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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. 

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٠(
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وسـي عـن القلـق بشـأن تنفيـذ      وأعرب ممثل االحتـاد الر   
) املتعلقــــة بــــاحترام ســــيادة ١٩٩٩( ١٢٤٤أحكــــام القــــرار 

مجهورية يوغوسالفيا االحتادية وسـالمتها اإلقليميـة، وأشـار يف    
ــة األمــم املتحــدة      ــه بعث هــذا الصــدد إىل أن كــل شــيء تقــوم ب
لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو جيب أن يتفق مع ذلك احلكـم مـن   

ــل   ــن أجــل أن يكف ــرار م ــن   إدارة كوســوفو ب الق ــدر كــبري م ق
ذايت يف إطار مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة. وأشـار     الكم احل

املمثل أيضا إىل مشـكلة عـودة عـودة املفـارز املتفـق عليهـا مـن        
جـــيش يوغوســــالفيا وشــــرطتها إىل كوســــوفو علــــى النحــــو  

)، اليت ١٩٩٩( ١٢٤٤من القرار  ٤املنصوص عليه يف الفقرة 
  .  )١٦١(مل حتل بعد

حزيران/يونيـــه  ٩، املعقـــودة يف ٤١٥٣ اجللســـة ويف  
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٠

ؤرخ عــن بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو املــ  
. والحـــــظ األمـــــني العـــــام يف )١٦٢(٢٠٠٠حزيران/يونيـــــه  ٦

ــة، بالتعــاون الوثيــق مــع قــوة     ــة أمــور، أن البعث ــره، يف مجل تقري
و، عملــت علــى توطيــد اهلياكــل املركزيــة وهياكــل      كوســوف

البلديات اليت يشـارك مـن خالهلـا سـكان كوسـوفو يف اإلدارة      
املؤقتة لإلقلـيم. ومبشـاركة الطوائـف االثنيـة مـن األلبـان وغـري        
األلبان على السواء يف كوسوفو، أصبح تشـكيل هـذه اهلياكـل    

 أن يعكس التركيبة السكانية يف اإلقليم علـى حنـو أفضـل، غـري    
احلالة األمنية ال تزال بوجـه عـام هشـة علـى الـرغم مـن حتقيـق        

ة عمليــات مضــايق  أنبعــض التحســن. وأوضــح األمــني العــام   
بدرجات غـري مقبولـة   مستمرة  االطوائف غري األلبانية وختويفه

ــا يواجهـــ  ــار إىل مـ ــامح مـــن   هوأشـ ــاء روح التعـــايش والتسـ بنـ
  تعقيدات هائلة.

__________ 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٦١(

)١٦٢(  S/2000/538،  ١٢٤٤املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 

ــك   ــيت دعــي مم   ويف تل ــو اجللســة، ال ــا  إثل ــبانيا وألباني س
وجـه الــرئيس (فرنسـا ) اهتمــام    والربتغـال إىل املشـاركة فيهــا،  

ــائق  ــك إىل   )١٦٣(اجمللــس إىل عــدة وث ــد ذل . واســتمع اجمللــس بع
إحاطة إعالمية قدمها املمثل اخلاص لألمني العام ورئـيس بعثـة   
األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسـوفو، مبناسـبة مـرور سـنة     

 ،أشــار املمثــل اخلــاصو). ١٩٩٩( ١٢٤٤رار علــى اختــاذ القــ
يف إحاطتــه اإلعالميــة، إىل أنــه رغــم التقــدم الــذي أحــرز منــذ   

ــه   ــة يف حزيران/يوني ــة   ١٩٩٩إنشــاء البعث ــق، يف مجل فيمــا يتعل
أمور، بعودة الالجئني األلبان مـن سـكان كوسـوفو والتجريـد     
ــثري       ــاك الك ــا زال هن ــة، فم ــن الســالح وإنشــاء اإلدارة املؤقت م

يتعني القيام به يف جماالت سيادة القانون ومحايـة حقـوق    الذي
 ١٢٤٤األقليـــات. وشـــدد علـــى أن أوجـــه اإلهبـــام يف القـــرار 

 اإيضــاحتطلــب ) بشــأن املركــز املؤقــت لكوســوفو، ت ١٩٩٩(
ــارة    ــود بعبـــ ــق باملقصـــ ــا يتعلـــ ــبري  ’’فيمـــ ــتقالل ذايت كـــ اســـ

  .)١٦٤(‘‘القدر
ــم إزاء اســتمرار        ــتكلمني عــن قلقه وأعــرب معظــم امل

ــا يف تقريــر األمــني العــام       احل ــة األمنيــة اهلشــة الــيت ورد بياهن ال
ودعــوا األطــراف الفاعلــة ذات الصــلة إىل كفالــة تنفيــذ القــرار  

). ورأى بعـــض املـــتكلمني أيضـــا أنـــه ينبغـــي ١٩٩٩( ١٢٤٤

__________ 

إىل ا فيهـ دعو يـ مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة،     رسائل من ممثل  )١٦٣(
) وال ســيما فيمــا يتعلــق ١٩٩٩( ١٢٤٤التنفيــذ الكامــل للقــرار 

ــة  ــة األمنيــــ ــري األلبانللطوائــــــف باحلالــــ ــةغــــ ، S/2000/491( يــــ
، S/2000/526و، S/2000/525و، S/2000/508و، S/2000/497و
رســـالة مؤرخـــة و ؛)S/2000/547و ،S/2000/553و، S/2000/527و
ة مقــدونيا موجهــة مــن ممثــل مجهوريــ    ٢٠٠٠حزيران/يونيــه  ٨

حـدود مجهوريـة   على  اوقع نيثدا، بشأن حلسابقةاليوغوسالفية ا
ــابقة   ــالفية الســ ــدونيا اليوغوســ ــع مقــ ــوفومــ ــك، كوســ يف  وذلــ

 ).S/2000/552( ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٥نيسان/أبريل و  ٢

)١٦٤(  S/PV.4153،  ١٢-٣الصفحات. 



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

11-21843 685 
 

للبعثــة ولقــوة كوســوفو أن تكفــال اتفــاق إجراءاهتمــا متامــا مــع  
  .  )١٦٥()١٩٩٩( ١٢٤٤القرار 

نه على الرغم مـن وضـوح أحكـام    وأكد ممثل الصني أ  
ــرار  ــإن    ١٩٩٩( ١٢٤٤الق ــق مبركــز كوســوفو، ف ــا يتعل ) فيم

بعض التدابري اإلدارية اليت اعُتمدت يف كوسـوفو فيهـا مسـاس    
بســـيادة مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة، وقـــد أوجـــد هـــذا  
انطباعا خاطئا بأن كوسوفو يف طريقها إىل االستقالل. وأكـد  

هــي أمــر ي إىل اســتقالل كوســوفو كــذلك أن أي حماولــة تــؤد
  .)١٦٦(وغري قانوين خطري

ــاده أن الطريــق         ــن رأي مف ــل أوكرانيــا ع ــرب ممث وأع
الوحيد املنظور لتسوية مسألة مركز كوسوفو يف املستقبل هـو  
التوصـل إىل اتفــاق بشــأنه بــني ســلطات مجهوريــة يوغوســالفيا  
االحتاديــة وألبــان كوســوفو عــن طريــق احملادثــات حتــت رعايــة   

ض ة. والحظ املمثل أن السيناريوهات األخـرى رمبـا تقـوّ   دولي
مناخ السالم اهلش يف املنطقـة بأسـرها، فضـال عـن دور جملـس      

  .)١٦٧(األمن ذاته
ــة   ــودة يف ٤١٧١ويف اجللســـ ــه  ١٣، املعقـــ متوز/يوليـــ

، ٢٠٠٠آب/أغســــطس  ٢٤، املعقــــودة يف ٤١٩٠واجللســــة 
املسـاعد  استمع اجمللس إىل إحاطتني إعالميتني من األمني العام 
 ١٢٤٤لعمليـــات حفـــظ الســـالم بشـــأن حالـــة تنفيـــذ القـــرار 

علـى   ،). واشتملت هاتان اإلحاطتـان، يف مجلـة أمـور   ١٩٩٩(
اســتكمال آلخــر تطــورات احلالـــة األمنيــة يف امليــدان وحلالـــة      
األعمــال التحضــريية لالنتخابــات البلديــة املقبلــة، وهــي أول      

. )١٦٨(١٩٩٩انتخابــات الــيت تعقــد منــذ إنشــاء البعثــة يف عــام   
__________ 

 ٣٠(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ١٧املرجــع نفســه، الصــقحة   )١٦٥(
 انيا).(أوكر

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٦(

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٧(

)١٦٨(  S/PV.4171 ؛ و٩-٢، الصفحــــــــــــاتS/PV.4190،  الصـــــفحات
٧-٢. 

ــا     ــاء اجمللــــس تقريبــ ــع أعضــ ــتني، أدىل مجيــ ــا ااجللســ ويف كلتــ
  .  )١٦٩(ببيانات

ورحب معظـم املـتكلمني بـإجراء االنتخابـات املقبلـة،        
رغم أن ممثـل االحتـاد الروسـي حـذر مـن أن هـذه االنتخابـات        
قـــد تـــؤدي إىل أزمـــة جديـــدة مـــن شـــأهنا أن تشـــكل هتديـــدا   

الصــدد، كــرر املمثــل لالســتقرار واألمــن يف املنطقــة. ويف هــذا 
ــد ــهاك للقــرار       هتأكي ــه، يف انت ــل اخلــاص أعطــى لنفس أن املمث
ــدون   ١٩٩٩( ١٢٤٤ )، احلــق احلصــري يف إدارة كوســوفو ب

مشاورة جملـس األمـن وبـدون التعـاون مـع سـلطات مجهوريـة        
  .)١٧٠(يوغوسالفيا االحتادية

ــودة يف ٤٢٠٠ويف اجللســة    ــبتمرب  ٢٧، املعق أيلول/س
ــة   علــى اجمللــ  رض، ُعــ٢٠٠٠ ــر األمــني العــام عــن البعث س تقري
. والحـظ األمـني العـام    )١٧١(٢٠٠٠أيلول/سـبتمرب   ١٨املؤرخ 

يف تقريــره، يف مجلــة أمــور، أن البعثــة اســتمرت يف األعمــال      
تشـرين   ٢٨التحضريية لالنتخابات البلدية املقـرر إجراؤهـا يف   

. وفيمــا يتعلــق حبالــة طوائــف األقليــات  ٢٠٠٠األول/أكتــوبر 
ل إن بعثة األمم املتحدة ما زالـت تشـعر بقلـق    يف كوسوفو، قا

عميق إزاء العنف املرتكب ضد الفئـات العرقيـة غـري األلبانيـة،     
وال ســيما صــرب كوســوفو وغجــر كوســوفو. غــري أن البعثــة   
رحبــــت بالــــدالئل األخــــرية علــــى أن أعضــــاء األقليــــات يف  

ــدأ  ــيم، وأعربـــت عـــن   واكوســـوفو قـــد بـ ــودة إىل اإلقلـ يف العـ
  ذل اجلهود الرامية إىل تشجيع عملية العودة.استمرارها يف ب

ويف تلك اجللسـة، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة        
ــع      ــام، وبعــد ذلــك أدىل مجي ــل اخلــاص لألمــني الع ــدمها املمث ق
ــه    ــاء اجمللـــس ببيانـــات. وأفـــاد املمثـــل اخلـــاص يف إحاطتـ أعضـ
ــذ إنشــائها يف       ــة من ــه البعث ــذي أحرزت ــدم ال ــة عــن التق اإلعالمي

__________ 

 .٤١٧١مل ُيدل ممثل مايل ببيان يف اجللسة   )١٦٩(

)١٧٠(  S/PV.4190،  ٨الصفحة. 

)١٧١(  S/2000/878،  ١٢٤٤املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 
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ــاء اهليكـــــل اإلداري  ١٩٩٩نيـــــه حزيران/يو ، ويشـــــمل إنشـــ
، وجملـس كوسـوفو   ١٩٩٩املشترك يف كـانون األول/ديسـمرب   

ــس       ــة، واجملل ــات احمللي ــع اجملتمع ــه مجي ــل في ــذي متث ــايل، ال االنتق
ر اإلداري املؤقت. وفيما يتعلق بعمل دعائم البعثة األربـع: يسَّـ  

عنصر مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني عـودة مليـون       
ن الالجئني إىل كوسوفو، وأنشأ عنصـر األمـم املتحـدة إدارة    م

مدنيـــة عاملـــة يف مجيـــع جمـــاالت احليـــاة العامـــة يف كوســـوفو؛ 
وكــان لعنصــر منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا الناميــة دور  

لبدء يف إنشاء دائرة شـرطة  كبري يف تطوير القطاع اإلعالمي وا
إرساء األسس  ؛ وساعد عنصر االحتاد األورويب علىكوسوفو

ســــوق اقتصــــادية عاملــــة. وقــــال املمثــــل اخلــــاص إن  قيــــام ل
ــا يف    ــرر إجراؤهـ ــات املقـ ــتعدادات لالنتخابـ ــرين  ٢٨االسـ تشـ

شــــهرا  ١٤ ـجاريــــة علــــى مــــدى الــــ ٢٠٠٠األول/أكتــــوبر 
ــوافرت       ــد ت ــة ق ــع العناصــر الالزم الســابقة، وأشــار إىل أن مجي

لصـربية  إلجراء انتخابات ناجحـة. وباإلشـارة إىل أن الطائفـة ا   
يف كوســوفو قــد قــررت عــدم املشــاركة يف االنتخابــات، أكــد 
املمثل اخلـاص أن البعثـة عاقـدة العـزم علـى تعزيـز التعـايش مبـا         
يرســــي أســــس املصــــاحلة يف هنايــــة املطــــاف. وقــــال إن أول  
انتخابـــات دميقراطيـــة ســـتكون خطـــوة هامـــة للغايـــة يف هـــذه  

  .)١٧٢(العملية
عظم املـتكلمني  على الرغم من أن مويف تلك اجللسة،   

أعربوا عن تأييدهم وتشجيعهم للعمليـة االنتخابيـة، فقـد أكـد     
ي االحتـاد الروســي والصـني عـدم تـوافر الشــروط     كـل مـن ممثلَـ   

الالزمــة إلجــراء االنتخابــات البلديــة، ألن هــذه االنتخابــات      
جــرى يف منــاخ يتســم أن ُيعــد هلــا إعــدادا كــامال، وأن ُتجيــب 

  .  )١٧٣(باحلرية والسالم

__________ 

)١٧٢(  S/PV.4200،  ٧-٢الصفحات. 

 ١٥(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ١١املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٧٣(
 (الصني).

 تشــرين الثــاين/ ١٦، املعقــودة يف ٤٢٢٥لســة ويف اجل  
، اســـتمع اجمللـــس إىل إحاطـــة إعالميـــة قـــدمها ٢٠٠٠نـــوفمرب 

املمثــل اخلــاص لألمــني العــام. وباإلضــافة إىل معظــم أعضــاء       
، أدىل ممثلو ألبانيا ومجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة    )١٧٤(اجمللس

ــه     )١٧٥(والنمســا ــل اخلــاص، يف إحاطت ــات. ووصــف املمث ببيان
ــت يف    اإلعال ــيت أجري ــة ال ــات البلدي ــة، االنتخاب تشــرين  ٢٨مي

ــوبر  ــا  ٢٠٠٠األول/أكت ــل بأهن ــ اجناحــمتث ــق  اتقني ــا يتعل . وفيم
ــى احلاجـــــ     ــدد علـــ ــات، شـــ ــاب االنتخابـــ ــام يف أعقـــ ة باملهـــ

؛ ‘‘احلكم الذايت بقـدر كـبري  ’’) حتديد املقصود بـ١( إىل امللحة
) نطوير مؤسسات احلكم الذايت علـى النحـو الـذي ورد    ٢( و

ــرار   ــريح يف القـ ــكل صـ ــيم ٣( )؛ و١٩٩٩( ١٢٤٤بشـ ) تنظـ
  .  )١٧٦(انتخابات عامة يف مجيع أحناء كوسوفو

ــوا      ــدهم، ورحبـ ــن تأييـ ــتكلمني عـ ــم املـ وأعـــرب معظـ
تشـــرين  ٢٨بإجنـــازات االنتخابـــات البلديـــة الـــيت أجريـــت يف 

، ويف الوقت ذاتـه أعـرب معظمهـم عـن     ٢٠٠٠األول/أكتوبر 
الصــربية يف كوســوفو يف األســف إزاء عــدم مشــاركة الطائفــة  

االنتخابات واتفقوا مع اإلجراءات الـيت اختـذها املمثـل اخلـاص     
لكفالة أن يتمكن ممثلـو تلـك الطائفـة واألقليـات األخـرى مـن       
املشاركة يف اإلدارة البلدية احمللية. وشـدد كـثري مـن املـتكلمني     

اليت تسـفر عنـها   نتائج العلى أن التحدي التايل يتمثل يف تنفيذ 
ــوفو وشــعبها علــى       االنت ــوا زعمــاء كوس ــات البلديــة وحث خاب

  مواصلة التعاون مع البعثة يف هذا الصدد.  
ــات       ــل الواليـ ــار ممثـ ــات، أشـ ــق باالنتخابـ ــا يتعلـ وفيمـ

 ديــدينخالفــا لتوقعــات الع ها،مل يتخللــ العنــف املتحــدة إىل أن
. ومل يتفــق ممثــل )١٧٧(بعــض املوجــودين يف القاعــة  مــن بينــهمو

__________ 

 مل يدلِ ممثل هولندا ببيان.  )١٧٤(

 بوصفها الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.  )١٧٥(

)١٧٦(  S/PV.4225،  ٩-٢الصفحات. 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٧(
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ــل اخلــاص يف تقييمــه اإلجيــايب فيمــا   االحتــاد الروســي مــع ا  ملمث
يتعلــق باالنتخابــات، وأبــرز أن القــادة السياســيني مــن ألبــان       
كوسوفو الذين شاركوا يف هذه احلملة أداروهـا حـول مسـألة    

وأشــــار أيضــــا إىل أن مراقبــــة ووقــــف  اســــتقالل كوســــوفو.
ــن       ــون مـ ــي أن يكـ ــوفو ينبغـ ــال كوسـ ــو انفصـ ــات حنـ االجتاهـ

ى أن وضـع كوسـوفو يف املسـتقبل    أولويات البعثـة. وشـدد علـ   
 ١٢٤٤حباجة ألن حيسم ولكن ليس من خالل انتـهاك القـرار   

ــلطات      ١٩٩٩( ــني سـ ــوار بـ ــدء يف حـ ــالل البـ ــن خـ ــل مـ )، بـ
ــة وبــني زعمــاء كوســوفو   ــة يوغوســالفيا االحتادي . )١٧٨(مجهوري

وعلق ممثل الصني يأن وفد بلده يالحـظ أن حكومـة مجهوريـة    
ة االنتخابــات الغيــة. وأشــار يوغوســالفيا االحتاديــة تعتــرب نتيجــ

إىل أن الطوائف غري األلبانية يف كوسوفو مل تشـارك مشـاركة   
ــة     ــار إىل الضــمانات األمني ــات بســبب االفتق ــة يف االنتخاب فعال

عضاء اجملموعات العرقية، ومن مث فوفد بلده يتوقع مـن بعثـة   أل
األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو أن تنفـذ مـن التـدابري    

متثيلها. وردد ممثل الصني، عالوة على ذلك، مـا رآه   كفليما 
ــا كرمـــز  تربعُتـــااالحتـــاد الروســـي مـــن أن االنتخابـــات   حمليـ

ــو     ــاه حنـ ــد أن االجتـ ــتقالل، وأكـ ــو االسـ ــوفو حنـ ــرك كوسـ لتحـ
اسـتقالل كوسـوفو إذا منـا فسـيكون ذلـك منافيـا لقـرار جملــس        

س ). وأشار إىل أنه ينبغي أن يويل اجمللـ ١٩٩٩( ١٢٤٤األمن 
االهتمــــام إىل هــــذا االجتــــاه حنــــو االســــتقالل يف كوســــوفو،  
ــة يف منطقـــة       ــى احلالـ ــن أن يفرزهـــا علـ ــيت ميكـ ــب الـ وللعواقـ

  .  )١٧٩(البلقان
وأكد ممثل مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة مـن جديـد      

)، ١٩٩٩( ١٢٤٤أن حكومة بلده اجلديدة تؤيد متامـا القـرار   
ل عـــادل الوحيـــد حلـــوميثـــل األســـاس الرئيســـي ’’وتـــرى أنـــه 

وشدد على أمهية املضي قدما علـى وجـه السـرعة مـن     ‘‘ ودائم

__________ 

 .١٥فحة املرجع نفسه، الص  )١٧٨(

 .١٩-١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧٩(

أجل تنفيـذه بشـكل كامـل، مـع ضـمان املشـاركة الفعالـة مـن         
حكومته يف تلك العملية. وذكر عددا مـن األولويـات يف هـذا    
الصدد، مبـا يف ذلـك التوصـل إىل اتفـاق بشـأن مركـز الوجـود        

