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، خيربه فيها برفع احلظـر الـدائم علـى    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٣٠
توظيــف أجهــزة الشــرطة لألفــراد الــذين رفضــت قــوة الشــرطة 
الدولية مـنحهم شـهادات األهليـة، وبعـد ذلـك ألغـت البوسـنة        

ملتعلـــق بإنشـــاء جلنـــة الســـتعراض واهلرســـك قرارهـــا الســـابق ا
قـــرارات  هـــذا يتعـــارض مـــع أحكـــاماحلـــاالت، وكـــان  هـــذه
  األمن.  جملس

ودعــا الــس ممثــل البوســنة واهلرســك للمشــاركة يف     
ــاه    اجللســة ــرئيس (إندونيســيا) انتب ــة اجللســة وجــه ال . ويف بداي

 ٢٠٠٧تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٥الــس إىل رســالة مؤرخــة 

من األمـني العـام، حييـل ـا التقريـر احلـادي عشـر عـن         موجهة 
ــنة أنشـــــطة عمليـــــة االحتـــــاد األورويب ال عســـــكرية يف البوســـ

 ،)٦٢(وبعد ذلك طـرح للتصـويت مشـروع قـرار     .)٦١(واهلرسك
ــاع و ــد باإلمجـ ــواعتمـ ــرار  بـ ــفه القـ ــة بوصـ  ١٧٨٥دون مناقشـ

ــرر ٢٠٠٧( ــذي ق ــه )، ال ــس، متصــرفا مبوجــب الفصــل     ب ال
  :ما يلي السابع من ميثاق األمم املتحدة، مجلة أمور منها

اد األورويب ذن للدول األعضاء اليت تتصرف مـن خـالل االحتـ   أ  
ــرة     أو بالتعــاون معــه بإنشــاء قــوة حتقيــق اســتقرار متعــددة اجلنســيات لفت
إضــافية مــدا إثنــا عشــر شــهرا، بوصــفها خلفــا قانونيــا لقــوة حتقيــق          
ــا املتصــلة        ــؤدي مهامه ــادة وإشــراف موحــدين وت االســتقرار ختضــع لقي

التفـاق السـالم بالتعـاون مـع مقـر       ٢ألف و  - ١بتنفيذ أحكام املرفقني 
منظمة حلـف مشـال األطلسـي وفقـا للترتيبـات املتفـق عليهـا بـني منظمـة          
حلــف مشــال األطلســي واالحتــاد األورويب علــى حنــو مــا أبلغــا بــه جملــس  

، ٢٠٠٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب    ١٩األمـــن يف رســـالتيهما املـــؤرختني   
واللتني يقران فيهما بأن قوة االحتاد األورويب ستضطلع بالـدور الرئيسـي   

  لسالم يف إطار اجلوانب العسكرية من اتفاق السالم؛  يف تثبيت ا

وأذن للــدول األعضــاء باختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لتنفيــذ         
من اتفاق السالم وكفالة االمتثـال هلمـا؛ وأذن    ٢ألف واملرفق -١املرفق 

__________ 

  )٦١(  S/2007/632. 

  )٦٢(  S/2007/673. 

للــدول األعضاء بــأن تتخذ مجيع التدابري الالزمــة، بناء على طلـب قـوة   
أو مقــر قيــادة منظمــة حلــف مشــال األطلســي، للــدفاع   االحتــاد األورويب

عــن القــوة أو وجــود املنظمــة علــى التــوايل، وملســاعدة املنظمــتني معــا يف 
ــع التــدابري الالزمــة    وأأداء مهمتيهمــا،  ــهما يف اختــاذ مجي قــر حبــق كــل من

  باهلجوم؛    للتهديد  للدفاع عن النفس يف حالة تعرضهما للهجوم أو

تتخذ مجيـع التـدابري الالزمـة لكفالـة      وأذن للدول األعضاء بأن  
االمتثال للقـــواعد واإلجـراءات الـيت تـنظم السـيطرة علـى اـال اجلـوي         

يتعلـق باحلركـة اجلويـة املدنيـة      مـا  للبوسنة واهلرســك ومراقبته وذلـك يف 
  والعسكرية جبميع أشكاهلا.

  

 ١١٩٩  )، و١٩٩٨( ١١٦٠رارات جملـس األمـن   ق   - باء 

 ١٢٣٩  )، و١٩٩٨( ١٢٠٣)، و ١٩٩٨(

  )١٩٩٩( ١٢٤٤)، و ١٩٩٩(

املعقـودة   ٤٩١٠املداوالت اليت دارات يف اجللسـة    

  ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٦يف 

  
ــة    ــودة يف ٤٩١٠يف اجللســـ ــباط/فرباير  ٦، املعقـــ شـــ
، واليت أدىل فيهـا ببيانـات مجيـع أعضـاء الـس وممثلـو       ٢٠٠٤

ربيا ، وصـ )٦٣(كل من ألبانيا، وأيرلندا (باسم االحتـاد األورويب) 
واجلبـــل األســـود، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة قـــدمها املمثـــل   
اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة    
يف كوسوفو (بعثة كوسوفو) ويف تلـك اجللسـة، أدرج الـس    
يف جدول أعماله تقرير األمني العام عن بعثة كوسوفو املـؤرخ  

  .)٦٤(٢٠٠٤كانون الثاين/يناير  ٢٦
__________ 

أيد هـذا البيـان كـل مـن أيسـلندا، وإسـتونيا، وبلغاريـا، وبولنـدا،           )٦٣(  
مهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا،  وتركيـــــا، واجل

وسلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، وليتوانيـا، وليختنشـتاين، ومالطـة،      
 .والنرويج، وهنغاريا

  )٦٤(  S/2004/71 ١٢٤٤، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 
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ــها أن         ــور من ــة أم ــره مجل ــام يف تقري ــني الع وذكــر األم
إنشــاء آليــة، حتــت ســلطة الــس، لقيــاس التقــدم الــذي حتــرزه 

ــم الـــذايت   ــة للحكـ ــوفو املؤقتـ ــاء )٦٥(مؤسســـات كوسـ ، يف الوفـ
هــو )٦٦(“املعــايري قبــل املركــز”باملعــايري الــيت تقضــي ــا سياســة

تطــور جــدير بكــل ترحيــب، وأشــار إىل عزمــه موافــاة الــس  
ثالثة أشهر بتقارير تقييمية عن مـدى التقـدم الـذي حتققـه      كل

 ٢٠٠٥املؤسســات املؤقتــة. وقــال إنــه ينبغــي يف منتصــف عــام 
ــذلك التقــدم ريثمــا يتحقــق التقــدم     إجــراء اســتعراض شــامل ل
املنشــود يف الوفــاء باملعــايري. وســيتوقف الشــروع يف العمليــة       

ــى نتي    ــد مركــز كوســوفو يف املســتقبل عل جــة السياســية لتحدي
ــة    ــأن وثيقـ ــن شـ ــات. ومـ ــك االستعراضـ ــة  ”تلـ ــايري اخلاصـ املعـ

ــوفري     “ بكوســوفو ــة ت والتطــوير اجلــاري خلطــة العمــل التنفيذي
إطار واضح يتعني على املؤسسـات املؤقتـة أن تتصـرف داخلـه     

ــرار   ــا يتفـــق والقـ ــتوري، ١٩٩٩( ١٢٤٤مبـ ــار الدسـ )، واإلطـ
فيـذ  والقانون املعمول به يف كوسوفو. وأكد األمني العام أن تن

املعــايري ال يعــين اســتباق احلكــم علــى القــرار املنتظــر أن يتخــذه 
جملس األمن بشأن البدء يف عمليـة املركـز املقبلـة كمـا ال يعـين      

  استباق احلكم على مركز كوسوفو يف املستقبل.

ــة        ــائل التعددي ــام، مشــريا إىل أن مس ــني الع ــال األم وق
اجلماعـات   العرقية والتسامح وتأمني املساواة يف احلقـوق لكـل  

__________ 

عتبـاره الصـيغة   يف هـذا امللحـق با  “ كوسـوفو ”يستخدم مصطلح   )٦٥(  
، “ة احتــاد صــربيا واجلبــل األســودكوســوفو، دولــ”القصــرية مــن 

، دون املساس مبسـائل الوضـع.   “كوسوفو، مجهورية صربيا ” و
، وبعـــد إعـــالن االســـتقالل الـــذي ٢٠٠٦حزيران/يونيــه   ٣ويف 

ــة احتــاد      ــل األســود، مل يعــد لدول ــة للجب ــة الوطني ــه اجلمعي اعتمدت
عتبـــارا مـــن ذلـــك التـــاريخ، صـــربيا واجلبـــل األســـود وجـــود. وا

واصلت مجهورية صربيا عضوية صربيا واجلبـل األسـود يف األمـم    
، قُبلـت مجهوريـة اجلبـل    ٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ٢٩املتحدة. ويف 

 األسود عضوا يف األمم املتحدة.

