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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 .

.S/25968  632

.S/25892  633
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وبعد ذلك ُطرح مشروع القرار للتصويت واعُتمد باإلجاع بوصفه 
القرار 845 )1993( ويف ما يلي نصه:

إن جملس األمن،
إذ يشري إىل قراره 817 )1993( املؤرخ 7 نيسان/أبريل 1993، 
على  السابقة  اليوغوسالفية  مقدونيا  وجهورية  اليونان  فيه  حث  الذي 
مواصلة التعاون مع الرئيسني املتشاركني للجنة التوجيهية للمؤمتر الدويل 
املعين بيوغوسالفيا السابقة من أجل التوصل بسرعة إىل تسوية للخالف 

القائم بينهما،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ 28 أيار/مايو و3 حزيران/يونيه 
1993 واملقدم عماًل بالقرار 817 )1993(، وكذلك يف بيان حكومة 
اليونان ورسالة رئيس جهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة املؤرخني 27 

و29 أيار/مايو 1993، على التوايل واملرفقني بالتقرير.
التوجيهية  للجنة  املتشاركني  للرئيسني  تقديره  عن  يعرب   -  1
جهود  من  بذاله  ما  على  السابقة  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر 
ويوصي الطرفني بقبول املقرتحات الواردة يف املرفق اخلامس لتقرير األمني 

العام بوصفها أساسًا سليمًا لتسوية اخلالف القائم بينهما؛
حيث الطرفني على مواصلة جهودمها حتت رعاية األمني العام   -  2

من أجل التوصل بسرعة إىل تسوية ملا تبقى من قضايا قائمة بينهما؛
يطلب إىل األمني العام أن يبقي اجمللس على علم بالتقدم   -  3
احملرز يف هذه اجلهود اجلديدة، اليت يتمثل اهلدف منها يف تسوية اخلالف 
القائم بني الطرفني قبل بدء الدورة الثامنة واألربعني للجمعية العامة، وأن 
يقدم تقريراً إىل اجمللس عن نتائجها يف وقت مناسب، ويقرر أن يستأنف 

النظر يف هذه املسألة يف ضوء ذلك التقرير.

المقرر المؤرخ 15 تموز/يوليه 1993: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 13 متوز/يوليه 1993، موجهة إىل رئيس جملس األمن 
السابق  املتشارك  الرئيس  فانس،  سايروس  السيد  أن  العام  األمني  أبلغ 
قد  السابقة،  بيوغوسالفيا  املعين  الدويل  للمؤمتر  التابعة  التوجيهية  للجنة 
قبل طلب األمني العام مواصلة مساعيه احلميدة ملساعدة الطرفني على 
التوصل إىل اتفاق 634 . وسيبدأ السيد فانس مهمته يف 1 آب/أغسطس 
1993. وأعرب األمني العام عن أمله أيضًا، كما ورد يف القرار 845 
)1993(، أن يكون يف اإلمكان حل اخلالف قبل بداية دورة اجلمعية 

العامة الثامنة واألربعني.

.S/26088  634

وبرسالة مؤرخة 15 متوز/يوليه 1993 635 ، أبلغ رئيس جملس األمن 
األمني العام مبا يلي:

 13 املؤرخة  رسالتكم  على  بالشكر  اجمللس  أعضاء  إليكم  يتوجه 
متوز/يوليه 1993 بشأن قرار جملس األمن 845 )1993(، ويرحبون 
بقبول السيد سايروس فانس دعوتكم إىل مواصلة مساعيه احلميدة بغية 
مساعدة الطرفني على حل خالفهما قبل بداية الدورة الثامنة واألربعني 

للجمعية العامة.

المقرر المؤرخ 11 نيسان/أبريل 1994: رسالة موجهة 
من الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 31 آذار/مارس 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن، 
قدم األمني العام إىل اجمللس أحدث املعلومات عن تقدم اجلهود اجلديدة 
وجهورية  اليونان  بني  باخلالف  يتعلق  فيما  إشرافه  حتت  هبا  املضطلع 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 636 . وذكر أن الطرفني اجتمعا، كل على 
حدة، بالسيد فانس يف جنيف يف 10 آذار/مارس 1994. وأبلغ السيد 
فانس الطرفني أن احلالة آخذة يف التفاقم وأن اغتنام الوقت للتوصل إىل 
تسوية بأقصى سرعة ممكنة أمر على جانب كبري من األمهية. وملساعدة 
الطرفني على التوصل إىل أرضية مشرتكة، قدم السيد فانس مشروع اتفاق 
انتهاكها،  جيوز  ال  دولية  حدوداً  بوصفها  احلالية  املشرتكة  احلدود  يقر 
وينص على تدابري لبناء الثقة والصداقة والتعاون بروح اجلوار على أساس 
مشروع املعاهدة. وأطلع الطرفان السيد فانس على آرائهما األّولية بشأن 
يف  مساعدهتما  فانس  السيد  يواصل  أن  على  واتفقا  االتفاق،  مشروع 

