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  السابقة يوغوسالفيا يف باحلالة املتعلقة البنود - ٢٥
  

    واهلرسك البوسنة يف احلالة  - ألف
  عامة حملة  

ــرة خــالل   ــد الفت ــد االســتعراض، قي ــس عق ــن جمل  األم
 واختــذ  واهلرســك،  البوســنة يف احلالــة  بشــأن جلســات  ســت
 البوسـنة  يف السـالم  اتفـاق  لتنفيـذ  السامي املمثل وقدم. قرارين

ــع واهلرســـك ــات أربـ ــأن الـــس إىل إحاطـ ــور بشـ ــة تطـ  احلالـ
 الــيت  واملقبلــة  الراهنــة  التحــديات وبشــأن  واألمنيــة  السياســية

 السياسـية  احلالـة  الـس  ناقش اجللسات، وخالل. البلد تواجه
ــامي، املمثــــل ودور ــق وقــــوة الســ ــتقرار حتقيــ ــددة االســ  املتعــ

ــاد قـــوة( اجلنســـيات  مشـــال حلـــف ومنظمـــة ،)األورويب االحتـ
 لكفالــة  ــا املنــوط  النحــو علــى  البلــد يف) النــاتو ( األطلســي
 البوســنة يف للســالم العــام اإلطــاري لالتفــاق االمتثــال مواصــلة

 أــى  الــذي االتفــاق وهــو ،)٤٦٩()دايتــون اتفــاق( واهلرســك
  .١٩٩٥عام  يف البلد ذلك يف القتال

 االحتــــاد قـــوة  لوجــــود اإلذن مـــرتني  الــــس ومـــدد   
 لكـل  شـهرا  ١٢ ملـدة  األطلسـي  مشال حلف ومنظمة األورويب

 مجيـع  باختاذ املشاركة األعضاء للدول اإلذن ذلك يف مبا منها،
  .)٤٧٠(مهمتيهما أداء يف معا املنظمتني ملساعدة الالزمة التدابري

  
__________ 

)٤٦٩(  S/1995/999. 

ولالطــــالع  .)٢٠١١( ٢٠١٩ ، و)٢٠١٠( ١٩٤٨القــــراران   )٤٧٠(
على مزيد من املعلومات بشأن والية قوة االحتاد األورويب، انظـر  

ــامن،  ــزء الثـ ــماجلـ ــود  ”ثالـــث ال القسـ ــدير جملـــس األمـــن جلهـ تقـ
    “التسوية السلمية للمنازعات جمال اإلقليمية يف التنظيمات

ــار ٢٤   ــايو/أيــ ــرين ١١  و مــ ــاين تشــ ــوفمرب/الثــ  نــ
  السامي املمثل من مقدمة إحاطات: ٢٠١٠

 إحاطـة  إىل الـس  اسـتمع  ،٢٠١٠ مـايو /أيار ٢٤ يف  
ــل قـــدمها ــامي املمثـ ــنة السـ ــأ. واهلرســـك للبوسـ ــنة وهنـ  البوسـ

ــرور مبناســبة واهلرســك ــى ســنة ١٨ م ــم يف عضــويتها عل  األم
 حــىت احملــرز التقــدم أوجــز بــه أدىل الــذي البيــان ويف. املتحــدة

 - األورويب التكامـــل  منـــها أمـــور، بعـــدة يتعلـــق فيمـــا اآلن
 خطــة علــى األطلســي مشــال حلــف مــع واالتفــاق األطلســي،

ــدمري واهلرســك، البوســنة بعضــوية متصــلة عمــل  األســلحة وت
 املصـاحلة  وحتقيـق  احلـرب،  خلفتـها  اليت اآلمنة غري واملتفجرات
 املنظمــة عمـل  يف واهلرسـك  البوسـنة  مسـامهة  وأبـرز  اإلقليميـة؛ 
ــو ــري كعضـ ــم غـ ــس يف دائـ ــار. الـ ــل وأشـ ــامي املمثـ  إىل السـ

 إزاء القلـــق عـــن فـــأعرب للبلـــد، واملقبلـــة الراهنـــة التحـــديات
 اسـتفتاء  إلجـراء  صربسـكا  مجهورية قيادة جانب من حماوالت

