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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتالً  التتتد وات
 37 ابملادة

 ابملتتتتادة  متتتتالً  التتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.6861 
 /الثتتتتام ترتتتتةيل 14

 2012 نوفمرب

 ترتتتتتتتتةيل 6 مؤرختتتتتتتة رستتتتتتتالة
 2012 نتتتتتتتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتتتتتتتام
 ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتتل موجهتتتتتة

 األمتتتتتتتتل جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس مىل
(S/2012/813) 

 معتتتتتتدم نتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع
 الةيفستتتي، ا حتتتتاد متتتل

 أملانيتتتتتتتتتتا، أذر يجتتتتتتتتتتال،
 الربتغتتتتتتتتتتتال، مي اليتتتتتتتتتتا،
 املمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتة فةنستتتتتتتتتتتتتتتتتا،
 التتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة،

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة:
(S/2012/830) 

 العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة
 يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك،

 يفمي اليا

   (2012) 2047 العةار  
15-0-0 

 الفصتتتتتتتتل مبوجتتتتتتتتب )املتدتتتتتتتت 
 السا ع(

S/PV.6966 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 14

2013 

 متتتايو/أاير 3 مؤرختتتة رستتتالة
 األمتتني متل موجهتة 2013
 جمدتتتتتتتتتتس رئتتتتتتتتتتيس مىل ال تتتتتتتتتام
 (S/2013/263) األمل

 العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة 
 يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك،

 يفصة يا يفكةيفاتيا،

 لتوفيتتتتتتت  الستتتتتتتامي املمثتتتتتتتل
 العوستتوة يف الستالم اتفتاق

 يففتتتتتتد يفرئتتتتتتيس يفاهلةستتتتتتك،
 األيفريف  ا حتاد

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتتتتس
 املد ويل

 

S/PV.7055 
 /الثتتتتام ترتتتتةيل 12

 2013 نوفمرب

 ترتتتتتتتتةيل 5 مؤرختتتتتتتة رستتتتتتتالة
 2013 نتتتتتتتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتتتتتتتام
 ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتتل موجهتتتتتة

 األمتتتتتتتتل جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس مىل
(S/2013/646) 

 معتتتتتتدم نتتتتتتةار مرتتتتتتةيفع
 الةيفستتتي، ا حتتتتاد متتتل

 أملانيتتتتتتتتتتا، أذر يجتتتتتتتتتتال،
 فةنستتتتتتتتتتتتتتتتا، مي اليتتتتتتتتتتتتتتتا،
 املمدكتتتتتتتة لكستتتتتتتمربغ،
 التتتتتتتتتو ايت املتحتتتتتتتتتدة،

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة:
(S/2013/652) 

 العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة
 يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك،

 يفمي اليا يفأملانيا،

   (2013) 2123 العةار  
15-0-0 

 الفصتتتتتتتتل مبوجتتتتتتتتب )املتدتتتتتتتت 
 السا ع(

S/PV.7057  
 /الثتتتتام ترتتتتةيل 12

 2013 نوفمرب

 ترتتتتتتتتةيل 5 مؤرختتتتتتتة رستتتتتتتالة
 2013 نتتتتتتتتتتتتتتتوفمرب/الثتتتتتتتتتتتتتتتام
 ال تتتتتام األمتتتتتني متتتتتل موجهتتتتتة

 األمتتتتتتتتل جمدتتتتتتتتس رئتتتتتتتتيس مىل
(S/2013/646) 

 العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة 
 يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك،

 يفصة يا يفكةيفاتيا،

 لتوفيتتتتتتت  الستتتتتتتامي املمثتتتتتتتل
 العوستتوة يف الستالم اتفتاق

 يففتتتتتتد يفرئتتتتتتيس يفاهلةستتتتتتك،
 األيفريف  ا حتاد

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتتتتس
 املد ويل

 

 
 أدىل  ئب رئيس يففد ا حتاد األيفريف  لدى األمم املتحدة  عيال. )أ( 

   
 1199و  (199٨) 1160قززرارات جملززس األمززن  - ابء

 1239 و (199٨) 1203و  (199٨)
 (1999) 1244و  (1999)

 
 عرض عام 
ختتتتتتتتتالل الفتتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتتد ا ستتتتتتتتتت ةا ،  عتتتتتتتتتد جمدتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتل  

نتتتتتتتتةارات جمدتتتتتتتتس األمتتتتتتتتل ”جدستتتتتتتتات تت دتتتتتتتتق ابلعوتتتتتتتتد امل وتتتتتتتتول   تتتتتتتتام
، (199٨) 1203، يف (199٨) 1199(، يف 199٨) 1160

يفيف ذتتتتت ه اجلدستتتتتتات، “. (1999) 1244، يف (1999) 1239 يف
 نش اجملدس الت ورات السياسية يف كوسوفو، مع الرتكيل  دى احلاجة 
مىل أل تستتتتانف  دغتتتةاد يف ةشتتتتيوا احلتتتوار الثوتتتائي التتت ي ييستتتةه ا حتتتتاد 
األيفريف ، فنال  ل توفي  ا تفاق األيفل  دى املعادمل املوظمة لت عيتع 

ةيرتتتتيوا يف دغتتتةاد. كمتتتا ركتتتل اجملدتتتس  دتتتى أ متتتال   ثتتتة ال النتتتات  تتتني  

، يفكتتتتت لك ديفر   ثتتتتتة (6٨7)األمتتتتم املتحتتتتتدة لتتتتادارة املؤنتتتتتتة يف كوستتتتوفو
ا حتتتتتتاد األيفريف  امل ويتتتتتة  ستتتتتيادة العتتتتتانول يف كوستتتتتوفو )  ثتتتتتة ا حتتتتتتاد 

 األيفريف (، يفنوة كوسوفو، يفموظمة األمل يفالت ايفل يف أيفريفاب. 
 

إحاطززززة بشزززز ن احلالززززة يف كوسززززوفو وأنشززززطة بعثززززة األمززززم  
 املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو

، استتتتتتتتتمع اجملدتتتتتتتتس مىل محاقتتتتتتتتة 2012شتتتتتتتتعا /فرباية  ٨يف  
ندمها األمني ال ام املسا د ل مديات حفظ السالم، ال ي  حظ أن  

احلالة فيها   تلال ذرتة. يفحتث رغم  ودة اهلديفء مىل كوسوفو م  أل 
اجملدتتتتس  دتتتتى جتديتتتتد اذتمامتتتت  حلتتتتل اخلالفتتتتات التتتتيت قتتتتال أمتتتتدذا  تتتتني 
ال تتتةفني يفتوقيتتتد الستتتالم يفا ستتتتعةار  دتتتى املتتتدى ال ويتتتل يف املو عتتتة. 

__________ 

لالقتتتالع  دتتتى املليتتتد متتتل امل دومتتتات  رتتتال يف يتتتة   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة،  (6٨7)
 .“ مديات حفظ السالم”أيف ،  العسمانظة اجللء ال اشة، 
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يففيمتتتا يت دتتتق  رتتتمال كوستتتوفو، أشتتتار مىل جهتتتود   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة 
ستتتعةار احلالتتة. يف  ثتتة ا حتتتاد األيفريف  يفنتتوة كوستتوفو متتل أجتتل حتعيتتق ا

يفأ دتتتت  أينتتتتا  تتتتل محتتتتةاز تعتتتتدم كعتتتت  يف احلتتتتوار التتتت ي ييستتتتةه ا حتتتتتاد 
األيفريف   ني  ةيرتيوا يف دغةاد. يف اليفة  دى ذلك، حث اجلتانعني  دتى 

 .(6٨٨)مواصدة التلامهما ابملراركة يف حوار  واء
يف شتتد اثتتل صتتة يا األ نتتاء اجلتتدد يف اجملدتتس ا ستتتمةار يف  

ا متوتتتاع  تتتتل ا  تتترتاف اي حتتتتل ملرتتتتكدة كوستتتوفو   يكتتتتول نتاجتتتتا 
متتتتتتتني  تفتتتتتتتاق  تتتتتتتني ال تتتتتتتةفني. يفيف م تتتتتتتة  الت ديتتتتتتتق  دتتتتتتتى تعةيتتتتتتتة األ