مـن قـوات    الدويل يف كوسوفو وميتوهيـا وعـودة قـوة حمـدودة    
اجليش والشرطة اليوغوسالفية إىل هاتني املقاطعتني. وقـال إنـه   
ــألة املفاوضـــات    ــاول مسـ ــه تنـ ــابق ألوانـ يف حـــني أن مـــن السـ
السياســـية بشـــأن املركـــز النـــهائي لكوســـوفو وميتوهيـــا، فـــإن 
حكومتـــه، الـــيت تعلـــق أمهيـــة قصـــوى علـــى ســـيادهتا ووحـــدة 

ل إىل حكـم  عرب عن االستعداد للعمل على التوصـ تأراضيها، 
ــرار    ــاق القـ ــا، يف نطـ ــوفو وميتوهيـ ــاق لكوسـ ــع النطـ ذايت واسـ

١٨٠()١٩٩٩( ١٢٤٤(  .  
ــي        ــاد الروسـ ــل االحتـ ــه ممثـ ــها، وجـ ــة نفسـ ويف اجللسـ

ــع حظــر األســلحة      ــذكر أن رف االهتمــام إىل مســألة أخــرى، ف
حتاديـة مبوجـب القـرار    املفروض على مجهوريـة يوغوسـالفيا اال  

بيـت مجيـع   حيـث لُ خطوة قد طال انتظارها  )١٩٩٨( ١١٦٠
  .  )١٨١(املطالب اليت جاءت يف القرار

ــرامل   ــؤرخ قـ ــاين/نوفمرب  ٢٢ر املـ ــرين الثـ تشـ
): بيـــــان مـــــن  ٤٢٣٢(اجللســـــة  ٢٠٠٠
  الرئيس 

 تشــرين الثــاين/  ٢٢، املعقــودة يف ٤٢٣٢يف اجللســة   
، اليت ُدعي ممثل مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة  ٢٠٠٠نوفمرب 

(هولنـــدا ) ببيـــان باســـم   إىل املشـــاركة فيهـــا، أدىل الـــرئيس   
  اجمللس، يف مجلة أمور:  أن فيه  جاء )١٨٢(اجمللس

روعتــه اهلجمــات الــيت شــنت علــى مــرتل رئــيس جلنــة اتصــال    
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٢مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف بريشتينا يف 

__________ 

 .٣٠-٢٨املرجع نفسه، الصقحات   )١٨٠(

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٨١(

)١٨٢(  S/PRST/2000/35. 
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، وكذلك علـى رجــــال شرطـــة صـربيني يف جنـوب صـربيا يف       ٢٠٠٠
  ن تلك اهلجمات بشدة؛  ادوأ، ٢٠٠٠رب تشرين الثاين/نوفم ٢١

دعــا إىل إىل إجــراء حتقيــق فــوري كامــل لتقــدمي مرتكبيهــا إىل    
  العدالة؛  

طلــب إىل القــوة األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو وبعثــة األمــم         
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو مواصـلة بـذل مجيـع اجلهـود الالزمـة      

  ملنع شن املزيد من اهلجمات؛  

ع املعنـيني أن ميتنعـوا عـن القيـام بـأي عمـل مـن        طلب من مجيـ   
  أعمال العنف وأن يتعاونوا مع القوة األمنية ومع البعثة.

ــرامل   ــؤرخ ق ــانون األول/ديســمرب   ١٩ر امل ك
): بيـــــان مـــــن  ٤٢٥٠(اجللســـــة  ٢٠٠٠
   الرئيس

 كـــانون األول/ ١٩، املعقـــودة يف ٤٢٤٩يف اجللســـة   
قرير األمـني  ، أدرج اجمللس يف جدول أعماله ت٢٠٠٠ديسمرب 

ــة يف كوســوفو        ــإلدارة املؤقت ــة األمــم املتحــدة ل ــن بعث ــام ع الع
. والحــــظ )١٨٣(٢٠٠٠كــــانون األول/ديســــمرب  ١٥املــــؤرخ 

األمــني العــام يف تقريــره، يف مجلــة أمــور، أن تقــدما كــبريا قــد   
تشــرين  ٢٨أحــرز فيمــا يتعلــق بنجــاح االنتخابــات البلديــة يف  

شـاركة الطائفـة   ، على الرغم من عـدم م ٢٠٠٠األول/أكتوبر 
الصربية يف كوسوفو، وإنشاء اجلمعيات البلديـة املؤقتـة. وقـال    
ــز      ــد وتعزي ــة إىل توطي ــذل جهودهــا الرامي ــة واصــلت ب إن البعث
ــأن       ــام ب ــاد األمــني الع ــة املشــتركة. وأف ــة املؤقت اهلياكــل اإلداري
التغيريات األخـرية يف حكومـة مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة      

عب اجلمهوريـة فحسـب، بـل أتاحـت     مل جتدد األمـل لـدى شـ   
شـاورات مـع السـلطات    للبعثة أيضا فرصة جديـدة لتحسـني امل  

الــــدخول يف حــــوار بنــــاء بشــــأن املســــائل ذات االحتاديــــة، و
البعثـة  قـال إن  االهتمام املشترك. وفيما يتعلق باإلدارة املؤقتـة،  

__________ 

)١٨٣(  S/2000/1196،  ١٢٤٤املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 

أعربت عـن اعتقادهـا أنـه جيـب علـى اجملتمـع الـدويل أن يتـابع         
تعريــف االســتقالل الــذايت الكــبري القــدر حبيــت بنشــاط عمليــة 

يشارك سكان كوسـوفو بقـدر متزايـد مـن املسـؤولية يف إدارة      
اإلقليم. ويف هذا الصدد، لوحظ أن البعثـة سـتعمل عـن كثـب     
مع الدول األعضاء وممثلي السكان احمللـيني علـى صـياغة إطـار     

ــذلك  ــرار  ل ــا للق ــام  ١٩٩٩( ١٢٤٤وفق ــدى األمــني الع ). وأب
زاء قلــة العائــدين مــن صــرب كوســوفو وعــدم التعــاون القلــق إ

بــني صــرب كوســوفو والبعثــة. وقــال إن اســتمرار الصــراع يف  
وادي بريسيفو يف جنوب صربيا قـد أدي إىل زعزعـة اسـتقرار    
ــلطات     ــوفو والســ ــات بــــني كوســ ــويض العالقــ ــة وتقــ املنطقــ
االحتاديـة، وشــكل هتديــدا خطـريا للســكان احمللــيني والعالقــات   

  ات احمللية داخل كوسوفو على حد سواء.  بني اجملتمع
مجيـع أعضـاء اجمللـس     ا أدىل فيهيت، الاجللسةلك تويف   

ــة      ــة يوغوســالفيا االحتادي ــة االحتــادي جلمهوري ــر اخلارجي ووزي
مــن األمــني العــام إعالميـة  ببيانـات، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة  

 تقرير األمني العـام مع  تتماشىساعد لعمليات حفظ السالم امل
  .  الف الذكرالس

ــالغ إزاء        ــم البـ ــن قلقهـ ــتكلمني عـ ــم املـ ــرب معظـ وأعـ
األحداث األخرية اليت وقعـت يف وادي بريسـيفو وأكـدوا أهنـا     

 همتشــكل هتديــدا خطــريا لالســتقرار اإلقليمــي. وأحــاط بعضــ  
علمــا بالتــدابري الــيت اختــذهتا البعثــة وقــوة كوســوفو للحــد مــن    

احلـــوار العنـــف، وحثـــوا ألبـــان كوســـوفو علـــى املشـــاركة يف  
  السياسي.
وشدد ممثل االحتـاد الروسـي علـى أنـه يلـزم أن يكفـل         

راقبـة ألنشـطة البعثـة ألن    إحكـام امل جملس األمن واألمـني العـام   
و غـري  ) جيـري تنفيـذه جزئيـا وعلـى حنـ     ١٩٩٩( ١٢٤٤القرار 

بــني  فــورعلــى الاء ام تعــاون بّنــيــقمــرضٍ. وأشــار إىل ضــرورة 
ة يوغوسالفيا االحتاديـة  البعثة وقوة كوسوفو وسلطات مجهوري

)، ١٩٩٩( ١٢٤٤بشأن مجيـع املسـائل املتصـلة بتنفيـذ القـرار      
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مبــا يف ذلــك كفالــة الظــروف املالئمــة لعــودة املشــردين داخليــا 
والالجــئني وإعــداد جــدول زمــين ووضــع الشــروط الالزمــة       
لعـــودة األفـــراد العســـكريني التـــابعني جلمهوريـــة يوغوســـالفيا  

  .  )١٨٤(لصرب إىل كوسوفواالحتادية وأفراد الشرطة ا
 كــانون األول/ ١٩، املعقــودة يف ٤٢٥٠ويف اجللســة   
ــر األمــني    ٢٠٠٠ديســمرب  ــى اجمللــس تقري ، كــان معروضــا عل

. )١٨٥(يف كوسـوفو لـإلدارة املؤقتـة   العام عن بعثة األمم املتحدة 
، قـام  )١٨٦(وأدىل الرئيس (االحتاد الروسـي) ببيـان باسـم اجمللـس    

  ا يلي:  فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مب
دعــا إىل حــل اجلماعــات األلبانيــة اإلثنيــة املتطرفــة؛ ودعــا إىل     

انسحاب مجيع األشـخاص غـري املقـيمني املشـاركني يف أنشـطة متطرفـة       
  من املنطقة وخاصة من منطقة األمان الربية؛ 

رحب بالتزام السلطات اليوغوسالفية بالعمل صـوب التوصـل     
  إىل تسوية سلمية؛  

ــدابري احملــ     ــوة كوســوفو ملعاجلــة    رحــب بالت ــيت اختــذهتا ق ددة ال
مصـادرة األسـلحة،   واملشكلة، ومن بينها تشديد الرقابـة علـى احلـدود،    

األنشطة غري املشروعة اليت مت حتديدها داخل كوسوفو بالقرب وتعطيل 
  من احلدود اإلدارية الشرقية؛  

رحــب بــاحلوار بــني قــوة كوســوفو والســلطات اليوغوســالفية   
  والصربية.  

كـانون الثاين/ينــاير   ١٨داوالت املؤرخـة  املـ   
(اجللســـــتان  ٢٠٠١شـــــباط/فرباير  ١٣و 

  ) ٤٢٧٧و  ٤٢٥٨
 كــانون الثــاين/  ١٨، املعقــودة يف ٤٢٥٨يف اجللســة   

، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة إعالميــة مــن وكيــل  ٢٠٠١ينــاير 
__________ 

 .٢٣فحة صال  )١٨٤(

)١٨٥(  S/2000/1196،  ١٢٤٤املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 

)١٨٦(  S/PRST/2000/40. 

األمـــني العـــام لعمليـــات حفـــظ الســـالم عـــن التطـــورات الـــيت 
). وأدىل ببيانـــات، ١٩٩٩( ١٢٤٤حـــدثت يف تنفيـــذ القـــرار 

باإلضافة إىل مجيع أعضاء اجمللس، ممـثال مجهوريـة يوغوسـالفيا    
  ).)١٨٧(االحتاد األورويب لنيابة عناالحتادية والسويد (با

إحاطتـه اإلعالميـة، فيمـا    وأشار وكيل األمني العام يف   
طوائف األقليات يف كوسوفو، إىل أن صرب كوسـوفو  يتعلق ب

ا ألحـداث العنـف مبـا يف ذلـك إحـراق      وممتلكاهتم ال تزال هدف
املمتلكات واهلجـوم بالقنابـل. وفيمـا يتعلـق باحلالـة يف جنـوب       
ــيفو ظلـــت     ــة يف وادي بريسـ ــة األمنيـ ــربيا، الحـــظ أن البيئـ صـ
ــدو متناقصــة.       ــع أن خمــاطر نشــوب صــراع كــبري تب ــوترة م مت
وتكلم وكيل األمـني العـام أيضـا بالتفصـيل عـن التطـورات يف       

ــدم احملــرز يف    اهلياكــل السياســية   ــة يف كوســوفو والتق واإلداري
. وأعرب معظـم املـتكلمني عـن القلـق فيمـا      )١٨٨(املسائل املدنية

حوهلــا، مبــا يف ذلــك وادي   مــا يتعلــق بــاألمن يف كوســوفو و  
وركـزوا يف مالحظـاهتم علـى مواضـيع االنتخابـات،       ،بريسيفو

وضرورة املصاحلة بني الطوائـف العرقيـة يف كوسـوفو واجلهـاز     
، والسجناء السياسيني، وعودة الالجئني واألشـخاص  القضائي

  املفقودين واحملتجزين، واالنتعاش االقتصادي.  
ودعا ممثل النرويج البعثة وقوة كوسوفو إىل بذل كـل    

جهد ممكن ملنع األنشطة اليت ميكـن أن تزعـزع اسـتقرار احلالـة     
ــل      ــورات داخـــ ــى التطـــ ــلبا علـــ ــؤثر ســـ ــة، وأن تـــ يف املنطقـــ

  .  )١٨٩(كوسوفو
ز ممثــل مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة يف البيــان وأبــر  

الذي أدىل به املشـاكل األمنيـة الرئيسـية، النامجـة عـن إغـارات       

__________ 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )١٨٧(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها هلذا البيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا

 .٧-٢ فحاتصال  )١٨٨(

 .٢١صفحة ال  )١٨٩(
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وأشـــار إىل البيـــان ، يف املنطقـــة اآلمنـــة الربيـــة ،‘‘اإلرهـــابيني’’
، )١٩٠(٢٠٠٠كـــانون األول/ديســـمرب   ١٩الرئاســـي املـــؤرخ  

بري النشـطة  ا اجمللس وقوة كوسوفو إىل اختاذ مزيد من التدايداع
  .  )١٩١(والقوية للتغلب على هذا الوضع

ــا يتعلـــــق      ــاد الروســـــي، فيمـــ وأعـــــرب ممثـــــل االحتـــ
باالنتخابات املزمع إجراؤها على نطاق كوسوفو، عـن اعتقـاد   
وفده بأن توقيت هذه االنتخابات ينبغي أن حيدد علـى أسـاس   
تقييم ملدى ما ستقدمه من مساعدة يف حتقيق تسوية شـاملة يف  

مـتكلمني مـع رأي املمثـل اخلـاص      واتفق بضـع  .)١٩٢(كوسوفو
. )١٩٣(أنه قبل إجراء االنتخابـات ينبغـي وضـع إطارهـا القـانوين     

وحذر ممثل الصني من أن هذه االنتخابات ميكن أن تكون هلـا  
) ١٩٩٩( ١٢٤٤آثار سـلبية خطـرية، وشـدد علـى أن القـرار      

  .  )١٩٤(شديد الوضوح بشأن املركز النهائي لكوسوفو
ســها، رأى ممثــل الواليــات املتحــدة أن  ويف اجللســة نف  

كوســـوفو لـــن تـــنعم أبـــدا بالســـالم واالســـتقرار مـــا مل حيســـم 
يــنص ) ١٩٩٩( ١٢٤٤وضــعها القــانوين. وأكــد أن القــرار    

على أن كافة البدائل تظل مطروحة وحيدد القيام بعمليـة  جبالء 
دون إمالء احلل. ويف هذا السياق، شـدد علـى أن شـروط أيـة     

ــة ال  ــوية هنائيـ ــرفني وأن   تسـ ــن الطـ ــة مـ ــون مقبولـ ــد وأن تكـ بـ
يساندها اجملتمع الدويل، فال يوجـد هنـج آخـر ميكـن أن يـؤدي      

  .  )١٩٥(إىل حل دائم ومستقر
ــة    ــودة يف ٤٢٧٧ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ١٣، املعقـ شـ
، استمع اجمللس إىل إحاطـة إعالميـة مـن وكيـل األمـني      ٢٠٠١

__________ 

)١٩٠(  S/PRST/2000/40. 

 .٣٢فحة صال  )١٩١(

 .١٤ فحةصال  )١٩٢(

 .(أوكرانيا) ١٩ فحةصال(جامايكا)؛ و ١٢ فحةصال  )١٩٣(

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٤(

 .١١ -١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٥(

ضــاء باإلضــافة إىل معظــم أعوالعــام لعمليــات حفــظ الســالم.  
مجهوريــة يوغوســالفيا  يممثلَــ كــل مــن ، أدىل ببيــان)١٩٦(اجمللــس

  .))١٩٧(االحتاد األورويب لنيابة عناالحتادية والسويد (با
وأشــار وكيــل األمــني العــام يف إحاطتــه اإلعالميــة إىل    

احلالة ال تزال مـثرية للقلـق يف وادي بريسـيفو،    كون أنه، رغم 
قــد واصــلت ، فاألنشــطة التدريبيــة فيــه بعــض لوحظــت الــذي

البعثـــة وقـــوة كوســـوفو االضـــطالع بـــدور رئيســـي يف رصـــد 
  .)١٩٨(احلدود اإلداريةمن اجلانب الكوسويف 

ــة يف       ــال العنـــف اجلاريـ ــتكلمني أعمـ ــم املـ وأدان معظـ
كوسـوفو، وأشـاروا إىل    أخـرى داخـل  منـاطق  وجنوب صربيا 

ــؤرخ   ــي املــــ ــان الرئاســــ ــمرب   ١٩البيــــ ــانون األول/ديســــ كــــ
ج، وعلــــى غــــراره أعضــــاء . ورأى ممثــــل النــــروي)١٩٩(٢٠٠٠

آخرون، أن الوضع املتوتر يف جنوب صربيا يهـدد بـأن يصـبح    
بــؤرة الصــراع التاليــة يف البلقــان، وحــث علــى معاجلــة األزمــة  

    )٢٠٠(على الفور
وأعرب ممثل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية عـن عـدم     

وميتوهيــا، وقــال إنــه مل ُيبــذل  رضــائه عــن احلالــة يف كوســوفو
ــا ــة  مـ ــه الكفايـ ــرار    فيـ ــية للقـ ــام الرئيسـ ــذ األحكـ  ١٢٤٤لتنفيـ

الراميـة   املتعجلـة وغـري املالئمـة   ). وأكد أن احملاوالت ١٩٩٩(
مــا يســمى بانتخابــات عمــوم  ’’إىل التســوية مــن خــالل عقــد  

ــوفو ــن ‘‘ كوسـ ــلـ ــتـ ــاقم احلالـ ــدد علـــى ةؤدي إال إىل تفـ ، وشـ

__________ 

 مل يدلِ ممثل مايل ببيان.  )١٩٦(

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )١٩٧(
نيا وقربص والتفيا وليتوانيا التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفي

 عن تأييدها هلذا البيان. ومالطة وهنغاريا

)١٩٨(  S/PV.4277،  ٥الصفحة. 

)١٩٩(  S/PRST/2000/40. 

