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أكد من جديد دعمـه الكامـل للممثـل اخلـاص لألمـني العـام،         
ا املؤسســات املؤقتــة للحكــم الــذايت يف كوســوفو وكافــة اجلهــات   ودعــ

  املعنية إىل التعاون التام معه. 

 كــــانون األول/ ١٧املــــداوالت املؤرخــــة    
  )٤٨٨٦(اجللسة  ٢٠٠٣ديسمرب 

 كـــانون األول/ ١٧، املعقـــودة يف ٤٨٨٦يف اجللســـة   
، تلقــى اجمللــس إحاطــة إعالميــة مــن وكيــل      ٢٠٠٣ديســمرب 

ــام لعم  ــني الع ــع    األم ــظ الســالم. وباإلضــافة إىل مجي ــات حف لي
 لنيابـة عـن  ببيانات ممثلو ألبانيا وإيطاليـا (با  أعضاء اجمللس، أدىل

  )، وصربيا واجلبل األسود.)٣٣٠(االحتاد األورويب
وأشار وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـالم، يف     

مجلــة أمــور، إىل أنــه، رهنــا مبــدى التقــدم احملــرز حنــو بلــوغ         
بما يـتم تقييمــه خــالل الفتـرة املشــمولة بــالتقرير،   املعـايري، حســ 
ــيجرى يف  ــوايل سـ ــام حـ ــام  ٢٠٠٥منتصـــف عـ ــتعراض عـ اسـ

للتقدم الذي حترزه املؤسسات املؤقتة. وأوضح أنه إذا مل تكـن  
 ،املؤسســات املؤقتــة قــد اســتوفت املعــايري حبلــول ذلــك الوقــت 
. فقد اقُترح أن ُتمنح فترة إضـافية للعمـل علـى الوفـاء باملعـايري     

وذكر وكيل األمني العام بوضوح أنه مل حيدَّد أي موعد هنائي 
واضح لتنفيذ املعايري وأن عملية حتديد املركـز يف املسـتقبل لـن    

  .)٣٣١(تبدأ بشكل تلقائي يف تاريخ االستعراض العام
آليــة  يف وأكــد مجيــع املــتكلمني جمــددا تأييــدهم للبــدء   

وعلى الـرغم  “. زاملعايري قبل املرك’’االستعراض لتنفيذ سياسة 
ــن أن معظــم املــتكلمني اعترفــوا بــإحراز تقــدم ملحــوظ يف        م
كوســوفو، كــان االتفــاق عامــا علــى أنــه مــا زال هنــاك عمــل   

  يتعني القيام به فيما يتعلق بتنفيذ املعايري.
__________ 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٣٣٠(
تفيا وليتوانيا التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص وال

 عن تأييدها للبيان. ومالطة وهنغاريا

)٣٣١(  S/PV.4886،  ٨-٢الصفحات. 

املعـايري قبـل حتديــد   ’’وقـال ممثـل باكسـتان إن سياســة      
 الـــيت مل توضـــع إال مـــن أجـــل كوســـوفو، ينبغـــي أال“ املركـــز

تشكل سابقة للحاالت املماثلة األخـرى، سـواء يف املاضـي أو    
ــايري ال ينبغـــي أن    ــا أن املعـ ــتقبل. وذكـــر أيضـ احلاضـــر أو املسـ
تصبح ذريعة لتجنب معاجلة مسألة املركـز، الـيت متثـل املشـكلة     
األساسية يف كوسوفو. وأعـرب عـن أن تسـوية مسـألة املركـز      

ا ملبـدأ تقريـر   ينبغي أن تستند إىل رغبات شعب كوسوفو، وفق
املصــري املكــرس يف ميثــاق األمــم املتحــدة، وأن تلــيب يف الوقــت 

  .)٣٣٢(نفسه مصاحل مجيع سكان كوسوفو ورفاههم
ممثـل صـربيا واجلبـل األسـود علـى أن آليـة مـن        وشّدد   

هذا القبيـل السـتعراض تنفيـذ املعـايري جيـب أن تتـيح املشـاركة        
د الـيت متثـل   املنتظمة والنشطة من جانـب صـربيا واجلبـل األسـو    
ين أساسـيني  سيادهتا على كوسوفو وسـالمتها اإلقليميـة عنصـر   

