعدات دولية واحملافظة عل

للتصـويت واعُتمـد    طُـرح مشـروع القـرار   وبعد ذلـك    
مقابل ال شيء، مع امتناع بلد واحـد  مؤيدا صوتا  ١٤بأغلبية 

 ١٠٨٢عـــن التصـــويت، بوصـــفه القـــرار   (االحتـــاد الروســـي)
  :هما يلي نص ويف، )٢٤٨()١٩٩٦(

  ،إن جملس األمن  
ــه الســابقة ذات الصــلة، وال    إذ يشــري   ــع قرارات ــيما  إىل مجي س
ــرا ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٦رين القـــــ ــباط/فرباير  ١٣) املـــــ ، ١٩٩٦شـــــ

  ،١٩٩٦أيار/مايو  ٣٠) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٥٨  و
__________ 

)٢٤٧(  S/PV.3716٣ و ٢ان ت، الصفح.  
 ٣ تان، الصـفح S/PV.3716لالطالع على نتيجة التصويت، انظر   )٢٤٨(

  .٤ و

ــد    ــدونيا    وإذ يؤكــد مــن جدي ــة مق ــه باســتقالل مجهوري التزام
  اليوغوسالفية السابقة وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،

الدور اهلام الذي تقوم بـه قـوة األمـم    وإذ يالحظ مع التقدير  
شــار الوقــائي يف اإلســهام يف صــون الســلم واالســتقرار،      املتحــدة لالنت

  يشيد بأداء أفرادها للوالية املوكلة إليهم،  وإذ
أن احلالــة األمنيــة يف مجهوريــة مقــدونيا  وإذ يأخــذ يف اعتبــاره  

اليوغوسالفية السابقة تواصل التحسن، وإن كان السالم واالستقرار يف 
عد، وإذ يعرب عـن األمـل يف   املنطقة األوسع نطاقا مل يتحققا بالكامل ب

أن تسهم التطورات املستجدة يف املنطقة يف زيـادة الثقـة واالسـتقرار يف    
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مما يتيح مواصلة تقلـيص القـوة   

  سعيا إىل اختتام واليتها،
بتحسُّـــــن العالقــــات بــــني مجهوريــــة مقــــدونيا  وإذ يرحــــب  

  ل اجملاورة هلا،اليوغوسالفية السابقة والدو
وإذ يكرر دعوته املوجهة إىل مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية     

ــؤرخ      ــا املـ ــذ اتفاقهمـ ــة لتنفيـ ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــابقة ومجهوريـ السـ
تنفيــذا تامــا، وخباصــة فيمــا يتعلــق بترســيم    )٨٠(١٩٩٦نيســان/أبريل  ٨

  حدودمها املشتركة،
وبعثـة منظمـة    باستمرار التعاون القـائم بـني القـوة    وإذ يرحب  

  األمن والتعاون يف أوروبا،
ــاين/نوفمرب   ١٨بالرســالة املــؤرخ   وإذ حيــيط علمــا   تشــرين الث
واملوجهة إىل األمني العام من وزير خارجيـة مجهوريـة مقـدونيا     ١٩٩٦

  اليوغوسالفية السابقة، واليت يطلب فيها متديد والية القوة،
ين تشــــر ١٩يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ   وقــــد نظــــر  

ــاين/نوفمرب  ــا    ١٩٩٦الثـ ــوة وقوامهـ ــوين القـ ــه لتكـ ــظ تقييمـ ، وإذ يالحـ
  وواليتها،
متديــد واليــة قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار       يقـــرر  - ١  

ــهي يف   ــرة تنت ــائي لفت ــايو  ٣١الوق مــع ختفــيض عنصــرها   ١٩٩٧أيار/م
نيسـان/أبريل   ٣٠العسكري بواقع ثلثمائة فرد مـن مجيـع الرتـب حبلـول     

  الوالية حسبما وعندما تسمح الظروف؛بغية اختتام  ١٩٩٧
إىل الدول األعضـاء أن تنظـر بصـورة إجيابيـة      يطلب  - ٢  

يف طلبات األمني العام لتقدمي ما يلـزم مـن مسـاعدة إىل القـوة يف أدائهـا      
  لواليتها؛

إىل األمني العام أن ُيبقي اجمللس بانتظام على  يطلب  - ٣  
ــا  ــم مب ــدم إىل اجمل   عل ــول  يســتجد مــن تطــورات، وأن يق ــرا حبل لــس تقري

مشفوعا بتوصـياته بشـأن وجـود دويل الحـق      ١٩٩٧نيسان/أبريل  ١٥
  يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛

  إبقاء املسألة قيد نظره. يقـرر  - ٤  
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(اجللســـة  ١٩٩٧نيســـان/أبريل  ٩املقـــرر املـــؤرخ   
  )١٩٩٧( ١١٠٥القرار  ):٣٧٦٤

ــ ١٩٩٧نيســان/أبريل  ٤برســالة مؤرخــة     ة إىل موجه
الســلم واالســتقرار إن األمــني العــام قــال رئــيس جملــس األمــن، 

ــاط      ــا االرتب ــدونيا اليوغوســالفية الســابقة وثيق ــة مق يف مجهوري
ت جـدّ  وأن التطـورات الـيت   ،باحلالة السائدة عموما يف املنطقة

ــانون       ــدام ســيادة الق ــها مــن انع ــتج عن ــا ن ــا وم مــؤخرا يف ألباني
منــاطق ذلــك البلــد قــد  اللصوصــية يف بعــض أعمــال وانتشــار 

 يـــــزال هشـــــا البلقـــــان ال منطقـــــةت أن االســـــتقرار يف تـــــأثب
يوجـد خطـر وشـيك يهـدد      الولئن كان يبدو أنـه  . )٢٤٩(ةللغاي

مجهوريــة مقــدونيا  بامتــداد املشــاكل املوجــودة يف ألبانيــا إىل    
، فإن األزمة احلالية متثل مصدر قلق بـالغ  اليوغوسالفية السابقة

ـــ  ــدد وزي ــد. وشـ ــة يف ذلـــك البلـ ــدونيا ر خارجيـ ــة مقـ مجهوريـ
ــة   اليوغوســالفية الســابقة وطلــب أن ُيعلّــق علــى خطــورة احلال

تنفيذ ختفيض العنصر العسكري لقوة األمـم املتحـدة لالنتشـار    
حلالـــة يف تقلـــب انظـــرا لأنــــه،  ألمـــني العـــام ذكـــرالوقـــائي. و

ــام املنطقــة،  ــه فقــد ق بتعليــق ختفــيض  وقائــد القــوةاخلــاص ممثل
توقيـت ختفـيض    إزاءقلقهمـا  ب بلغـاه ؤقتا وأالعنصر العسكري م

القوة. بيد أن القيام بـالتخفيض املطلـوب ملسـتويات     تلك قوام
مـــن شأنــــه أن  نيســـان/أبريل ٣٠القـــوة يف املوعـــد احملـــدد يف 

. تاليــةال األيــامب أن تســتأنف القــوة عمليــة التخفــيض يف طلّــيت
 قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار الوقــائي هــي بعثــة قــد  قــال إن و

املقرر، خالل فتـرة  قوامها تنفيذ ختفيض ، ولكن حققت جناحا
ينطــوي حيتمــل أن يســتمر فيهــا تزعــزع االســتقرار اإلقليمــي،   

مصداقية أول جهد جـدي يبذلـه اجملتمـع     على إمكانية تعريض
، ذلــك. ويف ضــوء للخطــر الــدويل يف جمــال االنتشــار الوقــائي 
 ، جملــَساخلــاص همشــورة ممثلــأوصــى األمــني العــام، بنــاء علــى 

__________ 

)٢٤٩(  S/1997/276.  

األمــن باملوافقــة علــى تعليــق ختفــيض العنصــر العســكري للقــوة 
  .١٩٩٧أيار/مايو  ٣١يف  الراهنةحىت هناية الوالية 

ــة و   ــودة يف ٣٧٦٤يف اجللســ ــان/أبريل  ٩، املعقــ نيســ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ
ــه  ، ت اجمللــس الســابقةمشــاورا أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
دعــا إقــرار جــدول األعمــال،  بعــد الة الســالفة الــذكر. والرســ

ــرئيس (الربتغــال)، مبوافقــة اجمللــس، ممثّــ   ــة مقــدونيا ال ل مجهوري
ــى   ــاء علـ ــابقة، بنـ ــالفية السـ ــه،  اليوغوسـ ــاركة إىل اطلبـ يف ملشـ

وجَّـــه مث التصـــويت. يف ق احلـــدون أن يكـــون لـــه بـــاملناقشـــة 
 خــالل عــّدأُ كــان قــد الــرئيس االنتبــاه إىل نــص مشــروع قــرار

ــ. و)٢٥٠(ةاجمللــس الســابق  مشــاورات ــاه أعضــاء   وّج ه أيضــا انتب
موجهــة  ١٩٩٧نيســان/أبريل  ١٤اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة  

ــني العــام مــن ممثــل مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية        إىل األم
 ١٩٩٧نيسـان/أبريل   ١نص رسالة مؤرخـة  هبا  يلالسابقة، حي

مقـدونيا   موجهة إىل األمني العام مـن وزيـر خارجيـة مجهوريـة    
ختفــيض العنصــر  فيهــا تعليــقاليوغوســالفية الســابقة، ويطلــب  

  .)٢٥١(يالعسكري لقوة األمم املتحدة لالنتشار الوقائ
ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       

ــرار وصــــفه اعُتمــــد باإلمجــــاع بو  ويف ،)١٩٩٧( ١١٠٥القــ
  :هيلي نص  ما

  ،إن جملس األمن  
ــري   ــراره  إذ يشـ ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٢إىل قـ ــرين  ٢٧) املـ تشـ

  ،١٩٩٦الثاين/نوفمرب 
ــد    ــدونيا    وإذ يؤكــد مــن جدي ــة مق ــه باســتقالل مجهوري التزام

  اليوغوسالفية السابقة وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،
ــر و   ــد نظــ ــة   قــ ــالة املؤرخــ ــان/أبريل  ٣يف الرســ  ١٩٩٧نيســ

ــية      ــام ويف التوصـ ــن األمـــني العـ ــن مـ ــيس جملـــس األمـ ــة إىل رئـ واملوجهـ
  ا،فيه  الواردة

