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ــة األخــرية،      ــة املنشــأة يف اآلون إىل عمــل جلــان اإلصــالح احمللي
بالكامل من ممثلي اجملتمع املدين احمللـي برئاسـة دوليـة،     وتتألف

اليت أعدت إصالحات تشريعية عالية اجلودة ومراعيـة للمعـايري   
األوروبيــة وأحالتــها إىل احلكومــات والربملانــات العتمادهــا.     
ــى حــدوث حتــول يف      ــة عل ــل الســامي يف هــذا دالل ورأى املمث

للجـوء للسـلطات   الثقافة والعقلية، وأكد أن حاجة مكتبه إىل ا
ــد     ــرة قيـــ ــد اخنفضـــــت إىل النصـــــف يف الفتـــ ــتثنائية قـــ االســـ

  .  )١٢٨(االستعراض
وأفاد رئيس احملكمة الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة، يف     

إحاطتــه اإلعالميــة، عــن املبــادرة املشــتركة بــني مكتــب املمثــل  
السـامي واحملكمـة إلنشـاء دائـرة خاصـة جلـرائم احلـرب داخـل         

ة واهلرسك، وقال إن جملس األمـن قـد   حمكمة الدولة يف البوسن
) كشـــرط أساســـي  ٢٠٠٣( ١٥٠٣اعتـــرف هبـــا يف القـــرار   

لنجاح استراتيجية احملكمة لإلجناز، ومـن شـأهنا، باإلضـافة إىل    
ذلك، أن تسهم يف عملية املصاحلة يف املنطقـة. ودعـا، يف هـذا    

  .  )١٢٩(مشروعللالصدد، إىل توفري التمويل الكايف 
بالتحسـينات الـيت طـرأت يف    ورحب معظم املتكلمني   

عــن  همجمــاالت اإلصــالح الرئيســية. كمــا أعــرب كــثري منــ      
ــة     ــة الدولـ ــرب يف حمكمـ ــرائم احلـ ــرة جلـ ــاء دائـ ــهم بإنشـ ترحيبـ
بالبوسنة واهلرسك. وباإلضافة إىل ذلك، رحـب ممثـل فرنسـا،    
وكــذلك ممــثال اململكــة املتحــدة واالحتــاد الروســي، بــاحلوار       

ن اإلصــالح العســكري،  اجلــاري يف البوســنة واهلرســك بشــأ   
ونوهــوا بالتقــدم احملــرز صــوب وضــع القــوات املســلحة التابعــة 
ملختلف الكيانات حتت سيطرة مدنية فعالة بغية تكوين هيكـل  

. أما ممثل أملانيـا، فباإلضـافة   )١٣٠(لقيادة موحدة يف هناية املطاف
__________ 

)١٢٨(  S/PV.4837،  ٨-٢الصفحات. 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٩(

)١٣٠(  S/PV.4837،  ١٧والصـفحات  (فرنسا)؛  ١٤-١٣الصفحتـــان-
(االحتــــــاد  ٢٢-٢١(اململكــــــة املتحــــــدة)؛ والصــــــفحتان  ١٩

 الروسي).

ــة       ــى مســاعدة دولي ــيت تتلق ــة ال ــاكم الوطني ــه رأى يف احمل إىل أن
مــن حيــث التكلفــة، فقــد دعــا اجمللــس يف    االوفعــ ابــديال هامــ

إىل  بعـض احلـاالت  املستقبل إىل زيادة النظر يف إمكانيـة إحالـة   
لعدالـة  ا إقامـة احملكمة اجلنائية الدوليـة كلمـا دعـت احلاجـة إىل     

  .)١٣١(اجلنائية الدولية
  

  احلالة يف كرواتيا -  باء
كــــانون الثاين/ينــــاير  ١٣املقــــررات املؤرخــــة   

رين األول/أكتـــــــــوبر تشـــــــــ ١١إىل  ٢٠٠٠
ــرارات ٢٠٠٢ )، ٢٠٠٠( ١٢٨٥: القـــــــــــــ

) ٢٠٠١( ١٣٣٥)، و٢٠٠٠( ١٣٠٧و
 )،٢٠٠٢( ١٣٨٧و )،٢٠٠١( ١٣٦٢و
  ) ٢٠٠٢( ١٤٣٧و ،)٢٠٠٢( ١٤٢٤و
ــبع       ــن ســ ــد جملــــس األمــ ــرة، عقــ ــذه الفتــ ــالل هــ خــ
، اختـذ يف كـل منـها، باإلمجـاع وبـدون مناقشـة،       )١٣٢(جلسات

