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املسائل املتصلة باحلالة يف كوسـوفو، مجهوريـة     -واو 
  يوغوسالفيا االحتادية السابقة

موجهة إىل  ١٩٩٨آذار/مارس  ١١رسالة مؤرخة   
ــدائم      ــل الـ ــب املمثـ ــن نائـ ــن مـ ــس األمـ ــيس جملـ رئـ
ــا العظمــــى وأيرلنــــدا   للمملكــــة املتحــــدة لربيطانيــ

  الشمالية لدى األمم املتحدة
موجهة إىل  ١٩٩٨آذار/مارس  ٢٧رسالة مؤرخة   

ــدائم للواليــات     رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل ال
  املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة

  
  ولية  اإلجراءات األ  
ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ٣١املق (اجللســة  ١٩٩٨آذار/م

  )١٩٩٨( ١١٦٠): القرار ٣٨٦٨
موجهــة إىل  ١٩٩٨آذار/مــارس  ١١برســالة مؤرخــة   

، أحال ممثل اململكة املتحـدة لربيطانيـا   )٢٨٩(رئيس جملس األمن
العظمى وأيرلندا الشمالية نص بيان بشأن كوسوفو، مجهورية 

 )٢٩١(أعضاء فريق االتصـال  ، اعتمده)٢٩٠(يوغوسالفيا االحتادية
آذار/مـارس   ٩يف اجتماعهم املعقود يف لندن يف  )٢٩١(االتصال
. وأعرب فريق االتصال عن جزعـه ألنـه، علـى الـرغم     ١٩٩٨

مــن مطالبتــه لســلطات بلغــراد وقيــادة ألبــان كوســوفو بــإجراء   
حــوار ســلمي بينــهما، بــدال عــن اختــاذ خطــوات خلفــض حــدة 

جيــاد حــل التــوتر أو الــدخول دون شــروط مســبقة يف حــوار إل
__________ 

)٢٨٩(  S/1998/223.  
إىل “ كوســــوفو”ألغــــراض هــــذا امللحــــق، يشــــري مصــــطلح    )٢٩٠(

بــدون املســاس ، “كوســوفو، مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة”
باملســـائل املتعلقـــة بـــاملركز. ويف حـــاالت أخـــرى، أبقـــي قـــدر 

  صال يف الوثائق الرمسية.  اإلمكان على املصطلحات املستخدمة أ
كان فريق االتصال مكونا من كل من االحتـاد الروسـي وأملانيـا      )٢٩١(

وإيطاليــا وفرنســا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 
  الشمالية والواليات املتحدة األمريكية. 

سياســي، طبقــت ســلطات بلغــراد تــدابري قمعيــة يف كوســوفو.  
وشدد الفريق على أنه ال ينبغي بأي حال من األحـوال تفسـري   
ــد لألعمــال      ــه لتصــرفات الشــرطة الصــربية علــى أهنــا تأيي إدانت
اإلرهابيــة الــيت يقــوم هبــا جــيش حتريــر كوســوفو أو غــريه مــن    

ــراد. ويف ضــوء أعمــال العنــ   ف املؤســفة يف اجملموعــات أو األف
كوســوفو، فقــد وجــد الفريــق لزامــا عليــه أن يتخــذ خطــوات   

تســتطيع االســتخفاف باملعــايري  تثبــت لســلطات بلغــراد أهنــا ال
الدوليــــة دون أن تواجــــه عواقــــب وخيمــــة. ورحــــب فريــــق 
االتصــال باســتمرار املشــاورات يف جملــس األمــن نظــرا لآلثــار   

مــن اإلقليمــي. املترتبـة علــى احلالــة يف كوســوفو بالنســبة إىل األ 
ونظرا إىل خطورة احلالـة يف كوسـوفو، فقـد أيـد الفريـق اختـاذ       
اخلطوات التالية فورا: قيام جملس األمن بالنظر يف فرض حظـر  
شــــامل علــــى توريــــد األســــلحة إىل مجهوريــــة يوغوســــالفيا   
االحتادية، مبا يف ذلك إقليم كوسوفو؛ ورفض تزويد مجهوريـة  

ــتخدامها يف  يوغوســـالفيا االحتاديـــة باملعـــدات   الـــيت ميكـــن اسـ
ــداخلي أو يف األنشــطة اإلرهابيــة؛ واالمتنــاع    أعمــال القمــع ال
عن مـنح تأشـريات السـفر لكبـار ممثلـي مجهوريـة يوغوسـالفيا        
االحتاديــة واملمــثلني الصــرب املســؤولني عــن األعمــال القمعيــة  
الـــيت ارتكبتـــها قـــوات األمـــن التابعـــة جلمهوريـــة يوغوســـالفيا 

ــوف ــة يف كوسـ ــتثمار  االحتاديـ ــارة واالسـ ــم التجـ و؛ وتعليـــق دعـ
بائتمــان التصــدير املمــول مــن احلكومــة، مبــا يف ذلــك التمويــل  
احلكومي لعمليات اخلصخصة يف صربيا. وقال فريق االتصـال  
أيضـــا إن االحتـــاد الروســـي ال ميكنـــه تأييـــد التطبيـــق الفـــوري  
لإلجــراءين األخرييــن أعــاله. ولكــن االحتــاد الروســي مســتعد   

التدابري املذكورة أعاله إذا مل حيرز أي تقـدم حنـو    ملناقشة مجيع
تنفيــذ اخلطــوات الــيت حــددها فريــق االتصــال. وطالــب فريــق   
االتصــال الــرئيس ميلوســيفيتش، رئــيس مجهوريــة يوغوســالفيا  
ــة لوقــف أعمــال      ــأن يتخــذ خطــوات ســريعة وفعال ــة ب االحتادي
ــزام بإجيــاد حــل سياســي لقضــية كوســوفو عــن       العنــف وااللت

ار. وقال الفريـق إنـه سـيعيد النظـر فـورا يف التـدابري       طريق احلو
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الــيت اختــذها، إذا اختــذ الــرئيس ميلوســيفيتش تلــك اخلطــوات،   
ــع يف     ــتمر القمـ ــوات، واسـ ــاذ تلـــك اخلطـ ــن اختـ ــع عـ وإذا امتنـ
كوســـوفو، فســـيعمد فريـــق االتصـــال إىل مزيـــد مـــن التـــدابري  
ــها يف      ــيت أودعت ــوال ال ــد األم ــدا بتجمي ــة، وســيقوم حتدي الدولي

ــة     اخلــ ــة واحلكوم ــة يوغوســالفيا االحتادي ــة مجهوري ارج حكوم
الصــربية. وشــدد فريــق االتصــال علــى أنــه ال يؤيــد االســتقالل 
وال يؤيـــد اســـتمرار الوضـــع القـــائم. وكمـــا ســـبق أن أوضـــح 
الفريــق، ينبغــي أن تقــوم مبــادئ حــل مشــكلة كوســوفو علــى   
السالمة اإلقليمية جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية، وأن تكـون  
متفقــة مــع معــايري منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا ومبــادئ 
هلسنكي وميثاق األمـم املتحـدة. وجيـب أن يراعـي هـذا احلـل       
أيضا حقوق السكان األلبان يف كوسوفو ومجيـع مـن يعيشـون    
ــوفو داخــل       ــز كوس ــز مرك ــق تعزي ــد الفري ــوفو. ويؤي يف كوس

مــن مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة مبنحهــا قــدرا أكــرب بكــثري 
االســتقالل الــذايت، وســلم بــأن ذلــك جيــب أن يتضــمن قســطا  

  هاما من اإلدارة الذاتية.  
موجهـة إىل   ١٩٩٨آذار/مـارس   ٢٧وبرسالة مؤرخة   

أحــال ممثــل الواليــات املتحــدة نــص   )٢٩٢(رئــيس جملــس األمــن
بيان بشأن كوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة، اعتمـده   

 ٢٥املعقــود يف بــون يف أعضــاء فريــق االتصــال يف اجتمــاعهم  
. وقـد ذكـروا يف بيـاهنم أن تقيـيمهم العـام      ١٩٩٨آذار/مارس 

يشري إىل ضرورة أن حترز بلغراد املزيد من التقدم بشـأن نقـاط   
معينــة تقتضــي اختــاذ إجــراءات مــن جانــب حكومــة مجهوريــة   
ــذا، فقــد اتفــق      ــة الصــربية. ول ــة واحلكوم يوغوســالفيا االحتادي

ء علــــى التـــــدابري املعلنـــــة يف  أعضــــاء الفريـــــق علــــى اإلبقـــــا  
يف ذلك السعي إىل اعتماد القـرار   آذار/مارس وتنفيذها، مبا ٩

  املتعلق حبظر األسلحة الذي ينظر فيه جملس األمن.  
__________ 

)٢٩٢(  S/1998/272.  

آذار/مــــارس  ٣١، املعقــــودة يف ٣٨٦٨ويف اجللســــة   
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

س الرسـالتني يف جـدول   مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللـ 
أعماله. وعقب إقرار جدول األعمال، دعا الـرئيس (غامبيـا)،   
مبوافقة اجمللس، ممثلي كل من ألبانيـا وأملانيـا وأوكرانيـا وإيـران     

ــة  ــنة     -(مجهوريــ ــتان والبوســ ــا وباكســ ــالمية) وإيطاليــ اإلســ
واهلرســك وبولنــدا وتركيــا وكرواتيــا وكنــدا ومصــر وهنغاريــا 

طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشـة بـدون أن   واليونان، بناء على 
يكون هلم احلق يف التصويت. ودعا أيضـا السـيد فالديسـالف    
يوفـــانوفيتش، بنـــاء علـــى طلبـــه، إىل خماطبـــة اجمللـــس يف أثنـــاء  

  .)٢٩٣(مناقشته للبند املدرج يف جدول أعماله
الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس   وجهويف اجللسة نفسها،  

من كـل مـن أملانيـا وإيطاليـا والربتغـال      إىل مشروع قرار مقدم 
يرلنـدا  أوالسويد وفرنسا واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـي و   

الــرئيس  وجــهو .)٢٩٤(الشــمالية والواليــات املتحــدة األمريكيــة 
ــة:     ــائق التاليـ ــا إىل الوثـ ــس أيضـ ــاء اجمللـ ــاه أعضـ ــالتان  انتبـ رسـ

ــان   ــان مؤرخت ــارس  ١١متطابقت موجهتــان إىل  ١٩٩٨آذار/م
ألمني العام ورئـيس جملـس األمـن مـن ممثـل مجهوريـة       كل من ا

 ١٦ ، و١٢ورســــائل مؤرخــــة  ؛)٢٩٥(ســـالفيا االحتاديــــة ويوغ
موجهــة إىل األمــني  ،، علــى التــوايل١٩٩٨آذار/مــارس  ١٩ و

؛ ورســالة )٢٩٦(ســالفيا االحتاديــةوالعــام مــن ممثــل مجهوريــة يوغ
ــل     ١٣مؤرخــة  ــام مــن ممث ــة إىل األمــني الع ــارس موجه آذار/م