__________ 

)٢٥٠(  S/1997/290.  
)٢٥١(  S/1997/267.  
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تعليق ختفيض العنصـر العسـكري لقـوة األمـم      يقـرر  - ١  
) إىل ١٩٩٦( ١٠٨٢املتحــدة لالنتشــار الوقــائي، املشــار إليــه يف قــراره 

  ؛١٩٩٧أيار/مايو  ٣١حني انتهاء الوالية احلالية يف 
ــذي حتقــق فعــال يف     رحـــبي  - ٢   بإعــادة نشــر القــوة، ال

مواصـلة إعـادة نشـر     ضوء احلالة يف ألبانيـا، ويشـجع األمـني العـام علـى     
  القوة، آخذا يف االعتبار احلالة يف املنطقة، مبا يتفق مع والية القوة؛

إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس حبلـول       يطلب  - ٣  
ــرا مشــفوعا بتوصــيات بشــأن وجــود دويل    ١٩٩٧أيار/مــايو  ١٥ تقري

الحق يف مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة، علـى النحـو املشـار       
  )؛١٩٩٦( ١٠٨٢إليه يف قراره 

  أن يبقـي املسألة قيد النظر. يقـرر  - ٤  
  

(اجللســــة  ١٩٩٧أيار/مــــايو  ٢٨املقــــرر املــــؤرخ   
  )١٩٩٧( ١١١٠القرار ): ٣٧٨٣

، وعمال بقرار جملـس األمـن   ١٩٩٧أيار/مايو  ١٢يف   
ــرا عــن    ١٩٩٦( ١٠٨٢ )، قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس تقري

. وذكـر األمـني   )٢٥٢(ينتشار الوقـائ مركز قوة األمم املتحدة لال
ــره   ــا   العــام يف تقري أن التطــورات الــيت جــدت مــؤخرا يف ألباني

ــةأثبــت أن االســتقرار يف   ــة.    منطق ــزال هشــا للغاي البلقــان ال ي
ــزال  الو الشــكوك حــول  أثــريت ســائدا يف البلــد و  الغمــوضي

ــه.    ــة يف حزيران/يونيـ ــرة ونزيهـ ــراء انتخابـــات حـ ــة إجـ إمكانيـ
ــر و ــوس ومبكــر يف احلالــة يف     أن عــدم حــدوث ذك تغــري ملم

ألبانيا قد يؤدي إىل تفجـر العنـف الـداخلي مـن جديـد ممـا قـد        
يـــؤثر ســـلبا علـــى البلـــدان اجملـــاورة. ويف ذلـــك الصـــدد، فـــإن 

شــكل هتديــدا  تضــخامة عــدد األســلحة املتداولــة يف املنطقــة     
اعتقــاده لالســتقرار يف املنطقــة ال ميكــن جتاهلــه. وأعــرب عــن   

راء الوجيهة اليت نقتلها إليـه حكومـة مجهوريـة    أنه يف ضوء اآلب
مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة معللــة فيهــا ضــرورة اســتمرار   
وجود قـوة األمـم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي، وبقـاء الظـروف        
الــيت أدت إىل تعليــق ختفــيض العنصــر العســكري علــى حاهلــا،  

ة مـن احلكمـة التوصـية بإهنـاء بعثـ     ليس املنطقة، يف والتحديات 
__________ 

)٢٥٢(  S/1997/365  وAdd.1.  

مــن احلكمــة لــيس وأنــه  قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار الوقــائي
ة تغـيريات فوريـة علـى واليـة القـوة      ـكذلك التوصية بإدخال أي

ولذا أوصى بتمديد القوة ستة أشهر إضافية حـىت  . أو حجمها
هـا كمـا   وباإلبقـاء علـى قوام   ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠
ــة أشــهر.  هــو  ــدة أربع ـــه يف الوقــت  مل ــال إن ــع احلاضــر، وق وم

ميكــن بــدء التخفــيض التــدرجيي    الســائدة،  مراعــاة الظــروف 
ــل إىل      ــث يصـ ــهرين حبيـ ــدى شـ ــى مـ ــكري علـ ــر العسـ للعنصـ

) ١٩٩٦( ١٠٨٢املســـتوى الـــذي توخـــاه اجمللـــس يف القـــرار  
  .فردا ٧٥٠وهو 

ــايو  ٢٨، املعقــــــودة يف ٣٧٨٣ويف اجللســــــة   أيار/مــــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــه يف  وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ كـ

ــه  ســابقة، شــاورات اجمللــس الم أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال
الـرئيس   دعـا إقرار جـدول األعمـال،   بعد و. األمني العامتقرير 

أملانيــا كــل مــن  (مجهوريــة كوريــا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثلــي     
الفية السـابقة، بنـاء علـى    وإيطاليا ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـ  

يف ق احلـ يكـون هلـم   دون أن بيف املناقشة شاركة ملإىل اطلبهم، 
مث وجه الرئيس (مجهورية كوريا) انتباه اجمللـس إىل   .التصويت

ــا والربتغــال والســويد     ــا وإيطالي مشــروع قــرار مقــدم مــن أملاني
 لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية،   وفرنسا واململكة املتحدة

وجـه أيضـا انتبـاه اجمللـس     . و)٢٥٣(ةوالواليات املتحـدة األمريكيـ  
موجهـة إىل األمـني    ١٩٩٧نيسـان/أبريل   ١رخة إىل رسالة مؤ

ية الســابقة، ممثــل مجهوريـة مقــدونيا اليوغوسـالف  مـن   )٢٥٤(مالعـا 
التـاريخ نفسـه مـن وزيـر خارجيـة      حتمل حييل فيها نص رسالة 

ــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة موجهــة إىل األمــني     مجهوري
 متديــد واليــة قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار  فيهــا العــام يقتــرح 

  نودها.الوقائي بالتكوين الكامل جل
__________ 

)٢٥٣(  S/1997/405.  
)٢٥٤(  S/1997/267.  
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ممثــل مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة ذكــر و  
أنه رغم النجـاح الـذي حققتـه قـوة االنتشـار واسـتقرار بلـده،        

سـيما يف   جعلت التطورات السلبية الراهنة يف املنطقـة، ال فقـد 
 األمـــم املتحـــدة لالنتشـــار الوقـــائي ألبانيـــا، متديـــد واليـــة قـــوة

واضــحة. وأكــد أن مهــام البعثــة الوقائيــة يف الفتــرة      ضــرورة 
ذلــك احلــني. كانــت عليــه حــىت  الســابقة لــن تكــون أســهل ممــا

 فاحلالة املعقدة يف املنطقة وصـعوبة الـتكهن الـدقيق بـالتطورات    
التنســـيق املســـتمر والقـــادر جلميـــع جهـــود   نتطلبـــات الالحقـــة

رهتا السلم. ويف ذلك الصدد، ينبغي استخدام طاقة البعثـة وقـد  
ــا اســتخداما        ــن يضــطلع هب ــأ م ــيت هــي أكف ــام ال ــى أداء امله عل
حكيمــا وفعــاال. وجــدد التأكيــد علــى أنــه ينبغــي للبعثــة أن        
ــائي هامــة مــن أجــل       ــوة انتشــار وق تواصــل العمــل بوصــفها ق

  .)٢٥٥(ةإحالل السالم يف املنطق
ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       

ــراوصــــفه واعُتمــــد باإلمجــــاع ب  ويف ،)١٩٩٧( ١١١٠ر القــ
  :هيلي نص  ما

  ،إن جملس األمن  
ســـيما القـــرار  إىل مجيـــع قراراتـــه ذات الصـــلة، وال إذ يشـــري  
والقـــرار  ١٩٩٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٧) املـــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٢
  ،١٩٩٧نيسان/أبريل  ٩) املؤرخ ١٩٩٧( ١١٠٥

) املــــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٠١إىل قــــــراره  وإذ يشــــــري أيضــــــا  
الذي أعرب فيه جملس األمـن عـن شـدة قلقـه      ،١٩٩٧آذار/مارس  ٢٨

  إزاء احلالة يف ألبانيا،
ــد    ــدونيا    وإذ يؤكــد مــن جدي ــة مق ــه باســتقالل مجهوري التزام

  اليوغوسالفية السابقة وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،
عن تقديره للدور اهلام الـذي تؤديـه قـوة     وإذ يكرر اإلعراب  

هام يف صون السلم واالستقرار، األمم املتحدة لالنتشار الوقائي يف اإلس
  يشيد بأداء أفراد القوة لواليتهم،  وإذ

بالتقدم امللحوظ الذي أحرزته حكومتا مجهوريـة   وإذ يرحب  
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف تنميـة  
عالقاهتما املتبادلة يف عدة جماالت، وإذ يكـرر دعوتـه إىل احلكـومتني أن    

__________ 

)٢٥٥(  S/PV.3783.  