 )١٣٣(حدة يف بريفالكـا قرارا بتمديد والية بعثة مراقيب األمم املت

__________ 

 .١٢-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٣١(

ــانون الثاين/ينــاير   ١٣( ٤٠٨٨اجللســات   )١٣٢(  ٤١٧٠)، و٢٠٠٠ك
ــه  ١٣( ــاير  ١٢( ٤٢٥٦)، و ٢٠٠٠متوز/يوليـ ــانون الثاين/ينـ كـ

ــه  ١١( ٤٣٤٦)، و٢٠٠١  ٤٤٤٨ )، و٢٠٠١متوز/يوليــــــــــــــ
ــان ١٥( ــاير كـ ــه  ١٢( ٤٥٧٤ )، و٢٠٠٢ون الثاين/ينـ متوز/يوليـ

ــوبر  ١١( ٤٦٢٢ )، و٢٠٠٢ ــرين األول/أكتـــــ ). ٢٠٠٢تشـــــ
وخــالل هــذه الفتــرة، باإلضــافة إىل اجللســات الــيت يتناوهلــا هــذا   

ــدان  اصــالفــرع، عقــد اجمللــس عــددا مــن اجللســات اخل   ة مــع البل
مـال  املسامهة بقوات يف بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بريفالكا، ع

ــالقرار  ــاء.    ٢٠٠١( ١٣٥٣ب ــاين، الفرعــان ألــف وب ــق الث )، املرف
ــدت  ــات يف تلـــك وعقـ ــاير   ١٠اجللسـ ــانون الثاين/ينـ  ٢٠٠٢كـ
)، ٤٥٦٩(اجللسـة   ٢٠٠٢متوز/يوليـه   ١٠ )، و٤٤٤٦(اجللسة 

 .)٤٦٢٠(اجللسة ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ١٠و 

)، و ٢٠٠٠( ١٣٠٧)، و ٢٠٠٠( ١٢٨٥مبوجـــب القـــرارات    )١٣٣(
)، ٢٠٠٢( ١٣٨٧)، و ٢٠٠١( ١٣٦٢)، و ٢٠٠١( ١٣٣٥

ــة لفتــرات مــدة كــل منــها ســتة أشــهر.      مــدد اجمللــس واليــة البعث
)، مـدد  ٢٠٠٢( ١٤٣٧)، و٢٠٠٢( ١٤٢٤ومبوجب القرارين 

 اجمللس والية البعثة ملدة ثالثة أشهر وشهرين، على التوايل.
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اســتنادا إىل التوصــيات الــواردة يف تقــارير األمــني العــام عــن       
كـــانون األول/ديســـمرب  ١٥، إىل حـــني إهنائهـــا يف )١٣٤(البعثـــة
٢٠٠٢  .  

ويف تلــك اجللســات، الــيت دعــي ممثلــو أملانيــا وإيطاليــا    
، ُوّجه اهتمام اجمللس إىل عـدد  )١٣٥(وكرواتيا إىل املشاركة فيها

    .)١٣٦(من الوثائق

__________ 

ــة    )١٣٤( ــارير املؤرخـــــ ــمرب   ٣١التقـــــ ــانون األول/ديســـــ  ١٩٩٩كـــــ
)S/1999/1302(ــه  ٣، و  ٢٩ )، وS/2000/647( ٢٠٠٠متوز/يوليــ

متوز/يوليــه  ٣ )، وS/2000/1251( ٢٠٠٠كــانون األول/ديســمرب 
٢٠٠١ )S/2001/661كـــــــــــــــــانون الثاين/ينـــــــــــــــــاير   ٢ )، و
٢٠٠٢ )S/2002/1ــه  ٢٨ )، و  ٢٠٠٢حزيران/يونيــــــــــــــــــــــــــ

)S/2002/713٢٠٠٢تشــــــــــــــرين األول/أكتــــــــــــــوبر   ٢ )، و 
)S/2002/1101.(  

، وحضر ممثـل  ٤٠٨٨انيا وإيطاليا سوى اجللسة مل حيضر ممثال أمل  )١٣٥(
. ومل يـــتم ٤١٧٠كرواتيــا مجيــع اجللســات فيمــا عــدا اجللســة       

 اإلدالء بأي بيانات.

