
ممارسات جملس األمن مرجع 
 

680 11-21843 
 

إعالمية قدمها وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم علـى  
  أساس تقرير األمني العام املذكور أعاله.  

ــع        ــه أن توقيـ ــام يف إحاطتـ ــني العـ ــل األمـ ــر وكيـ وذكـ
لربوتوكـــول قـــد مثـــل خطـــوة هامـــة إىل األمـــام علـــى طريـــق ا

التطبيع الكامل للعالقات بـني كرواتيـا ومجهوريـة يوغوسـالفيا     
االحتادية، ومهد الطريق لالنتقـال السـلس واملـنظم ملسـؤوليات     

  البعثة إىل السلطات احمللية.
، قــام اجمللــس )١٤٤(مث أدىل الــرئيس ببيــان باســم اجمللــس   

  ، مبا يلي:  مبوجبه، يف مجلة أمور
رحب بالربوتوكول الـذي وقَّعتـه حكومـة كرواتيـا وحكومـة        

، ٢٠٠٢كـانون األول/ديسـمرب    ١٠مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة يف   
  والذي ينشىء نظاما مؤقتا عرب احلدود يف شبه جزيرة بريفالكا؛  

رحب بالتزام احلكومتني مبواصلة املفاوضات بشـأن بريفالكـا     
ية وديـــة جلميـــع املســـائل العالقـــة، وأثـــين علـــى بغيـــة التوصـــل إىل تســـو

  جهودمها الدبلوماسية الرامية إىل دعم السالم واالستقرار يف املنطقة؛  

أثين على الدور اهلام الذي قامت به بعثة مراقيب األمم املتحدة   
يف بريفالكــا يف املســاعدة علــى هتيئــة الظــروف الــيت أدت إىل تســوية       

  النـزاع عن طريق املفاوضات.
البنود املتعلقة جبمهورية مقدونيا  - جيم 

  اليوغوسالفية السابقة
 ٢٠٠١آذار/مـــــارس  ٤رســـــالة مؤرخـــــة   

مــن املمثــل  األمــنموجهــة إىل رئــيس جملــس 
ــدونيا اليوغوســـ  ــة مقـ الفية الـــدائم جلمهوريـ

  السابقة لدى األمم املتحدة
  األولية اإلجراءات  

__________ 

)١٤٤(  S/PRST/2002/34. 

ــؤرخ     ــرر املـــ ــارس  ٧املقـــ  ٢٠٠١آذار/مـــ
   يان من الرئيس): ب٤٢٩٠(اجللسة 

موجهـــة إىل  ٢٠٠١آذار/مـــارس  ٤رســـالة مؤرخـــة ب  
ــن  ــيس جملـــس األمـ ــدونيا   )١٤٥(رئـ ــة مقـ ــل مجهوريـ ــب ممثـ ، طلـ

ــى     ــة وقعـــت علـ ــارة إىل حادثـ ــابقة، باإلشـ ــالفية السـ اليوغوسـ
احلــدود مــع مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة وقتــل فيهــا ثالثــة  
جنود مـن اجلـيش الـوطين حلكومـة بلـده، عقـد جلسـة عاجلـة         

ــة مقــدونيا    ل ــة يف مجهوري ــر اخلارجي لمجلــس يعــرض فيهــا وزي
ــة    اليوغوســالفية الســابقة خطــة عمــل أعــدهتا حكومــة مجهوري

علـى  ’’مقدونيا الختاذ تدابري لوقف العنف ولتحقيق االستقرار 
‘‘ احلدود مع مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (إقلـيم كوسـوفو)  

  وملنع تسرب العنف إىل بلده.
ــة    ــودة يف  ،٤٢٨٩ويف اجللســـ ــارس  ٧املعقـــ آذار/مـــ
، استجابة للطلب الـوارد يف الرسـالة املـذكورة أعـاله،     ٢٠٠١

البنـد املعنـون    أدرج اجمللس يف جدول أعماله، بدون اعتـراض، 
موجهــة إىل رئــيس   ٢٠٠١آذار/مــارس   ٤رســالة مؤرخــة  ’’

جملـــــس األمـــــن مـــــن املمثـــــل الـــــدائم جلمهوريـــــة مقـــــدونيا 
)‘‘. S/2001/191املتحــدة (اليوغوســالفية الســابقة لــدى األمــم 