سـيما   ، ال١٩٩٦نيسان/أبريل  ٨فذا كل ما جاء يف اتفاقهما املؤرخ ين
أبدياه مـن رغبـة يف    فيما خيتص بتعيني حدودمها املشتركة على ضوء ما

  حل هذه املسألة.
 ١٩٩٧نيســان/أبريل  ١بالرســالة املؤرخــة   وإذ حيــيط علمــا   

ــدونيا      ــة مقـ ــة مجهوريـ ــر خارجيـ ــن وزيـ ــام مـ ــة إىل األمـــني العـ واملوجهـ
  فية السابقة، اليت يطلب فيها متديد والية القوة،اليوغوسال
 ١٩٩٧أيار/مـايو   ١٢يف تقرير األمني العام املـؤرخ   قد نظرو  

  والتوصيات الواردة فيـه،
مــا أورده مــن مالحظــات تفيــد بــأن التطــورات    وإذ يالحــظ  

يـزال   سيما يف ألبانيا، قد بيـَّـنت أن االسـتقرار ال  األخرية يف املنطقة، ال
  هشـا،

متديــد واليــة قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار       يقـــرر  - ١  
ــائي حــىت   ــاين/نوفمرب   ٣٠الوق ــن    ١٩٩٧تشــرين الث ــارا م ــدء، اعتب والب

ومــــع مراعــــاة الظــــروف الســــائدة  ١٩٩٧تشــــرين األول/أكتــــوبر  ١
فـرد مـن مجيـع الرتـب يف العنصـر العسـكري        ٣٠٠حينذاك، يف إنقاص 

  للقوة حبيث يتم ذلك تدرجييا خالل شهرين؛
ــام أن يـــداوم علـــى إطـــالع   يطلـــب  - ٢   إىل األمـــني العـ

اجمللس بانتظام على أيـة تطورات ذات صلة باملوضوع، ويطلب كذلك 
إىل األمني العام أن يستعرض تكوين القوة وانتشارها وقوامها وواليتـها  
ــذاك يف      ــة الســائدة حين ــره، مــع مراعــاة احلال علــى النحــو املــبني يف تقري

ألبانيا، مبا فيهـا احلالـة يف ظـل االنتخابـات يف ذلـك      سيما يف  املنطقة، ال
 ١٩٩٧آب/أغســطس  ١٥البلــد، وأن يقــدم تقريــرا إىل اجمللــس حبلــول  

  للنظر فيـه؛
بإعادة نشر القوة املتحقـق فعـال علـى ضـوء      رحـبي  - ٣  

احلالـة يف ألبانيـا، ويشــجع األمـني العــام علـى االســتمرار يف إعـادة نشــر      
   املنطقة، مبا يتمشـى مع والية القوة؛القوة مع مراعاة احلالة يف

  أن يبقـي املسألة قيد النظر. يقـرر  - ٤  
قال ممثـل االحتـاد الروسـي، متكلمـا بعـد التصـويت،       و  

ــدف األويلإن  ــوة اهلـ ــائي،   لقـ ــار الوقـ ــدة لالنتشـ ــم املتحـ  األمـ
ـــ  أال ــال النـ ــع انتقــ ــو منــ ــاليم أخــــرى مــــن  ـوهــ زاعات إىل أقــ

ــه. و   ــد مت بلوغ ــر يوغوســالفيا، ق ــو ي ــدف  ى، ه ــار أن اهل باعتب
القــوة هــو الوضــع تلــك الرئيســي الــذي دعــا إىل متديــد واليــة  

العمـل مـن أجـل     ياملعقد يف ألبانيـا، أن أكثـر املهـام إحلاحـا هـ     
ــادة هيكلــ    ــام إع ــد الطــرق أم ــوة متهي بالشــكل املناســب،  ـة الق

بتركيزهــــا يف منطقــــة ألبانيــــا. وذكــــر أن أي حتليــــل واقعــــي 
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ذه املرحلــة ينبغــي أن يشــمل   لوظــائف القــوة ومهامهــا يف هــ   
مسألة إجراء ختفيض سريع لعنصرها العسـكري مـا أن تسـمح    

  .)٢٥٦(كالظروف يف ألبانيا بذل
عـن اعتقـاده    األمريكيـة  وأعرب ممثل الواليات املتحـدة   

دورا هاما وغاية يف الفعالية يف تعزيز االسـتقرار   القوة أدتأن ب
األزمـة يف  ال إن وقـ يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. 

األمـم املتحـدة لالنتشـار     ألبانيا أبرزت احلاجة إىل اسـتمرار قـوة  
أن مثة مصادر أخرى يـرى ه بلد وفدأن يف مهامها، إال  الوقائي

ــة   ــوتر يف املنطق ــذي   ،لعــدم االســتقرار والت ــر ال ــزز أيضــا  ياألم ع
ه بالكامــل بلــد وأعــرب عــن تأييــد وفــد اليــة للقــوة. األمهيــة احل

منقـوص   أن هناك التزاما دوليا ثابتـا وغـري   امفاده إيصال رسالة
أن القــرار بــجتــاه القــوة واملنطقــة. وأعــرب أيضــا عــن االعتقــاد   

عزز وسـي على االضطالع مبهمتها الصعبة  قوةالسيزيد من قدرة 
  .)٢٥٧(ةبذهلا أعضاء اجمللس يف املنطقيـاجلهود اجلماعية اليت 

اسـتقر  وذكر ممثل اليابـان أنـه يف حـني أن الوضـع قـد        
داخــل البلــد إىل حــد مــا، ويعــزى ذلــك إىل نشــر قــوة احلمايــة 
املتعددة اجلنسيات وإىل اجلهود الـيت بذلتـها خمتلـف الوكـاالت     
ــام السياســــي       ــادة النظــ ــتغرق إعــ ــع أن تســ ــانية، ُيتوقــ اإلنســ

ــد     ــت، حــىت بع ــاعي بعــض الوق ــراء واالقتصــادي واالجتم  إج
بلـده   وفـد ن قـال إ االنتخابات. وبالنظر إىل هـذه االعتبـارات،   

  .)٢٥٨(آراَءه األمني العام يشاطر
  

ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ٢٨املق  ١٩٩٧تشــرين الث
  )١٩٩٧( ١١٤٠ القرار ):٣٨٣٦ (اجللسة

ــة    ــودة يف  ،٣٨٣٦يف اجللس  تشــرين الثــاين/  ٢٨املعق
توصــل إليــه كــان قــد مت الالــذي للتفــاهم وفقــا  ١٩٩٧نــوفمرب 

__________ 

  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٦(
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٧(
  .٥ و ٤تان املرجع نفسه، الصفح  )٢٥٨(

مبوافقـة   ،الصـني) دعـا الـرئيس (  ، ت اجمللس السـابقة يف مشاورا
ممثــل مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة، بنــاء   اجمللــس، 

ق احلـ دون أن يكـون لـه   بـ يف املناقشة شاركة على طلبه، إىل امل
  .التصويتيف 

ــاه إىل نــص   يف اجللســة نفســها،  و   ــرئيس االنتب ــه ال وجَّ
ــرار   ــروع قـ ــد  مشـ ــان قـ ــّدأُكـ ــس    عـ ــاورات اجمللـ ــالل مشـ خـ

تــزال  املشــاورات غــري الرمسيــة ال  أشــار إىل أن. و)٢٥٩(ةالســابق
جارية حول بعض اجلوانب التقنية املتبقيـة املتصـلة بواليـة قـوة     

سـتنتهي   الواليـة تلـك  ولكـن   ،ألمم املتحدة لالنتشـار الوقـائي  ا
. ونتيجــــة ملشــــاورات ١٩٩٧تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٣٠يف 
رمسيــة، قــرر أعضــاء اجمللــس اعتمــاد مشــروع القــرار، مــن  غــري

لوقــت الكــايف الســتكمال املشــاورات. مث وجــه  أجــل إعطــاء ا
تشرين الثاين/نوفمرب  ٣الرئيس انتباه اجمللس إىل رسالة مؤرخة 

ــا   ١٩٩٧ ــني العـ ــة إىل األمـ ــن  )٢٦٠(مموجهـ ــة  مـ ــل مجهوريـ ممثـ
أنـه  بعتقـاد  االمقدونيا اليوغوسالفية السابقة، يعـرب فيهـا عـن    

 ينبغـي متديـد وجــود قـوة األمــم املتحـدة لالنتشــار الوقـائي مــع     
احملافظــة علــى واليتــها وتكوينــها احلــاليني لفتــرة قــد متتــد علــى  

  شهرا القادمة. ١٢  ـطول الـ
طـرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد      بعد ذلـك  و  

  :هما يلي نص ويف ،)١٩٩٧( ١١٤٠القرار وصفه باإلمجاع ب
  ،إن جملس األمن  
ــراره  إذ يشــري   ــايو  ٢٨) املــؤرخ ١٩٩٧( ١١١٠إىل ق أيار/م
١٩٩٧،  

متديــد واليــة قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار       يقـــرر  - ١  
  ؛١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ٤الوقائي لفترة إضافية تنتهي يف 

  أن يبقـي املسألة قيد نظره الفعلي. يقـرر  - ٢  
  __________ 

)٢٥٩(  S/1997/932.  
)٢٦٠(  S/1997/838  وCorr.1.  
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 ١٩٩٧كــانون األول/ديســـمرب   ٤املقــرر املـــؤرخ    
  )١٩٩٧( ١١٤٢لقرار ): ا٣٨٣٩(اجللسة 

ــاين/نوفمرب   ٢٠يف    ــرار ، ١٩٩٧تشــرين الث  وعمــال بق
)، قـدم األمـني العـام إىل اجمللـس     ١٩٩٧( ١١١٠جملس األمـن  

 اول فيـه ـنـ ـت ،قـوة األمـم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي      عـن  اتقرير
ــره       ــذ تقــدمي تقري ــة من ــة البعث ــيت حــدثت يف منطق التطــورات ال

األمــم أن قــوة يف تقريــره  ذكــر األمــني العــام  . و)٢٦١(ـراألخيــ
امهت بشــكل نــاجح يف منــع قــد ســاملتحــدة لالنتشــار الوقــائي 

انتقال األزمات الناشئة يف أحناء املنطقـة األخـرى إىل مجهوريـة    
ــدونيا اليوغوســالفية الســابقة،    ــني   وتشــجيع مق ــا ب احلــوار فيم

املسـاعدة  تقـدمي  و ،خمتلف القوى السياسـية والطوائـف العرقيـة   
السـالم واالسـتقرار   زال  مـا وأشار إىل أنه مع ذلـك   اإلنسانية.

إىل حــد  نيمتــوقفمقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة  يف مجهوريــة
كبري على التطورات يف مناطق أخرى. وذكر أن هنـاك بـوادر   

ج االنتخابــات الرئاســية يف ائقلــق إزاء عــدم التــيقن املتصــل بنتــ 
ج ائالنتـ أن تترتـب علـى تلـك    صربيا واآلثار احملتملة اليت ميكـن  

أيضـــا يف املنطقـــة. وقـــد أثـــارت زيـــادة العنـــف يف كوســـوفو  
ــد       ــاين يف البل ــره إىل ذوي األصــل األلب ــن انتشــار أث خمــاوف م

بـطء التقـدم يف تنفيـذ اجلوانـب املدنيـة      إن فــ ذلك، كاملضيف. 
ــرز مــن اتفاقــات دايتــون للســالم يف البوســنة واهلرســك    قــد أب

احلاجة إىل التزام طويـل األجـل مـن جانـب اجملتمـع الـدويل يف       
وغوسـالفية السـابقة،   مجهوريـة مقـدونيا الي   داخلذلك البلد. و

تزال آثـار العالقـات بـني الطوائـف العرقيـة علـى االسـتقرار         ال
ذكـر أن وزيـر خارجيـة مجهوريـة     الطويل األمد مبعثا للقلق. و

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة قد طلب متديد والية قوة األمـم  
شــهرا، معربــا عــن قلــق   ١٢ تــرةفاملتحــدة لالنتشــار الوقــائي ل 

اسـتمرار وجـود مصـادر تزعـزع االسـتقرار      إزاء ة بلـده  حكوم
يف املنطقة. وأشار األمـني العـام إىل أن عمليـة ختفـيض العنصـر      

__________ 

)٢٦١(  S/1997/911  وAdd.1.  

