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  والثالثون السابعةالدورة  –جمعية العمومية ال
  اللجنة اإلدارية

متأخرات االشتراكات المستحقة على جمهورية يوغوسالفيا االتحاديـة   :من جدول األعمال ٦٦البند 
  االشتراكية السابقة

المستحقة على جمهورية شتراكات متأخرات اال
  يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة

  )مجلس اإليكاومن مقدمة ورقة (

  التنفيذي الموجز
دوالر  ٥١٠ ٨٨٢ البالغةجمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة  على شتراكاتاالتبقى متأخرات 

 الدولة ، مستحقة في انتظار إيجاد حل للمسائل المتعلقة بخالفة١٩٩٢إلى  ١٩٩٠أمريكي، والمرتبطة بالسنوات من 
  . األمم المتحدة داخل

جمعية العمومية اإلحاطة علما باالشتراكات المستحقة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية يرجى من ال: جراءإلا
وعند تزويد الجمعية . داخل األمم المتحدة الدولة وباقتراب إيجاد حل للمسائل المتعلقة بخالفةاالشتراكية السابقة 

. لكي تنظر فيها ، فإنها ستعرض على الجمعية العمومية لإليكاوةلغ غير المسدداة بالمعلومات عن أنصبة المبامالع
  .وفي انتظار ذلك ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى

 دافاأله
  :ةاالستراتيجي

  .٤و ١دعم التنفيذ رقم  تيستراتيجيبا ورقة العمل هذه مرتبطة

  .ال تنطبق  :اآلثار المالية
 Doc 9902, Assembly Resolutions in Force (as of 28 September 2007)  :المراجع
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  مقدمة  -١
عملية تفكك أدت إلى  ١٩٩٢و  ١٩٩١شهدت جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة بين عامي   

سداد ما إذا كانت ستطلب الحصول على وتنظر الجمعية العامة لألمم المتحدة في. دول خـلَـف إلى حيز الوجود ٥ظـهور 
خـلَف، وإذا كان األمر كذلك، ما هي األسس التي ينبغي االعتماد عليها لتوزيع الخمس ال من الدولالمتأخرات المستحقة 

لتقارير الصادرة عن آخر االمتخذة إلى يومنا هذا و اإلجراءاتورقة العمل هذه ملخصا عن  موتقد. رات المستحقةهذه المتأخ
  .المتحدة في هذا الشأن األممالمستجدات داخل 

 حالةال موجز  -٢

ورية ، الذي حدد أنه ال يمكن لجمه٢-٢٩اعتمدت الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والعشرين القرار رقم   ١- ٢
  .يوغوسالفيا االتحادية أن تواصل بشكل تلقائي شغل مقعد جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية لدى اإليكاو

عضوا فـي االيكـاو    وأصبحت ١٤/١٢/٢٠٠٠تفاقية في االية إلى تحادوقد انضمت جمهورية يوغوسالفيا اال  ٢-٢
اسـم   ٤/٢/٢٠٠٣وتغيـر فـي   . ١/٢/٢٠٠١المقررة اعتبارا مـن   األنصبةخاضعة لنظام  وأصبحت، ١٣/١/٢٠٠١ في

وبعد اإلعالن عن االستقالل الذي اعتمدته جمعيـة الجبـل   . ليصبح صربيا والجبل األسودة تحاديجمهورية يوغوسالفيا اال
ما فـي  منظومة األمم المتحدة، ب داخل، تواصل جمهورية صربيا شغل مقعد صربيا والجبل األسود ٣/٦/٢٠٠٦األسود في 
 األسـود الجبـل   أصـبح وقـد   .األسودصربيا والجبل "بدال من اسم " جمهورية صربيا"وينبغي استخدام اسم . ذلك اإليكاو

  .وهي دولة غير متعاقدة لدى اإليكاو" األسودجمهورية الجبل "المتحدة تحت اسم  األممعضوا في  ٢٢/٦/٢٠٠٦ في
 اشـتراكات وفي ضوء الموافقة على أنصبة . ١٩٩٢ مايوفي  ا إلى اإليكاويانضمت كل من كرواتيا وسلوفينو  ٣-٢

، وافقت الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والعشرين أيضـا علـى تقلـيص    )٢٨-٢٩القرار (ا نيكل من كرواتيا وسلوفي
يا لتلـك  من خالل األنصبة المستحقة على كرواتيا وسـلوفين  ١٩٩٢يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية لعام جمهورية أنصبة 
  .السنة

جمهوريـة  فقا للممارسة المعمول بها داخل منظومة األمم المتحدة، فإن رصـيد االشـتراكات المتـأخرة ل   وو  ٤-٢
  .في كتب اإليكاو حفظهاالسنوات السابقة جرى و ١٩٩٢لعام  االشتراكيةيوغوسالفيا االتحادية 

بأن توزيـع متـأخرات اشـتراكات     ٣٦و  ٣٥و  ٣٣و  ٣٢و  ٣١والحظت الجمعية العمومية في دوراتها   ٥-٢
  . في انتظار تحديد المسائل المتعلقة بالخالفة داخل األمم المتحدة وسالفيا االتحادية االشتراكية ظل عالقاجمهورية يوغ

  آخر المستجدات  -٣
، ٢٤/١٢/٢٠٠٨فـي   ٦٣/٢٤٩القرار  ،خالل دورتها الثالثة والستين ،ة لألمم المتحدةاعتمدت الجمعية العام  ١-٣

  .بشأن مسألة المتأخرات المستحقة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة
  :الجمعية العمومية  ٢-٣

يوغوسالفيا االتحادية االشـتراكية   جمهورية توزيع االشتراكات المقررة غير المسددة إلى حساب تقرر "  )١  
يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية، مع مراعاة جمهورية لبين الدول الخلف .. .٢٧/٤/١٩٩٢لغاية السابقة 

الدول الخلف األمين العام بأنها لم يعد لهـا وجـود كجـزء مـن     غ فيها كل دولة من ـالمواعيد التي تبلّ
  "...جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية
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ـ يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية على جمهورية ، في هذا الصدد، الدول الخلف لتحث "  )٣    إبالغ التعجيل ب
  ".أعاله ١األمين العام بخصوص أنصبة المبالغ والقروض غير المسددة، وفقا للفقرة 

يوغوسالفيا السابقة لكي جمهورية النظر في مسألة االشتراكات المقررة غير المسددة إلى حساب  تقرر "  )٤  
أعـاله، وأن حـل مسـألة     ٣ن العام للمعلومات المطلوبة في الفقرة نهائي فور استالم األمي بشكلتُحل 

وغوسالفيا السابقة لألمم المتحدة ال يسري إال على هذه المستحقة على ياالشتراكات المقررة غير المسددة 
  ."بالموضوع صلةذات المسألة، دونما المساس بأي قرارات ومسائل أخرى 

 ى ــانته ـ