ــة   )١٣٦( ــالة مؤرخـ ــاير  ١٠رسـ ــانون الثاين/ينـ ــة  ٢٠٠٠كـ ــن موجهـ مـ
ــا  ــرة يف بشــأن مســألة األمــن   هــايــل هبــا موقفحتكرواتي شــبه جزي

كـــــــانون   ٢٤؛ ورســـــــالة مؤرخـــــــة   )S/2000/8بريفالكـــــــا ( 
ــمرب  ــالفيا   ١٩٩٩األول/ديســ ــة يوغوســ ــن مجهوريــ ــة مــ موجهــ

وضات مع االحتادية حتيل هبا تقريرا إىل األمني العام عن حالة املفا
ــل    ــق حبـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــا   كرواتيـ ــازع عليهـ ــا املتنـ ــألة بريفالكـ مسـ

)S/1999/1278 ــة ــالة مؤرخـ ــانون األول/ديســـمرب  ٢٢)؛ ورسـ كـ
اديـة بشـأن واليـة    موجهة من مجهورية يوغوسـالفيا االحت  ٢٠٠٠

)؛ S/2000/1235( )البعثـة (بعثة مراقيب األمم املتحـدة يف بريفالكـا   
مـن كرواتيـا تشـري     ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٥ورسالة مؤرخة 

ــدة يف     إىل اســتعدادها حلــل مســألة بريفالكــا مــع احلكومــة اجلدي
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية واملوافقـة علـى متديـد واليـة البعثـة      

)؛ ورســالة مؤرخــة S/2001/13واحــدة مــدهتا ســتة أشــهر (  لفتــرة
موجهة من مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة    ٢٠٠١متوز/يوليه  ٣

)؛ ورســـالة مؤرخـــة S/2001/668متعلقـــة بتمديـــد واليـــة البعثـــة (
مــن كرواتيــا متعلقــة بتمديــد واليــة البعثــة    ٢٠٠١متوز/يوليــه  ٩

راد إزاء تســوية وترحـب بالنــهج البنــاء للحكومــة اجلديــدة يف بلغــ 
كــانون  ٢٨)؛ ورســالة مؤرخــة  S/2001/680مســألة بريفالكــا ( 

ــمرب  ــالفيا   ٢٠٠١األول/ديســ ــة يوغوســ ــن مجهوريــ ــة مــ موجهــ
ــة (    ــة البعث ــد والي ــة بتمدي ــة متعلق ــالة  ؛)S/2001/130االحتادي ورس

وأشار األمني العام يف تقاريره عـن بعثـة مـراقيب األمـم       
املتحــدة يف بريفالكــا، يف مجلــة أمــور، إىل أهنــا واصــلت وفقــا   
لواليتها رصد جتريد شبه جزيرة بريفالكا واملناطق اجملاورة هلـا  
ــة مـــن الســـالح    ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــا ومجهوريـ يف كرواتيـ

ليـــة لتعزيـــز وعقـــدت اجتماعـــات منتظمـــة مـــع الســـلطات احمل
االتصال وتقليل التوتر وحتسـني السـالمة واألمـن وتعزيـز الثقـة      

بفضل عدم وجود نـزاع رئيسـي يف   أضاف أنه بني الطرفني. و
املنطقة والتغيري يف احلكومة الذي حـدث يف كـل مـن كرواتيـا     

ــام     ــة يف ع ــالفيا االحتادي ــة يوغوس ، أصــبحت ٢٠٠٠ومجهوري
أن مسـألة بريفالكـا.   الظروف أكثر مالءمـة إلحـراز تقـدم بشـ    

وأدت عملية التشاور بني اجلانبني إىل تشكيل جلنـة دبلوماسـية   
 ٢٠٠١مشـــتركة بـــني الـــدولتني يف كـــانون األول/ديســـمرب     

. وخـالل عـام   همامكلفة بتسوية اخلالفات احلدودية املعلقة بين
، اجتمعــت اللجنــة واللجــان الفرعيــة التابعــة هلــا بصــفة ٢٠٠٢

دول أعمـال مشـترك حلـل الـرتاع     مستمرة يف حماولة لوضـع جـ  
 ٢٨بشــأن بريفالكــا. ورأى األمــني العــام، يف تقريــره املــؤرخ  