 عامة عن املعايري. ، املرفق، لالطالع على حملةS/2003/113انظر   )٦٦(  

ــم       ــادة واملؤسســات، إن األم ــة الق ــدعم كاف ــى ب جيــب أن حتظ
املتحـــدة تؤيـــد بشـــدة مبـــدأ التمثيـــل املتعـــدد األعـــراق لـــدى   
ــة     ــال لكافـ ــتراك الفعـ ــوفو واالشـ ــة يف كوسـ ــات املؤقتـ املؤسسـ
اجلماعات يف هـذه املؤسسـات. وأبـرز يف ذلـك السـياق أمهيـة       

ال إن عـدم  إشراك كافـة اجلماعـات يف املؤسسـات املؤقتـة، قـائ     
االشتراك يف املؤسسات املؤقتة واالبتعاد عن العمليـة السياسـية   
ــال      ــي، وإن أعمـ ــدم احلقيقـ ــق التقـ ــوى إىل تعويـ ــؤدي سـ ال يـ
التخويـف والعنـف، وخاصـة ضـد األقليـات، تعـوق التقـدم يف        
كل جمال، وجيب أن تتوقف. وإضـافة إىل ذلـك، جـرى حـث     

ــة اســتتباب حكــم القــ      ــى كفال ــادة كوســوفو عل ــع ق انون. مجي
وعلى الرغم من إحراز تقدم يف جماالت من قبيل إعـداد وسـن   

ــتويات احلكــم    ــى مس ــة،    تشــريعات عل ــة واحمللي ــذايت املركزي ال
أنه يبقى الكثري مما ينبغي عمله يف جماالت أخرى مـن قبيـل    إالّ

ــة     ــات املؤقتـ ــات يف املؤسسـ ــة اجلماعـ ــال لكافـ ــتراك الفعـ االشـ
سـية. وأعـرب األمـني    وإنشاء خدمة مدنية ال تتسم بصبغة سيا

كانـت تـرفض مـن    “ مجعيـة كوسـوفو  ”العام عن قلقه مـن أن  
ــة     ــات يف العمليــ ــرعية لألقليــ ــواغل الشــ ــاة الشــ ــد مراعــ جديــ
التشــريعية، وأــا جتــاوزت حــدود اختصاصــاا، األمــر الــذي   

ــرا للقـــــرار   ــار ١٩٩٩( ١٢٤٤ميثـــــل حتـــــديا مباشـــ ) ولإلطـــ
  الدستوري والقانون املعمول به يف كوسوفو.  

ــ   ــهاء إىل حــد    وأع ــديره لالنت ــام عــن تق رب األمــني الع
ــل املســؤوليات غــري    ــن نق ــا يف    كــبري م ــوارد بيا املخصصــة ال

الفصل اخلامس من اإلطـار الدسـتوري، حيـث يـتعني تنفيـذها      
تنفيذا كامال منصفا من جانب املؤسسات املؤقتـة، الـيت سـيقع    
ــذلك يف عمليــــة       ــا لــ ــتقيم تبعــ ــاءلة وســ ــبء املســ ــا عــ عليهــ

. ومل يـــؤثر نقـــل االختصاصـــات علـــى إمجـــايل     االســـتعراض
وقــــــوة كوســــــوفو يف إطــــــار القــــــرار    ســــــلطات البعثــــــة  

)، ومل يؤثر أيضا على املسؤوليات املخصصـة  ١٩٩٩( ١٢٤٤
للممثل اخلاص لألمني العام مبوجب الفصل الثامن مـن اإلطـار   
ــت       ــة كوســوفو كان ــأن بعث ــام ب ــاد األمــني الع الدســتوري. وأف
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والتـدخل حسـب االقتضـاء،     تواصل رصـد احلالـة عـن كثـب،    
لضمان امتثال املؤسسات املؤقتة على كال املسـتويني املركـزي   

ــرار   ــدي للقــ ــتوري  ١٩٩٩( ١٢٤٤والبلــ ــار الدســ )، ولإلطــ
والقــوانني األخــرى املعمــول ــا يف كوســوفو. وقــال إن تــوافر 
دعــم قــوي مــن جانــب الــس والــدول الرئيســية األعضــاء        

ـــ  ذ التــــام للقــــرار ن أجــــل التنفيــــســــيكون أمــــرا ضــــروريا مـ
ــل املركــز ”) وسياســة ١٩٩٩( ١٢٤٤ ــايري قب ــايل “. املع وبالت

ميثل أمـام املؤسسـات املؤقتـة وبعثـة كوسـوفو علـى حـد سـواء         
ــق بتــدبر األمــر حــىت منتصــف    ، املوعــد ٢٠٠٥التحــدي املتعل

  املقرر إلجراء االستعراض الشامل.  

وتنــاول املمثــل اخلــاص بالتفصــيل يف إحاطتــه املقدمــة     
ــة  إىل ا ــس وثيق ــايري”ل ــس،   “كوســوفو مع ــا ال ــيت أقره ، ال

 كــــــــــانون األول/ ١٢ســــــــــي املــــــــــؤرخ البيــــــــــان الرئا يف

.وقــال إن املهمــة األكثــر أمهيــة هــي وضــع )٦٧(٢٠٠٣ ديســمرب
خطة عمـل للتنفيـذ حتـدد بوضـوح اإلجـراءات الالزمـة لبلـوغ        
املعايري. ومن أجل حتقيق هذه الغاية، وعلـى الـرغم مـن العمـل     

تقــوم بــه مخســة أفرقــة عاملــة مــن أجــل إعــداد   املكثــف الــذي 
ــذه        ــن ه ــوفو ع ــثلني لصــرب كوس ــاب مم ــة، يتواصــل غي اخلط
العملية. وشدد املمثل اخلاص على أن شاغل صرب كوسـوفو  

عمليـــــــة املعــــــايري تعطــــــل القـــــــرار   الرئيســــــي، وهــــــو أن   
)، ال أســاس لــه مــن الصــحة. وفيمــا يتعلــق      ١٩٩٩( ١٢٤٤

وبلغراد، أكـد علـى أنـه مـن      بعملية احلوار املباشر بني بريشتينا
مســــؤوليات مؤسســــات احلكــــم الــــذايت املؤقتــــة أن تشــــترك 
اشـتراكا نشـطا جـادا، بالتعـاون مـع البعثـة، وبـدون مزيـد مـن          
التــأخري، يف احلــوار املباشــر. وأكــد املمثــل اخلــاص إىل أن بقــاء 

__________ 

  )٦٧(  S/PRST/2003/26. 

كوســوفو بــدون مركــز حمــدد ال يســاعد أحــدا فيهــا، وينبغــي    
  .)٦٨( آجالتسوية هذه املسألة عاجال ال

املعـــايري ”ووافـــق معظـــم املـــتكلمني علـــى أن اعتمـــاد   
حيب أن يتبعه التنفيذ الفعلي، وأعربـوا عـن قلقهـم    “ لكوسوفو

إزاء غياب متثيل صرب كوسوفو يف األفرقة العاملـة الـيت تضـع    
خطــة العمــل. وذكــر بعــض املــتكلمني أن بلغــراد بــدت تعمــل  

ذا الصــدد فعليــا لــثين صــرب كوســوفو عــن املشــاركة، ويف هــ 
.وأكـد ممثـل   )٦٩(شجعوا بلغراد على اختـاذ موقـف أكثـر إجيابيـة    

ــرم      ــة حتـ ــات املؤقتـ ــى أن املؤسسـ ــود علـ ــل األسـ ــربيا واجلبـ صـ
ــاة    ــة يف احليـ ــاركة هادفـ ــة مـــن أي مشـ الطوائـــف غـــري األلبانيـ
السياســية، إىل حــد عــدم ضــمان حــىت حقهــم األساســي يف       

  .)٧٠(احلصول على الوثائق بلغام األصلية

عديد من املـتكلمني إنـه إذا أحـرزت كوسـوفو     وقال ال  
ــد       ــة لتحدي ــذ عملي ــتبدأ حينئ ــايري، س ــالزم بشــأن املع ــدم ال التق

ــرار    ــاً للقـ ــهائي وفقـ ــز النـ ــن إذا ). و١٩٩٩( ١٢٤٤املركـ لكـ
تكــن هنـــاك نتـــائج إجيابيــة لالســـتعراض يف ذلـــك املوعـــد،    مل

ســيتعني إجــراء اســتعراض آخــر يف موعــد الحــق. واتفــق ممثــل 
ســي مــع األمــني العــام يف رأيــه القائــل بــأن املضــي   االحتــاد الرو

قدما يف تسوية كوسوفو لـن يكـون ممكنـا بـدون إحـراز تقـدم       
بشأن تنفيذ املعايري. وشدد أيضا على أن إحـراز نتيجـة إجيابيـة    
ــق     ــي أن يطلـ ــايري ال ينبغـ ــذ املعـ ــامل لتنفيـ ــتعراض الشـ يف االسـ

ــه      ــز الن ــيت حتــدد املرك ــية ال ــة السياس ــائي العملي ائي بشــكل تلق
__________ 

  )٦٨(  S/PV.4910٦-٢، الصفحات. 

 ١٧ململكــة املتحــدة)؛ والصــفحتان (ا ٩املرجــع نفســه، الصــفحة   )٦٩(  
 (أملانيا). ١٨ و

 .٢٨، الصفحة املرجع نفسه  )٧٠(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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ــي   ــل ينبغـ ــوفو، بـ ــدء    لكوسـ ــرار بـ ــن قـ ــس األمـ ــذ جملـ أن يتخـ
  .)٧١(العملية  تلك

  

 ٤٩٢٨البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

  ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٨املعقودة يف 

موجهــة إىل  ٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٧برســالة مؤرخــة   
رئيس جملـس األمـن، طلـب ممثـل صـربيا واجلبـل األسـود عقـد         

يف أعمال العنف األخـرية الـيت   ”جلسة عاجلة للمجلس للنظر 
  .)٧٢(“اندلعت يف كوسوفو وميتوهيا

آذار/مــــارس  ١٨، املعقــــودة يف ٤٩٢٨ويف اجللســــة   
، استجابة للطلب الـوارد يف الرسـالة املـذكورة أعـاله،     ٢٠٠٤

ــه، اســتمع الــس إىل    والــيت أدرجهــا الــس يف جــدول أعمال
وقعـت يف  إحاطة من األمـني العـام عـن األحـداث العنيفـة الـيت       

. وأدىل ببيانــات مجيــع ٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٧كوســوفو يــوم 
الــدول األعضــاء يف الــس، وممثلــو كــل مــن األردن، وألبانيــا  

، ومجهوريـــة مقـــدونيا )٧٣(وأيرلنـــدا (باســـم االحتـــاد األورويب)
  اليوغوسالفية السابقة، وصربيا واجلبل األسود، واليابان.