، نال من  يتفق مع الد وة مىل د م ديفر   ثة األمم املتحدة، (6٨9)ال ام
  سيما يف تسهيل الت امل  ني أصتحاب املصتدحة كافتة. كمتا أ تةب 
 تل رأي مفتتاده أل الستت ي مىل حتعيتتق نتتائ  ختتار  مقتتار املفايفضتتات، 
مبتتتتا يف ذلتتتتك متتتتل ختتتتالل الستتتت ي لدحصتتتتول  دتتتتى ا رتافتتتتات جديتتتتدة 

متتتتتل جانتتتتتب يفاحتتتتتد، يفكتتتتت لك احملتتتتتايف ت املثتتتتت ة ر تتتتتالل ا ستتتتتتعالل 
، غت  جمتد، “لرتق ال ةيتق  وتوة مىل املوظمتات الديفليتة”لالنعستامات 

 .(690) ل ل  مةديفد  كسي
يفمل  حية أخةى، أشار السيد أنور خوجة، مع تستديط النتوء  

 دتتتتتتى التعتتتتتتدم احملتتتتتتةز، يفكتتتتتت لك التحتتتتتتدايت الةاذوتتتتتتة يف كوستتتتتتوفو، مىل أل 
ا  تتتتترتاف الكامتتتتتل ابستتتتتتعالل العدتتتتتد يععتتتتتى ذتتتتتدفا ذامتتتتتا لدغايتتتتتة حلكومتتتتتة  
كوستتتتتوفو. يفأ تتتتتةب  تتتتتل رأي مفتتتتتاده أل  دتتتتتى صتتتتتة يا أل توفتتتتت  التلاماهتتتتتتا 

ا تفانتتتات   تستتتايفي ”و، مرتتت ا مىل أل مبوجتتتب ا تفانتتتات متتتع كوستتتوف
. يفأكتتد أل توفيتت  خ تتة أذتيستتاري ذتتو “شتتيئا مذا مل توضتتع موضتتع التوفيتت 

 .(691)أفنل مقار لدمراركة السياسية يفالدميعةاقية جلميع صةب كوسوفو
يفشدد أ ناء اجملدس، يف ت ديعاهتم،  دى ضةيفرة أل يواصتل   

ا حتتتاد األيفريف  متتل أجتتل كتتال اجلتتانعني ا لتتتلام ابحلتتوار التت ي ييستتةه 
حتعيق السالم الدائم يفا ستعةار يف املو عة. يفأ ةب كث  مل املتكدمني 
 تتتل تعتتتديةذم جلهتتتود   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة متتتل أجتتتل الت تتتايفل متتتع   ثتتتة 
ا حتتتتتاد األيفريف  يفنتتتتوة كوستتتتوفو لتهدئتتتتة التتتتتوتةات يف  تتتتال كوستتتتوفو، 

دد متتتل املتكدمتتتني . يفأيتتتد  تتت(692)يفكتتت لك تيستتت  ا ستتتتعةار يف املو عتتتة
__________ 

(6٨٨) S/PV.6713 5-2، الصفحات. 

(6٨9) S/2012/72 . 

(690) S/PV.6713 ٨-5، الصفحات. 

 .15-٨املةجع نفس ، الصفحات  (691)

)ا حتتتاد الةيفستتي(؛  16)صتتة يا(؛ يفالصتتفحة  7املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (692)
 21)أملانيتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  20)الصتتتتتتتتني(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  17يفالصتتتتتتتتفحة 

 )ابكستال(.  29)أذر يجال(؛ يفالصفحة 

 مل فةنة ال مل اخلاصة امل وية ابلتحعيق التا  ة لع ثة ا حتاد األيفريف  
، (693)املكدفتتة ابلتحعيتتق يف مجيتتع اد تتاءات ا جتتتار ابأل نتتاء العرتتةية

يف حني أ ة ت ديفل أخةى  ل رأي مفاده أن  يوعغي الرةيفع يف ذت ا 
 .(694)التحعيق حتت مشةاف جمدس األمل يفاألمم املتحدة

 
 ا نتذاابت العامة والرائسية الصربية 
، أفتاد املمثتل اخلتاص لامتني ال تام 2012أاير/مايو  14يف  

يفرئتتتتتيس   ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة انتتتتت  جتتتتتةى تيستتتتت   مديتتتتتة ا نتتتتترتاع يف 
ا نتدتتاابت الصتتة ية ال امتتة يفالةائستتية  ستتالم يفذتتديفء يف كوستتوفو، يف 

لت تتتايفل يف أيفريفاب . يفأضتتتاف أل موظمتتتة األمتتتل يفا2012أاير/متتتايو  6
نامتتتت  توظتتتيم يفتوفيتتت   مديتتتة تيستتت   اليتتتة املهويتتتة، مبستتتا ة متتتل نتتتوة  
كوسوفو يف  ثة ا حتاد األيفريف  يفسد ات كوسوفو، متاشيا مع أحكام 

. يفذكة أل اثوتني مل  ددايت  تال كوستوفو (1999) 1244العةار 
شة تا يف ت نفي  خ ط إلجةاء انتداابهتما احملدية خار  مقار العتةار 

، يف حتتظ أل كتتال متتل  دغتتةاد يفاجملتمتتع التتديفيل اختتت  (1999) 1244
يفأفتتاد أل التتةيفا ط  تتني مونفتتا   لتتعس فيتت   رتتال شتتة ية ذتت ه املستتالة. 

ديفل غةب العدعال يفا حتاد األيفريف  ن  تت خ توات كعت ة مىل األمتام 
ابختاذ نةاري موح صة يا مةكل العدد املةشح يفمقتالق دراستة جتديفى يف  
كوستتتتوفو. يفأ تتتتةب  تتتتل العدتتتتق متتتتل أل ان تتتتدام يفحتتتتدة اهلتتتتدف لتتتتدى 

ض اجلهات الفا دة الديفلية الةئيسية يؤدي يف   تض األحيتال مىل تعتوي
ستتتتد ة موظتتتتور ا حتتتتتاد األيفريف  لدمو عتتتتة. يفد تتتتا أ نتتتتاء اجملدتتتتس مىل 
ا تمتتاد هنتتت  استتتعاني جملاهبتتتة التحتتدايت املستتتتمةة يف كوستتوفو يفحتتتثهم 
 دتتتتتى استتتتتتددام نفتتتتتوذذم يفستتتتتد تهم متتتتتع األقتتتتتةاف لترتتتتتجي ها  دتتتتتى 
املرتتاركة يف ال متتل  ويتتة صتتادنة متتل أجتتل التوصتتل مىل حدتتول جوذةيتتة 

 .(695)يفمستدامة
أ دتتتتتل اثتتتتتل صتتتتتة يا أل مونتتتتتف  دتتتتتده الثا تتتتتت مزاء مرتتتتتاركة يف  

ا حتتتتتتاد األيفريف  يف كوستتتتتوفو مل يتغتتتتت  يفحتتتتتث ا حتتتتتتاد األيفريف   دتتتتتى 
احملافظتتة  دتتى جهتتتوده احلياديتتة  غيتتة هتيئتتتة األجتتواء املؤسستتية املفعتتتودة 

__________ 

)أملانيتتتتا(؛  20)الستتتتيد خوجتتتتة(؛ يفالصتتتتفحة  ٨املةجتتتتع نفستتتت ، الصتتتتفحة  (693)
تحتتتتدة(؛ يفالصتتتتفحة )املمدكتتتتة امل 24)اهلوتتتتد(؛ يفالصتتتتفحة  22يفالصتتتتفحة 

)كولومعيتتتتا(؛  30)الربتغتتتتال(؛ يفالصتتتتفحة  27)فةنستتتتا(؛ يفالصتتتتفحة  26
 )الو ايت املتحدة(. 33يفالصفحة 

)ا حتتتاد الةيفستتي(؛  16)صتتة يا(؛ يفالصتتفحة  7املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (694)
 )أذر يجال(. 21)الصني(؛ يفالصفحة  17يفالصفحة 

(695) S/PV.6769 5-2، الصفحات . 

