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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى لبند الفرعيا اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٣٢   
أيار/مــــــــــــــــايو  ٢٩

٢٠٠٩ 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة    ــم املتحــ ــوة األمــ قــ
حلفظ السالم يف قربص 

(S/2009/248) 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
من االحتـاد الروسـي،   
ــا،   ــني، وفرنســ والصــ
واململكــــة املتحــــدة،  
والواليــــات املتحــــدة 

(S/2009/276) 

عضــو واحــد يف   
 الس (تركيا)

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٧٣القـــ
 ال أحد -  (تركيا) ١- ١٤

٦٢٣٩   
 كـــــانون األول/ ١٤

  ٢٠٠٩ديسمرب 

األمني العـام عـن   تقرير 
ــدة    ــم املتحــ ــوة األمــ قــ
حلفــــــــظ الســــــــالم يف 

؛ (S/2009/609)  قـــربص
ــام    ــني العـ ــر األمـ وتقريـ

املســـــاعي عـــــن بعثـــــة 
ــيت يقــــوم    ــدة الــ احلميــ

يف قــــــــــــربص   ــــــــــــا
(S/2009/610) 

ــرار مقــدم   مشــروع ق
من االحتـاد الروسـي،   
ــا،   ــني، وفرنســ والصــ
واململكــــة املتحــــدة،  
والواليــــات املتحــــدة 

(S/2009/641) 

عضــو واحــد يف   
 الس (تركيا)

ــرار  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٨القـــ
  ال أحد -  (تركيا) ١- ١٤

    
  السابقة يوغوسالفيا يف باحلالة املتعلقة البنود - ٢٥

  واهلرسك البوسنة يف احلالة -ألف 
  عام عرض  

األمــن   جملــس  عقــد ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفتــرة  خــالل  
ثالثـة   واختـذ  واهلرسـك،  البوسنة يف احلالة بشأن جلسات سبع

 إحاطـات  إىل الس، خالل هذه اجللسات، واستمع. قرارات
 بشـأن  السالم اتفاق املعين بتنفيذ السامي املمثل قدمها منتظمة
 يف اجلاريـة  السياسـية  التطورات وتناول فيها واهلرسك البوسنة
 والتعــاون كوســوفو، يف باحلالــة املتعلقــة الاألفعــ وردود البلـد، 
ــع ــة مـ ــة احملكمـ ــة الدوليـ ــخاص حملاكمـ ــؤولني األشـ ــن املسـ  عـ

 يف ارتكبـت  اليت الدويل اإلنساين للقانون اجلسيمة االنتهاكات
 حتقيــق  وقــوة ،١٩٩١ عــام منــذ  الســابقة يوغوســالفيا إقلــيم

ووجـود   األورويب)، االحتـاد  قوة( اجلنسيات املتعددة االستقرار
البلـد، وهـي    يف املتواصل) الناتو( األطلسي مشال حلف ظمةمن

 اســــتمرار كلفهــــا بكفالــــة قـــد  الــــس الــــيت كــــان املنظمـــة 
 واهلرسـك  البوسـنة  يف للسـالم  العـام  اإلطاري لالتفاق االمتثال

 يف البلـــد ذلـــك يف القتـــال أـــى الـــذي )٣٨٧()دايتـــون اتفـــاق(
  .١٩٩٥  عام

 شـهرا  ١٢ ملـدة  مرتني الس مدد الفترة، هذه وخالل  
 حلــف ومنظمــة ورويباأل االحتــاد بوجــود قــوة كــل مــرة اإلذن

 ذلـك  يف مبا امليثاق، من السابع الفصل مبوجب األطلسي، مشال
 مـن  الالزمة التدابري املشاركة مجيع األعضاء اإلذن باختاذ الدول

  .)٣٨٨(مهمتيهما أداء يف معا املنظمتني مساعدة أجل
: ٢٠٠٨ ديسـمرب /األول كـانون  ٥و مايو/أيار ١٩  

    اميالس املمثل قدمهما اللتان اإلحاطتان

 إحاطـة  إىل الـس  اسـتمع  ،٢٠٠٨ مـايو /أيـار  ١٩ يف  
 واهلرسـك  البوسـنة  أن الـس  ذي أبلـغ السامي ال املمثل قدمها

__________ 

)٣٨٧(  S/1995/999.  
). وللحصول على ٢٠٠٩( ١٨٩٥) و٢٠٠٨( ١٨٤٥القراران   )٣٨٨(

فيمـا يتعلـق بواليـة قـوة      مناملزيد من املعلومات، انظـر اجلـزء الثـا   
  االحتاد األورويب.



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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. السياسـية  احلالـة  اسـتقرار  حتقيـق  صـوب  هامـة  خطـوة  اختذت
 اعتمـــاد أعقـــاب يف واهلرســـك غـــدت، وأضـــاف أن البوســـنة

 التوقيـع  وشـك  علـى  الشـرطة،  إصـالح  بشأن جديدين قانونني
 األورويب، االحتـاد  مـع  واالنتساب االستقرار حتقيق اتفاق على

 مشــال حلــف منظمــة مام إىل عضــويةاالنضــ حنــو تتجــه وهــي
 )٣٨٩(السـالم  لس تنفيـذ  التوجيهي الس وتوصل. األطلسي

لعمليــة  الشـروط  مـن  جمموعـة  بشـأن  اآلراء يف توافـق  إىل أيضـا 
 خــاص مكتــب ممثــل إىل الســامي املمثــل مكتــب مــن االنتقــال
 أن مــن الــرغم وعلــى. واهلرســك البوســنة يف األورويب لالحتــاد

 كـان هادئـا   االسـتقالل  كوسوفو إعالن ىاجلمهور عل فعل رد
 رمسيـا وضـع   صربسـكا  مجهورية قيادة فقد ربطت ،)٣٩٠(نسبيا

ــان يف ــتقبل ذلـــك الكيـ ــع كوســـوفو املسـ ــى. بوضـ ــه وعلـ  وجـ
 قـرارا  صربسـكا  جلمهوريـة  الوطنية اجلمعية أصدرت التحديد،

 يف االحتـاد  األعضـاء  الـدول  أغلبيـة  اعترفـت  إذا أنـه  علـى  ينص
 احلـق  صربسـكا  بات جلمهورية كوسوفو، باستقالل األورويب

ــد يف ــا حتديـ ــانوين مركزهـ ــراء   القـ ــق إجـ ــن طريـ ــتقبلي عـ  املسـ
 االدعـاء،  هـذا  علنـا  رفـض  أنه السامي وأوضح املمثل. استفتاء
االنفصـال   واهلرسك البوسنة كياين من ألي حيق ال أنه مؤكدا

 دايتـون، وهـو موقـف    اتفـاق  واهلرسـك، مبوجـب   البوسـنة  عن
  .)٣٩١(السالم تنفيذ لس التوجيهي لسا أيضا تبناه

 مــــن العديــــد إىل واهلرســــك البوســــنة ممثــــل وأشــــار  
ــة التطــورات ــيت حــدثت  اإلجيابي ــذ ال ــاين تشــرين من ــوفمرب/الث  ن

 االنضـمام إىل االحتـاد   بشـأن  إحراز تقـدم  ذلك يف مبا ،٢٠٠٧
__________ 

يف  والبلـدان األعضـاء   .١٩٩٥ عـام  يف السالم تنفيذ أنشئ جملس  )٣٨٩(
 وكنــداوإيطاليــا  الروســي وأملانيــا االحتــاد هــي التــوجيهي الــس

 ورئاســة واليابــان املتحــدة والواليــات املتحــدة وفرنســا واململكــة
 اإلسـالمي  املـؤمتر  ومنظمـة  األوروبيـة  واملفوضـية  األورويب االحتاد

  .)املرفق ،S/1995/1029 انظر:(
 ٢٥، القسم اجلزءهذا للحصول على املزيد من املعلومات، انظر   )٣٩٠(

  باء.
)٣٩١(  S/PV.5894 ٧-٢، الصفحات.  

 وأشـار . األطلسـي  مشـال  حلـف  منظمـة  يف والعضوية رويباألو
مـن   يتعني الوفاء ـا،  عدة التزامات هناك أنه ال تزال إىل أيضا
 واســـتراتيجية الدولـــة، بشـــأن ممتلكـــات قـــانون اعتمـــاد قبيـــل

 جــرائم بشــأن واســتراتيجية القضــاء، قطــاع خبصــوص إصــالح
 يسـعون  مـن  حذر الدستوري، باإلصالح وفيما يتعلق. احلرب

 أن الـذي ميكـن   النهج من مغبة هذا دايتون اتفاق من النيل إىل
 االتفـاق  فاسـتكمال  للخطـر.  سـبق حتقيقهـا   اليت النتائج يعرض
 آراء توافـق  نتيجـة  يكـون  ولكـن جيـب أن   ومستصـوب،  ممكن

  .)٣٩٢(يفرض من اخلارج أبدا وأال توفيقية داخلي وصيغة
 يف أحـرز  الـذي  بالتقـدم  الـس  أعضـاء  ورحب مجيع  

 الشـرطة،  إصـالح  قـانوين  اعتماد سيما وال واهلرسك، بوسنةال
. واالنتســاب االســتقرار حتقيــق اتفــاق علــى الوشــيك والتوقيــع
 ســيادة حتتــرم أن األطــراف علــى مجيــع إن وفــود عــدة وقالــت
 ويف. دايتـون  التفاق وفقا أراضيها، واهلرسك وسالمة البوسنة

اءات عـن معارضـتهم النـد    الـس  أعضـاء  أعـرب  الصـدد،  هذا
 احلـوار  تكثيـف  علـى  وحثـوا  الكيانني أحد الداعية إىل انفصال

القوميـــات تـــنعم  متعـــددة دولـــة حتقيـــق إىل ســـعيا والتفـــاوض
  .  والدميقراطية باالستقرار
 ليوغوسـالفيا  الدولية احملكمة مع بالتعاون يتعلق وفيما  
إفـــالت  ضــرورة عـــدم  علـــى مـــتكلمني عــدة  شـــدد الســابقة، 

 وصـربيا  واهلرسـك  البوسـنة  وحثوا ابالعق اجلرائم من مرتكيب
 إىل اــرمني هــؤالء ونقــل الكامــل مــع احملكمــة  علــى التعــاون

ــائية واليتـــها ــربيا وأعـــرب ممثـــل. القضـ ــالف صـ  عـــن رأي خمـ
 باحتمــال املتعلقــة الســامي املمثــل تقريــر يف الــواردة قــاتللتعلي

وعـدم   تعـاون بلـده   وعـدم  صـربيا  يف العدالة من وجود هاربني
  .)٣٩٣(األحكام القضائية تنفيذ

__________ 

  .٩ - ٧ اتالصفح رجع نفسه،مل  )٣٩٢(
  .٢٧ة الصفح رجع نفسه،امل  )٣٩٣(
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ــل    ــار ممثــ ــني وأشــ ــرادي  أن إىل الصــ ــالن االنفــ  اإلعــ
ــوفو  ــتقالل كوســـــ ــدث الســـــ ــرا أحـــــ ــلبيا أثـــــ ــى ســـــ  علـــــ

املتحدة عـن   واململكة فرنسا من كل وأعرب ممثال.)٣٩٤(الوضع
 يف أليمـا  فصـال  يطوي كوسوفو لاستقال إعالن اعتقادمها بأن

 اآلن وأنـه قـد حـان الوقـت ألن تتطلـع املنطقـة       البلقـان،  تاريخ
  .  )٣٩٥(إطار أوروبا يف املستقبل إىل

 الـس  اسـتمع  ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٥ ويف  
 توقيـع  أن إىل فأشـار . السـامي  املمثـل  قـدمها  أخرى إحاطة إىل