لـة األمنيـة العامـة    وقال األمني العام يف إحاطتـه إن احلا   
يف مجيع أحناء كوسوفو ما زالـت غـري مسـتقرة إىل حـد كـبري.      
وأعرب عن شـعوره العميـق خبيبـة األمـل واحلـزن حيـال جتـدد        

ــقطت     ــيت أسـ ــا، الـ ــة عرقيـ ــف املدفوعـ ــال العنـ ــيالً  ٣١أعمـ قتـ
وخلفــت املئــات مــن اجلرحــى. وذكــر أنــه جيــب شــجب هــذا  

ات املتعمــدة العنــف بــأقوى العبــارات املمكنــة وكــذلك اهلجمــ
__________ 

 .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٧١(  

  )٧٢(  S/2004/220. 

أيد هـذا البيـان كـل مـن أيسـلندا، وإسـتونيا، وبلغاريـا، وبولنـدا،           )٧٣(  
وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا،  

يتوانيـا، وليختنشـتاين، ومالطـة،    وسلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، ول  
 .والنرويج، وهنغاريا

على ممثلي اتمع الدويل، وخاصة موظفي بعثة األمم املتحـدة  
ــوة كوســوفو. كــذلك شــدد       ــة يف كوســوفو وق ــإلدارة املؤقت ل
ــذه      ــائج هـ ــة لنتـ ــة املتأنيـ ــرورة الدراسـ ــى ضـ ــام علـ ــني العـ األمـ
األحــداث بالنســبة ملســتقبل كوســوفو. ولكــن األولويــة األوىل  

عة. ودعا قادة الطوائـف  هي استعادة السالمة واألمن يف املقاط
وممثلـــي املؤسســـات املؤقتـــة يف كوســـوفو للعمـــل مـــع اتمـــع 
ــبعض ومــع شــعب كوســوفو ــدف     الــدويل، ومــع بعضــهم ال
ــان      ــادة طائفــة ألب ــر األمــني العــام ق إعــادة اهلــدوء. كــذلك ذكَّ
كوســوفو، بوصــفهم اجلماعــة العرقيــة األكــرب، بــأن املســؤولية   

اص يف كوســوفو،  عــن محايــة وتعزيــز حقــوق مجيــع األشــخ     
وخاصة أقليات كوسوفو، تقع علـى عـاتقهم. وأعـرب األمـني     
ــة االهتمــام     ــه مــن أن جملــس األمــن ســيويل احلال العــام عــن ثقت

  .)٧٤(العاجل واجلدي الذي تقتضيه

وأدان مجيع املتكلمني بشدة أعمال العنف الـيت دارت    
بني الطوائف يف كوسوفو على مـدى األيـام املاضـية. وأعـرب     

كلمني عـن القلـق مـن أن انـدالع أعمـال العنـف قـد        بعض املـت 
عرض العملية السياسية للخطر، وهدد التقدم الذي أجنـز حـىت   

ــدل علــى هشاشــة    )٧٥(اآلن .ورأى عــدة مــتكلمني أن العنــف ي
  .)٧٦(السالم وعدم استقراره يف كوسوفو

وأكــد ممثــل االحتــاد الروســي علــى أن أعمــال العنــف     
غط علــى الســكان مــن غــري األعمــال اهلادفــة للضــ”هــي مبثابــة 

، ورأى أن عمليـة  “ األلبان ومحلهم على اخلروج من املقاطعة
__________ 

  )٧٤(  S/PV.4928 ٣و  ٢، الصفحتان. 

 ٨و  ٧(شـيلي)؛ والصـفحتان    ٧و  ٦املرجع نفسـه، الصـفحتان     )٧٥(  
ــفحتان   ــا)؛ والصـ ــفحتان   ١٠و  ٩(رومانيـ ــوال)؛ والصـ  ١٥(أنغـ

 (اجلزائر). ١٦ و

ــاد الروســي)؛ والصــفحة    ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة     )٧٦(    ٧(االحت
 (الصني).



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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بناء جمتمع متعـدد األعـراق يف كوسـوفو مبـا يتماشـى مـع قـرار        
فحسـب، بـل إـا    “ تتعثـر ”) مل ١٩٩٩( ١٢٤٤جملس األمن 

  .)٧٧(“عادت إىل نقطة البداية مرة أخرى”

يـان باســم  ويف ايـة اجللســة، أدىل الـرئيس (فرنســا) بب    
  ،ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٧٨(الس

أدان بشـــدة أعمـــال العنـــف الواســـعة النطـــاق بـــني الطوائـــف    
العرقية يف كوسوفو (صربيا واجلبل األسـود)، والـيت قُتـل فيهـا كـثري مـن       

  األشخاص كما جرح املئات؛  

وأدان بشــدة أيضــا اهلجمــات الــيت تعرضــت هلــا قــوة األمــن         
ألمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة     يف كوسـوفو وأفـراد ومواقـع بعثـة ا     الدوليـة 

  كوسوفو؛    يف

ــع    ــا مجي ــع    ودع ــف مجي ــف يف كوســوفو إىل وق ــال  الطوائ أعم
  اهلدوء؛    ب زيادة التصعيد والستعادةالعنف وذلك لتجن

وحث األطراف على االمتنـاع عـن اإلدالء ببيانـات واامـات       
  وحتريضية؛   غري مسؤولة

ــل     وأعــرب عــن     ــات القت ــاء عــن عملي ــا ورد مــن أنب اســتيائه مل
واإلصابة بني سكان كوسوفو، فضال عن الضحايا مـن بـني أفـراد دائـرة     
شــرطة كوســوفو، والشــرطة املدنيــة الدوليــة التابعــة لبعثــة األمــم املتحــدة  

  لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، وقوة األمن الدولية يف كوسوفو؛  

ــد جمــددا وجــود حاجــة ملحــة ألن       تتخــذ الســلطات يف   وأك
كوســوفو خطــوات فعالــة إلنفــاذ ســيادة القــانون وضــمان تــوفري األمــن    
علـــى النحـــو املالئـــم جلميـــع الطوائـــف العرقيـــة وتقـــدمي مجيـــع مـــرتكيب  

  األعمال اإلجرامية إىل العدالة.  
  

__________ 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٧(  

  )٧٨(  S/PRST/2004/5. 

 ٤٩٦٠البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠املعقودة يف 

ــة    ــودة يف  ٤٩٤٢يف اجللســــــ ــان/ ١٣املعقــــــ  نيســــــ

، اســتمع الــس إىل إحاطــة مــن وكيــل األمــني   ٢٠٠٤ أبريــل
العــام لعمليــات حفــظ الســالم بشــأن العنــف الــذي اجتــاح         

، ٢٠٠٤كوســــوفو بشــــكل واســــع النطــــاق يف آذار/مــــارس 
واالستجابات لذلك العنف وما تنطـوي عليـه تلـك األحـداث     

ضـافة إىل ممثلـي   من آثار. وأدىل ببيانات مجيع أعضـاء الـس إ  
،وصـربيا  )٧٩(كل مـن ألبانيـا وأيرلنـدا (باسـم االحتـاد األورويب)     

  واجلبل األسود، واليابان.

ــأن        ــه بـــ ــام يف إحاطتـــ ــني العـــ ــل األمـــ ــاد وكيـــ وأفـــ
االعتــداءات الــيت قادهــا املتطرفــون مــن ألبــان كوســوفو ضــد  ”

كانــت محلــة  “ صــرب كوســوفو وطــائفيت الروماواألشــكايل   
ات هـــدف حمـــدد. وقـــد وقعـــت منظمـــة وواســـعة النطـــاق وذ

االعتداءات على صرب كوسـوفو يف خمتلـف أحنـاء كوسـوفو،     
مبــا يف ذلــك األمــاكن الــيت عــادت إليهــا مجاعــات مــن صــرب   
ــوفو.       ــا يف كوس ــاء حيا ــادة بن ــةً إلع ــؤخرا خمطط كوســوفو م
وهـــدمت ممتلكـــات ودمـــرت مرافـــق عامـــة مثـــل املـــدارس        

 ٣٦حراق وتـدمري  والعيادات الطبية؛ وقامت الغوغاء بنهب وإ
كنيسـة مــن الكنـائس األرثوذكســية الصـربية أو إحلــاق الضــرر    
ا؛ وحوصـرت بعـض الطوائـف وهـددت حيـث أُجـرب بعـض        
الســكان علــى مغــادرة بيــوم. ومت إخــالء قــرى بأكملــها مــن  
سكاا، وأحرقت منازهلم متاما عقب مغـادرم. وقـال وكيـل    

“ ع نطاقهــاوحشــية هــذه األحــداث واتســا ”األمــني العــام إن 
__________ 

أيـــد البيـــان كـــل مـــن أيســـلندا، وإســـتونيا، وبلغاريـــا، وبولنـــدا،    )٧٩(  
ـــ  ا، وســـــلوفاكيا، وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيــ

وسلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، وليتوانيـا، وليختنشـتاين، ومالطـة،      
 والنرويج، وهنغاريا.