__________ 

)٢٩٣(  S/PV.3868 ٢، الصفحة.  
)٢٩٤(  S/1998/284.  
يــل بيانــا صــادرا عــن حكومــة صــربيا بشــأن احلالــة يف رســالة حت  )٢٩٥(

  ).S/1998/225كوسوفو وميتوهيا (
 رسالة حتيل بيانني صادرين عن مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة    )٢٩٦(

ورئيس صربيا بشـأن احلالـة يف كوسـوفو، ورسـالة موجهـة إىل      
ــة (   ــر الدوليـ ــليب األمحـ ــة الصـ  S/1998/240 ، وS/1998/229جلنـ

  .)S/1998/250  و
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موجهـة   ١٩٩٨آذار/مارس  ١٧؛ ورسالة مؤرخة )٢٩٧(بلغاريا
؛ وتلقـى أعضــاء  )٢٩٨(إىل رئـيس جملــس األمـن مــن ممثـل بولنــدا   

ــة    ــالة مؤرخ ــس رس ــارس ٣٠اجملل ــة إىل  ١٩٩٨ آذار/م موجه
ــة يوغ     ــل مجهوريــ ــن ممثــ ــن مــ ــس األمــ ــيس جملــ ــالفيا ورئــ ســ

احتجاجــا علــى جهــود جملــس األمــن   تتضــمن ، )٢٩٩(االحتاديــة
ــرار يــنص    ــة إىل اختــاذ ق ــد   الرامي علــى فــرض حظــر علــى توري

سالفيا االحتاديـة وتشـري إىل أن احلالـة    واألسلحة جلمهورية يوغ
 صربيا. ختص يف كوسوفو وميتوهيا تعترب مسألة داخلية

ويف اجللســة نفســها، قــال ممثــل كوســتاريكا إن بلــده    
كان يرى على الدوام أن محاية حقوق اإلنسان ليست مسـألة  

ــدة حصــرا باالختصــاص القضــائي    ــدول مقي ــداخلي لل ويف  .ال
ــة    هذلــك الصــدد، أعــرب عــن اعتقــاد   ــا معين ــاك ظروف ــأن هن ب

درجــة مــن علــى احلقــوق األساســية تلــك انتــهاك  يكــون فيهــا
اخلطــورة حبيــث يشــكل، يف حــد ذاتــه وبذاتــه، هتديــدا للســلم   
واألمن الدوليني ويربر بالتايل على حنو تام جلـوء جملـس األمـن    

الفصـل السـابع    بله مبوجـ إىل استخدام الصالحيات املمنوحة 
على الـرغم مـن إدانتـه لإلرهـاب بكافـة      قال إنه، و من امليثاق.

أن مكافحــــة اإلرهــــاب ال تــــربر  يؤكــــدأشــــكاله وجتلياتــــه، 
انتــهاكات حقــوق اإلنســان أو عــدم احتــرام القــانون اإلنســاين 

 .)٣٠٠(الدويل

ــاق       ــرغم مــن أن امليث ــه علــى ال ــل إن ــل الربازي ــال ممث وق
خل يف الشـؤون الـيت تعتـرب أساسـا ضـمن      سد مبدأ عدم التـد جي

اجلميع أن هذا املبـدأ ال خيـل   يدرك الوالية الداخلية ألية دولة، 
__________ 

رسالة حتيل بيانا مشتركا اعتمده وزراء خارجية بلدان جنـوب    )٢٩٧(
  ).S/1998/234شرق أوروبا  يتعلق باحلالة يف كوسوفو (

ــرار     )٢٩٨( ــل الق ــذي اعتمــد يف    ٢١٨رســالة حتي بشــأن كوســوفو، ال
الدورة االسـتثنائية للمجلـس الـدائم ملنظمـة األمـن والتعـاون يف       

  ).S/1998/246( ١٩٩٨آذار/مارس  ١١أوروبا يف 
)٢٩٩(  S/1998/285.  
)٣٠٠(  S/PV.3868  وCorr.1  وCorr.2 ٤و  ٣، الصفحتان.  

 ٧ ا للفقـرة بتطبيق تدابري اإلنفاذ مبوجـب الفصـل السـابع، وفقـ    
وأشـــار إىل أن بعـــض املـــراقبني قـــد ذهـــب يف   .٢مـــن املـــادة 

 األعوام األخرية إىل حد القول بأنه رمبـا يكـون هنـاك ميـل إىل    
يف إطار الفصـل السـابع وذلـك     تندرججعل حاالت الطوارئ 

وســـيكون هـــذا تشـــويها  بغيـــة تفـــادي مبـــدأ عـــدم التـــدخل. 
، األمـر الـذي   ٢من املـادة   ٧عليه الفقرة  تنصلالستثناء الذي 

ــي.    ــرض األساسـ ــع الغـ ــاش مـ ــري متمـ ــدو غـ ــة   يبـ ــن الناحيـ ومـ
ــة العامــة  لاألخــرى، وكمــا جــاء يف املرفــق الثــاين    قــرار اجلمعي

ــائق     ” ٥١/٢٤٢ ــا إال حبــذر ف ــأ إليه ــي أال يلج اجلــزاءات ينبغ
ــا       ــلمية األخــرى املنصــوص عليه ــارات الس ــدما تكــون اخلي عن

 ويف اخلتام، شدد على التزام وفـد  .“مبوجب امليثاق غري كافية
ه بالتســوية الســلمية للمنازعــات يف ســياق احتــرام الســيادة بلــد

ــة.  ــأن    والســالمة اإلقليمي ــده ب ــاد بل ممارســة  وأعــرب عــن اعتق
قوي بالفعــل ســلطة تاحلــذر يف اللجــوء إىل التــدابري القســرية ســ

ــائكة      ــرية والشــ ــاالت اخلطــ ــة احلــ ــن يف مواجهــ ــس األمــ جملــ
 .  )٣٠١(األخرى

ــة دروس سياســية      ــاك ثالث ــال ممثــل ســلوفينيا إن هن وق
لة أأساسية ال بـد أن تظـل ماثلـة يف األذهـان لـدي معاجلـة مسـ       

 توقـع حلـول سـريعة.   ليس هناك ما يدعو إىل  أوال، كوسوفو.
وثانيــا، مــن األساســي أن تبــدأ العمليــة السياســية علــى أســاس   
املبادئ األساسية العريضة مليثاق األمم املتحدة والبيان اخلتـامي  

. وثالثـا، مـن األساسـي ضـمان     ١٩٧٥عـام  هللسنكي الصـادر  
الراميـة   أن تسود الدقة الفكرية واألخالقيـة يف اجلهـود الدوليـة   

ــف.  ــذايت يف     و إىل حــل املوق ــام احلكــم ال ــك نظ ــال إن تفكي ق
كوســوفو علــى حنــو منفــرد، يف املاضــي، كــان أحــد املصــادر    

ويف  الرئيسية للتـدهور السياسـي وعـدم االسـتقرار يف املنطقـة.     
الوقــت احلــايل ميثــل اســتعمال القــوة ضــد األلبــان يف كوســوفو 
أهـــم مصـــدر عـــدم االســـتقرار وأهـــم هتديـــد للســـلم واألمـــن  

__________ 

  .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٠١(
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لقضـاء علـى   حنـو ا ، ال بد من توجيه اجلهـود  وبالتايل الدوليني.
وفيما يتعلق باإلرهاب، قـال إن مـن الواضـح أن     هذا التهديد.

أعمال العنـف، مثـل أخـذ الرهـائن واالعتـداءات علـى سـالمة        
ــن       ــا م ــل وغريه ــة بالقناب ــات اإلرهابي ــدين، واهلجم ــريان امل الط

ــة    ــداف املدني ــات ضــد األه ــرَّ ،اهلجم ــا   تع ــي بأهن ــا ينبغ ف كم
هنـاك أشـكال مـن الكفـاح، وإن      ومن ناحية أخرى، .إرهاب

ــا وال ينبغــي أن تســمى     كانــت غــري مستصــوبة، ليســت إرهاب
ــا. ــة يف     إرهابــ ــى احلالــ ــة علــ ــفة خاصــ ــك بصــ ــدق ذلــ ويصــ

كوسوفو،حيث خصائص الصراع املسـلح فـد أخـذت بالفعـل     
وأعرب عن موافقته على القرارات الـيت اختـذها    أبعادا خطرية.

ــق االتصــال وشــدد علــ   ــذا اإلجــراء الزم ألن  فري ــل ه ى أن مث
احلالة يف كوسوفو قد حتولت بالفعل إىل هتديد للسـلم واألمـن   

اختاذ إجراء اسـتنادا  يدعو إىل  هذا سببوالدوليني يف املنطقة، 
  .)٣٠٢(إىل الفصل السابع من امليثاق

ــالمي      ــؤمتر اإلسـ ــة املـ ــرين إن منظمـ ــل البحـ ــال ممثـ وقـ
 ١٥عقود يف الفترة مـن  أعربت يف اجتماع وزراء خارجيتها امل

عــــن قلقهــــا مــــن االنتــــهاكات  ١٩٩٨آذار/مــــارس  ١٧إىل 
ــيم       ــواطين إقل ــوق اإلنســانية والسياســية مل ــع احلق اخلطــرية جلمي

ــوري   ــالوقف الفـ ــت بـ ــوفو وطالبـ ــال   كوسـ ــذه األعمـ ــل هـ ملثـ
 .)٣٠٣(واالنسحاب الفوري من املناطق املدنية

ه كـان يـرى،   بلـد  وقال ممثل االحتـاد الروسـي إن وفـد    
البداية، أن األحـداث الـيت وقعـت يف كوسـوفو هـي شـأن        منذ

حكومـة  تعتقـد  و سالفيا االحتادية.وداخلي خيص مجهورية يوغ
أن املبـــدأ األساســـي لتســـوية احلالـــة يف  بـــاعتقـــادا قويـــا بلـــده 

علـى   ،ظل منطقة احلكم الذايت ضمن صـربيا كوسوفو هو أن ت
ريــة أســاس االمتثــال الصــارم ملبــدأ الســالمة اإلقليميــة جلمهو     

ــهما.    ويوغ ــألف من ــتني تت ــوريتني الل ــة وللجمه  ســالفيا االحتادي
__________ 

  .٩إىل  ٧ات صفحالاملرجع نفسه،   )٣٠٢(
  .١٠و  ٩ انصفحتالاملرجع نفسه،   )٣٠٣(

ميكــن التوصــل إىل تســوية فعالــة ملشــكلة كوســوفو إال يف    وال
دون شـروط  بـ هذا اإلطار القانوين من خالل احلوار السلمي و

وأكـــد أن االحتـــاد الروســـي  .انفراديـــةتبـــاع هنـــج اســـبقة أو م
شـرطة الصـربية،   يدين استخدام القوة املفرطة مـن جانـب ال   إذ