  .)٣٣٣()١٩٩٩( ١٢٤٤من عناصر القرار 
  

إحاطة إعالمية من السيد كارل بيلت،   - هاء 
  املبعوث اخلاص لألمني العام إىل البلقان

   اإلجراءات األولية  
ـــامل   ــــ ــباط/فرباير و  ٢٨ة ـداوالت املؤرخـ شـ

ــه  ٢٣ ــتان  ٢٠٠٠حزيران/يونيــــ (اجللســــ
  )٤١٦٤ و ٤١٠٥

ــة    ــودة يف ٤١٠٥يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٨، املعقــ شــ
، أدرج جملــــــس األمــــــن يف جــــــدول أعمالــــــه، دون ٢٠٠٠

ــد املعنــون   ــراض، البن ــة مــن الســيد كــارل   ’’اعت إحاطــة إعالمي
واســتمع ‘‘. بيلــت، املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام إىل البلقــان 

__________ 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٢(

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٣(
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اص بشـأن احلالـة يف   اجمللس إىل إحاطة إعالمية من املبعوث اخل
  .  )٣٣٤(البلقان. وأدىل مجيع أعضاء اجمللس ببيانات

ــيت        ــة ال ــة اإلعالمي ــوث اخلــاص يف اإلحاط ــز املبع ورك
قــدمها علــى منطقــة البلقــان بأســرها، وأشــار إىل أن مهمتــه       
تتمثل يف تقييم ما ميكن عمله للحيلولـة دون وقـوع صـراعات    

لـدائم يف املنطقـة   جديدة، ومتهيد الطريق إىل حتقيق االسـتقرار ا 
ككــل. وأضــاف أن املســألة األساســية يف املنطقــة، يف تقييمــه، 
تكمن يف الصراع بني القوى اليت حتبذ أو تقبل التكامل داخـل  
اجملتمعات وفيما بينـها والقـوات الـيت تفضـل التفكـك، وباسـم       

. ويف معرض اإلشـارة إىل  يف كثري من األحيان القومية املتطرفة
ــوفو،  ــة يف كوسـ ــار إىل   احلالـ ــاص أن االفتقـ ــوث اخلـ رأى املبعـ

اتفاق سالم مناسب ال جيعل من الصـعب تسـوية احلالـة هنـاك     
فحسب، بل جيعل مـن الصـعب أيضـا علـى املنطقـة برمتـها أن       
تتحرك صوب االستقرار. واقترح املبعوث اخلاص أربـع نقـاط   
لالنطالق من أجل التوصل إىل تسوية، منها الدعم القوي مـن  

اركة النشــطة مــن دول املنطقــة؛ وإبــرام صــفقة  اجمللــس؛ واملشــ
ــيس مــن      ــع، ولكــن ل ــيب احلــد األدىن ملطالــب اجلمي ــة تل حقيقي
شأهنا الوفـاء باملطالـب القصـوى ألي جهـة؛ ووضـع اتفـاق يف       
إطار ترتيـب أوسـع للمنطقـة ككـل، ويفضـل أن يكـون ذلـك        

 قـائال حـذر   هيف سياق املنطقة األوروبية األوسع نطاقا. غري أنـ 
صــل إىل الســالم عــدم إمكــان عيــق اجلهــود الراميــة للتون ممــا يإ

سالم بدون النظام يف بلغراد، كمـا أن مـن غـري املمكـن     حتقيق 
للمجتمــع الــدويل أن يتعامــل مــع شخصــيات صــدرت حبقهــا    
لوائح اهتام من احملكمة الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة. وتطـرق    

ني إىل احلالــة بــني صــربيا واجلبــل األســود، فحــذر مــن أن هــات  
اجلمهوريتني يف مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة يف طريقهمـا،     

__________ 

وجهت الدعوة إىل ممثلي البوسـنة واهلرسـك ومجهوريـة مقـدونيا       )٣٣٤(
اليوغوســالفية الســابقة للمشــاركة يف اجللســة، ولكنــهما مل يــدليا 

بيانات. كما حضر األمـني العـام أيضـا اجللسـة، ولكنـه مل يـدل       ب
 ببيان.