https://undocs.org/ar/S/PV.6713
https://undocs.org/ar/S/2012/72
https://undocs.org/ar/S/PV.6713
https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ar/S/PV.6769
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يف اإلندتتتيم. يفأ تتتةب أينتتتا  “العائستتتة”يفحتستتتني الظتتتةيفف ا جتما يتتتة 
تواصتل العيتام حبمدتة تةيفيتع ضتد الصتة يني   ل رأي مفتاده أل  ةيرتتيوا

يف كوسوفو. يفأكد يف م ة  ا  رتاف ابجلهود اليت تع هلا   ثة األمم 
املتحتتدة يفموظمتتة األمتتل يفالت تتايفل يف أيفريفاب، يف مجدتتة أمتتور، يف تيستت  

 .(696)ا نتداابت، أل صة يا   تلال مدتلمة متاما   مدية احلوار
يف تتتدد الستتتيد أنتتتور خوجتتتة الوعتتتا  التتتيت تت دتتتق مبتتتا تعتتتوم  تتت    

كوسوفو لتوقيد كيال الديفلة، يفمدما  ال ائفة الصة ية يف اإلدارة  دى 
الصتتتت يديل املةكتتتتلي يفاحملدتتتتي يف الرتتتتمال، يفاحلتتتتوار الفتتتت   تتتتني كوستتتتوفو 

، فنتتال  تتل ال النتتات  تتني ا حتتتاد األيفريف  يفكوستتوفو. يفأشتتار يفصتتة يا
مىل أنت   وتتدما أجةيتت ا نتدتتاابت الةائستية يفالربملانيتتة يف صتة يا، كتتال 
مبعتتتتتتديفر الصتتتتتتةب التتتتتت يل ي يرتتتتتتول يف كوستتتتتتوفو اإلد ء اصتتتتتتواهتم يف 
ا نتدتتتاابت. يفأشتتتار أينتتتا مىل أل صتتتة يا مل تتتتوظم انتدتتتاابت حمديتتتة يف 

  ال كوسوفو، يفذلك مؤشة جيد  دى أل صة يا العددايت الثال  يف
 . (697)“ابلوانع املتمثل يف استعالل كوسوفو” دأت تععل 
يفرحب أ ناء اجملدس ابن عاد ا نتداابت ال امة الصة ية يف  

أجتتتتواء ذادئتتتتة يفستتتتدمية يفكانتتتتت هلتتتتم ت ديعتتتتات  دتتتتى التحتتتتدايت التتتتيت 
ديفر   ثتة  صودفت، يفك لك الت ورات اإلجيا يتة األختةى، مبتا يف ذلتك

األمم املتحدة يفموظمة األمل يفالت ايفل يف أيفريفاب يف  ثة ا حتاد األيفريف  
يفنوة كوسوفو يف تيس  مجةاء ا نتداابت. يفرحعوا ابلتعدم احملتةز حتىت 
ذلك احلني يف التكامل األيفريف  يفحثوا ال تةفني  دتى مواصتدة املرتاركة 

األيفريف . يفأشتتتار يفاحلفتتتاظ  دتتتى ا لتتتتلام ابحلتتتوار التتت ي ييستتتةه ا حتتتتاد 
م ظم املتكدمتني مىل أنت  يوعغتي هتيئتة الظتةيفف لد تودة ال و يتة يفاالموتة 
لدمرتتةديل، فنتتال  تتل احلفتتاظ  دتتى املوانتتع الثعافيتتة يفالديويتتة. يفأ تتةب 

. يفشتتتدد (69٨) تتتدد متتتل املتكدمتتتني  تتتل العدتتتق  رتتتال محايتتتة األنديتتتات
يتتتة   تتتض املتكدمتتتني  دتتتى أنتتت  يوعغتتتي أل حتتتتافظ مجيتتتع املوظمتتتات الديفل

ال امدتتتتتتتتة يف كوستتتتتتتتوفو  دتتتتتتتتى مونتتتتتتتتف حمايتتتتتتتتد متتتتتتتتل حيتتتتتتتتث املةكتتتتتتتتل يف 
 . (699)يف ايهتا توفي 

__________ 

 . 10-5املةجع نفس ، الصفحات  (696)

 .14-10املةجع نفس ، الصفحات  (697)

 24)املمدكة املتحتدة(؛ يفالصتفحة  22يف  21املةجع نفس ، الصفحتال  (69٨)
  )غواتيما (. 30)اهلود(؛ يفالصفحة 

)ا حتتتاد الةيفستتي(؛  16)صتتة يا(؛ يفالصتتفحة  4املةجتتع نفستت ، الصتتفحة  (699)
)جوتتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتتا(؛  1٨)ابكستتتتتتتتتتتتتال(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة  17يفالصتتتتتتتتتتتتفحة 

 )اهلود(.  24 يفالصفحة

، نتال املمثتل اخلتاص لامتني 2012آب/أغس س  21يفيف  
ال تام، يف محاقتة نتدمها مىل اجملدتس، منت ، يففعتا لتعييمت ، ذوتاك حاجتة 
مدحتتة مىل تواصتتل ديفيل سياستتي متتدريفس يفأكثتتة نرتتاقا متتع ال تتةفني. 

احلتوار  تني  دغتةاد يف ةيرتتيوا  عيتادة ا حتتاد األيفريف  يفأفاد أل جدستات 
ظدتتت م دعتتة  ستتعب ا نتدتتاابت ال امتتة التتيت جتتةت يف صتتة يا ختتالل 
أاير/مايو يفال مدية السياسية اليت أفنت مىل ترتكيل حكومتة جديتدة 

، يفأ تتتةب  تتتل األمتتتل يف أل يستتتتانف نةيعتتتا 2012متوز/يوليتتت   27يف 
يف . يفذكتتتتة أل التوستتتتيق  تتتتني الع ثتتتتة احلتتتتوار التتتت ي ييستتتتةه ا حتتتتتاد األيفر 

يفالكيتتا ت املكدفتتة ديفليتتا  و ايهتتتا يف كوستتوفو يةمتتي مىل د تتم التعتتدم 
التتت ي متتتتس احلاجتتتة مليتتت  يف جمتتتا ت محايتتتة حعتتتوق اإلنستتتال، يف تتتودة 

 .(700)املرةديل داخديا يفالالجئني، يفحتديد مص  املفعوديل
يفأكد اثل صة يا أل حسم مسالة الوضتع الوهتائي لكوستوفو  

يفميتوذيتا متل ختتالل  مديتة تفتتايف  يفحتوار لختت  يف احلستعال املصتتاحل 
األلعتتتتتتام يفالصتتتتتتة  يفمجيتتتتتتع التتتتتت يل  املرتتتتتتةيف ة لد وائتتتتتتف ذات األصتتتتتتل

ي يرتتتول يف كوستتتوفو اتتتتل أذتتتم أيفلويتتتة لتتتدى حكومتتتة  دتتتده املوتدعتتتة 
حتتتديثا، مؤكتتتدا  دتتتى مونتتتف  دتتتده املتمثتتتل يف  تتتدم ا  تتترتاف ر تتتالل 
استتتتعالل كوستتتوفو متتتل جانتتتب يفاحتتتد. يفأشتتتار مىل اإلصتتتالحات التتتيت 
ابشتتتتتةهتا الستتتتتد ات يف  ةيرتتتتتتيوا التتتتتيت يتونتتتتتع مبوجعهتتتتتا ملغتتتتتاء الستتتتتد ة 

يف كوستتوفو  دتتى الوحتتو املعتتني يف تعةيتتة التوفي يتتة لدموظمتتات الديفليتتة 
األمتتني ال تتام، فتتا ةب  تتل رأي مفتتاده أل جمدتتس األمتتل ذتتو املؤسستتة 
الرة ية الوحيدة اليت لديها سد ة مجةاء ذ ه التغي ات. يفأ ةب أينا 
 ل العدق مزاء التهديدات األموية اليت تواجهها ال ائفة الصة ية يف كل 

أهنتتتا يف جممدهتتتا جتتتلء متتتل محدتتتتة متتتل  تتتال كوستتتوفو يفجووهبتتتا، يفا تتتترب 
 .(701)موظمة لدتدويف تستهدف صةب كوسوفو