انــب ألبــان  فإنــه يــدين بقــوة أيضــا أي عمــل إرهــايب مــن ج      
يســـمى جبـــيش حتريـــر كوســـوفو  كوســـوفو، مبـــا يف ذلـــك مـــا
ــالرغم    ومظــاهر التطــرف األخــرى.  ــه ب وشــدد املمثــل علــى أن

ــا ــعيد     ممـ ــى الصـ ــليب علـ ــر سـ ــن أثـ ــوفو مـ ــداث يف كوسـ لألحـ
 تشـكل هتديـدا للسـلم    وبالرغم من تعقدها، فإهنـا ال  اإلقليمي،

وأبلغ اجمللس بأنـه قـد    واألمن اإلقليميني، ناهيك عن الدوليني.
كان من الصعب للغايـة علـى االحتـاد الروسـي أن يوافـق علـى       

أن  فهمــهعلــى أســاس  فــرض حظــر عســكري، ومل يوافــق إال 
لة ال تتعلــق مبعاقبــة أي أحــد، وال ســيما بلغــراد، ولكنــها أاملســ

توتر، وتقـيم عوائـق   تتعلق بتدابري حمددة هتدف إىل منع زيادة ال
ــة   ، ويف وجــه اإلرهــاب اخلــارجي  ــة السياســية بغي تعــزز العملي

التوصل إىل تسوية عاجلة ودائمـة. وقـال إن مـن أهـم شـروط      
جدوى احلظر وجود نظام فعال لرصد تنفيـذه، وخاصـة علـى    

ألبانيا ومقدونيا، ومن هذا املنظور بالتحديـد جيـب    بنياحلدود 
لالنتشـــار   األمـــم املتحـــدة أن ينظـــر اجمللـــس يف واليـــة قـــوة    

ه هـو أن فـرض جملـس    بلـد  وقال إن موقف وفـد  .)٣٠٤(الوقائي
، شــأنه شــأن أي جــزاءات عســكرية،   اعســكري ااألمــن حظــر 

ميكــن أن يتحقــق إال بوجــود اســتراتيجية واضــحة للخــروج  ال
ه مل حيـظ بتأييـد كـاف    بلـد  وعلى الرغم من أن هنج وفـد  منه.

تطاع حتديــد معــايري يف جملــس األمــن، فــإن مشــروع القــرار اســ
وإذا امتثلت بلغراد هلـذه املعـايري، سـيقرر اجمللـس رفـع       صارمة.

وشدد على أن املهمة الرئيسـية للمجتمـع الـدويل     احلظر عنها.
ــوفو    ــة يف كوسـ ــرز يف احلالـ هـــي التعزيـــز الكامـــل للتقـــدم احملـ

ــا وترســيخه  ــائال إن وحوهل ــك، ق ــادة  ينبغــي أال يتحقــق  ذل بزي
__________ 

ن احلالـة يف مجهوريـة   أهاء من هذا الفصل بشـ  ٢٧ القسمنظر ا  )٣٠٤(
  فية السابقة.سالومقدونيا اليوغ
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ميكن أن يكون هلا آثـار عكسـية بالنسـبة     تدابري اجلزاءات، اليت
 .)٣٠٥(ملنطقة البلقان بأسرها ودول أخرى كثرية

ــال ممثــل الصــني إن كوســوفو جــزء ال يتجــزأ مــن      وق
لة كوســـوفو مســـألة أومســـ ســـالفيا االحتاديـــة.ومجهوريـــة يوغ

وجيـب أن ُتحـل    سالفيا االحتاديـة. وداخلية ختص مجهورية يوغ
ت بــني الطــرفني املعنــيني علــى حنــو مالئــم عــن طريــق املفاوضــا

سـالفيا االحتاديـة   وعلى أساس مبدأ احترام سيادة مجهورية يوغ
حكومـــــة مجهوريـــــة  وقـــــد اختـــــذت وســـــالمتها اإلقليميـــــة.

ــة سلســ ويوغ ــدابري ا لســالفيا االحتادي ــة يف ذلــك  إلة مــن الت جيابي
 تتجـه حنـو االسـتقرار.    احلالة على أرض الواقـع بدأت الصدد و
يف كوسـوفو ال تشـكل خطـرا علـى      ه أن احلالةبلد وفد ويرى

وشــدد املمثــل علــى أنــه  الســلم واألمــن اإلقليمــيني والــدوليني.
كـان علـى اجمللــس أن يتـدخل يف نـزاع مــا دون طلـب مــن       اإذ

البلد املعين، فرمبـا خيلـق ذلـك سـابقة سـيئة وتترتـب عليـه آثـار         
وبالتـايل، جيـب علـى اجمللـس أن يتحلـى باحلـذر        سلبية واسعة.

ــد معاجلــة هــ  ــرغم مــن أن     ذه املســائل.عن ــى ال ــه، عل وأكــد أن
ــة يف حــل مســ   ــة يوغ أاألولوي ســالفيا ولة كوســوفو يف مجهوري

ــية       ــات سياس ــراء حمادث ــان يف إج ــدأ الطرف ــي أن يب ــة ه االحتادي
بأسرع ما ميكـن، فـإن مشـروع القـرار لـن يسـاعد علـى محـل         

مـن غـري املناسـب أن تطـرح     قال إنه و فاوض.تالطرفني على ال
الفـات بـني منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا       على اجمللس اخل
ســالفيا االحتاديــة، فضــال عــن مســائل حقــوق  وومجهوريــة يوغ

اإلنســان يف كوســوفو، وال مــن املناســب الــربط بــني عــودة       
ىل اجملتمع الـدويل وبـني مسـألة    إسالفيا االحتادية ومجهورية يوغ

ــوفو. ــع       كوس ــق م ــرار ال تتواف ــات مشــروع الق ــا أن حمتوي ومب
ه مـن خيـار إال أن   بلـد  الصني املبدئية، فليس أمام وفـد مواقف 

 .)٣٠٦(ميتنع عن التصويت
__________ 

)٣٠٥(  S/PV.3868  وCorr.1  وCorr.2 ،١٢ و ١١ نصفحتاال.  
  ١٣ و ١٢ نصفحتاالاملرجع نفسه،   )٣٠٦(

مـن   هوقال عدد من املتكلمني قبل التصويت وبعده إن 
غري املقبول قمع حقوق اإلنسـان واحلقـوق السياسـية للسـكان     
ــوفو،     ــتقالل كوســ ــال واســ ــوفو وال انفصــ ــان يف كوســ األلبــ

ــل ــيادة مج   بــ ــار ســ ــل يف إطــ ــل إىل حــ ــتعني التوصــ ــة يــ هوريــ
ــة.   ويوغ ــالمتها اإلقليميـ ــة وسـ ــالفيا االحتاديـ ــع   سـ ــث مجيـ وحـ

ــراد وقيــــادات اجملتمــــع األلبــــاين يف    املــــتكلمني ســــلطات بلغــ
دون بـــكوســـوفو علـــى الـــدخول فـــورا يف حـــوار موضـــوعي  

وأعربوا أيضا عـن تأييـدهم للبيـانني الصـادرين      شروط مسبقة.
ول ناشد العديد مـن املـتكلمني مجيـع الـد    و عن فريق االتصال.

 .)٣٠٧(االحترام الصارم للحظر

، للتصـويت  القـرار  مشروع طُرحويف اجللسة نفسها،   
صوتا مؤيدا، مقابـل ال شـيء، مـع امتنـاع      ١٤واعُتمد بأغلبية 

 ١١٦٠القـرار   بوصـفه عضو واحـد (الصـني) عـن التصـويت،     
 :هما يلي نص ويف ،)٣٠٨()١٩٩٨(

 ،إن جملس األمن  

ين عـن وزراء خارجيـة   البيانني الصـادر  مع التقدير الحظإذ ي  
ــا      ــا وفرنســا واململكــة املتحــدة لربيطاني ــا وإيطالي االحتــاد الروســي وأملاني

يرلنـــدا الشـــمالية والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة (فريـــق      أالعظمـــى و
ــال) ــارس  ٢٥ و ٩املــــؤرخني  ،االتصــ ــا يف ذلــــك ١٩٩٨آذار/مــ ، مبــ

يـة  االقتراح املتعلق بفرض حظر شامل علـى توريـد األسـلحة إىل مجهور   
 سالفيا االحتادية، مبا فيها كوسوفو،ويوغ

__________ 

ــه،    )٣٠٧( ــع نفسـ ــفحة الاملرجـ ــان)؛ ٣صـ ــفحتان (اليابـ  ٥ و ٤ والصـ
ــا)؛ ــفحةوال (فرنســــ ــا) ٥ صــــ ــفحتا؛ وال(كينيــــ  ٦ و ٥ نصــــ
ــويد)، ــفحتاوال (الســــ ــال)؛ ١١ و ١٠ نصــــ ــد و (الربتغــــ بعــــ
اململكــة  ( ١٥ة صــفح وال (غامبيــا)؛  ١٥ة فحصــ ال التصــويت: 

بولنـــــدا، واجلمهوريـــــة واملتحـــــدة باســـــم االحتـــــاد األورويب، 
ــيكية، ــا، التشــ ــرويج)؛ وال ورومانيــ ــفحتاوالنــ  ٢٢ و ٢١ نصــ
ــا)؛  ــا)؛  ٢٣ و ٢٢ والصــفحتان(أملاني  ٢٤تان صــفحوال(إيطالي

ــتان)؛  ٢٥ و ــفحتاوال(باكســـــ ــدا)؛  ٢٧ و ٢٦ نصـــــ (بولنـــــ
 ؛(أوكرانيـا)  ٣٢ ةصـفح والاريا)؛ (هنغ ٢٨ و ٢٧ نصفحتاوال
  .(مجهورية إيران اإلسالمية) ٣٣صفحة الو

ــويت انظــــــر       )٣٠٨( ــى نتيجــــــة التصــــ ــالع علــــ ، S/PV.3868لالطــــ
  .١٣  الصفحة
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ــالقرار امل وإذ يرحــب   ــدورة االســتثنائية للمجلــس   يف تخــذب ال
ــؤرخ      ــا املـــ ــاون يف أوروبـــ ــن والتعـــ ــة األمـــ ــدائم ملنظمـــ  آذار/ ١١الـــ

 ،١٩٩٨  مارس

جلــوء قــوات الشــرطة الصــربية إىل اســتعمال القــوة   وإذ يــدين  
يف كوسـوفو، وكـذلك مجيـع     املفرطة ضد املدنيني واملتظاهرين املساملني

ــر كوســوفو أو غــريه مــن       ــا جــيش حتري ــيت يقــوم هب أعمــال اإلرهــاب ال
ــاب يف     ــطة اإلرهـ ــارجي ألنشـ ــم خـ ــل دعـ ــراد، وكـ اجلماعـــات أو األفـ

  كوسوفو، مبا يف ذلك الدعم باملال والسالح والتدريب،
 ١٩٩٨آذار/مـارس   ١٨باإلعالن الصادر يف  وإذ حييط علما  