 املتخــذة القــرارات عــن فضــال ســلطته، مــن التنصــل إىل يسـعى 
 عـدم  مـن  يعـاين  زال مـا  البلد أن وذكر. دايتون اتفاق مبوجب
 الـذي  الشـكل  بشأن اآلراء يف وجوهري أساسي توافق وجود
 دولـــة يكـــون هـــل - البلـــد عليـــه يكـــون أن ميكـــن أو ينبغـــي

 احلالـة  إن وقـال . للغايـة  المركزيـة  دولـة  أو أكرب بقدر مركزية
 البطالــة مسـتوى  وارتفــاع املنقسـمة  احلكومــة بسـبب  تفاقمـت 

. العرقيــة واالنقســامات الدســتورية اإلصــالحاتوعــدم إجــراء 
 مجيـــع فحـــث أكتـــوبر،/األول تشـــرين انتخابـــات إىل وأشـــار

 إحـداث  أجل من زخم إلجياد محالا استخدام على األطراف
 دايتـون،  اتفـاق  احتـرام  إىل األطـراف  مجيـع  ودعـا . إجيايب تغيري
 بـااللتزام  أشـاد  وأخـريا، . لإلصالح موات بناء مناخ يئة وإىل

 طريـق  علـى  الـبالد  مبرافقة األورويب االحتاد جانب من املستمر
   .)٤٧١(االستقرار

__________ 

)٤٧١(  S/PV.6319 ٧-٢، الصفحات. 
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ــيس وســلط    يف واهلرســك، البوســنة رئاســة جملــس رئ
 الكــبري والتقــدم التحــديات الــيت ووجهــت علــى الضــوء بيانــه،
 انضـمام  تـاريخ  مـن  عشـرة  الثمانيـة  األعـوام  خالل حتقق الذي

ــم عضــوية إىل واهلرســك البوســنة ــا املتحــدة، األم ــك يف مب  ذل
ــراهن وضــعها ــم غــري عضــوا بوصــفها ال . األمــن جملــس يف دائ
ــى الضــوء وســلط ــى تقــدم إحــراز عــدم عل ــي الصــعيد عل  احملل

 وعلـــى “الكيـــان صـــعيد علــى  التصـــويت بآليـــة” يســـمى ملــا 
 جملــس ودعــا. للســالم دايتــون التفــاق املمنهجــة االنتــهاكات

 القـيم  يظـل  أن وإىل دايتـون،  اتفـاق  بالتزامات الوفاء إىل األمن
 ويف واهلرســــــك البوســــــنة يف واالســــــتقرار الســــــالم علــــــى
   .)٤٧٢(املنطقة

ــيس وســلّط   ــد رئ ــة األورويب االحتــاد وف  الضــوء بالنياب
ــادرات علــى  البوســنة شــعب مســاعدة يف األورويب االحتــاد مب

 ماليـة  مسـاعدة  وتقـدمي  اخلربات توفري منها بوسائل واهلرسك،
 للممثــل  القــوي  دعمــه  جديــد  مــن  وأكّــد . كــبريتني  وخــربة

ــامي ــراف مجيـــع ودعـــا السـ  إىل واهلرســـك البوســـنة يف األطـ
ــال ــل االمتثـ ــرارات الكامـ ــيت للقـ ــذها الـ ــل يتخـ ــامي املمثـ  السـ

   .)٤٧٣(واحترام سلطته
 املمثـل  عنـه  أعرب ما الس أعضاء من العديد وشاطر  
 الروســي االحتــاد ممثــل أن بيــد. شــواغل مــن تقريــره يف الســامي

 وأنـه  ومتـوازن،  موضـوعي  التقريـر  بأن اإلقرار ميكن ال أنه ذكر
 ورحــب. )٤٧٤(للصــرب املناهضــة الســافرة املغــاالة مــن يعــاين

ــدم املتكلمـــون ــذي بالتقـ ــه الـ ــنة أحرزتـ ــى واهلرســـك البوسـ  علـ
 حتقيـق  إىل الرامية اجلهود قبيل من واإلقليمي، الدويل الصعيدين
 العمــل خطــة إىل واالنضــمام األطلســي، - األورويب التكامــل

__________ 

 .١٠-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٤٧٢(

)٤٧٣(  S/PV.6319 ٣٠-٢٨، الصفحات. 

