
Güvenlik Konseyi tarafından 16 Nisan 1993 tarihindeki 3199. toplantısında 
benimsenmiştir 

Güvenlik Konseyi,

25 Eylül 1991 tarih, 713 sayılı kararını (1991) ve ilgili müteakip kararları tekrar 
teyit etmekte, 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin, Soykırım Suçunun Engellenmesi ve 
Cezalandırılması Konvansiyonu’nun uygulanmasıyla ilgili davanın (Bosna Hersek, 
Yugoslavya (Sırbistan ve Karadağ) aleyhinde) 8 Nisan 1993 tarihli ilamında, geçici 
tedbir olarak Yugoslavya (Sırbistan ve Karadağ) Federal Cumhuriyeti Hükümeti’nin, 
9 Aralık 1948 Soykırım Suçunun Engellenmesi ve Cezalandırılması Konvansiyonu 
taahhüdüne uygun olarak, soykırım suçunun işlenmesini engellemek üzere derhal 
gücü dâhilindeki tüm önlemleri almasını, oybirliğiyle belirttiğini göz önünde 
bulundurmakta, 

Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi 
bağımsızlığını yeniden teyit etmekte, 

Taraflara ve diğer ilgililere yaptığı, Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin tamamında 
derhal ateşkes sağlanması çağrısını yinelemekte,

Özellikle “etnik temizlik” uygulamaları dâhil olmak üzere tüm uluslararası insani 
hukuk ihlallerini kınadığını tekrarlamakta,

Bosnalı Sırp paramiliter birimlerin Bosna’nın doğusundaki şehir ve köylere karşı 
giriştikleri saldırgan tutumun gidişatından endişe duymakta ve bu bakımdan “etnik 
temizlik” de dâhil her tür güç kullanımı veya tehdit yoluyla toprak ele 
geçirilmesinin yasadışı ve kabul edilemez olduğunu yinelemektedir.  
 
Genel Sekreter’in Güvenlik Konseyi’ne 16 Nisan 1993’te sunduğu, Bosnalı Sırp 
paramiliter birimlerin devam eden kasıtlı silahlı saldırıları ve masum sivil nüfusu 
bombardımanı sonucunda, Srebrenitsa ve çevresindeki bölgede durumun hızla 
kötüye gittiği bilgisi nedeniyle alarma geçmiştir. 
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Bosnalı Sırp paramiliter birimlerin insani yardım konvoylarının geçişini kasıtlı 
olarak engellemelerini şiddetle kınamakta,

Ayrıca Bosnalı Sırp paramiliter birimlerin UNPROFOR’a (BM Koruma Gücü) karşı 
tutumunu, özellikle de UNPROFOR personelinin güvenliğini ve hareket 
serbestisini garanti etmeyi reddetmesini şiddetle kınamakta, 

Bosnalı Sırp paramiliter birimlerin, sivilleri, özellikle de kadın, çocuk ve yaşlıları, 
geniş çapta yer değiştirmeye zorlayan şiddet eylemlerinin doğrudan sonucu olarak, 
Srebrenitsa ve çevresindeki bölgede halihazırda trajik bir insani acil durumun 
oluştuğunu bilmektedir.

UNPROFOR’un görevleri hakkında 815 sayılı Karar’ın (1993) hükümlerini 
hatırlatarak ve bu bağlamda Birleşmiş Milletler Şartnamesi’nin VII. Bölümü 
uyarınca hareket ederek;

1. Tüm taraflar ve diğer ilgililerin Srebrenitsa ve çevresini, herhangi silahlı 
saldırı veya düşmanca davranışta bulunulmayacak güvenli bölge olarak tanımasını 
talep eder.
2. Ayrıca bu doğrultuda, Bosnalı Sırp paramiliter birimlerin Srebrenitsa’ya 
silahlı saldırılarını derhal durdurmalarını ve Srebrenitsa çevresindeki bölgeden 
derhal çekilmelerini talep eder.
3. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin (Sırbistan ve Karadağ) Bosna Hersek 
Cumhuriyeti içindeki Bosnalı Sırp paramiliter birimlere askerî silah, ekipman ve 
hizmet sağlamayı derhal durdurmasını talep eder.
4. Genel Sekreter’in, güvenli bölgedeki insani durumun izlenmesi amacıyla, 
UNPROFOR’un Srebrenitsa ve çevresindeki varlığını artıracak acil adımları 
atmasını rica eder; tüm tarafların ve diğer ilgililerin bu doğrultuda UNPROFOR’la 
tam ve hızlı bir işbirliğine girmesini talep eder; ve Genel Sekreter’in acilen bu 
konuda Güvenlik Konseyi’ne rapor vermesini rica eder. 
5. “Etnik temizlik” uygulanması da dahil her tür güç kullanımı veya tehdit 
yoluyla toprak ele geçirilmesinin yasadışı ve kabul edilemez olduğunu yineler.  
6. Bosnalı Sırp tarafın menfur “etnik temizlik” kampanyasının parçası olarak, 
Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin diğer yerlerinde olduğu gibi Srebrenitsa ve 
çevresindeki bölgeden sivil nüfusun tahliyesini mecbur kılmak üzere giriştiği 
kasıtlı eylemleri kınar ve reddeder.
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7. Özellikle “etnik temizlik” uygulamaları dâhil olmak üzere tüm uluslararası 
insani hukuk ihlallerini kınadığını tekrarlar ve bu tip suçları işleyen ya da bu 
doğrultuda emir verenlerin bu suçlardan kişisel olarak sorumlu tutulacağını tekrar 
teyit eder.
8. Bosna Hersek Cumhuriyeti’nin her yerine, özellikle de Srebrenitsa ve çevre 
bölgedeki sivil nüfusa engelsiz şekilde insani yardım ulaştırılmasını talep eder ve 
insani yardım ulaştırılmasını engellemenin uluslararası insani hukuk açısından 
ciddi bir ihlal olduğunu hatırlatır. 
9. Genel Sekreter ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri’ni, Bosna Hersek 
Cumhuriyeti ve özellikle Srebrenitsa ve çevresinde devam eden insani 
operasyonları güçlendirmek üzere Konsey’in ilgili kararları kapsamında emrindeki 
tüm kaynakları seferber etmeye davet eder. 
10. Ayrıca tüm tarafların, UNPROFOR ve bütün diğer BM personelinin, bunun 
yanında insani yardım örgütleri üyelerinin güvenliği ve tam hareket serbestisini 
garanti etmesini talep eder.
11. Ayrıca Genel Sekreter’in, UNHCR ve UNPROFOR’la istişare içinde, yaralı ve 
hasta sivillerin Srebrenitsa ve çevresinden güvenli şekilde nakledilmesini 
sağlayacak düzenlemeleri yapmasını ve bu konuda Konsey’e acilen rapor vermesini 
rica eder.
12. En kısa zamanda Güvenlik Konseyi üyelerinden oluşacak bir misyonu, 
durumu incelemek ve bu konuda Güvenlik Konseyine rapor vermek üzere Bosna 
Hersek Cumhuriyeti’ne göndermeyi kararlaştırmıştır.
13. Meseleye aktif biçimde hâkim olmaya devam etmek ve Konsey’in ilgili 
kararlarıyla uyumlu bir çözüme ulaşmak üzere daha sonraki adımları düşünmek 
kararındadır.  
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