مليـــة السياســـية يف كوســـوفو بشـــأن الععـــن رئـــيس مجهوريـــة صـــربيا  
 ا،وميتوهي

االلتزام الواضح لكبـار ممثلـي الطائفـة األلبانيـة يف      الحظوإذ ي  
 كوسوفو بعدم اللجوء إىل العنف،

ــظ   ــذ      وإذ يالحـ ــال تنفيـ ــدم يف جمـ ــض التقـ ــراز بعـ ــه مت إحـ أنـ
 آذار/ ٩اإلجــــراءات الــــيت أوضــــحها بيــــان فريــــق االتصــــال املــــؤرخ 

لتشديد علـى أن مـن املطلـوب إحـراز مزيـد      ، ولكن مع ا١٩٩٨ مارس
 من التقدم،

التــزام مجيــع الــدول األعضــاء بســيادة مجهوريــة       وإذ يؤكــد  
 سالمتها اإلقليمية،بسالفيا االحتادية وويوغ

مبوجــــــب الفصــــــل الســــــابع مــــــن ميثــــــاق  وإذ يتصــــــرف  
 املتحدة، األمم

ســالفيا االحتاديــة أن تتخــذ   ومهوريــة يوغجب هيــبي  - ١ 
ألخــرى الالزمـة مــن أجــل حتقيـق حــل سياســي ملســألة   فـورا اخلطــوات ا 

كوســوفو مــن خــالل احلــوار وأن تنفــذ اإلجــراءات الــيت أوضــحها بيانــا 
 ؛١٩٩٨آذار/مارس  ٢٥ و ٩ن افريق االتصال املؤرخ

الزعامة األلبانية يف كوسـوفو أن تـدين   ب أيضا هيبي  - ٢ 
ــر       ــع عناصـ ــي جلميـ ــه ينبغـ ــى أنـ ــدد علـ ــاب، ويشـ ــال اإلرهـ ــع أعمـ مجيـ

ــة يف كوســوفو أن تســعى إىل حتقيــق أهــدافها بالوســائل    فــةالطائ األلباني
 السلمية فقط؛

علـــى أن الســـبيل إىل التغلـــب علـــى العنـــف  يؤكـــد  - ٣ 
واإلرهاب يف كوسوفو يتمثـل يف أن تعـرض السـلطات يف بلغـراد علـى      

 الطائفة األلبانية يف كوسوفو عملية سياسية حقيقية؛

مة الطائفة األلبانيـة  السلطات يف بلغراد وزعاب هيبي  - ٤ 
 يف كوسوفو أن تـدخال عـاجال ودون شـروط مسـبقة يف حـوار هـادف      
بشأن قضايا املركز السياسي، ويالحظ اسـتعداد فريـق االتصـال لتيسـري     

 هذا احلوار؛

، ، دون احلكم مسبقا على نتائج ذلك احلـوار يوافق  - ٥ 
 آذار/ ٢٥ و ٩على االقتراح الـوارد يف بيـاين فريـق االتصـال املـؤرخني      

مبادئ حـل مشـكلة كوسـوفو ينبغـي أن تقـوم       وهو أن، ١٩٩٨مارس 
ــة يوغ    ــة جلمهوري ــى الســالمة اإلقليمي ــة وأن تكــون   وعل ســالفيا االحتادي

املعـايري   ، مبـا يف ذلـك  متفقة مع معايري منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا 
 بيان اخلتامي الصـادر عـن مـؤمتر األمـن والتعـاون يف أوروبـا      الاحملددة يف 

، ومــع ميثــاق األمــم  ١٩٧٥ آب/أغســطس ١ هلســنكي يفواملوقــع يف 
املتحدة، وأن هذا احلل جيب أن يضع يف االعتبـار أيضـا حقـوق ألبـانيي     
كوسوفو وكـل مـن يعيشـون يف كوسـوفو، ويعـرب عـن تأييـده لتعزيـز         

يشــمل منحهــا أكــرب درجــة مــن االســتقالل الــذايت  اممــمركــز كوســوفو 
 ة؛ومن اإلدارة الذاتية املفيد

ــاق يف   يرحــب  - ٦  ــع اتف ــارس  ٢٣بتوقي  ١٩٩٨آذار/م
ميـع األطـراف   جب هيـب ، وي١٩٩٦بشأن تدابري تنفيذ اتفاق التعليم لعام 

كفالة تنفيذ االتفاق بصورة سلسـة ودون تـأخري وفقـا للجـدول الـزمين      
املتفق عليه، ويعرب عـن اسـتعداده للنظـر يف اختـاذ تـدابري إذا مـا عرقـل        

 التنفيذ؛أي من الطرفني عملية 

للجهود اليت تبـذهلا منظمـة األمـن     يعرب عن تأييده  - ٧ 
 والتعــاون يف أوروبــا مــن أجــل إجيــاد حــل ســلمي لألزمــة يف كوســوفو،

يف ذلك من خالل وساطة املمثل الشخصي للرئيس احلـايل للمنظمـة    مبا
سالفيا االحتادية، الذي هو أيضا املمثل اخلاص لالحتاد ويف مجهورية يوغ

وعودة البعثات الطويلة األجل التابعة ملنظمة األمـن والتعـاون   األورويب، 
 يف أوروبا؛

ــرر  - ٨  ــتقرار يف   يقــ ــلم واالســ ــز الســ ــراض تعزيــ ، ألغــ
كوسوفو، أن متنع مجيع الدول بيع األسلحة واملواد املتصلة هبا من مجيع 
األنــواع، كالعتــاد والــذخرية واملركبــات العســكرية واملعــدات وقطــع       

ســــالفيا االحتاديــــة، مبــــا فيهــــا كوســــوفو، ويــــة يوغالغيــــار، إىل مجهور
تزويدها بذلك، بواسطة رعايا هـذه الـدول أو انطالقـا مـن أراضـيها       أو

أو باستخدام السفن اليت ترفع علمها وطائراهتا، وأن متنع توفري التسـليح  
 والتدريب لألنشطة اإلرهابية هناك؛

مـــن نظامـــه   ٢٨أن ينشـــئ، وفقـــا للمـــادة    يقـــرر  - ٩ 
مــن مجيــع أعضــاء  كــوناملؤقــت، جلنــة تابعــة جمللــس األمــن، تتالــداخلي 
يــرا عــن أعماهلــا إىل اجمللــس  رضــطلع باملهــام التاليــة وتقــدم تق تاجمللــس، ل

 متضمنا مالحظاهتا وتوصياهتا:

السعي إىل احلصول من مجيع الدول على معلومـات   (أ)  
تتعلـق بـاإلجراءات الــيت تتخـذها بشـأن تنفيــذ أشـكال احلظـر املفــروض       

 وجب هذا القرار على حنو فعال؛مب

ــا أي دول    (ب)   ــها عليهـ ــات تعرضـ ــر يف أي معلومـ النظـ
بشأن انتهاكات أشكال احلظر املفروض مبوجب هـذا القـرار والتوصـية    

 باختاذ تدابري مالئمة استجابة هلا؛
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تقدمي تقارير دورية إىل جملس األمن عـن املعلومـات     (ج)   
ات املـدعى وقوعهـا ألشـكال احلظـر     املقدمة إليها فيمـا يتعلـق باالنتـهاك   

 املفروضة مبوجب هذا القرار؛

وضع ما يلزم مـن املبـادئ التوجيهيـة لتسـهيل تنفيـذ       (د)  
 القرار؛ املفروض مبوجب هذا أشكال احلظر

 أدناه؛ ١٢دراسة التقارير املقدمة عمال بالفقرة  (ه)  

ــة   جب يهيـــب  - ١٠  ــات الدوليـ ــع املنظمـ ــدول ومجيـ ــع الـ ميـ
تصرف بدقة وفقا هلذا القرار، بغـض النظـر عـن وجـود أيـة      واإلقليمية ال

حقــوق ممنوحــة أو التزامــات معطــاة أو مفروضــة مبوجــب أي اتفــاق       
ــل     ــنح قب ــه أو أي رخصــة أو تصــريح ُم ــزام ب دويل، أو أي عقــد مت االلت
ســريان أشــكال احلظــر املفــروض مبوجــب هــذا القــرار، ويشــدد يف هــذا 

ــذ االت   ــة مواصــلة تنفي ــد األســلحة   الســياق علــى أمهي فــاق املتعلــق بتحدي
ــى ــا   علـــ ــع يف فلورنســـ ــي املوقـــ ــعيد دون اإلقليمـــ ــا،الصـــ يف  ، إيطاليـــ
 ؛١٩٩٦حزيران/يونيه  ١٤

األمـني العـام أن يقـدم كـل مـا يلـزم مـن         منيطلب   - ١١ 
أعــاله وأن يتخــذ الترتيبــات  ٩مســاعدة للجنــة املنشــأة مبوجــب الفقــرة  
 الضرورية يف األمانة العامة هلذا الغرض؛

إىل الـــدول أن تقـــدم تقاريـــــر إىل اللجنـــة     يطلـــب  - ١٢ 
هـذا   ختـاذ يومـا مـن ا  ن ثالثـني  أعاله يف غضـــو  ٩املنشأة مبوجب الفقرة 

ــذ أشــكال احلظــر املفــروض       ــيت اختــذهتا لتنفي ــرار بشــأن اخلطــوات ال الق
 مبوجبه؛

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا إىل أن تبقي  يدعو  - ١٣ 
الة يف كوسوفو وبالتدابري املتخذة من جانـب  األمني العام على علم باحل
 املنظمة يف هذا اخلصوص؛

األمـني العـام أن يبقـي اجمللـس علـى علـم        من يطلب  - ١٤ 
بشكل منتظم وأن يقدم إليه تقارير عن احلالة يف كوسـوفو وتنفيـذ هـذا    

يومـا   ثالثـني وكـل   ختـاذه يوما عقـب ا  ثالثنيالقرار يف موعد ال يتجاوز 
 ذلك؛  بعد

بالتشـاور مـع    ،أن يـدرج األمـني العـام    أيضـا يطلب   - ١٥ 
املنظمــات اإلقليميــة املالئمــة، يف أول تقريــر لــه توصــيات بشــأن إنشــاء   
نظام شامل لرصد تنفيذ أشكال احلظـر املفـروض مبوجـب هـذا القـرار،      

بـدي  ميع الدول، وعلى وجه اخلصوص الـدول اجملـاورة، أن ت  جب هيبوي
 يف هذا اخلصوص؛ كامالتعاونا 

أن يستعرض احلالة على أساس تقـارير األمـني    يقرر  - ١٦ 
منــها فريــق   ،الــيت ســتأخذ يف االعتبــار تقييمــات عــدة أطــراف      العــام

االتصـــال، ومنظمـــة األمـــن والتعـــاون يف أوروبـــا، واالحتـــاد األورويب،  
احلظــر املفــروض مبوجــب هــذا  ويقــرر أيضــا أن يعيــد النظــر يف أشــكال 