)٢٠٠(  S/PV.4277،  ٢١الصفحة. 
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ــلطات يف      ــع السـ ــاون مـ ــات بالتعـ ــداد لالنتخابـ ــرورة اإلعـ ضـ
  .  )٢٠١(ا االحتاديةمجهورية يوغوسالفي

وأعرب ممثل الواليات املتحدة عن األمل يف أن جترى   
وقت ممكن يف عـام   قرباالنتخابات على نطاق كوسوفو يف أ

٢٠٢(٢٠٠١(.  
 هويف تلك اجللسة، شدد عـدد مـن املـتكلمني علـى أنـ       

اخلطـوات التاليـة قبـل االنتخابـات املزمـع إجراؤهـا        يتعني اختاذ
ــد ا   ــوفو: التحديـ ــاق كوسـ ــى نطـ ــام   علـ ــة ومهـ ــح لطبيعـ لواضـ

ــائج     ــذايت؛ والتنفيــذ الكامــل لنت ــة للحكــم ال واملؤسســات املؤقت
؛ واسـتكمال  ٢٠٠٠االنتخابات البلديـة الـيت أجريـت يف عـام     

تسجيل الناخبني حبيث تكون مجيع الفئات العرقيـة ممثلـة متثـيال    
. وحذر ممثل النـرويج مـن أن   )٢٠٣(مناسبا يف االنتخابات املقبلة

قبــل األوان، أو انتخابــات مل ميهــد إلجرائهــا إجــراء انتخابــات 
اجمللــس  لبشــكل جيــد، يهــدد بتقــويض االســتقرار الــذي يعمــ 

. وشدد ممثل االحتاد الروسـي علـى احلاجـة إىل    )٢٠٤(على دعمه
عمــــال التحضــــريية  املشــــاركة الكاملــــة مــــن بلغــــراد يف األ   

، وأعرب عن شكه يف مدى استصواب احملـاوالت  لالنتخابات
ــة إىل  ــوفري  مبوعـــد  عجيـــلالتالراميـ ــراء االنتخابـــات قبـــل تـ إجـ

مـــن الالجـــئني  ٢٠٠ ٠٠٠الظـــروف الضـــرورية لعـــودة حنـــو 
، أن يكـون  )٢٠٥(ممثل أوكرانيا حذا حذوهواملشردين. ورأى، و

هناك قدر أكرب من الوضوح يف تعريـف مفهـوم احلكـم الـذايت     
لكوســوفو يف إطــار مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة وتعزيــز      

__________ 

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠١(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٢(

ــفحة     )٢٠٣( ــه، الصـ ــع نفسـ ــا)؛  ٦املرجـ ــفحتان (فرنسـ  ١٨-١٧والصـ
ــدا)؛ (أير ١٨والصــفحة ني)؛ (الصــ (الســويد)؛  ٢٤والصــفحة لن

 .)(النرويج ٢١والصفحة 

 .٢١ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٠٤(

 .١٥ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٠٥(

للحكـــــم الـــــذايت املؤقـــــت قبـــــل إجـــــراء  اإلطـــــار القـــــانوين
  .)٢٠٦(االنتخابات

 ٢٠٠١آذار/مــــارس  ١٦املقــــرر املــــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٤٢٩٨(اجللسة 

ــتني    ــودتني يف )٢٠٧(٤٢٩٨ و ٤٢٩٦يف اجللســ ، املعقــ
، أدرج اجمللـــس يف جـــدول أعمالـــه   ٢٠٠١آذار/مـــارس  ١٦

 تقرير األمـني العـام عـن بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف        
ــؤرخ   ــوفو املــ ــارس  ١٣كوســ . والحــــظ )٢٠٨(٢٠٠١آذار/مــ

األمــني العــام يف تقريــره. يف مجلــة أمــور، أنــه علــى الــرغم مــن   
التحديات السياسـية واألمنيـة واالقتصـادية الـيت تواجـه البعثـة،       
فقد أحرز تقدم كبري يف تنفيذ واليتـها. ونظـرا النتـهاء مرحلـة     

ء القــدرات التركيــز علــى بنــا الطــوارئ إىل حــد كــبري، انصــّب
لوضع األساس الالزم إلعداد إطار قانوين للمؤسسـات املؤقتـة   
ــف يف       ــثلني للطوائ ــع مم ــدأت املشــاورات م ــذايت وب للحكــم ال
كوسوفو. وأشـار األمـني العـام إىل أن تـردد كـثري مـن زعمـاء        
ــذايت     ــادئ الــيت يقــوم عليهــا احلكــم ال كوســوفو يف اعتنــاق املب

أحـرزه اجملتمـع الـدويل. ويف    ض التقدم الذي اعتناقا كامال ُيقوِّ
ــادة السياســية      ــه يتحــتم علــى القي هــذا الســياق، شــدد علــى أن
ــا اســتعدادها لتــويل مســؤولية احلكــم     لكوســوفو أن تقــرر هنائي
الــذايت جملتمــع دميقراطــي ومتســامح وشــامل جلميــع الطوائــف،  

ــدا    ــا جي ــنظم تنظيم ــى والقتصــاد ســوقي م ـــن عل  ، وأن تربهـــــ
  .ذلك

ــة    ــاء   ،٤٢٩٦ويف اجللســ ــع أعضــ ــافة إىل مجيــ باإلضــ
اجمللــس، أدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن ألبانيــا وبلغاريــا وتركيــا   

__________ 

 .٩-٨ املرجع نفسه، الصفحتان  )٢٠٦(

آذار/مــارس  ٦، املعقــودة كجلســة خاصــة يف ٤٢٨٦يف اجللســة   )٢٠٧(
زراء مجهوريـة  ، أجرى اجمللس مناقشـة بنـاءة مـع رئـيس و    ٢٠٠١

 يوغوسالفيا االحتادية.

)٢٠٨(  S/2001/218،  ١٢٤٤املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 
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ــة    ــابقة ومجهوريـــ ــالفية الســـ ــدونيا اليوغوســـ ــة مقـــ ومجهوريـــ
االحتـــــاد  لنيابـــــة عـــــنيوغوســـــالفيا االحتاديـــــة والســـــويد (با

  ).  )٢٠٩(األورويب
للمجلـس بشـأن   إعالميـة  وقدم املمثـل اخلـاص إحاطـة      

ديات املقبلــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار     مركــز البعثــة والتحــ  
). وأشـــار إىل أنـــه لـــدى توليـــه منصـــبه قـــدم ١٩٩٩( ١٢٤٤

موجزا خلريطة الطريق التالية لعمل البعثـة: وضـع إطـار قـانوين     
حلكم ذايت واسع النطاق يـؤدي إىل إجـراء انتخابـات يف مجيـع     
أحناء كوسوفو؛ وتعزيـز إنفـاذ القـوانني ونظـام العدالـة اجلنائيـة       

 كوسوفو؛ وهتيئة الظروف األساسية لتحقيـق منـو اقتصـادي    يف
ــة      ــلطات مجهوريــ ــع ســ ــاون مــ ــة تعــ ــه؛ وإقامــ ــتدمي بذاتــ مســ
يوغوســالفيا االحتاديــة بشــأن القضــايا ذات االهتمــام املشــترك. 
وفيما يتعلق بالقضايا األمنية اإلقليمية، أشار املمثل اخلـاص إىل  

مـا ال تـدخل   أن التطورات اليت حدثت يف وادي بريسـيفو، بين 
يف نطاق مهمته، هلا أثر مباشر على االستقرار الـداخلي وعلـى   
ــوة      ــد بق ــة تؤي ــة السياســية يف كوســوفو. وأكــد أن البعث العملي
تدخل اجملتمـع الـدويل ومسـاندته للجهـود الراميـة إىل التوصـل       
إىل حــل سياســي تفاوضــي جيعــل مــن املمكــن االســتغناء عــن    

إىل أن أعمـال املتطـرفني يف   منطقة السالمة الربية. وأشار أيضا 
ــة      ــؤدي إىل زعزع ــابقة ت ــدونيا اليوغوســالفية الس ــة مق مجهوري
استقرار الوضع يف املنطقة. ولـئن كانـت هـذه مشـكلة داخليـة      
أوال وقبل كل شـيء، فإنـه مـن املهـم أن تـدعم قـوة كوسـوفو        
وبعثة األمم املتحـدة حكومـة مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية      

كل العاجلـة، مبـا يف ذلـك إحكـام الرقابـة      السابقة يف حل املشا
علـــى احلـــدود. ويف اخلتـــام، نـــوه املمثـــل اخلـــاص إىل أن مـــن   
الشروط املسبقة الالزمة لتهيئة بيئة أمنية أفضـل إقامـة حكومـة    

ــة   ــة مؤقت ــةذاتي ــانوين، يت   فعال ــه يف مــن خــالل إنشــاء إطــار ق بع
__________ 

وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية     أيسلنداإستونيا وأعربت   )٢٠٩(
ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة    

 عن تأييدها هلذا البيان. وهنغاريا

ــب  ــت املناسـ ــوفو   الوقـ ــوم كوسـ ــات يف عمـ ــراء االنتخابـ ، إجـ
  .  )٢١٠(‘‘لعكسليس ا’’  و

وفيما يتعلق باالنتخابات، حذر ممثل االحتـاد الروسـي     
قبــــل عــــودة ‘‘ االنــــدفاع إىل إجــــراء االنتخابــــات’’مــــن أن 

الالجئني وضمان األمن الالزم جلميع سكان املنطقة مـن شـأنه   
أن يعزز الطابع أحادي اإلثنيـة لكوسـوفو وأن يزيـد مـن حـدة      

ــة يف املنطقــة. وشــدد علــى أ   ــة  النعــرة القومي ــة أن جتعــل بعث مهي
اســتقالل ’’األمــم املتحــدة مــن الواضــح متامــا مــا تعنيــه عبــارة   

يف إطــار مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة، عمــال بــالقرار ‘‘ذايت
ــرة  ١٩٩٩( ١٢٤٤ )، وأكــــــد ضــــــرورة املشــــــاركة املباشــــ

ــاء      ــيس االكتفــــ ــة، ولــــ ــالفيا االحتاديــــ ــة يوغوســــ جلمهوريــــ
 قـد االنتخابـات  . ورأى ممثل فرنسا أنـه ميكـن ع  )٢١١(بإخطارها

 اءرـــــإلج يخراـــــت حتديدمبجــــرد تلبيــــة بعــــض الشــــروط وأن 
. وذهب ممثـل  )٢١٢(مبثابة خماطرة كـلذ ىـعل ابقـس تاـالنتخابا

مجهورية يوغوسالفيا االحتادية إىل أنـه قبـل إجـراء االنتخابـات     
علــى نطــاق كوســوفو ال بــد مــن تلبيــة بعــض الشــروط، مثــل   

اء إطـار قـانوين فيـه    عودة مجيع املشردين داخليا، وكذلك إنشـ 
    )٢١٣(حتديد واضح لصالحيات اهليئات املنتخبة

ــة  ويف   ــر األمـــــني  ٤٢٩٨اجللســـ ــتنادا إىل تقريـــ ، اســـ
، )٢١٥(، أدىل الــرئيس (أوكرانيــا) ببيــان باســم اجمللــس )٢١٤(العــام

    قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:
بإنشاء فريق عامل حتت إشراف املمثل اخلـاص لألمـني    رحب  

لوضع إطار عمل قـانوين للمؤسسـات املؤقتـة املعنيـة بإقامـة حكـم       العام 
__________ 

)٢١٠(  S/PV.4296،  ٦-٣الصفحات. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢١١(

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٢(

 .٤٢-٤٠املرجع نفسه، الصفحات   )٢١٣(

)٢١٤(  S/2001/218. 

)٢١٥(  S/PRST/2001/8. 
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ذايت دميقراطي ومستقل يف كوسوفو، وشدد على أمهية أن تكون كافـة  
  اجلماعات العرقية ممثلة يف عمل هذا الفريق؛

مجيــع األطــراف إىل دعــم جهــود بعثــة األمــم املتحــدة يف   دعــا  
عــراق مســتقر يف كوســوفو مــن أجــل إقامــة جمتمــع دميقراطــي متعــدد األ 

ــوم     ــراء االنتخابـــات يف عمـ ــة إلجـ ــروف املالئمـ ــوفري الظـ ــوفو وتـ كوسـ
  كوسوفو؛  

بالعالقـات الوثيقـة بـني حكومـة مجهوريـة يوغوسـالفيا        رحب  
  االحتادية وبعثة األمم املتحدة يف كوسوفو والقوة الدولية يف كوسوفو؛

إىل إهنــاء مجيــع أعمــال العنــف يف كوســوفو، وخاصــة       دعــا  
ــة، وحـــث مجيـــع القـــادة السياســـيني يف   األعمـــال ذا ت الـــدوافع العرقيـ

كوســوفو علــى إدانــة هــذه األعمــال ومضــاعفة اجلهــود مــن أجــل نشــر  
  التسامح بني القوميات اإلثنية؛  

ــديات يف    ظــ   ــة يف بعــض البل ــة األمني ــالقلق إزاء احلال ل يشــعر ب
صربيا اجلنوبية نتيجـة أعمـال العنـف الـيت تقـوم هبـا اجلماعـات املسـلحة         

  لبانية؛ األ

 آذار/ ١٢باتفاقات وقف إطالق النـار الـيت وقعـت يف     رحب  
  ودعا إىل االلتزام الصارم بأحكامها؛  ٢٠٠١مارس 

بالقرار الذي اختذته منظمـة حلـف مشـال األطلنطـي يف      رحب  
ــودة حمســوبة        ــة يف كوســوفو كــي يســمح بع ــد القــوة الدولي اإلذن لقائ

  نطقة األمان الربية. لقوات مجهورية يوغوسالفيا االحتادية إىل م

 ١٩نيســان/أبريل و ٩املؤرخــة  املــداوالت  
ــه و  ــه  ٢٢حزيران/يونيـــــــ حزيران/يونيـــــــ

ــات ٢٠٠١ ، ٤٣٠٩ ، و٤٣٣١(اجللســـــ
  )٤٣٣٥  و
ــة  يف   ــودة يف ٤٣٠٩اجللســـ ــان/أبريل  ٩، املعقـــ نيســـ
، استمع اجمللس إىل إحاطـة إعالميـة مـن وكيـل األمـني      ٢٠٠١

يف تنفيــذ القــرار العـام لعمليــات حفــظ الســالم عـن التطــورات   
). وأدىل ببيانات ممـثال مجهوريـة يوغوسـالفيا    ١٩٩٩( ١٢٤٤

ــويد (با ــة والســ ــناالحتاديــ ــة عــ ــاد األورويب لنيابــ )، )٢١٦(االحتــ
  .اجمللس اءباإلضافة إىل مجيع أعض

ــه إىل اســتمرار     وأشــار   ــام يف إحاطت ــل األمــني الع وكي
الفريق العامـل املشـترك يف العمـل املكثـف علـى وضـع اإلطـار        

انوين. ونوه إىل أنه خالل اجتماع املمثل اخلاص مع رئـيس  الق
صربيا، فويسالف كوستونيتشا، أكد الرئيس تأييـده ملشـاركة   
ــد    ــل، إذا لقـــي ذلـــك تأييـ ــوفو يف الفريـــق العامـ صـــرب كوسـ

. وأشار وكيل األمني العام، استنادا إىل التقدم الـذي مت  خلرباءا
تخابـات قبـل   إحرازه، إىل أنـه سـيكون مـن املمكـن إجـراء االن     

ــة      ــه جيــري بــذل كــل جهــد ممكــن لكفال ــة العــام، وقــال إن هناي
املشاركة الكاملة من صـرب كوسـوفو وغريهـم مـن األقليـات      
العرقيــة. وبعــد اإلشــارة إىل التقــدم احملــرز علــى الصــعيد احمللــي 
بإنشــاء جمــالس بلديــة تعمــل بشــكل دميقراطــي، الحــظ وكيــل  

للقلــق فيمــا يتعلــق  األمــني العــام أنــه ال يــزال هنــاك مــا يــدعو   
بإضفاء الطابع السياسـي الواضـح علـى اإلدارة املدنيـة البلديـة.      
وأبلغ اجمللـس أنـه يف حماولـة إليـالء األولويـة للقـانون والنظـام،        

ـــ  ــى تنظـ ــل علــ ــل العمــ ــرطة   يمتواصــ ــات الشــ ــل مؤسســ عمــ
واملؤسســات القضــائية يف إطــار دعامــة واحــدة جديــدة مــن       

ات مــع حكومــة مجهوريــة دعــائم البعثــة. وفيمــا يتعلــق بالعالقــ
يوغوســـالفيا االحتاديـــة، أشـــار إىل عـــدة تطـــورات إجيابيـــة يف  
العالقـات بــني البعثــة وبلغــراد، ومنـها فــتح مكتــب بعثــة األمــم   

  .)٢١٧(املتحدة يف بلغراد
ــدهم للمجــاالت      وأكــد   ــددا تأيي ــتكلمني جم ــم امل معظ

ــوا     ــل اخلــاص، ورحب ــة الــيت حــددها املمث األربعــة ذات األولوي
حملرز. وأبرز معظمهم أيضا ضـرورة أن جتـري صـياغة    بالتقدم ا

اإلطار القانوين والعملية االنتخابيـة مبشـاركة كاملـة مـن مجيـع      
__________ 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٢١٦(
ا وليتوانيا التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفي

 عن تأييدها هلذا البيان. ومالطة وهنغاريا

)٢١٧(  S/PV.4309،  ٨-٢الصفحات. 
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 الـذي الطوائف، وأعربوا يف هذا الصدد عن ترحيبـهم بالـدعم   
وناشـد كـثري مـن املـتكلمني      تعهد بـه رئـيس مجهوريـة صـربيا.    

ف تكثفــا جهودمهــا للحــد مــن العنــ  نالبعثــة وقــوة كوســوفو أ
  والتطرف يف كوسوفو.  

بعــض املــتكلمني أنــه ينبغــي تــوفري الظـــروف       وأكــد   
ــة يف      ــع الطوائــف العرقي ــة مشــاركة مجي ــة لكفال ــة الالزم األمني

ــوفو ــد     )٢١٨(كوس ــى توري ــروض عل ــاحلظر املف ــق ب ــا يتعل . وفيم
األســلحة إىل كوســوفو، دعــا عــدة مــتكلمني إىل مزيــد مــن       

  .  )٢١٩()١٩٩٨( ١١٦٠الصرامة يف تنفيذ القرار 
ممثل تونس أنه ينبغـي للمجلـس أن يفكـر علـى      ورأى  

وجه السرعة يف استراتيجية خلروج بعثة األمـم املتحـدة بـالنظر    
ــة بوجــه عــام   ــة يف املنطق ــد احلال . ويف ضــوء هــذا  )٢٢٠(إىل تعقي

البيان، أعرب ممثـل سـنغافورة عـن عـدم يقينـه فيمـا إذا اجمللـس        
 لنــهائيدف ايتحــرك إىل األمــام أم إىل اخللــف فيمــا يتعلــق باهلــ

  .)٢٢١(كوسوفو من جدول أعمالهمسألة املتمثل يف رفع 
ــودة يف ٤٣٣١اجللســة  ويف   ــه  ١٩، املعق حزيران/يوني
، الــيت مل يــدل فيهــا ببيانــات، أدرج اجمللــس يف جــدول ٢٠٠١

أعماله تقرير بعثة جملـس األمـن إىل كوسـوفو الـيت اضـطلع هبـا       
وُدعـي  . )٢٢٢(٢٠٠١حزيران/يونيـه   ١٨إىل  ١٦يف الفترة مـن  

ــة للمشــاركة يف اجللســة.     ــة يوغوســالفيا االحتادي ــل مجهوري ممث
رئيس اجمللـس (بـنغالديش) بعـرض التقريـر بصـفته رئـيس        اموق

البعثة. ومشلـت النتـائج الـيت توصـلت إليهـا البعثـة التسـليم بـأن         

__________ 

 ٢١ قحةصــوال(االحتــاد الروســي)؛   ٩ فحةصــاملرجــع نفســه، ال   )٢١٨(
 (النرويج).

 ١٨ قحةصــوال(االحتــاد الروســي)؛  ١٠فحة صــاملرجــع نفســه، ال  )٢١٩(
 .(مايل) ٢٦ قحةصوال(كولومبيا)؛  ٢١ قحةصوال(جامايكا)؛ 

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٠(

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢١(

)٢٢٢(  S/2001/600. 