ــادة يف       ــى القي ــىن عل ــات، إىل االصــطدام، وأث ــبطء ولكــن بثب ب
اجلبــل األســود لردهــا علــى االســتفزازات بطريقــة مدروســة       
ــة إىل مســاعدة      ــاجلهود الرامي ــه ينبغــي التســريع ب وأشــار إىل أن

  .  )٣٣٥(اجلبل األسود يف تلك احلالة
ظم أعضـاء اجمللـس مـع البيـان الـذي أدىل بـه       واتفق مع  

املبعوث اخلاص فيما يتعلق بتركيزه على ضرورة األخـذ بنـهج   
ــهم    شــامل وإقليمــي إزاء تســوية الصــراعات يف البلقــان، ولكن
ــة للتوصــل إىل حــل.       ــة الزم ــل خمتلف ــه عوام أضــافوا إىل تقييم
فذكر املتكلمون األمـن، وعـودة الالجـئني، واملصـاحلة وإعـادة      

مري باعتبارها جماالت ذات أولوية يف البحـث عـن السـالم.    التع
ــدميقراطي يشــكل عنصــرا       ــا أن اإلصــالح ال ــل فرنس ورأى ممث

. أمـا ممثـل الصـني فـرأى     )٣٣٦(رئيسيا يف عملية حتقيق االستقرار
أنه ينبغي إيالء أولويـة عاليـة لتحقيـق احلكـم الـذايت واالعتمـاد       

مـن اعتمادهـا علـى    على الذات يف بلدان املنطقة تدرجييا للحد 
. واعتــرب ممثــل ناميبيــا أنــه ينبغــي عقــد  )٣٣٧(املســاعدة اخلارجيــة

جمموعة من املؤمترات اإلقليمية بشأن األمن واسـتعراض ميثـاق   
ــمل     ــه ليشـ ــا وتعديلـ ــرق أوروبـ ــوب شـ ــتقرار جلنـ ــق االسـ حتقيـ

  .  )٣٣٨(مجهورية يوغوسالفيا االحتادية
ق وأيد عدة متكلمني تقييم املبعوث اخلـاص فيمـا يتعلـ     

. ومن ناحية أخـرى، اختلـف ممثـل    )٣٣٩(بنظام احلكم يف بلغراد
االحتاد الروسي مع املبعوث اخلاص يف إشارته إىل نظام بلغـراد  
باعتباره يشكل عقبـة أمـام تنميـة املنطقـة بأسـرها، وحـذر مـن        
تسييس أنشطة احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة ورأى أنـه  

__________ 

)٣٣٥(  S/PV.4105،  ٥-٢الصفحات. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٦(

)٣٣٧(  S/PV.4105 (Resumption 1),،  ٢الصفحة. 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣٨(

ــفحة     )٣٣٩( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٢املرجـ ــدا)؛ والصـ ــة  ٣(كنـ (اململكـ
(الواليــــات  ٧(هولنـــدا)؛ والصــــفحة   ٦صــــفحة املتحـــدة)؛ وال 

 املتحدة).
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الســلطات يف مجهوريــة يــتعني وجــود املزيــد مــن التواصــل مــع  
  .  )٣٤٠(يوغوسالفيا االحتادية

بــني  قــائموالحــظ ممثــل أوكرانيــا عــدم وجــود حــوار    
املبعوث اخلاص لألمني العـام إىل البلقـان وجملـس األمـن. ومـع      
ــيت       ــاملبعوث اخلــاص، ال ــة ب ــعة املنوط ــة الواس ــه أن الوالي إدراك

يت الـ أسندها إليه األمني العام، تسمح له مبعاجلة بعـض املسـائل   
، فقد رأى املمثل مـع ذلـك أن   تقع خارج نطاق تركيز اجمللس

اجلهــود الــيت يبــذهلا املبعــوث اخلــاص تشــكل إســهاما قيمــا يف    
القضــية املشــتركة وهــي إرســاء ســالم واســتقرار دائمـــني يف       
منطقة البلقان. وأعرب عن اعتقاده أن تلك اجلهـود املشـتركة   

ــة إذا ُجعلــت االتصــاال    ــر فعالي ــة ميكــن أن تكــون أكث ت الثنائي
  .  )٣٤١(االجتاه بني اجمللس واملبعوث اخلاص على أساس دائم

ــة    ــودة يف )٣٤٢(٤١٦٤ويف اجللس  حزيــران/ ٢٣، املعق
، أبلــغ الــرئيس (فرنســا) اجمللــس أنــه تلقــى عــدة   ٢٠٠٠يونيــه 

واملـادة   ٣٧على أساس املادة  إماطلبات للمشاركة يف اجللسة 
مـن النظـام    ٣٩ادة أو املـ  ٣٧بدون اإلشـارة إىل املـادة    وأ ٣٩