 يونيـــه/حزيـــران ١٦ يف واالنتســـاب االســـتقرار حتقيـــق اتفـــاق
االنتسـاب   حنـو  واهلرسـك  مسرية البوسنة يف هاما شكل معلما

اخلطـاب السـليب ذو    ال يـزال  ذلك، ومع. األورويب ادإىل االحت
ــة القوميــة  ــى   الرتع ــو القاعــدة عل ــة  ه . السياســية صــعيد اجلبه

ــاك وأشــار  اتفــاق تواجــه زالــت كــثرية مــا حتــديات إىل أن هن
 مجهوريـة  وجـود  أو ضـد  وهياكلـها  الدولـة  ضد سواء دايتون،

 جملـس  وأبلـغ . واهلرسك البوسنة كياين أحد بصفتها صربسكا
 إحـراز  مت أنـه  اسـتقر رأيـه علـى    السـالم  تنفيذ جملس بأن مناأل

إىل  السـامي  املمثل مكتب من لالنتقال الشروط تنفيذ يف تقدم
 يـزال  ال وبأنه مع ذلـك  األورويب، لالحتاد خاص مكتب ملمثل

ــاك ــذي الكــثري هن ــتعني ال ــى ســلطات  ي  واهلرســك البوســنة عل
 االحتـاد  قـوة  أن إىل أشـار  وأخـريا، . الستكمال العمل القيام به
أصـغر غـري تنفيذيـة حاملـا      عسكرية إىل بعثة ستتحول األورويب

  .)٣٩٦(تسمح الظروف بذلك
ــل    ــده أن إىل واهلرســك البوســنة وأشــار ممث ــا زال  بل م

ــن  ــام مـ ــرد االهتمـ ــاج ال إىل جمـ ــع حيتـ ــا  اتمـ ــدويل وإمنـ  إىل الـ
ــاعدة ــا املسـ ــاعدة  . أيضـ ــدمي املسـ ــتعني تقـ ــن يـ ــكل يف ولكـ  شـ
 سـلطة  هلـم  دولـيني  ممـثلني  شـكل  يف ومشورة، ولـيس  خدمات

__________ 

  .١٠ة الصفح رجع نفسه،امل  )٣٩٤(
  (اململكة املتحدة). ٢٥(فرنسا)، و ٢٢ة الصفح رجع نفسه،امل  )٣٩٥(
)٣٩٦(  S/PV.6033، ٧-٢ات الصفح.  

 الدبلوماسـية  البلد يتمتعون باحلصانة مؤسسات يف القرار صنع
. ســـيئة عمــا يتخذونـــه مــن قـــرارات   وال خيضــعون للمســـاءلة 

 ةمجهوريــ مــن البالغــة الحتــرام كــل األمهيــة علــى أيضــا وشــدد
بوصـفهما جـزأين أساسـني     واهلرسك البوسنة واحتاد صربسكا

  .)٣٩٧(البوسنة واهلرسك من
 البوسـنة  يف بإحراز التقدم الس وأشاد معظم أعضاء  

 الالزمــة الشــروط بتنفيــذ يتعلــق مــا يف ذلــك يف مبــا واهلرســك،
 وخاصــة األورويب، لالحتــاد خــاص ملمثــل مكتــب إىل لالنتقــال

بيد أن بعـض  . واالنتساب االستقرار حتقيق اتفاق على التوقيع
ــا أســفهم عــن أعــرب األعضــاء ــه  مل ــق علي ــدان  أطل ــبعض فق  ال

 عـن  اإلعـراب  وجـرى . االتفـاق  ذلـك  التوقيع على منذ الزخم
ــق شــديد  ــاخ إزاء قل ــد،   املن ــيما ال السياســي الســائد يف البل  س

 يهــدد اســتخدام خطــاب حيــث علــى التفرقــة ذي نزعــة قوميــة 
  .  البلد دة أراضي هذاووح دايتون اتفاق بتقويض
 للـهياكل  إصـالح  أي أن الروسـي  االحتـاد  ممثـل  وذكر  

 علـى  إال يقـوم  أن ال ميكـن  دايتـون  اتفـاق  مبوجب أنشئت اليت
مـن املعادلـة    نـوع  فـرض  وأن مجيع اجلهات، آراء توافق أساس

ــة ــا باســـــتخدام أو الوصـــــفة، خاصـــ ــلطات يســـــمى مـــ  بســـ
 وأعربت ممثلـة .)٣٩٩(بالفشل عليه وحمكوم مقبول ،غري)٣٩٨(بون

 سـلطات  تسـتخدم  أال ينبغي بأنه اعتقادها عن املتحدة اململكة
ــون ــد بـ ــا وعنـ ــاء إال ملامـ ــدة فحســـب، االقتضـ تلـــك  أن مؤكـ

إطـار   اختـذه يف  قرار أيدها يف السلطات قائمة فعال وأن الس
__________ 

  .١١-٧ اتالصفح رجع نفسه،امل  )٣٩٧(
 ١٠و ٩ يـومي  بون يف عقد الذي السالم تنفيذ مؤمتر اختتام عند  )٣٩٨(

ــانون ــمرب/األول كـ ــول ،١٩٩٧ ديسـ ــس خـ ــذ جملـ ــالم تنفيـ  السـ
 اتفـاق  تنفيـذ  لكفالة قرارات ملزمة سلطات اختاذ السامي للممثل

 عـن  مـوظفي الدولـة   دايتون، وذلك يف عدة حـاالت منـها تغيـب   
 الســامي،  املمثــل رأي يف قيــامهم، أو ســبب دون االجتماعــات

ــات ــهاك االلتزامـــ ــة بانتـــ ــاقا مبوجـــــب القانونيـــ ــر:( التفـــ  انظـــ
S/1997/979، املرفق(.  

)٣٩٩(  S/PV.6033، ١٤ة الصفح.  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 130/1419 

 

ــابع الفصــل ــن الس ــاق م ــت. امليث ــن وأعرب ــدها ع ــل تأيي  للممث
اســتخدام هــذه الســلطات أو عــدم    بشــأن تقييمــه يف الســامي

  .)٤٠٠(استخدامها يف كل مناسبة بعينها
ــارس/آذار ٢٥   ــيني: ٢٠٠٩ مـ ــل تعـ ــامي املمثـ  السـ

 اجلديد

 يف القـرار  الـس  أعـرب  ،٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٥ يف  
 عـن ترحيبـه بتعـيني    أخـرى،  أمـور  بـني  من ،)٢٠٠٩( ١٨٦٩
 مـــارس/آذار ١٣ يف الســالم  تنفيــذ  لـــس التــوجيهي  الــس 
 مريوســالف للســيد خلفــا ســاميا ممــثال إنزكــو فــالنتني ٢٠٠٩

 علمــا الــس وأحــاط. وموافقتــه علــى هــذا التعــيني اليتشــاك،
ــاإلعال ــادرين ننيبــ ــن الصــ ــوجيهي الــــس عــ ــؤرخني التــ  املــ

 بشــأن ٢٠٠٨ نــوفمرب/الثـاين  تشــرين ٢٠ و فربايــر/شـباط  ٢٧
 مــن لالنتقــال الالزمــني والشــرطني اخلمســة باألهــداف الوفــاء

ــب ــل مكتـ ــامي املمثـ ــب إىل السـ ــل مكتـ ــاص ملمثـ ــاد خـ  لالحتـ
  .واهلرسك البوسنة يف األورويب
: ٢٠٠٩ نـوفمرب /الثاين تشرين ٢٣و مايو/أيار ٢٨  

  السامي املمثل قدمهما اللتان اإلحاطتان

 ،٢٠٠٩ نـوفمرب /لثاينا تشرين ٢٣و مايو/أيار ٢٨ يف  
 يتعلـق  فيمـا  السـامي  املمثل قدمهما إحاطتني إىل الس استمع
 بدايـة  منـذ  املنقضـية  الفتـرة  أن إىل فأشـار . دايتون اتفاق بتنفيذ
وعـــدم  السياســـية املشـــاكل باســـتمرار اتســـمت ٢٠٠٩ عـــام

 أجــل مـن  املطلوبـة  الرئيسـية  جـداول األعمـال   يف إحـراز تقـدم  
ــل  ــق التكام ــب وإغــالق األطلســي-األورويب حتقي ــل مكت  املمث

 لسـلطات  أن صربسـكا  مجهوريـة  ومل تستوعب قيادة. السامي
ــة ــانني الدول ــتني والكي ــامل منفصــلتني وواضــحيت  والي  ويف. املع
 البوسـنة  احتـاد  يف السياسيني القادة من عدد دعا نفسه، الوقت

ــة أقــوى علــى مســتوى  إىل االضــطالع بــدور واهلرســك  الدول
__________ 

  .١٦ة الصفح رجع نفسه،امل  )٤٠٠(

. احلـوار  حتسـني  يف أيضـا  ممـا ال يسـهم   ني،دور الكيان وتقليص
 مكتـب  إغـالق  بشـروط  الوفـاء  حنـو  بإحراز تقـدم  يتعلق وفيما
 ممتلكـات  بتوزيـع  املتصلني اهلدفني أن إىل أشار السامي، املمثل
 يــتم مل برتشــكو مقاطعــة علــى اإلشــراف نظــام وإــاء الدولــة

 أن مـن  السـالم  تنفيـذ  جملس يتمكن بالكامل، ولذا مل بلوغهما
 واضـطر املمثـل السـامي   . السـامي  مكتـب املمثـل   بإغالق يأذن

 اـــال الســـتخدام هـــذا يف تقـــدم أيضـــا بســـبب عـــدم إحـــراز
إن  قـال  ذلـك،  ومـع . املناسـبات  مـن  عـدد  يف التنفيذية سلطاته

. خلـت  عدة سنوات تقلص على مدى بون سلطات استخدام
 االحتــاد عمليــة واليــة بتمديــد أكــد مــع الترحيــب اخلتــام، ويف

مـن الضـروري    أن )٢٠٠٨( ١٨٩٥ القـرار  مبوجب األورويب
 يف حتديـد دور اتمـع الـدويل يف    السـالم  تنفيـذ  أن يبت جملس

ــه بعــد  واهلرســك البوســنة ــة املنوطــة ب  مكتــب إغــالق و الوالي
ــل ــرا إىل أن الســامي، املمث ــن امجــةالن التحــديات نظ ــاق ع  اتف

  .  )٤٠١(دايتون ستظل قائمة
 واهلرسـك  البوسـنة  أشار ممثل هاتني اإلحاطتني، على وردا  

أن  مـا انفـك يبـذل كـل مـا يف وسـعه لكفالـة        الـوزراء  جملس أن إىل
 -األورويب التكامــل إىل قُــدما يف طريقهــا واهلرســك البوســنة متضــي

ــة األطلســي ــان،  تتســم، يف يف بيئ ــب األحي  واحلــوار بالتراضــي أغل
 الــيت  النجاحــات إىل بعــض ذلــك أشــار  ومــع. اآلراء يف والتوافــق

باإليفاء باملتطلبـات   يتعلق فيما سيما وال األخرية، اآلونة يف حتققت
ــواردة يف ــق املفوضــية خريطــة ال ــة طري ــر نظــام مــنح   األوروبي لتحري

يف  النجـاح  أن وذكـر . املنظمـة  اجلرميـة  ومبكافحـة  السـفر،  اتتأشري
 جناحـا  أقـل  أخـرى  عمليـات  عليـه  طغت التأشريات حترير نظام منح

 مســألة حتريــر نظــام   ربــط أن علــى وشــدد. إصــالح حمــاوالت أو
 وأعـرب  عكسـية،  نتـائج  سـتنجم عنـه   أخرى عملية بأي التأشريات