ــتعني املضــي      ــه ي ــول وأن ــراهن يف كوســوفو غــري مقب الوضــع ال
  ).١٩٩٩( ١٢٤٤بالعملية السياسية قدما وفقا للقرار 

ــودة يف ٤٣٣٥ويف اجللســة      ــه  ٢٢، املعق حزيران/يوني
ــس      ،٢٠٠١ ــة جمل ــر بعث ــه تقري أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال

ــم       ــة األم ــام عــن بعث ــر األمــني الع األمــن املــذكور أعــاله وتقري
حزيران/يونيـه   ٧املتحدة لإلدارة االنتقالية يف كوسوفو املؤرخ 

 ر،ره، يف مجلـة أمـو  . والحظ األمني العـام يف تقريـ  )٢٢٣(٢٠٠١
أن البعثة تواصل إحراز تقدم مطرد يف تنفيذ واليتها وال سيما 
مــن خــالل إعــداد اإلطــار الدســتوري للحكــم الــذايت املؤقــت، 
ــى       ــا عل ــع إجراؤه ــات املزم ــذي سيشــكل األســاس لالنتخاب ال

. وأكــد ٢٠٠١تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٧نطــاق كوســوفو يف 
االسـتقالل  ’’ملفهـوم   زنةواأن اإلطار الدستوري ميثل صياغة مت

). غــري ١٩٩٩( ١٢٤٤املتــوخى يف القــرار ‘‘ الــذايت امللمــوس
أشار إىل أن جنـاح احلكومـة املؤقتـة يتوقـف علـى مشـاركة        أنه

مجيع الطوائف. وأضاف أن احلالة األمنية املتوترة اليت يتخللـها  
ــات كوســوفو       ــف ضــد أقلي ــن العن ــدالع موجــات م ــتان  ظل

  أهداف اجملتمع الدويل. وغتشكل أكرب هتديد لبل
إعالميـة  تلك اجللسـة، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة      ويف  

ــالم.     ــظ السـ ــات حفـ ــام لعمليـ ــني العـ ــل األمـ ــن وكيـ وأدىل  مـ
ببيانــات، باإلضــافة إىل مجيــع أعضــاء اجمللــس، ممثلــو كــل مــن    

 لنيابـة عـن  ألبانيا ومجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة والسـويد (با    
  ).)٢٢٤(االحتاد األورويب

ز وكيل األمـني العـام يف إحاطتـه اإلعالميـة علـى      ورك    
التحديات املترابطة الرئيسية اليت تواجه كوسوفو، مبـا يف ذلـك   
ــلة بـــاألمن، وعـــودة الالجـــئني واملشـــردين    املســـائل ذات الصـ

__________ 

)٢٢٣(  S/2001/565،  ١٢٤٤املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٢٢٤(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها هلذا البيان. تنشتاين ومالطة وهنغارياوليخ
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داخليا، وتدابري بناء الثقة، وإجراء االنتخابات املزمع إجراؤهـا  
وأشـار  . نةعلى نطاق كوسوفو يف وقت الحـق مـن تلـك السـ    

إىل أن البعثة سوف تركز على إجياد تدابري لبناء الثقة يف مجيـع  
أحناء كوسوفو. وفيما يتعلق بعمليـات عـودة املشـردين داخليـا     
والالجئني، ذكر أن تلك العملية ينبغي أن تتم يف ظل ظـروف  
ــة     ــدعم حكومـ ــع إىل أن تـ ــه يتطلـ ــال إنـ ــتدامة. وقـ ــة ومسـ آمنـ

يف جهودهـا وذلـك، يف    ثـة البعمجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة   
مجلة أمور، مـن خـالل تشـجيع طائفـة صـرب كوسـوفو علـى        
املشاركة يف االنتخابات واحتالل املكـان الـذي يسـتحقونه يف    
احلكومة املؤقتة. ونوه وكيـل األمـني العـام إىل أن بعثـة اجمللـس      
أعربت يف تقريرها عن اتفاقها مع اآلراء الـيت وردت يف تقريـر   

  .)٢٢٥(األمني العام
معظم املتكلمني إىل ضرورة إحراز تقـدم كـبري    وأشار  

ــا      ــودة الالجــئني واملشــردين داخلي ــة ع ــة لكفال ــة األمني يف احلال
ومشـــاركة صـــرب كوســـوفو يف العمليـــة السياســـية، وأدانـــوا  
بشــدة العنــف والتطــرف وكــرروا اســتعدادهم لــدعم كــل مــن 
ينحــازون جلانــب االعتــدال. وأثــىن املتكلمــون علــى املبــادرات 

 اختذهتا البعثة يف جمال القانون والنظام، مبـا يف ذلـك إنشـاء    اليت
األخــرية ذات الصــلة،  ةجديــد وإصــدار األنظمــة الثالثــ ركيــزة

وأعربــوا عــن تأييــدهم اعتــزام البعثــة أن تنشــئ وظيفــة جديــدة  
، ركيــزةلنائــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام ليتــرأس تلــك ال      
 دولـــيني وكـــذلك احلاجـــة إىل تعـــيني قضـــاة ومـــدعني عـــامني 

إضـــافيني. ورحـــب معظـــم املـــتكلمني ترحيبـــا حـــارا بتحســـن 
العالقات بني البعثـة وبلغـراد، وحثـوا علـى مواصـلة تطويرهـا،       
وأثنوا على الدعوة الـيت وجهتـها بلغـراد لصـرب كوسـوفو إىل      
التسجيل لالنتخابات املقبلة، وشـجعوا علـى اسـتمرار التعـاون     

مجيــع املســائل  يف مـع حكومــة مجهوريــة يوغوسـالفيا االحتاديــة  
  ).١٩٩٩( ١٢٤٤املتعلقة بتنفيذ القرار 

__________ 

)٢٢٥(  S/PV.4335،  ٥-٢الصفحات. 

ــم   ــدهم     ورغــ ــن تأييــ ــتكلمني عــ ــم املــ ــراب معظــ إعــ
ــار      ــع اإلطـ ــق بوضـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــية للبعثـ ــتراتيجية السياسـ االسـ
ــاد     ــد ممثـــل االحتـ ــة، فقـــد انتقـ ــتوري واالنتخابـــات املقبلـ الدسـ
الروسي عدم تضمن اإلطار الدستوري أي إشارة إىل ضـرورة  

مـا جـاء   ، مبا يف ذلـك  )١٩٩٩(١٢٤٤الكامل للقرار متثال اال
على احترام سـيادة مجهوريـة يوغوسـالفيا     أساسينص فيه من 

والحـظ ممثـل سـنغافورة أن     .)٢٢٦(االحتادية وسالمتها اإلقليميـة 
)، ١٩٩٩( ١٢٤٤وضع كوسوفو السياسي واضح يف القـرار  

وال ينبغـــي أن يســـمح لـــه بإجيـــاد مزيـــد مـــن االنقســـامات يف  
  .)٢٢٧(بكل ما تنطوي عليه من آثار سلبية كوسوفو،

متوز/يوليـــــه  ٢٦، املعقـــــودة يف ٤٣٥٠ويف اجللســـــة     
، ٢٠٠١آب/أغســــطس  ٢٨، املعقــــودة يف ٤٣٥٩ واجللســــة

استمع اجمللس إىل إحاطتني إعالميـتني مـن وكيـل األمـني العـام      
 ١٢٤٤لعمليات حفظ السالم عن التطورات يف تنفيـذ القـرار   

باإلضـافة إىل مجيــع أعضـاء اجمللــس    ). وأدىل ببيانـات، ١٩٩٩(
ــا ــا (با )٢٢٨(تقريبـ ــو كـــل مـــن بلجيكـ ــة عـــن، ممثلـ ــاد  لنيابـ االحتـ

ــابقة  )٢٢٩(األورويب ) ومجهوريــــة مقــــدونيا اليوغوســــالفية الســ
  ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية.

وكيـــل األمـــني العـــام بالتفصـــيل يف إحاطتيـــه  وتنـــاول  
مــــال اإلعالميــــتني، يف مجلــــة أمــــور، التطــــورات بشــــأن األع

ــات يف عمــوم كوســوفو وتســليم     التحضــريية إلجــراء االنتخاب
السلطة إىل مؤسسـات احلكـم الـذايت املؤقتـة، واجلهـود الراميـة       
إىل إشراك طوائف األقليات، وحتسـني حالـة القـانون والنظـام،     

وحــذر مــن أن الطائفــة الصــربية يف   تــدابري بنــاء الثقــة. تنفيــذو
__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٦(

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٧(

 .٤٣٥٠مل يدلِ ممثل تونس ببيان يف اجللسة   )٢٢٨(

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٢٢٩(
يا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا التشيكية ورومان

 عن تأييدها هلذا البيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا
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ني بأعـداد كـبرية،   كوسوفو مل تشـارك بعـد يف تسـجيل النـاخب    
وأعــرب عــن األمــل يف أن تســاعد إشــارات بلغــراد الواضــحة   

  .  )٢٣٠(لصرب كوسوفو بالتسجيل على عكس هذا االجتاه
معظـــم املـــتكلمني عـــن خيبـــة أملـــهم إزاء      وأعـــرب  

اخنفاض مسـتوى التسـجيل بـني سـكان كوسـوفو غـري األلبـان        
لالنتخابات املزمع إجراؤهـا وأكـدوا جمـددا ضـرورة املشـاركة      
ــدعم الــذي تقدمــه      ــوا بال ــع الطوائــف. ورحب ــة مــن مجي الكامل
السلطات الصربية يف تشجيع صرب كوسوفو علـى التسـجيل   

الثابت واملسـتدام يف مرحلـة مـا قبـل      هادعم ودعوها إىل تقدمي
  االنتخابات.

ــا   ــلحة يف    وفيمـ ــروض علـــى األسـ ــاحلظر املفـ ــق بـ يتعلـ
ت املتحـدة  مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة، أشـار ممثـل الواليـا     

ــه الكامــل لرفــع احلظــر، علــى النحــو الــذي      ــد حكومت إىل تأيي
جــرت مناقشــته مــع حكومــة مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة   

. )٢٣١(خـــالل الزيـــارة الـــيت قـــام هبـــا اجمللـــس يف حزيران/يونيـــه 
للبيان الذي أدىل به ممثل الواليات املتحـدة، أكـد ممثـل     اوتأييد

ذلـــك ممثـــل مجهوريـــة االحتـــاد الروســـي جمـــددا، وشـــاركه يف 
لرفـــع احلظـــر  ّبـــذمقـــدونيا اليوغوســـالفية الســـابقة، موقفـــه احمل

  .)٢٣٢(املفروض على األسلحة

__________ 

)٢٣٠(  S/PV.4350،  و ٦-٢الصـــفحات ،S/PV.4359 ٢، الصـــفحات-
٧. 

)٢٣١(  S/PV.4359 ٨، الصفحة. 

 ٣٠الصــفحة و(االحتــاد الروســي)؛  ١٠الصــفحة املرجــع نفســه،   )٢٣٢(
 يوغوسالفية السابقة).(مجهورية مقدونيا ال

ــرار   ــن   قـــ ) ١٩٩٨( ١١٦٠جملـــــس األمـــ
  ١٩٩٨آذار/مارس  ٣١املؤرخ 

ــرر   ــؤرخ  املق ــبتمرب  ١٠امل  ٢٠٠١أيلول/س
 ١٣٦٧): القــــــــــرار ٤٣٦٦(اجللســــــــــة 

)٢٠٠١(  
ــة  يف   ــودة يف ٤٣٦٦اجللسـ ــبتمرب أيلو ١٠، املعقـ ل/سـ
ــة     ٢٠٠١ ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــل مجهوريـ ــي ممثـ ــيت ُدعـ ، الـ

للمشاركة فيهـا، وجـه رئـيس اجمللـس (فرنسـا) اهتمـام اجمللـس        
موجهة من األمـني   ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٦إىل رسالة مؤرخة 

. مث وجــــه الــــرئيس اهتمــــام اجمللــــس إىل مشــــروع )٢٣٣(العــــام
ع ودون باإلمجــا عُتمــدطُــرح للتصــويت وا ، ومــن مث)٢٣٤(قــرار

ــرار   ــفه القـ ــة بوصـ ــه  ٢٠٠١( ١٣٦٧مناقشـ ــام فيـ ــذي قـ )، الـ
  اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:  

مـن القـرار    ٨إهناء تدابري احلظر املفروضة مبوجب الفقـرة   قرر  
  )؛١٩٩٨( ١١٦٠

مـن قـراره    ٩كذلك حـل اللجنـة املنشـأة مبوجـب الفقـرة       قرر  
١٩٩٨( ١١٦٠.(  

__________ 

)٢٣٣(  S/2001/849أن السـلطات اجلديـدة يف مجهوريـة     ا ذكـر فيهـ  يت، ال
اء مــع اجملتمــع الــدويل يف بّنــ تعاونــاتعــاون تيوغوســالفيا االحتاديــة 

أعـرب  ، واجلهود الرامية إىل إحالل السالم واالستقرار يف املنطقة
ــد امتث      ــة ق ــة يوغوســالفيا االحتادي ــأن مجهوري ــاده ب ــن اعتق ــت ع ل

جملـس األمـن    يعيـد  أن واقتـرح ) ١٩٩٨( ١١٦٠ألحكام القرار 
مــن ذلــك  ٨نظــر يف أشــكال احلظــر املفروضــة مبوجــب الفقــرة ال

 القرار.

)٢٣٤(  S/2001/854. 
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)، ١٩٩٨( ١١٦٠جملــــس األمــــن   قــــرارات  
)، ١٩٩٨( ١٢٠٣)، و١٩٩٨( ١١٩٩  و
  ) ١٩٩٩( ١٢٤٤ )، و١٩٩٩( ١٢٣٩  و
تشـــرين األول/أكتـــوبر    ٥املـــؤرخ   املقـــرر   

): بيـــــان مـــــن  ٤٣٨٨(اجللســـــة  ٢٠٠١
  الرئيس

تشـــــرين  ٥، املؤرخـــــة )٢٣٦(،)٢٣٥(٤٣٨٧يف اجللســـــة     
، أدرج اجمللـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠١األول/أكتوبر 

ـــ    ــدة ل ــم املتحـ ــة األمـ ــن بعثـ ــام عـ ــة يف األمـــني العـ إلدارة املؤفتـ
وأشار األمني العـام يف تقريـره، يف مجلـة أمـور،      .)٢٣٧(كوسوفو

إىل أن البعثــة واصــلت العمــل بشــكل مكثــف بشــأن األعمــال  
االنتخابــات علــى نطــاق كوســوفو املقــرر   اءالتحضــريية إلجــر

، وتنفيـذ اإلطـار   ٢٠٠١تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٧إجراؤها يف 
وبنــاء القــدرات يف جمــال   الدســتوري للحكــم الــذايت املؤقــت، 

إدارة العامة من أجل اإلعداد لنقل السلطة الذي مـن شـأنه أن   
حيقق االستقالل الذايت امللموس لشـعب كوسـوفو علـى النحـو     

ــرار  داحملـــد ــال ). و١٩٩٩( ١٢٤٤يف القـ ــةقـ علـــى  ،إن البعثـ
الــرغم مــن بعــض الصــعوبات، قــد خطــت خطــوات هامــة يف   

الشـرطة   ركيزةخالل إنشاء  تعزيز األمن والقانون والنظام من

__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـات الـيت جـرت        )٢٣٥(
، ٦يف تلك اجللسة، انظـر الفصـل األول، اجلـزء اخلـامس، احلالـة      

مـن النظـام    ٣٦-٢٧لق باحلاالت اخلاصـة لتطبيـق املـواد    فيما يتع
 الداخلي املؤقت للمجلس.

 أيلــول/ ١٧يف  خاصــة.، املعقــودة كجلســة  ٤٣٧٣يف اجللســة   )٢٣٦(
إحاطة مقدمة مـن  ’’، نظر اجمللس يف البند املعنون ٢٠٠١سبتمرب 

نائـب رئـيس وزراء صـربيا،     ،صاحب السعادة نيبوشا تشـوفيتش 
أجـــرى  ،ويف تلـــك اجللســـة‘‘. االحتاديـــةمجهوريـــة يوغوســـالفيا 

ــة   ــاءة اجمللــس مناقشــة تفاعلي ــيس وزراء صــربيا،   بن ــع نائــب رئ م
ــة  ــة يوغوســالفيا االحتادي ــام    ،مجهوري ــل اخلــاص لألمــني الع واملمث

 ورئيس بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو.

)٢٣٧(  S/2001/926،  وAdd.1 ١٢٤٤، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 

ــتمراروالقضــاء. غــري أن   ــني     اس ــي ب النشــاط النشــاط اإلجرام
  األعراق ظل يشكل مصدر قلق كبري.  

تلك اجللسـة، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة       ويف  
قدمها املمثل اخلاص لألمني العام على أسـاس التقريـر املـذكور    

كـا (بالنيابـة عـن    وأدىل ببيانـات ممثلـو مـن ألبانيـا وبلجي     أعاله.
ــاد األورويب ــة،  )٢٣٨(االحتــ ــالفيا االحتاديــ ــة يوغوســ  ) ومجهوريــ

  .باإلضافة إىل مجيع أعضاء اجمللس
ــة  ويف   ــودة يف ٤٣٨٨اجللســــــ ــرين  ٥، املعقــــــ تشــــــ

، أدرج اجمللـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠١األول/أكتوبر 
األمني العام املذكور أعاله. وُدعي ممثل مجهوريـة يوغوسـالفيا   

ة حلضور اجللسة. مث أدىل الرئيس (أيرلندا) ببيان باسـم  االحتادي
  ، قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:)٢٣٩(اجمللس

تشــــــرين  ١٧باالنتخابــــــات الــــــيت ستجـــــــرى يف  رحــــــب  
الثاين/نوفمرب كأساس إلقامة مؤسسات احلكـم الـذايت الـدميقراطي كمـا     

ي سـيتمتع  ينص على ذلك اإلطار املؤسسي للحكم الذايت املؤقـت، الـذ  
مبوجبه شعب كوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، بقدر كبري من 

  )؛ ١٩٩٩( ١٢٤٤ راراالستقالل الذايت وفقا ألحكام الق

ــام      أكــد   ــد الت مســؤولية زعمــاء كوســوفو املنتخــبني عــن التقي
  )؛ ١٩٩٩( ١٢٤٤بأحكام الوضع النهائي الواردة يف القرار 

هلا بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة     اجلهـود املتواصـلة الـيت تبـذ     أيد  
  املؤقتة يف كوسوفو وقوة كوسوفو من أجل حتسني حالة األمن العام؛ 

قادة كوسوفو مـن األلبـان إىل دعـم هـذه اجلهـود بفعاليـة        دعا  
من أجل تعزيز األمن وتشجيع العودة، ومكافحة التطرف، مبـا يف ذلـك   

  األنشطة اإلرهابية؛  

__________ 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٢٣٨(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 أيضا عن تأييدها هلذا البيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا

)٢٣٩(  S/PRST/2001/27. 
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الســليم وتــوفري األمــن الكــايف   علــى احلاجــة إىل التنظــيم  أكــد  
تشرين الثاين/نوفمرب، ورحـب مبواصـلة اختـاذ اخلطـوات      ١٧النتخابات 

  الالزمة يف هذا الصدد؛  

ـــا   ـــعا إىل التصـــويت يف    دعــ ـــو مجيــ ـــال كوسوفــ ــاء ورجــ نسـ
  تشرين الثاين/نوفمرب؛ ١٧انتخابات 

على سـلطات مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة لتشـجيعها       أثىن  
صرب كوسوفو على التسجيل لالنتخابات مما يؤكد علـى طـابع    طائفة

التعددية العرقية الذي تتسم بـه كوسوفو، ودعاهـا أيضـا إىل أن تشـجع    
  فعال على أكرب قدر ممكن من املشاركة يف التصويت؛  

على أمهية إدماج طائفة صرب كوسوفو يف اهلياكل الـيت   أكد  
  قتة يف كوسوفو؛  وضعتها بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤ

علـى مواصــلة إجـراء حـوار بنَّـــاء بـني البعثـة وســلطات       شـجع   
  مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.

ــرر   ــؤرخ  املقــ ــاين/نوفمرب   ٩املــ ــرين الثــ تشــ
): بيـــــان مـــــن  ٤٤٠٩(اجللســـــة  ٢٠٠١
  الرئيس

ــة  يف   ــودة يف ٤٤٠٩اجللسـ ــاين/  ٩، املعقـ ــرين الثـ  تشـ
سالفيا االحتاديـة  ، اليت ُدعي ممثل مجهورية يوغو٢٠٠١نوفمرب 

) اهتمــام يهــا، وجهــت رئيســة اجمللــس (جامايكــا  للمشــاركة ف
 ٢٠٠١تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٦اجمللـــس إىل رســـالة مؤرخـــة 

ــة يوغوســالفيا االحتاديــة إىل األمــني    موجهــة مــن ممثــل مجهوري
 ،، قـام فيـه اجمللـس   )٢٤١(. مث أدلت ببيـان باسـم اجمللـس   )٢٤٠(لعاما

  يف مجلة أمور، مبا يلي:  
__________ 

)٢٤٠(  S/2001/1051   الـــيت حييــــل هبـــا رســــالة مـــن رئــــيس مجهوريــــة ، 
ــا      ــيت وقعــت عايه ــة املشــتركة ال يوغوســالفيا الســابقة عــن الوثيق

 ١٢٤٤مجهورية يوغوسالفيا االحتادية والبعثة بشأن تنفيذ القـرار  
ــوفو يف    ١٩٩٩( ــا يف كوسـ ــرر إجراؤهـ ــات املقـ  ١٧) واالنتخابـ

 .٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب 

)٢٤١(  S/PRST/2001/34. 