 .٢٢ و ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٧٤(

ــاتو( األطلســي مشــال حلــف يف منظمــة املتصــلة بالعضــوية ). الن
ــوا ــع وحث ــد يف األطــراف مجي ــى البل ــز عل  والتعــاون احلــوار تعزي

 يف التقـدم  مـن  مزيد وإحراز حقيقية مصاحلة وحتقيق الداخليني،
ــرطة إصـــالح جمـــال ــة والوحـــدة الشـ  بـــني واالســـتقرار الداخليـ

ــراق ــددة األع ــم وأعــرب. املتع ــس أعضــاء معظ ــن أيضــا ال  ع
 وسيادة األمن مؤسسات لتعزيز الدولية املساعدة لتقدمي دعمهم

ــ وناشــدوا القــانون، ــادة عمجي ــنفس خــالل    الق ممارســة ضــبط ال
 االنتخابــات الــيت ســتجرى يف تشــرين األول/أكتــوبر واالمتنــاع 

  .دايتون التفاق املناهض اخلطاب عن
ــاين تشــرين ١١ ويف   ــوفمرب/الث ــدم ،٢٠١٠ ن ــل ق  املمث
 أن فيهــا ذكــر الــس، إىل إحاطــة واهلرســك للبوســنة الســامي
. معقـدة  تـزال  ال واهلرسك البوسنة يف العامة السياسية الصورة

 سـفر  ذلـك  يف مبـا  اإلجيابية، التطورات بعض هناك كانت فقد
 املشـمول  األورويب االحتاد إقليم داخل تأشرية بدون البوسنيني

غـري  . صربيا مع عملية املصاحلة يف تقدم وأُحرز شنغن، باتفاق
فيمـا   املاضـي  العـام  يف أي تقـدم  أساسـاً  يحرز أنه مل أنه الحظ

 - األورويب للتكامـــل املطلوبـــة الرئيســـية اإلصـــالحات خيـــص
. األطلسي (النـاتو)  مشال حلف منظمة يف وللعضوية األطلسي
 يف كـــبري تقـــدم أُحـــرز حـــني يف ألنـــه األســـف عـــن وأعـــرب
ــيت تلــت احلــرب،  األوىل عشــرة اإلحــدى الســنوات  حصــل ال

ــع الســنوات يف ومجــود سياســيان  ركــود  وألن املاضــية، األرب
ــاته البلـــد أســـس ــا ومؤسسـ ــعوبات تواجههمـ ــو علـــى الصـ  حنـ
 تنفيــذ يف جــداً ضــئيل تقــدم أُحــرز إنــه قــائال وأضــاف. منــتظم

 املمثــل ملكتــب االنتقاليــة بــالفترة املتعلقــة والشــروط األهــداف
ــامي ــه، أو السـ ــه بإغالقـ ــار ولكنـ ــتوى أن إىل أشـ ــالك مسـ  املـ

 الســــلطات أن إىل أيضــــا تقليصــــه. وأشــــار مت قــــد الـــوظيفي 
ــة ــد البوســـنية االنتخابيـ ــات أجـــرت قـ  وأن بكفـــاءة االنتخابـ
 أن إىل خلصــــــت االنتخابــــــات ملراقبـــــة  الدوليــــــة البعثـــــات 
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 وعلـــق. )٤٧٥(الدوليـــة للمعـــايري وفقــا  جـــرت قـــد االنتخابــات 
ــيس ــس رئـ ــة جملـ ــنة يف الرئاسـ ــى واهلرســـك البوسـ ــدم علـ  التقـ

 منــذ دايتــون اتفــاق توقيــع منــذ احملــرز واالقتصــادي السياســي
   .)٤٧٦(عاما  ١٥