جهودمها املبذولة للتوصل إىل تسوية للمسائل املعلقة بينهما.
رئيس جملس  أبلغ   ، 637 نيسان/أبريل 1994  وبرسالة مؤرخة 11 

األمن األمني العام مبا يلي:
آذار/مارس   31 املؤرخة  رسالتكم  يف  األمن  جملس  أعضاء  نظر 
1994 واليت أخطرمت فيها جملس األمن بالتقدم احملرز يف اجلهود اجلديدة 
املضطلع هبا حتت إشرافكم، بشأن اخلالف بني اليونان وجهورية مقدونيا 

اليوغوسالفية السابقة.
وقد طلب مين أعضاء اجمللس أن أبعث إليكم بتأييدهم جلهودكم 
وجلهود مبعوثكم اخلاص السيد سايروس فانس وأعربوا عن أملهم يف أن 

يتعاون الطرفان بالكامل معكم ومع السيد فانس حلل اخلالف بينهما.
ويرجو أعضاء اجمللس منكم أن تطلعوهم على التطورات بالكامل.

.S/26089  635

.S/1994/376  636

.S/1994/415  637
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المقرر المؤرخ ٧ حزيران/يونيه 1994: رسالة موجهة من 
الرئيس إلى األمين العام

يف 27 أيار/مايو 1994، وعماًل بالقرار 845 )1993(، قدم األمني 
التقدم احملرز يف اجلهود اجلديدة اليت يضطلع هبا  مؤقتًا عن  العام تقريراً 
حتت إشرافه مبعوثه اخلاص لتسوية اخلالف بني حكوميت اليونان وجهورية 
بأن  التقرير  يف  العام  األمني  وأفاد   . 638 السابقة  اليوغوسالفية  مقدونيا 
مبعوثه اخلاص عقد سلسلتني من املناقشات مع الطرفني، هبدف التوصل 
إىل تفاهم على مشروع اتفاق مؤقت. وكان هذا املشروع صيغة مكثفة 
الطرفني يف 10  السيد فانس قد قدمه إىل  الذي كان  ملشروع االتفاق 
آذار/مارس 1994. وكان يتناول عدداً حمدوداً من املسائل، من بينها 
مسألة احلدود بني الطرفني، وتفسري دستور جهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
السابقة، ومسألة األنشطة والدعايات العدائية، و“التدابري املضادة” اليت 
مرحلة  يف  للمعاجلة  أخرى  قضايا  ترك  املعتزم  من  وكان  اليونان  اختذهتا 
ثانية. ولكن مل يتمكن الطرفان يف ذلك الوقت من التوصل إىل تفاهم 
بشأن مشروع االتفاق املؤقت. ولذا فقد وافق الطرفان على املشاركة يف 
العام، حوايل يوم  املبعوث اخلاص لألمني  حمادثات أخرى، حتت رعاية 

13 حزيران/يونيه 1994.
جملس  رئيس  أبلغ   ، 639  1994 حزيران/يونيه   7 مؤرخة  وبرسالة 

األمن األمني العام مبا يلي:
نظر أعضاء جملس األمن يف تقريركم املؤرخ 27 أيار/مايو 1994، 
املقدم عماًل بالقرار 845 )1993( بشأن اخلالف بني اليونان وجهورية 

مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.
وطلب أعضاء اجمللس مين أن أنقل إليكم تقديرهم جلهودكم وجهود 
ترحيبهم  عن  يعربون  وهم  فانس.  سايروس  السيد  اخلاص،  مبعوثكم 
لعزمكم  تأييدهم  وعن  رعايتكم  حتت  اآلن  حىت  املتخذة  باخلطوات 
القيام مبزيد من املناقشات يف أسرع وقت ممكن. كما يرحبون مبوافقة كال 
الطرفني على املشاركة يف حمادثات أخرى على مستوى وزراء اخلارجية يف 
13 حزيران/يونيه 1994 أو حنوه. وحيث األعضاء الطرفني على التعاون 
معكم ومع السيد فانس تعاونًا كاماًل للتوصل إىل اتفاق بشأن القضايا 

املعلقة يف أقرب وقت ممكن.
جوهر  عن  الحق  تقرير  تقدمي  بعزمكم  اجمللس  أعضاء  ويرحب 

حمادثات السيد فانس بعد اجتماعاته مع الطرفني يف حزيران/يونيه.

