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

اليت  بالدول  قائمة  سُيعد  الذي  الدولية،  احملكمة  مسجل  إىل  ستحال 
سيجري فيها تنفيذ األحكام.

وبالنيابة عن جملس األمن، أرجو أن تتكرموا مبساعدة اجمللس على 
احلصول على مثل هذه الدالئل من الدول.

)صربيا  االتحادية  يوغوسالفيا  جمهورية  مشاركة   – واو 
والجبل األسود( في أعمال المجلس االقتصادي 

واالجتماعي
املداوالت األّولية

المقرر المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1993 )الجلسة 
3204(: القرار 821 )1993(

يف اجللسة 3204، املعقودة يف 28 نيسان/أبريل 1993، أدرج جملس 
يوغوسالفيا  جهورية  “مشاركة  املعنون  البند  أعماله  جدول  يف  األمن 
االقتصادي  اجمللس  أعمال  يف  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية 
واالجتماعي”. وبعد إقرار جدول األعمال وجه الرئيس )باكستان( انتباه 
أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار مقدم من إسبانيا وفرنسا واململكة 
املتحدة 606 ، وتال تنقيحًا جيب إدخاله على املشروع يف شكله املؤقت. 
وأبلغ أعضاء اجمللس أيضًا أن الواليات املتحدة قد انضمت إىل مقدمي 

مشروع القرار.
املنقحة شفويًا  بصيغته  القرار،  للتصويت مشروع  وبعد ذلك طرح 
يف شكله املؤقت، واعتمد بأغلبية 13 صوتًا مقابل ال شيء، مع امتناع 
عضوين )االحتاد الروسي والصني( عن التصويت، بوصفه القرار 821 

)1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يؤكد من جديد قراره 713 )1991( املؤرخ 25 أيلول/سبتمرب 
1992 وجيع القرارات الالحقة ذات الصلة،

وإذ يضع يف اعتباره أن الدولة اليت كانت تعرف سابقًا باسم جهورية 
يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية مل تعد قائمة،

 1992 أيار/مايو   30 املؤرخ   )1992(  757 بقراره  يذّكر  وإذ 
الذي الحظ فيه “أن ادعاء جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل 
األسود( بأهنا تواصل بصورة تلقائية عضوية جهورية يوغوسالفيا االحتادية 

االشرتاكية السابقة يف األمم املتحدة مل يلق قبواًل عامًا”،
أيلول/سبتمرب   19 املؤرخ   )1992( بقراره 777  أيضًا  يذّكر  وإذ 
1992 الذي أوصى فيه اجلمعية العامة بأن تقرر أن جهورية يوغوسالفيا 
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يف  للعضوية  بطلب  تتقدم  أن  عليها  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية 
األمم املتحدة وأن ال تشارك يف أعمال اجلمعية العامة،

املؤرخ  قرارها 1/47  العامة مبوجب  بأن اجلمعية  يذّكر كذلك  وإذ 
22 أيلول/سبتمرب 1992، وقد تلّقت توصية جملس األمن املؤرخة 19 
أيلول/سبتمرب 1992، رأت أنه ال ميكن أن تواصل جهورية يوغوسالفيا 
جهورية  عضوية  تلقائية  بصورة  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية 
يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية السابقة يف األمم املتحدة، بالتايل قررت 
أنه ينبغي أن تتقدم جهورية يوغوسالفيا االحتادية )صربيا واجلبل األسود( 
اجلمعية  أعمال  يف  تشارك  ال  وأن  املتحدة  األمم  يف  للعضوية  بطلب 

العامة،
وإذ يذّكر بأن اجمللس قرر يف قراره 777 )1992( أن ينظر يف هذه 
املسألة مرة أخرى قبل انتهاء اجلزء الرئيسي من الدورة السابعة واألربعني 
للجمعية العامة، وبأن أعضاء اجمللس قد وافقوا يف كانون األول/ديسمرب 
1992 على إبقاء املسألة موضوع القرار 777 )1992( قيد االستعراض 