يفأ ةز السيد ذاشم اثتري يف  يان  الت ورات املت دعتة  وهايتة   
، يفاحلالتتتتتتة يف العدتتتتتتدايت استتتتتتتعالل كوستتتتتتوفو حتتتتتتتت اإلشتتتتتتةاف التتتتتتديفيل

الرتتمالية، يفآفتتاق انتتدما  كوستتوفو يف املؤسستتات األيفريف يتتة. يفنتتال مل 
حكومة كوسوفو ند توصدت مىل اتفاق مع موظمة األمل يفالت تايفل يف 
أيفريفاب  رتتتال ماتحتتتة الفةصتتتة لصتتتةب كوستتتوفو التتت يل امدتتتول جوستتتية 
 ملديفجتتتتتة لدتصتتتتتويت يف ا نتدتتتتتاابت الصتتتتتة ية األختتتتت ة. يففيمتتتتتا يت دتتتتتق
ابحلوار الف   ني كوسوفو يفصة يا، أشار مىل أن    ميكتل محتةاز تعتدم 
حعيعي يف احلوار م  مذا جةى توفي  ا تفانات توفي ا كامال، يفلت لك 

__________ 

(700) S/PV.6822 4-2، الصفحات. 

 .9-4املةجع نفس ، الصفحات  (701)
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د تتتتتا صتتتتتة يا مىل الوفتتتتتاء مبتتتتتا مت ا تفتتتتتاق  ديتتتتت  ختتتتتالل ذتتتتت ه ال مديتتتتتة.  
أكتتتد جمتتتددا أل ت عيتتتع ال النتتتات متتتع صتتتة يا ذتتتو أيفلويتتتة ابلوستتتعة  كمتتتا

 .(702)لكوسوفو
يفرحب أ ناء اجملدس ابحلكومتة املرتكدة حتديثا يف صتة يا،   

يفشتتتدديفا  دتتتى أ يتتتة استتتتئواف احلتتتوار التتت ي ييستتتةه ا حتتتتاد األيفريف ، 
فنتتتال  تتتل توفيتتت  ا تفانتتتات التعويتتتة التتتيت مت التوصتتتل مليهتتتا ستتتا عا يف 
احلتتتوار ابلت تتتايفل متتتع   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف  ثتتتة ا حتتتتاد األيفريف  يفنتتتوة  

يفرحب   ض األ ناء  عيام حكومة كوسوفو  فتح مكتب كوسوفو. 
مداري يف  تال ميرتيففيترتتا يهتتدف مىل تتوف  اخلتتدمات لدمتتواقوني متتل 

، يف حتني أ ة تت ديفل أختةى  تل ندعهتا (703)ذلك اجللء مل كوسوفو
متتتتل أل حتتتتتول األمتتتتوال املدصصتتتتة لع ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتمويتتتتل ذتتتت ا 

 .(704)املكتب
 

ييسزر  ا حتزاد األورويب بزني بلغزراد  استئناف احلزوار الزني 
 وبريشتينا

، حتتد  املمثتل اخلتاص 2012ترةيل الثتام/نوفمرب  27يف  
لامني ال ام ابلتفصيل  ل املواسعات يفاألنر ة الةئيسية يف كوسوفو، 
يفأ دتتت   تتتل التعتتتدم الكعتتت  احملتتتةز ختتتالل اجلدستتتتني اجلديتتتدتني لدحتتتوار 

ترتةيل  19أليفريف  امل عتودتني يف الةفيع املستوى ال ي ييسةه ا حتاد ا
. يفنتال مل التتل يمني، 2012ترتةيل الثتتام/نوفمرب  7األيفل/أكتتو ة يف 

رئتتتيس يفزراء صتتتة يا، ميفيكتتتا داترتتتيش، يفرئتتتيس يفزراء كوستتتوفو، ذاشتتتم 
اثتري، توليا زمام العيتادة املعاشتةة يف ذت ه ال مديتة، يفاجتم تا يف تدتك 

كوتتتتا متتتتل ا تفتتتتاق  دتتتتى املواستتتعات أليفل متتتتةة كةئيستتتتني لوفتتتتديهما، يفمت
خ تتوات مدموستتة لدمنتتي نتتدما يف احلتتوار   ةيعتتة أكثتتة  معتتا يفأ  تتد 
مدى. يفأثإ  ديهما ملا أظهةاه مل مرادة سياسية يفشجا ة لدرتةيفع يف 
ال متتل م تتا متتل أجتتل م تتادة صتتياغة ال النتتات  تتني  دغتتةاد يف ةيرتتتيوا. 
رة يفأ ةب  تل األمتل يف أ  يعتصتة أ نتاء اجملدتس  دتى اإلشتادة مبعتاد

الل يمني مل اجلة العنتااي يف احلتوار  دتى مستتوى أ دتى،  تل أل يتوفةيفا 
أينا املوارد املواسعة يفاملساندة السياسية لترجيع ا تفانتات املستتدامة 
يفلييتتدذا.  يتتد أنتت  نظتتةا لت عيتتد العنتتااي التتيت ظدتتت ت تتوق التعتتتدم يف  

اد اجلتتانعني، أشتتار مىل أنت  ستتيكول متتل غت  امل عتتول أل نتونتتع مجيتت كتال
__________ 

 . 14-9املةجع نفس ، الصفحات  (702)

)أملانيتا(،  20)املمدكة املتحدة(؛ يفالصفحة  16نفس ، الصفحة املةجع  (703)
 )الو ايت املتحدة(. 25يفالصفحة 

 )غواتيما (. 29)ا حتاد الةيفسي(؛ يفالصفحة  20املةجع نفس ، الصفحة  (704)

احلدتتول  ستتهولة أيف  ستتة ة. فاحلالتتة يف  تتال كوستتوفو   تتتلال ذرتتة. 
يفأضاف أن  يستةه، فيمتا يت دتق  توستيق الوجتود التديفيل، م تالغ اجملدتس 
ال   ثتتة األمتتم املتحتتدة توفتت  يف يتهتتا كجتتلء متتل فةيتتق حعيعتتي يرتتمل 
نتتتتوة كوستتتتوفو، يف  ثتتتتة ا حتتتتتاد األيفريف ، يفموظمتتتتة األمتتتتل يفالت تتتتايفل يف 

 .(705)املمثل اخلاص لالحتاد األيفريف  يف كوسوفوأيفريفاب، يف 
ةاب  تتل م ارضتتة اإلجتتةاءات أحاديتتة يفأشتتار اثتتل صتتة يا، م تت  

اجلانتتب املتدتت ة متتل أي قتتةف كتتال، أل صتتة يا تواصتتل ت ليتتل يفتوفيتت  
سياسة مجياد حدول ستدمية متل ختالل مجتةاء حتوار  وتاء متع  ةيرتتيوا. 
يفأ ةب  ل ا تعاده ان  يوعغي أل يكول لع ثة األمم املتحدة ديفر ذام 

ل لدم دومتتات يفتعتتتدمي يف استتتكمال احلتتوار،  غيتتتة كفالتتة التعتتادل الف تتتا
التعارية مىل جمدس األمل. يفشدد ك لك  دى أل الديفر التوفي ي لع ثة 
ا حتتتاد األيفريف  جيتتب أ  يتغتت  ألنتت  ي تتد أينتتا ديفرا حامستتا يف توفيتت  

 .(706)ا تفانات اليت مت التوصل مليها
يف دتتق الستتيد أنتتور خوجتتة  دتتى منامتتة  النتتات ت انديتتة متتع  

ا حتتتتتاد األيفريف  يف دتتتتى املةحدتتتتة اجلديتتتتدة متتتتل ال النتتتتات الثوائيتتتتة  تتتتني  
كوستتتوفو يفصتتتة يا. يفابإلشتتتارة مىل نتتتةار الفةيتتتق التتتتوجيهي التتتديفيل مهنتتتاء 

الو تتتاق اإلشتتتةاف  دتتتى استتتتعالل كوستتتوفو، أكتتتد أنتتت  نتيجتتتة ملمارستتتة 
الكامل لسيادهتا.  يتد أنت  ت هتد ال كوستوفو ستتععى مدتلمتة ابلت تايفل 