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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أوضــحا أن كوســوفو مــازال يــتعني عليهــا أن تقطــع شــوطا       
طـــويال علـــى الطريـــق إىل التعـــدد العرقـــي، وإن العنـــف كـــان 
نكسة كبرية فيما يتعلق بتحقيق االستقرار واألحـوال الطبيعيـة   
يف البيئــة األمنيــة والسياســية يف كوســوفو. وشــدد علــى أمهيــة   

الصــحيح، وذكــر أن إعــادة عمليــة تنفيــذ املعــايري إىل مســارها  
املمثـل اخلـاص شـرع يف تدشـني خطـة تنفيـذ معـايري كوسـوفو         
ــة إىل األمــام ومنــع فقــدان الــزخم. وتضــمنت    لتحريــك العملي
اخلطة أعماال رئيسية ذات أولويـة يف جمـاالت عمليـات العـودة     
وحرية التنقل كـرد فعـل علـى أحـداث العنـف الـيت وقعـت يف        

إنه قد تلزم إعـادة النظـر   آذار/مارس. وقال وكيل األمني العام 
يف اخلطــة وتنقيحهــا، مــع التشــديد بقــدر أكــرب علــى األمــن        

وحقــــوق األقليـــــات واحلمايـــــة  ومســــائل ســـــيادة القـــــانون  
ركزية، يف أعقاب مـا حـدث مـن    العودة وعلى الالم وعمليات

  .)٨٠(عنف  أعمال

وأكد معظم املـتكلمني جمـددا علـى اسـتمرار تأييـدهم        
    خلطة تنفيذ معايري كوسوفو.

ورأى ممثــل اململكــة املتحــدة أنــه كــان ينبغــي إصــدار     
خطــة تنفيــذ معــايري كوســوفو هــي     بيــان رئاســي يفيــد بــأن    

ــوة ــراف إىل ا   خطــ ــع األطــ ــدعو مجيــ ــام، ويــ ــذ إىل األمــ لتنفيــ
  .)٨١(للمعايري  النشط

وقـــال ممثـــل االحتـــاد الروســـي إنـــه يف ضـــوء أحـــداث   
العنــف الــيت وقعــت يف آذار/مــارس، يعتــرب كــل احلــديث عــن    

ــهائي لكوســوفو غــري     و ــد املركــز الن ضــع جــدول زمــين لتحدي
ض مـن ممثـل فرنسـا الـذي رأى أنـه      مناسب البتـة. وعلـى النقـي   

ينبغـــي لـــس األمـــن تعـــديل النـــهج املتعلـــق خبطـــة تنفيـــذ    ال
__________ 

  )٨٠(  S/PV.4942 ٦-٢، الصفحات. 

 .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٨١(  

،قال ممثل االحتاد الروسـي إن اخلطـة تتطلـب تنقيحـا     )٨٢(املعايري
ألمـن  مستفيضا، مـن أجـل تعزيـز أحكامهـا يف جمـاالت تـوفري ا      

ــوق   ــل وحقـ ــة التنقـ ــى  وحريـ ــة علـ ــات العرقيـ وحريـــات األقليـ
  .)٨٣(املساواة  قدم

واجلبــل األســود أن خطــة التنفيــذ  ورأت ممثلــة صــربيا   
توفر الضمانات الكافية لبقـاء السـكان الصـرب يف اإلقلـيم،      ال

ناهيك عـن عمليـات العـودة إليـه. وشـددت علـى أن حكومـة        
ــل األســو   ــة صــربيا تعا صــربيا واجلب رضــان إحــداث  د وحكوم

تغيريات على احلدود يف البلقـان، وأضـافت أن احلكـومتني     أي
ــتقبل   ــان إىل مســ ــن    تتطلعــ ــدال مــ ــل بــ ــة تكامــ ــم بعمليــ يتســ

  .)٨٤(تفسخ  عملية

 نيســــــان/ ٣٠، املعقــــــودة يف ٤٩٦٠ويف اجللســــــة   

، دعيــــت ممثلــــة صــــربيا واجلبــــل األســــود إىل ٢٠٠٤ أبريــــل
ــا)٨٥(املشــاركة يف اجللســة  ــرئيس (أملاني ــان باســم ،وأدىل ال ) ببي

  ،ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٨٦(الس

ــر   ــر أن عــــ ــوفو يف  ذكــــ ــايري كوســــ ــذ معــــ ــة تنفيــــ ض خطــــ
ــارس  ٣١ ــل    ٢٠٠٤آذار/مــ ــربيا واجلبــ ــوفو (صــ ــتينا، بكوســ يف بريشــ

  املعايري؛    خطوة إىل األمام يف عملية تنفيذ األسود)، يعد

ــة       ــام لسياسـ ــده التـ ــى تأييـ ــد علـ ــاد التأكيـ ــاي”وأعـ ــل املعـ ري قبـ
، الــيت رمســت مــن أجــل كوســوفو، والــيت أقرهــا الــس تطبيقــا  “املركــز
  )؛  ١٩٩٩( ١٢٤٤لقراره 

__________ 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة  )٨٢(  

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨٣(  

 .٢٦و  ٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٤(  

 شارك األمني العام أيضا يف اجللسة.  )٨٥(  

  )٨٦(  S/PRST/2004/13. 
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وشــدد علـــى أنـــه مـــن األساســـي اســـتعراض وتنقـــيح جـــزأين    
العـــودة املســـتدامة ”رئيســـيني مـــن الوثيقـــة يف الوقـــت املناســـب، ومهـــا  

  “.  حرية احلركة”و“ وحقوق الطوائف وأفرادها

ن السـماح ألي طـرف باالسـتفادة مـن     وشدد على أنـه ال ميكـ    
  تسخريها ألغراض سياسية؛    تدابري العنف أو

وناشــد مؤسســات احلكــم الذاتـــــي املؤقتــة ومجيــع الزعمـــاء         
السياسيني حتمل مسؤوليتهم يف احلالـــة الراهنة وكفالة عـدم تكـرار مثـل    

  هذه األعمال وديدات العنف.  
  

ــداو   ــات  املــــ ــيت دارت يف اجللســــ  ٤٩٦٧الت الــــ

، ٥١٨٨و  ٥١٣٠و  ٥٠٨٩و  ٥٠١٧ و

ــن    ــرة م ــودة يف الفت ــايو  ١١املعق إىل  ٢٠٠٤أيار/م

  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٧

ــات     ٥١٣٠و  ٥٠٨٩و  ٥٠١٧و  ٤٩٦٧يف اجللسـ
،أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقــارير األمــني   )٨٧(٥١٨٨و 

العـــــام عـــــن بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة لـــــإلدارة املؤقتـــــة يف       
م يف تقـاريره مجلـة أمـور منـها     .وذكـر األمـني العـا   )٨٨(كوسوفو

 ٢٠٠٤أن العنـف الـذي أثارتـه أسـباب عرقيـة يف آذار/مــارس      
ــوفو     ــاء كوسـ ــة إىل بنـ ــود الراميـ ــرية للجهـ ــة خطـ ــكّل نكسـ شـ
ــع      ــة التطبي ــراق، وأن عملي ــددة األع ــة ومســتقرة ومتع دميقراطي
ــثري الشــكوك بشــأن        ــا ي ــد مم واملصــاحلة تضــررت إىل حــد بعي

__________ 

، ٢٠٠٤آب/أغسـطس   ٥، و ٢٠٠٤أيار/مـايو   ١١املعقودة يف   )٨٧(  
  ،٢٠٠٤تشــــــــــــــــــــــــــــرين الثــــــــــــــــــــــــــــاين/نوفمرب   ٢٩و 

 .٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٧، و ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٤و 

ــة   )٨٨(   ــان/أبريل  ٣٠املؤرخـــــــــــــ )، S/2004/348( ٢٠٠٤نيســـــــــــــ
ــه  ٣٠ و تشـــــــــرين  ١٧)، و S/2004/613( ٢٠٠٤متوز/يوليـــــــ

ــاين/نوفمرب  ــباط/فرباير  ١٤)، و S/2004/907( ٢٠٠٤الثــــــ شــــــ
٢٠٠٥ )S/2005/88 ــايو  ٢٣)، و  S/2005/335( ٢٠٠٥أيار/مـــــ

 ).Corr.1 و

يف تنفيـذ املعـايري الـيت حـددها     اجلدول الـزمين لتحقيـق النجـاح    
  اتمع الدويل لكوسوفو ويهدد بزعزعة استقرار املنطقة.

ــغ األ   ــن   وأبلـــ ــرة مـــ ــالل الفتـــ ــه خـــ ــام أنـــ ــني العـــ مـــ
، واصـلت  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٣إىل  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

بعثة كوسوفو العمـل ضـمن اإلطـار الـذي تـنص عليـه سياسـة        
ــل املركــز  ” ــايري قب ــوفر خريطــ  “املع ــيت ت ــة  ، ال ــق للمرحل ة طري

االنتقاليـــة. وذكـــر أن اســـتمرار افتقـــار أقليـــات كوســـوفو إىل 
حرية احلركة، وهشاشة أوضاعها األمنية وعدم حصوهلا علـى  
اخلــدمات العامــة أدى إىل عــودة أعــداد ضــئيلة جــدا ممــن فــروا  

. ٢٠٠٤خـــالل أعمـــال العنـــف الـــيت وقعـــت يف آذار/مـــارس 
ــار إىل أن انتخا ــوفو الـــ   وأشـ ــة كوسـ ــات مجعيـ يت جـــرت يف بـ

ــوبر   ٢٣ ، واعتــربت حــرة ونزيهــة،  ٢٠٠٤تشــرين األول/أكت
شــكلت خطــوة هامــة أخــرى يف توطيــد مؤسســات احلكــم       
ــذا      ــع. ويف ه ــق االســتقرار والتطبي ــة حتقي ــة وعملي ــذايت املؤقت ال
الصـدد، أعـرب األمـني العـام عـن خيبـة األمـل لعـدم مشــاركة         

  .)٨٩(صرب كوسوفو

ــام    ــني العـ ــر األمـ ــؤر وذكـ ــره املـ ــوز/ ٣٠خ يف تقريـ  متـ

، أنـه طلـب إجـراء اسـتعراض شـامل للسياســات      ٢٠٠٤ يوليـه 
واملمارسات اليت تنتهجها اجلهات الفاعلة كافـة يف كوسـوفو،   
ــتمعن يف     ــارات والتوصــيات كأســاس لل ــوفري اخلي فضــال عــن ت
الســبيل الــذي ينبغــي انتهاجــه للمضــي قــدما يف هــذا االجتــاه.    