  مجيع الرجال والنساء يف كوسوفو إىل اإلدالء بأصواهتم؛   دعا  

بتوقيع الوثيقة املشتركة بني بعثة األمم املتحدة لـإلدارة   رحب  
ــع     ــة، الــيت مت التوقي ــة يوغوســالفيا االحتادي ــة يف كوســوفو ومجهوري املؤقت

من ِقبل املمثـل اخلـاص لألمـني     ٢٠٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٥عليها يف 
اخلـاص لـرئيس مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة وحكومـة       العام واملمثـل  

  يوغوسالفيا االحتادية وحكومة مجهورية صربيا؛   ةمجهوري

علــى أن مــن واجــب املؤسســات املؤقتــة للحكــم الــذايت  شــدد  
ومجيع املعنيني احترام األحكام املتعلقة بالوضع النهائي املنصـوص عليهـا   

  ) احتراما تاما.١٩٩٩( ١٢٤٤يف القرار 
ــررا   ــؤرخ  ملقـ ــباط/فرباير  ١٣املـ  ٢٠٠٢شـ

   ): بيان من الرئيس٤٤٧٣(اجللسة 
 تشــرين الثــاين/  ٢٧، املعقــودة يف ٤٤٣٠اجللســة  يف  
كـــانون  ٢١، املعقـــودة يف ٤٤٥٤، واجللســـة ٢٠٠١نـــوفمرب 

، اســتمع اجمللــس إىل إحــاطتني إعالميــتني    ٢٠٠٢الثاين/ينــاير 
مهما ) قــد١٩٩٩( ١٢٤٤بشــأن التطــورات يف تنفيــذ القــرار  

ــام لعمليــات حفــظ      ــل األمــني الع األمــني العــام املســاعد ووكي
ــىالســالم، ع ــع أعضــاء اجمللــس،    ل ــوايل. وباإلضــافة إىل مجي الت

كـل مـن ممثلـي إسـبانيا وأوكرانيـا وبلجيكـا       كذلك ببيان أدىل 
ــالفيا    ــة يوغوســــــ ــاد األورويب) ومجهوريــــــ ــم االحتــــــ (باســــــ

دول ، أدرج اجمللــس يف جــ٤٤٥٤. ويف اجللســة )٢٤٢(االحتاديــة
ــإلدارة      ــة األمــم املتحــدة ل ــر األمــني العــام عــن بعث ــه تقري أعمال

ــ ــؤرخ   ةاملؤقتـــ ــوفو، املـــ ــاير   ١٥يف كوســـ ــانون الثاين/ينـــ كـــ
ــره إىل أن انتخــاب   )٢٤٣(٢٠٠٢ ــام يف تقري . وأشــار األمــني الع

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٧مجعيــة كوســوفو، الــذي أجــري يف  
جـرد  ، يعترب عملية ناجحة جدا على وجـه العمـوم. ومب  ٢٠٠١

ــم        ــة األم ــتبدأ بعث ــت س ــذايت املؤق ــاء مؤسســات احلكــم ال إنش
__________ 

، وأدىل ممــثال ٤٤٣٠ مل يــدل ممثــل بلجيكــا ببيــان إال يف اجللســة    )٢٤٢(
 .٤٤٥٤إسبانيا وأوكرانيا بييانني يف اجللسة 

)٢٤٣(  S/2002/62،  ١٢٤٤املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 
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املتحـــدة يف نقـــل الصـــالحيات، مـــع اإلبقـــاء علـــى الســـلطات 
. ونوه األمني العـام إىل أن ممثلـه   )٢٤٤(احملتفظ هبا للممثل اخلاص

ــا يف      ــد وقع ــيس وزراء صــربيا ق ــب رئ تشــرين  ٥اخلــاص ونائ
ال، تزويـد  على وثيقـة مشـتركة تتـيح، أو    ٢٠٠٢الثاين/نوفمرب 

ــيت اختــذهتا      ــدابري ال ــة بالت الســلطات اليوغوســالفية بقائمــة رمسي
مــن أجــل مســاعدة صــرب كوســوفو  أو بصــدد اختاذهــا ةالبعثــ

تيسر تشجيعهم علـى املشـاركة يف االنتخابـات؛ وثانيـا،     حبيث 
تـــوفري أســـاس مـــتني لعالقـــة تعاونيـــة مـــع ســـلطات مجهوريـــة  

شـتركة تأكيـد املبـادئ    يوغوسالفيا االحتادية. وتعيـد الوثيقـة امل  
ــن     ــس األمـ ــرار جملـ ــية لقـ ــرض ١٩٩٩( ١٢٤٤األساسـ ) وتعـ

عددا من اجملاالت ذات االهتمام املشـترك واملصـلحة    لبالتفصي
ة، مــن قبيــل: إحــراز تقــدم ســريع يف عمليــات العــودة؛   تبادلــامل

وإدماج صرب كوسوفو يف مؤسسـات احلكـم الـذايت املؤقتـة؛     
ق غري متحيـز. ويتمثـل أحـد    وإنشاء نظام للعدالة متعدد األعرا

عامـل   يـق األحكام الرئيسية يف الوثيقة املشـتركة يف تشـكيل فر  
رفيــع املســتوى ليكــون املنتــدى الرمســي احلــوار والتعــاون بــني    
البعثة ومؤسسـات احلكـم الـذايت املؤقتـة مـن جهـة، وسـلطات        
بلغراد من جهة أخرى. وذكر األمني العام أنه أيا كـان القـرار   

ضـــع كوســـوفو فـــإن العالقـــة بـــني بريشـــتينا النـــهائي بشـــأن و
  يف املستقبل.   نطقةوبلغراد ستكون حامسة بالنسبة لرفاه امل

اإلحاطتني اإلعالميتني، قدم األمني العام املسـاعد   ويف  
ــس       ــالم للمجلـ ــظ السـ ــات حفـ ــام لعمليـ ــني العـ ــل األمـ ووكيـ
معلومات مستكملة عن نتـائج االنتخابـات العامـة املعقـودة يف     

ــ ١٧ ــاء ٢٠٠١اين/نوفمرب تشـــرين الثـ حكومـــة ، وناقشـــا إنشـ
ــة  ــاء     ومؤقتـ ــمل إنشـ ــام تشـ ــن مهـ ــه ذلـــك مـ ــوي عليـ ــا ينطـ مـ
ــوزا ــوفري      رات،الـ ــة، وتـ ــة تنفيذيـ ــة حمليـ ــة مدنيـ ــاء خدمـ وإنشـ

__________ 

، إللقاء نظرة عامـة علـى السـلطات    ١٥الفقرة  ،S/2002/62انظر   )٢٤٤(
 احملتفظ هبا.

اخلــدمات الالزمــة للجمعيــة القادمــة مبــا يف ذلــك تــوفري األمــن  
  .)٢٤٥(لبعض أعضاء اجلمعية

معظـــم املـــتكلمني عـــن ارتيـــاحهم للطريقـــة   وأعـــرب  
ة والسلمية نسبيا اليت جرت هبا االنتخابـات، فضـال عـن    املنظم

ــاخبني الواســعة التمثيــل. غــري أن ممثــل ســنغافورة     مشــاركة الن
 ٤٦وجه االنتباه إىل اخنفاض مشاركة الطائفة الصربية نسـبيا ( 

لتــوفري  اميف املائــة)، وأكــد احلاجــة إىل إيــالء مزيــد مــن االهتمــ
  .)٢٤٦(األمن لذلك اجلزء من اجملتمع

على ذلك، أعرب ممثل سنغافورة عـن ضـرورة    ةعالو  
، متشـــيا البــدء يف تنــاول مســألة حتديـــد اســتراتيجية للخــروج     

. وأشــار )٢٤٧(مــذكرة رئــيس اجمللــس بشــأن هــذا املوضــوع  مــع
)، مــن أنــه  ١٩٩٩( ١٢٤٤قــرره اجمللــس، يف القــرار    مــا إىل

عمليـــة ’’ينبغـــي أن تّيســـر بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف كوســـوفو  
حتديــد مركــز كوســوفو اآلجــل، مــع أخــذ    سياســية ترمــي إىل

ــه يف احلســبان  ــذي    ‘‘اتفاقــات رامبويي وتســاءل عــن الوقــت ال
ســــيعقد فيــــه االجتمــــاع الــــدويل الــــذي تــــدعو إليــــه تلــــك  

  .)٢٤٨(االتفاقات
ممثل االحتاد الروسي عن تأييده الرأي السـائد   وأعرب  

على نطاق واسع بني البلدان املشاركة يف عملية التسوية وهـو  
ــ ــهائي لكوســوفو ينبغــي أن جتمــد    أن عملي ــد الوضــع الن ة حتدي

  .  )٢٤٩(لبعض الوقت يف املستقبل
ممثـل مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة أن القـرار       وأكد  
)، الــذي يكفــل الســيادة والســالمة اإلقليميــة  ١٩٩٩( ١٢٤٤

ــة،   ــة يوغوســـالفيا االحتاديـ ــا زال ميثـــل األســـاس  ’’جلمهوريـ مـ
__________ 

 .٤-٢ الصفحات ،S/PV.4454؛ و ٥-٢الصفحات  ،  )٢٤٥(

)٢٤٦(  S/PV.4430،  ٩-٨الصفحتان. 

)٢٤٧(  S/2001/905. 

)٢٤٨(  S/PV.4430،  ١٠-٩الصفحتان. 

)٢٤٩(  S/PV.4454 ،٢١ فحةصال. 
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و ومتوهيــــا يف الوحيــــد للنظــــر يف مســــتقبل وضــــع كوســــوف 
  .)٢٥٠(‘‘املستقبل
 شــــباط/ ١٣، املعقــــودة يف )٢٥١(٤٤٧٣اجللســــة  ويف  
ــر  ــم     ٢٠٠٢فربايــ ــا باســ ــيك) بيانــ ــرئيس (املكســ ــه الــ ، وجــ
  ، قام اجمللس فيه، يف مجلة أمور، مبا يلي:  )٢٥٢(اجمللس

) ١٩٩٩( ١٢٤٤التقــــدم احملــــرز يف تنفيــــذ القــــرار   الحــــظ  
يف ذلـك افتتـاح اجلمعيـة    واإلطار الدستوري للحكم الذايت املؤقـت، مبـا   
تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٧الوطنية لكوسوفو عقب إجراء االنتخابات يف 

  يف كوسوفو؛ ٢٠٠١

املمـــثلني املنتخـــبني يف كوســـوفو لكســـر اجلمـــود الـــذي  دعـــا  
يكتنف تشكيل اهلياكل التنفيذية ملؤسسـات احلكـم الـذايت املؤقـت وإىل     

لإلطــار الدســتوري  الســماح هلــذه املؤسســات بــأداء وظائفهــا، وفقــا      
  ونتيجة االنتخابات، اليت أعربت عن إرادة الناخبني؛  

تطوير التعاون بـني بعثـة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف        أيد  
ــالفيا    ــة يوغوسـ ــلطات يف مجهوريـ ــبني والسـ ــثلني املنتخـ ــوفو واملمـ كوسـ

 ١٢٤٤االحتادية، وذكر أن هذا التعاون له أمهية حيوية يف تنفيذ القـرار  
  )؛ ١٩٩٩(

مــن جديــد األمهيــة األساســية لســيادة حكــم القــانون يف   أكــد  
  عملية التطور السياسي يف كوسوفو وأدان أية حماولة لتقويضه؛  

مجيع اجلهود اليت تبذهلا البعثة، بالتعاون مع قـوة كوسـوفو    أيد  
ودائــرة الشــرطة يف كوســوفو، مــن أجــل مكافحــة مجيــع أنــواع اجلــرائم  

    والعنف والتطرف.

__________ 

)٢٥٠(  S/PV.4430 ،٢٥ الصفحة. 

ُدعــي ممثــل مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة للمشــاركة ولكنــه مل   )٢٥١(
 يدل ببيان.

)٢٥٢(  S/PRST/2002/4. 

ــر   ــؤرخ  راملقـ ــان/أبريل  ٢٤املـ  ٢٠٠٢نيسـ
  ): بيان من الرئيس٤٥١٩(اجللسة 

آذار/مـارس   ٢٧، املعقودة يف )٢٥٣(٤٤٩٨يف اجللسة    
ــر     ٢٠٠٢ ــن آخــ ــة عــ ــة إعالميــ ــس إىل إحاطــ ــتمع اجمللــ ، اســ

التطورات يف كوسوفو قـدمها األمـني العـام املسـاعد لعمليـات      
حفظ السالم، وبعد ذلك أدىل ببيانـات مجيـع أعضـاء اجمللـس،     

ــبانيا (با ــة عـــنوممثـــل إسـ ــاد األورويب لنيابـ ) ونائـــب )٢٥٤(االحتـ
  االحتادية. يارئيس وزراء مجهورية يوغوسالف

األمني العـام املسـاعد يف إحاطتـه اإلعالميـة إىل      وأشار  
استمرار اجلهود اليت تبذهلا بعثة األمم املتحـدة إلشـراك صـرب    

بـأن   كوسوفو يف احلكومة. وفيما يتعلق مبسألة العائـدين، أفـاد  
موقعـا خمتلفـا    ٢٥البعثة تقـوم بـالتخطيط لعمليـات العـودة إىل     

اختـاذ تـدابري بنـاء     لفعـل يف مجيع أحناء كوسوفو، بينما جيـري با 
الثقة الرامية إىل تشحيع املصـاحلة وهتيئـة منـاخ مـؤات للعـودة.      
وعلى الرغم مـن اسـتمرار اهلجمـات علـى طوائـف األقليـات،       

  .)٢٥٥(مة يف كوسوفوفقد حتسنت احلالة األمنية العا
ــدد   ــالفيا    وشـ ــة يوغوسـ ــيس وزراء مجهوريـ ــب رئـ نائـ

االحتاديــة علــى احلاجــة امللحــة إىل بنــاء جمتمــع متعــدد األعــراق  
حقـــا. وأشـــار إىل اخلطـــوات اإلجيابيـــة الـــيت اختـــذهتا حكومـــة  
ــة لتحقيــق هــذه الغايــة، وحــث     ــة يوغوســالفيا االحتادي مجهوري

 هـود لى املساعدة يف اجلاجمللس واجملتمع الدويل األوسع نطاقا ع
__________ 

 شـباط/فرباير  ٢٥املعقودة كجلسة خاصـة يف   ،٤٤٧٥يف اجللسة  )٢٥٣(
وزيــر اخلارجيــة يف واجمللــس، بــني  اءةمناقشــة بنــجــرت ، ٢٠٠٢
ــابقة  مجهور ــالفية السـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــو، يـ ــن   يممثلـ ــل مـ كـ

ــة، وإســبانيا (با  ــة يوغوســالفيا االحتادي ــة عــنمجهوري االحتــاد  لنياب
عمليـات  واألمني العـام املسـاعد ل   ،األورويب والدول املنتسبة إليه)

 .حفظ السالم

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا ا وإسـتوني أعربت   )٢٥٤(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 أيضا عن تأييدها هلذا البيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا

)٢٥٥(  S/PV.4498، ٧-٢ قحاتصال. 
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من العواقب يف حال ما إذا ُسمح للجماعـات   املبذولة، وحذر
  .)٢٥٦(اإلرهابية بأن تسود

يتعلـق مبسـألة الوضـع النـهائي لكوسـوفو، أكـد        وفيما  
ممثل االحتاد الروسـي أنـه إىل أن يـتم حتقيـق التعـايش يف جمتمـع       

 مــن غــري اجملــدي بــل ومــن اخلطــرياق يف اإلقلــيم، متعــدد األعــر
تلك املسألة. وباإلشارة إىل العديد مـن   سياسيا البدء بالنظر يف

اقتـرح، وأيـده يف    ،عةاملشاكل اليت يتعني حلها على وجه السر
 استقصــاءأن جيــري جملــس األمــن  ،ذلــك كــثري مــن املــتكلمني 

)، مبشـــاركة املمثـــل  ١٩٩٩( ١٢٤٤تنفيـــذ القـــرار  لشـــامال 
  .)٢٥٧(اخلاص

ــاقش مســألة  ممثــل ســنغافورة إىل أن اجمل وأشــار   لــس ين
كوسوفو بصـورة دوريـة أكثـر مـن أي مشـكلة أخـرى، ونـوه        
إىل ضرورة اتباع هنج أكثر تركيزا فيما يتعلـق بإجنـازات عمـل    
اجمللــس وإخفاقاتــه يف كوســوفو مــن أجــل جتنــب قيــام أطــراف 

 ةأخرى هبذا التقييم. وشدد على أنه بـالنظر إىل أن واليـة البعثـ   
يف حني أن والية أي عملية أخـرى   غري عادية مبعىن أهنا أبدية،

إطار زمين حمدد بدقة، فمن الضروري هلا كون يحلفظ السالم 
ــذا      ــا ألنشــطتها. ويف ه ــس أن جيــري استعراضــا منتظم للمجل
السياق، أعرب املمثل عن أمله يف أن يعاجل جملس األمـن أيضـا   
تسوية مركز كوسوفو يف املسـتقبل بشـكل هنـائي وفقـا للقـرار      

تيســري ’’الــذي دعــا فيــه اجمللــس البعثــة إىل  )، ١٩٩٩( ١٢٤٤
عملية سياسـية ترمـي إىل حتديـد مركـز كوسـوفو اآلجـل، مـع        

ووجـه االهتمـام إىل أن   ‘‘. أخذ اتفاقات رامبوييـه يف احلسـبان  
ــة للتوصــل إىل تســوية       ــدعو إىل وضــع آلي ــه ت ــات رامبويي اتفاق

مــن توقيعهــا يف  واتهنائيــة يف كوســوفو بعــد مــرور ثــالث ســن
__________ 

 .٩-٧الصفحات املرجع نفسه،   )٢٥٦(

 ١٩ حتــاد الروســي)؛ والصــفحة(اال ١٥املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٥٧(
ــنغافورة)؛ والصــــفحة    ٢٠(الكــــامريون)؛ والصــــفحة   ٢٠(ســ

(كولومبيـــا)؛  ٢٤(اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية)؛ والصـــفحة    
 (املكسيك). ٢٧والصفحة 

، واقترح أن يعاجل جملس األمن مسـألة  ١٩٩٩مارس آذار/ ١٨
ــه يف    ــزمين الــــذي انقضــــى أجلــ ــار الــ ــارس  ١٨اإلطــ آذار/مــ

٢٥٨(٢٠٠٢(.  
ــة      ــودة يف ٤٥١٨ويف اجللسـ ــان/أبريل  ٢٤، املعقـ نيسـ

، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٢
. والحــظ األمــني العــام )٢٥٩(٢٠٠٢نيســان/أبريل  ٢٢املــؤرخ 
يف مجلــة أمــور. أن تشــكيل احلكومــة كــان خطــوة  ،يف تقريــره

هامة إىل األمام على سـبيل تنفيـذ واحـدة مـن املهـام اجلوهريـة       
)، وشــجع الكيــان  ١٩٩٩( ١٢٤٤الــيت نــص عليهــا للقــرار    

السياسي لصرب كوسوفو على املشاركة يف احلكومة والعمـل  
مــن أجــل حتســني الطائفــة الصــربية يف كوســوفو مــن الــداخل.  

 العـام أن هنـاك حاجـة إىل وجـود خريطـة طريـق       وأبرز األمـني 
سياسية للبعثة واملؤسسـات االنتقاليـة علـى حـد سـواء، وذكـر       

ممثلــه اخلــاص أن يضـع نقاطــا مرجعيــة ميكــن هبــا   إىلأنـه طلــب  
قياس ما حيرز من تقـدم يف اجملـاالت احلامسـة املتمثلـة يف سـيادة      

وحريـة   القانون، واملؤسسات الدميقراطيـة الفعالـة، واالقتصـاد،   
التنقــل، وعــودة املشــردين داخليــا والالجــئني، واملســامهات يف  

  االستقرار اإلقليمي.
ويف تلك اجللسـة، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة          

قدمها املمثل اخلاص لألمني العام. وأدىل ببيانات ممثلـو إسـبانيا   
) وألبانيـــــا وأوكرانيـــــا )٢٦٠(االحتـــــاد األورويب لنيابـــــة عـــــن(با

باإلضــافة إىل مجيــع أعضــاء  غوســالفيا االحتاديــة،ومجهوريــة يو
  .اجمللس

__________ 

 .١٩-١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥٨(

)٢٥٩(  S/2002/436. 

ريـة  وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهو    أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٢٦٠(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 أيضا عن تأييدها هلذا البيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا
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إحاطتــه اإلعالميــة، إىل أن  يف ،أشــار املمثــل اخلــاصو  
البعثة قد دخلت يف مرحلة جديدة. وأكـد علـى ضـرورة نقـل     
السلطة إىل احلكومة املؤقتة يف كوسوفو، وإقنـاع الكوسـوفيني   

ــراد وإىل املنطقــــ    ــوفو، إىل بلغــ ــا وراء كوســ ــالنظر إىل مــ ة. بــ
ولتحقيــق تلــك األهــداف، حــدد املمثــل اخلــاص جمموعــة مــن   

مـــع التشـــديد علـــى احلاجـــة إىل تعزيـــز موثوقيـــة   ولويـــات،األ
املؤسسات وضمان طابعها املتعدد األعراق؛ وتعزيـز االقتصـاد   
مــن خــالل إجيــاد فــرص العمــل واخلصخصــة؛ ومواصــلة تعزيــز 

 والتركيـــز علـــى اجلهـــود الراميـــة إىل تيســـري  ؛ســـيادة القـــانون
العــــودة. وفيمــــا يتعلــــق بنقــــل املســــؤوليات مــــن البعثــــة إىل  

املؤقتة، أشار إىل أنه ينبغي حتقيق املعايري التالية قبـل   ملؤسساتا
البـــــدء بــــإجراء مناقشــــة تتعلــــق مبركــــز كوســــوفو: وجــــود  
مؤسســـات فعالـــة ومتثيليـــة وعاملـــة؛ وإنفـــاذ حكـــم القـــانون؛  

ســوفو يف ؛ واحتــرام حــق مجيــع أبنــاء كو التنقــلوتــأمني حريــة 
ــوق؛       ــاد السـ ــليم القتصـ ــاس سـ ــع أسـ ــودة؛ ووضـ ــاء والعـ البقـ
ووضـوح سـندات امللكيــة؛ وإجـراء حـوار طبيعــي مـع بلغــراد؛      
ــع       ــيا مـ ــوفو متشـ ــة كوسـ ــق محايـ ــدد فيلـ ــد عـ وخفـــض وحتديـ

  .)٢٦١(واليته
معظـــم املـــتكلمني عـــن تأييـــدهم ألولويـــات  وأعـــرب  

البعثة اليت وضعها املمثل اخلاص وأثنوا على جهـوده مـن أجـل    
  .  )٢٦٢(عداد املعايري اليت طلبها األمني العامإ

ممثــل ســنغافورة، رغــم حتــذيره مــن االنســحاب   ورأى  
املبكر لبعثة األمم املتحـدة، أن فشـل اجمللـس يف معاجلـة مسـألة      
املركــز النــهائي يســهم يف احلالــة غــري املســتقرة يف كوســوفو       

  .)٢٦٣(ويعيق اجلهود املبذولة لتحقيق املصاحلة

__________ 

)٢٦١(  S/PV.4518،  ٤-٢الصفحات. 

