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إن جملس األمن،
إذ يشري إىل جيع قراراته السابقة ذات الصلة وال سيما قراره 983 

)1995( املؤرخ 31 آذار/مارس 1995،
وإذ يؤكد من جديد التزامه باستقالل جهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

السابقة وسيادهتا وسالمتها اإلقليمية،
من  حيدث  أن  ميكن  ما  إزاء  يساوره  الذي  القلق  إىل  يشري  وإذ 
مقدونيا  جهورية  يف  واالستقرار  الثقة  تقويض  إىل  تؤدي  قد  تطورات 

اليوغوسالفية السابقة أو هتديد أراضيها،
وإذ يرحب بالدور اإلجيايب الذي تضطلع به قوة األمم املتحدة للنشر 

الوقائي، وإذ يثين على أفراد هذه القوة ألداء واليتهم،
الثاين/نوفمرب  تشرين   23 املؤرخ  العام  األمني  تقرير  يف  نظر  وقد 

،1995
يرحب بتقرير األمني العام؛  -  1

يقرر متديد والية قوة األمم املتحدة للنشر الوقائي لفرتة تنتهي   -  2
يف 30 أيار/مايو 1996؛

األمن  بعثة منظمة  تعاوهنا مع  تواصل  أن  القوة على  حيث   -  3
والتعاون يف أوروبا؛

يطلب إىل الدول األعضاء أن تنظر بعني القبول يف الطلبات   -  4
العام فيما يتعلق باملساعدة الالزمة للقوة من أجل  اليت يقدمها األمني 

االضطالع بواليتها؛
يطلب إىل األمني العام أن يبقي اجمللس على علم بانتظام   -  5
بأّي تطورات تطرأ على أرض الواقع وبالظروف األخرى اليت متس والية 
القوة، وأن يقوم، على وجه اخلصوص، بتقدمي تقرير حبلول 31 كانون 
القوة يف ضوء  نواحي  إن أمكن ذلك، عن جيع  الثاين/يناير 1996، 

التطورات اليت حتدث يف املنطقة، ليستعرضه اجمللس؛
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.  -  6

وحتدث ممثل جهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بعد التصويت، 
يف  الوقائي  للوزع  املتحدة  األمم  قوة  أن  ترى  بلده  حكومة  أن  فذكر 
املتحدة،  لألمم  متامًا  أن تصبح عملية مستقلة  ينبغي  جهورية مقدونيا 
هلا  قاعدة  من سكويب  وتتخذ  مباشرة،  العام  األمني  إىل  تقاريرها  تقدم 
أيضًا  بلده  العسكرية وهليكل سوقياهتا. وتطلب حكومة  لقيادهتا  ومقراً 

متديد والية القوة حىت 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1996 619 .

S/PV.3602، الصفحات 2 إىل 5.  619

ميثاق  من   50 المادة  بموجب  مقدمة  طلبات   - حاء 
المفروضة  التدابير  لتنفيذ  نتيجة  المتحدة  األمم 

على يوغوسالفيا السابقة
املداوالت األّولية

 المقرر المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1993 
)الجلسة 3240(: القرار 843 )1993(

يف اجللسة 3240، املعقودة يف 18 حزيران/يونيه 1993، أدرج جملس 
األمن البند املعنون “طلبات مقدمة مبوجب املادة 50 من ميثاق األمم 
يف  السابقة”  يوغوسالفيا  على  املفروضة  التدابري  لتنفيذ  نتيجة  املتحدة 
جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، وجه الرئيس )إسبانيا( انتباه 
أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قد ُأعد يف سياق مشاورات 

اجمللس السابقة 620 .
وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 

القرار 843 )1993(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

إذ يشري إىل قراره 724 )1991( املؤرخ 15 كانون األول/ديسمرب 
1991 بشأن يوغوسالفيا وإىل سائر قراراته ذات الصلة،

وإذ يشري أيضًا إىل املادة 50 من ميثاق األمم املتحدة،
وإذ يدرك أنه ورد عدد متزايد من طلبات املساعدة مبوجب أحكام 

املادة 50 من امليثاق،
 724 بالقرار  عماًل  املنشأة  األمن  جملس  جلنة  أن  يالحظ  وإذ 
)1991( قد أنشأت، يف جلستها 65، فريقًا عاماًل لدراسة الطلبات 

املذكورة أعاله،
يؤكد أن اللجنة املنشأة عماًل بالقرار 724 )1991( موكلة   -  1
مبهمة دراسة طلبات املساعدة مبوجب أحكام املادة 50 من ميثاق األمم 

املتحدة؛
يرحب بقيام اللجنة بإنشاء فريقها العامل ويدعو اللجنة إىل   -  2
أن تقدم، عند إكماهلا دراسة كل طلب، توصيات إىل رئيس جملس األمن 

من أجل اختاذ اإلجراء املالئم.