 توصـية  العاجل القريب يف األوروبية متنح املفوضية أن يف األمل عن
باعتبـاره مفرطـا    السـامي  املمثـل  تقريـر  وانتقـد . اال هذا يف إجيابية

__________ 

)٤٠١(  S/PV.6130، و٦-٢ات الصفح ،S/PV.6222، ٦-٢ات الصفح.  
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 عضـوا  للتـو  انتخبت قد واهلرسك البوسنة أن إىل مشريا يف السلبية،
شـدد   الدسـتوري،  اإلصـالح  بأمهيـة  اعترافـه  ورغم. األمن جملس يف

 داخلـي وحـل تـوافقي وعلـى أال     وجوب أن يكون مثرة حـوار  على
    .)٤٠٢(من اخلارج يفرض

 تقــدم إلحــراز أســفهم عــن املــتكلمني معظــم وأعــرب  
ــاء حنــو ضــئيل ــب إغــالق بشــروط الوف ــل مكت  الســامي، املمث

 االتفاقيـــة  مـــع  متســـقا جلعلـــه  الدســـتور إصـــالح  ســـيما وال
 األساســــية واحلريــــات اإلنســــان حقــــوق حلمايــــة األوروبيــــة

 عربـوا وأ. املؤسسـات  كفـاءة  حتسـني  إىل الراميـة  واإلصالحات
ــا ــن أيضـ ــق عـ ــاب  إزاء القلـ ــد اخلطـ ــة تزايـ ــة ذي الرتعـ  القوميـ

 ســـلطات جانـــب مـــن ســـيما وال دايتـــون، التفـــاق املنـــاهض
 املمثـل  مكتب دعم إىل االفتقار عن فضال صربسكا، مجهورية

 وشــــدد. الدولــــة مؤسســــات واالعتــــداءات علــــى الســــامي،
 بشــأن التقــدم مــن ضــرورة إحــراز مزيــد علــى أيضــا الكــثريون
 جـرائم  ومالحقـة مـرتكيب   القانون بسيادة املتعلقة اتاإلصالح

ــروا  . احلــرب قضــائيا ــد أن عــدة مــتكلمني أق ــذي بالتقــدم بي  ال
 بإصـدار  مـؤخرا  قيامهـا  ذلك يف مبا واهلرسك، البوسنة أحرزته
  .  نظام منح التأشريات حترير بشأن تشريع

__________ 

)٤٠٢(  S/PV.6130، و٩-٦ات الصفح ،S/PV.6222، ١١-٧ات الصفح.  

 إىل االفتقـار  على مشددا الروسي، االحتاد وأشار ممثل  
إىل  السـامي،  املمثل أعدها اليت التقارير يف والتوازن املوضوعية

 افاألطــر بــني أن التأكيــدات بشــأن مــزاعم تفــاقم االحتكــاك 
 بينــها تتنــاقض مــع نــزاع انــدالع وازديــاد احتمــاالت البوســنية

 الـيت يتلقاهـا   التقـارير  اإلجيابية اليت توصلت إليهـا  االستنتاجات
 ذلـــك، إىل وباإلضـــافة. األورويب االحتـــاد قـــوات مـــن الـــس
 مؤسســة أصــبح قــد نفســه الســامي املمثــل مكتــب أن الحــظ

 اســـتخدام وأن التعجيـــل يف االســـتقرار، زعزعـــة تعمـــل علـــى
يف  التــوتر تصــعيد دون مــربر يقــود ال حمالــة إىل بــون ســلطات

 االحتـــاد أن إىل أشـــار الصـــدد، هـــذا ويف. البوســـنة واهلرســـك
 اآلليـة  لتلـك  حـد  وضـع  منـذ وقـت طويـل إىل    دعا قد الروسي
واهلرســـك مبنظـــور  النظـــر إىل البوســـنة أن وأشـــار إىل. الباليـــة

ــه ــة أورويب ل ــذكر أن رئيســية، أمهي ــط الســعي ف  مســألة إىل رب
ــاد األورويب    ــمام إىل االحتــ ــح لالنضــ ــنة كمرشــ ــع البوســ وضــ

ــادرة  الدســتوري اإلصــالح مبوضــوع ــوارد يف مب ــومتري ال ــن ب  ل
ــوية  ــة التسـ ــود عمليـ ــنة يف يقـ ــك إال البوسـ ــق واهلرسـ  إىل طريـ

 آراء توافـق  مثـرة  يكـون  أن إال ميكن ال الدستوري فالتغيري. مسدود
  .)٤٠٣(خارجية ضغوطودون  مستقلة بصورة داخلي يتحقق

__________ 

)٤٠٣(  S/PV.6130، و ٢٦و ٢٥تان الصــــفح ،S/PV.6222، تان الصــــفح
      .١٧و   ١٦

    واهلرسك البوسنة يف احلالة: اجللسات
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 ملمتنعونا -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٩٤  
  ٢٠٠٨ مايو/أيار ١٩

 /أيار ٦ املؤرخة الرسالة
ــة ٢٠٠٨ مــــايو  املوجهــ
ــني مــــن ــام األمــ  إىل العــ

ــيس ــس رئــ  األمــــن جملــ
)S/2008/300(  

  ٣٧ املادة  
 واهلرســـــــك  البوســـــــنة

 وزراء جملـــــس رئـــــيس(
ــنة  واهلرســـــك)، البوســـ

ــربيا، ــلوفينيا وصــــ  وســــ
  )األورويب االحتاد باسم(

  ٣٩ املادة
ــل ــامي املمثـ ــ السـ ذ لتنفيـ

 اتفاق السالم يف البوسنة
  واهلرسك

 أعضــــــاء مجيــــــع
 وكافــــة الــــس،
  املدعوين
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 ملمتنعونا -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٢١  
ــرين ٢٠ ــاين تشــ  /الثــ

  ٢٠٠٨ نوفمرب

 ١٣ املؤرخـــــة الرســـــالة
ــرين  نـــوفمرب/الثـــاين تشـ
ــة ٢٠٠٨ ــن املوجهـــ  مـــ
ــام األمــني ــيس إىل الع  رئ

 األمـــــــــــــن جملـــــــــــــس
)S/2008/705(  

 الــذي القــرار مشــروع
 (أ)دول ٨ قدمتـــــــــــــــه

)S/2008/720(  

  ٣٧ املادة
 واهلرســــــك، البوســــــنة

  وأملانيا

  ) ٢٠٠٨( ١٨٤٥ القــــــــرار  
  ال أحد) - ال أحد -١٥(

٦٠٣٣  
 /األول كــــــــــانون  ٥

  ٢٠٠٨ ديسمرب

ــالة  املؤرخـــــــــة الرســـــــ
 /الثــــــاين  تشــــــرين  ١٣

 وجهــةامل ٢٠٠٨ نــوفمرب
ــني مــــن ــام األمــ  إىل العــ

ــيس ــس رئــ  األمــــن جملــ
)S/2008/705(  

 بعثـة  أنشـطة  عن تقرير
 االحتــــــــــاد شــــــــــرطة
 البوســــــنة يف األورويب

 واهلرســـــــــــــــــــــــــــك
)S/2008/732، املرفق(  

  ٣٧ املادة
 واهلرســـــــك  البوســـــــنة

 وزراء جملـــــس رئـــــيس(
  واهلرسك) البوسنة

  ٣٩ املادة
 املعــــين الســــامي املمثــــل
  واهلرسك بالبوسنة

 أعضــــــاء مجيــــــع
 ،(ب)الــــــــــــــس

  املدعوين وكافة

  

٦٠٩٩  
ــارس/آذار ٢٥  مـــــــــــ

٢٠٠٩  

 الــذي القــرار مشــروع  
 (ج)دول ٩ قدمتـــــــــــــه

)S/2009/154(  

  ٣٧ املادة
 واهلرســــــك، البوســــــنة

  وإيطاليا، وأملانيا

  ) ٢٠٠٩( ١٨٦٩ القــــــــرار  
  ال أحد) - ال أحد -١٥(

٦١٣٠  
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٨

ــالة  ملؤرخـــــــــةا الرســـــــ
ــار ١٣ ــايو/أيـ  ٢٠٠٩ مـ

 العـام  األمني من املوجهة
 األمــن جملــس رئــيس إىل
)S/2009/246(  

  ٣٧ املادة  
 واهلرســـــــك  لبوســـــــنةا
 وزراء جملـــــس رئـــــيس(

ــنة  واهلرســـــك)، البوســـ
واجلمهوريــــة التشــــيكية 

 االحتـــــــــــاد باســـــــــــم(
  وصربيا ،)األورويب

  ٣٩ املادة
 املعــــين الســــامي املمثــــل
  واهلرسك بالبوسنة

 أعضــــــاء مجيــــــع
 وكافــــة س،الــــ

  املدعوين

  

٦٢٢٠  
ــرين ١٨ ــاين تشــ  /الثــ

  ٢٠٠٩ نوفمرب

 ١٢ املؤرخـــــــة الرســـــــالة
 نـــــوفمرب/الثـــــاين تشـــــرين
ــة ٢٠٠٩ ــن املوجهـــــ  مـــــ
ــني  رئـــيس إىل العـــام األمـ

 األمـــــــــــــــن جملـــــــــــــــس
)S/2009/588(  

 تشـرين  ٨ املؤرخة الرسالة
 ٢٠٠٩ أكتــــــــوبر /األول

 العــام األمــني مــن املوجهــة
ــيس إىل ــس رئـ ــن جملـ  األمـ
)S/2009/525(  

 الــذي القــرار مشــروع
 (د)دول ٩ قدمتــــــــــــــه

)S/2009/591(  

  ٣٧ املادة
 واهلرســــــك، البوســــــنة

  وإيطاليا وأملانيا،

  ) ٢٠٠٩( ١٨٩٥ القــــــــرار  
  ال أحد) - ال أحد -١٥(
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 ملمتنعونا -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢٢٢  
ــرين ٢٣ ــاين تشــ  /الثــ

  ٢٠٠٩ نوفمرب

ــالة  املؤرخـــــــــة الرســـــــ
 /الثــــــاين  تشــــــرين  ١٢

 املوجهــة ٢٠٠٩ نــوفمرب
ــني مــــن ــام األمــ  إىل العــ

ــيس ــس رئــ  األمــــن جملــ
)S/2009/588(  

  ٣٧ املادة  
 واهلرســـــــك  البوســـــــنة

 وزراء جملـــــس رئـــــيس(
ــنة  واهلرســـــك)، البوســـ

ــويد   ــربيا، والســـــ وصـــــ
  )األورويب االحتاد باسم(

  ٣٩ املادة
 املعــــين الســــامي املمثــــل
  واهلرسك بالبوسنة

 أعضــــــاء مجيــــــع
 وكافــــة الــــس،
  املدعوين

  

  
  االحتاد الروسي وأملانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا وكرواتيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.  أ) (  

  ا ببيان بالنيابة عن االحتاد األورويب.أدىل ممثل فرنس  ب) (  
  االحتاد الروسي وأملانيا وإيطاليا وتركيا وفرنسا وكرواتيا واململكة املتحدة والنمسا والواليات املتحدة.  ج) (  
  االحتاد الروسي وأملانيا وإيطاليا وتركيا وكرواتيا وفرنسا واململكة املتحدة والنمسا والواليات املتحدة.    د) (  

    
ــا ــرارات -ء بـ ــس قـ ــن جملـ  ١١٩٩ ،)١٩٩٨( ١١٦٠ األمـ

)١٩٩٩( ١٢٣٩ ،)١٩٩٨( ١٢٠٣ ،)١٩٩٨( ،
١٩٩٩( ١٢٤٤(    

  عام عرض  

 ١٢ األمـن  جملـس  عقد ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترة خالل  
 بيانـا  وأصـدر  )٤٠٤(مغلقـة،  جلسـات  ثـالث  ذلـك  يف مبا جلسة،
 األمــن  جملــس  قــرارات ”املعنــون   البنــد  بشــأن  واحــدا  رئاســيا
١٩٩٨( ١٢٠٣ ،)١٩٩٨( ١١٩٩ ،)١٩٩٨( ١١٦٠(، 
ــاقش)“. ١٩٩٩( ١٢٤٤ ،)١٩٩٩( ١٢٣٩ ــس يف ونـــ  الـــ

 االســــتقالل  وإعــــالن  ،)٤٠٥(كوســــوفو يف احلالــــة  اجللســــات
 تضـطلع  الـيت  واألعمـال  كوسوفو، مجعية عن الصادر االنفرادي

__________ 

ــة   )٤٠٤( ــودة يف  ٥٨٢٢اجللسـ ــاير   ١٦املعقـ ــانون الثاين/ينـ ، ٢٠٠٨كـ
، واجللسـة  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٤املعقودة يف  ٥٨٣٥واجللسة 
  .٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢١املعقودة يف  ٥٨٧١

 األمن جملس قرار سياق يف ترد أا كوسوفو إىل يراد باإلشارات  )٤٠٥(
١٩٩٩( ١٢٤٤.(  

 والقـوة  ،)٤٠٦(كوسـوفو  يف املؤقتـة  لإلدارة املتحدة بعثة األمم ا
  .أخرى مواضيع بني من كوسوفو، يف الدولية األمنية

 مـــــارس/آذار ١١ إىل ينـــــاير/ثـــــاينال كـــــانون ١٦  
    االنفرادي االستقالل كوسوفو إعالن: ٢٠٠٨

 إىل الـس  استمع ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١٦ يف  
ــان ــه أدىل بي ــيس ب ــذي صــربيا رئ ــرض ال ــف ع ــد موق ــن هبل  م

ــز تســوية ضــرورة ــا كوســوفو مرك ــن  املســتقبل يف وميتوهي م
بناءة  بصورة شاركت صربيا أن إىل وأشار. توافقي خالل حل

 بتحديـــد مركـــز املتعلقـــة املفاوضـــات يف املاضـــيتني الســـنتني يف
الـيت   املقترحات من وتقدمت بعدد اجلنويب يف املستقبل، إقليمها

 قياسا علـى  الذايت حلكممن ا ممكن أقصى قدر تؤيد منح اإلقليم
 كونـغ  هونـغ  من كل قضية حلل الصني جلأت إليها اليت الطريقة

ــاو، ــدا وماكـ ــل وفنلنـ ــز  حلـ ــد مركـ ــألة حتديـ ــزر مسـ ــد جـ . آالنـ
 حتـت  الـيت جـرت   نتائج عـن املفاوضـات   مل تتمخض ولألسف،

__________ 

انظـر اجلـزء العاشـر، القسـم األول      املعلومات، من مزيد على لالطالع  )٤٠٦(
  .كوسوفو يف املؤقتة لإلدارة املتحدة بعثة األمماملتعلق بوالية 
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 أن إىل وأشـــار .)٤٠٧(الدوليـــة للوســـاطة اللجنـــة الثالثيـــة رعايــة 
 أن متثلــت يف اآلخــر اجلانــب اتقــدم ـ  الــيت“ الوحيــدة احلجـة ”
 احلالة على املالم كانا الطرف ونظامه ميلوسيفيتش سلوبودان”
تســتحق االســتقالل   كوســوفو وأنــه زعــم أن  ،“كوســوفو يف

شـهدا   وشـعبها  صـربيا  أن وذكـر . السـابق  النظام أخطاء بسبب
 النظـام  ارتكبـها  الـيت  األخطـاء  بفعـل  أوقاتـا حالكـة للغايـة    أيضا

 باختـاذ  صـربيا  اسـتقرار  أن يزعـزع  ألحـد  حيـق  ال السابق، لكـن 
 أحادية اجلانب ستكون هلـا أيضـا عواقـب علـى منـاطق      قرارات
. تعـاين مـن املشـاكل املتعلقـة بالرتعـة االنفصـالية العرقيـة        أخرى

 إضـافية  جهود بذل أن هناك حاجة إىل اعتقاده ولذا أعرب عن
ع واســ ذايت حكــم اجلميــع لكفالــة يقبلــه حــل إىل التوصــل بغيــة

حرمـــان  أن وأكـــد. كوســـوفو أللبـــان احلقـــوق مجيـــع يضـــمن
 رغمـا عنـها   أراضـيها  مـن  يتجـزأ  ال جـزء  مـن  شـرعية  دميقراطية

 احليلولـة  إىل الـس  ودعـا  مليثاق األمم املتحـدة،  انتهاكا يشكل
. كوسـوفو  باسـتقالل  اجلانب تتعلق أحادية اختاذ إجراءات دون
ــام، ويف ــ تعتــرف لــن صــربيا أن علــى شــدد اخلت  باســتقالل داأب

 اإلقليميـــــة  ســـــالمتها  علـــــى وأـــــا ســـــتحافظ   كوســـــوفو،
 القانونية واحلجج الدميقراطية الوسائل مجيع مستخدمة وسيادا

  .)٤٠٨(أو احلرب العنف إىل اللجوء دون ولكن والدبلوماسية،
 عقـــد صـــربيا، رئـــيس بـــه أدىل الـــذي البيـــان وعقـــب  

لـآلراء  أجرى خالهلا رئيس صربيا تبادال  خاصة جلسة الس
 يف الســلطات عــن بالنيابـة  تكلــم الــذي تقـي  هاشــم الســيد مـع 

  .)٤٠٩(كوسوفو
 الـــــس اجتمـــــع ،٢٠٠٨ فربايـــــر/شـــــباط ١٨ ويف  
ــتجابة ــالتني املـــوجهتني اسـ ــربيا ممثلـــي مـــن للرسـ ــاد صـ  واالحتـ

__________ 

للوساطة من ممثلي االحتـاد الروسـي    الدولية الثالثية تألفت اللجنة  )٤٠٧(
  والواليات املتحدة واالحتاد األورويب.

)٤٠٨(  S/PV.5821، ٦-٢ات الصفح.  
  .٥٨٢٢لسة اجل  )٤٠٩(

ــا اللــتني )٤١٠(الروســي  يف للنظــر طارئــة عقــد جلســة فيهــا طلب
 كوســـوفو الصـــربية املقاطعـــة الســـتقالل االنفـــرادي اإلعـــالن
 املؤقتـــة يف الـــذايت احلكـــم مؤسســـات عـــن الصـــادر وميتوهيـــا
  .  )١٩٩٩( ١٢٤٤ للقرار انتهاكا كوسوفو
 الــيت االســتنتاجات أيضــا الــس علــى معروضــا كــانو  

 الـذي  ،)٤١١(كوسوفو بشأن األورويب االحتاد جملس إليها خلص
 جملـس  ورحـب . كوسوفو االستقالل مجعية بإعالن علما أحاط
 اسـتنادا  الـدويل  اتمـع  وجـود  باسـتمرار  أيضـا  األورويب االحتاد

ه فيــ الـدول األعضــاء  أن والحــظ). ١٩٩٩( ١٢٤٤ القـرار  إىل
ــرارات، ســتتخذ ــا ق ــة ملمارســتها وفق ــانون الوطني ــدويل، والق  ال

 من األورويب، وأكد جملس االحتاد. كوسوفو مع عالقاا بشأن
 هلســنكي ووثيقــة املتحــدة األمــم ميثــاق مببــادئ متســكه جديــد

ــة، ــها اخلتامي ــادئ ومن ــة، والســالمة الســيادة مب ــع اإلقليمي  وجبمي
 اعه بأن كوسـوفو تشـكل  اقتن أكد أنه بيد. األمن جملس قرارات
 نظـــرا والقـــرارات، املبـــادئ هـــذه يف ال تشـــكك فريـــدة حالـــة

 والفتـرة  املاضـي  القـرن  مـن  الذي نشـب يف التسـعينات   للصراع
  .)١٩٩٩( ١٢٤٤القرار  يف إطار الدولية لإلدارة املطولة

 إىل األورويب أشــار االحتــاد  ،)٤١٢(مســتقلة رســالة ويف  
ــة إرســال اعتزامــه  يف كوســوفو يف القــانون تتصــل بســيادة بعث

ــرار إطــار ــس ق ــن جمل ــس وأحــاط. )١٩٩٩( ١٢٤٤ األم  ال
  .  كوسوفو يف األورويب لالحتاد خاص ممثل تعيني بقراره علما

 مجعيــة بــأن الــس العــام األمــني أبلــغ اجللســة، ويف  
 إعالنـا  اعتمـدت  قـد  الذايت للحكم املؤقتة كوسوفو مؤسسات
 يــعوقــد صــوت مج. ٢٠٠٨ فربايــر/شــباط ١٧ يف لالســتقالل

نــواب مؤيــدين ذلــك  ١٠٩احلاضــرين البــالغ عــددهم  النــواب
ــالن ــواب  اإلع ــاب ن ــوفو العشــرة  صــرب يف غي ــد. كوس  وأك

__________ 

)٤١٠(  S/2008/103 و S/2008/104ا.تباع  
)٤١١(  S/2008/105.  
)٤١٢(  S/2008/106.  
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 يف الــواردة بالواجبـات  تامــا تقبــل قبـوال  كوسـوفو  أن اإلعـالن 
كـان قـد    الـذي  )٤١٣(وضـع كوسـوفو   لتسـوية  الشامل االقتراح

 مركـــز حتديـــد لعمليـــة العـــام لألمـــني اخلـــاص املبعـــوث أعـــده
 وتعهــد اإلعــالن باســتمرار االمتثــال    . املســتقبل  يف وكوســوف
 مبواصـــلة كوســـوفو ، والتـــزم باســـم)١٩٩٩( ١٢٤٤ للقـــرار
 احلالـة  أن العـام  األمـني  وذكـر . املتحـدة  األمـم  مـع  البناء العمل
 قليـل  عدد باستثناء كوسوفو، أحناء مجيع يف نسبيا هادئة ظلت

 وقـال . شـمال ال يف عنـها  املبلـغ  اليدويـة  بالقنابـل  اهلجمـات  من
 تشغيلية هامـة  آثار األخرية للتطورات إن من احملتمل أن تكون

 وريثما يتم احلصـول علـى توجيهـات   . املتحدة األمم بعثة على
ــة ســـتظل الـــس، مـــن ــرار تعتـــرب البعثـ  )١٩٩٩( ١٢٤٤ القـ

ــها القــانوين اإلطــار ــذ وستواصــل لواليت ــها تنفي  ضــوء يف واليت
 تأكيـد  إعـادة  علـى  فاألطرا مجيع وحث. املستجدة الظروف

 تعـرض  أن ميكـن  بيانـات  أو أعمـال  أي عـن  التزامها باالمتناع
 يف األمــن  ــدد أو العنــف، علــى  حتــرض أو للخطــر، الســلم

  .)٤١٤(لذلك وفقا التصرف وعلى واملنطقة، كوسوفو
ــر ممثــل    ــيكون أنــه إىل صــربيا وذك  ظلــم قــد وقــع  س

 ودميقراطـي  للسالم بلد صغري حمب”جرى حرمان  إذا تارخيي
. ورغمـا عـن إرادتـه    قانونية غري بطريقة أرضه من “أوروبا يف

 متثــل الــيت كوســوفو يف الدولــة الصــربية ولــدت  أن إىل وأشــار
سـوفو  كو بـأن  القائلـة  احلجـة  ورفـض . هويتها من أساسيا جزءا

 اآلن بســبب األخطــاء الــيت ارتكبــها ســلوبودان  تعلــن اســتقالهلا
 وأن األلبان طالبوا باالستقالل حىت قبل سلوبودان ميلوسيفيتش

 االســــتقالل إعــــالن أن علــــى شــــدد وأخــــريا،. ميلوســــيفيتش
 تالفيه علـى النظـام   ميكن ال بضرر ستعود سابقة ميثل االنفرادي

 يف “ن منـاذج كوسـوفو  مـ ”وجـود العشـرات    إىل بالنظر الدويل
__________ 

)٤١٣(  S/2007/168/Add.1.  
)٤١٤(  S/PV.5839، ٥-٢ات الصفح.  

أنه بينمـا ال ـدد صـربيا أحـدا بـالعنف       جديد من وأكد. العامل
  .)٤١٥(باستقالل كوسوفو أبدا تعترف لن فإن حكومته

صـربيا الـذي حظـي     ممثـل  ذلك، طلـب  إىل وباإلضافة  
اختـــاذ  الـــس مـــن الروســـي االحتـــاد بتأييـــد قـــوي مـــن ممثـــل 

 ميثـاق  أحكـام  الكامل جلميـع  لضمان االحترام فعالة إجراءات
 أيضـا  وطلب). ١٩٩٩( ١٢٤٤ وأحكام القرار املتحدة األمم

 إىل فيهـا  لـبس  ال واضـحة  تعليمـات  يصدر أن العام األمني إىل
أن العمـل   ويعلـن  سـلطاته  باسـتخدام  كوسوفو يف اخلاص ممثله

 بــاطال كوسـوفو  انفصـال  القـانوين املتمثــل يف  االنفـرادي وغـري  
االسـتقالل الـذي    ألـا أعلنـت   كوسـوفو  مجعيـة  وحل والغيا،
 الوجـود  أن أيضا وأكد). ١٩٩٩( ١٢٤٤ القرار مع يتعارض
ــين ــدويل األمـ ــوفو، يف الـ ــة  كوسـ ــوة األمنيـ ــة يف  أي القـ الدوليـ

وجــودا حمايــدا إزاء مســألة وضــع     يظــل أن كوســوفو، جيــب 
 الصـرب  وممتلكـات  أرواح محايـة  عن املسؤول ألنه كوسوفو،

  .)٤١٦(اإلقليم يف األلبانية غري الطوائف وغريهم من
 بلـده  إن الروسي االحتاد ممثل قال ذلك، على وعالوة  

 املعتـرف  حـدودها  داخل جبمهورية صربيا سيواصل االعتراف
 يشـكل  االنفـرادي  اإلعـالن  أن علـى  يتفـق  إنـه  وقال. دوليا ا

 ووثيقـة ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ والقرار املتحدة األمم مليثاق انتهاكا
 االحتــاد أن إطــالق بعثــة علــى أيضــا وأكــد. اخلتاميــة هلســنكي
بـدون استصـدار    كوسـوفو  يف القـانون  بسيادة املعنية األورويب

 تتفـق  ال إليهـا  املسندة وأن الوالية الضروري من الس القرار
 االحتــاد بعثــة أن وأكــد). ١٩٩٩( ١٢٤٤ القــرار أحكــام مــع

 الـدويل  املـدين  احلضـور  مـن  جزءا أن تشكل ميكن ال األورويب
ألن بعثـــة األمـــم  نظـــرا القـــرار، ذلـــك يف احملـــدد النحـــو علـــى

 تقريـر  مـن  ١ للفقـرة  وفقا املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو،
__________ 

  .٨-٥ات الصفح رجع نفسه،امل  )٤١٥(
 ١٠-٨(صـربيا)؛ والصـفحات    ٨-٥ات الصـفح  رجع نفسـه، امل  )٤١٦(

  االحتاد الروسي).(
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 املـدين  للحضـور  املخصـص  كل احليز طيتغ ،)٤١٧(العام األمني
 يشــكل أن مــن حــذر وأخــريا،. الــدويل مبوجــب ذلــك القــرار 

 إىل التوصـل  إمكانية يف أمله عن وأعرب خطرية، سابقة القرار
  .  )٤١٨(الطرفان عليه يوافق حل

 املفاوضــات، لفشــل أســفهم عــن ممــثلني عــدة وأعــرب  
 كدولـــة بكوســـوفو ســـتعترف حكومـــام أن ذكـــروا ولكنـــهم

 كوســوفو اســتقالل دويل بعــد أن أصــبح إشــراف حتــت دةجديــ
 وضـع  لتسوية الشامل االقتراح أن إىل وأشاروا. اآلن واقعا ميثل

 إلشـراف اتمـع الـدويل،    اخلاضـع  أوصى باالستقالل كوسوفو
 أعضــاء مــن جــدا واســعة طائفــة بتأييــد حظــي األمــر هــذا وأن

ــع ــدويل، اتمـــ ــا الـــ ــك يف مبـــ ــني ذلـــ ــام األمـــ ــاد العـــ  واالحتـــ
 االعتــراف  أن إىل كرواتيــا ممثــل  أشــار وباملثــل،.)٤١٩(األورويب

 حكومـة  وأن مبفردهـا  دولـة  لكـل  سـيادي  هـو قـرار   باالستقالل
عميــق  حتليــل إثــر إجــراء إجــراءات االعتــراف يف شــرعست بلــده
 كوسـوفو  إعـالن  علـى  املترتبـة  ولآلثار الصلة ذات الوقائع لكل

  .)٤٢٠(استقالهلا
 زمـن الـتفكري يف   فقـد أبـرز أنـه وقـد وىل     بنما ممثلأما   

 خيـارات  إجيـاد  علـى  اآلن التركيز ينبغي أن ينصب االنفصال،
 ناشــد ولــذلك. اإلقليمــي واالنــدماج األعــراق تشــمل تعدديــة

 اسـتقالل  إعالن أيدت اليت البلدان سيما وال األورويب، االحتاد
ليـوم  أن يكفـل أن االنشـقاق السياسـي الـذي وقـع ا      كوسوفو،

 صـربيا  مـن خـالل التسـريع بإدمـاج كـل مـن       حلـه قريبـا   سيتم
__________ 

)٤١٧(  S/1999/672.  
)٤١٨(  S/PV.5839، ١٠-٨ات الصفح.  
(بلجيكـــا)؛ والصـــفحات  ١٢-١١ات الصـــفح رجـــع نفســـه،امل  )٤١٩(

ــا)؛ والصــفحات   ١٥-١٢ (اململكــة املتحــدة)؛   ١٩-١٦(إيطالي
ــفحات  ــتاريكا)؛ والصـــفحات   ٢٤-٢٢والصـ  ٢٦-٢٤(كوسـ

  (فرنسا). ٢٧-٢٦(الواليات املتحدة)؛ والصفحات 
  .٢٢و  ٢١تان الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢٠(

ــة   ثــلفيمــا اكتفــى مم.)٤٢١(وكوســوفو يف تلــك املنظمــة اإلقليمي
 إىل األطـراف  مجيع ودعا باحلالة علما باإلحاطة فاسو بوركينا

  .  )٤٢٢(تفادي أية أعمال عنف
ــتكلمني   ــدوا آخـــرين بيـــد أن مـ ــتعني   أكـ ــان يـ ــه كـ أنـ
ــة الوقـــت مـــن املزيـــد تكـــريس  إعـــالن وأن التفـــاوض، لعمليـ

 أمهيـة  على خاص بوجه وأكدوا. ألوانه سابقا كان االستقالل
 وشـددوا  امليثـاق  يف للـدول  قليميـة اإل والسالمة السيادة احترام
ــع أن علـــى ــدابري مجيـ ــزم التـ ــا يلـ ــا اختاذهـ ــرار وفقـ  ١٢٤٤ للقـ

الـدويل ينبغـي هلمـا     واتمع وأشاروا إىل أن الس). ١٩٩٩(
علــى االســتمرار يف الســعي إىل   وكوســوفو صــربيا أن يشــجعا
  .  )٤٢٣(يقبالن به بالطرق السياسية والدبلوماسية إجياد حل
ــة مــن    ــتكلمني وأعــرب ثل ــق عــن امل ألن اإلعــالن  القل

 الليبيـة  بيـة العر اجلماهريية وذكر ممثل.)٤٢٤(خطرية ينشئ سابقة
ــق       ــده املطل ــى تقي ــس عل ــة مبكــان أن يؤكــد ال ــن األمهي أن م

ــة   أن ميكــن ال جــرى مــا وأن للــدول، بــاحترام الوحــدة الترابي
 مـن  العكـس  وعلـى  .)٤٢٥(سابقة يقاس عليها أو يحتج ا ميثل

 حالـة  ميثـل  كوسـوفو  اسـتقالل  أن إىل ممـثلني  عـدة  ذلك، أشار
ــدة  تفكــك ســياق يف إال افيهــ النظــر ميكــن ال نوعهــا مــن فري

 جديـــدة مســـتقلة،   دول إنشـــاء إىل أدى الـــذي  يوغوســـالفيا
__________ 

  .٢٨و  ٢٧تان الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢١(
  .٢١ة الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢٢(
 ١٥(الصـني)؛ والصـفحتان    ١١و ١٠تان الصـفح  رجع نفسـه، امل  )٤٢٣(

 ٢١(فييـت نـام)؛ والصـفحة     ١٩(إندونيسيا)؛ والصـفحة   ١٦و 
  (جنوب أفريقيا).

 ٢٠و١٩نـام)؛ والصـفحتان   (فييـت   ١٩ة الصـفح  رجع نفسه،امل  )٤٢٤(
  (اجلماهريية العربية الليبية).

  .٢٠ة الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢٥(
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ــة اإلدارة وكــذلك  ســابقة يعتــرب ال مث ومــن لكوســوفو، الدولي
  .  )٤٢٦(بأي حال من األحوال

 ممثـل  رفض األورويب، االحتاد بعثة والية مسألة وبشأن  
 مبوافقــة البعثــة إال تنشــر أن ال ميكــن أنــه فكــرة املتحــدة اململكــة
دأب  األورويب االحتـاد  أن إىل وأشـار . األمـن  جملـس  من صرحية

 مـن  كوسـوفو  يف الدويل املدين ودالوج من جزءا على أن يكون
 األعـوام  تطـورت ومنـت خـالل    املتحـدة  األمم وأن بعثة البداية،
إطـار واليتـها    يف املـتغرية  الظروف مع املاضية، وتكيفت التسعة

 جديـدة  قـرارات  وبـدون أن يتطلـب ذلـك أي    الواسـعة  األصلية
 الـدور  أن العام األمني ويف هذا الصدد، الحظ .)٤٢٧(الس من

ــز ــاد زاملع ــتم ســوف األورويب لالحت ــار  ي ــه يف إط  املفهــوم تقييم
بعثـــة األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف       الشـــامل لعمليـــات 

 محايـة  وأهـداف  كوسوفو يف املتحدة األمم وأهداف كوسوفو،
  .)٤٢٨(والبلقان كوسوفو يف املتحدة األمم تركة

أنــه مهمــا قيــل مــن كــالم جمتــر عــن    بنمــا وذكــر ممثــل  
 قـد ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ احلقيقة، فـإن الواليـة الناشـئة عـن القـرار     

 ــائي أي موعــد حتديــد أن عــدم إىل وأشــار. الوقــائع جتاوزــا
عـاجزين   الـس  أعضـاء  جعل الذي السبب يفسر البعثة النتهاء

. الظــروف حســبما تقتضــيه الواليــة تعــديل بشــأن االتفــاق عــن
 الـس  قرارات يف مجيع ائي موعد أنه يتعني حتديد إىل وأشار

تغــيري املواعيــد النهائيــة وتعديلــها بغيــة   يتســىن حــىت املســتقبل يف
  .)٤٢٩(حتاول التأثري عليها اليت الوقائع مع اتساقها كفالة

__________ 

(اململكـة   ١٨(بلجيكـا)؛ والصـفحة    ١٢ة الصـفح  رجع نفسه،امل  )٤٢٦(
ــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢٥املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢٦(الوالي

  (فرنسا).
  .١٨ة الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢٧(
  .٣١ة الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢٨(
  .٢٨ة الصفح رجع نفسه،امل  )٤٢٩(

 اسـتجابة  الـس  اجتمـع  ،٢٠٠٨ مارس/آذار ١١ يفو  
 اعتـراف  يف املمثل الدائم لصـربيا مـن أجـل النظـر     املقدم للطلب

 االســـتقالل االنفـــرادي علـــى حنـــو غـــري بعـــض الـــدول بـــإعالن
 وزيـــر بـــه أدىل الـــذي البيــان  إىل الـــس واســـتمع.)٤٣٠(قــانوين 

 علـــى اعتراضــاته  عـــن اإلعــراب  كــرر  الـــذي صــربيا  خارجيــة 
 الـدول  من ٢٠حنو  اعتراف أن على وشدد كوسوفو، استقالل
إحـداث مزيـد مـن عـدم      يف أسـهم  كوسوفو باستقالل األعضاء

وجعلـــه متقلـــب  الـــدويل األمـــن يف النظـــام االســـتقرار وانعـــدام
 عاصـمتها  متظلمة من دينية أو فر ألي مجاعة عرقيةاألطوار ويو

 ارتكـب  اإلعالن أن وذكر. دليال إرشاديا لكيفية بلوغ أهدافها
العمل املتأصل يف النظـام الـدويل، ألن    منطق على مباشرا اعتداء

ــرار  ــع  )١٩٩٩( ١٢٤٤الق ــى مجي ــدول يفــرض عل األعضــاء  ال
 سـيادة  رامالسـابع، يتمثـل يف احتـ    الفصـل  ملزما، يف إطار واجبا

ــربيا ــالمتها صـ ــيها وسـ ــرب حـــني ويف. أراضـ ــن أعـ ــه عـ  ترحيبـ
 االحتاد بعثة إنشاء أن أكد صربيا، يف األورويب االحتاد مبشاركة
ــق األورويب ــوجيهي والفري ــدويل الت ــابع ال ــا الت ــل  هل ــان بالفع  يقع

 ال أنشـطتهما  وأن )١٩٩٩( ١٢٤٤ القرار معايري نطاق خارج
 ووثيقــة املتحــدة األمــم يثــاقم مبــادئ إىل حــد كــبري مــع تتوافــق

ــة هلســنكي ــن فكــل. اخلتامي ــة م ــق األورويب االحتــاد بعث  والفري
 املسـاعدة  يف يتمثـل  هـدفا  حددا ألنفسهما قد الدويل التوجيهي

كوسـوفو الــذي مل   وضـع  لتسـوية  الشــامل االقتـراح  تنفيـذ  علـى 
  .)٤٣١(يعتمده الس أبدا

ــه إىل  ٢٠   ــاين/نوفمرب   ٢٦حزيران/يونيـ ــرين الثـ تشـ
 لـإلدارة  املتحـدة  األمم : إعادة تشكيل بعثة٢٠٠٨

  كوسوفو يف املؤقتة

، عــرض األمــني العــام  ٢٠٠٨ يونيــه/حزيــران ٢٠يف   
 ببعثـة  قـدما  املضـي  وتصـوره لسـبل   كوسوفو يف للوضع تقييمه

__________ 

)٤٣٠(  S/2008/162.  
)٤٣١(  S/PV.5850، ٦-٢ات الصفح.  
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 متثـــل بوصـــفها كوســـوفو يف املؤقتـــة لـــإلدارة املتحـــدة األمـــم
يتســـم  كوســـوفو يف ظـــل مشـــهد يف الـــدويل املـــدين الوجـــود
مثــل  األخــرية، التطــورات اهلــائلني. فكــل واحلساســية بالتعقيــد
ــف ــذي العنـ ــز يف جـــرى الـ ــة املراكـ  ميتروفيتشـــا يف اجلمركيـ

 يف جديــد دســتور وإعــالن الصــرب انظَّمهــ الــيت واالنتخابــات
 .عميقـا  البعثـة تغـيريا   فيهـا  تعمل اليت البيئة قد غريت بريشتينا،
الـدويل، شـدد    اتمـع  الـيت يشـهدها   لالنقسامات منه وإدراكا
ــى أن ــم عل ــف اختــذت املتحــدة األم ــاد موق  بشــأن صــارم حي
 أداء علــى قــادرة تعــد لكــن البعثــة مل .مركــز كوســوفو مســألة
مؤقتــة. ومــن مث اقتــرح األمــني   إدارة يــة بوصــفهابفعال مهامهــا

 يف الـــدويل املـــدين للوجـــود التشـــغيلية اجلوانـــب العــام تعـــديل 
 املتحــدة األمــم بعثــة وهيكــل معــامل تشــكيل وإعــادة كوســوفو

باملهـام   االضـطالع  كوسـوفو الـيت ستواصـل    يف املؤقتـة  لإلدارة
 والنقــل واجلمــارك، واحملــاكم، املتصــلة بشــؤون منــها الشــرطة،

ورحـــب  .الصـــريب والتـــراث واحلـــدود، األساســـية، واهلياكــل 
عثة االحتاد األورويب املعنيـة بسـيادة القـانون يف    كذلك بإنشاء ب

، وقـال إن تـويل االحتـاد األورويب القيـام بـدور معـزز       كوسوفو
  .)٤٣٢(خيدم املصاحل العليا لألمم املتحدة

 اجلديـد  وأعرب رئيس صربيا عن القلـق ألن الدسـتور    
ــا الســلطات  يلغــي ــة  عملي ــة لبعث ــم احلالي ــإلدارة املتحــدة األم  ل

 مؤقتـــة وألن تقريـــر مدنيـــة إدارة بصـــفتها كوســـوفو يف املؤقتـــة
 قـرار لل املـربر  غري لالنتهاك بالرضوخ انطباعا األمني العام يعطي

ــال    ).١٩٩٩( ١٢٤٤ ــار اكتمـ ــه، يف انتظـ ــاد بأنـ  العمليـــة وأفـ
 يف كوسـوفو  مركـز  لتقرير) ١٩٩٩( ١٢٤٤ القرار يف املتوخاة

 أن املتحـدة،  األمـم  بقيـادة  الـدويل،  اتمع على يتعني املستقبل،
ــدوره   ــة  احملــوري يواصــل االضــطالع ب ــل يف احملافظ ــى املتمث  عل

 للبعثـة ‘‘ تشـكيل  إعادة”وأي  .كوسوفو يف واالستقرار السالم
أن تكون بقرار من الس. وأعرب أيضا عـن القلـق ألن    ينبغي

__________ 

)٤٣٢(  S/PV.5917 ٥-٢، الصفحات.  

كوسـوفو   يف الدوليـة  األمنيـة  اليت تعتزم القـوة ‘‘ املهام اجلديدة’’
 محاية فيلق انسحاب على االضطالع ا، مبا يف ذلك اإلشراف

 وتـدريب  وتقدمي الدعم فيما يتعلق بإنشـاء  واإلشراف كوسوفو
 يوافـق  مل جديـدة  مؤسسـة  وهي كوسوفو، أمن قوةب يسمى ما

  .)٤٣٣(إنشائها على عملية األمن جملس
سـييديو بصـفته رئـيس كوســوفو     وتكلـم السـيد فـامتري     

وقـد   .جيـدة  مت بصـورة  املركز اجلديد قد إىل فقال إن االنتقال
 وضـــع لتســـوية الشـــامل اســـتند أهـــل كوســـوفو إىل االقتـــراح

ــوفو كإطــــار  تــــوجيهي فاعتمــــدوا دســــتورا جديــــدا     كوســ
وتشـــريعات أخـــرى، وظـــل يســـود معظـــم كوســـوفو اهلـــدوء  
ــة     ــق ببعث ــة. وفيمــا يتعل  والنظــام، باســتثناء حــوادث عنــف قليل

كوسـوفو، أشـار إىل أنـه علـى      يف املؤقتـة  لإلدارة املتحدة األمم
 قـــلفعـــال علـــى ن  البعثـــة مـــدى الســـنوات املاضـــية عملـــت   

اجلديــدة  كوســوفو مؤسســات إىل تــدرجييا احلكــم مســؤوليات
الوضـع.   حتسـن  مـع  موظفيهـا  وعـدد  الفعلي وجودها وقلصت

ورحب بالتايل خبطة األمني العام لتعديل دور البعثة. وأقر بـأن  
األهـم   كوسوفو هو العنصـر  يف األقليات طوائف وضع معاجلة

 صـربيا  السالم. ولذلك أعرب عـن قلقـه لتـرويج    على للحفاظ
 عـن  الصـربية  لألقليـة  العملـي  الفصـل ” يسـميها قادـا   لسياسة
وشدد علـى أن سياسـة التفرقـة    ‘‘. كوسوفو يف األلبانية األقلية
 علـى  املتحـدة  األمم تعمل الذي األعراق املتعدد احلكم تقوض
  .)٤٣٤(١٩٩٩ عام منذ كوسوفو يف تعزيزه

ــا          ــدم ــيت تق ــثلني االقتراحــات ال ــن املم ــد عــدد م وأي
ــادة تشــكيل البعثــة      األ ــق بإع ــا يتعل ــيما فيم ــام، وال س ــني الع  م

وزيادة حجم مشاركة االحتاد األورويب. وذكر عدة مـتكلمني  
أيضا أنه يف غيـاب قـرار لـس األمـن يف هـذه املسـألة، يتمتـع        

 ، بصــالحية )١٩٩٩( ١٢٤٤ األمــني العــام، مبوجــب القــرار    
__________ 

  .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٣٣(
  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٤٣٤(
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و مـا  املـدين الـدويل يف كوسـوفو، علـى حنـ      تغيري شكل الوجود
بيد أن ممثل اململكة املتحدة أعرب عـن  .)٤٣٥(جرى عدة مرات

 بلــده أنــه يأخــذ الوجهــة الــيت يعتقــد  االقتــراح ال أســفه لكــون
ــي ــه       ينبغ ــات املتحــدة أن ــل الوالي ــرب ممث ــا اعت أن يأخــذها، بينم

 يقترح، علـى مـا يبـدو، قيـام     مما كان ينبغي إذ يذهب إىل أبعد
،  يلـزم  كوسوفو ممـا  يف أمدا وأطول أقوى بدور املتحدة األمم

ــام األمـــني ورأى أن ــان العـ ــي كـ ــرف أن ينبغـ ــد يعتـ ــن مبزيـ  مـ
ــه الوضــوح  ــذا تقــوم أن املتحــدة األمــم وســع يف يعــد مل بأن

  .)٤٣٦(الراهنة الظروف ظل يف كوسوفو يف الكبري الدور
 لألمــني وأعــرب ممثــل الصــني عــن اعتقــاده أنــه ينبغــي   

 املعنيــة األطــراف مــع وثيقــة اتصــاالت إجــراء يواصــل أن العـام 
 وممكنة التطبيـق  موثوقية أكثر التشكيل إعادة خطة تكون حىت

    .)٤٣٧(كوسوفو ملسألة املالئم احلل على ومركزة
وشــدد ممــثال االحتــاد الروســي وفييــت نــام علــى أن         
تامــا  ســريانا املفعــول ســاري زال مــا )١٩٩٩( ١٢٤٤القــرار 

صـرحية   موافقـة  ال ميكـن أن تـتم دون   وأن إعادة تشكيل البعثة
اعتــرب ممثــل االحتــاد الروســي كــذلك  و .)٤٣٨(األمــن جملــس مــن

ــة  ــر بعثـ ــاد نشـ ــيادة األورويب االحتـ ــانون لسـ ــوفو  يف القـ كوسـ
الــدويل، دون تكليــف مــن جملــس  التــوجيهي الفريــق وتشــكيل

للمهـــام أو  وقـــال إن أي نقـــل .قـــانونيني غـــري األمــن، أمـــرين 
__________ 

ــا)؛ والصــفحة    ١١-١٠املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٤٣٥(  ١٢(إيطالي
 ١٨و  ١٧والصـفحتان   (فرنسا)؛ ١٤-١٢(بنما)؛ والصفحات 

(بوركينـا فاسـو)؛ والصـفحتان     ١٩-١٨(بلجيكا)؛ والصفحتان 
(اململكــة املتحــدة)؛  ٢٢-٢١(كرواتيــا)؛ والصــفحتان  ٢١-٢٠

(الواليـات   ٢٦-٢٣(كوستاريكا)؛ والصـفحات   ٢٣والصفحة 
  املتحدة).

 ؛)املتحـــــدة اململكـــــة( ٢٢-٢١ الصـــــفحتاناملرجـــــع نفســـــه،   )٤٣٦(
  ).املتحدة اتالوالي( ٢٦-٢٣ والصفحات

  (الصني). ٢٣الصفحة املرجع نفسه،   )٤٣٧(
 ١٧(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ١٥الصــفحة  نفســه، املرجــع  )٤٣٨(

  (فييت نام).

 كوسـوفو  يف املؤقتـة  لـإلدارة  املتحدة األمم بعثة املمتلكات من
أو إىل  كوســوفو يف القــانون لســيادة األورويب داالحتــا بعثــة إىل

 حماولــــة مقبـــول، وأن أي  غـــري  املمثـــل املـــدين الـــدويل نقــــل   
ــراف ــالوجود لالعت ــدين ب ــوفو، يف الــدويل امل ــع كوس تعمــد  م

كما كان الشـأن يف أنشـطة    األمن جملس عن املعلومات إخفاء
  .)٤٣٩(العام، حماولة مرفوضة لألمني السابق اخلاص املمثل

ــه و  ٢٥ويف    ــاين/نوفمرب   ٢٦متوز/يوليـــ ــرين الثـــ تشـــ
٢٠٠٨اخلــاص لــس إىل إحــاطتني قــدمهما املمثــل ، اســتمع ا 
 لــإلدارة املتحــدة لكوســوفو ورئــيس بعثــة األمــم  العــام لألمــني
 كوسوفو. وقـال املثـل اخلـاص يف إحاطتيـه إن احلالـة      يف املؤقتة
 زالـت  مـا  ذلـك،  ومسـتقرة عمومـا. ومـع    ظلـت هادئـة   األمنية
بالتعقيــد. ورغــم  يتصــفان املؤسســي واملشــهد السياســية احلالــة
من الدول األعضاء بكوسوفو حـىت ذلـك احلـني،     ٥٢اف اعتر
 يعـوق  متوقعـا  كـان  ممـا  أبطـأ  بـوترية  االعتـراف  عملية سري فإن

 الفاعلـــة اجلهـــات مـــع عالقـــات إقامـــة علـــى كوســـوفو قـــدرة
 وتعزيـز  الدوليـة،  املنظمـات  عضـوية  إىل واالنضـمام  اخلارجية،

 والرئاســـة احلكومـــة وواصـــلت .الـــذايت احلكـــم مؤسســـات
 اعترفـت  الـيت  األعضـاء  الـدول  مـن  العديـد  مبساعدة ،واجلمعية

 املؤسسـات  علـى  سـلطتها  وبسـط  سـيطرا  توطيـد  بكوسوفو،
 علـى  أصـبح يغلـب   السياسـي  والحظ أن الطـابع  .كوسوفو يف

 وصل حلقة املتحدة حيث أصبحت مثال مبثابة األمم بعثة دور
 مـن  يعـد  وأوضـح بأنـه مل   .وبريشـتينا  بلغـراد  بـني  احلـوار  لعملية

إدارة،  بوصــفها مهامهــا املتحــدة األمــم بعثــة متــارس أن عملــيال
ــد  ــذلك فهــي تعي ــه ول ــدان يف وجودهــا توجي ــز املي ــى للتركي  عل

 تكليفهـا بواليـة   مـع  األلبانيـة،  غـري  الطوائف تقطنها اليت املناطق
 .والداعم الوسيط بدور واالحتفاظ الطوائف تلك مصاحل رصد

يف مجيـع   األورويب الحتـاد ا وأشار أيضا إىل أنه حاملا تنتشر بعثـة 
__________ 

  .)الروسي االحتاد( ١٥ الصفحة نفسه، املرجع  )٤٣٩(
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 يف املؤقتــة لــإلدارة املتحــدة األمــم بعثــة أحنــاء كوســوفو، ســتقوم
  .)٤٤٠(لذلك وفقا وجودها بإعادة النظر يف كوسوفو
وقـف حكومتـه   وأعاد وزيـر خارجيـة صـربيا تأكيـد م      

الرافض الستقالل كوسوفو. وذكـر أيضـا عـددا مـن احلـاالت      
اليت وقعت فيها هجمات أو متييـز ضـد الصـرب يف كوسـوفو.     

ــاين/نوفمرب  ٢٦ومــع ذلــك، ففــي اجللســة املؤرخــة    تشــرين الث
 ، أعلن أنـه قـد مت التوصـل إىل تفـاهم مـع األمـني العـام       ٢٠٠٨

حــدة علــى ســتة يقضــي بتركيــز احلــوار بــني صــربيا واألمــم املت 
ــرطة، واحملـــاكم،      ــي الشـ ــترك وهـ ــام مشـ ــيع ذات اهتمـ مواضـ

ــل  ــارك، والنق ــة،    واهلياكــل واجلم األساســية، واحلــدود اإلداري
. وأعـرب أيضـا   )٤٤١(الصريب (مقتـرح النقـاط السـت)    والتراث

اليت وضعتها صـربيا  ‘‘ الشروط املعقولة’’عن سروره للوفاء ب
 املعنيـة بسـيادة القـانون    واملتمثلة يف اختاذ بعثة االحتـاد األورويب 

يف كوسوفو موقفا حياديا من مسألة مركز كوسوفو وضـمان  
 الشــامل عــدم تكــريس أي جــزء مــن واليتــها لتنفيــذ االقتــراح 

كوســوفو. والحــظ أيضــا أن اجلمعيــة العامــة      وضــع لتســوية
ــوبر   ٨اختــذت يف  ــرارا ٢٠٠٨تشــرين األول/أكت ــل  )٤٤٢(ق حيي

  .)٤٤٣(لعدل الدوليةمسألة مركز كوسوفو إىل نظر حمكمة ا

حسـيين بصـفته وزيـر خارجيـة      وتكلم السيد اسكندر  
كوســـوفو فقـــدم معلومـــات مســـتكملة عـــن اجلهـــود املبذولـــة 
لتجســيد كــل مــن املثــل العليــا واألهــداف الــواردة يف دســتور   

 يضـا أ هنـاك  كوسوفو واالقتـراح الشـامل. والحـظ أنـه كانـت     
 رمسيـا  تعتـرف  مل اليت البلدان جانب من حىت عملية، حتركات
 السـفر وإجيـاد   جـوازات  قبـول  بشـأن  بعد، كوسوفو باستقالل

وأعــرب عــن ثقتــه بــأن  .املســتقلة كوســوفو واقــع لتقبــل ســبل
__________ 

)٤٤٠(  S/PV.5944 ؛ و ٦-٢، الصفحاتS/PV.6025 ٥-٢، الصفحات.  
)٤٤١(  S/2008/354.املرفق ،  
  .٦٣/٣لقرار   )٤٤٢(
)٤٤٣(  S/PV.5944 ؛ و ٩-٦، الصفحاتS/PV.6025 ٩-٥، الصفحات.  

وموضـوعية وأـا    نزيهـة  العـدل الدوليـة سـتكون    فتوى حمكمة
  .  )٤٤٤(ستؤكد من جديد موقف كوسوفو

 معظــم  رحــب ذلــك،  تلــت الــيت  اتاملناقشــ وخــالل  
 بعثــة تشــكيل املتعلقــة بإعــادة العــام األمــني بتوصــيات املــتكلمني

 بعثـة  بنشـر  مسـح  ممـا  كوسـوفو،  يف املؤقتـة  لإلدارة املتحدة األمم
وبتوصـل   كوسـوفو،  يف القـانون  بسـيادة  املعنية األورويب االحتاد
. السـت  إىل اتفـاق بشـأن مقتـرح النقـاط     املتحـدة  واألمم صربيا
 مـا ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ القـرار  أن على املتكلمني من عدد وشدد

 للبعثــة تعــديل أي وعلــى أن ســاري املفعــول ســريانا متامــا، زال
 العامــة اجلمعيــة بإحالــة يتعلــق وفيمــا. حبتــا تقنيــا ســيتخذ طابعــا

ــل  العــدل كمــةنظــر حم إىل املســألة ــة، رحــب ممث ــوب الدولي  جن
رأيه بأن حكم احملكمة  عن وأعرب العامة اجلمعية بقرار أفريقيا

 اململكة ممثل الحظ يف حني ،)٤٤٥(وضعتوضيح السيساعد على 
 من فتوى طلب على فقط وافقت قد العامة اجلمعية أن املتحدة
 ذاهـ  صربيا، وأن طلبتها اليت املسألة بشأن الدولية العدل حمكمة

ــة أن يعــين ال ــة اجلمعي ــذي     العام ــرار ال ــن خــالل الق وافقــت، م
   .)٤٤٦(كوسوفو مركز بشأن صربيا موقف على اختذته،

 الـرئيس  أصدر ،٢٠٠٨ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦ ويف  
 األمـم  بعثـة  عـن  العام األمني بتقرير فيه الس رحب )٤٤٧(بيانا

 يف أخـــذ وبينمـــا ،)٤٤٨(كوســـوفو يف املؤقتـــة لـــإلدارة املتحـــدة
 رحــــب التقريــــر، مــــن وبريشــــتينا بلغــــراد مــــوقفي االعتبــــار

ورحب يف البيـان أيضـا    .الدويل اتمع مع التعاون باعتزامهما
 إطــار يف الدوليـة  األطــراف وسـائر  املتحــدة األمـم  بــني بالتعـاون 

 االحتـاد  جهـود  وباستمرار ،)١٩٩٩( ١٢٤٤ األمن جملس قرار
__________ 

)٤٤٤(  S/PV.5944، و ؛١١-٩ الصفحات S/PV.6025، ١١-٩ الصفحات.  
)٤٤٥(  S/PV.6025 (جنوب أفريقيا). ١٦، الصفحة  
  (اململكة املتحدة). ٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤٦(
)٤٤٧(  S/PRST/2008/44.  
)٤٤٨(  S/2008/692.  
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 بكاملها، البلقان غرب ملنطقة األورويب املنظور لتعزيز األورويب
  .وازدهارها املنطقة استقرار يف حامسا إسهاما يسهم مبا

 تشــــرين األول/أكتــــوبر ١٥ إىل مــــارس/آذار ٢٣  
ــل   : ٢٠٠٩ ــدمها املمث ــة ق  اخلــاص إحاطــات إعالمي

  العام منيلأل

ــارس و/آذار ٢٣ يف   ــران ١٧ مـــ ــه/حزيـــ  ١٥ و يونيـــ
ــوبر  ــس اســتمع ،٢٠٠٩ تشــرين األول/أكت إحاطــات  إىل ال

  .لكوسوفو العام لألمني اخلاص املمثل إعالمية قدمها
 يف اإلعالميـة التطـورات   إحاطاتـه  يف اخلاص املمثل وأوجز  

 مـن  الرغم على أنه إىل أشار وعموما،. البعثة أنشطة وتطور املنطقة
 يف فالوضـع  الفتـرة،  خـالل  بوجـه عـام   مسـتقرة  ظلـت  األوضـاع  أن

حبيث ميكـن أن يفضـي إىل    للقلق، مثرية مسألة يظل كوسوفو مشال
ــةز ــتقرار عزع ــاطق يف االس ــن أخــرى من ــب  مل إذا كوســوفو م يراق

احلامسـة   املهـام  علـى  جهودهـا  ركزت قد البعثة أن وذكر. باستمرار
 الثقــة؛ تعزيــز أجــل مــن األقليــات الطائفيــة شــواغل التاليــة: معاجلــة

 مـع  اخلارجيـة  العالقات مسائل ومعاجلة واملصاحلة؛ احلوار وتشجيع
 يف كوســـوفو مشـــاركة تيســـري ذلـــك يف امبـــ املُعترِفـــة، غـــري الـــدول

 بعثــة االحتــاد األورويب أن إىل والدوليــة. وأشــار اإلقليميــة العمليــات
 يف القــانون ســيادة جمــال يف الكاملــة التشــغيلية املســؤولية تولــت قــد
 ١٢٤٤ القــــــرار إطــــــار يف ،٢٠٠٨ كــــــانون األول/ديســــــمرب ٩
 دياحليـا  املوقـف  ظـل إطـار   ويف ومبوجب السلطة العامـة  )١٩٩٩(

 أشـار  وبريشـتينا،  بلغـراد  بني وفيما يتعلق بالعالقات. املتحدة لألمم
 سـيما  وال ااالت املفتقرة للقدر الكـايف مـن التعـاون،    من عدد إىل

ــراث وقضــايا جمــاالت الشــرطة  ــايف الت ــودين واألشــخاص الثق . املفق
 علـى  الصـربية  والسـلطات  كوسـوفو  أن سـلطات  إىل أشـار  وأخرياً،
 فتــوى علــى تصــرفاا تــأثري إزاء كيفيــة متزايــد قبقلــ تشــعر الســواء
 .لالســتقالل كوسـوفو  إعـالن  شـرعية  بشـأن  الدوليـة  العـدل  حمكمـة 
ــذلك، ونتيجــة ــة أصــبح دور ل ــل يف البعث ــز املتمث ــول إجيــاد تعزي  حل
اضــطالع  الســلطات يف بلغــراد تتوقــع فبينمــا: صــعوبة أكثــر عمليــة

قـد انتـهت    البعثة نأ يف بريشتينا السلطات تعتقد قوي، البعثة بدور
 هنـاك  بـأن  مـا  حـد  إىل وجـود إقـرار   مهمتها. ومع ذلك فقد رصـد 

 معـا  فيهـا  ميكن حلكومة كوسوفو واألمم املتحدة أن يعمـال  جماالت
  .  )٤٤٩(مفيد حنو على

خارجيتــها، يف البيانــات  ووزيــر صــربيا يسرئــ وأعــاد  
ــا،    ــا ــيت أدلي ــد ال ــف تأكي ــن كوســوفو   موق ــت م ــدمها الثاب  بل

ــا. االســتقالل إلعــالن ورفضــهما ــادة ورحب  تشــكيل دور بإع
 عــن وأعربــا كوســوفو، يف املؤقتــة لــإلدارة املتحــدة األمــم بعثــة

ــدمها ــة تأييـ ــاد لبعثـ ــة األورويب االحتـ ــيادة املعنيـ ــانون بسـ  يف القـ
ــة القــوة وجــود إىل احلاجــة اســتمرار وأكــدا و،كوســوف  األمني
نظـر   علـى  املعروضة باملسألة يتعلق وفيما. كوسوفو يف الدولية

 الســـماح للعمليـــة ينبغـــي أنـــه أكـــدا حمكمـــة العـــدل الدوليـــة،
 وأشـار . سياسـي  تـدخل  أي بـدون  جمراهـا  تأخـذ  بأن القانونية

 بروتوكـــول علــى  بوجــه خــاص إىل التوقيــع    اخلارجيــة  وزيــر 
 وبعثــة الصــربية الداخليــة وزارة بــني الشــرطة جمــال يف لتعــاونا

ــتند  األورويب االحتــاد ــذي يس ــاون ممارســات أفضــل إىل ال  التع
 األمـم  بعثة شرطة مع املسائل هذه بشأن طويل أمد منذ القائم

 االحتــاد بعثــة مــع التعــاون حتســن إىل أيضــا وأشــار .املتحــدة
ــل أخــرى، جمــاالت يف األورويب  اخلاصــني عنياملــد تكثيــف مث
ــابعني ــة الت  العــامني املــدعني مــع تعــاوم األورويب االحتــاد لبعث
اخلطـرية، مبـا يف    القضايا بشأن صربيا يف احلرب جبرائم املعنيني

 جـيش  ارتكبـها  ذلك قضية جرائم نزع األعضـاء البشـرية الـيت   
يف بريشـتينا اسـتمرت    كوسـوفو. والحـظ أن السـلطات    حترير

أعــرب أيضــا  وأخــرياً،. يا أخــرىيف عــدم التعــاون بشــأن قضــا
 العمليــة شــرعية ألن القادمــة احملليــة عــن رفضــه لالنتخابــات  

__________ 

)٤٤٩(  S/PV.6097 ، ــفحات ــفحات S/PV.6144؛ و ٥-٢الصــ ؛ ٦-٢، الصــ
  .S/PV.6202و 
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ــها االنتخابيــة  هــذه تنظــيم قــد أخــل ــا مــن جــراء عــدم   برمت
  .)٤٥٠(احملايد وفقا إلطار املوقف االنتخابات

ــم  حســيين، الســيد والحــظ   ــذي تكل ــربصــف ال  ته وزي
 بنـاء  جمـاالت  يف أحـرز  قـد  كـبريا  تقدما أن كوسوفو، خارجية

 ووقعـت  أكثر بكوسوفو كما اعترفت بلدان الدولة مؤسسات
ــة ــواد احلكوم ــاق م ــد صــندوق إىل عضــوية االنضــمام اتف  النق

جهـود   يف صـربيا  مـن تـدخل   واشـتكى . الدويل والبنك الدويل
 الصـرب  طننيللمـوا  املعيشـية  الظـروف  حتسـني  إىل الرامية بلده

 وتـثين  الشـمال،  يف املوازيـة  اهلياكـل  حيث تدعم كوسوفو، يف
ــدعو إىل  عــن الصــربية الطائفــة أعضــاء ــدماج، وت  مقاطعــة االن

ــة االنتخابـــات ــم. البلديـ ــربيا واـ ــة صـ ــا بعرقلـ ــاركة  أيضـ مشـ
  .)٤٥١(األخرى الدولية واهليئات اإلقليمية اهليئات كوسوفو يف

ــب   ــد ورحـ ــن العديـ ــاء مـ ــس أعضـ ــام  يف الـ تعليقـ
وبـاجلهود اجلاريــة لتيســري   البعثــة، تشــكيل إعـادة  مــن باالنتـهاء 

__________ 

)٤٥٠(  S/PV.6097، و (رئيس صـربيا)؛  ١٠-٦ الصفحات S/PV.6144، 
، S/PV.6202 و (وزيـــر خارجيـــة صـــربيا)؛   ١٠-٦ الصـــفحات
  .)صربيا خارجية وزير( ١٠-٥الصفحات 

)٤٥١(  S/PV.6097، و ؛١٢-١٠ الصــــفحات S/PV.6144، الصــــفحات 
  .١٢-١٠ الصفحات ،S/PV.6202 و ؛ ١٣-١١

عــن  عــدة مــتكلمنيلتعــاون بــني بريشــتينا وبلغــراد. وأعــرب   ا
 بشـأن  التعـاون  وعـدم  العرقي التوتر انشغاهلم بتواصل استمرار
 أن علـى  التأكيـد  آخـرون  وواصل متكلمون. الرئيسية القضايا
 علـى  وشـددوا  زمـا قانونـا،  مل يزال ال) ١٩٩٩( ١٢٤٤ القرار

 وعلـى وجـه اخلصـوص، أعـرب    . حامسا يزال ال البعثة دور أن
 للتشـكيك  اولـة حم أي مفـاده أن  رأي عـن  الروسي االحتاد ممثل
 ياكـل  السـتبداهلا  أو املتحـدة  األمـم  بعثـة  وصالحية كفاءة يف

 ســتكون مناقضــة ألــا مقبولــة، غــري اإلقلــيم يف أخــرى دوليــة
 املعتمـد  املتحـدة  األمـم  بعثـة  تشـكيل  إعـادة  حيال الس لنهج

 بعثــة وشــدد علــى أن ممثلــي .٢٠٠٨ نــوفمرب/الثــاين تشــرين يف
 اجتماعــات كــل يف يشــاركوا نأ املتحــدة ينبغــي هلــم   األمــم
 آخــر تقلــيص وقــال إن أي األورويب، االحتــاد بعثــة مــع بلغــراد
 حيـد  ألنـه  مقبـول،  غـري  املتحـدة  األمـم  بعثـة  يف العاملني لألفراد

. الـــس بالواليـــة الـــيت أناطهـــا ـــا الوفـــاء علـــى قـــدرا مـــن
ــاركة مقبوليـــة عـــدم أيضـــا إىل واســـترعى انتبـــاه الـــس   املشـ

 ذلـك  يف مبـا  الدولية، املنتديات يف كوسوفو ممثلي من التعسفية
  .)٤٥٢(املتخصصة ووكاالا املتحدة األمم

__________ 

)٤٥٢(  S/PV.6202 ٢٤-٢٢، الصفحتان.  
    

ــات: قــــرارات جملــــس األمــــن     )، ١٩٩٩( ١٢٣٩)، ١٩٩٨( ١٢٠٣)، ١٩٩٨( ١١٩٩)، ١٩٩٨( ١١٦٠اجللســ
١٩٩٩( ١٢٤٤(  

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢١  
ــانون ١٦ ــاين/ كـ  الثـ

   ٢٠٠٨يناير 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ
لـــــــإلدارة املؤقتـــــــة يف 
ــوفو  كوســــــــــــــــــــــــــــ

)S/2007/768  (  

ــات حكومـــــة   تعليقـــ
ــربيا علـــى تقريـــر    صـ
األمني العام عن بعثـة  
األمم املتحدة لإلدارة 
ــوفو   ــة يف كوسـ املؤقتـ

)S/2008/7 (املرفق ،  

   ٣٧املادة 
  صربيا (الرئيس)  

   ٣٩املادة 
املمثـــل اخلـــاص لألمـــني 
العام لكوسوفو ورئـيس  

عثــــة األمــــم املتحــــدة   ب
لـــــــإلدارة املؤقتــــــــة يف  

  كوسوفو 

    صربيا

ــالة  ٥٨٣٩ ــة  رســـ ــس   ١٧مؤرخـــ ــتنتاجات جملــــ   األمـــــني العـــــام،    ٣٧ املادةاســــ