فرد من مجيع الرتـب، الـيت كانـت قـد      ٣٠٠العسكري مبقدار 
بدايـة عمليـة خـروج تدرجييـة      ابدأت، قد ُينظـر إليهـا علـى أهنـ    

أيضـا أن اجمللـس قـد    رأى استجابة لتحسن احلالة يف املنطقـة. و 
غب يف أن يراقب مدى فعالية هذا التخفيض األويل قبـل أن  ير

أن يعـود إىل اجمللـس يف   اعتــزامه  يتدبر خطوتـه التاليـة. وأبـدى    
وقت مالئم بتوصيات مناسبة إلجراء ختفيضات أخـرى، علـى   
أســاس تقــدير للحالــة جبميــع جوانبــها ذات الصــلة. مث أوصــى   

ئي لفتــرة  بتمديــد واليــة قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار الوقــا      
إضــافية مــدهتا ســتة أشــهر بــالقوات والتكــوين اللــذين بّينــهما.  
وقال إن ممثله اخلاص وقائد القوة سـيقومان برصـد احلالـة عـن     
كثــب كــي يتمكنــا مــن إفادتــه حاملــا تســمح األحــوال بــإجراء  

  للقوة.  ختفيض آخر
ــانون األول/ ٤ ، املعقـــودة يف٣٨٣٩ويف اجللســـة     كـ
مت التوصـل إليـه   كـان قـد   الـذي  وفقا للتفـاهم   ١٩٩٧ديسمرب 

ــرئيس ( دعــالــس الســابقة،  اجمليف مشــاورات  ، كوســتاريكا)ال
يـــة ومجهورمبوافقـــة اجمللـــس، ممثلـــي كـــل مـــن أملانيـــا وإيطاليـــا 

ــابقة  ــاء علــــى طلبــــهم،  مقــــدونيا اليوغوســــالفية الســ إىل ، بنــ
التصـويت.  يف ق احلـ دون أن يكـون هلـم   بيف املناقشة املشاركة 

عمــال، وجــه الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل وبعــد إقــرار جــدول األ
مشــروع قــرار مقــدم مــن االحتــاد الروســي وأملانيــا وإيطاليــا        
والربتغــال والســويد وفرنســا وكوســتاريكا واململكــة املتحــدة    

. ووجه انتباه اجمللس أيضـا إىل  )٢٦٢(والواليات املتحدة واليابان
إىل موجهــة  ١٩٩٧تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٣رســالة مؤرخــة  

مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية    مـــن ممثـــل  لعـــاماألمـــني ا
ه بصــدد ضــرورة متديــد بقــاء قــوة ءبني فيهــا آرايــ )٢٦٣(الســابقة

ــدونيا ب     ــة مق ــائي يف مجهوري ــم املتحــدة لالنتشــار الوق ــد األم ع
  .١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب   ٣٠

__________ 

)٢٦٢(  S/1997/948.  
)٢٦٣(  S/1997/838  وCorr.1.  
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ممثل مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية السـابقة    وأعرب  
سن على النحو الـذي يرجـوه   مفاده أن احلالة لن تتح عن رأي

هلـذا السـبب   وقـال إنـه،   وفـد بلـده يف الشـهور التسـعة التاليـة.      
وهبــدف منــع حــدوث نزاعــات جديــدة وتنفيــذ اتفــاق دايتــون  
وحتسني عالقات حسن اجلوار بـني دول البلقـان وإدماجهـا يف    
اهلياكل األوروبية، ال بد مـن أن يبـذل اجملتمـع الـدويل واألمـم      

ثة ينبغـي أن ُيكتـب هلـا االسـتمرار. وذكـر      املتحدة جهودا حثي
أن تلك األسباب هي األسباب الرئيسية اليت يستند إليهـا رأي  

ــه ــأن التمديــد ملــدة   القائــل حكومت شــهرا أمــر مناســب.   ١٢ب
وأكد أن متديد والية قوة األمم املتحدة لالنتشار الوقـائي ميثـل   
إســهاما هامــا مــن جملــس األمــن يف اجلهــود الراميــة إىل صــون    

  .)٢٦٤(السالم واألمن يف منطقة البلقان
ن البعثـة بـدأت كجهـد وقـائي ملنـع      وقال ممثل أملانيـا إ   

ء أخـرى مـن يوغوسـالفيا السـابقة،     امتداد املنازعـات إىل أجـزا  
ل أوال إىل القالقـل املدنيـة يف ألبانيـا    ن حمور تركيزها قد حتّووإ

ــالفيا    ــة يوغوسـ ــوفو يف مجهوريـ ــة كوسـ ــة يف منطقـ مث إىل احلالـ
ــة االســتقرار يف     اال ــيت تتســبب يف خمــاوف مــن زعزع ــة ال حتادي

منطقــة عمليــات قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار الوقــائي أيضــا.  
وأضـاف أنــه، عنــدما يتعلــق األمــر بالبعثــات الوقائيــة الــيت متثــل  
قوة األمـم املتحـدة منوذجـا هلـا، يصـعب دائمـا وبوجـه خـاص         

يت يعتـرب  يصعب أيضا حتديـد اللحظـة الـ   وقياس درجة النجاح. 
عندها أن البعثة الوقائية قد أكملت مهمتها على حنو مرضـي.  

وجود اتفاق عام، فيمـا يبـدو، علـى    إىل املمثل أشار ويف حني 
أن قوة األمـم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي قـد حققـت النجـاح،        
فقـد أعـرب عـن اعتقـاده بـأن اجمللـس ينبغـي أال جيـازف بإهنــاء         

ريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية    الوجود العسكري الدويل يف مجهو
__________ 

)٢٦٤(  S/PV.3839 ٣ و ٢، الصفحتان.  

الســابقة قبــل حتقيــق درجــة كافيــة مــن االســتقرار علــى امتــداد  
  .)٢٦٥(املنطقة احمليطة

وتكلمت وفـود متعـددة قبـل إجـراء التصـويت معربـةً         
عن تأييدها لتمديد والية قوة األمم املتحدة وتطلعها إىل تلقـي  
توصــيات األمــني العــام. وأكــد عــدد مــن املــتكلمني اســتمرار    

د خماطر كبرية يف املنطقة، ال سيما يف كوسـوفو وألبانيـا،   وجو
ممــا جيعــل متديــد واليــة القــوة أمــرا ضــروريا. كــذلك أشــارت   
ــم        ــوة األم ــف ق ــبة ختل ــة مناس ــة إنشــاء آلي ــدة إىل أمهي ــود ع وف

  .)٢٦٦(املتحدة وتضمن عدم تقويض املكاسب اليت حققتها
ويف اجللســة ذاهتــا، طُــرح مشــروع القــرار للتصــويت     
ــرار  واعُتمــــ يف )، و١٩٩٧( ١١٤٢د باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  :نصه  يلي  ما
  إن جملس األمن،  
إىل مجيـع قراراتـه السـابقة ذات الصـلة بالرتاعـات يف       إذ يشري  

) املـــؤرخ ١٩٩٧( ١١٠٥يوغوســـالفيا الســـابقة، وال ســـيما القـــرارين 
ــايو  ٢٨) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١١٠و  ١٩٩٧نيســــان/أبريل  ٩ أيار/مــ

١٩٩٧،  
ــا   ــه  وإذ يشـــري أيضـ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٠١إىل قراريـ  ٢٨) املـ

حزيران/يونيــــه  ١٩) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١١٤و  ١٩٩٧آذار/مـــارس  
  اللذين أعرب فيهما اجمللس عن قلقه إزاء احلالة يف ألبانيا، ١٩٩٧

ــة مقــدونيا   وإذ يؤكــد مــن جديــد التزامــه    باســتقالل مجهوري
  اليوغوسالفية السابقة وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،

للدور اهلام الـذي تؤديـه قـوة     رر اإلعراب عن تقديرهوإذ يك  
األمم املتحدة لالنتشار الوقائي يف اإلسهام يف صون السلم واالستقرار، 

  وإذ يشيد بأداء أفراد القوة لواليتهم،
__________ 

  .٤ و ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦٥(
ــا)؛ ٥و  ٤املرجــــع نفســــه، الصــــفحتان   )٢٦٦(  ٥والصــــفحة  (إيطاليــ

 ٦( الصـــــني)؛ والصـــــفحة  ٦و  ٥(الربتغـــــال)؛ والصـــــفحتان 
(السويد)؛  ٧(فرنسا)؛ والصفحة  ٧و  ٦(اليابان)؛ والصفحتان 

ــفحتان  ــفحتان   ٨و  ٧والصـ ــدا)؛ والصـ ــا)؛  ٩و  ٨(بولنـ (كينيـ
(مجهوريـة كوريـا)؛    ١٠و  ٩(مصر)؛ والصفحتان  ٩والصفحة 

لواليـــات  (ا ١١و  ١٠(شـــيلي)؛ والصـــفحتان   ١٠والصـــفحة 
  (كوستاريكا). ١١املتحدة)؛ والصفحة 
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إىل حكــــــوميت مجهوريــــــة مقــــــدونيا  وإذ يكــــــرر دعوتــــــه  
ل اليوغوســالفية الســابقة ومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة أن ينفــذا كــ  

، وال ســيما فيمــا ١٩٩٦نيســان/أبريل  ٨جــاء يف اتفاقهمــا املــؤرخ  مــا
خيص تعيني حدودمها املشتركة، وإذ يرحب مبا مت مـن ختفـيض تـدرجيي    

  )،١٩٩٧( ١١١٠وإعادة تشكيل لقوام القوة عمال بالقرار 
/أكتـوبر  لتشـرين األو  ٣١بالرسـالة املؤرخـة    وإذ حييط علمـا   
م من وزير خارجيـة مجهوريـة مقـدونيا    واملوجهة إىل األمني العا ١٩٩٧