.S/25956  620
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المقرر المؤرخ 6 تموز/يوليه 1993: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 2 متوز/يوليه 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن 621 ، 
 724 بالقرار  عماًل  املنشأة  األمن  جملس  للجنة  بالنيابة  الرئيس  أحال 
)1991( بشأن يوغوسالفيا، عماًل بالقرار 843 )1993(، توصيات 
اللجنة بشأن طلبات مقدمة من أوغندا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وهنغاريا 
األمم  ميثاق  من   50 املادة  أحكام  مبوجب  مساعدة  على  احلصول 
املتحدة. وسلمت اللجنة، يف توصياهتا، باحلاجة امللحة ملساعدة الدول 
املهتمة وناشدت جيع الدول أن تقوم على أساس عاجل بتوفري مساعدة 
فورية إىل هذه الدول؛ ودعت األجهزة املختصة والوكاالت املتخصصة 
مبنظومة األمم املتحدة إىل النظر يف كيفية جعل براجمها ومرافقها املتصلة 
باملساعدة ذات نفع بالنسبة للدولة املهتمة؛ وطلبت إىل األمني العام أن 

يقدم تقريراً عن تنفيذ هذه التوصيات.
وبرسالة مؤرخة 6 متوز/يوليه 1993 622 ، أبلغ رئيس جملس األمن 

األمني العام مبا يلي:
أكد جملس األمن، بقراره 843 )1993( املتخذ يف 18 حزيران/

بشأن   )1991(  724 بالقرار  عماًل  املنشأة  جلنته  أن   1993 يونيه 
يوغوسالفيا كلفت مبهمة دراسة طلبات املساعدة املقدمة مبوجب أحكام 
املادة 50 من ميثاق األمم املتحدة، وبتقدمي توصيات إىل رئيس جملس 

األمن الختاذ اإلجراء املالئم.
وأحال رئيس اللجنة بالنيابة، برسالة مؤرخة 2 متوز/يوليه 1993، 

توصيات اللجنة فيما يتعلق بأوغندا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وهنغاريا.
األمن بكامل هيئته يف 2 متوز/يوليه  ويف مشاورات عقدها جملس 
1993، مت االتفاق على إبالغكم بالتوصيات املذكورة أعاله اليت قدمتها 
اللجنة فيما يتصل بطلبات املساعدة املقدمة مبوجب أحكام الفقرة 50 
يف  الواردة  اإلجراءات  تنفيذ  بطلب  إليكم  التوجه  وعلى  امليثاق،  من 
بأعمال  القائم  رسالة  طيه نص  إليكم  أحيل  الغرض  وهلذا  التوصيات. 

رئيس اللجنة وضمائمها للعلم واختاذ اإلجراء املالئم.

المقرر المؤرخ 9 آب/أغسطس 1993: رسالة موجهة 
من الرئيس إلى األمين العام

جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 آب/أغسطس   4 مؤرخة  برسالة 
األمن 623 ، أحال رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عماًل بالقرار 724 
)1991( بشأن يوغوسالفيا، عماًل بالقرار 843 )1993(، توصيات 

.S/26040  621

.S/26056  622

.S/26040/Add.1  623

اللجنة بشأن الطلب املقدم من ألبانيا للحصول على مساعدة مبوجب 
أحكام املادة 50 من ميثاق األمم املتحدة 624 .

وبرسالة مؤرخة 9 آب/أغسطس 1993 625 ، أبلغت رئيسة جملس 
األمن األمني العام مبا يلي:

جرى إبالغكم، برسالة مؤرخة 6 متوز/يوليه 1993 موجهة إليكم 
اجمللس،  أعضاء  جيع  باتفاق  األمن،  جمللس  رئيسًا  بصفته  سلفي  من 
بالقرار 724 )1991(  املنشأة عماًل  اللجنة  اليت وضعتها  بالتوصيات 
األمن  جملس  رئيس  إىل  اللجنة  رئيس  قدمها  واليت  يوغوسالفيا،  بشأن 
املادة 50 من  املقدمة من مخس دول مبوجب أحكام  الطلبات  بصدد 
ميثاق األمم املتحدة. وقد ُطلب منكم أيضًا اختاذ اإلجراءات الواردة يف 