ي تقييمــا وقدمــه وحتقيقــا هلــذه الغايــة، أجنــز الســفري كــاي إيــد 
  .)٩٠(لكي ينظر فيه األمني العام

ألمــــــــني العــــــــام يف تقريــــــــره املــــــــؤرخ وذكــــــــر ا  
أنــه يف حـني أحــرز بعـض التقــدم يف    ٢٠٠٥شـباط/فرباير   ١٤

__________ 

  )٨٩(  S/2004/907. 

  )٩٠(  S/2004/613. 
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ما يتعلق بتنفيذ املعايري، يلزم بـذل مزيـد مـن اجلهـود املسـتمرة      
يف اــاالت ذات األمهيــة بالنســبة لطوائــف األقليــات، بــالرغم  

راك غالبيــــة الكيانـــات السياســـية والزعمــــاء   مـــن عـــدم اشـــت   
ــى      ــة علـ ــات املؤقتـ ــوفو يف املؤسسـ ــرب كوسـ ــيني لصـ السياسـ

، ومـع اإلشـارة   ٢٠٠٥.ويف منتصف عـام  )٩١(الصعيد املركزي
إىل أن املؤسسات املؤقتة قد كثفت جهودها الراميـة إىل تنفيـذ   
املعايري، أبلغ األمني العام أن العـدد اإلمجـايل للعائـدين ال يـزال     

ــة مــا زالــت هشــة. وأعــرب بعــد النظــر    من خفضــا، وأن العملي
بتمعن عن اعتقاده بأنه ينبغي بـدء عمليـة اسـتعراض شـاملة يف     

) ١٩٩٩( ١٢٤٤، جتـــرى وفقـــا للقـــرار ٢٠٠٥صـــيف عـــام 
وللبيانـات الرئاســية ذات الصــلة الصـادرة عــن الــس، وأشــار   
إىل عزمه تعيني ممثل خـاص إلجـراء ذلـك االسـتعراض. وأكـد      

نتــائج االســتعراض الشــامل ليســت اســتنتاجا مفروغــا  علــى أن
  .)٩٢(من أمره يف ما يتعلق بالوضع النهائي لكوسوفو

وخالل املداوالت ألقى ببيانـات مجيـع أعضـاء الـس       
وكــــذلك ممثلــــو كــــل مــــن ألبانيــــا، وأوكرانيــــا، وأيســــلندا،  
وسويســـرا، وصـــربيا واجلبـــل األســـود، والنـــرويج، واليابـــان،  

ـــ  ــات باســـ ــى ببيانــــ ــن   وألقــــ ــل مــــ ــاد األورويب كــــ م االحتــــ
، ٥١٨٨. ويف اجللسـة  )٩٥(،وهولنـدا )٩٤(،ولكسمربغ)٩٣(أيرلندا

__________ 

  )٩١(  S/2005/88. 

  )٩٢(  S/2005/335. 

ــا، ، أيـــد البيـــان كـــل مـــن أيســـلندا، وبلغا ٤٩٦٧يف اجللســـة   )٩٣(   ريـ
 ورومانيا، وليختنشتاين، والنرويج.

ــا،  ٥١٣٠يف اجللســـة   )٩٤(   ، أيـــد البيـــان كـــل مـــن أيســـلندا، وبلغاريـ
ــا. ويف اجللســة   ــا، وكرواتي ــان ٥١٨٨وتركيــا، وروماني ــد البي ، أي

ــا،    ــا، وكرواتيـ ــا، وتركيـــا، ورومانيـ كـــل مـــن أيســـلندا، وبلغاريـ
 والنرويج.

ــة   )٩٥(   ــن بلغا   ٥٠١٧يف اجللسـ ــل مـ ــان كـ ــد البيـ ــا، وتركيـــا،  ، أيـ ريـ
ــتاين، والنـــرويج. ويف اجللســـة      ــا، وكرواتيـــا، وليختنشـ ورومانيـ

ــن  ٥٠٨٩ ــل مـــــــــــــــــ ــان كـــــــــــــــــ ــد البيـــــــــــــــــ ، أيـــــــــــــــــ
 

نتبـــاه الـــس إىل رســـالة مؤرخـــة  وجـــه الـــرئيس (الـــدامنرك) ا
ــايو  ١٨ ــربيا     ٢٠٠٥أيار/مـــــ ــل صـــــ ــن ممثـــــ ــة مـــــ موجهـــــ

  .)٩٦(األسود  واجلبل

ــات      ــتمع الـــس إىل إحاطـ ــات، اسـ ويف تلـــك اجللسـ
مني العام املشار إليها أعاله، مـن  قُدمت، استنادا إىل تقارير األ

ومــن املمثــل )٩٧(األمــني العــام املســاعد لعمليــات حفــظ الســالم
  .)٩٨(اخلاص

واســتجابة لتقــارير األمــني العــام واإلحاطــات املقدمــة    
عن بعثة األمم املتحـدة يف كوسـوفو، أعـرب معظـم املـتكلمني      
ــى النحــو       ــة الســالم واملصــاحلة عل ــم عملي عــن مواصــلتهم دع

ــوخى يف ــرار املت ــل  ”) و١٩٩٩( ١٢٤٤ الق ــايري قب سياســة املع
ــة     “ املركــز ــى برهن ــة عل ــوا املؤسســات املؤقت لكوســوفو، وحث

ــذ      ــوس يف تنفيـ ــدم ملمـ ــق تقـ ــا إزاء حتقيـ ــؤوليتها والتزامهـ مسـ
املعايري. وعلى الرغم من ترحيب املـتكلمني بانتخابـات مجعيـة    

 ٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣كوســوفو الــيت عقــدت يف  
رية والرتاهـة، فقـد أعـرب عـدد كـبري منـهم عـن        واتسمت باحل

ــى      ــوفو علـ ــرب كوسـ ــال صـ ــتوى إقبـ ــدين مسـ ــفهم إزاء تـ أسـ
االنتخابــات. وأفــاد ممثــل االحتــاد الروســي بــأن اإلقبــال املتــدين  

__________ 

ــك،وتركيا،ومجهوريةمق ألبانيا،وأيسلندا،وبلغاريا،والبوسنةواهلرسـ
 دونيااليوغوسالفيةسابقا،ورومانيا،وكرواتيا،والنرويج.

  )٩٦(  S/2005/329      ا رسالة موجهـة إىل األمـني العـام مـن وزيـر حييل ،
حقــوق اإلنســان وحقــوق األقليــات يف صــربيا واجلبــل األســود،   

مجهوريــة صــربيا ورئــيس مركــز تنســيق صــربيا واجلبــل األســود و
ــا،  ــوفو وميتوهيـ ــان يف    لكوسـ ــوق اإلنسـ ــة حقـ ــق حبالـ ــا يتعلـ فيمـ

كوســـوفو، وعلـــى وجـــه اخلصـــوص حقـــوق الطوائـــف القوميـــة 
 األلبانية. ريغ

 .٥٠١٧يف اجللسة   )٩٧(  

 .٥١٨٨، و ٥١٣٠، و ٥٠٨٩، و ٤٩٦٧يف اجللسات   )٩٨(  
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إطالقـا يف جمـال ضـمان    “ احلالـة غـري املرضـية   ”يعد إشارة إىل 
  .)٩٩(حقوق اإلنسان وأمن األقليات العرقية

توصـية األمـني العـام الـواردة يف      وأيد معظم املتكلمني  
ببـدء تقيـيم شـامل للحالـة يف      ٢٠٠٥تقريره املؤرخ أيار/مـايو  

  كوسوفو وتعيني مبعوث خاص لذلك الغرض.  

وذكــر ممثــل باكســتان أن العمليــة برمتــها، املتمثلــة يف    
السعي إىل حتقيق املعايري دون معاجلـة مسـألة املركـز، اتسـمت     

تكــن مالئمــة إلعــداد كوســوفو خبلــل يف تصــورها املبــدئي ومل 
لالنتقال من احلرب إىل السـالم، ومـن االشـتراكية إىل اقتصـاد     
ــق إىل الوضــوح     ــدويل املعلّ الســوق، ومــن الوضــع السياســي ال
السياسي والقانوين. ويف هذا السياق، اقترح أن يـروج الـس   

  .)١٠٠(“املركز مع املعايري”لنهج يقوم على أساس 

ي علـــى األمهيـــة البالغـــة وشـــدد ممثـــل االحتـــاد الروســـ  
لفرضية األمني العام املنطقية الـيت مفادهـا أن عمليـة السـالم يف     
كوسوفو جيـب أن تـبىن علـى القاعـدة القانونيـة الصـلبة للقـرار        

، وعلـــى وجـــوب تنفيـــذ خطـــوات هامــــة     )١٩٩٩( ١٢٤٤
الناحيــة االســتراتيجية يف ذلــك اــال يــؤدي الــس دورا   مــن

  .)١٠١(قياديا فيها

ثـل الصـني أن احلـل الشـامل واملرضـي ملسـألة       وذكر مم  
ــوفو جيــــــب أن ــن   كوســــ ــرار جملــــــس األمــــ ــتند إىل قــــ يســــ

١٠٢()١٩٩٩(  ١٢٤٤(.  

وذكــر ممثــل صــربيا واجلبــل األســود أن احلــل األمثــل،   
فيما يتعلق مبركز كوسوفو يف املستقبل، لن يكون حال يعطـي  

__________ 

  )٩٩(  S/PV.5089 ١٧-١٥، الصفحات. 

)١٠٠(  S/PV.4967 ٢٧و  ٢٦، الصفحتان. 