ــا ممثــــل والحــــظ   ــنة يف الكــــروات أن كرواتيــ  البوســ
 حيظـوا  أن وأشـار إىل أنـه ينبغـي   . فئة وأضعف أصغر واهلرسك
 القـــرار،  صـــنع عمليـــة  يف املشـــاركة يف املتســـاوية  بـــاحلقوق
 الكثري مـن املـتكلمني   وهنأ. )٤٧٧(االحتاد مستوى على والسيما
ــيس ــه، إعــادة علــى الرئاســة جملــس رئ ــوا انتخاب ــإجراء ورحب  ب

 الســماح  األورويب االحتــاد  وبقــرار  ونزيهــة،  حــرة  انتخابــات 
ــفر ــدون بالسـ ــرية، بـ ــن تأشـ ــل وبالتحسـ ــات يف احلاصـ  العالقـ

ــة ــا. اإلقليمي ــس أعضــاء ودع ــذ إىل ال ــل التنفي ــاق الكام  التف
ــوا دايتــون،  منــاهض أي خطــاب باعــث علــى الفرقــة أو  وأدان
 تشـكيل  سـرعة  علـى  ذاته الوقت يف مشجعني دايتون، التفاقية

 عـن  الوفـود  وأعربت. األصعدة مجيع على اجلديدة احلكومات
 إحـراز  إىل ودعـت  رويباألو االحتـاد  قـوة  والية لتمديد تأييدها
 ممثــل إىل الســامي املمثــل مكتــب مــن االنتقــال عمليــة يف تقــدم
  .  األورويب لالحتاد خاص

  
 تشـرين  ١٦  و ٢٠١٠ نـوفمرب /الثـاين  تشرين ١٨  

 لقـوة  املمنـوح  اإلذن متديـد : ٢٠١١ نوفمرب/الثاين
  األورويب االحتاد

ــاين تشــرين ١٨ يف   ــوفمرب/الث ــذ ،٢٠١٠ ن  الــس اخت
 بزيــادة فيــه يرحــب الــذي )٢٠١٠( ١٩٤٨ القــرار باإلمجــاع

ــات يف املشــاركني أعــداد ــيت االنتخاب  تشــرين ٣ يف أجريــت ال
__________ 

)٤٧٥(  S/PV.6421 ٦-٢، الصفحات. 

 .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٤٧٦(

 .٢٤-٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٧٧(

 الـذي  وبـالقرار  منظمة، بطريقة وسريها ٢٠١٠ أكتوبر/األول
 حــق واهلرســك البوســنة مــواطين مبــنح األورويب االحتــاد اختــذه

 الفصـل  مبوجـب  متصـرفا  الـس،  وقـام . تأشرية دون الدخول
 االحتـاد  لقـوة  اإلذن بتجديـد  املتحـدة،  األمـم  ميثـاق  من السابع

  .أخرى شهرا ١٢ ملدة األورويب
 لــسا اختــذ ،٢٠١١ نــوفمرب/الثــاين تشــرين ١٦ ويف  
 بالقــادة فيــه أهــاب الــذي ،)٢٠١١( ٢٠١٩ القــرار باإلمجــاع

 مبســـؤوليتهم واهلرســـك االضـــطالع  البوســـنة يف السياســـيني
 عــن واإلحجــام للــوزراء، جديــد جملــس وتشــكيل الدميقراطيــة

 املـادي  التقـدم  مـن  مزيـد  وإحـراز  الفرقـة  على الباعث اخلطاب
ــدماج حنــو وامللمــوس  الــس، وأذن. األورويب االحتــاد يف االن

 واليـة قـوة   بتمديـد  امليثاق، من السابع الفصل مبوجب متصرفا
 ذلــك، إىل وإضــافة. أخــرى شــهرا ١٢ ملــدة األورويب االحتــاد

 األطلسي (النـاتو)  مشال حلف منظمة بقرار الس رحب فقد
  .واهلرسك البوسنة يف بوجود االحتفاظ مواصلة