  اليوغوسالفية السابقة، طالبا فيها متديد والية القوة،
تشــــرين  ٢٠يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ   وقــــد نظــــر  

  ويف التوصيات الواردة فيه، ١٩٩٧الثاين/نوفمرب 
مبالحظــات األمــني العــام الــيت تفيــد حبــدوث  وإذ حيــيط علمــا  

يف احلالــة العامــة يف املنطقــة، وعلــى وجــه عـدد مــن التطــورات اإلجيابيــة  
اخلصــوص حتقيــق اســتقرار احلالــة يف ألبانيــا، أمــا الســلم واالســتقرار يف   
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة فما زاال يعتمدان اعتمادا كـبريا  

  على التطورات يف أحناء أخرى من املنطقة،
مـــات اعتـــزام الـــدول األعضـــاء واملنظ وإذ يضـــع يف اعتبـــاره  

  املهتمة باألمر النظر على حنو نشط يف إجياد بدائل ممكنة للقوة،
متديـــد واليـــة قـــوة األمـــم املتحـــدة لالنتشـــار  يقـــرر  - ١  

ــرة أخــرى حــىت     ــائي لفت ــع ســحب  ١٩٩٨آب/أغســطس  ٣١الوق ، م
  العنصر العسكري عقب ذلك فورا؛

إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس       يطلب  - ٢  
عــن طرائــق إهنــاء القــوة، مبــا يف ذلــك    ١٩٩٨ان/يونيــه حزير ١حبلــول 

 ٣١اخلطوات العملية للسحب التام للعنصر العسكري على الفـور بعـد   
، وأن يقدم توصيات بشأن نـوع الوجـود الـدويل    ١٩٩٨آب/أغسطس 

ــد    ــابقة بعـــ ــالفية الســـ ــدونيا اليوغوســـ ــة مقـــ  ٣١األنســـــب جلمهوريـــ
  ؛١٩٩٨آب/أغسطس 

  د نظره.أن يبقي املسألة قي يقرر  - ٣  
  

وتكلــم ممثــل االحتــاد الروســي بعــد إجــراء التصــويت،    
فذكر أن تطـورات احلالـة يف مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية      
الســابقة واملنطقــة، وال ســيما بعــد املعاجلــة الناجحــة لألزمــة       
السياسية احلادة واستقرار احلالة يف ألبانيـا، تؤكـد أمهيـة إعـادة     

ر الوقـائي بسـحب عنصـر    تشكيل قـوة األمـم املتحـدة لالنتشـا    
عســـكري مـــن العمليـــة وأن هـــذا هـــو الوقـــت املناســـب هلـــا. 

ومت بالفعــل  ١٩٩١وأضــاف أن الواليــة الــيت أُنشــئت يف عــام  
تنفيــذها بنجــاح ال ميكــن أن تكــون أداة فعالــة لــدرء املخــاطر   

الراهنة اليت تتهدد االسـتقرار داخـل البلـد وفيمـا حولـه. وبنـاء       
ركــز الثقــل اآلن إىل اجلانــب   علــى ذلــك، ينبغــي أن ينتقــل م   

ــة غـــري        ــل الدوليـ ــام اهلياكـ ــال العمـــل أمـ ــاح جمـ ــدين إلفسـ املـ
، وقد دأبت على تأييـد هـذا   وقال إن حكومة بلدهالعسكرية. 

، وضعت يف اعتبارهـا موقـف األطـراف املهتمـة بـاألمر،      جالنه
موقـف البلـد املضـيف وتوصـية األمـني العـام،        لويف املقام األو

النـــهائي لواليـــة قـــوة األمـــم املتحـــدة   علـــى التمديـــد وتوافـــق
لالنتشار الوقـائي مـع سـحب العنصـر العسـكري عقـب ذلـك        

  .)٢٦٧(مباشرة
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــه  ٢١املقـ ــة  ١٩٩٨متوز/يوليـ (اجللسـ
  )١٩٩٨( ١١٨٦): القرار ٣٩١١

ــه  ١يف    ــرار جملـــس  و، ١٩٩٨حزيران/يونيـ ــال بقـ عمـ
 تقريـرا إىل اجمللـس   قدم األمـني العـام  )، ١٩٩٧( ١١٤٢األمن 

عن قـوة األمـم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي تلبيـةً لطلـب اجمللـس         
موافاته بتقرير عن طرائـق إهنـاء البعثـة وتقـدمي توصـيات بشـأن       
ــك، إضــافة إىل      ــدويل األنســب يف أعقــاب ذل ــوع الوجــود ال ن

لتطـــورات املســـتجدة يف منطقـــة البعثـــة منـــذ  لتغطيـــة التقريـــر 
ن إني العــام األمــ وقــال. )٢٦٨(صــدور آخــر تقريــر لألمــني العــام

وزير خارجيـة مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة أشـار       
إىل أن املنطقة شهدت تغريا يف الظـروف يعمـل يف عكـس أي    
اجتاه إلضـعاف الوجـود الـدويل يف البلـد. وقـد أعـرب حتديـدا        

إزاء التطــورات الســلبية اجلاريــة مشــال  ة بلــدهعــن قلــق حكومــ
دود غري املرسـومة بعـد   احلدود وخباصة يف كوسوفو، وإزاء احل

ــى طــول      ــوترات عل ــة، والت ــة يوغوســالفيا االحتادي مــع مجهوري
احلدود بـني ألبانيـا ومجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة. وأعـرب       
ــة تعــرض الســلم واالســتقرار يف      ــه مــن إمكاني ــوزير عــن قلق ال
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السـابقة للخطـر إذا مت سـحب    

__________ 

  .١٢ و ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦٧(
)٢٦٨(  S/1998/454.  
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نتشار الوقائي. ومن مث فقـد أوصـى   العنصر العسكري لقوة اال
بتمديــد وجــود القــوة لفتــرة إضــافية مــدهتا ســتة أشــهر بــنفس    

  .اجلنودالوالية واهليكل وتكوين 
وقال األمني العـام أيضـا إن املناقشـات دائـرة يف إطـار        

ــال األطلســـ  ــة حلـــف مشـ ــأن   يمنظمـ ــرى بشـ ــاكن أخـ ويف أمـ
 احتمال ضـرورة توسـيع نطـاق الوجـود العسـكري الـدويل يف      
ــة نتيجـــة للحالـــة الراهنـــة يف كوســـوفو. وأضـــاف أن       املنطقـ
املشاورات مستمرة من أجل اعتماد قـرار بإنشـاء نظـام شـامل     
لرصــــد تنفيــــذ حظــــر األســــلحة املفــــروض علــــى مجهوريــــة  

ــرار جملـــس األمـــن    ــة مبوجـــب قـ  ١١٦٠يوغوســـالفيا االحتاديـ
ــيت    ١٩٩٨( ــائج ال ). ويف احلــالتني، ميكــن أن تترتــب علــى النت

ــة مقــدونيا     جيــري التو ــار متــس كــال مــن مجهوري صــل إليهــا آث
اليوغوسالفية السابقة وقـوة األمـم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي.      
وبناء علـى ذلـك، ارتـأى األمـني العـام أنـه مـن السـابق ألوانـه          
املضي قدما يف اختاذ قرار بشأن سحب قوة االنتشار الوقـائي.  

تقـدمي  وأضاف أنـه مل حيصـل بعـد علـى املعلومـات الضـرورية ل      
توصيات بشأن نوع الوجود الدويل األنسب بعد سـحب قـوة   
االنتشــار الوقــائي. وأشــار إىل أن أحــد اخليــارات املمكنــة الــيت 
ــوة األمــم       ــة ق ــد عملي قــد يعــن للمجلــس النظــر فيهــا هــو متدي
املتحدة لالنتشار الوقائي لفتـرة سـتة أشـهر أخـرى مـع اإلبقـاء       

ــى أن يراجــع اجمل    ــيري، عل ــها دون تغ ــى واليت ــراره إذا  عل ــس ق ل
أسفرت املناقشات الدولية السابق ذكرها عن نتائج تؤثر علـى  
القوة. وذكر أيضا أنه بالنظر إىل أن أي تصعيد جديـد لألزمـة   
ــلبية      ــة سـ ــب تنفيذيـ ــبب يف عواقـ ــن أن يتسـ ــوفو ميكـ يف كوسـ
بالنســبة للبعثـــة بقوامهـــا احلـــايل، فإنـــه ســـيقدم، رهنـــا مبشـــيئة  

أن إمكانيــة تعزيـز القــدرة  األمــن، مقترحـات حمــددة بشـ   جملـس 
  الشاملة للقوة.

ــام إىل  قـــدم، ١٩٩٨متوز/يوليـــه  ١٤ويف    األمـــني العـ
اجمللــس تقريــرا يشــمل مقترحــات حمــددة بشــأن إمكانيــة تعزيــز 
القــدرة الشــاملة للقــوة مــع مراعــاة احلالــة يف املنطقــة وقــرارات 

) ١٩٩٢( ٧٩٥جملــس األمــن ذات الصــلة، مبــا فيهــا القــرار      
. وأكد األمني العـام جمـددا أنـه    )٢٦٩()١٩٩٨( ١١٦٠ القرارو

من السابق ألوانه، فيما يبدو، املضي حنـو اختـاذ قـرار بسـحب     
قوة االنتشار الوقائي وأن اجمللس قد يرغـب، بنـاء علـى ذلـك،     
يف النظر يف متديد والية القـوة لفتـرة إضـافية مـدهتا سـتة أشـهر       

. وأوصــى األمــني العــام أيضــا   ١٩٩٩شــباط/فرباير  ٢٨حــىت 
بأن يشرع اجمللس، يف ضوء القيود املفروضة على القوة ورهنـا  

فــردا مــن  ٣٥٠مبشــيئته، يف النظــر يف رفــع قــوام القــوة بزيــادة  
مجيع الرتـب، وزيـادة عنصـري املـراقبني العسـكريني والشـرطة       
ــردا وأربعــة وعشــرين فــردا لكــل      ــة بإضــافة اثــين عشــر ف املدني

  منهما على التوايل.  
متوز/يوليـــــه  ٢١عقـــــودة يف ، امل٣٩١١ويف اجللســـــة   
ــاهم الـــذي  ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

لس السابقة، أدرج اجمللس التقريـرين املـذكورين   اجملمشاورات 
الــرئيس (االحتــاد الروســي)، مبوافقــة  ودعــايف جــدول أعمالــه. 