)١٠١(  S/PV.5089 ١٦، الصفحة. 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٢(

كل شيء جلماعة عرقية واحدة وحيـرم أخـرى مـن كـل شـيء      
ــر ــار )١٠٣(آخـ ــري األلبانيـــة يف    .وأشـ ــف غـ إىل أن حالـــة الطوائـ

ــوفو ال تــزال مترديــة بصــورة غــري     مقبولــة. ودفــع بــأن    كوس
لتصـبح  “ املعـايري قبـل املركـز   ”اقتراحات إعادة صياغة سياسة 

تعــين ضـمنيا البحــث عــن اســتراتيجية  “ املعـايري واملركــز معــاً ”
ــدويل يف إقامــة جمتمــع      خــروج ســريع، وتعــين فشــل اتمــع ال

  .)١٠٤(عراق ودميقراطي حقا يف كوسوفومتعدد األ

ــاد      ــا باســــم االحتــ ــل لكســــمربغ، متكلمــ وأكــــد ممثــ
ــام       ــل عـ ــا قبـ ــة مـ ــود إىل حالـ ــن تعـ ــوفو لـ األورويب، أن كوسـ

، وأن االحتـــاد األورويب لديـــه التـــزام راســـخ مبســـاعدة  ١٩٩٩
كوسوفو الدميقراطية املتعددة األعراق، واملتسمة باحلمايـة الـيت   

لطوائف أقلياته، واليت هي يف طريقهـا   يوفرها االحتاد األورويب
ــا   إىل االنـــــدماج الكا ــان مركزهـــ ــا كـــ ــا، أيـــ ــل يف أوروبـــ مـــ

  .)١٠٥(املستقبل  يف

ــه إزاء       ــل األســود عــن قلق ــل صــربيا واجلب وأعــرب ممث
 أيـــار/ ٢٣ألمـــني العـــام املـــؤرخ التوصـــية الـــواردة يف تقريـــر ا

ــة إىل بــدء اســتعراض شــامل للمعــايري يف   ٢٠٠٥ مــايو ، الداعي
. وذكر أنه، من أجل املضـي قـدما يف هـذه    ٢٠٠٥ صيف عام

العملية يلزم حتقيق تقدم ملمـوس ولـيس متصـورا، وعلـى هـذا      
األساس سـيكون لفـتح مناقشـات املركـز، قبـل تنفيـذ املعـايري،        
أثـــــر عكســـــي، فهـــــي متثـــــل األحكـــــام األساســـــية للقـــــرار  

١٠٦()١٩٩٩(  ١٢٤٤(.  
  

__________ 

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٣(

)١٠٤(  S/PV.5130 ٩، الصفحة. 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٥(

)١٠٦(  S/PV.5188 ١١-٨، الصفحات. 
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 ٥٢٩٠البيــان الــذي أدىل بــه الــرئيس يف اجللســة       

  ٢٠٠٥أكتوبر تشرين األول/ ٢٤ودة يف املعق

تشــــــــرين  ٢٤، املعقــــــــودة يف ٥٢٨٩يف اجللســــــــة   
تشـرين   ٧، أدرح الس رسالة مؤرخـة  ٢٠٠٥األول/أكتوبر 
موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس      ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 

،أشار فيها األمني العام إىل قبوله النتيجـة الـيت   )١٠٧(جملس األمن
املكلـف بـإجراء اسـتعراض شـامل     توصل إليها مبعوثـه اخلـاص   

للحالــة يف كوســوفو، الســفري كــاي إيــدي، فيمــا يتعلــق ببــدء    
عملية املركز النهائي لكوسوفو وأشـار إىل أنـه ينـوي الشـروع     
يف التحضريات الالزمة إلمكانية تعـيني مبعـوث خـاص جديـد     

  ليتوىل قيادة العملية.

ــن        ــة مـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ــة اسـ ــك اجللسـ ويف تلـ
ــة    املبعــوث  ــيس بعث ــل اخلــاص لألمــني العــام ورئ اخلــاص واملمث

األمم املتحـدة يف كوسـوفو، واسـتمع إىل بيـان أدىل بـه رئـيس       
  وزراء صربيا واجلبل األسود.  

وقــال املبعــوث اخلــاص يف إحاطتــه إنــه مــا مــن وقــت     
جيد أبدا ملعاجلـة مسـألة حتديـد مركـز كوسـوفو يف املسـتقبل،       

ء هـذه العمليــة. ويف  وبـالرغم مـن ذلــك فقـد حـان الوقــت لبـد     
ــد       ــة حتدي ــرجح أن تفضــي عملي ــري امل ــن غ ــه م ــه بأن ســياق دفع
املركز يف املستقبل إىل إحراز تقدم كبري يف تنفيـذ املعـايري رأى   
ــى اإلحســاس مبنظــور       ــدم إال إذا حــوفظ عل ــن يحــرز تق ــه ل أن
سياســي وكــان اتمــع الــدويل مســتعدا حلشــد قــدر أكــرب مــن  

قر املبعوث اخلـاص بـأن حتديـد    اجلهود والضغوط السياسية. وأ
ــة     ــألة بالغـ ــزال مسـ ــان واليـ ــتقبل كـ ــوفو يف املسـ ــز كوسـ مركـ

__________ 

)١٠٧(  S/2005/635ىل تقريـــر األمـــني العـــام املــــؤرخ    ورســـالة تشـــري إ  ؛
ــايو  ٢٣ ــوفو    ٢٠٠٥أيار/مـ ــدة يف كوسـ ــة األمـــم املتحـ ــن بعثـ عـ

)S/2005/335  وCorr.1  وتقـــدم استعراضــــا شــــامال للحالــــة يف (
 العام. كوسوفو أعده املبعوث اخلاص لألمني

ــار خطــرية      ــه مــن آث احلساســية سياســيا، بكــل مــا تنطــوي علي
  .)١٠٨(إقليميا وعلى الصعيد الدويل األوسع نطاقا

ــل       ــس ظـ ــه أن الـ ــاص يف إحاطتـ ــل اخلـ ــر املمثـ وذكـ
 ١٢ يالحـظ تطـورات إجيابيـة يف كوسـوفو خـالل الشـهور الـــ      

املاضــية، مبــا يف ذلــك التحســينات الــيت طــرأت يف جمــال األمــن 
وجمــاالت تنفيــذ املعــايري، ولكنــه علــى الــرغم مــن ذلــك شــدد    
ــل      ــدم. ورأى املمث ــن التق ــد م ــى ضــرورة إحــراز املزي أيضــا عل
ــثرية يف       ــة مـ ــتكون حلظـ ــز سـ ــة املركـ ــة عمليـ ــاص أن بدايـ اخلـ
ــهائي     ــز النـ ــأن حتديـــد املركـ ــه بـ كوســـوفو، وأعـــرب عـــن ثقتـ

كوســوفو البــد أن يــؤثر إجيابــا يف املنطقــة كلــها، مبــا يف ذلــك ل
ســـتقرار السياســـي واملصـــاحلة صـــربيا علـــى صـــعيد حتقيـــق اال

  االقتصادي.    والنمو

وأضــاف أن بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف        
كوســوفو حــددت، مسترشــدة بتقريــر املبعــوث اخلــاص، ســتة  

خــالل األشــهر  جمــاالت ذات أولويــة اعتزمــت التركيــز عليهــا 
املقبلة، وهي مواصلة تنفيـذ املعـايري؛ ودعـم املؤسسـات املؤقتـة      
ــذايت يف ســعيها إىل إجــراء إصــالح شــامل للحكــم      للحكــم ال
احمللي؛ ونقل االختصاصـات مـن البعثـة إىل املؤسسـات املؤقتـة      
ــاء القــدرات يف املؤسســات    داخــل القطــاع األمــين؛ وتعزيــز بن

على مراحـل وجيـد اإلدارة إىل    املؤقتة؛ ومواصلة تطوير انتقال
ــد       ــات حتدي ــائج حمادث ــب نت ــة، عق ــتقبلية النهائي ــات املس الترتيب
ــك احملادثــات؛ ومواصــلة       ــدون اإلخــالل بتل ــز، ولكــن ب املرك
ــة      ــة ومأمون ــة آمن ــى بيئ ــة إىل ضــمان احملافظــة عل اجلهــود الرامي
للجميع يف كوسوفو. وأعرب املمثل اخلاص عـن اعتقـاده بـأن    

كز توفر أيضا فرصة لبلغراد، وعلى حنو أهـم،  عملية حتديد املر
ــه يســتطيع، مــع      ــال إن لصــرب كوســوفو للمشــاركة فيهــا. وق
إقراره بالدور الرئيسـي الـذي قـام بـه جملـس األمـن حـىت اآلن،        

__________ 

)١٠٨(  S/PV.5289 ٥-٢، الصفحات 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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االعتماد على استمرار الـدعم مـن أعضـاء الـس واشـتراكهم      
الفعلــي يف املرحلــة اجلاريــة واملرحلــة املقبلــة احلامســة مــن تنفيــذ  

  ).١٩٩٩( ١٢٤٤قرار جملس األمن 

وأكد رئـيس جملـس وزراء صـربيا يف بيانـه إىل الـس        
أن أي حل للمركز النـهائي لكوسـوفو ال بـد أن حيتـرم سـيادة      
صربيا واجلبل األسـود ووحـدة أراضـيها بصـفتها دولـة معترفـا       
ــة       ــات الدوليـ ــدة واملنظمـ ــم املتحـ ــوا يف األمـ ــا وعضـ ــا دوليـ ـ

ك املبدأ تدعمـه املصـادر األساسـية    األخرى. وأكد على أن ذل
ــا مي   ــا فيهـ ــدويل، مبـ ــانون الـ ــة   للقـ ــدة ووثيقـ ــم املتحـ ــاق األمـ ثـ

اخلتاميــة، ويؤكــده يف هــذه احلالــة اخلاصــة القــرار       هلســنكي
)، الــــذي يعتــــرف بســــيادة صــــربيا واجلبــــل ١٩٩٩( ١٢٤٤

  .)١٠٩(األسود وسالمة أراضيها اعترافا صرحيا

 ين األول/تشــر ٢٤، املعقــودة يف ٥٢٩٠ويف اجللســة   

، الــيت أدرج الــس فيهــا مــرة أخــرى يف   )١١٠(٢٠٠٥أكتــوبر 
 ٢٠٠٥تشرين األول/أكتـوبر   ٧جدول أعماله رسالة مؤرخة 

،أدىل الــرئيس )١١١(موجهـة إىل رئــيس الــس مــن األمــني العــام 
، ويف مجلـة مـا أورده الـس    )١١٢((رومانيا) ببيان باسم الس

  يف البيان أنه:

ه مبعــوث األمـــني العــام، الســـيد   درحــب بـــالتقرير الــذي أعـــ    
إيدي، بشأن االستعراض الشامل الذي يتناول تنفيذ املعـايري فضـال    كاي

عن احلالة العامة يف كوسوفو، وصربيا واجلبـل األسـود، ومـا يتعلـق ـا،      
  ؛  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ٧والذي أحاله األمني العام يف 

__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٩(

دعـــي رئـــيس وزراء صـــربيا واجلبـــل األســـود، واملمثـــل اخلـــاص    )١١٠(
 لعام، حلضور اجللسة.واملبعوث اخلاص لألمني ا

)١١١(  S/2005/635. 