تلك التوصيات، حسبما يالئم.
وتلّقيت اآلن رسالة أخرى، مؤرخة 4 آب/أغسطس 1993، موجهة 
إيّل من رئيس اللجنة، يقدم فيها توصية وضعتها اللجنة بالنظر إىل الطلب 
الذي قدمته ألبانيا مبوجب أحكام املادة 50. وقام أعضاء اجمللس اليوم، 
التوصية  باستعراض  يف غضون مشاورات عقدها اجمللس بكامل هيئته، 
املتعلقة بألبانيا، واتفقوا على التوجه إليكم كذلك، على غرار التوصيات 
السابقة، بطلب تنفيذ اإلجراءات الواردة يف التوصية املذكورة أعاله بشأن 
ألبانيا. ويف سبيل ذلك، أحيل إليكم طيه، للعلم واختاذ اإلجراء املالئم، 

نص وضميمة الرسالة املوجهة من رئيس اللجنة.

المقرر المؤرخ 20 كانون األول/ديسمبر 1993: رسالة 
موجهة من الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 14 كانون األول/ديسمرب 1993 موجهة إىل رئيس جملس 
األمن 626 ، أحال رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عماًل بالقرار 724 
)1991( بشأن يوغوسالفيا، عماًل بالقرار 843 )1993(، توصيات 
اللجنة بشأن الطلبني املقدمني من جهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 
وسلوفاكيا للحصول على مساعدة مبوجب أحكام املادة 50 من ميثاق 

األمم املتحدة 627 .
وبرسالة مؤرخة 20 كانون األول/ديسمرب 1993 628 ، أبلغ رئيس 

جملس األمن األمني العام مبا يلي:
جرى إبالغكم برسالتني مؤرختني 6 متوز/يوليه و9 آب/أغسطس 
رئيسني  بوصفهما  سلفي  من  إليكم  موجهتني  التوايل،  على   ،1993

كانت التوصيات مماثلة للتوصيات املقدمة سابقًا.  624

.S/26282  625

.S/26040/Add.2  626

كانت التوصيات مماثلة للتوصيات املقدمة سابقًا.  627

.S/26905  628
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جمللس األمن، باتفاق جيع أعضاء اجمللس، بالتوصيات اليت وضعتها جلنة 
جملس األمن املنشأة عماًل بالقرار 724 )1991( بشأن يوغوسالفيا، 
واليت قدمها رئيس اللجنة بصدد الطلبات املقدمة من ست دول مبوجب 
أحكام املادة 50 من ميثاق األمم املتحدة. وقد ُطلب إليكم أيضًا اختاذ 

اإلجراءات الواردة يف تلك التوصيات حسبما يالئم.
األول/ديسمرب  10 كانون  مؤرخة  أخرى،  رسالة  اآلن  وتلقيت 
1993، وموجهة إيّل من رئيس اللجنة، ويقدم فيها توصيتني وضعتهما 
مقدونيا  وجهورية  سلوفاكيا  من  املقدمني  الطلبني  إىل  بالنظر  اللجنة 
اجمللس  أعضاء  وقام   .50 املادة  أحكام  مبوجب  السابقة  اليوغوسالفية 
باستعراض  هيئته،  بكامل  اجمللس  عقدها  مشاورات  غضون  يف  اليوم، 
التوصيتني املتعلقتني بسلوفاكيا وجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 
واتفقوا على التوجه إليكم كذلك، على غرار التوصيات السابقة، بطلب 
سلوفاكيا  بشأن  أعاله  املذكورتني  التوصيتني  يف  الواردة  اجلزاءات  تنفيذ 
وجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة. ويف سبيل ذلك، أحيل إليكم 
طيه، للعلم واختاذ اإلجراء املالئم، نص الرسالة املوجهة من رئيس اللجنة 

وضميمتيها.