  
: ٢٠١١ نـوفمرب /الثاين تشرين ١٥  و مايو/أيار ٩  

  السامي املمثل من مقدمة إحاطات

ــار ٩ يف   ــايو/أي ــس اســتمع ،٢٠١١ م ــة إىل ال  إحاط
 القلـق  عـن  أعـرب  الذي واهلرسك، للبوسنة السامي املمثل من
 صربسـكا  جلمهوريـة  الوطنيـة  اجلمعيـة  اختذتـه  الذي القرار إزاء

 يف وذلـك  املركزية، القضائية املؤسسات بشأن استفتاء بإجراء
بعد سـبعة   أنه إىل السامي املمثل وأشار. دايتون التفاق انتهاك

أشهر من االنتخابات العامـة، ال يـزال الوضـع السياسـي العـام      
ــرضٍ،   ــد غــري م ــا حيــول دون يف البل ــة تشــكيل مم ــى حكوم  عل

 أي حيــرز مل الســابق، تقريــره منــذ أنــه وذكــر. الدولــة مسـتوى 
 تســمح الــيت والشــرطني اخلمســة األهــداف إجنــاز بشــأن تقــدم

ــإغالق ــب ب ــل مكت  ضــرورة أن أيضــا والحــظ. الســامي املمث
واهلرســك ال تــزال  البوســنة يف تنفيذيــة واليــة لــه دويل وجــود
 الوضـع  تـدهور  يأخـذ  أن علـى  الـدويل  اتمع وحث. واضحة
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يتســىن للبوســنة  حــىت اجلــد حممــل علــى واهلرســك البوســنة يف
ــل حنــو والتحــرك مؤسســياً، مشــاكلها حــل واهلرســك  التكام
   .)٤٧٨(التام األطلسي - األورويب
 يف االســـــتمرار أن الروســــي  االحتـــــاد ثــــل مم وذكــــر   
بون من جانب املمثـل   اجتماع لصالحيات التعسفي استخدام

 برملــان اختــذه الــذي القــرار وأن مرفــوض، الســامي هــو أمــر  
 مشــــروعية  بشــــأن اســــتفتاء  بــــإجراء صربســــكا  مجهوريــــة
 مباشــرا انتــهاكا لــيس الســامي املمثــل اختــذها الــيت اإلجــراءات

 السـامي  املمثـل  آخرون متكلمون وشاطر. )٤٧٩(دايتون التفاق
 علـى  األطـراف  مجيـع  وحثـوا . إجـراء اسـتفتاء   اقتراح إزاء قلقه

 ومتهيـد  حقيقيـة  مصاحلة حتقيق أجل من بناء حوار يف الدخول
ــق ــام الطري ــق أم ــل حتقي  للبوســنة األطلســي -األورويب  التكام

   .)٤٨٠(واهلرسك
 الـس  استمع ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٥ ويف  

ــة إىل ــدمها إحاطـ ــل قـ ــامي، املمثـ ــال السـ ــا قـ ــود إن فيهـ  الركـ
 ضـد املوجهـة   التحـديات  وكـذلك  االستقرار، وعدم السياسي

. بـالتقرير  املشـمولة  الفتـرة  خـالل  اسـتمرت  قـد  دايتون، اتفاق
 بعـد  يتسـن  مل العامة، االنتخابات على واحدة سنة مرور فبعد
 تشـكيل  اآلن حىت يتسن ومل الدولة مستوى على ميزانية إقرار
السـامي   املمثل مكتب يبقى بأن توصيته وكرر. الوزراء جملس

 نـوه  أنـه  بيد .يف البلد األورويب االحتاد قوة وأن تبقى مفتوحا،
__________ 

)٤٧٨(  S/PV.6529،  ٦-٢الصفحات.  
  .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٧٩(
املتحـــــدة)؛  (اململكـــــة ١٣-١١ اتاملرجـــــع نفســـــه، الصـــــفح  )٤٨٠(

ــفحتان  ــفحتان   ١٤ و ١٣والصــــ ــا)؛ والصــــ  ١٥ و ١٤(أملانيــــ
  (الربتغال).