 يممثلــ كـل مــن  ، أدىل ببيــان)١٤٦(وباإلضـافة إىل أعضــاء اجمللـس  
ألبانيا، وبلغاريا، ومجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة، وسـلوفينيا،   

  )، وكرواتيا، واليونان.)١٤٧(والسويد (باسم االحتاد األورويب
ويف تلك اجللسـة، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة        

رجية مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السـابقة.  قدمها وزير خا
الــيت وقعــت علــى  ‘‘ التطــورات املزعجــة’’وأبلــغ اجمللــس بــأن  

__________ 

)١٤٥(  S/2001/191. 

 مل يدلِ ممثل بنغالديش ببيان.  )١٤٦(

إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة       أعربت   )١٤٧(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها هلذا البيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا
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احلــدود الشــمالية جلمهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة،   
ــة     باإلضــافة إىل تأثريهــا علــى العالقــات بــني اجلماعــات العرقي

ويف  الوطنيــة، هتــدد أيضــا الســالم واألمــن واالســتقرار يف بلــده
املنطقة بأسرها. وأوضح أنه نتيجة هلذه احلالـة، فقـد اعتمـدت    
حكومته خطة عمل الختـاذ تـدابري وقائيـة. مـع مواصـلة القيـام       
برد فعل أمين متناسـب، ملواجهـة انتشـار الصـراع علـى جـانيب       

 ١٢٤٤للقــرار ‘‘ االحتــرام التــام”احلــدود. وتــدعو اخلطــة إىل 
فو واجلـيش الـوطين   ) وتعزيز التعاون بـني قـوة كوسـو   ١٩٩٩(

  .)١٤٨(ة مقدونيا اليوغوسالفية السابقةيف مجهوري
ــة يف       ــة الراهن ــتكلمني خبطــورة احلال ــع امل ــرف مجي واعت

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وأعربـوا عـن إدانتـهم    
للعنـــف. عـــالوة علـــى ذلـــك، أشـــاد معظـــم املـــتكلمني بـــالرد 

ــة مقــدونيا    ــة مجهوري فية الســابقة اليوغوســالااملتناســب حلكوم
ــف،  ــى العن ــة يف      عل ــتمرار احلكوم ــدهم الس ــن تأيي ــوا ع وأعرب

ــانون داخــل أراضــيها.      ــة ســيادة الق ــة إىل كفال جهودهــا الرامي
كمـــا أعـــرب املتكلمـــون عـــن تقـــديرهم لـــألدوار اهلامـــة الـــيت 
ــة حلــف مشــال األطلســي       ــم املتحــدة ومنظم ــا األم تضــطلع هب

ورويب ملـد يـد   ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا واالحتـاد األ    
  املساعدة حلكومة مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.

وأشــار ممثــل االحتــاد الروســي إىل أن الوقــت قــد حــان   
كــي يــتعظ اجملتمــع الــدويل بالــدروس املســتفادة مــن التجربــة ’’

احلزينــة الــيت قــدمت فيهــا املعونــة إىل العناصــر االنفصــالية مــن   
  .)١٤٩(‘‘املتطرفني األلبان مث حتريضها

ــده       ــة إن بل ــة يوغوســالفيا االحتادي ــل مجهوري ــال ممث وق
، وأشار إىل حادثة كـان  ‘‘هيواجه نفس املشاكل على أراضي”

مسـؤولني عـن اهلجـوم علـى مركبـة      “اإلرهابيون األلبان”فيها 

__________ 

)١٤٨(  S/PV.4289,،  ٤-٢الصفحات. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٩(

للجيش اليوغوساليف الذي أسـفر عـن مقتـل اثـنني مـن اجلنـود       
  .  )١٥٠(الوطنيني
ــة    ــودة يف ٤٢٩٠ويف اجللســـ ــارس  ٧، املعقـــ آذار/مـــ
فيـه   قـام ، أدىل الرئيس (أوكرانيا)، ببيان باسم اجمللس، ٢٠٠١
  :، مبا يلي، يف مجلة أمور)١٥١(اجمللس