 .(707)الوثيق مع الع ثات التعوية الديفلية للايدة ت ليل التعدم يف العدد
يفأشتتتتتار أ نتتتتتاء اجملدتتتتتس مىل أل احلالتتتتتة األمويتتتتتة يف كوستتتتتوفو  

م . غت  أهنت(70٨)ذادئة نسعيا،  دتى الوحتو املعتني يف تعةيتة األمتني ال تام
أ ة تتوا  تتل ندعهتتم مزاء احلالتتة اهلرتتة يف  تتال كوستتوفو. يفأيتتديفا أنرتت ة 
  ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة يفرحعتتتوا ابستتتتئواف ا حتتتتاد األيفريف  تيستتت  احلتتتوار 
الةفيتتع املستتتوى  تتني ال تتةفني. يفأيتتد   تتض األ نتتاء اجلهتتود الةاميتتة مىل 

، يف حتتني أكتتد آختتةيفل جمتتددا (709)مدمتتا  كوستتوفو يف اجملتمتتع التتديفيل
. يفأ تتتةب  تتتدد متتتل (710)مهتتتم لستتتيادة صتتتة يا يفستتتالمتها اإلنديميتتتةد 

__________ 

(705) S/PV.6872 4-2، الصفحات . 

 . ٨-5فس ، الصفحات املةجع ن (706)

 . 12-٨املةجع نفس ، الصفحات  (707)

(70٨) S/2012/818. 

(709) S/PV.6872 فةنسا(؛ يفالصفحة  17)أملانيا(؛ يفالصفحة  12، الصفحة(
 2٨)املمدكتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتفحة  23)توغتتتتتتتتتو(، يفالصتتتتتتتتتفحة  22

 )الو ايت املتحدة(. 

 21)ا حتتاد الةيفستي(؛ يفالصتفحة   16يف  15املةجع نفست ، الصتفحتال  (710)
 .  )الصني(  25)أذر يجال(؛ يفالصفحة 

https://undocs.org/ar/S/PV.6872
https://undocs.org/ar/S/2012/818
https://undocs.org/ar/S/PV.6872
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املتكدمني  ل ا تعتاده ال الع ثتة يوعغتي أل تواصتل ديفرذتا الةئيستي يف 
توستتيق مجيتتع اجلهتتود الديفليتتة يف كوستتوفو ضتتمل مقتتار مونفهتتا احملايتتد 

 .(711)(1999) 1244 دى الوحو املتوخى يف العةار 
، أ دتتتت  املمثتتتتل اخلتتتتاص لامتتتتني 2013آذار/متتتتارس  22يفيف  

ال تتام اجملدتتس ال التتةا   دغتتةاد يف ةيرتتتيوا املعاشتتة يف احلتتوار السياستتي 
الةفيتتتتع املستتتتتوى التتتت ي ييستتتتةه ا حتتتتتاد األيفريف  نتتتتد أستتتتفة  تتتتل   تتتتض 

ستتتعع  الت تتتورات اإلجيا يتتتة اهلامتتتة. يفأفتتتاد ال الةئيستتتني نتتتد اجتم تتتا يف
جتتو ت متتل احلتتوار ممجتتا  يف  ةيفكستتل، يفأشتتار مىل أل ذتت ه الدعتتاءات 
جمتم تتتة كانتتتت ميتتت ا   عتتتدء فصتتتل أساستتتي يفاترخيتتتي جديتتتد يف اجلهتتتود 
اجلما يتتتة الةاميتتتة مىل جتتتتايفز آاثر الوتتتلاع املاضتتتي. يفمتتتع ذلتتتك،   تتتتلال 
التحتتتتدايت كعتتتت ة  دتتتتى أر  الوانتتتتع، مبتتتتا يف ذلتتتتك احلتتتتواد  األمويتتتتة 

ك احلا ت املتكةرة لدتحةيض يف اخل اابت يفاملوانف مل السدعية يفك ل
نعتتل خمتدتتف اجلهتتات. يفشتتهد  تتال كوستتوفو أينتتا فصتتو  متتل التتتوتة 
املتلايد، مثل سدسدة احلواد  اليت استددمت فيها األجهلة املتفجتةة، 
يفموجتتة التدةيتتب ضتتد  تتدة معتتا ة ات  تتة لدصتتةب األرثتتوذكس، مبتتا يف 

ذكتتتةى احلتتتتةب ال امليتتتة الثانيتتتتة. ذلتتتك تتتتدم  نصتتتتب تتتت كاري لتدديتتتتد 
يفأ تتتتتتةب  تتتتتتل تةحيعتتتتتت  ابإلجتتتتتتةاءات املالئمتتتتتتة التتتتتتيت اختتتتتتت هتا ستتتتتتد ات  
كوستتتتوفو، يفموهتتتتا ختصتتتتي  أمتتتتوال  امتتتتة إلصتتتتالح الععتتتتور يفالوصتتتتب 
الت كارية يفم ادة  وائها. يفأشار ك لك مىل أل مهناء خمصصات امليلانية 

وتاة األكثتة ملكتب   ثة األمم املتحدة اإلداري يف ميرتيففيترتا نتو  الع
 .(712)يفظيفية املتاحة مل اجلة ذ ه املراكل مل خالل توافق االراء

ل يفكتتتتةر اثتتتتل صتتتتة يا مونتتتتف حكومتتتتت  املعتتتتدئي  رتتتتال م تتتتال 
استتتتعالل كوستتتوفو متتتل جانتتتب يفاحتتتد، يفلكوتتت  أكتتتد يف نفتتتس الونتتتت 

 . (713)التلامها  وجاح احلوار السياسي ال ي ييسةه ا حتاد األيفريف 
ابلتفصتتيل  تل التعتتدم يفحتتد  الستيد ذاشتتم اثترتي يف  يانت   

احملتتةز يف كوستتوفو يفأكتتد أل التتتلام  دتتده ابحلتتوار متتع صتتة يا يففعتتا لعتتةار 
، يفنتتتتتةارات اجلم يتتتتتة ذات الصتتتتتدة املت دعتتتتتة 64/29٨اجلم يتتتتتة ال امتتتتتة 

 كوستتتوفو، أييت يف امتثتتتال كامتتتل لدستتتتور يفنتتتوانني كوستتتوفو، يفأنتتت    
__________ 

)ابكستتتتتتتتال(؛  14)صتتتتتتتة يا(؛ يفالصتتتتتتتفحة  6املةجتتتتتتتع نفستتتتتتت ، الصتتتتتتتفحة  (711)
)فةنستتتا(؛ يفالصتتتفحة  17)ا حتتتتاد الةيفستتتي(؛ يفالصتتتفحة  15يفالصتتتفحة 

)جوتتتتتتوب  26)الصتتتتتني(؛ يفالصتتتتتفحة  25)أذر يجتتتتتال(؛ يفالصتتتتتفحة  21
 )اهلود(.  30)غواتيما (؛ يفالصفحة  2٨أفةيعيا(؛ يفالصفحة 

(712) S/PV.6939 5-2، الصفحات . 

 . 10-5املةجع نفس ، الصفحات  (713)

استي، ميكل أل تكول ذواك مفايفضتات  رتال الستيادة، أيف املةكتل السي
 .(714)أيف السالمة اإلنديمية لكوسوفو

يفرحتتب أ نتتاء اجملدتتس ابلتعتتتدم احملتتةز يف  تتدة جتتو ت متتتل  
احلتتوار السياستتي الةفيتتع املستتتوى التت ي ييستتةه ا حتتتاد األيفريف ، يفأثوتتوا 
 دى اجلهود اليت متا  تةح يعت هلا ال ةفتال لتو ت عيتع ال النتات  يوهمتا. 