ــأن ــيس ب ــة رئ ــيس صــربيا مجهوري ــة ورئ ــا مجهوري ــد كرواتي  ق
 إىل أدى ممــا البنــاء، االشــتراك علــى القائمــةسياســاما  واصــال

 وقـت  أي يف عليـه  كانـت  ممـا  أفضـل  اإلقليمية احلالة تكون أن
    .)٤٨١(واهلرسك البوسنة يف احلرب أيام منذ مضى

 بلـده  يف احلالـة  واصـفا  واهلرسـك،  البوسنة ممثل وذكر  
 توجـد  أنـه  احلـل،  علـى  تستعصـي  ال نـها ولك معقدة بأا حالة

 تــوفر إىل بــالنظر ،)٤٨٢(الراهنــة احلالــة علــى للتغلــب مــا طريقــة
 ٢٠١١ لعـام  االقتصـادية  البيانـات  أن وإىل اجيابيـة،  أمنيـة  حالة
 االحتـاد  ممثـل  وأعـرب  التحسـن.  علـى  الـدالئل  بعـض  إىل تشري

 البلـد  ملسـتقبل  بالنسـبة  مهـم  قـرار  أي بـأن  اقتناعه عن الروسي
 مـن  عريضـة  مبوافقـة  نفسـه،  البوسـين  الشـعب  يتخـذه  أن ينبغي

ــعوب ــة الشــ ــي  املكونــ ــنيون الثالثــــة، وهــ  والصــــرب البوســ
 عــن صــربيا ممثــل أعــرب فقــد الغايــة، وهلــذه. )٤٨٣(والكــروات

ــاده رأي ــه مف ــي أن ــع ينبغ ــدويل للمجتم ــة  ال  الشــروع يف عملي
 االحتـاد  وفـد  وأفـاد رئـيس  . )٤٨٤(السـامي  املمثـل  مكتب إغالق

ــود عــن األورويب ــة اجله ــز إىل الرامي ــاد  تعزي  يف مشــاركة االحت
ــنة  عـــزز قـــد األورويب االحتـــاد أن وذكـــر. واهلرســـك البوسـ
 املسـائل  علـى  لإلشـراف  جديـد  ممثـل  بتعيني السياسي حضوره
 وأعـرب . )٤٨٥(واهلرسـك  البوسـنة  يف األورويب باالحتاد املتعلقة
 االحتـــاد قـــوة واليـــة لتمديـــد تأييـــدهم عـــن املـــتكلمني معظـــم

  .أخرى والية لفترة األورويب
__________ 

)٤٨١(  S/PV.6659، ٦-٢ الصفحات. 

 .٧ و ٦ الصفحتان نفسه، املرجع  )٤٨٢(

 .١٦ الصفحة نفسه، املرجع  )٤٨٣(

 .٢٦ الصفحة نفسه، املرجع  )٤٨٤(

     .٢٤ الصفحة نفسه، املرجع  )٤٨٥(
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  واهلرسك البوسنة يف احلالة: اجللسات

 أخرى وثائق   الفرعي البند اجللسة والتاريخ
الدعوات عمال 

   ٣٧ باملادة
ــال   ــدعوات عمـــــ الـــــ

 املتكلمون وغريها ٣٩ باملادة

ــرار ــوي القــــــــ ت والتصــــــــ
- املعارضون - ؤيدونامل(

 )املمتنعون عن التصويت

       ٦٣١٩  
 مــــايو/أيــــار ٢٤

٢٠١٠ 

 مؤرخــــــــــة رســــــــــالة
 ٢٠١٠ مــايو/أيــار ١٤

ــة ــني مــــن موجهــ  األمــ
 جملــس رئــيس إىل العــام
 (S/2010/235) األمن

 كرواتيــــــــــــــــا  
 وصربيا

 لتنفيـذ  السـامي  املمثل
ــاق ــالم اتفــــ  يف الســــ

 واهلرســــك، لبوســــنةا
ــيس ــد ورئ  االحتــاد وف
ــة األوريب ــدى بالنياب  ل

 املتحدة األمم

ــاء مجيـــــع  أعضـــ
 وكـــــل الـــــس
 املدعوين

 