األمـني العـام    مـن  إلهنائها، بعد أن يتلقى ، مبا يف ذلك اختاذ إجراءالقرار

سـالفيا االحتاديـة كانـت متعاونـة     وتقييما يفيد أن حكومة مجهوريـة يوغ 
 يلي: اء مع فريق االتصال، وأهنا قامت مباعلى حنو بّن

أعـــاله،  ٤بـــدأت حـــوارا موضـــوعيا وفقـــا للفقـــرة   (أ)  
ذلـك  ما مل يكن عـدم حتقـق    ،ممثلني خارجيني باشتراك ممثل خارجي أو

ــة يوغ     ــف مجهوري ــن موق ــاتج ع ــري ن ــة أو الســلطات  ســالفوغ يا االحتادي
 ؛الصربية

سحبت وحدات الشـرطة اخلاصـة وأوقفـت أعمـال       (ب)  
 قوات األمن اليت متس السكان املدنيني؛

أتاحت وصول املنظمـات اإلنسـانية وكـذلك ممثلـي       (ج)  
 فريق االتصال والسفارات األخرى إىل كوسوفو؛

ملنظمـة   مثـل الشخصـي للـرئيس احلـايل    قبلت قيام امل (د)  
ــة     ــا ببعث ــاون يف أوروب ــن والتع ــة يوغإاألم ــة  وىل مجهوري ســالفيا االحتادي

تشمل والية جديدة وحمددة ملعاجلـة املشـاكل يف كوسـوفو، فضـال عـن      
 ؛عودة البعثات الطويلة األجل التابعة للمنظمة

حلقـوق   ةاألمم املتحـدة السـامي   يةسهلت قيام مفوض (ه)  
 كوسوفو؛  ن ببعثة إىلاإلنسا

مكتب املدعي العام للمحكمة الدولية حملاكمة  حيث  - ١٧ 
األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل 

املنشــأة ، ١٩٩١الــيت ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا الســابقة منــذ عــام 
، علـى أن  ١٩٩٣أيار/مـايو   ٢٥) املـؤرخ  ١٩٩٣( ٨٢٧عمال بـالقرار  

شرع يف مجع املعلومـات املتصـلة بـالعنف يف كوسـوفو الـذي جيـوز أن       ي
سـالفيا  ويندرج يف إطار اختصاصه، ويالحظ أن سلطات مجهوريـة يوغ 

بالتعاون مع احملكمة وأن بلدان فريـق االتصـال    تاالتزام عليها االحتادية
 حوزهتا؛  ستتيح للمحكمة معلومات ذات صلة ومثبتة توجد حاليا يف

ن إحـــراز تقـــدم ملمـــوس يف حـــل القضـــايا أ يؤكـــد  - ١٨ 
السياسية وقضايا حقوق اإلنسان اخلطرية يف كوسوفو سيحسن املوقف 

ــة يوغ  ــدويل جلمهوري ــا    وال ــع عالقاهت ــة واحتمــاالت تطبي ســالفيا االحتادي
 الدولية ومشاركتها الكاملة يف املؤسسات الدولية؛

علــى أن عــدم إحــراز تقــدم بنــاء حنــو تســوية  يشــدد  - ١٩ 
يف كوسوفو بالوسائل السلمية سيؤدي إىل النظـر يف اختـاذ تـدابري     احلالة

 إضافية؛

  إبقاء املسألة قيد نظره.يقرر   - ٢٠ 
  

إن بعـد التصـويت فقـال     اململكـة املتحـدة  وتكلّم ممثل   
 لــبس فيهــا   الرســالة   أرســلجملــس األمــن، باختــاذه القــرار،    

إن بالتصرف مبوجب الفصـل السـابع مـن امليثـاق فـــ      أنه مفادها
ــة يف كوســوفو    ــرب أن احلال ــس يعت ــدا للســلم    اجملل تشــكل هتدي
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ن إلبلغـراد   اجمللـس  واألمن الدوليني يف منطقـة البلقـان. ويقـول   
 ،الــدويل لــن يســمح للقمــع يف كوســوفو بــأن يســتمر   اجملتمــع

أمــر غــري مقبــول.    اإلرهــاب إنويقــول للطــرف الكوســويف   
ــد ــد أن وفـ ــده وأكّـ ــد  بلـ ــالية أو الاال يؤّيـ ــتقنفصـ يف  اللاالسـ

مـن بلغـراد أن متـنح كوسـوفو      توقـع يذلـك   ، وأنه مـع كوسوفو
إن دفـع السـلطات   وقـال  دارة الذاتيـة.  إلزا يشـمل ا مركزا معّز

إىل الشـــــروع فـــــــي  وطائفـــــة ألبـــــان كوســـــوفوبلغـــــراد  يف
فـات بينـهما ميثـل    المسبقة بشـأن اخل  بدون شروط اءّنب حــوار

 .)٣٠٩(تسوية سلمية الفرصــة الوحيدة للتوصل إىل

اجملتمـع الـدويل   إنـه علـى   الواليـات املتحـدة   وقال ممثل   
ــب  ــاء املاضــي، حــني   أن يتجّن ـــي أخط ــوع فـ ــرة   الوق انتظــر فت

 ويـدرك وفـد بلـده   أطول ممـا ينبغـي قبـل اختـاذ إجـراء حاسـم.       
ــا ــى املصــاحل      الكــام إدراك ــؤثر مباشــرة عل ــة ي ــن املنطق أن أم
ديـدا  كوسـوفو يشـكل هت   وسع وأن تدهور احلالة يفألالدولية ا

رفـع حظـر   ُي وكـّرر تأكيـد أنـه لكـي    للسلــم واألمن الـدوليني.  
ــدابري  ألا ســلحة والعقوبــاتألا ــد مــن الت ، خــرى ولتجنــب املزي

ــة    ــة يوغوســالفيا االحتادي ـــي علــى مجهوري ـــروع فـ ـــوار  الشـ حـ
 وأعـرب عـن ترحيـب    ألبان كوسـوفو. غــري مشروط مع قيادة 

ــات املتحــدة   ــا   الوالي ــادة ألب ــار ق ــالتزام كب ــدم   نب كوســوفو بع
عـن طريـق    زمة يف كوسوفوألاللجوء إىل العنف وبإجياد حل ل
رهــــايب إلالنشــــاط ايقــــّر لــــن املفاوضــــات، وأكّــــد أن بلــــده 

ــه.  الــدعم وال ـــي ل رار يؤكــد وأشــار أيضــا إىل أن القــ اخلارجـ
ـــام للمحكمـــــة الدوليـــــة   أمهيـــــة دور مكتـــــب املـــــدعي العــــ

ــابقة يف مجـــع األدلّـــة علـــى مـــ   يف  ا ارُتكـــبليوغوســـالفيا السـ
وختامـا  يته. الدخل يف نطاق وتقد  من أعمال عنفكوسوفو 

ــه مــن األ  ــال إن ــة يوغوســالفيا    ق ــة مبكــان أن تتخــذ مجهوري مهي
مــا يقوم بـه أفـراد شـرطتها     االحتادية إجراءات عاجلــة لوقــف

__________ 

)٣٠٩(  S/PV.3868 ١٤و  ١٣، الصفحتان.  

ســتفزازية اوقــوات أمنــها شــبه العســكرية مــن عنــف وأعمــال   
  .)٣١٠(أخرى

يــــا هكوســــوفو وميتون إ يوفــــانوفيتشالســــيد وقــــال   
يتجـزأ مـن    ال ادائمـا، وإىل اليـوم، جـزء    مقاطعة صـربية ظلـت  

أمــر  اقــرار اختــاذهاجتمــاع جملــس األمــن و ومجهوريــة صــربيا. 
ن أليوغوسـالفيا االحتاديـة    غــري مقبول لدى حكومة مجهورية

تعتــرب مــن الشــؤون الداخليــة لصــربيا الــيت علــى احملــّك املســائل 
ـــة ــة. يوغوســالفيا  ومجهوريـ ــده  االحتادي ــة بل ــرى حكوم أن  وت

تكــون موضــوع مناقشــة يف أي  ميكــن أن الاملســألة الداخليــة 
ــالفيا    ــة يوغوســ ــة مجهوريــ ــة حكومــ ــل دويل دون موافقــ حمفــ

الذريعـة ُوجـدت لإلجـراء     وقال إن. ، وهذا مل حيدثاالحتادية
مكافحـة   قامت هبما شرطةعملني  جملس األمن يف الذي اختذه

يا، املقاطعة الصربية ذات احلكـم  هيتواإلرهاب يف كوسوفو وم
ليــــس هنــــاك، ومل يكــن، أي نـــزاع  . وشــّدد علــى أنــه الــذايت

أي خطــر  بالتــايل لــيس هنــاك. ويــاهمسـلح يف كوســوفو وميتو 
ــد للســـ   الل ــاك هتدي ــيس هن ــن، والنتشــار، ول أســاس  الم واألم

وأكّـد أن  مم املتحدة. ألميثاق ا بالفصل السابع من لالحتجاج
ـــق فر بالبيانــات الــيت   ينشــئأن ســلطة  الخمــو صــال لــيس تااليـ

ال جمللــــس األمــــن أو أن يضــــع جــــدو     يصــــدرها التزامــــات 
ــه، أو  ال ــس وقراراتـ ـــات اجمللـ ــددجتماعــ ــوى أن حيـ ــك  حمتـ تلـ

صـــربيا ملتزمـــة التزامـــا راسخـــــا وأكّـــد أيضـــا أن القـــرارات. 
مع أعضـاء األقليـة األلبانيـة وحبـل مجيـع       باحلــوار غري املشروط

ولكنــه وروبيــة. األبالوســائل السياســية وفقــا للمعــايري  املســائل
دعــوة بعــض البلدان إىل التمـاس حلـول خـارج     أكد أيضا أن

ــربيا  ــة   أوصـ ــالفيا االحتاديـ ــار يوغوسـ ــهاكا   يف إطـ ــكل انتـ تشـ
ثـر مـن   منـذ أك لصربيا، وهي دولة موجـودة   قليميةإلللسالمة ا

__________ 

  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١٠(
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قبـــــــل البـــــــدايات األوىل لنشـــــــوء حـــــــــىت أي قرنـــــــا،  ١٣
  .)٣١١(كفكرة بزمن طويل “يوغوسالفيةال”

عـدد   بصياغةقامت  ة بلدهإن حكومتركيا وقال ممثل   
ــن ــكلة      مـ ــوس ملشـ ــل ملمـ ــاد حـ ــبيل إجيـ ـــي سـ ــات فــ املقترحـ

ينبغي إجياد حـل للنــزاع عـن طريـق حـوار شـامل       وكوسوفو. 
ــالمة ا   ـــار السـ ـــي إطــ ـــني وفــ ــة إلبـــني الطرفــ ــة جلمهوريـ قليميـ

ــة  ــه ينبغــي إتاحــة   . وأبــدى يوغوســالفيا االحتادي ــاده أن ــا مف رأي
ـــدّ   اجملــال الضــطالع  ــث، حيـ ـــان،  طــرف ثال ــان املعنيـ ده الطرف