، أن بعثـــة مـــراقيب األمـــم املتحـــدة يف    ٢٠٠٢حزيران/يونيـــه 
بالنظر إىل التقدم الذي أحـرزه الطرفـان حنـو تسـوية      ،بريفالكا

الــرتاع، ســتتمكن مــن االنســحاب عنــدما يتفــق الطرفــان علــى 
يف املرحلــة االنتقاليــة. غــري أنــه، مــن أجــل نظــام عبــور احلــدود 

ــة للمفاوضــات، أوصــى اجمللــس        ــى ظــروف مواتي ــة عل احملافظ
. ويف نيســــان/أبريل )١٣٧(بتمديــــد البعثــــة ملــــدة ثالثــــة أشــــهر 

ــتركة      ٢٠٠٢ ــالة مشـ ــالغ يف رسـ ــن اإلبـ ــان مـ ــن اجلانبـ ، متكـ
ــن بأنــ     ــة إىل رئــيس جملــس األم حبلــول نيســان/أبريل  ه، موجه

فني أن ُيعلما رئـيس جملـس األمـن    ، أصبح بإمكان الطر٢٠٠٢
يف رسالة مشـتركة بأهنمـا يقومـان بالتفـاوض بنيـة صـادقة ويف       
جو من الثقة واالحترام املتبـادلني، خبصـوص نظـام شـامل عـرب      

__________ 

من كرواتيا متعلقة بتمديـد   ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ٧مؤرخة 
  ).S/2002/29والية البعثة (

)١٣٧(  S/2002/713،  ١٣الفقرة. 
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مــن شــأنه أن يســاهم يف هنايــة األمــر يف إجنــاح بعثــة  ’’احلــدود 
وأوصـى األمـني العـام، يف تقريـره     ‘‘. )١٣٨(املراقبني يف بريفالكا

، بتمديـد واليـة البعثـة    ٢٠٠٢تشرين األول/أكتـوبر   ٢خ املؤر
ملدة شهرين، علـى أن تعـّد البعثـة النسـحاهبا بعـد ذلـك حبيـث        

  .  )١٣٩(٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٣١يكتمل يف 
، يف مجلـة  )١٤٠(وأذن اجمللس مبوجب القرارات املتخـذة   

أمــور، بــأن يواصــل مراقبــو األمــم املتحــدة العســكريون رصــد  
رة بريفالكا من السالح، وحث الطـرفني علـى   جتريد شبه جزي

الوفاء مبا عليهما مـن التزامـات متبادلـة والتنفيـذ التـام لالتفـاق       
بشأن تطبيع العالقـات، ودعـا الطـرفني إىل التوقـف عـن مجيـع       

ــيت    اال ــاطق الـ ــن الســـالح يف املنـ ــد مـ ــام التجريـ ــهاكات لنظـ نتـ
األمـــم املتحـــدة. وكـــذلك أعـــرب اجمللـــس، مبوجـــب  حـــددهتا
ــرا ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٢٤ رالقــ ــه  ١٢) املــ ، ٢٠٠٢متوز/يوليــ
د اإلذن املمنـــوح للبعثـــة َمـــَألاعتزامـــه إجـــراء اســـتعراض  عـــن
بأنــه قــد مت التوصــل إىل اتفــاق  هحالــة قيــام الطــرفني بإبالغــ يف

طريـــق التفـــاوض، كمـــا هـــو مـــبني يف تقريـــر األمـــني        عـــن
ــام ــرار   .)١٤١(العـ ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٣٧ومبوجـــب القـ  ١١) املـ

، الــذي يــأذن بالتمديــد األخــري  ٢٠٠٢تــوبر تشــرين األول/أك

__________ 

)١٣٨(  S/2002/1341 ١٠مؤرخــــة إىل رســــالة  ةراشــــ، يف إ٩، الفقــــرة 
ــان/أبريل  ــة    ٢٠٠٢نيسـ ــا ومجهوريـ ــة مـــن ممثلـــي كرواتيـ موجهـ

)، ٢٠٠٢( ١٣٨٧بالغ، عمـال بـالقرار   لإليوغوسالفيا االحتادية 
ادثــات بشــأن مســألة   احملن يف االبلــد هحــرزالــذي أعــن التقــدم  
ــا، و ــبريفالكـ ــتركة بـــني    ناذكريـ ــية املشـ  أن اللجنـــة الدبلوماسـ

ــادئ حتديــد   الــدولتني رســم -شــرعت يف الربوتوكــول املتعلــق مبب
ــدولتني   احلــدود و ــني ال ــاق احلــدود ب ــتم  صــياغة اتف ــرر أن ي ، املق
نيسـان/أبريل   ٢٣يف بلغـراد يف   التـايل يف االجتمـاع   عليـه  التوقيع
٢٠٠٢ )S/2002/368.( 

)١٣٩(  S/2002/1101،  ١٣الفقرة. 