األمويتتة،   ستتيما يف الرتتمال، يفأ ة تتوا  تتل ندعهتتم مزاء ذراشتتة احلالتتة 
مبتتتتتتتتا يف ذلتتتتتتتتك اهلجمتتتتتتتتات األختتتتتتتت ة ضتتتتتتتتد املوانتتتتتتتتع الديويتتتتتتتتة يفالثعافيتتتتتتتتة 
األرثوذكستتية. يف تتاليفة  دتتى ذلتتك، توتتايفلوا مستتالة فةنتتة ال متتل اخلاصتتة 
امل وية ابلتحعيق التا  ة لع ثة ا حتاد األيفريف  يفالتديفر اهلتام لع ثتة األمتم 

 املو عة، فنال  ل الت تايفل املتحدة يفمسا تها يف حتعيق ا ستعةار يف
 مع الوجود الديفيل االخة يفالسد ات احملدية يف كوسوفو.

 
ا تفزززاق األول علزززى املبزززادل املنظمزززة لتطبيزززع العالقزززات  

 بلغراد وبريشتينا بني
، أفاد املمثل اخلاص لامني ال ام أن  2013حليةال  14يف  
األيفىل، أنتتتتت  مت التونيتتتتتع ابألحتتتتتةف  2013نيستتتتتال/أ ةيل  19يف يتتتتتوم 

 عتتتتتب مفايفضتتتتتات سياستتتتتية صتتتتت عة يستتتتتةهتا املمثدتتتتتة الستتتتتامية لالحتتتتتتاد 
األيفريف  امل ويتتتتة ابلرتتتتؤيفل اخلارجيتتتتة يفالسياستتتتية األمويتتتتة،  دتتتتى اتفتتتتاق 
اترخيي  رتال املعتادمل املوظمتة لت عيتع ال النتات  تني  دغتةاد يف ةيرتتيوا. 

 نع ة يفيو   دى منراء را  ة/ 15يفأشار مىل أل ا تفاق يتالف مل 
ة لدعددايت الصة ية تتكفل مبجمو ة متل ا ختصاصتات املت دعتة مجا 

 2013حبيتاة الرت ب اليوميتتة، يفيتتوخى  عتد انتدتتاابت حمديتة يف  تتام 
يف  دتتدايت كوستتوفو الرتتمالية  تيستت  متتل موظمتتة األمتتل يفالت تتايفل يف 
أيفريفاب. كمتتا ت هتتد كتتل قتتةف متتل ال تتةفني   تتدم  ةندتتة تعتتدم اجلانتتب 

مل مع ا حتاد األيفريف . يفأضاف أل ال ةفني االخة يف مساره يف التكا
أاير/مايو، كدليل  دى التلامهما،  دى خ تة لتوفيت   22اتفعا يف يوم 

نيستتتال/أ ةيل. غتتت  أنتتت  أشتتتار مىل أل  19األحكتتتام التتتواردة يف اتفتتتاق 
التهديد املتمثل يف  دم ا ستعةار   يلال نائما يف املوتاقق احلساستة، 

حد سواء. يفأ ةب  ل رأيت  ال ا تفتاق   ال يفجووب هنة ميعار  دى
م از اترخيي يفخ توة حامستة مىل األمتام لعدغتةاد يف ةيرتتيوا، فرتدد  دتى 
أل توفيتت  ا تفانتتات التتيت مت التوصتتل مليهتتا ستتيت دب ال متتل اجلتتاد متتل 

__________ 

 . 19-10املةجع نفس ، الصفحات  (714)

https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ar/S/PV.6939
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لدل ال ةفني يفالد م الف تال متل اجملتمتع التديفيل، مؤكتدا أل   ثتة األمتم 
 .(715)دداملتحدة تع ل جهودا يف ذ ا الص

ا كع ة يفأظهة مةيفنة يفأ دل اثل صة يا أل  دده استثمة جهود 
شتتتديدة أثوتتتاء احلتتتوار، يفأشتتتار مىل أل صتتتة يا ستتتتععى، يفذتتتي ماضتتتية يف 
ذتت ه ال مديتتة، مسرتشتتدة اب  تعتتاد الثا تتت ال املفايفضتتات ميكتتل أل 
تفني مىل حل مععول لدجميع. يفابإلشارة مىل احلتوار السياستي الت ي 

حتكم ا تفاق األيفل  رال املعادمل اليت ”امتد لستة أشهة يفأسفة  ل 
،  حتتتظ أل صتتتة يا مصتتتممة  دتتتى توفيتتت  ا تفتتتاق. “ت عيتتتع ال النتتتات

يفيف الونت نفست ، أ تةب  تل العدتق مزاء ذراشتة احلالتة األمويتة يفأكتد 
أنتتتتت    غتتتتتإ  تتتتتل ديفر   ثتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة يف حتعيتتتتتق ا ستتتتتتعةار يف 
املو عة. يفنال من  يتونع مل اجملتمع الديفيل أل ي  ي دف ة لتوفيت  ذت ا 

 .(716) واء ا ستعةار الديفيلا تفاق يف 
يفأثتتإ الستتيد ذاشتتم اثترتتي، معيوتتا خمتدتتف جوانتتب ا تفتتاق،  

 دتتتى جهتتتود رئتتتيس يفزراء صتتتة يا لدتوصتتتل مىل ا تفتتتاق  دتتتى املعتتتادمل. 
مدتلمتتة ابملرتتاركة يف احلتتوار السياستتي متتع صتتة يا، يفت هتتد ال كوستتوفو 

يف نتتمال توفيتت  مجيتتع جوانتتب ا تفتتاق يف الونتتت املواستتب يف دتتى لتتو 
 واء. يفنال مل ا تفاق ميثل فةصة لدمجدس ليوظة يف اختاذ نةار رهناء 
يف ية   ثة األمم املتحدة. يفقدب اجملدس تعدمي الد م لالحتاد األيفريف  

 .(717)يف رصد توفي  ا تفاق
يفرحب أ ناء اجملدس اب تفاق التارخيي ال ي ييسةه ا حتاد  

ا ال تتةفني  دتتى  دتتوغ ذتت ا ا تفتتاق التت ي ميثتتل  المتتة ايف األيفريف ، يفذوتت
ابرزة، يفشتتتتتج اهنما يف الونتتتتتتت نفستتتتت   دتتتتتتى مواصتتتتتدة تتتتتتتوخي احلدتتتتتتول 
التوافعيتتة صتتوب توفيتت  ا تفتتاق متتل مجيتتع جوانعتت  يفيف الونتتت املواستتب 

متتع   ثتتة األمتتتم املتحتتدة يف  ثتتة ا حتتتاد األيفريف  يفنتتتوة  ابلتوستتيق الوثيتتق 
كوسوفو. يفأ ةب ال ديد مل املتكدمني  تل العدتق مزاء احلالتة األمويتة، 
  سيما يف  ال كوسوفو، يفأيديفا استتمةار جهتود   ثتة األمتم املتحتدة 
لتوفيتتت  يف يتهتتتا. يفأكتتتد   تتتض املتكدمتتتني أل الع ثتتتة يوعغتتتي أل تنتتت دع 

. يفشدد متكدمول آخةيفل (71٨)نيسال/أ ةيل 19  ديفر يف توفي  اتفاق
ذتتتو األستتتاس العتتتانوم حلتتتل مستتتالة   (1999) 1244 دتتتى أل العتتتةار 

__________ 

(715) S/PV.6979 4-2، الصفحات . 