٦٤٢١    
 تشـــــــــــرين  ١١

 نـــــوفمرب/الثـــــاين
٢٠١٠ 

 مؤرخــــــــــة رســــــــــالة
ــرين ٨ ــاين تشـــــ  /الثـــــ

 موجهة ٢٠١٠ نوفمرب
ــن ــني مـ ــام األمـ  إىل العـ

 األمــــن جملـــس  رئـــيس 
(S/2010/575) 

 كرواتيــــــــــــــــا  
 وصربيا

 لتنفيـذ  السـامي  املمثل
ــاق ــالم اتفــــ  يف الســــ
 واهلرسك البوسنة

ــاء مجيـــــع  أعضـــ
 وكـــــل الـــــس
 املدعوين

 

٦٤٢٦    
 تشـــــــــــرين  ١٨

 نـــــوفمرب/الثـــــاين
٢٠١٠ 

 مؤرخــــــــــة رســــــــــالة
ــرين ٨ ــاين تشـــــ  /الثـــــ

 موجهة ٢٠١٠ نوفمرب
ــن ــني مـ ــام األمـ  إىل العـ

 األمــــن جملـــس  رئـــيس 
(S/2010/575) 

ــرار مشــروع  مــن مقــدم ق
 وأملانيــا، الروســي، االحتــاد

ــا، ــا، وإيطاليـــــــ  وتركيـــــــ
 واململكـــــــــة وفرنســـــــــا،
ــدة  والنمســــــــا،، املتحــــــ

ــات ــدة والواليــــــ  املتحــــــ
)S/2010/582( 

ــرار   وإيطاليا أملانيا،  ١٩٤٨ القـــــــــــــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥ 

٦٥٢٩  
 مــــــايو/أيــــــار ٩

٢٠١١ 

 مؤرخــــــــــة رســــــــــالة
 ٢٠١١ مــــايو/أيــــار ٣

ــة ــني مــــن موجهــ  األمــ
 جملــس رئــيس إىل العــام
 (S/2011/283) األمن

ــا   وصــربيا تركي
 وكرواتيا

 لتنفيـذ  السـامي  املمثل
ــاق ــالم اتفــــ  يف الســــ
 واهلرســــك، البوســــنة
ــيس ــد ورئ  االحتــاد وف
   بالنيابة األوريب

ــاء مجيـــــع  أعضـــ
 وكـــــل الـــــس
 املدعوين

 

٦٦٥٩  
 تشـــــــــــرين  ١٥

 نـــــوفمرب/الثـــــاين
٢٠١١ 

 مؤرخــــــــــة رســــــــــالة
ــرين ٣ ــاين تشـــــ  /الثـــــ

 موجهة ٢٠١١ نوفمرب
ــن ــني مـ ــام األمـ  إىل العـ

 األمــــن جملـــس  رئـــيس 
(S/2011/682) 

 صـــــــــــــــــــربيا  
 وكرواتيا

 لتنفيـذ  السـامي  املمثل
ــاق ــالم اتفــــ  يف الســــ
 واهلرســــك، البوســــنة
ــيس ــد ورئ  االحتــاد وف
   األوريب

ــاء مجيـــــع  أعضـــ
 وكـــــل الـــــس
 املدعوين
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 أخرى وثائق   الفرعي البند اجللسة والتاريخ
الدعوات عمال 

   ٣٧ باملادة
ــال   ــدعوات عمـــــ الـــــ

 املتكلمون وغريها ٣٩ باملادة

ــرار ــوي القــــــــ ت والتصــــــــ
- املعارضون - ؤيدونامل(

 )املمتنعون عن التصويت

       ٦٦٦١    
 تشـــــــــــرين  ١٦

 نـــــوفمرب/الثـــــاين
٢٠١١ 

 مؤرخــــــــــة رســــــــــالة
ــرين ٣ ــاين تشـــــ  /الثـــــ

 موجهة ٢٠١١ نوفمرب
ــن ــني مـ ــام األمـ  إىل العـ

 األمــــن جملـــس  رئـــيس 
(S/2011/682) 

 مؤرخــــــــــة رســــــــــالة
ــرين ١٥ ــاين تشـــ  /الثـــ

 موجهة ٢٠١١ نوفمرب
ــن ــني مـ ــام األمـ  إىل العـ

 األمــــن جملـــس  رئـــيس 
(S/2011/717) 