املستمر والنظر فيها مرة أخرى يف موعد الحق،
يؤكد من جديد أنه ال ميكن أن تواصل جهورية يوغوسالفيا   -  1
جهورية  عضوية  تلقائية  بصورة  األسود(  واجلبل  )صربيا  االحتادية 
يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية السابقة يف األمم املتحدة ويوصي من 
اجلمعية  قرار  يف  املتخذة  باملقررات  إحلاقًا  تقرر،  بأن  العامة  اجلمعية  مث 
واجلبل  )صربيا  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  تشارك  ال  أن   .1/47

األسود( يف أعمال اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛
يقرر أن ينظر يف هذه املسالة مرة أخرى قبل انتهاء الدورة   -  2

السابعة واألربعني للجمعية العامة.
التصويت، فأشار إىل أن وفد بلده كان  وحتدث ممثل الصني بعد 
يعتقد دائمًا أن جهوريات يوغوسالفيا السابقة ينبغي أن تكون هلا جيعها 
مقاعد يف األمم املتحدة، وأنه ال ينبغي استبعاد أّي جهورية باستخفاف. 
ويرى وفد بلده أن القرار املتخذ تواً يشّكل ترتيبًا انتقاليًا. وهو يأمل أن 
تتسىن تسوية مسألة مقعد جهورية يوغوسالفيا االحتادية على حنو سليم 
وأن تتمكن جهورية يوغوسالفيا االحتادية من احلصول على مقعدها يف 

األمم املتحدة ويف األجهزة اليت تنتمي إىل منظومة األمم املتحدة 607 .
لصاحل  صوت  قد  بلدها  وفد  أن  املتحدة  الواليات  ممثلة  وذكرت 
يوغوسالفيا  جهورية  مطالبة  أن  يعتقد  زال  ما  ألنه  تواً،  املتخذ  القرار 
االحتادية بالعضوية يف املنظمات الدولية هي مطالبة غري صحيحة. ولن 
تؤيد الواليات املتحدة طلب جهورية يوغوسالفيا االحتادية نيل العضوية 
يف األمم املتحدة إاّل عندما تفي صربيا واجلبل األسود باملعايري املنصوص 
عليها يف ميثاق األمم املتحدة. ولذا جيب أن تدلل جهورية يوغوسالفيا 
االحتادية على أهنا دولة حمبة للسلم وجيب أن تظهر استعدادها لالمتثال 
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التام لقرارات جملس األمن اليت تصدر مبقتضى الفصل السابع من امليثاق. 
وجيب على سلطات بلغراد أن ُتنهي دعمها للصرب البوسنيني وللعدوان 

يف البوسنة وكرواتيا 608 .
وأشار ممثل الربازيل إىل أن وفد بلده أعرب عن آرائه بشأن مسألة 
العامة  اجلمعية  تناولت  عندما  االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  مشاركة 
املسألة يف أيلول/سبتمرب املاضي. وما زالت الربازيل مقتنعة بأن املسائل 
املتعلقة بالقبول يف العضوية، أو املشاركة يف األعمال، أو تعليق العضوية، 
أو الطرد من العضوية، متس أبسط حقوق الدول بالنسبة إىل املنظمة، 
ولذا ينبغي معاجلتها بأقصى قدر من احلرص والعناية، مع مراعاة احلاجة 
األساسية إىل اتباع امليثاق على حنو صارم. وال ميكن تربير اختاذ تدابري 
استثنائية إاّل يف الظروف االستثنائية، من قبيل احلالة املتدهورة يف أقاليم 
الربازيل،  وترغب  واهلرسك.  البوسنة  يف  وخباصة  السابقة،  يوغوسالفيا 
العاجلة  للجهود  تأييدها  تبدي  أن  توًا،  املتخذ  القرار  لصاحل  بتصويتها 
اليت يبذهلا جملس األمن من أجل وضع هناية للنزاع يف إقليم يوغوسالفيا 