ه أنـ  وأبدى رأيا آخر مفـاده التوصــل إلــى تسوية.  مبهمة تيسر
ــدء ينبغــي ـــدف   يف إجــراء علــى الفــور  الب احلــوار الــذي يستهـ

األقليــات العرقيــة يف   اســتعادة مجيــع احلقــوق اخلاصــة بكــل    
 الطائفــةاألقليــات، مبــا فيهــا  نــه ينبغــي لتلــكوقــال إكوســوفو. 
ــة، ــة التركيـ ــتقبل   أن تكـــون ممثّلـ ــة مبسـ ـــي احملادثـــات املتعلقـ فــ
 .)٣١٢(كوسوفو

احلـلّ السـلمي    حتّبـذ  ة بلدهإن حكوم ألبانياوقال ممثل   
ــراع، و ــة    الللصـ ــتخدام العنـــف، وتتمســـك باملطالبـ ــد اسـ تؤيـ

اب الفـوري  نسـح الباألبانيا دانة الشديدة لصربيا. وتطالب إلبا
 للقوات العسـكرية الصـربية وللقـوات شـبه العسـكرية وقـوات      

وتعلــن أن احلــدود الشــرطة، وبالــدخول يف مناقشــات جــادة،  
كوسـوفو كمـا عوجلـــت     تتغري وأنـه جيـب معاجلـة مشـكلة     لن

مشــاكل اجلمهوريـــات اليوغوســالفية األخـــرى، وذلــك عـــن    
ضـوء   وأكّـد أنـه علـى   ويب دائمـا.  األورتطبيق النمـوذج   طريق

كوسوفـــــو وخطـــر انتشـــارها إىل جنـــوب شـــبه  أبعـــاد أزمـــــة
ــإن   ــان، ف ــرة البلق ــة تتجــاوز حــدود   ألا جزي ــة  زم وصــفها بأزم

األمـــن األقليمـــي.  صـــعيد ثـــار علـــىآلعـــض اتترّتـــب عليهـــا ب
املسـؤولية العظيمـة للـدول    بأن  ة بلدهوأعرب عن إميان حكوم

م واألمن السل احملافظة علىاملتمثلة يف  ،عضاء مبجلس األمنألا
__________ 

  .٢٠إىل  ١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٣١١(
  .٢٤و  ٢٣تان املرجع نفسه، الصفح  )٣١٢(

هتـديها  وف مأساة جديـدة، سـ   جتّنبا لوقوع الدوليني يف املنطقة
 .)٣١٣(القرارات الضروريــة دون تأخري إىل اختاذ

ــل     ــد ممث ــية يف    وأكّ ــائل السياس ــع املس ــا أن مجي كرواتي
ــا يف   ــا مركزه ــا فيه ــني    كوســوفو، مب ــها ب املســتقبل، جيــب حل

ل عمليــة سياســية الســلطات بلغــراد وألبــان كوســوفو مــن خــ  
آراء جلنـة بـادنتر    تراعـي هـذه العمليـة    ، على أنحقا دميقراطية

 بشأن حرمة حدود الدول اجلديـدة املنشـأة يف أعقـاب تفكـك    
ــد   ـــة وتقليـ ــالفيا السابقــ ــتقالليوغوسـ ــذايت  االسـ ــيالـ  اإلقليمـ

قـات  البأمهيـة تطبيـع الع   تسـلّم  كرواتيـا  وقال إنكوسوفو.  يف
اجملتمـــع  أعضـــاءبـــني مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة وبقيـــة 

أن اشـتراك مجهوريـة يوغوسالفيـــا     أنه شّدد علـى الدويل. غري 
يف املؤسســات الدوليــة يتوقــف علــى تقدميهــــا طلــب  االحتاديــة
يف هــذه املؤسسات،  ميع معايري القبولواستيفائها جلالعضوية 

 يفهـم  وبالتايل فإن وفد بلـده كما هو حال كل متقدم جديد. 
مــن  ١٨الفقــرة  املمكــن لتفســرييــد الوح طــارإلأن هــذا هــو ا

 فــة يوغوسالفيـــــاالمســألة خ قــال إنــه ال ميكــن ربــطالقــرار. و
مجيـع الـدول الـيت خلفـت      مسألة ختّص ، فتلكبأزمة كوسوفو

حسـم علـى أسـاس آراء جلنـة     يوغوسالفيا السـابقة وجيـب أن تُ  
 .)٣١٤(بادنتر والقانون الدويل

هوريـــة  أي تدابري تتخـذ ضـد مج   إن اليونان وقال ممثل  
ــتقرار      ــا أيضــا اس ــى فيه ــي أن ُيراع ــة ينبغ  يوغوســالفيا االحتادي

ــا وينبغــي أ   ــوب شــرق أوروب ــة، متــس  الجن ــدول املنطق ــيت  ب ال
ثار السلبيـــة لنظـــام العقوبـات يف    آلرت بوجه خاص من اتضّر

 .)٣١٥(١٩٩٦إىل  ١٩٩٢عوام ألا

ــل    ــم ممث ــنة واهلرســك   وتكلّ ــب أوالالبوس ــدور  فرّح ب
ر القــوى الدوليــة األخــرى ذات الصــلة يف جملــس األمــن وبــدو

__________ 

  .٢٦و  ٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١٣(
  .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٤(
  .٣٠و  ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١٥(
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ــة  ــذه العملي ــّدده ــى ا ، وش ــاء املوضــوع    ألعل ــة احلامســة لبق مهي
ــن. و  يف ــدي جملـــس األمـ ــد، يـ ــا، أكـ ــثانيـ ــّك   هأنـ ــن شـ ــا مـ مـ
ــابقة لمحكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة ليوغوســــالفيا ل مــــا يف  الســ
وذلـك  السـلطة  تلـك  وأنه ال غـىن عـن   ، سلطة ودور نشط من

على السـالمة   تشّدد البوسنة واهلرسك نإثالثا، قال، و. الدور
املنطقـة، دون أي مسـاس    قليمية والسيادة جلميـع الـدول يف  إلا

أن  تؤكّـد  البوسـنة واهلرسـك   إنرابعـا،  قـال،  وباحلل النهائي. 
حتـــرام الكامـــــل للحقـــــوق الأســـاس احلـــــل إمنـــا يكمـــن يف ا 

ــة ــوق الوطنيــــة وحقــوق      الدميقراطي وحقــوق اإلنســان واحلق
ــا ـــة األقليــ ـــي مجهوريـــ ــواطنني فـــ ــالفيا  ت جلميــــع املــ يوغوســ
دور مجهوريـة يوغوسـالفيا    إىل أنامسـا،  خأشـار،  و. ةاالحتادي

قـد نـوقش يف   واهلرسـك   البوسـنة  قائمـة يف ال الةاحلاالحتادية يف 
 أن صــحة مجهوريــــة   مؤكــداً مــرارا وتكــرارا،    جملــس األمــن 

ــ ة البوســـنة تـــنعكس أيضـــا علـــى صـــح  ةيوغوســـالفيا االحتاديـ
ــات احلــد مــن    شــّدد، و. اهلرســكو ــة اتفاق ــى أمهي سادســا، عل
إطـار سـلطة منظمـة األمـن      عليها يف سلحة اليت مت التفاوضألا

سـابعا،  أكـد،  و. هوالتعاون يف أوروبا، داخل املنطقة ويف بلـــد 
ــذي قدّ   ــابق التفســري ال ـــا   تط ـــم لسلوفينيـ ـــل الدائـ ــه املمثـ ــع  م م

العامـة ذات   اجلمعيـة التفسري الوارد يف قـرارات جملـس األمـن و   
 .)٣١٦(من القرار ١٨بالفقرة يف ما يتعلّق  الصلة

أن اجمللـس يشـري   الحـظ   بلده إن وفد مصر وقال ممثل  
صراحة إىل أن القـرار قـد صـدر حتـت أحكـام الفصـل السـابع        

قـد قـرر    من امليثاق دون أن تسبق ذلك إشارة إلــى أن اجمللـس 
مـن   ٣٩ملـادة  وجود هتديد للسلم واألمن كما تقضي أحكام ا

وهـــذا  ، بـالطبع الـدفع بـأن اجمللـس سـيد قـراره      ميكن امليثاق. و
جــراءات. ولكــن مـــن ناحيـــة    إلالدفــع صحيــح فيما يتعلق با

__________ 

  .٣١و  ٣٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١٦(

الدستوريــــة الــواردة يف امليثــاق جيــب     املتطلبــــات املبــدأ فــإن 
  .)٣١٧(بصفة عامة اتباعها بدقــة واحترامهــا

  
(اجللسـة   ١٩٩٨ آب/أغسطس ٢٤املقّرر املؤّرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٩١٨
ــرار جملـــس  و، ١٩٩٨آب/أغســـطس  ٥يف    عمـــال بقـ

 تقريـرا  إىل اجمللـس األمـني العـام    قدم)، ١٩٩٨( ١١٦٠األمن 
 .)٣١٨(عن احلالة يف كوسوفو، مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة   

 أن احلالـة يف كوسـوفو  وأبلـغ األمـني العـام يف تقريـره اجمللـس بـ      
تزايد القتـال  تقارير تفيد ب ، مع ورودلتدهورتزال آخذة يف ا ال

ــالفيا     ــة يوغوسـ ــة جلمهوريـ ــن التابعـ ــوات األمـ العنيـــف بـــني قـ
جــيش حتريــر كوســوفو. ومــا يــثري    “يســمى مــا” االحتاديــة و

التقـارير الـيت تفيـد بزيـادة التـوترات      هـو   أكرب قدر مـن اجلـزع  
وألبانيـا.   على طول احلدود بني مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

إىل زيـادة هائلـة    قـد أّدى  هوادة فيـه ال العنف الذي  أفاد بأنو
ســود منــذ أليف كوســوفو واجلبــل ا يف أعــداد املشــردين داخليــا

، ممــا يزيــد مــن تزعــزع االســتقرار. والحــظ أن خــريألا تقريــره
سلحة واملقاتلني من خارج حـدود مجهوريـة   ألل ااستمرار تسلّ

تمر واســع مصــدرا لقلــق مســ  يشــكل يوغوســالفيا االحتاديــة  
ــا ألالتصــاعد احلــاد   وكــذا ،نتشــارالا ــه  عمــال العنــف وم نقلت

التقـــارير مـــن إفـــراط قـــوات األمـــن يف اســـتخدام القـــوة ضـــد 
الـيت تقـوم هبـا احلكومـة ضـد جـيش        املدنيني يف إطار العمليات

متفرقـة   أن اجتاهات النـزوح إىل أماكن . وذكرحترير كوسوفو
د أن مــن األمــور وأكّــتكتســب مكانــا هلــا علــى أرض الواقــع. 

