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  والثالثونالخامسة الدورة –الجمعية العمومية 

 اللجنة االدارية
 قسمة مصروفات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة :٤٠البند 
 االشتراكات المتأخرة على جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة :٢-٤٠البند 

 االشتراكات المتأخرة على جمهورية
 شتراكية السابقةيوغوسالفيا االتحادية اال

 ملخص
يا  االشتراكات المتأخرة المستحقة على جمهورية يوغوسالف      تالحظيرجى من الجمعية العمومية أن      

 . في األمم المتحدةزالت بدون حل ماخالفة الدولةأن مسائل تالحظ ، واالتحادية االشتراكية السابقة
 ٤الفقرة في : االجراء المعروض على الجمعية العمومية

 عالمراج
  Doc 9790٢٠٠١ أكتوبر ٥ في (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية( 

 مقدمـة -١

 والتـي تبلـغ     ،جمهورية يوغوسـالفيا االتحاديـة االشـتراكية السـابقة        ال تزال االشتراكات المتأخرة على       ١-١
ولقد .   في األمم المتحدة   الخالفةسائل   بانتظار حل لم   تزال قائمة  ، ال ١٩٩٢ الى   ١٩٩٠ا أمريكيا للسنوات    دوالر ٥١٠ ٨٨٢

 وظهـرت الـى     حلهـا لعملية   ١٩٩٢ و   ١٩٩١ خالل العامين    جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة    تعرضت  
وظلت الجمعية العامة لألمم المتحدة تبحث ما اذا كان يتعين طلب دفع المتأخرات مـن الـدول                .  الوجود خمس دول تخلفها   

  وتقدم هذه الورقة تلخيصا لما      .تخلف تلك الدولة، واذا تعين ذلك فعلى أي أساس تقتسم األنصبة من المتأخرات            الخمس التي   
 . اتخذ من اجراءات حتى تاريخه وتقريرا عن آخر التطورات في األمم المتحدة بشأن هذا الموضوع

 ملخص الوضع -٢

 أن جمهورية يوغوسـالفيا  قرر، الذي  A29-2 اعتمدت الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والعشرين القرار        ١-٢
 ال يمكن أن تواصل بصورة تلقائية عضوية جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشـتراكية السـابقة فـي منظمـة                   *االتحادية

 .الطيران المدني الدولي

 ١٤/١٢/٢٠٠٠ الـى االتفاقيـة فـي        )اآلن صربيا والجبل األسود    (انضمت جمهورية يوغوسالفيا االتحادية    ٢-٢
 .١/٢/٢٠٠١ وأصبح من الممكن تحديد نصيبها في االشتراكات ابتداء من ١٣/١/٢٠٠١وأصبحت عضوا في االيكاو في 

                                            

 .، تغير اسم جمهورية يوغوسالفيا االتحادية الى صربيا والجبل األسود٢٠٠٣ فبراير ٤  في  *



 - 2 - A35-WP/23 
 AD/5 

 اشـتراك كرواتيـا      على نسـبتي    وبالموافقة . ١٩٩٢وفينيا الى االيكاو في مايو      انضمت كل من كرواتيا وسل     ٣-٢
مية أيضا على تخفيض نسـبة اشتــراك جمهوريـة    ، وافقت الدورة التاسعة والعشرون للجمعية العمو  )A29-28 (وسلوفينيا

 . كرواتيا وسلوفينيا عن ذلك العام بمقدار نسبتي اشتراك١٩٩٢يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة لعام 
جمهورية وفقا للعرف المشترك المعمول به في منظومة األمم المتحدة ظل رصيد االشتراكات المتأخرة على                ٤-٢

 .واألعوام السابقة مدرجا في سجالت االيكاو ١٩٩٢ االشتراكية السابقة لعام يوغوسالفيا االتحادية

 والثانية والثالثين والثالثـة والثالثـين أن التصـرف          نالحظت الجمعية العمومية في دوراتها الحادية والثالثي       ٥-٢
مسـائل  في  ألمم المتحدة    للبت في ا   انتظارا موقوف   جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة     متأخرات   بخصوص

 .الخالفة

 التطوراتآخر  -٣

 لجنـة  مـن  ٢٠٠٢عـام  لألمم المتحدة خالل دورتها السادسة والخمسين التي عقـدت       طلبت الجمعية العامة     ١-٣
تلـك  شأن قدم تقريرا ب وأن ت جمهورية يوغوسالفيا السابقة  االشتراكات التابعة لألمم المتحدة أن تبحث مسألة المتأخرات على          

 .الى الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة لألمم المتحدة المتأخرات