 . 9-5املةجع نفس ، الصفحات  (716)

 . 13-9املةجع نفس ، الصفحات  (717)

)ابكستتتتتتتتال(؛   21)صتتتتتتتة يا(؛ يفالصتتتتتتتفحة  9املةجتتتتتتتع نفستتتتتتت ، الصتتتتتتتفحة  (71٨)
 )ا حتاد الةيفسي(.  22يفالصفحة 

كوستتوفو يفأل اجلهتتتود الةاميتتتة مىل حتتتل املستتالة يوعغتتتي أل يتتتتم يف مقتتتار 
 .(719)ذلك العةار
املمثتل اخلتاص لامتني  ، ندم2013آب/أغس س  29يفيف  

ال ام تعةيةا  ل التعتدم احملتةز يف اجتتاه توفيت  ا تفتاق الت ي مت التوصتل 
نيسال/أ ةيل. يفأشار مىل التلام العتادة  19ملي   ني  دغةاد يف ةيرتيوا يف 

ابل متتل متتل أجتتل توفيتت  ا تفتتتاق   ةيعتتة  وتتاءة يفيف الونتتت املواستتتب، 
ذ ه ال مدية. يفأشار مىل  دى الةغم مل   ض الت عيدات اليت تكتوف 

 ترتتةيل الثتتام/ 3ا ستتت دادات ل عتتد انتدتتاابت حمديتتة يف كوستتوفو يف 
، يفيفج  ا نتعاه مىل استجا ة موظمة األمتل يفالت تايفل يف 2013نوفمرب 

أيفريفاب  ستتتتتة ة لتستتتتتهيل  مديتتتتتة ا نتتتتترتاع يف العدتتتتتدايت الرتتتتتمالية، مىل 
ويت، يفذكتتة أل جانتتب انتترتاع املرتتةديل داخديتتا اتتل هلتتم احلتتق يف التصتت

تستتتتتتتجيل الكيتتتتتتتا ت السياستتتتتتتية يف الفتتتتتتترتة اللمويتتتتتتتة العصتتتتتتت ة املتاحتتتتتتتة 
لالنتدتتتاابت ي تتتةح حتتتتداي. يفشتتتدد  دتتتى أ يتتتة املرتتتاركة الكامدتتتة متتتتل 
جانتتب الوتتاخعني، يفخاصتتة يف العدتتدايت الرتتمالية، يفد تتا كتتال اجلتتانعني 
مىل املةيفنة يفاملثتا ةة،   ستيما متل أجتل تعديتد خمتايفف الستكال احملديتني 
 ف اليتتتة يفالتغدتتتب  دتتتى حالتتتة الةيعتتتة الستتتائدة يف الرتتتمال. يفأكتتتد متتتل 
جديتتد التتتلام   ثتتة األمتتم املتحتتدة ال تواصتتل  ورتتا  مواءمتتة أنرتت تها 
امليدانيتتة لتتد م ال مديتتة السياستتية يفمتتا يتصتتل هبتتا متتل  متتل يف امليتتدال 

 .(720) كل الف الية املمكوة
يفكتتةر اثتتل صتتة يا لكيتتد التتتلام  دتتده ابحلتتوار السياستتي التت ي  

ييستتتةه ا حتتتتتاد األيفريف .  يتتتتد أنتتت   حتتتتظ متتتتع األستتتف أنتتتت  مل يتحعتتتتق 
 سيما املرتاكل العديل مل الوتائ  املدموسة حلل مراكل الواس،   م 

التتتتيت تواجتتتت  جممو تتتتات األنديتتتتات ال ةنيتتتتة. يفلتتتت لك ا تتتتترب أل استتتتتمةار 
يفجتتتود األمتتتم املتحتتتدة يف كوستتتوفو يفميتوذيتتتا أمتتتة ابلتتت  األ يتتتة ابلوستتتعة 
لدت ورات يف املستععل، يفأكد أل توفي  ا تفانتات نتد   يكتول اكوتا 

 .(721) ديفل املراركة الور ة لامم املتحدة
يفأشتار الستتيد أنتور خوجتتة يف  يانتت ، متحتداث مىل اجملدتتس  تتل  

مرتتتتتاركة كوستتتتتوفو  رتتتتتكل نرتتتتتط يف توفيتتتتت  ا لتلامتتتتتات املوعثعتتتتتة  تتتتتل 
م ا تفاق ال ي يوظم ت عيع ال النات  ني كوسوفو يفصتة يا، مىل التعتد

التت ي أحةزتتت  كوستتوفو لتتو ا نتتدما  يف ا حتتتاد األيفريف ، فنتتال  تتل 
__________ 

)أذر يجتتتتتال(؛  17)الصتتتتتني(؛ يفالصتتتتتفحة  14املةجتتتتتع نفستتتتت ، الصتتتتتفحة  (719)
 )ا حتاد الةيفسي(.  22يفالصفحة 

(720) S/PV.7026 5-2، الصفحات . 

 . 10-5املةجع نفس ، الصفحات  (721)
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استتتتتتتتعةارذا يفحتعيتتتتتتتق اإل تتتتتتتازات  رتتتتتتتال  تتتتتتتدد متتتتتتتل املستتتتتتتائل احملديتتتتتتتة.  
أ تتةب  تتل رأي مفتتاده أنتت  يوعغتتي لدمجدتتس أل يوظتتة يف حتت ف   كمتتا

كوستتتوفو متتتل جتتتديفل أ مالتتت ، يفقدتتتب اختتتتاذ نتتتةار يعتتتة ابلتعتتتدم التتت ي 
ع. كمتتا رأى أنتت  يوعغتتي لدمجدتتس أل أحةزتتت  كوستتوفو  دتتى أر  الوانتت

يوظتتتتة يف حتويتتتتل الع ثتتتتة مىل مكتتتتتب سياستتتتي لامتتتتم املتحتتتتدة لتوستتتتيق 
 .(722)أ مال مجيع يفكا ت األمم املتحدة يفصواديعها يف ةاجمها

يفرحتتتتتب أ نتتتتتاء اجملدتتتتتس ابلتعتتتتتدم احملتتتتتةز حتتتتتىت ذلتتتتتك احلتتتتتني  
ل يفاجلهود املع يفلتة متل كتال اجلتانعني متل أجتل توفيت  ا تفتاق املوعثتق  ت

احلتتتوار ابلت تتتتايفل متتتع الوجتتتتود التتتتديفيل يف كوستتتوفو، يفحثتتتتوا اجلتتتتانعني يف 
الونت نفس   دى ال مل م ا لدتغدب  دى ال ععات اليت ت رت  توفي  
ال مديتة. يفأحتتا    تتض أ نتتاء اجملدتتس  دمتتا اب تفتتاق اإلضتتايف التت ي 

حتول خ تة لتوفيت  ا تفتاق  2013أاير/متايو  22مت التوصل مليت  يف 
. يفأثإ م ظم أ ناء اجملدس (723)نيسال/أ ةيل 19  يف ال ي مت توني 

 دى اهلديفء الوسيب يف كوسوفو يفأ ة وا يف نفس الونت مل جديد  ل 
 ندعهم مزاء ذراشة احلالة األموية فيها. 

 
 احلالة يف كوسوفو بعد ا نتذاابت البلدية 
، أشتتتار املمثتتتل اخلتتتاص 2013ترتتتةيل الثتتتام/نوفمرب  19يف  

ل مجتتتةاء ا نتدتتتاابت العدديتتتة  صتتتورة  جحتتتة يف مجيتتتع لامتتتني ال تتتام أ
ترةيل الثام/نوفمرب مةحدة ابلغة األ ية يف توفي   3ألاء كوسوفو يف 

نيسال/أ ةيل  ني  ةيرتيوا يف دغةاد. يفأ د   تل املرتاكل التيت  19اتفاق 
يفن ت يف  ال ميرتيففيترا يوم ا نتداابت يفنال مل جلوة ا نتدتاابت 

حتتتتق ر تتتتادة التصتتتتويت يف مةاكتتتتل ا نتتتترتاع الثالثتتتتة أمتتتتةت يف يفنتتتتت  
امل ويتتتة، يفجتتتةت ا نتدتتتاابت  رتتتكل ستتتدمي متتتل ديفل يفنتتتوع حتتتواد  
ذات شتتال. يفأشتتار مىل أل   ثتتة األمتتم املتحتتدة تواصتتل تةكيتتل جهودذتتا 
يفمواردذتتتا  دتتتى د تتتم ال مديتتتة السياستتتية التتتيت يعودذتتتا ا حتتتتاد األيفريف  

__________ 

 . 15-10املةجع نفس ، الصفحات  (722)

)توغتتتتتتتتو(؛  23)املغتتتتتتتتةب(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  16املةجتتتتتتتتع نفستتتتتتتت ، الصتتتتتتتتفحة  (723)
 )أذر يجال(.  26يفالصفحة 

فرتة املععدة ستكول أساسية يف يف دى الوفاء  و يتها. يفشدد  دى أل ال
ت ليتتل الوتتتائ  اإلجيا يتتة  نتدتتاابت كوستتوفو يفالتعتتدم اهلتتام التت ي حتعتتق 