)٢٦٢(  S/2002/436،  ٥٤الفقرة. 

)٢٦٣(  S/PV.4518،  ١٤الصفحة. 

ــ وحــــذر   اد الروســــي مــــن أن الظــــروف ممثــــل االحتــ
الضرورية لبدء العملية السياسية ليسـت متـوفرة اآلن، وبالتـايل    
ــؤدي إال إىل زعزعــة      ــن ي ــة ل ــأي عمــل مــن األعمــال املتعجل ف

. وأعلن ممثـل ألبانيـا أن أي   )٢٦٤(احلالة يف كوسوفو ويف املنطقة
أفكار قدميـة عـن إقامـة صـربيا الكـربى أو كرواتيـا الكـربى أو        

ــا  قـــد ى الكـــرب ألبانيـــا عفــــى عليهـــا الـــزمن وينبغـــي أال حيييهـ
  .  )٢٦٥(أحد

ــة  ويف   ــودة يف ٤٥١٩اجللسـ ــان/أبريل  ٢٤، املعقـ نيسـ
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٢

ــان   )٢٦٦(املــذكور أعــاله  ــرئيس (االحتــاد الروســي) ببي . وأدىل ال
  ، قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:  )٢٦٧(باسم اجمللس

بالتقدم احملرز يف تشكيل اهليئات التنفيذية للمؤسسـات   رحب  
  ؛املؤقتة للحكم الذايت يف كوسوفو، لتشمل ممثلني جلميع الطوائف

دعا قادة املؤسسات املؤقتة للحكم الذايت إىل إظهـار التـزامهم     
وإىل دعم اجلهود الرامية إىل تعزيز األمن، والعـودة، وحقـوق اإلنسـان،    

وإنشاء جمتمع عادل متعدد اإلثنيات ينعم فيه مجيـع   دية،اوالتنمية االقتص
  سكان كوسوفو بالتعايش السلمي وحرية التنقل؛  

ــة نقــل     رحــب   ــة يوغوســالفيا االحتادي ــة مجهوري ــرار حكوم بق
  السجناء من ألبان كوسوفو لتتحفظ عليهم البعثة.

 ٢٠٠٢أيار/مــــــايو  ٢٤ املقــــــرر املــــــؤرخ  
  ): بيان من الرئيس ٤٥٤٣(اجللسة 

ــة      ــودة يف ٤٥٣٣يف اجللســــ ــايو  ١٦، املعقــــ أيار/مــــ
ــة إىل    ٢٠٠٢ ــة يوغوســالفيا االحتادي ، الــيت ُدعــي ممثــل مجهوري

__________ 

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٤(

 .٢٨صفحة املرجع نفسه، ال  )٢٦٥(

)٢٦٦(  S/2002/436. 

)٢٦٧(  S/PRST/2002/11. 
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املشاركة فيها، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة مـن وكيـل       
ــورات يف       ــن التطـ ــالم عـ ــظ السـ ــات حفـ ــام لعمليـ ــني العـ األمـ

  ومل يدلَ ببيانات يف تلك اجللسة.. كوسوفو
يف إحاطتـه   ،لعـام اهتمـام اجمللـس   وجه وكيل األمني او  

ــو   ــة كوسـ ــامج حكومـ ــروع برنـ ــة، إىل مشـ ــذي اإلعالميـ فو الـ
اهلياكـــل الدميقراطيـــة؛   رســـيخ: تيتـــوخى األولويـــات التاليـــة  

وتعزيـز التنميـة االقتصـادية     ؛وحتسني التعليم والرعايـة الصـحية  
ومحايــــة حقــــوق اجملتمعــــات احملليــــة ومصــــاحلها؛ والتكامــــل  

إجــراء حــوار هــادف مــع الســلطات.   اإلقليمــي، مبــا يف ذلــك  
وأعــــرب عــــن أســــفه ألن صــــرب كوســــوفو مل يقــــدموا أي 

ــ مناصــبمرشــحني لل ، األمــر هلــم املخصصــة ةاحلكوميــة الثالث
الذي يعين أن صرب كوسوفو ما زالوا ال يشكلون جـزءا مـن   
عملية صنع القـرار، ومل يشـاركوا يف احملادثـات بشـأن برنـامج      

  .  )٢٦٨(احلكومة
ــودة يف )٢٦٩(٤٥٤٣ويف اجللســة    ــايو  ٢٤، املعق أيار/م
ــن    ٢٠٠٢ ــة عـــ ــان بالنيابـــ ــنغافورة) ببيـــ ــرئيس (ســـ ، أدىل الـــ
  ، قام فيه اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:  )٢٧٠(اجمللس

أكد مـن جديـد قراراتـه وبياناتـه السـابقة ذات الصـلة املتعلقـة          
 )٢٧١(٢٠٠١آذار/مـارس   ٧بكوسوفو، ال سيما بياين رئيسـه املـؤرخني   

  ؛  )٢٧٢(٢٠٠١اين/نوفمرب تشرين الث ٩و 

__________ 

)٢٦٨(  S/PV.4533،  ٥-٢الصفحات. 

ُدعـــي ممثلـــو أملانيـــا وإيطاليـــا ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية   )٢٦٩(
السابقة ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية حلضور اجللسـة ولكنـهم   

 مل يدلوا بأي بيانات.

)٢٧٠(  S/PRST/2002/16. 

)٢٧١(  S/PRST/2001/7، ج أعاله. ٣٠؛ انظر الفرع 

)٢٧٢(  S/PRST/2001/34. 

كوسوفو املنتخبني إىل تركيز انتبـاههم علـى املسـائل     قادةدعا   
طــار لإل) و١٩٩٩( ١٢٤٤يتهم وفقــا للقــرار العاجلــة اخلاضــعة ملســؤول

    ؛الدستوري

  ه الكامل للممثل اخلاص لألمني العام؛ تأييدكرر تأكيد   

ــادةحــث    ــع     ق ــق م ــاون الوثي ــى التع ــم  كوســوفو عل ــة األم بعث
، القوة األمنية الدوليـة يف كوسـوفو  دة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو واملتح

    .تعزيز مستقبل أفضل لكوسوفو وحتقيق االستقرار يف املنطقة من أجل

حزيران/يونيــه و  ٢٦داوالت املؤرخــة ــــامل  
 ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٥متوز/يوليه و  ٣٠

  )٤٦٠٥  و ٤٥٩٢ و ٤٥٥٩(اجللسات 
ــة    ــودة ٤٥٥٩يف اجللسـ ــه  ٢٦يف ، املعقـ حزيران/يونيـ
، استمع اجمللس إىل إحاطـة إعالميـة مـن وكيـل األمـني      ٢٠٠٢

ــظ الســالم بشــأن التطــورات األخــرية يف       ــات حف ــام لعملي الع
 اتكوســوفو. وباإلضــافة إىل مجيــع أعضــاء اجمللــس، أدىل ببيانــ

ــ ــة عــن إســبانيا (با وممثل ــة )٢٧٣(االحتــاد األورويب لنياب ) ومجهوري
  يوغوسالفيا االحتادية.

تناول وكيل األمني العام يف اإلحاطة اإلعالميـة الـيت   و  
قــدمها التطــور الطيــب للغايــة املتمثــل يف االنتــهاء مــن تشــكيل  
حكومة كوسوفو اليت تـوىل اثنـان مـن ممثلـي صـرب كوسـوفو       

  .  )٢٧٤(مناصب فيها
وأعرب املتكلمون جمددا عن تأييـدهم لتحديـد املمثـل      

ــاس    التقــدم احملــرز يف   اخلــاص املعــايري الــيت ميكــن بواســطتها قي
  اجملاالت احلامسة للحكومة الدميقراطية املؤقتة يف كوسوفو.  

__________ 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٢٧٣(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها هلذا البيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا

)٢٧٤(  S/PV.4559،  ٦-٢الصفحات. 
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غري أن ممثل االحتـاد الروسـي أكـد مـن جديـد موقـف         
وفده والتفاهم الذي مت التوصل إليـه سـابقا مـع املمثـل اخلـاص      
ــرب       ــن األحــوال أن تعت ــأي حــال م ــايري ال ميكــن ب ــى أن املع عل

  .)٢٧٥(ل كوسوفوخريطة طريق من أي نوع الستقال
متوز/يوليـــــه  ٣٠، املعقـــــودة يف ٤٥٩٢ويف اجللســـــة     

يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   اجمللــس، أدرج ٢٠٠٢
. والحظ األمـني  )٢٧٦(٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٧عن البعثة املؤرخ 

العام يف تقريره، يف مجلة أمور، أن تشكيل احلكومـة مبشـاركة   
ــة     ــل خطــوة هام ملؤسســات حنــو إنشــاء ا صــرب كوســوفو ميث

. ومــن شــأن االنتخابــات البلديــة املقــرر املؤقتــة للحكــم الــذايت
ــد     ــة لت ــيح فرصــة هام ــا أن تت ــة   عيمإجراؤه اهلياكــل الدميقراطي

املنتخبـــة. وقـــال إن تعزيـــز ســـيادة القـــانون يف مجيـــع أحنـــاء       
بعثة األمـم  أضاف أن ووفو ال يزال يشكل أولوية عالية. كوس

ودة املسـتدامة خـالل العـام    املتحدة ال تزال ملتزمة بتحقيـق العـ  
  لظروف املعيشية لطوائف األقليات.وبتحسني ا

ببيانـــات  وباإلضـــافة إىل مجيـــع أعضـــاء اجمللـــس، أدىل  
ــالفية      ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــا ومجهوريـ ــا وأوكرانيـ ــو ألبانيـ ممثلـ
الســابقة ومجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة والــدامنرك (باســم      

  ).  )٢٧٧(االحتاد األورويب
لسـة، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة      ويف تلك اجل  

عــن  أبلــغ اجمللــسقــدمها املمثــل اخلــاص لألمــني العــام، الــذين   
التقــدم احملــرز بشــأن املعــايري املشــار إليهــا يف إحاطتــه األخــرية.  

ــة هــي    ، ‘‘املعــايري قبــل املركــز ’’وأبلــغ اجمللــس أن رســالة البعث
 وأشـار عـالوة علـى ذلـك إىل     الذي أحرز بعض التقـدم حنـوه.  

__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٥(

)٢٧٦(  S/2002/779. 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٢٧٧(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها للبيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا

أن املعــايري تســمح بقيــاس التقــدم احملــرز وباختــاذ قــرار يف هنايــة  
املطاف، عندما حيني الوقت املناسـب، بالبـدء يف عمليـة حتديـد     

(ه) مــن  ١١مركــز كوســوفو يف املســتقبل، متشــيا مــع الفقــرة   
). ونوه املمثـل اخلـاص إىل أنـه بـالرغم     ١٩٩٩( ١٢٤٤القرار 

وضــع كوســوفو يف ه عليــمــن أنــه ال ميكنــه القــول مبــا ســيكون 
، زئــةكــون هنــاك جت تاملســتقبل، فإنــه ميكنــه القــول بأنــه لــن      

 األمـر الواقـع السـائد   تقسيم إىل كانتونات، وال عـودة إىل   وال
. واقتـــرح أن يقـــوم اجمللـــس بزيـــارة إىل )٢٧٨(١٩٩٩عـــام  قبـــل

ات البلديـــة املقـــرر إجراؤهـــا يف كوســـوفو يف ســـياق االنتخابـــ
قـف اجمللـس بنفسـه علــى    يل ٢٠٠٢تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٦

الـذي ال يـزال يـتعني    عمـل  مدى التقدم الذي جيري إحرازه وال
  .)٢٧٩(القيام به
ورحب معظم املتكلمني بـالتطورات اإلجيابيـة الـواردة      

يف تقرير األمني العـام، وأعربـوا عـن التقـدير والـدعم للجهـود       
اليت يبذهلا املمثل اخلاص لتحقيـق هـذه الغايـة. وأعـرب العديـد      

تكلمني عــن قلقهــم إزاء الــبطء يف عــودة األشــخاص     مــن املــ 
املشـردين داخليـا والالجـئني، ولكنـهم وجـدوا مـا يطمـئن مــع        
ذلــك يف األجــواء األكثــر مالءمــة ويف التــزام البعثــة بتحقيــق       

  العودة املستدامة خالل العام.
ــق بوضــع كوســوفو يف املســتقبل، أعــرب        ــا يتعل وفيم

االحتاديـة عـن تأييـده    نائب رئيس وزراء مجهورية يوغوسـالفيا  
ملا قاله املمثل اخلاص من أنه ال ينبغـي مناقشـة الوضـع النـهائي     

وأشـار إىل أن السياسـيني    حىت يتم التوصـل إىل بعـض املعـايري،   
ينبغي أن يأخذوا بعني االعتبـار اسـتقرار املنطقـة وأال يتوصـلوا     
ــدد       ــة جمتمــع متع ــد إقام ــهائي إال بع ــرار بشــأن املركــز الن إىل ق

  .)٢٨٠(يف كوسوفو يقيةحقصورة ب األعراق
__________ 

)٢٧٨(  S/PV.4592 ٦-٢، الصفحات. 

 .٣٧نفسه، الصفحة املرجع   )٢٧٩(

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٠(
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أيلول/ســــبتمرب  ٥، املعقـــودة يف  ٤٦٠٥ويف اجللســـة    
، استمع اجمللس إىل إحاطة إعالمية قدمها األمـني العـام   ٢٠٠٢

املساعد لعمليـات حفـظ السـالم بشـأن التطـورات األخـرية يف       
ببيانــات  كوســوفو. وباإلضــافة إىل مجيــع أعضــاء اجمللــس، أدىل

ــا ومجهور  ــو أوكرانيـ ــابقة   ممثلـ ــالفية السـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ يـ
االحتـاد   لنيابة عـن ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية والدامنرك (با

  ).  )٢٨١(األورويب
وتناول األمني العـام املسـاعد يف اإلحاطـة الـيت قـدمها        

االت ذات األولويـــة للبعثـــة، تفاصـــيل عـــن التطـــورات يف اجملـــ
عـــداد اإلويف ذلـــك بنـــاء املؤسســـات الدميقراطيـــة العاملـــة  مبـــا

لالنتخابات البلدية. وفيمـا يتعلـق بعـودة األشـخاص املشـردين      
داخليــا، أشــار إىل الزيــادة الكــبرية يف أعــداد العائــدين تلقائيــا،  

وشدد على أن العـودة   اليت أدت يف بعض احلاالت إىل العنف.
ــة     ــة، وأشــار إىل أن سياســة البعث ــة املصــطنعة غــري ممكن اجلماعي

منظمـة وبطريقـة   بصـورة  العـودة  يف  شخاصتقوم على حق األ
  .)٢٨٢(مستدامة
والحـــظ معظـــم املـــتكلمني مـــع االرتيـــاح اخلطـــوات    

اإلجيابيـــة الـــيت اختـــذهتا بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف عمليـــة إقامـــة  
ومن ناحية أخـرى، أكـد    .املؤسسات الدميقراطية يف كوسوفو

 طريـق السـلطات احملليـة    ممثل االحتاد الروسـي أنـه مـا زال أمـام    
أن يتكلم اجمللس بشكل جدي عن توطيد األعمـال  طويل قبل 
، وعــن مبــدأ  ملؤسســات احلكــم الــذايت يف كوســوفو    اليوميــة

  .)٢٨٣(تعددية األعراق

__________ 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٢٨١(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

  عن تأييدها للبيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا
)٢٨٢(  S/PV.4605،  ٧-٢الصفحات. 

 .٩ع نفسه، الصفحة املرج  )٢٨٣(

ممـــثال  حـــذا حـــذوهوأشـــار ممثـــل االحتـــاد الروســـي، و  
، إىل أن قيـام اجمللـس   )٢٨٤(بلغاريا واجلمهوريـة العربيـة السـورية   

ات البلديـة يف  بزيارة إىل كوسوفو وبلغراد بعد إجراء االنتخابـ 
ــرب   ٢٦ ــرين األول/أكتـ ــت   ٢٠٠٢تشـ ــدة التوقيـ ــتكون جيـ سـ

التقدم احملرز والتعرف على احلالة يف امليدان على النحـو   لتقييم
  .)٢٨٥(الذي اقترحه املمثل اخلاص

تشــرين األول/أكتــوبر   ٢٤املقــرر املــؤرخ    
): بيـــــان مـــــن  ٤٦٣٣(اجللســـــة  ٢٠٠٢
  الرئيس

ــة     ــودة يف  ،٤٦٣٣يف اجللسـ ــر ٢٤املعقـ  ين األول/تشـ
، اليت ُدعي ممثل مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة  ٢٠٠٢أكتوبر 

ــاركة بيـــان باســـم  فيهـــا، أدىل الـــرئيس (الكـــامريون) ب   للمشـ
  ، قام اجمللس فيه، يف مجلة أمور، مبا يلي:  )٢٨٦(اجمللس

أكد من جديد التزامه املستمر بالتنفيذ الكامل والفعـال لقـرار     
املمثــل اخلــاص لألمــني ب شــادوأ ) يف كوســوفو،١٩٩٩( ١٢٤٤اجمللــس 

العام وقائد الوجـود األمـين الـدويل يف كوسـوفو ملـا يبذالنـه مـن جهـود         
ؤسسـات احلكـم الـذايت    مب أهـاب و ،متواصلة من أجل بلوغ هـذه الغايـة  

املؤقتة والقادة احملليني وسائر األطـراف املعنيـة أن تتعـاون معهمـا تعاونـا      
    ؛كامال

ــرز يف ا ر   ــدم احملـ ــدحـــب بالتقـ ــة يف  إلعـ ــات البلديـ اد لالنتخابـ
ــا مجيـــع َمـــن هلـــم صـــالحية  ٢٠٠٢تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٦ ، ودعـ

التصويت، مبن فيهم املنتمون لطوائف األقليات، إىل اغتنام هذه الفرصة 
لتمثيـــل مصـــاحلهم علـــى النحـــو الســـليم، عـــن طريـــق املشـــاركة يف        

  االنتخابات؛  

__________ 

ــفحة    )٢٨٤( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ١٠املرجـ ــي)؛ والصـ ــاد الروسـ (االحتـ
 (بلغاريا). ٢٢(اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحة ١٥

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٥(

)٢٨٦(  S/PRST/2002/29. 
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اسـع يف  الراسـخ بـأن املشـاركة علـى نطـاق و      إميانهأعرب عن   
التصويت أمر أساسي لتهيئة الفرصة املُثلى إلحراز التقـدم مسـتقبال حنـو    

    بناء جمتمع متعدد األعراق يسوده التسامح.
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٦املداوالت املؤرخـة    

 ٢٠٠٢كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  ١٩و 
  ) ٤٦٧٦و  ٤٦٤٣(اجللستان 

ــة    ــودة يف ٤٦٤٣يف اجللسـ ــاين/  ٦، املعقـ ــرين الثـ  تشـ
، أدرج اجمللس يف جدول أعمالـه تقريـر األمـني    ٢٠٠٢مرب نوف

ــة يف كوســوفو،      ــإلدارة املؤقت ــة األمــم املتحــدة ل ــام عــن بعث الع
والحـظ األمـني    .)٢٨٧(٢٠٠٢تشرين األول/أكتـوبر   ٩املؤرخ 

العـــام يف تقريـــره، يف مجلـــة أمـــور، أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن   
ــا يف   ــرر إجراؤهـ ــات املقـ ــوبر  ٢٦االنتخابـ ــرين األول/أكتـ  تشـ

ــة      ٢٠٠٢ ــام يف العمليـــ ــة إىل األمـــ ــوة هامـــ ــكل خطـــ ستشـــ
أمهيـــة املشـــاركة اجملديـــة يف   فإنـــه ال تقـــل عنـــها الدميقراطيـــة، 

اهليئات املنتخبـة علـى الصـعيدين املركـزي واحمللـي مـن جانـب        
احلوكمـة.  جنـاح  مجيع الطوائف يف كوسوفو مـن أجـل كفالـة    

ــانون، وأشــار إىل      ــة ســيادة الق ــام أيضــا أمهي  وأكــد األمــني الع
  التطور اإلجيايب فيما يتعلق بدائرة شرطة كوسوفو.

ويف تلك اجللسـة، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة        
وباإلضـافة إىل   من وكيل األمني العام لعمليات حفظ السـالم. 