تــؤدي إىل تفــاقم احلالــة عــدم دخــول ســلطات مجهوريــة    الــيت
ــة   ــانيوغوســالفيا االحتادي كوســوفو يف مفاوضــات جــادة   وألب

اســــتمرار أكّــــد أن بشــــأن الوضــــع املســــتقبلي لكوســــوفو. و
زيادة تصعيد هـذا النــزاع هلمـا آثـار خطـرية علـى اسـتقرار         أو

__________ 

  .٣٢و  ٣١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١٧(
)٣١٨(  S/1998/712.  
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جيــري حبــث  ال أالكــبري يف عــن أملــه أعــرب وختامــا،املنطقــة. 
يراعـي ويأخـذ    مسألة كوسوفو مبعزل عن غريها بـل علـى حنـو   

ــباناحليف  ــياق ا   سـ ــل السـ ــه الكامـ ــى الوجـ ــام  إلعلـ ــي العـ قليمـ
  املتحدة. ممألومبادئ ميثاق ا

آب/أغســطس  ٢٤، املعقــودة يف ٣٩١٨ويف اجللســة   
ــاهم الـــذي  ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ متّ التوّصـــل إليـ

قة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  لس الساباجملمشاورات 
الـرئيس   دعـا جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال،      

أملانيــا وإيطاليــا، بنــاء علــى  افقــة اجمللــس، ممثلــي(ســلوفينيا)، مبو
 قاحلـ دون أن يكـون هلمـا   بـ يف املناقشـة   إىل املشـاركة  ،طلبهما

ؤّرخـة  التصويت. مث وّجه الرئيس انتباه اجمللـس إىل رسـالة م   يف
موّجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن ممثـــل   ١٩٩٨متوز/يوليـــه  ٢٠

ــان صــادر عــن رئــيس االحتــاد     ،)٣١٩(النمســا حييــل هبــا نــّص بي
  األورويب بشأن القتال الذي نشب مؤّخرا يف كوسوفو.

ــة   أدىلويف اجللســة نفســها،    الــرئيس البيــان التــايل نياب
  :)٣٢٠(عن اجمللس
آب/  ٥م املـــؤرخ جملـــس األمـــن يف تقريـــر األمـــني العـــا نظـــر  

ــطس  ــراره    ١٩٩٨أغسـ ــدم عمـــالً بقـ ) املـــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٠واملقـ
  .١٩٩٨آذار/مارس  ٣١

اجمللــس يشـعر بقلــق بـالغ إزاء القتــال املكثـف الــذي     وال يـزال   
ــهدته كوســوفو مــؤخرا وخلــف آثــارا مــدمرة يف أوســاط الســكان        ش

  املدنيني وأدى إىل زيادة أعداد الالجئني واملشردين زيادة كبرية.
اجمللس األمـني العـام يف قلقـه مـن أن اسـتمرار الـرتاع       ويشارك   

يف كوســوفو أو زيــادة تفاقمــه لــه آثــار خطــرية علــى اســتقرار املنطقــة.    
ويشــعر اجمللــس بقلــق عميــق علــى وجــه اخلصــوص ألنــه نظــراً لألعــداد   
املتزايدة للمشردين املقترنة باقتراب فصل الشتاء فإن احلالة يف كوسوفو 

ال أن تتحــول إىل كارثــة إنســانية أضــخم. ويؤكــد  تنطــوي علــى احتمــ
اجمللــــس حــــق مجيــــع الالجــــئني واملشــــردين يف العــــودة إىل منــــازهلم.   

يؤكد بصفة خاصة أمهيـة متكـن املنظمـات اإلنسـانية مـن الوصـول        كما
__________ 

)٣١٩(  S/1998/675.  
)٣٢٠(  S/PRST/1998/25.  

بال معوقات وبشكل مستمر إىل السكان املتأثرين. ويشعر اجمللس بقلـق  
  تهاكات القانون اإلنساين الدويل.إزاء األنباء اليت تشري إىل تزايد ان

اجمللس إىل وقف إطالق الـنريان فـورا. ويؤكـد اجمللـس      ويدعو  
أن علــى ســلطات مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة وألبــان كوســوفو أن  
يتوصلوا إىل تسـوية سياسـية ملسـألة كوسـوفو وأن مجيـع أعمـال العنـف        

كـرر أمهيـة   واإلرهاب الصادرة عن أي جهة أيا كانـت غـري مقبولـة، وي   
). ويؤكـد اجمللـس مـن جديـد التـزام مجيـع       ١٩٩٨( ١١٦٠تنفيذ قراره 

الـــدول األعضـــاء بســـيادة مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة وســـالمتها  
اإلقليميــة، وحيــث ســلطات مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة والقيــادة       
األلبانيــة يف كوســوفو علــى الــدخول علــى الفــور يف حــوار ذي مغــزى   

ــؤدي إىل وضــع  ــى     ي ــائم عل ــة للعنــف والتوصــل إىل حــل سياســي ق هناي
التفاوض ملسألة كوسوفو. ويؤيد يف هذا السياق جهود فريق االتصال، 
ومــن بينــها مبادراتــه إلشــراك ســلطات مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة  
والقيــادة األلبانيــة يف كوســوفو يف مناقشــات بشــأن وضــع كوســوفو يف  

  املستقبل.
ــذا الصــدد    ــراهيم    ، يرحــب ويف ه ــه الســيد إب ــا أعلن ــس مب اجملل

روغوفا، زعيم الطائفة األلبانية يف كوسوفو من تشكيل فريق للتفـاوض  
ليمثل مصاحل الطائفـة األلبانيـة يف كوسـوفو. وينبغـي أن يـؤدي تشـكيل       
فريق التفاوض األلباين يف كوسـوفو إىل التـبكري يف بـدء حـوار جـوهري      

هبـدف إهنـاء العنـف وحتقيـق     مع سلطات مجهورية يوغوسالفيا االحتادية 
تسوية سلمية تتضمن العودة اآلمنة الدائمة جلميع األشـخاص املشـردين   

  داخليا والالجئني إىل ديارهم.
مـــــن األساســـــي أن تقبـــــل ســـــلطات مجهوريـــــة  وال يـــــزال  

يوغوســالفيا االحتاديــة واأللبــان املقيمــون يف كوســوفو حتمــل املســؤولية  
بناء كوسوفو من مواصلة حيـاهتم  عن إهناء العنف يف كوسوفو ومتكني أ

  العادية ودفع العملية السياسية إىل األمام.
اجمللــس متابعــة احلالــة يف كوســوفو عــن كثـــب،       وسيواصــل   

  وسيبقي املسألة قيد نظره.
  

 ١٩٩٨أيلول/ســـــــبتمرب  ٢٣املقـــــــّرر املـــــــؤّرخ   
  )١٩٩٨( ١١٩٩): القرار ٣٩٣٠  (اجللسة

ــبتمرب  ٤يف    ــرار جم و، ١٩٩٨أيلول/سـ ــال بقـ لـــس عمـ
 تقريـرا  إىل اجمللـس  قدم األمـني العـام  )، ١٩٩٨( ١١٦٠األمن 

 .)٣٢١(عن احلالة يف كوسوفو، مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة   
لعدم حتقيق  وأعرب األمني العام يف تقريره عن شعوره بالفزع

__________ 

)٣٢١(  S/1998/834  وAdd.1.  
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 تقدم صـوب تسـوية سـلمية يف كوسـوفو وحلـدوث مزيـد مـن       
 وتــدمري  رواح ومــن تشــريد الســكان املــدنيني   أليف ا اخلســائر

وكـــّرر تأكيـــد ضـــرورة اجلـــاري.  املمتلكـــات نتيجـــة للنــــزاع
ســتخدام الحلقــة ا”الشــروع يف مفاوضــات حبيــث يــتم كســر 

ــوات الصــربية وأ    غــري املتناســب  ــب الق ــن جان ــوة م ــللق ال عم
 أللبــــان العنــــف الــــيت ترتكبــــها الوحــــدات شــــبه العســــكرية

عن طريق تعزيز السعي إىل تسوية سـلمية للنــزاع.    “وكوسوف
التــوترات املســتمرة علــى   ممــا يــثري قلقــا بالغــا أيضــا  ذكــر أن و

حتاديــــة وألبانيــــا،  الفيا االاحلــــدود بــــني مجهوريــــة يوغوســــ   
نتهاكات للحـدود والقصـف عـرب احلـدود.     الأنباء ا ذلك يف مبا

ــوترات   وذكــر أن ــذر علــى هــذا النحــو تصــعيد الت بعواقــب  ين
 عــن وكــّرر اإلعــرابســتقرار يف املنطقــة. الوخيمــة بالنســبة ل

 اسـلب  مم املتحـدة يف املنطقـة قـد تتـأثر    األالقلق من أن عمليات 
ميكــن  ال بأنــهفو. وأعــرب عــن اعتقــاده بــالتطورات يف كوســو

ــة  ــى   ثّي، وحــأي حــل عســكر  أن يكــون لألزم الطــرفني عل
 وقــت أقــربضــبط الــنفس والشــروع يف عمليــة التفــاوض يف  

ال تصـ الفريـق ا وأعرب عن تأييده الكامل ملـا يبذلـه   مستطاع. 
إهنـاء   إىل ترمـي جهود من  قليمية وفرادى الدولإلمات اواملنظّ

وختامـا، ذكـر   العنف وهتيئة الظروف املواتية لتسوية سياسـية.  
ت إىل مزيـد  يف كوسـوفو أدّ  اليت وقعت مـؤخرا الصدامات  أن

ــوا الوطــأة العظمــى     مــن تشــريد  ــذين حتمل ــدنيني ال الســكان امل
يف مجهوريـة   افألطـر ا حث، و١٩٩٨للقتال منذ آذار/مارس 

نسـانية دون  إلحتادية على تأمني وصول املعونة االفيا االيوغوس
رة وعلـى كفالـة أمـن أفـراد     إعاقة إىل مجيـع املنـاطق املتضـرّ    أي

  غاثة.  إلعمليات ا
 أيلـــــــول/ ٢٣، املعقـــــــودة يف ٣٩٣٠ويف اجللســـــــة   
متّ التوّصل إليـه يف   كان قد وفقا للتفاهم الذي ١٩٩٨ سبتمرب

س الســابقة، أدرج اجمللــس تقريــر األمــني العــام لــاجملمشــاورات 
ــرار جــدول األعمــال،       يف  دعــتجــدول أعمالــه. وعقــب إق

يطاليـا  إو وأملانياممثلي ألبانيا الرئيسة (السويد)، مبوافقة اجمللس، 

ــك  ــنة واهلرســ ــهم،   والبوســ ــى طلبــ ــاء علــ ــاركة، بنــ  إىل املشــ
. مث وجهـت  يف التصويتق احليكون هلم  دون أنبناقشة امل يف
يطاليـا  إو أملانيا مقّدم منقرار  مشروعرئيسة انتباه اجمللس إىل ال

ــدة     ــة املتحـ ــا واململكـ ــويد وفرنسـ ــلوفينيا والسـ ــال وسـ  والربتغـ
 .)٣٢٢(يات املتحدة واليابانوالوال