ــدونيا        ــة مق ــا ومجهوري ــا وإيطالي ــن أملاني ــي كــل م ــس، ممثل اجملل
يف املشـاركة  ا، بناء على طلبهم، سوالنم اليوغوسالفية السابقة

 وجــهالتصــويت. مث  يف قاحلــدون أن يكــون هلــم بــيف املناقشــة 
 أيـار/  ١٥الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس إىل رسـالتني مـؤرختني    

مــوجهتني إىل األمــني العــام مــن   ١٩٩٨متوز/يوليــه  ٩ مــايو و
مـا علـى   هب حييـل ممثل مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة    

ني وجههمــا إىل األمــني نفــس التــارخيحتمــالن التــوايل رســالتني 
ــر  ــام وزيــ ــالفية     العــ ــدونيا اليوغوســ ــة مقــ ــة مجهوريــ خارجيــ

  .)٢٧٠(السابقة
وذكــر ممثــل مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة   

أن وزير خارجية بلده كرر اإلعراب عن تأييد حكومته خليـار  
ــادة مســتقبلية يف العنصــر العســكري مــ    ع االحتفــاظ إجــراء زي

__________ 

)٢٦٩(  S/1998/644.  
)٢٧٠(  S/1998/401  وS/1998/627.  
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بــنفس الواليــة واهليكــل والتناســب ومــع إيــالء االعتبــار بصــفة  
ن بلد الداخليـة. وقـال الـوزير أيضـا إ    خاصة إىل خصوصيات ال

تعزيز الشرطة املدنية ميكن أن حيقق النجـاح ويسـهم يف زيـادة    
كفـــاءة الرصـــد. وأكـــد املمثـــل أيضـــا أن وفـــد بلـــده يرحـــب 

يـــــره املــــــؤرخ  بتوصـــــيات األمــــــني العـــــام الــــــواردة يف تقر  
  .)٢٧١(١٩٩٨متوز/يوليه   ١٤

وتكلــم ممثــل النمســا باســم االحتــاد األورويب والبلــدان   
ــهاملنتســـبة لالحتـــاد  ، فقـــال إن قـــوة األمـــم )٢٧٢(واملنحـــازة إليـ

املتحدة لالنتشار الوقائي كانـت هتـدف أصـال إىل منـع امتـداد      
ــا   ــابقة، إال أن حمـــور تركيزهـ الصـــراعات يف يوغوســـالفيا السـ

لصــراع يف كوســوفو الــذي يشــكل هتديــدا خطــريا   ل إىل احتــّو
للســلم واالســتقرار يف املنطقــة. وأضــاف أن االحتــاد األورويب   

) ١٩٩٨( ١١٦٠يوافق متاما علـى أحكـام قـرار جملـس األمـن      
الــيت فرضــت يف مجلــة أمــور حظــرا علــى توريــد األســلحة إىل   
ــار      ــوة االنتشـ ــر أن قـ ــة. وذكـ ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ مجهوريـ

عب دورا هامـا يف رصـد التـدفقات غـري املشـروعة      الوقائي ستل
لألسلحة وغريهـا مـن األنشـطة احملظـورة مبوجـب قـرار جملـس        

  .)٢٧٣()، واإلبالغ عنها١٩٩٨(١١٦٠األمن 
وحتدث ممثل الصني قبـل إجـراء التصـويت، فأكـد أنـه        

رغم أن وفد بلده كان دومـا علـى قناعـة بـأن عمليـات األمـم       
ــي أن    ــة صــحيحة   املتحــدة حلفــظ الســالم ينبغ ــا بداي تكــون هل

وهناية صحيحة، فإن الصني أخذت يف االعتبـار الطلـب الـذي    
تقدمت به مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واالنشـغال  
الذي أعربت عنه بلدان أخرى يف املنطقـة ولـن تعـارض متديـد     
والية القوة لفترة أخرى. بيد أن بلده يود أن يكرر أن اجملتمع 

__________ 

)٢٧١(  S/PV.3911 ٣ و ٢، الصفحتان.  
ــتونيا  )٢٧٢( ــا     اسـ ــيكية ورومانيـ ــة التشـ ــدا واجلمهوريـ ــا وبولنـ وبلغاريـ

قــــربص  وكــــذلكانيــــا وهنغاريــــا؛ وســــلوفاكيا والتفيــــا وليتو
  وأيسلندا والنرويج.

)٢٧٣(  S/PV.3911 ٤ و ٣، الصفحتان.  

ساعد يف حفظ االستقرار واألمن يف مجهوريـة  الدويل، عندما ي
ــد       ــرم حــق البل ــي أن حيت ــدونيا اليوغوســالفية الســابقة، ينبغ مق
املعــين، أال وهــو مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة، يف 
االستقالل السياسـي والسـيادة وسـالمة أراضـيه. وأعـرب عـن       

ائي أمله يف أن يكون هذا التعديل يف واليـة قـوة االنتشـار الوقـ    
ل مسؤولية رصـد املنـاطق احلدوديـة    الرامي إىل متكينها من حتمُّ

بـــني مجهوريــــة يوغوســــالفيا االحتاديـــة ومجهوريــــة مقــــدونيا   
اليوغوسالفية السابقة وألبانيا تعديال يساعد على احلد بصـورة  
ــن األنشــطة        ــدفقات األســلحة غــري املشــروعة وم ــن ت ــة م فعال

ــة يف املنطقــة. و  علــى هــذا األســاس   قــال إن الصــني،  اإلرهابي
وعمال بالصاحل العام حلفظ السالم واالستقرار يف املنطقـة، لـن   

ــارض ــروع     تعـ ــاحل مشـ ــوت لصـ ــوة وستصـ ــة القـ ــديل واليـ تعـ
ــرار. ــل   الق ــد أن املمث ــذا النحــو   ذكــر بي ــى ه أن التصــويت عل

يشــــكل أي تغــــيري يف موقــــف الصــــني املبــــدئي بصــــدد       ال
 ١١٦٠ ) و١٩٩٧( ١١١٤ ) و١٩٩٧( ١١٠١ القــــــرارات

)٢٧٤()١٩٩٨(.  
وذكرت ممثلة الواليـات املتحـدة أن مهمـة قـوة األمـم        

املتحــدة لالنتشــار الوقــائي مل تنتــه بعــد رغــم النجاحــات الــيت   
حققتها. ففي كوسوفو، فشلت بلغراد يف االستجابة لنـداءات  
اجملتمــع الــدويل للكــف عــن العمليــات ضــد الســكان املــدنيني    

ضات جـادة بشـأن   وإلعادة القوات إىل ثكناهتا والبدء يف مفاو
حتسني وضع كوسوفو ومنحها درجـة كـبرية بشـكل ملمـوس     
من احلكم الذايت. وقـد أدى هـذا بـدوره إىل تـدهور احلالـة يف      
كوسوفو مما يهدد االستقرار اإلقليمي. وشـددت املمثلـة علـى    
أن األزمة الراهنة يف كوسوفو تزيد من احلاجة إىل زيـادة قـوام   

ــم املتحــدة لالنتشــار ال   ــوة األم ــة.   ق ــها احلالي ــد واليت ــائي وم وق
فــرد، فقــد  ٣٠٠الحظــت أن قــوام القــوة ســيزيد بإضــافة   وإذ

__________ 

  .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧٤(
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ذكــرت أن وفــد بلــدها ال يســتبعد النظــر يف زيــادة أخــرى يف   
  .)٢٧٥(قوام القوة إن دعت احلالة يف املنطقة إىل ذلك

ــر و   ــاد الروســي   ذك ــل االحت ــده يشــاطر   أممث ــد بل ن وف
تمرار احلالـة املعقـدة   األمني العام وجهـة نظـره ومفادهـا أن اسـ    

يف كوســوفو وصــربيا ومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة جيعــل   
مــن الواضــح أن  وقــال إنــهمــن احلكمــة متديــد واليــة العمليــة.  

السبب املباشر الذي يدفع أعضاء جملس األمن إىل تعديل قـرار  
 آب/ ٣١اجمللس بشأن إهناء واليـة قـوة االنتشـار الوقـائي بعـد      

 يـأذن بفـرض  ) الـذي  ١٩٩٨( ١١٦٠ر أغسطس يتعلق بـالقرا 
حظر على األسلحة ويطالب بإيقـاف الـدعم اخلـارجي املوجـه     

. وأعــرب املمثــل عــن اعتقــاده بــأن  “إرهــابيي كوســوفو”إىل 
قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار الوقــائي ميكــن هلــا، بــل وينبغــي    

أن تقــدم إســهاما عمليــا ونافعــا يف تنفيــذ مهــام الرصــد  ،عليهــا
حكمــا مالئمــا  وقــال إن)، ١٩٩٨( ١١٦٠متشــيا مــع القــرار 

  .)٢٧٦(قد أُضيف إىل أحكام مشروع القرار
وكـــذلك تكلـــم قبـــل إجـــراء التصـــويت العديـــد مـــن   
عـن تأييـدهم لتمديـد واليـة القـوة وتوسـيع        معربني ،املتكلمني
  .)٢٧٧(نطاقها

ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
ــرار   يف )، و١٩٩٨( ١١٨٦واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  نصه:يلي   ما
  إن جملس األمن،  
ــلة بالرتاعـــــات يف   إذ يشـــــري   ــه ذات الصـــ إىل مجيـــــع قراراتـــ

) املـؤرخ  ١٩٩٢_ ٧٩٥يوغوسالفيا السابقة، وبوجه خاص إىل القرار 
الذي تصدى فيه للتطورات احملتملـة   ١٩٩٢كانون األول/ديسمرب  ١١

__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٥(
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٦(
ــفحة    )٢٧٧( ــه، الصـ ــويد)؛  ٤املرجـــع نفسـ ــفحتان و(السـ  ٥ و ٤الصـ

ــلوفينيا)؛  ــان) ٦و ٥الصـــــفحتان و(ســـ  ٦الصـــــفحة و؛ (اليابـــ
  (الربازيل).