)١١٢(  S/PRST/2005/51. 

ــل       ــدي الشــامل، القائ ــيم الســيد إي ــى تقي ــق عل ــى   وواف ــه عل بأن
زالـت تواجـه كوسـوفو واملنطقـة اإلقليميـة       الرغم من التحديات الـيت مـا  

عموما، فقد حان الوقت للتحـرك قـدما حنـو املرحلـة التاليـة مـن العمليـة        
  السياسية؛  

وأيد األمني العام يف اعتزامه بـدء عمليـة سياسـية لتقريـر وضـع        
ن املرتــــأى يف قــــرار جملــــس األمــــ   كوســــوفو يف املســــتقبل، حســــب   

  )؛  ١٩٩٩(  ١٢٤٤

وطلب إىل األمني العـام أن يقـدم بيانـات دوريـة مسـتوفاة عـن         
التقدم احملرز يف حتديد مركـز كوسـوفو يف املسـتقبل، بالشـكل احملـدد يف      

)، وقــرر أن يبقــي هــذه املســألة قيــد ١٩٩٩( ١٢٤٤ار جملــس األمــن قــر
  نظره الفعلي.  

  
ــداو   ــات  املــــ ــيت دارت يف اجللســــ  ٥٣٧٣الت الــــ

املعقودة يف الفتـرة   ٥٥٨٨و  ٥٥٢٢و  ٥٤٧٠ و

 كـــــانون األول/ ١٣شـــــباط/فرباير إىل  ١٤مـــــن 

  ٢٠٠٦ديسمرب 

٥٥٨٨و  ٥٥٢٢و  ٥٤٧٠و  ٥٣٧٣يف اجللسات   
)١١٣(، 

أدرج جملس األمن يف جدول أعمالـه تقـارير األمـني العـام عـن      
ــة يف كوســوفو   ــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقت .وأشــار )١١٤(بعث

تشـرين   ١٠ مجلة أمور منها أنـه يف  األمني العام يف تقاريره إىل
، أيــد الــس تعــيني مــاريت أهتيســـاري     ٢٠٠٥الثــاين/نوفمرب  

ــد وضــع         ــة حتدي ــن أجــل عملي ــام م ــني الع ــا خاصــا لألم مبعوث
__________ 

 حزيـــــــران/ ٢٠، و ٢٠٠٦/فرباير شـــــــباط ١٤املعقـــــــودة يف   )١١٣(

ــه ــبتمرب  ١٣، و ٢٠٠٦ يونيــ كــــانون  ١٣، و ٢٠٠٦أيلول/ســ
ــمرب األ  ٥٤٨٥واســـتمع الـــس يف جلســـتيه    .٢٠٠٦ول/ديسـ
ــودتني ٥٥٣١ و ــتني يف  ، املعقـــ ــتني خاصـــ ــوز/ ١٣كجلســـ  متـــ

، إىل بيــانني أدىل  ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب   ٢٢، ويف ٢٠٠٦ يوليــه 
 ما رئيس وزراء صربيا ورئيس صربيا، على التوايل.

)١١٤(  S/2006/45 ، وS/2006/361 و ،S/2006/707 و ،S/2006/906. 
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،وأن القــــادة السياســــيني وقــــادة )١١٥(كوســــوفو يف املســــتقبل
املؤسسات من ألبـان كوسـوفو قـد رحبـوا باملبـادئ التوجيهيـة       

.وذكـر أنـه   )١١٦(ة بتسوية وضع كوسوفولفريق االتصال املتعلق
خــــالل بــــدء إجــــراءات العمليــــة السياســــية لتحديــــد وضــــع 
كوســوفو يف املســتقبل، مل حتــدد أرضــية مشــتركة تــذكر بــني    
موقفي الوفد الصريب ووفد كوسـوفو، اللـذين ظـال متمسـكني     

“ االسـتقالل الكامـل  ”و “ احلكم الذايت الواسـع النطـاق  ”بـــ 

يـز ضـئيل جـدا للتفـاوض. وأعـرب      على التوايل، مع وجـود ح 
األمـــني العـــام عـــن القلـــق إزاء تواصـــل أحـــداث العنـــف الـــيت  
تســــتهدف املــــدنيني واملواقــــع الدينيــــة، ويف أيلول/ســــبتمرب     

األغلبيــة  ، إزاء قطــع بلــديات كوســوفو الشــمالية ذات ٢٠٠٦
.ورحــب األمــني )١١٧(الصــربية لعالقاــا مــع املؤسســات املؤقتــة

ــا االحتــاد األورويب علــى أرض    العــام باألنشــطة الــيت يقــوم   
الواقع، وهي األنشطة اليت مـن شـأا، إضـافة إىل اجلهـود الـيت      
ــرى، أن تســـاعد يف       ــات الشـــريكة األخـ ــطلع ـــا املنظمـ تضـ
إحداث حتول متماسـك بعـد حتديـد وضـع كوسـوفو مسـتقبال       

  يف اية املطاف.

ويف اجللســـات أدىل مجيـــع أعضـــاء الـــس ببيانـــات،    
ل مــن ألبانيــا، وأوكرانيــا، وتركيــا، وصــربيا وكــذلك ممثلــو كــ

ــل مـــــــــــن      ــل كـــــــــ ــود، وأدىل ممثـــــــــ ــل األســـــــــ واجلبـــــــــ
ببيـان باسـم االحتـاد األورويب. واسـتمع     )١١٩(وفنلندا)١١٨(النمسا

__________ 

)١١٥(  S/2005/709. 

)١١٦(  S/2005/709.املرفق ، 

)١١٧(  S/2006/707. 

، أيــدت البيــان كــل مــن أيســلندا، وأوكرانيــا، ٥٣٧٣يف اجللســة   )١١٨(
ــدونيا اليوغوســالفية الســابقة،     ــة مق ــا، ومجهوري ــا، وتركي وبلغاري

 واتيا، وليختنشتاين، والنرويج.ورومانيا، وكر

ــا،    ٥٥٢٢يف اجللســة   )١١٩( ــان كــل مــن أيســلندا، وبلغاري ــدت البي ، أي
وتركيــا، ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة، ومجهوريــة  

 

الس إىل إحاطات قدمها املمثل اخلاص بشأن تقـارير األمـني   
  العام اآلنفة الذكر.

وأعرب معظم املتكلمني عن استمرار تأييدهم لعمليـة    
  وض حتت رعاية املبعوث اخلاص لألمني العام.  التفا

وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن رأي مفاده أنـه أثنـاء     
حمادثــات املفاوضــات املباشــرة جيــب أن تتوصــل األطــراف إىل  
اتفــاق بشــأن وضــع كوســوفو يف املســتقبل، بــدون فــرض أيــة   
قرارات عليها. وذكر إضافة إىل ذلك أنه يلـزم دعـم مثـل هـذا     

  .)١٢٠(رار جديد لس األمناالتفاق بق

مــن أن النظــر إىل )١٢١(وحــذر رئــيس مجهوريــة صــربيا   
كوسوفو كحالة استثنائية وفريدة خطري وغري حكيم سياسـيا،  

  .)١٢٢(مهما كثر عدد مؤيدي هذه الفكرة

وشــدد ممثــل الواليــات املتحــدة علــى ضــرورة تــوخي     
إن  الواقعية يف ما يتعلق بالنتائج احملتملة لتحديد الوضـع، قـائال  

إحدى النتائج احملتملـة هـي االسـتقالل. وذكـر كـذلك أن أي      
نتيجــة خاصــة بتحديــد الوضــع جيــب أن تكــون مقبولــة لــدى    
شــعب كوســوفو. وأعــرب عــن ضــرورة مراعــاة أن التفكيــك   
ــتطهري العرقــي واألزمــات اإلنســانية    العنيــف ليوغوســالفيا، وال

ــام   ــت يف عـ ــيت وقعـ ــة   ١٩٩٩الـ ــرة اإلدارة الدوليـ ــداد فتـ وامتـ
__________ 

، ٥٥٨٨مولدوفا، ورومانيـا، وكرواتيـا، والنـرويج. ويف اجللسـة     
ــة     ــا، ومجهوري ــا، وتركي ــان كــل مــن أيســلندا، وبلغاري أيــدت البي

دونيا اليوغوســالفية الســابقة، ومجهوريـة مولــدوفا، ورومانيــا،  مقـ 
 وكرواتيا، وليختنشتاين، والنرويج.

)١٢٠(  S/PV.5373 ٧و  ٦، الصفحتان. 