الداخلي املؤقت للمجلس. وعقب مناقشة بشأن هذه املسـائل  
اإلجرائية، صّوت اجمللس على طلبات املشـاركة، ورغـم قبولـه    
ــانوفيتش،       ــب الســيد يوف ــات األخــرى، رفــض طل ــع الطلب مجي

ــر إىل أ  ــذي مل يشـــ ــادة  الـــ ــن املـــ ــة ٣٩أو  ٣٧ي مـــ ، بأغلبيـــ
  .  )٣٤٣(صويتأعضاء عن الت ٤، وامتناع ٤أصوات مقابل   ٧

__________ 

)٣٤٠(  S/PV.4105،  ــفحة  ،,S/PV.4105 (Resumption 1) ، و٩الصـ
 .١١الصفحة 

)٣٤١(  S/PV.4105، ٨ الصفحة. 

للمزيد من املعلومات عن املناقشة يف هذه اجللسـة، انظـر الفصـل      )٣٤٢(
 ٥٠ة احلادي عشر، اجلزء الثـامن، الفـرع بـاء، فيمـا يتعلـق باملـاد      

 من امليثاق.

ــث، اجلــزء األول،      )٣٤٣( ــى التفاصــيل، انظــر الفصــل الثال لالطــالع عل
 .٧احلالة 

وقبل التصويت علـى طلـب السـيد يوفـانوفيتش، أدىل       
كـــل مـــن ممثلـــي أوكرانيـــا والواليـــات املتحـــدة ببيـــان. وبعـــد 
ــتني والصــني      ــو االحتــاد الروســي واألرجن التصــويت، أدىل ممثل
وفرنســـا ببيانـــات. ورأى ممثـــل الواليـــات املتحـــدة أن الســـيد  

وجهت إلـيهم   يوفانوفيتش ميثل حكومة قيادهتا العليا من الذين
اهتامات بارتكـاب جـرائم حـرب وانتـهاكات أخـرى للقـانون       
ــدويل مــن جانــب حمكمــة أنشــأها اجمللــس نفســه.      اإلنســاين ال

ــادة باملشــاركة يف    أضــاف و ــك القي ــل لتل أن الســماح ألي ممث
من شأنه أن يقوض احملكمة الدولية  ،يف رأيه ،جلسة للمجلس

يــــــا أن . وذكــــــر ممثــــــل أوكران)٣٤٤(ليوغوســــــالفيا الســــــابقة
يوغوسـالفيا االحتاديـة مشـاركة يف عمليـة السـالم يف       مجهورية

البلقان، وأحـد األطـراف املوقعـة علـى اتفـاق دايتـون للسـالم،        
وبلـــد مضـــيف للوجـــود الـــدويل يف كوســـوفو، وطـــرف يف      

نزاع بريفالكا. وأعـرب عـن اعتقـاده بـأن هـذا فيـه مـا         تسوية
يف مناقشـة   يكفي من األسباب لتمكني هذا البلد من املشاركة

مــن   ٣٢وأشــار إىل املــادة   ،اجمللــس بشــأن احلالــة يف البلقــان   
ــدعوة إىل أي طــرف يف     ــه ال ــها توجي ــتعني مبوجب ــاق الــيت ي امليث

  .  )٣٤٥(نزاع قيد النظر لالشتراك يف املناقشة بشأن ذلك الرتاع
وأعرب ممثل االحتاد الروسي عـن أسـفه للسياسـة الـيت       

وريــــة يوغوســــالفيا تنتــــهجها بعــــض البلــــدان الســــتبعاد مجه
 ٣١االحتادية من عملية التسوية يف البلقان. وأشار إىل املادتني 

من امليثـاق، موضـحا أن البنـد قيـد املناقشـة يـؤثر تـأثريا         ٣٢و 
مباشرا علـى مصـاحل مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة ورأى أن      
مناقشة مشكلة البلقـان بـدون مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة      

  .  )٣٤٦(‘‘هايفقدها معنا’’

__________ 

)٣٤٤(  S/PV.4164،  ٤الصفحة. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٥(

 .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤٦(
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وبعد التصـويت علـى اإلجـراءات، اسـتمع اجمللـس إىل        
إحاطة إعالمية من املبعـوث اخلـاص لألمـني العـام إىل البلقـان.      