ومجهوريــة  ممثلــو أوكرانيــا مجيــع أعضــاء اجمللــس، أدىل ببيانــات
) )٢٨٨(ورويب(باسـم االحتـاد األ   يوغوسالفيا االحتاديـة والـدامنرك  

  واليابان.  
يف إحاطته اإلعالميـة، أن   ،الحظ وكيل األمني العامو  

قـد أكـدت   للمجلـس األورويب   التابعـة  بعثة مراقبة االنتخابات
__________ 

)٢٨٧(  S/2002/1126. 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٢٨٨(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها للبيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا

 تشـــرين األول/ ٢٦االنتخابـــات البلديـــة الـــيت أجريـــت يف أن 
بــادئ جملــس أوروبــا واملعــايري الدوليــة مل وفقــا’’ جــرتأكتــوبر 

كمــا أشــار إىل اخنفــاض مشــاركة  ‘. ‘لالنتخابــات الدميقراطيــة
  .)٢٨٩(الطائفة الصربية يف كوسوفو

واتفق معظم املتكلمني مع تقرير األمني العـام. وشـدد     
معظــم املــتكلمني، علــى  وحــذا حــذوهممثــل االحتــاد الروســي، 

ء بــني قيــادة بعثــة األمــم  اتعزيــز التعــاون البنـّـ لاألمهيــة الرئيســية 
الكــثرية املســتمرة يف املتحـدة وبلغــراد مـن أجــل حــل املشـاكل    

 ةممثلــ ت. وأكــد)٢٩٠()١٩٩٩( ١٢٤٤تنفيــذ أحكــام القــرار   
بالنيابة عن االحتاد األورويب، أنه يلزم تنـاول   ةمتكلم ،الدامنرك

الوضع النهائي لكوسوفو يف الوقت املناسـب متشـيا مـع القـرار     
٢٩١()١٩٩٩( ١٢٤٤(  .  

وأثار ممثل اليابان مسألة بعثات جملس األمن، والحـظ    
لـــس قـــد قـــرر إيفـــاد بعثـــة ثالثـــة إىل كوســـوفو. ورغـــم أن اجمل

تســليمه بأمهيــة هــذه البعثــات، أشــار املمثــل إىل ضــرورة أن       
فضــال  ،زمــان ومكــان إرســاهلاتنــاقش تكلفتــها ومعــايري تقريــر 

  .  )٢٩٢(بطريقة شفافة ،عن تكوينها
 كــانون األول/ ١٩، املعقــودة يف ٤٦٧٦ويف اجللســة   

هوريـــة يوغوســــالفيا  ، الــــيت ُدعـــي ممثــــل مج ٢٠٠٢ديســـمرب  
اإلدالء بأي ببيانـات. وأدرج   رِاالحتادية للمشاركة فيها، مل جي

إىل املوفـدة  اجمللس يف جدول أعمالـه تقريـر بعثـة جملـس األمـن      
إىل  ١٤ضــطلع هبــا يف الفتــرة مــن    كوســوفو وبلغــراد، الــيت ا  

. وبوجه عام، أشـارت  )٢٩٣(٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٧
 ١٢٤٤جيابية فيما يتعلـق بتنفيـذ القـرار    البعثة إىل التطورات اإل

__________ 

)٢٨٩(  S/PV.4643،  ٧-٢الصفحات. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٠(

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩١(

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٢(

)٢٩٣(  S/2002/1376. 
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ــزال   ١٩٩٩( ــا ال تـ ــوفو بأهنـ ــة يف كوسـ ــا احلالـ )، وإىل تقييمهـ
هشة، واحلاجة إىل مزيد من العمـل للوصـول إىل تنفيـذ القـرار     

ــتمع اجمللــــس إىل  ١٩٩٩( ١٢٤٤ ــة، اســ ). ويف تلــــك اجللســ
إحاطـة إعالميـة، علـى أسـاس التقريـر السـالف الـذكر، قـدمها         

  .  )٢٩٤(األمن (النرويج) رئيس بعثة جملس
  

 ٢٠٠٣شــــباط/فرباير   ٦املقــــرر املــــؤرخ    
  ): بيان من الرئيس ٤٧٠٣(اجللسة 

ــة    ــودة يف ٤٧٠٢يف اجللســـ ــباط/فرباير  ٦، املعقـــ شـــ
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٣
. والحــظ األمــني )٢٩٥(٢٠٠٣كــانون الثاين/ينــاير  ٢٩املــؤرخ 

لــة أمــور، أنــه حتققــت إجنــازات كــبرية  العــام يف تقريــره، يف مج
، ومنـها االنتخابـات البلديـة الثانيـة يف     ٢٠٠٢قرب هناية العام 

تســليم زمــام العمليــة االنتخابيــة للســيطرة يف بــدء الكوســوفو و
احمللية. ومع ذلك، أشار إىل أن كوسوفو مـا زالـت بعيـدة عـن     

 حتديـــد املعـــايري قبـــل’’املعـــايري مبوجـــب مبـــدأ   بلـــوغ فـــرادى
طائفـة   وأعرب األمني العام عن القلق إزاء العنف بني‘‘.كزاملر

ــف املرتكــب ضــد       ــتمرار العن ــة وكــذلك اس كوســوفو األلباني
  الطائفة الصربية يف كوسوفو.  

ويف تلك اجللسة، عقب إحاطة قـدمها املمثـل اخلـاص      
لألمني العام، أدىل ببيانات مجيع أعضاء اجمللس، وممثلـو صـربيا   

ــروي  ــود والنـ ــل األسـ ــان (باواجلبـ ــن ج واليونـ ــة عـ ــاد  لنيابـ االحتـ
  .  ))٢٩٦(األورويب
وأشار املمثـل اخلـاص يف إحاطتـه اإلعالميـة، يف مجلـة        

ــور، إىل أن ــام  أمـ ــام    ٢٠٠٣عـ ــون عـ ــن يكـ ــملـ ــز  حسـ مركـ
__________ 

)٢٩٤(  S/PV.4676،  ٦-٢الصفحات. 

)٢٩٥(  S/2003/113. 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٢٩٦(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها للبيان. ومالطة وهنغاريا

إلرسـاء أسـس   كوسوفو بشكل هنائي، ولكن الوقت قد حـان  
يف هنايــــة العمليــــة السياســــية الــــيت ســــتحدد هــــذا املركــــز      

  .  )٢٩٧(املطاف
ظــم املــتكلمني عــن القلــق إزاء اإلعالنــات  وأعــرب مع  

االنفراديــــة الصــــادرة واملبــــادرات الــــيت يتخــــذها الــــبعض يف 
كوسوفو ويف املنطقة بشـأن وضـع كوسـوفو يف خمالفـة للقـرار      

ــق،   ١٩٩٩( ١٢٤٤ ــثرية للقل ). ويف ضــوء هــذه التطــورات امل
شدد معظم املتكلمني على أن الوفاء باملعـايري املنصـوص عليهـا    

املرجعيــة هــو شــرط أساســي لتنــاول مســألة املركــز  يف النقــاط 
  ).  ١٩٩٩( ١٢٤٤النهائي على حنو سليم، عمال بالقرار 

وأعرب ممثل باكستان عن األمل يف أن تستند العملية   
التشاور مع مجيع من يعنـيهم  السياسية، عندما حيني أواهنا، إىل 

حقوقــــه ، وال ســــيما شــــعب كوســــوفو، وأن تكفــــل  األمــــر
  .  )٢٩٨(يتفق مع ميثاق األمم املتحدة، مبا األساسية
 وأكـــد ممثـــل صـــربيا واجلبـــل األســـود أن االلتزامـــات   

مهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة، مبـا     جب املتعلقةوالقوانني الدولية 
، يف ظـل اعتمـاد   سـتظل سـارية  )، ١٩٩٩( ١٢٤٤القرار  هافي

. ودعـا  )٢٩٩(امليثاق الدسـتوري اجلديـد لصـربيا واجلبـل األسـود     
)، مبـــا يف ١٩٩٩( ١٢٤٤لتنفيـــذ الكامــل للقـــرار  املمثــل إىل ا 
، اليت حتـدد مسـؤوليات الوجـود األمـين الـدويل      ٩ذلك الفقرة 

  .  )٣٠٠(الذين سيتم نشره والعامل يف كوسوفو
ــة    ــودة يف ٤٧٠٣ويف اجللســ ــباط/فرباير  ٦، املعقــ شــ
ــر    ٢٠٠٣ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال ، أدرج اجمللــس م

ــؤرخ   ــام املـ ــانون ا ٢٩األمـــني العـ ــاير كـ . )٣٠١(٢٠٠٣لثاين/ينـ
__________ 

)٢٩٧(  S/PV.4702،  ٦الصفحة. 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٨(

 .٢٤جع نفسه، الصفحة املر  )٢٩٩(

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٠(

)٣٠١(  S/2003/113. 
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، قــام اجمللــس )٣٠٢(وأدىل الــرئيس (أملانيــا ) ببيــان باســم اجمللــس 
  فيه، يف مجلة أمور، مبا يلي:  

التزامــه املســتمر بالتنفيــذ الكامــل والفعــال للقــرار   ادأكــد جمــد  
  )؛ ١٩٩٩( ١٢٤٤

أكــد كــذلك التزامــه باهلــدف املتمثــل يف إقامــة جمتمــع متعــدد    
لعمـل مـن   امجيع الطوائف  طلب إىلسوفو، واألعراق ودميقراطي يف كو

يف أجــل حتقيــق هــذا اهلــدف واملشــاركة بفعاليــة يف املؤسســات العامــة و 
  ، واالندماج يف اجملتمع؛  اتعملية صنع القرار

حــوار مباشــر بــني بريشــتينا وبلغــراد بشــأن  إجــراءعلــى  حــث  
  لجانبني؛  سائل ذات األمهية العملية لامل

 يـــةلباناألطائفـــة الداخـــل  تكـــبالـــيت تر العنـــفأعمـــال أدان   
  كوسوفو؛  ب يةصربالطائفة الضد املرتكب كوسوفو، وكذلك العنف ب

نفـوذهم   ممارسةحث املؤسسات احمللية والزعماء احملليني على   
سـيادة القـانون عـن طريـق إدانـة مجيـع       ل األجـواء الالزمـة  هتيئـة   لمن أج

تبـذهلا   جلهـود الـيت  ادعـم  علـى العمـل بنشـاط مـن أجـل      أعمال العنف و
  الشرطة واهليئة القضائية؛  

بعثــة األمــم املتحــدة  رحــب بتقريــر األمــني العــام عــن أنشــطة     
ــالتطورات    ــوفو وبــ ــة يف كوســ ــإلدارة املؤقتــ ــوفو  لــ ــرية يف كوســ األخــ

فيمــا الــة احل بشــأنملمثــل اخلــاص لألمــني العــام ا املقدمــة مــنوباإلحاطــة 
  تنفيذ النقاط املرجعية لكوسوفو؛  يتعلق ب

تبذل من جانب واحـد والـيت ميكـن    ملبادرات اليت ة اقورفض ب  
أن تعرض االستقرار وعملية التطبيع للخطر ليس يف كوسـوفو فحسـب   

  ؛  بل ويف املنطقة بأسرها

ص لألمـني العـام،   اجلهود املستمرة اليت يبذهلا املمثـل اخلـا   دعم  
 عــن طريــقاالقتصــاد  إنعــاشأولويــة مثــل مبــا يف ذلــك يف جمــاالت ذات 

ــاء جمتمــع  ةغــري املشــروع  والتجــارةمكافحــة اجلرميــة  االســتثمار، و ، وبن

__________ 

)٣٠٢(  S/PRST/2003/1. 

ة للعـودة املســتدامة لالجــئني  واتيــالظـروف امل  هتيئــةمتعـدد األعــراق، مـع   
  واملشردين داخليا.

ــة    ــداوالت املؤرخـ ــان/أبريل إىل  ٢٣املـ نيسـ
 ٢٠٠٣تشــــــــــرين األول/أكتــــــــــوبر  ٣٠

 ٤٧٨٢ و ٤٧٧٠و ٤٧٤٢(اجللســـــــات 
  ) ٤٨٥٣ و ٤٨٢٣و ٤٨٠٩  و
نيسان/أبريل  ٢٣، املعقودة يف )٣٠٣(٤٧٤٢ة يف اجللس  
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٣

ارة املؤقتــة يف كوســوفو املــؤرخ  عــن بعثــة األمــم املتحــدة لــإلد 
ــان/أبريل  ١٤ ــام يف   )٣٠٤(٢٠٠٣نيســ ــني العــ ــظ األمــ . والحــ

ميل قادة ألبـان  من دواعي القلق تقريره، ضمن مجلة أمور، أن 
ليني واملؤسستني املـؤقتتني إىل التركيـز علـى الرمـز     كوسوفو احمل

ــا بتعزيـــز م  ــامهم علنـ ــرار  والصـــورة، وقيـ ــا للقـ ــزهم خالفـ راكـ
ــورة  ب. ورحـــــب )١٩٩٩( ١٢٤٤ ــؤوليات بصـــ ـــل املســـ نقـــ

ــؤقتتني   ــة  مســتمرة وســريعة إىل املؤسســتني امل ، وأكــد أن عملي
النقل لن تـؤثر علـى سـلطة بعثـة األمـم املتحـدة والقـوة األمنيـة         

) أو ١٩٩٩( ١٢٤٤يـــة يف كوســـوفو مبوجـــب القـــرار    الدول
املســندة إىل املمثــل اخلــاص. ودعــا  الصــالحيات واملســؤوليات 

بـــالقرار  بدقـــةيـــع القـــادة احمللـــيني إىل التقيـــد األمـــني العـــام مج
) واإلطـــار الدســــتوري. والحـــظ اســــتمرار   ١٩٩٩( ١٢٤٤

والعنــف املوجهــة ضــد  الترويــع والتهديــدات حــدوث أعمــال 
وضـع حـد    ىلإعـا القـادة والشـعب يف كوسـوفو     األقليـات، ود 

 مشــترك حــوار إجــراء هبمــة مــن أجــلهلــذه األعمــال، والعمــل 
واملصاحلة بني األعراق. وأثـىن األمـني العـام علـى مبـادرة ممثلـه       
اخلـــاص لبـــدء احلـــوار بشـــأن املســـائل العمليـــة ذات االهتمـــام 

  بني بلغراد وبريشتينا.   املتبادل
__________ 

للمزيد من املعلومات عن املناقشات اليت دارت يف هذه اجللسـة،    )٣٠٣(
، ٢انظر الفصل الثـاين عشـر، اجلـزء األول، الفـرع ألـف، احلالـة       

 ) من امليثاق.٢(١فيما يتعلق باملادة 

)٣٠٤(  S/2003/421. 
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 فيها ببيانات مجيع أعضـاء  ويف تلك اجللسة، اليت أدىل  
لنيابـة  اجمللس، وممثلو ألبانيا وصربيا واجلبل األسود واليونـان (با 

إعالميـة  ، استمع اجمللـس إىل إحاطـة   ))٣٠٥(االحتاد األورويب عن
من األمني العام املسـاعد لعمليـات حفـظ السـالم، اسـتنادا إىل      

  تقرير األمني العام املذكور أعاله.  
بالتقدم احملرز يف عمليـة نقـل    ورحب معظم املتكلمني  

املزيد مـن السـلطات إىل املؤسسـات املؤقتـة للحكـم الـذايت يف       
  كوسوفو.  

 السـلطة  سـليم تممثل االحتـاد الروسـي أن عمليـة     وأكد  
 تقريـر املبـدأ فيمـا يتعلـق    ال من األحوال أن تقّوض ال ينبغي حب

يف مرحلـة  يف هـذا الصـدد   ينبغـي اختـاذ قـرار     إذاإلقليم،  ركزمب
ــة، ــال يف” الحقـــ ــارم امتثـــ ــام ‘‘ صـــ ــرار ألحكـــ  ١٢٤٤القـــ

)٣٠٦()١٩٩٩(  .  
النـــهائي، أعـــرب ممثـــل  ركـــزوفيمـــا يتعلـــق مبســـألة امل  

ميثــل أن  نبغــيباكســتان عــن اعتقــاده بــأن حــل تلــك املســألة ي 
مركز االهتمام الرئيسي ألعمـال اجمللـس يف مجيـع احلـاالت مـا      

  .  )٣٠٧( عدا االستثنائية منها
، بطريقـة أو  ركزحل مسألة امل وقال عدة متكلمني إن  

ــاكل     ــل املشـ ــن حيـ ــل لـ ــو متعجـ ــى حنـ ــأخرى، علـ ــيةبـ  األساسـ
، وذلـك ألن هنـاك الكـثري ممـا ينبغـي      ككلكوسوفو واملنطقة ل

حتقيقـــه فيمـــا يتعلـــق بتطبيـــق املعـــايري الـــيت حـــددها املمثـــل        
  .  )٣٠٨(اخلاص

__________ 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٣٠٥(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها للبيان. وليختنشتاين ومالطة والنرويج وهنغاريا

)٣٠٦(  S/PV.4742،  ١٣الصفحة. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٧(

 (بلغاريا). ١٢(أملانيا)؛ والصفحة  ٩الصفحة  املرجع نفسه،  )٣٠٨(

ــودة يف ٤٧٧٠ويف اجللســة    ــه  ١٠، املعق حزيران/يوني
 إحاطــة إعالميــة مــن األمــني العــام ، اســتمع اجمللــس إىل٢٠٠٣

املساعد لعمليات حفـظ السـالم. وباإلضـافة إىل مجيـع أعضـاء      
صــربيا واجلبــل األســود    يممثلــكــل مــن  اجمللــس، أدىل ببيــان  

  .  ))٣٠٩(االحتاد األورويب لنيابة عنواليونان (با
وأشــار األمــني العــام املســاعد، يف إحاطتــه اإلعالميــة،    

ملؤقتـة واصـلت جهودهـا املشــتركة    إىل أن البعثـة واملؤسسـات ا  
لنقــل املســؤوليات غــري احملــتفظ هبــا إىل تلــك املؤسســات. ويف  
الوقت نفسه، الحظ أنه ما زال يوجد الكـثري ممـا يـتعني القيـام     
بـــه يف تطـــوير مؤسســـات احلكـــم الـــذايت الدميقراطيـــة املؤقتـــة  
وكفالــة الظــروف الضــرورية للحيــاة الســلمية الطبيعيــة جلميــع  

ــذلك إىل أن الضــغط السياســي    ســكان كوســوفو  . وأشــار ك
على بعثة األمم املتحدة قد ارتفع بدرجة كـبرية مـع احملـاوالت    

) ١٩٩٩( ١٢٤٤الراميــة إىل حتــدي دورهــا مبوجــب القــرار     
  .  )٣١٠(واإلطار الدستوري

ــه ال ميكــن حتقيــق أي تقــدم يف       وذكــر ممثــل فرنســا أن
كوســوفو علــى أســاس إجــراءات أحاديــة تتنــاىف مــع القــرار        

ــوة    ١٩٩٩( ١٢٤٤ ــة وقـــــ ــلطة البعثـــــ ــدي لســـــ ) أو التحـــــ
  .  )٣١١(كوسوفو
الكلمـة األخـرية بشـأن الوضـع      ورأى ممثل بلغاريـا أن   

ــرار    مــنحيف كوســوفو ينبغــي أن تُ  ــاال للق ــم املتحــدة، امتث لألم
٣١٢()١٩٩٩( ١٢٤٤(  .  

__________ 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٣٠٩(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها للبيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا

)٣١٠(  S/PV.4770،  ٦-٢الصفحات. 

 .٧نفسه، الصفحة املرجع   )٣١١(

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٢(
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ونظر ممثل إسبانيا بعني القلق البالغ إىل موقف زعمـاء    
واقــف م، وباســتمرار، يشــجعون علنــاألبــان كوســوفو، الــذين 

  .  )٣١٣()١٩٩٩( ١٢٤٤القرار أحكام مع  تعارضت
ــدأ يف      ــتان عـــن األمـــل يف أن يبـ وأعـــرب ممثـــل باكسـ

مرحلة مبكرة إحراز تقدم يف مسألة الوضع النـهائي، وأضـاف   
 يف أنه ال ميكن أن يكون هناك أي استثناء أو إعفاءات خاصـة 

  .  )٣١٤(تطبيق مبدأ تقرير املصري
ســيجري تناوهلــا أن مســألة املركــز  وأعلــن ممثــل أملانيــا  

ــة املناســبة. وأكــد أن      ــق العملي يف الوقــت املناســب وعــن طري
ــيم تنفيــذ القــرار  لســلطة ال هــو الــذي ميلــك اجمللــس وحــده  تقي

)، وأن لــه الكلمــة األخــرية يف تســوية مســألة  ١٩٩٩( ١٢٤٤
ــه ال ميكـــن قبـــول أي   أو ترتيـــب  حتـــركاملركـــز. وأضـــاف أنـ

، ســـواء مركــز كوســـوفو مقـــدما حتديـــد  انفــرادي ُيقصـــد بـــه 
  .)٣١٥(جزاء منهاأللكوسوفو كلها أو  بالنسبة

ــي       ــاد الروسـ ــل االحتـ ــار ممثـ ــل  إىل وأشـ ــة نقـ أن عمليـ
قـرار  ال حمـل أي حال من األحـوال  ال ميكن أن حتل ب السلطات
الــذي جيــب اإلقلــيم،  مركــزمــن حيــث املبــدأ بشــأن   الرئيســي
ــه ــرار   تناولــ  ١٢٤٤يف مرحلــــة الحقــــة، وعلــــى أســــاس القــ

  .  )٣١٦(حصرا )١٩٩٩(
ــه  ٣، املعقــــــودة يف ٤٧٨٢ويف اجللســــــة    متوز/يوليــــ
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٣

ســوفو املــؤرخ عــن بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كو  
. والحــــظ األمــــني العــــام يف )٣١٧(٢٠٠٣حزيران/يونيــــه  ٢٦

كوسـوفو قــد  أنـه علــى الـرغم مـن أن     ،يف مجلـة أمـور   ،تقريـره 
__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٣(

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٤(

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٥(

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٦(

)٣١٧(  S/2003/675. 