 باسم دولة احتاد صربيا واجلبل األسود.  )١٢١(

)١٢٢(  S/PV.5373 ٩، الصفحة. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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جعلـــت  )، قــد ١٩٩٩( ١٢٤٤وجــب قــرار جملـــس األمــن    مب
  .)١٢٣(كوسوفو حالة خاصة جداً

ورحب ممثل ألبانيا باملبادئ التوجيهية لفريق االتصـال    
،والــــيت حــــددت أن )١٢٤(املتعلقــــة بتســــوية وضــــع كوســــوفو

ــارس       ــل آذار/مـ ــا قبـ ــة مـ ــود إىل حالـ ــي أالّ تعـ ــوفو ينبغـ كوسـ
ــوف    ١٩٩٩ ــيم كوسـ ــيريات يف إقلـ ــري أي تغـ ــن جتـ ــه لـ و ؛ وأنـ

احلايل؛ ولن جيري أي تقسيم لكوسـوفو ولـن يسـمح باحتادهـا     
  .)١٢٥(مع أي بلد آخر أو مع أي جزء من بلد آخر

وذكـــرت ممثلـــة فنلنـــدا، الـــيت حتـــدثت باســـم االحتـــاد    
األورويب، أنه رهنا بتسـوية مركـز كوسـوفو يف املسـتقبل، مـن      
املخطـــط أن تشـــمل مشـــاركة االحتـــاد األورويب يف كوســـوفو 

رئيســية هــي: املســامهة يف وجــود مــدين دويل     ثالثــة عناصــر  
حمتمل يف املستقبل، وعملية حمتملـة للسياسـة األوروبيـة لألمـن     
ــانون، ووجــود يتصــل     ــدفاع يف اــال األوســع لســيادة الق وال
مبنظــور االحتــاد األورويب بشــأن كوســوفو. وأشــارت كــذلك   
ــذه    ــع هـ ــويال يف مجيـ ــوطا طـ ــت شـ ــتعدادات قطعـ إىل أن االسـ

شئ بالفعل فريق للتخطيط تابع لالحتـاد األورويب  ااالت، وأن
ــك       ــق يف كوســوفو إلجــراء التحضــريات لتل ــذا الفري ونشــر ه

  .)١٢٦(االحتماالت

ــل مــع          ــه ينبغــي التعام ــى أن ــل أوكرانيــا عل وشــدد ممث
العملية السياسية لتحديد مركز كوسوفو مسـتقبال مـن خـالل    
التحلي بأقصى قدر من املسؤولية مـن جانـب مجيـع األطـراف     
ــدابري متســرعة      ــروض، أو أي ت ــرار مف ــال إن أي ق ــة. وق املعني

__________ 

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٣(

)١٢٤(  S/2005/709.املرفق ، 

)١٢٥(  S/PV.5373 ٣١، الصفحة. 

)١٢٦(  S/PV.5522 ٢٩، الصفحة. 

تتخذ بشـكل انفـرادي وتـؤدي إىل تغـيري احلـدود املعتـرف ـا        
دوليا لدولـة دميقراطيـة يف منطقـة البلقـان، سـوف تـنجم عنـها        
زعزعة استقرار احلالة، وتشكّل سـابقة خطـرية يف أوروبـا ويف    

علــى حنــو  العــامل بأســره. ولــذلك فقــد رأى أنــه مــن املهــم،       
خاص، كفالة أال يكون قرار الس، يف ايـة املطـاف، بشـأن    
حتديد املركز النـهائي لكوسـوفو حـال مفروضـا، بـل أن يتخـذ       

  .)١٢٧(على أساس املوافقة الصرحية للطرفني املعنيني

وقالــت ممثلــة اململكــة املتحــدة إنــه ينبغــي اإلقــرار بــأن    
مــن املــراقبني هنــاك توافقــا يف اآلراء متزايــدا يف صــفوف كثــرة 

على أن مـن احملتمـل أن ترسـى أيـة تسـوية علـى أسـاس شـكل         
مــن أشــكال اســتقالل كوســوفو، حتــت إشــراف وجــود دويل   
قوي مـدين وعسـكري ومـع ضـمانات فوالذيـة حتمـي حقـوق        
طوائـــف أقليـــات كوســـوفو وأمنـــها. وأشـــارت إىل أن نتيجـــة 
ــة والبيانــات       ــادئ التوجيهي ــع املب ــتكون منســجمة م ــذه س كه

ة لفريق االتصال، اليت ردد معانيها كـثريون يف الـس،   الوزاري
  .)١٢٨(فيما يتصل بتسوية حتظى بقبول أكثرية سكان كوسوفو

  .)١٢٨(كوسوفو

ورأي ممثل الصني أنه ينبغي أن يكـون اتمـع الـدويل      
والــس غــري منحازيـْـــن فيمــا يتعلــق مبســـألة مركــز كوســوفو   

ـى مســتقبال وأن يشــجعا الطــرفني علــى الســعي إىل خطـــة حتظــ
بقبوهلمـا معـا عـن طريـق مفاوضـات بنـَّــاءة تقـوم علـى أســاس         

  .)١٢٩(قرارات الس املتصلة ذه املسـألة

وعلى النقـيض مـن ممثـل صـربيا الـذي أكـد أن قضـية          
كوسوفو يف جوهرها هي مسألة إرسـاء سـابقة وليسـت حالـة     

__________ 

 .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٧(

)١٢٨(  S/PV.5588 ٢٤، الصفحة. 

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٩(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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،قالــــت ممثلــــة فنلنــــدا، متحدثــــة باســــم االحتــــاد  )١٣٠(خاصــــة
ــرب مســألة مركــز كوســوفو    األورويب، إن االحتــاد األورويب يعت

قضية أساسـية ذات طبيعـة خاصـة. وأكـدت أن نتيجـة عمليـة       
ــن تشــكل ســاب   ــاليم األخــرى، ألــا  مركــز كوســوفو ل قة لألق

حالـة اسـتثنائية، لقيامهـا علـى أسـاس قـرار جملـس األمـن          تعترب
١٣١()١٩٩٩( ١٢٤٤(.  

  
 ٥٦٤٠ت الـــــــيت دارت يف اجللســـــــتني املــــــداوال   

 ٢٠٠٧آذار/مــارس  ١٩تني يف املعقــود ٥٦٥٤ و

    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٣ويف 

ــة    ــة يف  ٥٦٤٠يف اجللســ ــة خاصــ ــودة كجلســ ، املعقــ
ــارس  ١٩ ــه،  ٢٠٠٧آذار/مـ ــدول أعمالـ ، أدرج الـــس يف جـ

.وذكـر  )١٣٢(٢٠٠٧آذار/مـارس   ٩تقرير األمـني العـام املـؤرخ    
ــع       ــين بوضـ ــاص املعـ ــه اخلـ ــره أن مبعوثـ ــام يف تقريـ ــني العـ األمـ

ــتقبال قــــــ   ــوفو مســــ ــرفني يف  دمكوســــ ــباط/ ٢إىل الطــــ  شــــ

مشروع اقتراح شامل لتسوية وضـع كوسـوفو،    ٢٠٠٧ فرباير
  ودعا الطرفني للدخول يف عملية تشاورية بشأن االقتراح.

ويف تلــك اجللســة، تبــادل الــس اآلراء مــع رئيســة        
  مركز التنسيق جبمهورية صربيا املعين بكوسوفو وميتوهيا.  

ــة    ــودة كجلســـ ٥٦٥٤ويف اجللسـ ــة يف ، املعقـ ة خاصـ
، أدرج الــــس يف جــــدول أعمالــــه ٢٠٠٧نيســــان/أبريل  ٣

__________ 

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٠(

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٣١(

)١٣٢(  S/2007/134. 

مــــــن األمــــــني  ٢٠٠٧آذار/مــــــارس  ٢٦رســــــالة مؤرخــــــة 
،حييل ا تقريـر مبعوثـه اخلـاص عـن وضـع كوسـوفو       )١٣٣(العام

يف املستقبل واالقتـراح الشـامل لتسـوية وضـع كوسـوفو. وقـد       
خلص املبعوث اخلاص يف تقريـره إىل نتيجـة مفادهـا أن اخليـار     

لوحيد املمكن لكوسوفو هو االسـتقالل، الـذي يشـرف عليـه     ا
اتمع الدويل لفتـرة أوليـة. وحـدد املبعـوث اخلـاص، يف إطـار       
اقتراحه الشامل، هياكـل اإلشـراف الدوليـة الـيت مـن شـأا أن       
ــتقرة    ــتقلة واملسـ ــتقبل املسـ ــوفو املسـ ــاء كوسـ ــا لبنـ ــوفر أساسـ تـ

فيهـــا كافـــة واملســـتدامة والقابلـــة لالســـتمرار، والـــيت تـــتمكن  
الطوائف واألفراد املنتمني إليها مـن العـيش يف سـالم وكرامـة.     
وأعــرب األمــني العــام يف رســالته إىل الــس عــن تأييــده التــام   

  للتوصيات اليت تقدم ا مبعوثه اخلاص.

ــدمها        ــة ق ــك اجللســة إىل إحاط ــس يف تل واســتمع ال
وزراء املبعوث اخلاص لألمني العـام، وإىل بيـان أدىل بـه رئـيس     

صربيا، وكذلك إىل بيان أدىل بـه املمثـل اخلـاص الـذي حتـدث      
  يف جانب منه باسم رئيس كوسوفو.  

  
املعقـودة   ٥٨١١املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٧ديسمرب كانون األول/ ١٩ يف

ــة    ــة يف  ٥٨١١يف اجللســ ــة خاصــ ــودة كجلســ ، املعقــ
ــس وجهــات  ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب   ١٩ ــادل ال ، تب
  ظر مع رئيس وزراء صربيا ومع السيد سيديو.الن
  

__________ 

)١٣٣(  S/2007/168  وAdd.1. 

    