ن بشــدة أعمــال العنــف الــيت قــام هبــا، يف اآلونــة األخــرية،   ادأ    
متطرفون مسلحون من ذوي األصل األلباين يف مشال مجهورية مقـدونيا  

ثالثـة جنـود تـابعني للقـوات      اليوغوسالفية السابقة، وبصفة خاصـة قتـل  
املســـــلحة جلمهوريـــــة مقـــــدونيا اليوغوســـــالفية الســـــابقة يف منطقـــــة  

  تانوسيفكي؛

  ؛  اإىل إهنائه فور اعرب عن أسفه الستمرار العنف. ودعأ  

شدد على مسؤولية حكومـة مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية       
  السابقة عن سيادة القانون يف أراضيها؛

ذهتا حكومــــة مجهوريــــة مقــــدونيا يــــد اخلطــــوات الــــيت اختــــأ   
اليوغوسالفية السابقة ملعاجلة العنـف بالقـدر املناسـب مـن ضـبط الـنفس       
وللحفـاظ علـى االســتقرار السياسـي يف البلــد ولتعزيـز الوئــام بـني مجيــع      

  العناصر العرقية اليت تكوِّن السكان؛  

ذكّر بضرورة احتـرام سـيادة مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية        
  دة أراضيها.السابقة ووح

 ٢٠٠١آذار/مــــارس  ٢١املقــــرر املــــؤرخ   
 ١٣٤٥): القــــــــــرار ٤٣٠١(اجللســــــــــة 

)٢٠٠١(  
آذار/مـــــارس  ٢١، املعقـــــودة يف ٤٣٠١يف اجللســـــة   
، وجه الرئيس (أوكرانيـا) اهتمـام اجمللـس إىل مشـروع     ٢٠٠١
؛ وجرى طرحه للتصـويت، واعتمـد باإلمجـاع ودون    )١٥٢(قرار

__________ 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٠(

)١٥١(  S/PRST/2001/7. 

)١٥٢(  S/2001/256. 
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، اجمللــسفيــه  قــام)، و٢٠٠١( ١٣٤٥مناقشــة بوصــفه القــرار  
  :  ، مبا يلييف مجلة أمور

ن بشــدة أعمــال العنــف الــيت يرتكبــها متطرفــون، مبــا فيهــا   ادأ  
األنشطة اإلرهابيـة، يف بعـض املنـاطق جبمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية       

  السابقة وبعض البلديات يف جنـــوب صربيا؛  

طالـــب مجيـــع أولئـــك الـــذين يشـــاركون حاليـــا يف األعمـــال    
أن يتوقفوا فـورا عـن القيـام هبـذه     بد سلطات هاتني الدولتني املسلحة ض

ــارهم؛ و   ــودوا إىل ديـ ــلحتهم، وأن يعـ ــوا أسـ ــال، وأن يلقـ ــأاألعمـ ب اهـ
بالزعماء السياسيني األلبان يف كوسوفو، وبالزعماء احملليني للجماعـات  
األلبانية األصل يف مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية السـابقة ويف جنـوب    

  كن أخرى، أن يدينوا علنا العنف والتعصب العرقي؛صربيا ويف أما

 ١٢٤٤رحب باجلهود اليت تبذهلا قوة كوسوفو لتنفيـذ القـرار     
  )؛ ١٩٩٩(

ــة املختصــة تقــدمي مســاعدة   اهــأ   ب بالــدول واملنظمــات الدولي
  عملية من أجل زيادة تعزيز جمتمعات متعددة األعراق ودميقراطية؛  

وإبقــاء املســألة قيــد قــرر رصــد التطــورات علــى األرض بدقــة    
  نظره الفعلي.  

احلالة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية   
   السابقة

ــؤرخ    ــرر امل  ٢٠٠١آب/أغســطس  ١٣ املق
  : بيان من الرئيس)٤٣٥٦(اجللسة 

ــة    ــودة يف ٤٣٥٦يف اجللسـ آب/أغســـطس  ١٣، املعقـ
ــا). ببيــان باســم اجمللــس  ٢٠٠١ ، )١٥٣(، أدىل الــرئيس (كولومبي

  :  ، مبا يليمجلة أمور، يف فيه اجمللس قام

__________ 

)١٥٣(  S/PRST/2001/20. 