ــيت ميكــــن أن تقــــوض الثقــــة واالســــتقرار يف مجهوريــــة مقــــدو      نيا الــ
) ١٩٩٧( ١١٤٢اليوغوســـالفية الســـابقة أو هتـــدد أراضـــيها، والقـــرار  

  ،١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ٤املؤرخ 
ــا    ــري أيضـــ ــه  وإذ يشـــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٠١إىل قراريـــ ) املـــ

حزيــــران/  ١٩) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١١٤و  ١٩٩٧آذار/مــــارس  ٢٨
 ، اللذين أعرب فيهما عن قلقه إزاء احلالـة يف ألبانيـا، وإىل  ١٩٩٧يونيه 

، الــذي قــرر ١٩٩٨آذار/مــارس  ٣١) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٠قــراره 
فيــه أن متنــع مجيــع الــدول بيــع األســلحة واملــواد املتصــلة هبــا مــن مجيــع     
ــوفو،     ــا كوسـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــواع، إىل مجهوريـ األنـ

ــطة      أو ــدريب لألنشـ ــليح والتـ ــوفري التسـ ــع تـ ــذلك، وأن متنـ ــدها بـ تزويـ
  اإلرهابية هناك،

للدور اهلام الـذي تؤديـه قـوة     يكرر اإلعراب عن تقديرهوإذ   
ــالم     ــون الســ ــهام يف صــ ــائي يف اإلســ ــار الوقــ ــدة لالنتشــ ــم املتحــ األمــ

  واالستقرار، وإذ يشيد بأداء أفرادها لواليتهم،  
على دور القوة يف مراقبـة املنـاطق احلدوديـة وإبـالغ      وإذ يثين  

مهوريـة مقـدونيا   األمني العام بأي تطـورات ميكـن أن تشـكل هتديـدا جل    
اليوغوســـــالفية الســـــابقة، ويف ردع التهديـــــدات ومنـــــع املصـــــادمات 
حبضــورها، مبــا يف ذلــك املراقبــة واإلبــالغ عــن تــدفقات األســلحة غــري    

  املشروعة اليت جتري داخل املنطقة اخلاضعة ملسؤوليتها،
إىل حكوميت مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية    وإذ يكرر طلبه  

غوســالفيا االحتاديــة التنفيــذ الكامــل التفاقهمــا     الســابقة ومجهوريــة يو 
، وخاصــة مــا يتعلــق بترســيم حــدودمها ١٩٩٦نيســان/أبريل  ٨املــؤرخ 
  املشتركة،
أيار/مـــــايو  ١٥بالرســـــالتني املـــــؤرختني  وإذ حيـــــيط علمـــــا  

واملوجهتني إىل األمني العام مـن وزيـر خارجيـة     ١٩٩٨متوز/يوليه  ٩ و
ا متديـد واليـة القـوة ومؤيـدا اخليـار      مقدونيا اليوغوسـالفية السـابقة طالبـ   

  املتعلق بزيادة قوامها،
حزيران/يونيـه   ١يف تقريري األمـني العـام املـؤرخني     وقد نظر  

  والتوصيات الواردة فيهما، ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٤  و
ــه    ــدونيا   وإذ يعيــــد تأكيــــد التزامــ ــة مقــ ــتقالل مجهوريــ باســ

  ،اليوغوسالفية السابقة وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية
اإلذن بزيادة قوام قوة األمم املتحـدة لالنتشـار    يقرر  - ١  

فردا ومتديد الوالية احلالية للقـوة لفتـرة سـتة     ١ ٠٥٠الوقائي لتصل إىل 
، تواصـل القـوة مبوجبـها ردع    ١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٨أشهر تنتهي يف 

ــة،      ــاطق احلدودي ــة املن ــع املصــادمات حبضــورها، ومراقب ــدات ومن التهدي
العام عن أي تطورات ميكن أن تشكل هتديدا جلمهوريـة   وإبالغ األمني

مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة، مبــا يف ذلــك مهــام مراقبــة تـــدفقات        
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األسلحة غـري املشـروعة وغريهـا مـن األنشـطة احملظـورة مبوجـب القـرار         
  ) واإلبالغ عنها؛١٩٩٨( ١١٦٠

مواصــلة النظــر يف توصــيات    يعــرب عــن اعتزامــه    - ٢  
  ؛١٩٩٨متوز/يوليه  ١٤واردة يف تقريره املؤرخ األمني العام ال

  إبقاء املسالة قيد نظره. يقرر  - ٣  
  

(اجللســة  ١٩٩٩شــباط/فرباير  ٢٥املــؤرخ املقــرر   
  ): رفض مشروع قرار٣٩٨٢

ــرار   و، ١٩٩٩شــباط/فرباير  ١٢يف    ــام ق عمــال بأحك
اجمللـس   قـدم األمـني العـام إىل   )، ١٩٩٨( ١١٨٦جملس األمـن  

ــر ــور  اتقري ــم     يغطــي التط ــوة األم ــة ق ــرأت يف منطق ــيت ط ات ال
ــه املـــؤرخني    ــائي منـــذ صـــدور تقريريـ ــار الوقـ املتحـــدة لالنتشـ

. وأبلغ األمـني  )٢٧٨(١٩٩٨متوز/يوليه  ١٤ حزيران/يونيه و ١
ــام  ــره الع ــجملــس األمــن  يف تقري ــة   ب ــة مجهوري ــر خارجي أن وزي

ــد      ــدة لتمدي ــدم حججــا مؤي مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة ق
ــوة االنتشــار   ــة ق ــع      والي ــتة أشــهر إضــافية م ــرة س ــائي لفت الوق

االنتبـاه أيضـا    وجـه احلفاظ على تكوينها وهيكلـها احلـاليني. و  
إىل أن فريق االتصال املعين بيوغوسالفيا السابقة يعمل بنشـاط  
سعيا إىل إجياد حل سياسي ألزمـة كوسـوفو، وأن املفاوضـات    
ال تزال جاريـة يف إطـار منظمـة حلـف مشـال األطلسـي بشـأن        

ة نشــر وجــود عســكري دويل يف املنطقــة. وبــالنظر إىل  إمكانيــ
هــذه التطــورات، رأى األمــني العــام أن جملــس األمــن قــد يــود  
النظر يف متديد وجود القـوة بواليتـها وتكوينـها احلـاليني لفتـرة      

ــدهتا ســتة أشــهر حــىت     ، ١٩٩٩آب/أغســطس  ٣١إضــافية م
على أن يكون معلوما أن اجمللـس سـيجري استعراضـا لقراراتـه     

ا أســفرت املناقشــات الدوليــة الســالفة الــذكر عــن تطــورات  إذ
  من شأهنا أن تؤثر على دور القوة ومسؤولياهتا.

ــة    ــودة يف ٣٩٨٢ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ٢٥، املعقـ شـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

__________ 

)٢٧٨(  S/1999/161.  

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

ــا       ــا وبلغاريـ ــا وإيطاليـ ــي أملانيـ ــس، ممثلـ ــة اجمللـ ــدا)، مبوافقـ (كنـ
ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة، بنـاء علـى طلبـهم،       

يف ق احلــــدون أن يكــــون هلــــم بــــيف املناقشــــة إىل املشــــاركة 
التصويت. مث وجـه الـرئيس انتبـاه أعضـاء اجمللـس إىل مشـروع       

وكنـــدا  وفرنســـا مقـــدم مـــن أملانيـــا وإيطاليـــا وســـلوفينيا قـــرار
ــات املتحــدة    ــدا والوالي جــه وز. )٢٧٩(واململكــة املتحــدة وهولن

شـباط/فرباير   ٢إىل رسـالة مؤرخـة   أيضـا  انتباه أعضـاء اجمللـس   
موجهــة إىل األمــني العــام مــن ممثــل مجهوريــة مقــدونيا   ١٩٩٩

ــا رســالة مؤرخــة      ــل هب ون كــان ٢٩اليوغوســالفية الســابقة حيي
موجهــة إىل األمــني العــام أيضــا مــن وزيــر   ١٩٩٩الثاين/ينــاير 

  .)٢٨٠(خارجية مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
وذكــر ممثــل األرجنــتني أنــه مبــا أن احلالــة يف كوســوفو   

ــوة      مل ــوة األمــم املتحــدة، وهــي ق ُتحســم بعــد، فــإن وجــود ق
الواليـة   وقائية، يشكل ضمانة ال غىن عنها. ومما له أمهية مماثلة

الــيت أناطهــا اجمللــس بــالقوة لالضــطالع مبراقبــة التــدفقات غــري  
املشــروعة لألســلحة وغريهــا مــن األنشــطة احملظــورة مبوجــب     

يف وفــد بلــده يؤيــد،    ). وأضــاف أن١٩٩٨( ١١٦٠القــرار 
ضوء هذه املسـائل، متديـد واليـة قـوة األمـم املتحـدة لالنتشـار        

آب/أغسـطس   ٣١ الوقائي لفترة إضافية مدهتا ستة أشهر حىت
  .)٢٨١(بواليتها وتكوينها احلاليني ١٩٩٩

وأكــد ممثــل مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة   
أنه ميكـن احملاججـة بـأن مسـامهة األمـم املتحـدة ضـرورية اآلن        
أكثر مما كانت عليه عندما قرر جملس األمـن متديـد واليـة قـوة     

فاحلالـــة  األمـــم املتحـــدة لالنتشـــار الوقـــائي يف العـــام الســـابق.
__________ 

)٢٧٩(  S/1999/201.  
)٢٨٠(  S/1999/108.  
)٢٨١(  S/PV.3982 ٣ و ٢، الصفحتان.  
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تــزال تتســم ببــالغ الصــعوبة واخلطــورة وعــدم الــيقني، ومــن   ال
ــدا خطــريا لألمــن والســلم يف     ــه ميكــن اعتبارهــا هتدي املؤكــد أن
منطقة البلقان. وينبغي أن تعترب إمكانية نشـوب حـرب دمويـة    

أنـه  كـرر القـول ب  جديدة يف منطقـة البلقـان إمكانيـة حقيقـة. و    
ة بوصفه دعمـا هامـا لقـوى    يتوجب النظر إىل متديد والية القو

السلم يف املنطقة. وأضـاف أن منـع نشـوب حـرب جديـدة يف      
منطقة البلقان أمر يتسـم مبنتـهى اإلحلاحيـة وميثـل واجبـا جـديا       
جــدا جيــب علــى جملــس األمــن االضــطالع بــه مبوجــب ميثــاق  