ــس     ــر أعضــاء اجملل ــك أكث ــد ذل ــات بع ــو )٣٤٧(وأدىل ببيان ، وممثل
ــاد األورويب    ــم االحتـ ــال (باسـ ــتان والربتغـ ــا وباكسـ ) )٣٤٨(ألبانيـ

ــيالروس ومج  ــا والبوســنة واهلرســك وب ــة مقــدونيا وبلغاري هوري
والعــــراق وكرواتيــــا  الســــابقة وســــلوفينيا )٣٤٩(اليوغوســــالفية

واليابان، فضال عن األمني العـام جمللـس    )٣٥٠(والنمسا والنرويج
  االحتاد األورويب.  

ــاص    ــوث اخلـ ــة  ،ورأى املبعـ ــه اإلعالميـ أن  ،يف إحاطتـ
االستقرار يف املنطقة ال ميكـن حتقيقـه يف األجـل الطويـل مـا مل      

تقر للمنطقـة ككـل، ومـا مل يكـن هلـا مكـان       يوجد هيكل مسـ 
ثابت يف عملية التكامل األورويب األوسع نطاقا. وأعـرب عـن   
ــألة     ــة هـــي مسـ ــا يف املنطقـ ــر إحلاحـ ــألة األكثـ ــاده أن املسـ اعتقـ
مســتقبل مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة، الــيت يــرى أن بنيتــها 
 احلالية غري مستدامة، سـواء بـالنظر إىل األزمـة الدسـتورية بـني     
ــراد، أو      ــة يف بلغ ــل األســود والســلطات االحتادي ــة اجلب مجهوري

مركـــز كوســـوفو يف املســـتقبل  بـــالنظر إىل عـــدم حـــل مســـألة
ــه أأعــرب عــن رأي مفــاده  لنقطــة، ذه اوبالنســبة هلــكــذلك.  ن

يتصور أي ظروف ال يـتعني فيهـا أن يشـمل اتفـاق للسـالم       ال
، لواضـح بـني كوسـوفو ومجهوريـة صـربيا     الفصل الدسـتوري ا 

ــ ــة    مـ ــرون أمهيـ ــة يـ ــادة يف املنطقـ ــم القـ ــأن معظـ ــراف بـ ع االعتـ
الستمرار السالمة اإلقليميـة جلمهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة.     
ويف اخلتـــام، أعـــرب عـــن األمـــل يف أن جتتمـــع مجيـــع املســـائل 

__________ 

 مل يدل ممثال االحتاد الروسي ومايل ببيانات بعد اإلحاطة.  )٣٤٧(

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      نداأيسـل إسـتونيا و أعربت   )٣٤٨(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها للبيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا

ُدعـــي ممثلـــو تركيـــا ورومانيـــا واليونـــان إىل املشـــاركة ولكنـــهم    )٣٤٩(
 يدلوا ببيانات. مل

 ة األمن والتعاون يف أوروبا.بوصفه الرئيس احلايل ملنظم  )٣٥٠(

املـــذكورة يف املســـتقبل يف تســـوية إقليميـــة شـــاملة للقضـــايا      
ــوى التفكــ     ــاده أن ق ــة وأعــرب عــن اعتق ك يف السياســية املعلق

املنطقة لن يتسىن التغلب عليها يف هناية املطاف إال يـوم تتـوافر   
للمنطقة كامل الشروط لكي ختضع لقوى التكامـل يف أوروبـا   

  .  )٣٥١(ككل
وأشار األمني العام جمللـس االحتـاد األورويب إىل التـزام      

ــل     ــاد األورويب سيواصـ ــد أن االحتـ ــة، وأكـ ــاد إزاء املنطقـ االحتـ
  .  )٣٥٢(املنطقة إىل االحتاد األورويب سياسته يف تقريب بلدان

وعلـــق معظـــم املـــتكلمني علـــى احلالـــة يف كرواتيـــا        
والبوســـنة واهلرســـك وصـــربيا واجلبـــل األســـود، وكوســـوفو،  
ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة. وأدان عــدد منــهم 
ــان يف      ــري األلبـ ــد غـ ــريا ضـ ــيت ارتكبـــت أخـ ــال العنـــف الـ أعمـ

 إىل تطبيـق الدميقراطيـة يف   املـتكلمني  عدة. ودعا )٣٥٣(كوسوفو
  .  )٣٥٤(صربيا

ــوفو، أدان        ــة يف كوس ــى احلال ــق عل ــرض التعلي ويف مع
ممثل الصني، وأيده يف ذلك ممثـل العـراق، اسـتعمال القـوة مـن      