 .(724)يف احلوار  ني  دغةاد يف ةيرتيوا
يف دق اثل صة يا  دى مجةاء ا نتداابت يفأ ةب  تل   تض  

الرواغل يف ذلك الرال، فنال  ل توفي  ا تفاق ال ي يسةه ا حتاد 
األيفريف . يفنال مل  ةيرتيوا مل تتد    د اخل توات الالزمتة يف جمتا ت 

 . (725)مل ذ ا ا تفاق رئيسية
يفنتتتدم الستتتيد ذاشتتتم اثترتتتي محاقتتتة مىل اجملدتتتس  تتتل التعتتتدم  

احملتتتتتتةز يف كوستتتتتتوفو، يف  ستتتتتتيما مجتتتتتتةاء ا نتدتتتتتتاابت احملديتتتتتتة يف مديتتتتتتة 
ريف ، يفكتت لك احلتتوار  رتتال ت عيتتع ال النتتات ا نتتدما  يف ا حتتتاد األيف 

 تتتني كوستتتوفو يفصتتتة يا. يفنتتتال مل ا نتدتتتاابت جتتتةت يف م ظتتتم ألتتتتاء  
كوستتتتوفو يف أجتتتتواء ستتتتديمة ذادئتتتتة، يفمل تعتتتتع ستتتتوى حتتتتواد  متفةنتتتتة 
تسععت فيها جممو تات صتة ية مت ةفتة يف ثالثتة مةاكتل انترتاع يف  تال 

 ةة يفموظمتتة  دتتى ميرتيففيترتتا. يفا تتترب أل ذتت ه احلتتواد  ا تتتداءات متتد
احلتتتق األساستتتي لدمتتتواقوني. يفأكتتتد أل كوستتتوفو تععتتتى مدتلمتتتة مبواصتتتدة 
احلتتوار متتع صتتة يا، مبتتا يف ذلتتك مجتتةاء حمتتاداثت  رتتال مستتائل جديتتدة 

 . (726)ذامة ابلوسعة ل النات حسل اجلوار يفنو ية حياة املواقوني
يف دق ال ديد مل أ ناء اجملدتس  دتى ست  ا نتدتاابت التيت  
ظمتتة األمتتل يفالت تتايفل يف أيفريفاب، يفأثوتتوا  دتتى حكتتوميت صتتة يا يستتةهتا مو

يفكوستتتتتتوفو لترتتتتتتجي هما مواقويهمتتتتتتا  دتتتتتتى املرتتتتتتاركة يف ا نتدتتتتتتاابت، 
يف حظوا يف الونت نفس  زايدة مراركة السكال متل صتةب كوستوفو. 
يفأدانتتتوا احلتتتواد  ال ويفتتتة التتتيت يفن تتتت يف  تتتدد متتتل مةاكتتتل ا نتتترتاع يف 

 2013ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب  3ت  تتتتال ميرتيففيترتتتتا ختتتتالل انتدتتتتااب
 ترتتتتتتتةيل الثتتتتتتتام/ 17يفرحعتتتتتتتوا ر تتتتتتتادة مجتتتتتتتةاء انتدتتتتتتتاابت ستتتتتتتدمية يف 

 .2013 نوفمرب
__________ 

(724) S/PV.7064 5-2، الصفحات . 

 . 10-5لصفحات املةجع نفس ، ا (725)

 . 15-10املةجع نفس ، الصفحات  (726)
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النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية -اجلزء األول   
  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

141 16-06865 

 

 (1٩٩٩  1244، و (1٩٩٩  123٩، و (1٩٩٨  1203، و (1٩٩٨  11٩٩، و (1٩٩٨  11٦0اجللسات: قرارات جملس األمن 
اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 املمتو ول( - امل ارضول -

       S/PV.6713 
 فربايتتتتتتتتتتتتتة/شتتتتتتتتتتتتتعا  ٨

2012 

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتتتتتتتتتتتادارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2012/72) 

 )يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يا 
 اخلارجية(

 املستتا د ال تتام األمتني
 حفتتتتتتتتتتتتتتظ ل مديتتتتتتتتتتتتتتات
 يفاملمثتتتتتتتتتتتتتتل الستتتتتتتتتتتتتالم،

 ال تتتام لامتتتني اخلتتاص
 األمتتتتتتتم   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتيس

 لتتتتتتتتتتتتتتتتادارة املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة
 كوستتتتتوفو، يف املؤنتتتتتتة
 خوجة يفأنور

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفصتتتة يا، اجملدتتتس،
 ال تتتتتتتتتتتتام يفاألمتتتتتتتتتتتتني
 ل مديات املسا د
 الستتتتتتتتالم، حفتتتتتتتتظ
)أ(خوجة يفأنور

 

 

S/PV.6769  
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايو/أاير 14

2012 

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتتتتتتتتتتتادارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2012/275) 

 )يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يا 
 اخلارجية(

 لامني اخلاص املمثل
   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتتيس ال تتتتتتتام
 يفأنتتور املتحتتدة، األمتتم
 خوجة

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 املد ويل

 

S/PV.6822 
 أغستتتتتت س/آب 21

2012 

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتتتتتتتتتتتادارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2012/603) 

 )رئتتتتتتتتتتتتتتتيس صتتتتتتتتتتتتتتتة يا 
 الوزراء(

 لامني اخلاص املمثل
   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتتيس ال تتتتتتتام

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة، األمتتتتتتتتتتتتتتتتم
 اثتري ذاشميف 

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 املد ويل

 

S/PV.6872 
 /الثتتتتام ترتتتتةيل 27

 2012 نوفمرب

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتتتتتتتتتتتادارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2012/818) 

 )يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يا 
 اخلارجية(

 لامني اخلاص املمثل
   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتتيس ال تتتتتتتام
 أنتتوريف  املتحتتدة، األمتتم
 خوجة

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 املد ويل

 

S/PV.6939 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس/آذار 22

2013 

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتتتتتتتتتتتادارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2013/72) 

 )رئتتتتتتتتتتتتتتتيس صتتتتتتتتتتتتتتتة يا 
 يفيفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتتوزراء
 اخلارجية(

 لامني اخلاص املمثل
   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتتيس ال تتتتتتتام

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة، األمتتتتتتتتتتتتتتتتم
 اثتري يفذاشم

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 املد ويل

 

S/PV.6979 
 يونيتتتتتتت /حليتتتتتتتةال 14

2013 

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتتتتتتتتتتتادارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2013/254) 

 )رئتتتتتتتتتتتتتتتيس صتتتتتتتتتتتتتتتة يا 
 يفيفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتتوزراء
 اخلارجية(

 لامني اخلاص املمثل
   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتتيس ال تتتتتتتام

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة، األمتتتتتتتتتتتتتتتتم
 اثتري يفذاشم

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 مجيتتتتتتتتعيف  اجملدتتتتتتتتس،
 املد ويل

 

S/PV.7026 
 أغستتتتتت س/آب 29

2013 

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتتتتتتتتتتتادارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2013/444) 

 )يفزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة صتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يا 
 اخلارجية(

 لامني اخلاص املمثل
   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتتيس ال تتتتتتتام
 يفأنتتور املتحتتدة، األمتتم
 خوجة

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 املد ويل

 

S/PV.7064 
 /الثتتتتام ترتتتتةيل 19

 2013 نوفمرب

   ثتة  ل ال ام األمني تعةية
 لتتتتتتتتتتتادارة املتحتتتتتتتتتتتدة األمتتتتتتتتتتم

 كوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفو يف املؤنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
(S/2013/631) 

 )رئتتتتتتتتتتتتتتتيس صتتتتتتتتتتتتتتتة يا 
 الوزراء(

 لامني اخلاص املمثل
   ثتتتتتتتة يفرئتتتتتتتيس ال تتتتتتتام

 املتحتتتتتتتتتتتتتتتتدة، األمتتتتتتتتتتتتتتتتم
 اثتري يفذاشم

 أ نتتتتتتتتتتتتتاء مجيتتتتتتتتتتتتتع
 يفمجيتتتتتتتتع اجملدتتتتتتتتس،
 املد ويل

 

 
 مل يدل املمثل اخلاص لامني ال ام  عيال. )أ( 
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