ــة       ــأن مجهوريـ ــاري بشـ ــاق اإلطـ ــى االتفـ ــالتوقيع علـ رحـــب بـ
ــابقة. ود   ــدونيا اليوغوســالفية الس ــذ الكامــل والفــوري    عــامق إىل التنفي

  لالتفاق؛  

ــأ   ــدونيا اليوغوســالفية     اع ــة مق ــى ســيادة مجهوري ــد عل د التأكي
 ١٣٤٥إىل التنفيــذ الكامــل لقــراره   االســابقة وســالمتها اإلقليميــة ودعــ 

  )؛ ٢٠٠١(

ــب املتطــرفني و   ادأ   ــن جان ــف م ــأن اســتمرار العن ــع اه ب جبمي
  األطراف احترام وقف إطالق النار؛  

يد اإلجراءات اليت اختذها رئيس وحكومة مجهوريـة مقـدونيا   أ  
  اليوغوسالفية السابقة هبدف حل األزمة؛ 

ــدويل، و      ــذهلا اجملتمــع ال ــيت يب ــاجلهود ال ــأرحــب ب ــه أن اه ب ب
ــة مقــدو  نيا اليوغوســالفية الســابقة علــى تنفيــذ االتفــاق   يســاعد مجهوري

  اإلطاري كامال. 

ــ   ــؤرخ املق ــبتمرب  ٢٦رر امل  ٢٠٠١أيلول/س
 ١٣٧١): القــــــــــرار ٤٣٨١(اجللســــــــــة 

)٢٠٠١ (  
ــة    ــودة يف ٤٣٨١يف اجللسـ ــبتمرب  ٢٦، املعقـ أيلول/سـ
، وجـــه الـــرئيس (فرنســـا) اهتمـــام اجمللـــس إىل رســـالة  ٢٠٠١
مـن ممثـل مجهوريـة     موجهـة  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٢١مؤرخة 

  .  )١٥٤(مقدونيا اليوغوسالفية السابقة إىل رئيس اجمللس
__________ 

)١٥٤(  S/2001/897،  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١٧رسالة مؤرخة حييل هبا ،
ىل ، إاليوغوســالفية الســابق مجهوريــة مقدونيا ممثــلموجهــة مــن  

زيــادة ، بشــأن الــرئيس احلــايل ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا
تعزيــز بعثــة املراقبــة التابعــة ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا يف  

 رسـالة ؛ وسكوبييه، املكلفـة باحليلولـة دون توسـع نطـاق النــزاع     
موجهـة مـن رئـيس مجهوريـة      ٢٠٠١أيلول/سـبتمرب   ١٨مؤرخة 
إىل األمــني العــام ملنظمــة حلــف   قةاليوغوســالفية الســاب مقــدونيا

وجـــود حمـــدود ملنظمـــة حلـــف مشـــال  ، بشـــأن مشـــال األطلســـي
 لمـراقبني لإضـايف  من أجل توفري أمـن  األطلسي (الناتو) يف البلد، 

 .الدوليني
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، )١٥٥(مث وجه الرئيس اهتمام اجمللس إىل مشروع قـرار   
ومت طرحه للتصويت، واعتمد باإلمجاع ودون مناقشة بوصـفه  

ه، يف مجلـــة فيـــاجمللـــس  ام)، الـــذي قـــ٢٠٠١( ١٣٧١القـــرار 
  :  مبا يليأمور، 

ـــه بســ   أ   ــد التزام ــن جدي ــدونيا  كــد م ــة مق يادة مجهوري
اليوغوســالفية الســابقة والــدول األخــرى يف املنطقــة وســالمتها 

  اإلقليمية؛
  )؛٢٠٠١( ١٣٤٥إىل التنفيذ التام للقرار  ادعـ  

يــد تنفيــذ االتفــاق اإلطــاري تنفيــذا تامــا ويف حينــه، ويــرفض  أ  
ــى أن        ــية وشــدد عل ــراض السياس ــق األغ ــعيا لتحقي ــف س اســتخدام العن

السـلمية هـي وحـدها الكفيلـة بتـوفري مسـتقبل مسـتقر         احللول السياسية
  ودميقراطي جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛

طالـــب كافـــة اجلهـــات املعنيـــة بـــأن تضـــمن ســـالمة األفـــراد     
  الدوليني العاملني يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛

وفو رحـب جبهود بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـ      
  ) تنفيذا تاما.١٩٩٩( ١٢٤٤والوجود األمنـي الدويل لتنفيذ القرار 

  
    )١٥٦(البنود املتعلقة بكوسوفو -دال  
ــ   )، ١٩٩٨( ١١٦٠رارات جملــــس األمــــن ـقــ
)، ١٩٩٨( ١٢٠٣ )، و١٩٩٨( ١١٩٩  و
  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ )، و١٩٩٩( ١٢٣٩ و
 ١٦أيار/مـــــايو إىل  ١١املـــــداوالت املؤرخـــــة   

اجللســــات     ( ٢٠٠٠تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  

__________ 

)١٥٥(  S/2001/902. 

 مبثابـة اختصـار  “ و كوسـوف ”يف هذا امللحق، يستخدم مصـطلح    )١٥٦(
ــارة ــوفو، “  للعبـــ ــالفي مجكوســـ ــة يوغوســـ ــةهوريـــ “ ا االحتاديـــ

، دون املسـاس  ‘‘صربيا واجلبل األسـود  دولة احتادكوسوفو، ” و
 املركز.ب القضايا املتعلقةب

، ٤١٩٠ ، و٤١٧١ ، و٤١٥٣  ، و٤١٣٨
   )٤٢٢٥ ، و٤٢٠٠و

ــة       ــودة يف )١٥٧(٤١٣٨يف اجللسـ ــايو  ١١، املعقـ أيار/مـ
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه تقريــر بعثــة      ٢٠٠٠

، الـيت  )١٥٨()١٩٩٩( ١٢٤٤تنفيـذ القـرار   بجملس األمن املعنيـة  
أبريل نيسـان/  ٢٩إىل  ٢٧أوفدت إىل كوسوفو يف الفتـرة مـن   

. ويف هذا التقرير، الحظت البعثة، يف مجلة أمـور، أنـه   ٢٠٠٠
 ١٢٤٤رغم التقدم الذي مت إحرازه فيمـا يتعلـق بتنفيـذ القـرار     

)، فقــد ظــل عــدم كفايــة األمــن املــادي واالجتمــاعي  ١٩٩٩(
واالقتصادي يشكل مصدر قلق كبري. كمـا أكـدت أن انعـدام    

رعايـة الصـحية   حرية احلركة، وعدم احلصـول علـى التعلـيم وال   
واخلدمات االجتماعية، وفرص العمـل يـؤدي إىل إعاقـة عـودة     
ــا) يف      ــر (الرومـ ــرب والغجـ ــة الصـ ــا، وخباصـ ــردين داخليـ املشـ

  كوسوفو.
عــــرض رئــــيس البعثــــة أن ويف تلــــك اجللســــة، بعــــد   

، وافــق مجيــع أعضــاء اجمللــس علــى     التقريــر )١٥٩((بــنغالديش)
  النتائج اليت توصل إليها التقرير.  

ــ   ــوذكّـ ــرار  ر ممثـ ــأن القـ ــني بـ ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ل الصـ
يؤكد من جديد التزام مجيع الدول األعضـاء بسـيادة مجهوريـة    
يوغوسالفيا االحتادية وسالمتها اإلقليميـة. وأضـاف أن وجـود    
األمــم املتحــدة يف كوســوفو لــيس بــأي حــال بغــرض مســاعدة 

  .  )١٦٠(السكان احملليني يف احلصول على االستقالل

__________ 

ــت   )١٥٧( ــتمع اجمللـــــس يف جلســـ ــود، ٤١٠٨و  ٤١٠٢ هياســـ  تنياملعقـــ
ــتني ــتني كجلســ ــباط/فرباير و  ١٦يف  خاصــ ــارس  ٦شــ آذار/مــ

املمثــل اخلــاص و، ســاعدامل ، إىل إحاطــة مــن األمــني العــام٢٠٠٠
 .وقائد الوجود األمين الدويل يف كوسوفو ،العام لألمني

)١٥٨(  S/2000/363. 

)١٥٩(  S/PV.4138،  ٦-٢الصفحات. 
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