 .١٣٣انظر احلاشية   )١٤٠(

)١٤١(  S/2002/713، .الفرع خامسا 

، طلـب  ٢٠٠٢كـانون األول/ديسـمرب    ١٥لوالية البعثة، حىت 
  اجمللس إىل األمني العام أن يعد إلهناء والية البعثة.  

ــؤرخ  امل   ــرر امل ــانون األ ١٢ق ول/ديســمرب ك
ــة:  ٢٠٠٢ ــن   - )٤٦٦٢(اجللســ ــان مــ بيــ
  الرئيس 

 ول/كـــانون األ ١٢، املعقـــودة يف ٤٦٦٢يف اجللســـة   
 ُدعـــي ممثـــل كرواتيـــا إىل املشـــاركة    يت، الـــ٢٠٠٢ديســـمرب 

أدرج اجمللـــس يف جـــدول أعمالـــه تقريـــر األمـــني العـــام  فيهـــا،
. )١٤٢(بعثـــــة مـــــراقيب األمـــــم املتحـــــدة يف بريفالكــــــا     عـــــن 

ــام وأعــــرب ــور، عــــن   األمــــني العــ ــة أمــ ــره، يف مجلــ يف تقريــ
املوقـــــع بـــــني كرواتيـــــا ومجهوريـــــة   بـــــالربوتوكول ترحيبـــــه

، ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب  ١٠الحتاديــة يف يوغوســالفيا ا
ــدولتني.     ــول احلـــدود بـــني الـ ــام املؤقـــت علـــى طـ ــأن النظـ بشـ

إىل أن الطـــرفني حققـــا تقـــدما كافيـــا يف عالقاهتمـــا       وأشـــار
حبيث مل تعـد احلاجـة قائمـة لوجـود آليـة رصـد دوليـة.         الثنائية

والحــظ األمــني العــام أن البعثــة، مبســامهتها يف عــزل بريفالكــا 
صراعات والتوترات احمليطـة هبـا علـى طـول عقـد سـادته       عن ال

االضطرابات يف البلقان، قـد أثبتـت أن وجـود األمـم املتحـدة،      
ولـو كـان صـغريا، ميكـن أن ُيحسـن األحـوال إذا ُصـمم وُنفــذ        

  على النحو املناسب.
(كولومبيــا) اهتمــام  ويف تلــك اجللســة، وجــه الــرئيس   

 ٢٠٠٢/ديسـمرب  كـانون األول  ١٠اجمللس إىل رسـالة مؤرخـة   
موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن ممثلـي كرواتيـا ومجهوريـة       

؛ مث اســـتمع اجمللـــس إىل إحاطـــة   )١٤٣(يوغوســـالفيا االحتاديـــة  
__________ 

)١٤٢(  S/2002/1341. 

)١٤٣(  S/2002/1348،     ــوميت ــني حكـ ــربم بـ ــول املـ ــا الربوتوكـ ــيالن هبـ حيـ
كرواتيــا ومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة بشــأن النظــام املؤقــت  

ــه يف      ــع علي ــدولتني املوق ــة بــني ال  ١٠علــى طــول احلــدود اجلنوبي
 .٢٠٠٢ كانون األول/ديسمرب
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إعالمية قدمها وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم علـى  
  أساس تقرير األمني العام املذكور أعاله.  