فضـال   ،١٩٩٩جانب منظمـة حلـف مشـال األطلسـي يف عـام      
__________ 

)٣٥١(  S/PV.4164،  ١٠- ٨الصفحات. 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥٢(

(الربتغـال بالنيابـة عـن االحتـاد     ١٢-١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥٣(
ــفحات  ــدة)؛   ٢٠-١٦األورويب)؛ والصـــــ ــات املتحـــــ (الواليـــــ

 ٣٠-٢٨(أوكرانيــــــا)؛ والصــــــفحات  ٢٨-٢٧والصــــــفحتان 
ــتني)؛ والصـــ  ــفحتان   ٣٥-٣٤فحتان (األرجنـ ــرويج)؛ والصـ (النـ

الصـفحات   ،S/PV.4164 (Resumption 1)(اليابـان)؛ و   ٣٦-٣٥
 (بلغاريا). ٤-٢

)٣٥٤(  S/PV.4164،  الربتغــال بالنيابــة عــن االحتــاد  ١٢-١١الصــفحتان)
(الواليــــــــات املتحــــــــدة)؛ ٢٠-١٦األورويب)؛ والصــــــــفحات 

 (كنـدا)؛  ٢٦-٢٥(ماليزيا)؛ والصفحتان  ٢٤-٢٢والصفحات 
 ٣٦ -٣٦(النــــــرويج)؛ والصــــــفحتان  ٣٥-٣٤والصــــــفحتان 
ــان)؛ و ــفحات  ،S/PV.4164 (Resumption 1)(اليابـ  ٤-٢الصـ

ــفحات   ـــا)؛ والصـ ــفحات   ١٥-١٣(بلغاريــــــــ ــا)؛ والصـ (ألبانيـ
 (كرواتيا). ٢٠-١٨(البوسنة واهلرسك)؛ والصفحات ١٧-١٥
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عن قصف املنشآت املدنيـة ومنشـأة دبلوماسـية أجنبيـة، ورأى     
ــة ــراعات العرقيـ ــأن داخلـــي، يف حـــني أن التـــدخل   أن الصـ شـ

ــارجي أدى إىل تفـــاقم       ــل خـ ــوات األجنبيـــة عامـ ــد للقـ املتعمـ
الصراع. وأكد أن األمم املتحدة ينبغي أال تشـجع وتـدعم أي   
نشاط لتغيري احلكومـة يف بلـد مـن البلـدان عـن طريـق التـدخل        
األجنيب وأن مشكلة كوسـوفو ال ميكـن حلـها سـوى يف إطـار      

ــا  )٣٥٥(حتاديــةمجهوريــة يوغوســالفيا اال . وأعــرب ممــثال أوكراني
وبــيالروس أيضــا عــن تأييــدمها لفكــرة أنــه ال بــد مــن احملافظــة   

  .)٣٥٦(على السالمة اإلقليمية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية
وكرر ممثل أوكرانيا أسفه لعدم وجود حوار قائم بني   

تقريــر  املبعــوث اخلــاص وجملــس األمــن ورأى أنــه ال غــىن عــن 
  .  )٣٥٧(بعوث اخلاص عن أنشطتهخطي يقدمه امل

ورأى ممثل سلوفينيا يف أشـكال التـوتر بـني مجهـورييت       
حيتمـل أن يعـرض   الـذي  صربيا واجلبل األسود نوعا من الرتاع 

ــدوليني ورأى أن      ــن ال ــر صــون الســالم واألم اســتمراره للخط
  .)٣٥٨(منعه أمر جدير مبزيد من اهتمام جملس األمن

__________ 

)٣٥٥(  S/PV.4164،  ــفحتان ــني)؛ و٢١-٢٠الصــ  S/PV.4164 (الصــ

(Resumption 1)،  (العراق). ١٨-١٧الصفحتان 

)٣٥٦(  S/PV.4164،  ــا)؛ و ٢٨-٢٧الصـــفحتان  S/PV.4164 (أوكرانيـ

(Resumption 1)،  (بيالروس). ١٢-١١الصفحتان 

)٣٥٧(  S/PV.4164،  ٢٨الصفحة. 

)٣٥٨(  S/PV.4164 (Resumption 1)،  ٦-٥الصفحتان. 