إىل اجمللـس  فيها ُيطلب اليت ، ٢٤األمم املتحدة، ال سيما املادة 
لـــدول األعضـــاء. وأكـــد أن الـــدول  أن يتصـــرف نيابـــة عـــن ا

األعضاء تؤيد متامـا متديـد واليـة أول بعثـة وقائيـة ناجحـة مـن        
ــة    بعثـــات األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الســـالم. والحـــظ أن احلجـ

أن جملـس  هـي  األساسية اليت تساق ضد استخدام حق الـنقض  
األمن يتصرف بالنيابة عن كل الدول األعضـاء ال بالنيابـة عـن    

احـدة. وأكـد املمثـل أنـه يف     ل األعضاء وواحدة من الدودولة 
حالة قـوة األمـم املتحـدة لالنتشـار الوقـائي، تؤيـد كـل الـدول         
األعضــاء متديــد واليتــها باســتثناء دولــة واحــدة، ويرجــع ذلــك 

عتبــارات ثنائيــة، وهــذا أمــر يــرى وفــد بلــده أنــه يتنــاقض   إىل ا
  .)٢٨٢(تناقضا تاما مع ميثاق األمم املتحدة

الروســي قبــل إجــراء التصــويت،  وتكلــم ممثــل االحتــاد  
فقال إن موقفه يتمثل يف أن مهام قوة األمم املتحـدة لالنتشـار   
الوقائي املتعلقة برصد االمتثال حلظر األسـلحة ولألحكـام الـيت    

ــرار   ــها القـ ــر   ١٩٩٨( ١١٦٠فرضـ ــبح العنصـ ــب أن تصـ ) جيـ
الرئيسي ألنشطة القـوة، وأنـه كـان مـن الواجـب تأكيـد ذلـك        

هـذه العمليـة. واسـتلهاما هلـذا النـهج،       بشكل أوضح يف واليـة 
اقترح وفد بلده إدخال تعديالت مقابلـة علـى مشـروع القـرار     
اخلاص بتمديد والية قوة األمم املتحدة. وذكر املمثل أن هـذه  
التعديالت مل ترد علـى النحـو الواجـب مـع األسـف يف الـنص       

__________ 

  .٤ و ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٢(

النهائي ملشروع القرار، لذلك فـإن وفـد بلـده لـن يـتمكن مـن       
  .)٢٨٣(مشروع القرارتأييد 

ويف اجللسة نفسها، شـرع اجمللـس يف التصـويت علـى       
مشروع القـرار. ومبوجـب ديباجـة مشـروع القـرار، كـان مـن        
شأن اجمللـس أن يقـوم، يف مجلـة أمـور أخـرى، بالتشـديد علـى        
استمرار أمهية الدور الذي تؤديه قـوة األمـم املتحـدة لالنتشـار     

غ األمــني العــام بــأي  الوقــائي يف مراقبــة منــاطق احلــدود وإبــال 
ــدونيا      ــة مقــ ــدا جلمهوريــ ــكل هتديــ ــن أن تشــ ــورات ميكــ تطــ
اليوغوسالفية السابقة، وعلى الدور الـذي تؤديـه حبضـورها يف    
ردع التهديـــدات ومنـــع املصـــادمات، مبـــا يف ذلـــك املراقبـــة      
واإلبالغ عن التدفقات غري املشروعة لألسـلحة ضـمن املنطقـة    

صــوتا  ١٣قــرار تأييــد اخلاضــعة ملســؤوليتها. ونــال مشــروع ال 
ــارض    ــل صــوت واحــد (الصــني) مع ــاع عضــو    ،مقاب ــع امتن م

واحــد (االحتــاد الروســي) عــن التصــويت، ولكنــه مل ُيعتمــد       
  بسبب تصويت أحد األعضاء الدائمني يف اجمللس ضده.  

وتكلم ممثـل الواليـات املتحـدة بعـد التصـويت، فقـال         
ريـــة إنــه ال تـــزال هنــاك هتديـــدات إقليميــة فعليـــة ألمــن مجهو    

مقدونيا اليوغوسالفية السـابقة. وأكـد أن تصـويت وفـد بلـده      
لصاحل متديد والية قوة األمم املتحـدة تصـويت يعـرب عـن الثقـة      
يف بعثة تقـوم احلاجـة إليهـا اآلن بقـدر مـا قامـت فيمـا مضـى.         
وأعــرب املمثــل عــن أســفه لقــرار أحــد أعضــاء اجمللــس ممارســة 

صـلحة الكليـة   بـأن امل أيضـا  أعـرب عـن اعتقـاده    وحق النقض. 
يف األمـــن يف املنطقـــة كـــان مـــن الواجـــب أن تكـــون عنصـــرا  
ضاغطا بالقدر الكايف لتغليبه على اعتبارات أخـرى، وأن دور  
قــوة االنتشــار الوقــائي ال غــين عنــه. ولــذلك، فــإن وفــد بلــده   
يرجــو أن يبــدأ العمــل مــع أعضــاء جملــس األمــن إلجيــاد ســبيل   

__________ 

  .٥ و ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٣(
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احلاجـة امللحـة دومنـا     يتيح للمجتمع الدويل مواصلة تلبيـة هـذه  
  .)٢٨٤(انقطاع

وأعــرب ممثــل ســلوفينيا عــن أســفه إزاء عجــز جملــس      
األمن عن اعتمـاد القـرار الضـروري لتمديـد واليـة قـوة األمـم        
املتحدة لالنتشار الوقائي. وذكر أن الوضـع يف املنطقـة احمليطـة    
ــدام      ــوده انعـ ــابقة يسـ ــالفية السـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ جبمهوريـ

دات احملتملــــة ممــــا يقتضــــي طائفــــة مــــن االســــتقرار والتهديــــ
االستجابات الدولية، مـن بينـها االنتشـار الوقـائي لقـوة حفـظ       
ــدونيا     ــة مقـــ ــدة يف مجهوريـــ ــم املتحـــ ــة لألمـــ ــالم التابعـــ الســـ
اليوغوسالفية السابقة. وأكد ضرورة أن يعـاجل أعضـاء اجمللـس    

لعـامل ومـن   حاالت حمددة من ناحيـة تـأمني السـلم واألمـن يف ا    
أمــر ضــروري للوفــاء  ة بأســرها، قــائال إن هــذا  منظــور املنظمــ

باملسؤولية امللقاة على عاتق اجمللس من قبل الدول األعضاء يف 
مــن ميثــاق األمــم    ٢٤األمــم املتحــدة، واملتجســدة يف املــادة    

املتحـــدة. وأضـــاف أن الوضـــع يف منطقـــة كوســـوفو اجملـــاورة 
يـد  مباشرة ال يزال ميثل هتديـدا للسـلم واألمـن يف املنطقـة، ويز    

مــن أمهيــة دور قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار الوقــائي وإحلــاح   
احلاجة إليها. ولذلك تؤيد سلوفينيا تأييدا قويا فكـرة اسـتمرار   
املشــاورات فيمـــا بـــني أعضـــاء جملــس األمـــن ومـــع مجهوريـــة   
مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة مــن أجــل التوصــل إىل ترتيــب  

ملهـام الـيت جعلـت    مقبول للجميع مبـا يكفـل اسـتمرار ممارسـة ا    
  .)٢٨٥(قوة األمم املتحدة ضرورية

وتكلـــم ممثـــل الصـــني معلـــال تصـــويته ضـــد مشـــروع    
القرار، فقال إن وفد بلده كـان رأيـه دومـا أن عمليـات األمـم      
املتحدة حلفظ السـالم، مبـا يف ذلـك بعثـات االنتشـار الوقـائي،       
ينبغـــي أال تكـــون بـــدون هنايـــة حمـــددة. وبـــالنظر إىل اســـتقرار 

ــاع ــالفية     األوضـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــدو يف مجهوريـ ــا يبـ فيمـ
__________ 

  .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٤(
  .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٥(

الســابقة وإىل تبيــان األمــني العــام بوضــوح أن اهلــدف األصــلي 
الـــذي أراده جملـــس األمـــن مـــن إنشـــاء البعثـــة الوقائيـــة حتقـــق  
بالفعل، فقد انتفت احلاجة إىل متديد والية القوة مـرة أخـرى.   

فريسـة  وكرر املمثل تأكيده أن أفريقيا ومناطق أخرى ال تزال 
للصراعات وعدم االسـتقرار وحباجـة إىل املزيـد مـن االهتمـام،      
ولذلك فإنه ليس من املعقول وال من اإلنصاف مواصلة فـرض  
ــوة األمــم املتحــدة      ــدول األعضــاء مــن أجــل ق ــاء علــى ال األعب

  .)٢٨٦(لالنتشار الوقائي
وأعــرب العديــد مــن املــتكلمني عــن تأييــدهم لتمديــد     

نتشـــار الوقـــائي وعـــن أســـفهم واليـــة قـــوة األمـــم املتحـــدة لال
ــن        ــربوا ع ــة، وع ــذه الوالي ــد ه ــن يف متدي ــس األم ــاق جمل إلخف

  .)٢٨٧(قلقهم إزاء التصعيد احملتمل لألزمة يف كوسوفو
ــرد،        ــة لل ــل الصــني للمــرة الثاني وأُعطيــت الكلمــة ملمث

فقال إنه أحاط علما بالبيانات اليت أدىل هبـا عـدد مـن املمـثلني     
ق كـل دولـة ذات سـيادة أن    وأعرب عـن اعتقـاده بأنـه مـن حـ     

تقرر موقفها على أساس وقائع احلالة املوضوعية. وذكـر أيضـا   
أن االهتامات الـيت وجههـا بعـض البلـدان إىل الصـني ال أسـاس       

  .)٢٨٨(هلا من الصحة
  
  
  

__________ 

  .٧فسه، الصفحة املرجع ن  )٢٨٦(
 ٩ و ٨الصـفحتان  و(كنـدا)؛   ٨ و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٧(

لــه  واملنحــازة(أملانيــا، باســم االحتــاد األورويب والــدول املنتســبة  
وهي: إستونيا وبلغاريا وبولندا واجلمهورية التشـيكية ورومانيـا   

قــــربص  وكــــذلكوســــلوفاكيا والتفيــــا وليتوانيــــا وهنغاريــــا؛ 
  (بلغاريا). ٩يج)؛ والصفحة وأيسلندا والنرو

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٨(