.S/1994/632  638

.S/1994/679  639

المقرر المؤرخ 1٧ آب/أغسطس 1994: رسالة موجهة 
من الرئيس إلى األمين العام

برسالة مؤرخة 5 آب/أغسطس 1994 موجهة إىل رئيس جملس األمن، 
أبلغ األمني العام اجمللس بالتقدم احملرز يف اجلهود اجلديدة اليت جتري حتت 
إشرافه، فيما يتعلق باخلالف بني اليونان وجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

السابقة 640 .
وقال إن احملادثات اليت كان من املعتزم إجراؤها يف 13 حزيران/يونيه 
1994 قد تأجلت، ألسباب خارجة عن إرادة الطرفني. وبداًل من ذلك، 
التقى املبعوث اخلاص لألمني العام بالطرفني يف الفرتة بني 10 و13 متوز/

على  الطرفني  ووافق كال  االسم.  مسألة  معهما  وناقش  يوليه 1994، 
استئناف املناقشات مع املبعوث اخلاص يف اخلريف. والتقى األمني العام 
نفسه بوزير خارجية اليونان يف 12 متوز/يوليه، وبوزير خارجية جهورية 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة يف 13 متوز/يوليه 1994. وقد أكد لكل 
اخلالف  حل  بشأن  عاجل  اتفاق  إىل  الطرفني  بتوصل  اهتمامه  منهما 
بينهما. وأكد كل من الوزيرين رغبة حكومة بلده يف مواصلة املناقشات 
حتت رعاية األمني العام وأعربا صراحة عن تفضيلهما قيام السيد فانس 

مبواصلة بعثة املساعي احلميدة اليت يضطلع هبا.
وبرسالة مؤرخة 17 آب/أغسطس 1994 641 ، أبلغ رئيس جملس 

األمن األمني العام مبا يلي:
آب/أغسطس   5 املؤرخة  رسالتكم  يف  األمن  جملس  أعضاء  نظر 
1994 املقدمة عماًل بالقرار 845 )1993( بشأن اخلالف بني اليونان 

وجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.
املتواصل  تقديرهم  إليكم  أنقل  أن  اجمللس  أعضاء  مين  طلب  وقد 
وهم  فانس.  سايروس  السيد  اخلاص،  مبعوثكم  وجهود  جلهودكم 
املناقشات  آخر جولة من جوالت  قاما يف  الطرفني  أن كال  يالحظون 
املوضوعي  اخلالف  تتناول  مقرتحات  لعدة  شامل  استعراض  بإجراء 

األساسي، وهو اخلالف على االسم.
وقد أعرب أعضاء اجمللس عن شيء من القلق ألنه على الرغم من 
إجراء عدة جوالت من املناقشات بني الطرفني بعد اختاذ القرار 845 
املوضوعي  اخلالف  فإن   ،1993 حزيران/يونيه   18 املؤرخ   )1993(
حل.  دون  قائمًا  يزال  ال   - االسم  على  اخلالف  وهو   - األساسي 
وساورهم القلق أيضًا من العواقب احملتملة الستمرار احلالة الراهنة بالنسبة 
لصون السلم واالستقرار يف املنطقة. وهم يوافقون أمت املوافقة على اآلراء 
اليت أعربتم عنها يف 12 و13 متوز/يوليه لوزيري خارجية جهورية مقدونيا 
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اليوغوسالفية السابقة واليونان واليت مؤداها أن يتوصل الطرفان إىل اتفاق 
مبكر على حل اخلالف القائم بينهما.

املناقشات  مواصلة  يف  الطرفني  برغبة كال  اجمللس  أعضاء  ويرحب 
حتت رعايتكم وبالتزامهما باستئناف تلك املناقشات مع السيد فانس يف 
خريف هذا العام. وهم يطلبون إىل كال الطرفني أن يتعاونا معكم ومع 
السيد فانس على الوجه األكمل من أجل التوصل يف أقرب وقت ممكن 

إىل اتفاق بشأن املسائل املعلقة.

المقرر المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1995 )الجلسة 
35٧9(: بيان من الرئيس

برسالة مؤرخة 13 أيلول/سبتمرب 1995 موجهة إىل رئيس جملس األمن، 
اليونان وجهورية مقدونيا  بأن وزيري خارجية  العام اجمللس  األمني  أبلغ 
اليوغوسالفية السابقة قد وّقعا اتفاقًا مؤقتًا واسع النطاق، يف ذلك اليوم 
يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، حبضوره وحضور السيد فانس 642 . 
الطرفان  يواصل  أن  على  أمور،  االتفاق، يف جلة  من   5 املادة  وتنص 
بالقرارين 817 )1993(  العام وعماًل  املفاوضات حتت رعاية األمني 
و845 )1993( بغية التوصل إىل اتفاق بشأن اخلالف بينهما خبصوص 