السابقة 609 .
التصويت  عن  امتنع  قد  بلده  وفد  إن  الروسي  االحتاد  ممثل  وقال 
بلغراد  لعزل  أخرى  خطوات  اختاذ  يعارض  ألنه  تواً  املتخذ  القرار  على 
واستبعادها من املنظمات الدولية. ورأى أن األحداث األخرية يف األزمة 
االحتادية  يوغوسالفيا  جهورية  قيادة  اختاذ  جانب  إىل  اليوغوسالفية، 
خطوات حمددة ملمارسة الضغط على الصرب البوسنيني من أجل كفالة 
تقيدهم خبطة فانس - أوين، جتعل فكرة إنزال عقاب آخر ببلغراد غري 
مالئمة. وحذر املتحدث أيضًا من أن مثل هذا اإلجراء قد يعطي انطباعًا 
بأن اجملتمع الدويل يعترب هذا العقاب هناية حبّد ذاته، مما يلحق الضرر 

باجلهود اجلارية اليت ترمي إىل التماس تسوية سياسية 610 .

المقرر المؤرخ 1٧ أيلول/سبتمبر 1993: رسالة موجهة 
من الرئيس إلى رئيس الجمعية العامة

رئيس جملس  أبلغ   ، 611 أيلول/سبتمرب 1993  برسالة مؤرخة 17 
األمن رئيس اجلمعية العامة مبا يلي:

يشرفين أن أبلغكم أنه يف سياق املشاورات اليت أجريت بشأن قرار 
وافق  نيسان/أبريل 1993،  املؤرخ 28   )1993( األمن 821  جملس 
قيد االستعراض  القرار  املسألة موضوع ذلك  إبقاء  أعضاء اجمللس على 

املستمر والنظر فيها مرة أخرى يف موعد الحق.

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7.  608

املرجع نفسه، الصفحتان 7 و8.  609

املرجع نفسه، الصفحة 8.  610
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الحالة في جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  - زاي 
املداوالت األّولية

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

يف اجللسة 3239، املعقودة يف 18 حزيران/يونيه 1993، أدرج جملس 
مقدونيا  جهورية  يف  “احلالة  املعنون  البند  أعماله  جدول  يف  األمن 
اليوغوسالفية السابقة”، وكذلك رسالة مؤرخة 15 حزيران/يونيه 1993 
الرسالة،  وبتلك   . 612 األمن  رئيس جملس  إىل  العام  األمني  موجهة من 
أحال األمني العام رسالة مؤرخة 11 حزيران/يونيه 1993 موجهة من 
ممثلة الواليات املتحدة تذكر فيها الواليات املتحدة قررت أن توفر فريقًا 
معززاً قوامه سرية مؤلفة من حنو 300 جندي للعمل بقوة األمم املتحدة 
للحماية، املرابطة يف جهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. وبعد إقرار 
انتباه أعضاء اجمللس إىل نص  الرئيس )إسبانيا(  جدول األعمال، وجه 

مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات اجمللس السابقة 613 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 842 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يؤكد جمدداً قراره 743 )1992( املؤرخ 21 شباط/فرباير 1992 
وجيع القرارات الالحقة املتصلة بقوة األمم املتحدة للحماية،

وإذ يشري بوجه خاص إىل القرار 795 )1992( املؤرخ 11 كانون 
يف جهورية  احلماية  قوة  بوجود  فيه  أذن  الذي  األول/ديسمرب 1992 

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،
احلماية حاليًا يف جهورية  قوة  لوجود  الكبري  باإلسهام  يرحب  وإذ 

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف االستقرار يف املنطقة،
وإذ يسعى إىل دعم اجلهود الرامية إىل إجياد حل سلمي للحالة يف 
يوغوسالفيا السابقة فيما يتصل جبمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
على النحو املنصوص عليه يف تقرير األمني العام املؤرخ 9 كانون األول/

ديسمرب 1992 ومتت املوافقة عليه يف القرار 795 )1992(،
للمشاركة  عضو  دولة  من  املقدم  العرض  التقدير  مع  يالحظ  وإذ 
بأفراد إضافيني يف وجود قوة احلماية يف جهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

السابقة، واالستجابة املؤاتية حلكومة مقدونيا لذلك الغرض،
بأفراد  للمشاركة  عضو  دولة  من  املقدم  بالعرض  يرحب   -  1
مقدونيا  جهورية  يف  للحماية  املتحدة  األمم  قوة  وجود  يف  إضافيني 
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