ــرار مشــروع  مــن مقــدم ق
 وإسـبانيا  الروسـي،  االحتاد

 وإيطاليـــــــــا،  وأملانيـــــــــا،
ــال، ــا، والربتغـــــ  وفرنســـــ
ــة ــدة واململكـــــــ ، املتحـــــــ
 والواليــــــات ونيجرييــــــا،

 (S/2011/713) املتحدة

ــرار   وإيطاليا إسبانيا  ١٩١٩ القـــــــــــــــــــ
)٢٠١٠(    

٠-٠-١٥ 

    
 ،)١٩٩٨( ١١٦٠ األمــــــن جملــــــس قــــــرارات  - باء

 ،)١٩٩٨( ١٢٠٣ و ،)١٩٩٨( ١١٩٩ و
  )١٩٩٩( ١٢٤٤  و ،)١٩٩٩( ١٢٣٩  و

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

 املعنـون  البنـد  إطـار  يف واحـدة  مغلقـة  جلسـة  منها جلسة، ١١
ــرارات” ــن جملـــــــس قـــــ  ١١٩٩ و ،)١٩٩٨( ١١٦٠ األمـــــ
 ،)١٩٩٩( ١٢٣٩ و ،)١٩٩٨( ١٢٠٣ و ،)١٩٩٨(
ــات، ويف. “)١٩٩٩( ١٢٤٤ و ــاقش اجللســـــ ــس نـــــ  الـــــ

 ذلـــك يف مبـــا ،)١٩٩٩( ١٢٤٤ بـــالقرار املتصـــلة التطـــورات
ــدالع ــف ان ــي العن ــة يف العرق ــن الشــمالية املنطق  ميتروفيتشــا م
 مشــروعية بشــأن الدوليــة العــدل حمكمــة مــن الصــادر واحلكــم

. ٢٠٠٨ عـام  يف واحـد  جانـب  مـن  كوسـوفو  استقالل إعالن
 األمـم  بعثة به تقوم الذي العمل على أيضا املناقشات وركزت
 مواضـــيع عـــن فضـــال كوســـوفو، يف املؤقتـــة لـــإلدارة املتحـــدة

 بسـيادة  املعنيـة  األورويب االحتـاد  بعثـة  دور ذلـك  يف مبا أخرى،
   .)٤٨٦(كوسوفو وقوة كوسوفو يف القانون

  
: ٢٠١٠ مـايو /أيـار  ١٧  و يناير/الثاين كانون ٢٢  

  العام لألمني اخلاص املمثل من مقدمة إحاطات

 ،٢٠١٠ مـايو /أيـار  ١٧ و ينـاير /الثـاين  كانون ٢٢ يف  
 اخلــاص املمثــل مــن كــل قــدمهما إحــاطتني إىل الــس اســتمع
ــيس العــام لألمــني ــة األمــم  ورئ ــإلدارة املتحــدة بعث ــة ل  يف املؤقت

ــل وأوجــز. كوســوفو ــه يف اخلــاص، املمث ــتني، إحاطتي  اإلعالمي
 يف العامــة احلالــة أن إىل وأشــار املنطقــة احلاصــلة يف التطــورات
 إىل االنتبـاه  لفـت  نفسـه،  الوقـت  ويف. حاليا مستقرة كوسوفو

 مشـــال  يف وخاصـــة  االســـتقرار،  وعـــدم  التقلـــب  احتمـــاالت 
 أنشـطة  ضمن املتحدة تواصل، األمم بعثة وذكر أن. كوسوفو

 حــل أجــل مــن احلميــدة مســاعيها أخــرى تضــطلع ــا، تقــدمي
 األطـراف  مجيـع  مـع  تعمـل  وهـي  األعراق، بني العملية املسائل

__________ 

ــم         )٤٨٦( ــة األم ــة بعث ــات بشــأن والي ــن املعلوم ــد م ــى مزي لالطــالع عل
القسـم  املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسـوفو، انظـر اجلـزء العاشـر،     

 “.عمليات حفظ السالم” ،األول