ــع        ــه أن توقيـ ــام يف إحاطتـ ــني العـ ــل األمـ ــر وكيـ وذكـ
لربوتوكـــول قـــد مثـــل خطـــوة هامـــة إىل األمـــام علـــى طريـــق ا

التطبيع الكامل للعالقات بـني كرواتيـا ومجهوريـة يوغوسـالفيا     
االحتادية، ومهد الطريق لالنتقـال السـلس واملـنظم ملسـؤوليات     

  البعثة إىل السلطات احمللية.
، قــام اجمللــس )١٤٤(مث أدىل الــرئيس ببيــان باســم اجمللــس   

  ، مبا يلي:  مبوجبه، يف مجلة أمور
رحب بالربوتوكول الـذي وقَّعتـه حكومـة كرواتيـا وحكومـة        

، ٢٠٠٢كـانون األول/ديسـمرب    ١٠مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة يف   
  والذي ينشىء نظاما مؤقتا عرب احلدود يف شبه جزيرة بريفالكا؛  

رحب بالتزام احلكومتني مبواصلة املفاوضات بشـأن بريفالكـا     
ية وديـــة جلميـــع املســـائل العالقـــة، وأثـــين علـــى بغيـــة التوصـــل إىل تســـو

  جهودمها الدبلوماسية الرامية إىل دعم السالم واالستقرار يف املنطقة؛  

أثين على الدور اهلام الذي قامت به بعثة مراقيب األمم املتحدة   
يف بريفالكــا يف املســاعدة علــى هتيئــة الظــروف الــيت أدت إىل تســوية       

  النـزاع عن طريق املفاوضات.
البنود املتعلقة جبمهورية مقدونيا  - جيم 

  اليوغوسالفية السابقة
 ٢٠٠١آذار/مـــــارس  ٤رســـــالة مؤرخـــــة   

مــن املمثــل  األمــنموجهــة إىل رئــيس جملــس 
ــدونيا اليوغوســـ  ــة مقـ الفية الـــدائم جلمهوريـ

  السابقة لدى األمم املتحدة
  األولية اإلجراءات  

__________ 

)١٤٤(  S/PRST/2002/34. 

ــؤرخ     ــرر املـــ ــارس  ٧املقـــ  ٢٠٠١آذار/مـــ
   يان من الرئيس): ب٤٢٩٠(اجللسة 

موجهـــة إىل  ٢٠٠١آذار/مـــارس  ٤رســـالة مؤرخـــة ب  
ــن  ــيس جملـــس األمـ ــدونيا   )١٤٥(رئـ ــة مقـ ــل مجهوريـ ــب ممثـ ، طلـ

ــى     ــة وقعـــت علـ ــارة إىل حادثـ ــابقة، باإلشـ ــالفية السـ اليوغوسـ
احلــدود مــع مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة وقتــل فيهــا ثالثــة  
جنود مـن اجلـيش الـوطين حلكومـة بلـده، عقـد جلسـة عاجلـة         

ــة مقــدونيا    ل ــة يف مجهوري ــر اخلارجي لمجلــس يعــرض فيهــا وزي
ــة    اليوغوســالفية الســابقة خطــة عمــل أعــدهتا حكومــة مجهوري

علـى  ’’مقدونيا الختاذ تدابري لوقف العنف ولتحقيق االستقرار 
‘‘ احلدود مع مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (إقلـيم كوسـوفو)  

  وملنع تسرب العنف إىل بلده.
ــة    ــودة يف  ،٤٢٨٩ويف اجللســـ ــارس  ٧املعقـــ آذار/مـــ
، استجابة للطلب الـوارد يف الرسـالة املـذكورة أعـاله،     ٢٠٠١

البنـد املعنـون    أدرج اجمللس يف جدول أعماله، بدون اعتـراض، 
موجهــة إىل رئــيس   ٢٠٠١آذار/مــارس   ٤رســالة مؤرخــة  ’’

جملـــــس األمـــــن مـــــن املمثـــــل الـــــدائم جلمهوريـــــة مقـــــدونيا 
)‘‘. S/2001/191املتحــدة (اليوغوســالفية الســابقة لــدى األمــم 

 يممثلــ كـل مــن  ، أدىل ببيــان)١٤٦(وباإلضـافة إىل أعضــاء اجمللـس  
ألبانيا، وبلغاريا، ومجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة، وسـلوفينيا،   

  )، وكرواتيا، واليونان.)١٤٧(والسويد (باسم االحتاد األورويب
ويف تلك اجللسـة، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة        

رجية مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السـابقة.  قدمها وزير خا
الــيت وقعــت علــى  ‘‘ التطــورات املزعجــة’’وأبلــغ اجمللــس بــأن  

__________ 

)١٤٥(  S/2001/191. 

 مل يدلِ ممثل بنغالديش ببيان.  )١٤٦(

إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة       أعربت   )١٤٧(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها هلذا البيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا


