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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
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

ــباط/فرباير  ١٨             شـــــــ
٢٠٠٨    

ــباط/فرباير   ٢٠٠٨شــــ
ــيس   ــة إىل رئــــ موجهــــ
جملس األمن من املمثـل  
ــربيا لـــدى    ــدائم لصـ الـ
األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة 

)S/2008/103((أ)    
ــة   ــالة مؤرخـــ  ١٧رســـ

ــباط/فرباير  ٢٠٠٨ شــــ
ــيس   ــة إىل رئــــ موجهــــ

مثـل  جملس األمن من امل
الدائم لالحتاد الروسـي  
لـــدى األمـــم املتحـــدة   

)S/2008/104((ب)    

االحتاد األورويب بشـأن  
كوســـــــوفو ومنطقـــــــة 
ــة  ــان الغربيــــــــ البلقــــــــ

)S/2008/105(املرفق ،  
ــن    ــة مــ ــالة موجهــ رســ
االحتاد األورويب بشـأن  
ــذه   ــذي اختــ ــرار الــ القــ
بنشــــــر بعثــــــة معنيــــــة 
ــانون يف  ــيادة القــــ بســــ
كوســــــــــــــــــــــــــــــوفو 

)S/2008/106 (املرفق ،  

ومجيــــع أعضــــاء   صربيا (الرئيس) 
  الس، وصربيا

٥٨٥٠  
ــارس  ١١ آذار/مـــــــــ

٢٠٠٨    

ــة   ــالة مؤرخـــــ  ٦رســـــ
ــارس   ٢٠٠٨آذار/مــــــ

ــيس   ــة إىل رئــــ موجهــــ
جملس األمن من القـائم  
باألعمال بالنيابة للبعثة 
الدائمــة لصــربيا لـــدى   
األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة 

)S/2008/162((ج)    

   ٣٧املادة   
ــر يا (وزيـــــــــــر بصـــــــــ

  اخلارجية) 

    صربيا

٥٩١٧  
ــ ٢٠   هحزيران/يونيــ

٢٠٠٨      

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

)S/2008/354  (  

ــن   ــة مـ ــالة موجهـ رسـ
ــربيا  يطلـــب ممثـــل صـ

ــة   ــد جلســـ ــه عقـــ فيـــ
 للمجلـــــــــــــــــــــــــــس

)S/2008/401  (  

   ٣٧املادة 
  صربيا (الرئيس) 

   ٣٩املادة 
  يديو يالسيد فامتري س

األمـــــني العـــــام، 
مــــــــــــــن  ١٣  و

أعضــــــــــــــــــــــاء 
ــس ، (د)الـــــــــــــ
  واملدعوون 

  

٥٩٤٤  
 همتوز/يوليــــــــــــ ٢٥ 

٢٠٠٨    

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

)S/2008/458  (  

   ٣٧املادة   
  يا (وزير اخلارجية)  بصر

   ٣٩املادة 
ــني   ــاص لألمــ ــل اخلــ املمثــ

الســيد ؛ والعـام لكوسـوفو  
  اسكندر حسيين 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــلو ،الــــس  كــ
  املدعوين

  

٦٠٢٥  
ــرين ٢٦ ــاين/ تشـ  الثـ

   ٢٠٠٨نوفمرب 

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحـــ ــة األمـــ بعثـــ
لـــــــــإلدارة املؤقتـــــــــة يف 
ــوفو  كوســــــــــــــــــــــــــــــــ

)S/2008/692  (  

   ٣٧املادة   
ألبانيا، وأملانيا، وصـربيا  

  (وزير اخلارجية)  
   ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمــ ــل اخلــ املمثــ
الســيد ؛ والعـام لكوسـوفو  

  حسيين  اسكندر

مــن أعضــاء   ١٤
ــس ــالـــــــ  ،)ـ(هـــــــ

ــدعوون  ــا املـ وفقـ
  ٣٩للمادة 

S/PRST/2008/44 

٦٠٩٧  
ــارس  ٢٣ آذار/مـــــــــ

تقرير األمني العـام عـن   
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ بعثــ

   ٣٧املادة   
  صربيا (الرئيس) 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــل  ،الــــس وكــ
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

لـــــــإلدارة املؤقتـــــــة يف     ٢٠٠٩            
ــوفو  كوســــــــــــــــــــــــــــ

)S/2009/149  (  

   ٣٩املادة 
ــل اخلــاص لألمــني    املمث

؛ العــــــــام لكوســــــــوفو
الســــــــيد اســــــــكندر و

  حسيين 

  املدعوين

٦١٤٤  
ــ ١٧  هحزيران/يونيــــ

٢٠٠٩      

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

)S/2009/300  (  

   ٣٧ املادة  
ــر يا (وزيـــــــــــر بصـــــــــ

  اخلارجية) 
   ٣٩ املادة

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
؛ العــــــــام لكوســــــــوفو

الســــــــيد اســــــــكندر و
  حسيين 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ــل  ،الــــس وكــ
  املدعوين

  

٦٢٠٢  
 األول/ تشـــــرين ١٥

   ٢٠٠٩أكتوبر 

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

)S/2009/497  (  

   ٣٧املادة   
ــر يا (وزيـــــــــــر بصـــــــــ

  اخلارجية)
   ٣٩املادة 

ــل اخلــ  اص لألمــني املمث
؛ العــــــــام لكوســــــــوفو

الســــــــيد اســــــــكندر و
  حسيين 

ــاء   ــع أعضـــ مجيـــ
ومجيـــع  ،الـــس

    (و)املدعوين

  

  
  للمجلس.   عاجلةطلب عقد جلسة   (أ)  

  تأييد طلب عقد جلسة تقدم به ممثل صربيا.    (ب)  
  طلب عقد جلسة عاجلة للمجلس.    (ج)  
  ن.  دل اجلماهريية العربية الليبية وجنوب أفريقيا ببياتمل   )د(  
  مل تدل كوستاريكا ببيان.    )ـه(  
  االحتادي للشؤون األوروبية والدولية.  رهامثل النمسا نائب وزي  )و(  

      
  احلالة يف جورجيا – ٢٦

  
ــن          عام عرض   ــس األم ــد جمل ــد االســتعراض، عق ــرة قي خــالل الفت

واختــذ  ،)٤٥٣(خاصــةجلســات  عأربــجلســة، مبــا يف ذلــك   ١٣
__________ 

 ؛ ٢٠٠٨  نيســــــان/أبريل ٢٣، املعقــــــودة يف ٥٨٧٤  اجللســــــة  )٤٥٣(
 اجللســةو ؛٢٠٠٨ أيار/مــايو ٣٠، املعقــودة يف ٥٩٠٠  واجللســة