اسم جهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.
 ،1995 أيلول/سبتمرب   15 يف  املعقودة   ،3579 اجللسة  ويف 
الفرعي  البند  أعماله  جدول  يف  وأدرج  البند  يف  نظره  اجمللس  استأنف 
اليوغوسالفية  مقدونيا  وجهورية  اليونان  بني  املؤقت  “االتفاق  املعنون 
أنه قد  الرئيس )إيطاليا(  إقرار جدول األعمال، أعلن  السابقة”. وبعد 
ُأذن له، يف أعقاب مشاورات أجريت فيما بني أعضاء جملس األمن، بأن 

يديل بالبيان التايل نيابة عن اجمللس 643 :
وجهورية  اليونان  بني  املؤقت  االتفاق  بتوقيع  األمن  جملس  يرحب 
بني  جديدة  عالقة  إقامة  إىل  ويتطلع  السابقة،  اليوغوسالفية  مقدونيا 
الطرفني على أساس القانون الدويل وعالقات السالم والصداقة. ويعتقد 

اجمللس أن االتفاق سيسهم يف توطيد االستقرار يف املنطقة.
املبعوث  العام وعلى  األمني  الطرفني وعلى  اجمللس على كال  ويثين 
اخلاص لألمني العام السيد سايروس فانس، ومبعوث الواليات املتحدة 
السيد ماثيو نيميتز، ملا بذلوه من جهود من أجل حتقيق هذا اإلجناز اهلام، 
ويشجعهم   .)1993( و845   )1993(  817 اجمللس  بقراري  عماًل 
الطرفني كما  املتبقية بني  اجمللس على مواصلة جهودهم حلل اخلالفات 

حيث الطرفني على تنفيذ االتفاق املؤقت تنفيذاً تامًا.
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بعثات مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا في سنجق   - ياء 
يوغوسالفيا  بجمهورية  وكوسوفو،  وفويفودينا 

االتحادية )صربيا والجبل األسود(
املداوالت األّولية

المقرر المؤرخ 19 آب/أغسطس 1993 )الجلسة 
3262(: القرار 855 )1993(

برسالة مؤرخة 20 متوز/يوليه 1993 موجهة إىل رئيس جملس األمن، 
أحال ممثل السويد رسالة حتمل التاريخ نفسه من رئيس جملس وزراء مؤمتر 
األمن والتعاون يف أوروبا أبلغ فيها اجمللس، وفقًا للمادة 54 من امليثاق 
هناية حزيران/ االحتادية سحبت، يف  يوغوسالفيا  بأن حكومة جهورية 

يونيه 1993، قبوهلا لبعثات مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا يف سنجق 
وكوسوفو وفويفودينا وتعاوهنا معها 644 . وذكر رئيس جملس الوزراء أيضًا 
أن الدول املشاركة يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ترى أن القرار الذي 
اختذته سلطات بلغراد يؤدي إىل تفاقم األخطار احلالية اليت يتعرض هلا 

السلم واألمن يف املنطقة.
جملس  رئيس  إىل  موجهة   1993 متوز/يوليه   23 مؤرخة  وبرسالة 
األمن، أحال ممثل السويد رسالة حتمل التاريخ نفسه موجهة من رئيسة 
يوغوسالفيا،  خارجية  وزير  إىل  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  مؤمتر  جملس 
رئيسة  وناشدت   . 645 باملوضوع  يتصل  الرئيسة  من  بيان  إىل  باإلضافة 
يوغوسالفيا  جهورية  سلطات  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  مؤمتر  جملس 
االحتادية أن ترجع عن قرارها عدم السماح لبعثات املؤمتر مبواصلة أنشطتها 
وأن تبدي استعدادها للتقيد باملعايري واملبادئ اليت قبلتها بوصفها دولة 

مشاركة يف املؤمتر.
ويف اجللسة 3262، املعقودة يف 9 آب/أغسطس 1993، أدرج 
اجمللس يف جدول أعماله البند املعنون “بعثات مؤمتر األمن والتعاون يف 
االحتادية  يوغوسالفيا  وفويفودينا وكوسوفو، جبمهورية  أوروبا يف سنجق 
)صربيا واجلبل األسود( والرسالتني املذكورتني أعاله. وبعد إقرار جدول 
إىل  طلبه،  على  بناًء  ديوكيتش،  دراغومري  السيد  اجمللس  دعا  األعمال، 
وجهت  مث  البند.  مناقشة  خالل  اجمللس  طاولة  حول  له  مكان  اختاذ 
قرار  انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشروع  املتحدة(  )الواليات  الرئيسة 
إىل  وكذلك   ، 646 السابقة  اجمللس  مشاورات  سياق  يف  ُأعد  قد  كان 
رسالتني مؤرختني 28 متوز/يوليه و3 آب/أغسطس 1993 موجهتني إىل 
األمني العام من ممثل يوغوسالفيا 647 . وكانت الرسالتان حتيالن رسالتني 
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