أحرزت تقدما كبريا يف حتقيق قدر كبري من االستقالل الـذايت  
 ١٢٤٤واحلكم الـذايت، علـى النحـو املطلـوب مبوجـب القـرار       

)، ال تزال توجد حتـديات رئيسـية. ويف هـذا الصـدد،     ١٩٩٩(
ــت سياســة    ــا زال ــل املركــز  ’’م ــايري قب ــدأ الــ  ‘‘ املع ــل املب ذي متث

يتعلق بنقل االختصاصـات  أنشطة البعثة. وفيما  يسترشد به يف
إىل املؤسسات املؤقتة يف كوسوفو، استمرت مجعيـة كوسـوفو   
ــه      ــا املؤسســي املنصــوص علي ــل إىل جتــاوز دوره ــار املي يف إظه
كهيئة تشريعية مما خيرج بشكل واضح عن نطـاق اختصاصـها   
ــاك     مبوجــب اإلطــار الدســتوري. والحــظ األمــني العــام أن هن

عني القيـام بـه بشـأن مسـألة     الكثري من العمـل الـذي مـا زال يـت    
العائدين وإعادة اإلدماج. وقال إن البعثـة يف تنفيـذها لواليتـها    

)، ١٩٩٩( ١٢٤٤وتوجيههــا العمليــة السياســية وفقــا للقــرار  
ظلــت تواجــه ضــغوطا سياســية متزايــدة ومتنافســة، ودعــوات    
انفرادية من ألبان كوسوفو وصرب كوسـوفو وبلغـراد لألخـذ    

  اآلخر بالنسبة ملستقبل كوسوفو.   بُنُهج يستبعد كل منها
ويف تلــك اجللســة، الــيت أدىل فيهــا ببيانــات، باإلضــافة   

إىل مجيع أعضـاء اجمللـس، ممثلـو ألبانيـا وإيطاليـا (باسـم االحتـاد        
) وصربيا واجلبل األسود واليابان، استمع اجمللس )٣١٨(األورويب

  إىل إحاطة إعالمية قدمها املمثل اخلاص.  
ــه اإلعال   ــة، أمجــل املمثــل اخلــاص التقــدم   ويف إحاطت مي

الذي أحرزته احلكومة املؤقتة يف كوسـوفو حنـو تنفيـذ املعـايري.     
ورغم تسليمه بأن بعـض التقـدم قـد أحـرز، فقـد أشـار إىل أن       
ــاين      ــى كــال اجلــانبني األلب اخلطــاب السياســي يف كوســوفو عل
والصريب، على حد سواء، قد أصبح عدائيا بشكل أكثر بينمـا  

بشــأن مركــز  امســبق هقفــمو بتحديــدجلــانبني ا مــن كــل يقــوم

__________ 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٣١٨(
يا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا التشيكية ورومان

 عن تأييدها للبيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا
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كوسوفو يف املستقبل. ويف هـذا الصـدد، شـدد املمثـل اخلـاص      
  .  )٣١٩(على ضرورة أن يعمل الطرفان على تعزيز الثقة

وأعرب معظم املتكلمني عن تأييدهم للنقـل التـدرجيي     
) ١٩٩٩( ١٢٤٤لالختصاصات غري احملتفظ هبـا وفقـا للقـرار    

ل هناك الكـثري مـن العمـل فيمـا يتعلـق      وعن إدراكهم أنه ما زا
  ‘‘.املعايري قبل املركز’’بتنفيذ املعايري وفقا ملبدأ 

 ٢٠٠٣آب/أغســــــطس  ١٤ويف رســــــالة مؤرخــــــة   
، طلــب ممثــل صــربيا واجلبــل األســود  )٣٢٠(موجهــة إىل الــرئيس

ــس للنظــر يف آخــر التطــورات يف       ــة للمجل ــد جلســة عاجل عق
ــا    ــا، وال ســيما اهلجــوم اإلره ــوم يف كوســوفو وميتوهي يب املزع

 نيلـ طفقرية غورازديفاك يف منطقة بيتش، مما أسـفر عـن مقتـل    
  .٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٣وإصابة آخرين يف  ينيصرب

آب/أغســطس  ١٨، املعقــودة يف ٤٨٠٩ويف اجللســة   
اســتجابة للطلــب الــوارد يف الرســالة املــذكورة أعــاله،  ٢٠٠٣

ىل اليت أدرجت يف جدول األعمال، استمع اجمللـس إىل بيـان أد  
به نائب رئيس وزراء صربيا ورئيس مركز التنسـيق لكوسـوفو   

  وميتوهيا، وأعقب ذلك بيانات أدىل هبا أعضاء اجمللس.
وأحــاط نائــب رئــيس الــوزراء اجمللــس علمــا بشــأن         

اهلجـــوم الـــذي وقـــع يف غورازديفـــاك علـــى النحـــو املـــبني يف   
الرســـالة املـــذكورة أعـــاله. ووجـــه اللـــوم بشـــأن اهلجـــوم إىل   

، الـذين يسـعون لطـرد مجيـع     ‘‘فني واإلرهـابيني األلبـان  املتطر’’
الصــرب مــن كوســوفو وميتوهيــا وتثبــيط الالجــئني واملشــردين 
داخليا من العـودة إىل ديـارهم. وذكـر أن بعثـة األمـم املتحـدة       

ــد أصــب   ــوة كوســوفو ق ــتني’’حتا وق ــة   ‘‘رهين ــة ألباني ــدى أقلي ل
 قويـــة’’وحـــث اجملتمـــع الـــدويل علـــى اختـــاذ تـــدابري  مصـــممة 
 ١٢٤٤مــن أجــل ضــمان التنفيــذ العــادل للقــرار       “وحامســة  

__________ 

)٣١٩(  S/PV.4782،  ٦-٣الصفحات. 

)٣٢٠(  S/2003/815. 

ــة؛   ١٩٩٩( ــات العرقيـــ ــراف واجلماعـــ ــع األطـــ ــى مجيـــ ) علـــ
ــالتحقيق يف     ــدوليني بـ ــانون الـ ــاذ القـ ــؤويل إنفـ ــطالع مسـ واضـ
اجلــرائم املرتكبــة بــدوافع عرقيــة وتقــدمي مقترفيهــا إىل العدالــة؛  
والقيـام بــرتع السـالح الشــامل؛ والتحقيـق الشــامل يف اجلــرائم    

لــيت ارتكبــها أعضــاء يف فيلــق محايــة كوســوفو مبــا يــؤدي إىل    ا
إلغائــه؛ وإصــدار احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة لــوائح  

    )٣٢١(اهتام حبق مرتكيب اجلرائم احلرب وتسليمهم إىل الهاي
ــوا      ــتكلمني هجــوم غورازديفــاك وأعرب ــع امل وأدان مجي

ــادة       ــم املتحــدة، بقي ــة األم ــذل بعث ــل يف أن تب ــن األم املمثــل ع
اخلــاص اجلديــد، قصــارى وســعها إللقــاء القــبض علــى اجلنــاة    
وتقدميهم للعدالة. وأكـد املتكلمـون جمـددا التـزامهم بالتعدديـة      
ــه ال ميكــن الســماح ألعمــال     ــة يف كوســوفو وأكــدوا أن العرقي
العنـــف ذات الـــدوافع العرقيـــة بـــأن تعرقـــل عمليـــة املصـــاحلة،  

اد وبريشتينا. ويف هـذا  وعودة الالجئني واحلوار املقبل بني بلغر
املعـايري  ”الصدد، أعرب املتكلمون عن دعمهم املتواصل ملبـدأ  

  ‘‘.  قبل املركز
وفيما يتعلق مبركز كوسـوفو يف املسـتقبل، أشـار ممثـل       

أملانيــا إىل أنــه جيــب علــى مجيــع األطــراف أن تفهــم أنــه لــيس    
هنــاك عمــل انفــرادي ميكــن أن يغــري مركــز كوســوفو حســبما  

ــه ال ميكــن ١٩٩٩( ١٢٤٤جملــس األمــن حتــدد يف قــرار  ) وأن
  .)٣٢٢(إجراء مناقشة بشأن مسألة املركز قبل استيفاء املعايري

ــودة يف ٤٨٢٣ويف اجللســة    ــبتمرب  ١٢، املعق أيلول/س
، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة إعالميــة مــن األمــني العــام  ٢٠٠٣

ــك أدىل    ــد ذل ــات حفــظ الســالم، وبع ــات  املســاعد لعملي ببيان

__________ 

)٣٢١(  S/PV.4809،  ٦-٣الصفحات. 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢٢(
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ــا و  ــو ألبانيـ ــا (باممثلـ ــن إيطاليـ ــة عـ ــاد األورويب لنيابـ ) )٣٢٣(االحتـ
    .باإلضافة إىل مجيع أعضاء اجمللس وصربيا واجلبل األسود،

وأشار األمني العام املسـاعد يف إحاطتـه اإلعالميـة، يف      
مجلــة أمــور، إىل أن الفتــرة املشــمولة بــالتقرير الســابق اتســمت 
بوقوع عـدد مـن اهلجمـات العنيفـة وحـوادث إطـالق النـار يف        
ــة    ــام األول الطائفـ ــتهدفت يف املقـ ــوفو، اسـ ــاء كوسـ ــع أحنـ مجيـ
الصربية يف كوسوفو، فضال عن سلطات إنفاذ القـانون التابعـة   
للبعثــة. وأثــارت األحــداث الســالفة الــذكر مزيــدا مــن مشــاعر 
انعدام األمن بني صرب كوسوفو وظهـرت بـوادر علـى زيـادة     

ــار       ــق بإط ــا يتعل ــة. وفيم ــات العرقي ــني الفئ ــوتر ب سياســة يف الت
ــال إن ، “املعــايري قبــل املركــز ’’ ــد   ق ــل اخلــاص أعــاد تأكي املمث

التزام البعثـة بتحقيـق هـذه الغايـة وتركيزهـا علـى إحـراز تقـدم         
  .)٣٢٤(حنو حتقيق النقاط املرجعية للتنفيذ تلك السياسة

ــات أو       ــدة أن التعليقــ ــات املتحــ ــل الواليــ ــد ممثــ وأكــ
أو األطـراف   اإلعالنات االنفرادية حلكومـات البلـدان اجملـاورة   

داخل كوسوفو بشأن مسـتقبل كوسـوفو سـابقة ألواهنـا وغـري      
مفيدة. ويف هذا السـياق، أضـاف املمثـل أن احملـاوالت الراميـة      

النـهائي لـن تـؤدي إال لصــرف     ركـز إىل احلكـم مسـبقا علـى امل   
االنتباه عن العمل املهم احلـايل املتمثـل يف تطبيـق املعـايري وبـدء      

ائل العمليـة، وهـو مـا ينبغـي التركيـز      احلوار املباشر بشـأن املسـ  
  .  )٣٢٥(عليه

وأكد عـدة مـتكلمني جمـددا تأييـدهم للسياسـات الـيت         
  ‘‘.املعايري قبل املركز’’تعززها البعثة وفقا ملبدأ 

__________ 

ريـة  وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهو    أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٣٢٣(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها للبيان. ومالطة وهنغاريا

)٣٢٤(  S/PV.4823،  ٦-٢الصفحات. 

 .١٠-٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢٥(

 تشــرين األول/ ٣٠، املعقــودة يف ٤٨٥٣ويف اجللســة   
ــوبر  ــو    ٢٠٠٣أكت ــس، وممثل ــع أعضــاء اجملل ــات مجي ، أدىل ببيان

ــا  ــا وأوكرانيــ ــاد األورويب ألبانيــ ــم االحتــ ــا (باســ ) )٣٢٦(وإيطاليــ
ــان   ــل األســود والياب وأدرج اجمللــس يف جــدول   .وصــربيا واجلب

ــر  ــه تقري ــة األمــم املت  أعمال ــإلدارة حــاألمــني العــام عــن بعث دة ل
ــة ــوفو، يف املؤقتــ ــؤرخ  كوســ ــوبر   ١٥املــ ــرين األول/أكتــ تشــ
. والحظ األمني العـام يف تقريـره، يف مجلـة أمـور،     )٣٢٧(٢٠٠٣

ــة ا ــدر كــبري مــن    أن البعث ســتمرت يف إحــراز تقــدم يف إجيــاد ق
االستقالل الذايت واحلكم الذايت، على النحو املطلوب مبوجب 

ــرار  ــل اخلــاص أضــاف أن ). و١٩٩٩( ١٢٤٤الق ــا في ،املمث م
إطـار تنفيـذ واليـة البعثـة، واصـل العمـل ضـمن اإلطـار         ب يتعلق

ــوفره سياســة  ــذي ت ــد املركــز  ” ال ــل حتدي ــايري قب ــا ‘‘. املع وبينم
ــة   طــرأ ــداخلي لعملي ت أمــارات حتســن ملحــوظ يف التنســيق ال

صـــنع السياســـات والتشـــريعات وفعاليتـــها داخـــل مؤسســـات 
احلكم الذايت املؤقت، فال يزال يـتعني القيـام بـالكثري مـن أجـل      
ــرص       ــق ق ــات وخل ــل األقلي ــن متثي ــة م ــة مســتويات مالئم كفال

اسـتطرد  العمل على الصـعيدين املركـزي واحمللـي للحكومـة. و    
احلالــة األمنيــة ظلــت تــدعو للقلــق بســبب عــدد مــن    إن قــائال 

احلوادث اخلطرية املتعلقة باألقليات. ونـوه األمـني العـام إىل أن    
ممثلــه اخلــاص قــد جعــل إحــدى أولوياتــه الرئيســية إقامــة حــوار 
ــائل        ــددة، بشــأن املس ــة احمل ــايري الثماني ــو أحــد املع ــر، وه مباش

وبلغــراد، ودعــا العمليــة ذات االهتمــام املشــترك بــني بريشــتينا  
اجلانبني إىل بذل قصارى وسعهما لضمان أن تؤدي احملادثـات  

إىل  ٢٠٠٣تشــرين األول/أكتــوبر  ١٤الــيت بــدأت يف فيينــا يف 
أعمــال ملموســة تفضــي إىل حتســن ملمــوس يف احليــاة اليوميــة   

  للسكان.
__________ 

وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة      أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٣٢٦(
لوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وس

 عن تأييدها للبيان. وليختنشتاين ومالطة وهنغاريا

)٣٢٧(  S/2003/996. 
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ويف تلك اجللسـة، اسـتمع اجمللـس إىل إحاطـة إعالميـة        
عــام، الــذي اعتــرف بأنــه علــى قــدمها املمثــل اخلــاص لألمــني ال

الــرغم مــن التحســينات الكـــبرية يف احلالــة األمنيــة العامـــة يف      
معظم أحناء كوسوفو، فقد كان للعنـف بـني الطوائـف العرقيـة     
خـالل الصـيف أثـر خطـري علـى مفهـوم األمـن داخـل طوائــف         
األقليات. وشـدد علـى أنـه ال ينبغـي السـماح لتلـك احلـوادث        

ابيـة يف العـودة، وأعـرب عـن ترحيبـه      بأن تعيق االجتاهات اإلجي
 فيهـا  بالرسالة املفتوحـة الـيت وقعتـها املؤسسـات املؤقتـة وحتـث      

وبتخصــــيص  األشــــخاص املشــــردين داخليــــا علــــى العــــودة،
املؤسســات املؤقتــة مــوارد كــبرية يف امليزانيــة لتمويــل مشــاريع   

إىل أن األمــن وســيادة القــانون  العــودة. وأشــار املمثــل اخلــاص
ــ مــا ــة القصــوى. وأبلــغ اجمللــس بــأن بــدء   زاال حيظي ان باألولوي

ــا يف    تشــرين  ١٤احلــوار املباشــر بــني بريشــتينا وبلغــراد يف فيين
بعــث بإشــارات مشــجعة إىل إمكانيــة     ٢٠٠٣األول/أكتــوبر 

إحراز تقدم. وفيما يتعلـق بتنفيـذ مجيـع املعـايري الثمانيـة، أشـار       
ــة ا     ــم املتحــدة واحلكوم ــة األم ــل اخلــاص إىل أن بعث ــة املمث ملؤقت

شاركتا بكثافة يف وضع خطـة مشـتركة للتنفيـذ مـن شـأهنا أن      
تتيح للمؤسسـات املؤقتـة الوفـاء باملعـايري ضـمن األطـر الزمنيـة        
املتفــــق عليهــــا. ويف مســــألة ذات صــــلة، أشــــار إىل أن نقــــل 
ــري     ــة يف غـ ــات املؤقتـ ــه إىل املؤسسـ ــق عليـ ــات املتفـ االختصاصـ

أشـار، يف الوقـت   اجملاالت احملـتفظ هبـا علـى وشـك االنتـهاء. و     
املطالبات من جانب قـادة كوسـوفو بـأن تنقـل      تزايد ذاته، إىل

  .  )٣٢٨(البعثة أيضا االختصاصات يف اجملاالت احملتفظ هبا
وأكد معظم املتكلمني جمددا دعمهـم لألولويـات الـيت      

حددهتا البعثة، وهي النهوض بسـيادة القـانون واحلالـة األمنيـة،     
قليــات؛ وتعزيــز حقــوق   وال ســيما فيمــا خيــتص بطوائــف األ   

ــادية. ورحـــب    العائـــدين واألقليـــات، وتعزيـــز التنميـــة االقتصـ
إىل  باالستمرار يف نقل االختصاصات غـري املخصصـة   غالبيتهم

__________ 

)٣٢٨(  S/PV.4853،  ٦-٢الصفحات. 

مـن اإلطـار    ٥، على النحو الوارد يف الفصل املؤسسات املؤقتة
الدســتوري، وبــدء احلــوار املباشــر بشــأن املســائل العمليــة بــني  

  .٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ١٤ بريشتينا وبلغراد يف
ــرامل   ــؤرخ ق ــانون األول/ديســمرب   ١٢ر امل ك

): بيـــــان مـــــن  ٤٨٨٠(اجللســـــة  ٢٠٠٣
  الرئيس

 كـــانون األول/ ١٢، املعقـــودة يف ٤٨٨٠يف اجللســـة   
ــود   ٢٠٠٣ديســـمرب  ــربيا واجلبـــل األسـ ، الـــيت ُدعـــي ممثـــل صـ

ــدلَ   ــا، مل ي ــا)    للمشــاركة فيه ــرئيس (بلغاري ــات. وأدىل ال ببيان
م فيــه اجمللـــس، يف مجلــة أمـــور،   ، قـــا)٣٢٩(اســـم اجمللــس ببيــان ب 

  يلي:    مبا
رحب ببدء آليـة االسـتعراض الـيت تعطـي زمخـا جديـدا لتنفيـذ          
الــيت صــممت أساســا ملــن أجــل  “ املعــايري قبــل حتديــد املركــز ’’سياســة 

  كوسوفو؛  

حث املؤسسات املؤقتة للحكم الذايت على املشـاركة الكاملـة     
  لتزامها هبا؛  يف العملية والربهنة على ا

ــد وثيقــة     ــد  ‘‘ املعــايري اخلاصــة بكوســوفو ”أي وأكــد مــن جدي
عزمه علـى مواصـلة النظـر يف التقـارير العاديـة لألمـني العـام فيمـا يتعلـق          
  بالتقدم الذي حترزه مؤسسات احلكم الذايت املؤقتة صوب تلبية املعايري؛ 

دعــم إمكانيــة إجــراء اســتعراض شــامل للتقــدم الــذي أحرزتــه    
  ات املؤقتة للحكم الذايت يف الوفاء باملعايري؛ املؤسس

أكّد على أن إحراز مزيد من التقـدم صـوب عمليـة ترمـي إىل       
) ١٩٩٩( ١٢٤٤حتديـــد مركـــز كوســـوفو يف املســـتقبل وفقـــا للقـــرار  
  سيتوقف على النتيجة اإلجيابية لالستعراض الشامل؛  

__________ 

)٣٢٩(  S/PRST/2003/26. 
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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(