متابعة القرار 81٧ )1993(: رسالة مؤرخة 26   - طاء 
إلى  العام  األمين  من  موجهة   1993 أيار/مايو 

رئيس مجلس األمن
املداوالت األّولية

 المقرر المؤرخ 18 حزيران/يونيه 1993 
)الجلسة 3243(: القرار 845 )1993(

برسالة مؤرخة 26 أيار/مايو 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن 629 ، 
أحال األمني العام، عماًل بالقرار 817 )1993( 630 ، تقريره املؤرخ 14 
الرئيسان  أيار/مايو 1993 بشأن عملية املساعي احلميدة اليت قام هبا 
السابقة  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  التوجيهية  للجنة  املتشاركان 
القبول يف عضوية  الذي نشأ بشأن طلب  بتسوية اخلالف  يتعلق  فيما 
مقدونيا  جهورية  بوصفها  ُقبلت  اليت  الدولة  من  الوارد  املتحدة  األمم 
اليوغوسالفية السابقة 631 . ووجه، يف قيامه بذلك، انتباه أعضاء اجمللس 
املرفق  الواردة يف  املقرتحات  إىل أن موافقة اجمللس يف وقت مبكر على 
اخلامس للتقرير سيساعد األطراف على التوصل إىل اتفاق. وكان املرفق 

.Add.2و Add.1و S/25855  629

اخُتذ القرار 817 )1993( يف اجللسة 3196 املعقودة يف 7 نيسان/أبريل   630

1993 يف إطار البند “قبول أعضاء جدد”. ولالطالع على مزيد من املعلومات، 
انظر الفصل السابع.

S/25855، املرفق األول.  631

تقر  املتشاركني  الرئيسني  من  مقرتحة  معاهدة  مشروع  يتضمن  اخلامس 
احلدود القائمة وتقرر تدابري لبناء الثقة، والصداقة، والتعاون الودي بني 

جهورية اليونان وجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.
عرضه  الذي  املعاهدة  مشروع  إن  التقرير  يف  العام  األمني  وقال 
مشاورات  إىل  استناداً  ُأعد  قد  األطراف  على  املتشاركان  الرئيسان 
مستفيضة مع األطراف. وظلت نقطة اخلالف الرئيسية هي االسم الذي 
من املقرر أن تستخدمه الدولة اليت قبلت يف األمم املتحدة حتت االسم 
املؤقت “جهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة”. فقد كان موقف الوفد 
اليوناين هو أنه ال ينبغي للطرف اآلخر أن يستخدم امسا يف األغراض 
الداخلية أو الدولية يتضمن كلمة “مقدونيا”؛ غري أنه أشار إىل أنه إذا 
ما تعني إدراج هذه الكلمة يف اسم سيستخدم ألغراض داخلية ودولية 
“مقدونيا  اسم  استعمال  توخي  حينئذ  املمكن  من  فإنه  السواء،  على 
السالفية”. أما وفد جهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة فقد رأى أن 
يكون اسم بلده هو “جهورية مقدونيا”. غري أنه أبدى استعداداً ملناقشة 
واقرتح  وحدها.  الدولية  لألغراض  ولكن  بديل،  اسم  استخدام  طرائق 
الرئيسان املتشاركان اسم “جهورية نوفا مقدونيا”، على أن ُيستعمل هذا 

االسم جلميع األغراض الرمسية.
ويف إضافتني للتقرير املقدم يف 3 حزيران/يونيه 1993، أحال األمني 
العام إىل اجمللس بيانًا أصدرته حكومة اليونان يف 27 أيار/مايو 1993 
ورسالة مؤرخة 29 أيار/مايو 1993 موجهة من رئيس جهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة بشأن مشروع املعاهدة. وكررت حكومة اليونان، 
يف بياهنا، اإلعراب عن موقفها وأضافت أن االسم الذي اقرتحه الرئيسان 
املتشاركان يثري صعوبات جة. أما رئيس جهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
يف  واردة  عديدة  أحكام  على  اعرتاضات  رسالته  يف  أثار  فقد  السابقة 
االسم  إن  وقال  املتشاركان  الرئيسان  اقرتحه  الذي  املعاهدة  مشروع 
الدستوري، وهو “جهورية مقدونيا”، ال يعين ضمنيًا تطلعات إقليمية 
أو أّي تطلعات أخرى. بل على النقيض من ذلك، فإن إقرار هذا االسم 
سيمثل إسهامًا هامًا يف حفظ السالم واالستقرار يف املنطقة، وهو من 

املقتضيات األساسية للقرار 817 )1993(،
ويف اجللسة 3243، املعقودة يف 18 حزيران/يونيه 1993، أدرج 
األمني  وتقرير   ”)1993(  817 القرار  “متابعة  املعنون  البند  اجمللس 
العام املذكور أعاله يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمال، وجه 
الرئيس )إسبانيا( انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع قرار632  وإىل رسالة 
مؤرخة 7 حزيران/يونيه 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل 

ألبانيا 633 .
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