في تقريرها الى الجمعية العامة لألمم المتحدة أنه وفقا لقواعد القانون الدولي العـام المتعلقـة                الحظت اللجنة    ٢-٣
ية عن مرحلة مـا     بخالفة الدول فيما يتصل بديون الدولة، يحق لألمم المتحدة أن تطلب دفع المتأخرات بصورة كلية أو جزئ                

 البوسـنة  تضـم  وهـي    جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة    الخمس التي تخلف    قبل انفكاك الدولة من الدول      
اآلن صـربيا    (والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وجمهورية يوغوسـالفيا االتحاديـة           

لألمم المتحدة، فانه في حالة مـا اذا قـررت           من النظام المالي     ٦-٥للجنة الى أنه وفقا للقاعدة      وأشارت ا .  )والجبل األسود 
 بصـورة كليـة أو      جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السـابقة     طلب سداد متأخرات    الجمعية العامة لألمم المتحدة     

 وفقـا  الخالفـة  الدول الـى الـدول   ى أساس خالفة  عل الضروري تسوية الحسابات لتعكس نقل التبعات        فسيكون من جزئية،  
 .لألنصبة النسبية التي قد تتم الموافقة عليها

 :يلي خلصت اللجنة الى ما ٣-٣

 أسس فنية لرفعها من السجالت انتظـارا   بوجود المتأخرات ولم تكن ثمة     القول   علىلم يكن هناك تنازع      )أ
 .لحل المسائل القانونية والسياسية ذات العالقة

جمهوريـة  طلب دفـع بعـض المتـأخرات المسـتحقة علـى      قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة  اذا   )ب
، فستكون بحاجة الى تحديد تاريخ حل      أو تلك المتأخرات برمتها    يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة   

 . لكي تحدد مبالغ المتأخرات لمرحلتي ما قبل وما بعد الحلبصفة نهائيةتلك الدولة 

جمهوريـة  المسـتحقة علـى      المتـأخرات    بعـض الجمعية العامة لألمم المتحدة طلب سداد       ا قررت   اذ )ج
 فان الجمعية العامة يمكـن  يوغوسالفيا السابقة والخاصة بمرحلة ما قبل الحل أو تلك المتأخرات برمتها،   

يترتب مـن    بعبء ما    يحدد أيها يفي  أن تدعو الدول الخمس التي تخلف تلك الدولة للتفاوض على اتفاق            
بحاجة الـى أن   الجمعية العامة لألمم المتحدة في هذه المرحلة   وربما ليست .   الديون ديون، وحول مبالغ  

 الى التفـاوض  ألنها قد تدعو تلك الدول بهذاتبحث مسألة األنصبة النسبية للدول التي تخلف تلك الدولة،      
 .على اتفاق بشأن تلك المسألة

ألمم المتحدة أن تطلب سداد المتأخرات على جمهورية يوغوسالفيا السـابقة   الجمعية العامة ل  واذا قررت    )د
بصورة كلية أو جزئية لمرحلة ما بعد الحل، فسيتعين المضي في تناول هذه المسـألة مـع جمهوريـة                   

 .)اآلن صربيا والجبل األسود (يوغوسالفيا االتحادية
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جمهوريـة  عت اتفاقا بشـأن أصـول وخصـوم         خالفة قد وق  الخمس ال دول  أن ال الحظت اللجنة في استنتاجها      ٤-٣
، وشعر بعض األعضاء أن هذا يمكن أن يشكل أساسا لتحديد أنصـبة المتـأخرات               يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة   

التـي  غير أن اللجنة الحظت أن االتفاق لم يدخل حيز النفاذ بعد وأنه لم يشر تحديدا الى االشتراكات                  .  لمرحلة ما قبل الحل   
 .جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشتراكية السابقة لألمم المتحدة والمستحقة على م تدفعل

الى جانـب تقريـر   بحثت اللجنة الخامسة للجمعية العامة لألمم المتحدة المسألة في دورتها السابعة والخمسين              ٥-٣
امنة والخمسين وفي تلك الـدورة أرجـأت        وقررت أن تتناول المسألة بالمزيد من البحث في دورتها الث         .  للجنة االشتراكات 

 .٢٠٠٤تبدأ في سبتمبر المسألة الى الدورة التاسعة والخمسين التي ينتظر أن 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٤

 موضوع االشتراكات المتـأخرة علـى جمهوريـة يوغوسـالفيا           تالحظ أن يرجى من الجمعية العمومية أن       ١-٤
 . في األمم المتحدة لم تحل بعدالخالفةسابقة ومسائل االتحادية االشتراكية ال

 - انتهـى -