قبـل التصـويت فقـال إن     حتـاد الروسـي  وتكلّم ممثل اال  
وحوهلـا،   حتاديـة، الفيا االمجهوريـة يوغوسـ   ،احلالة يف كوسوفو

ــزال  ال ــةتـ ــة   بالغـ ــعوبة. ونتيجـ ـــات  الالصـ ـــتمرار املواجهــ ســ
ــها   ــتخدم يف بعضـ ـــلحة، الـــيت تسـ ـــكرية املســ ــلحة ألا العســ سـ

ــتظم ل   ــدفق من ــة، حــدث ت ــع   الالثقيل ــذر م جــئني واملشــردين ين
ــراب فصــل الشــتاء  ــهاك    اقت بعواقــب إنســانية وخيمــة. ويف انت
ـــّدال ، )١٩٩٨( ١١٦٠لقـــرار جملـــس األمـــن   اتتـــــزال املعــ

م للمتطرفيـــــن يف كوســـوفو مـــن   ات املاليـــة تقـــــدّ واملســـاعد
ض احلالـة  أراضي ألبانيـا، ممـا يعـرّ    ول منألاخلارج، ويف املقام ا

ــدم ا ــوتر يف    اللعـ ــن التـ ـــد مـ ـــرة ويزيـ ـــة خطيــ ــتقرار بدرجــ  سـ
حـىت ذلـك    على الرغم من اجلهود املبذولةقال إنه كوسوفو. و

طات الســـل  ، استحال إجراء حـوار سياسـي مباشـر بـني    الوقت
ـــة ـــة الصربيـ ـــة وزعامـــة الفيا االيوغوســ ومجهوريـ طائفــة حتاديـ

الظـروف ظهـرت حاجـة ملحـة      تلككوسوفو. ويف ظل  ألبان
تيسـري التوصـل    عطاء زخم إضايف للجهود الدولية الرامية إىلإل

وكـّرر  نسـانية يف املنطقـة.   إلإىل تسوية سـلمية وتطبيـع احلالـة ا   
ــد أن ــية يف مشــر ألااألحكــام  تأكي ــرار تتفــق مــع   ساس وع الق
الروســي والــذي يؤيــد  حتــادالساســي الــذي اختــذه ااألاملوقــف 

علـى   فقط الوسائل السلمية والسياسيةب تسوية نـزاع كوسوفو
حكـم ذايت واسـع لكوسـوفو، مـع مراعـاة صـارمة        أساس منح

 وأكّــدحتاديــة. الفيا االقليميــة جلمهوريــة يوغوســ  اإلمة الللســ
النـهج. وعلـى   لذلك يل معقول بأنه ما من بد بلده وفد اقتناع

 تنطوي على اسـتخدام  تدابري اللجوء إىل وجه اخلصوص، ميثل
__________ 

)٣٢٢(  S/1998/882.  
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النــزاع أمـرا حمفوفـا    ذلك تسوية  هبدفالقوة من طرف واحد 
كون لـه  تاستقرار منطقة البلقان وكل أوروبا وس خبطر زعزعة

 النظــام الــدويل، الــذي يعتمــدنتــائج ســلبية بعيــدة املــدى علــى  
 .)٣٢٣(تحدة احملوريمم املألعلى دور ا

أن مسـألة    إن بلده كـان دومـا يـرى   الصنيوقال ممثل   
 فيايوغوســــال كوســــوفو هــــــي شــــــأن داخلــــــي جلمهوريــــــة

أن مسـألة كوسـوفو ينبغـي أن     وأعرب عـن اعتقـاده  االحتادية. 
. وأعـرب  ها الشـعب اليوغوسـاليف وحـده بطريقتـه اخلاصـة     حيلّ

د االحتاديـة املؤيّـ   وقـف مجهوريـة يوغوسـالفيا   مل عن تقدير وفده
وقـال  احلوار غري املشـروط.   لتسوية مسألة كوسوفو عن طريق

 لـيس هنـاك نــزاع   فن. آلا تسـتقرّ كوسـوفو   احلالة يف منطقةإن 
ناهيــك عــن أن يكــون هنــاك تصــاعد   مســلح واســع النطــاق،  

. وقــد اختــذت حكومــة يوغوســالفيا االحتاديــة كــذلك  للنـــزاع
جئني علـى العـودة إىل   اليع الجيابية لتشجإلسلسلة من التدابري ا

نســـانية. إلغاثـــة اإلعمـــال األت الولتـــوفري التســـهي  ديـــارهم
غراض ألجئني البالغ إزاء منع عودة الوفده ال قلقوأعرب عن 

ــية ــد ا  سياس ــة أم ــة األوإطال ــانية إلزم ــام   بقصــدنس ــاء اهتم إبق
وكـّرر تأكيـد أن الصـني    اجملتمع الـدويل مسـلطا علـى املنطقـة.     

مـن  ألهتديـــدا للســلم وا    كوســوفو متثـــل يفــة رى أن احلالت ال
ن بلدانا عديـدة يف املنطقـة هـي    بأقول ال وكّرر أيضاالدوليني. 

ــدان متعــددة ا  ـــزاع   ألبل عــراق. وإذا تــدخل جملــس األمــن يف ن
 بدون طلب من بلدان املنطقـة، أو إذا ذهـب أبعـد مـن ذلـــك     

البلـد  إلــى ممارســة الضغط على حنو غـري عـادل علـى حكومـة     
سيشـــكل  فـإن ذلـك   بأعمال ضـدها،   أو هتديدها بالقيام عينامل

مشـروع   وأكّـد أن ســابقة سيئة وسيخلف آثارا سلبية أوسع. 
املشــروعة  القــرار مل يــراع متامــا احلالــة يف كوســوفو واحلقــوق  

جلمهوريــــة يوغوســــالفيا االحتاديــــة داخــــل نطــــاق ســــيادهتا. 
مـــم املتحـــدة ألالســـابع مـــن ميثـــاق ا اســـتند إىل الفصـــل وقـــد

__________ 

)٣٢٣(  S/PV.3930 ٣و  ٢، الصفحتان.  

ــة.    علـــى ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــد مجهوريـ ــافر لتهديـ ــو سـ حنـ
ــكو ــن يســاعد يف إجيــاد   ذل ملســألة كوســوفو.   حــلّ جــذري ل
إىل تعزيـز موقـف القـوى     على العكس من ذلك، قد يؤدي بل
رهابيـــة يف املنطقـــة وإىل زيـــادة التـــوتر هنـــاك. إلنفصـــالية واالا

ــاء علــى ذلــك، لــن يســت  ، إن وفــد الصــني، وقــال طيع تأييــد بن
  .)٣٢٤(متناع عن التصويتالوسيضطر إىل ا ،مشروع القرار

ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت،     
صـوتا مقابـل ال شـيء، مـع امتنـاع عضـو        ١٤واعُتمد بأغلبية 

 ١١٩٩واحــــد (الصــــني) عــــن التصــــويت، بوصــــفه القــــرار 
  ، ويف ما يلي نصه:)٣٢٥()١٩٩٨(

  ،إن جملس األمن  
آذار/مـارس   ٣١) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٠قراره إىل  إذ يشري  
١٩٩٨،  

 ١١٦٠ املقدمة عمال بـالقرار العام  األمنييف تقارير  وقد نظر  
  ،١٩٩٨/سبتمرب أيلول ٤)، وخباصة تقريره املؤرخ ١٩٩٨(

 /حزيـران  ١٢بالبيـان الصـادر يف    وإذ حييط علما مع التقدير  
ا وإيطاليــا  عــن وزراء خارجيــة االحتــاد الروســي وأملانيــ      ١٩٩٨يونيــه 

والواليـات  املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  اململكةوفرنسا و
املتحدة األمريكية (فريق االتصال) يف ختام اجتماع فريـق االتصـال مـع    
وزيري خارجية كندا واليابان وبالبيـان اآلخـر لفريـق االتصـال الصـادر      

  ،١٩٩٨/يوليه متوز ٨يف بون يف 
بالبيـان املشـترك الصـادر يف     تقدير أيضاوإذ حييط علما مع ال  

عـــن رئيَســـي االحتـــاد الروســـي ومجهوريـــة   ١٩٩٨/يونيـــه حزيران ١٦
  يوغوسالفيا االحتادية،

الة املــدعي العــام للمحكمــة الدوليــة حملاكمــة رســ وإذ يالحــظ  
األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل 

املؤرخــة  ١٩٩١غوســالفيا الســابقة منــذ عــام الــيت ارُتكبــت يف إقلــيم يو
واملوجهــة إىل فريــق االتصــال، والــيت تفيــد أنــه       ١٩٩٨متوز/يوليــه  ٧

ــرى ــه أحكــام      ي ــق علي ــل نزاعــا مســلحا تنطب ــة يف كوســوفو متث أن احلال
  احملكمة،  والية

__________ 

  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٢٤(
  .٤، الصفحة S/PV.3930لالطالع على نتيجة التصويت، انظر   )٣٢٥(
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إزاء اشـــتداد القتـــال مـــؤخرا يف  وإذ يســـاوره شـــديد القلـــق  
ملفرط والعشوائي من ِقَبل قـوات  كوسوفو وخباصة إزاء استخدام القوة ا

األمــن الصــربية واجلــيش اليوغوســاليف، ممــا أســفر عــن وقــوع إصــابات   
شخص من ديـارهم،   ٢٣٠ ٠٠٠عديدة بني املدنيني وتشريد أكثر من 

  ،العام األمنيحسب تقدير 
إزاء تـدفق الالجـئني إىل مشـال ألبانيـا      وإذ يساوره بالغ القلـق   

أوروبيـة أخـرى نتيجـة السـتخدام القـوة      والبوسنة واهلرسك وإىل بلدان 
يف كوسوفو، وكذلك إزاء تزايد أعـداد املشـردين داخـل كوسـوفو ويف     
أحناء أخرى من مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة، الـذين تقـّدر مفوضـية       

ــم ــدون   ٥٠ ٠٠٠الســامية لشــؤون الالجــئني أن   املتحــدة  األم ــهم ب من
  ى،مأوى وتعوزهم أبسط االحتياجات الضرورية األخر

حــق مجيــع الالجــئني واملشــردين يف     وإذ يؤكــد مــن جديــد    
ــة      ــؤولية مجهوريـ ــى مسـ ــدد علـ ــان، وإذ يشـ ــارهم يف أمـ ــودة إىل ديـ العـ

  يوغوسالفيا االحتادية عن هتيئة الظروف اليت تتيح هلم ذلك،
ــدين   ــوم هبــا أي طــرف،       وإذ ي ــال العنــف الــيت يق مجيــع أعم

ِقَبـل أيـة مجاعـة     وكذلك اإلرهاب سعيا إىل حتقيق أهـداف سياسـية مـن   
أو أي فرد، وكل دعم خارجي ملثل تلك األنشطة يف كوسـوفو، مبـا يف   
ذلـــك توريـــد األســـلحة والتـــدريب لألنشـــطة اإلرهابيـــة يف كوســـوفو، 

يعرب عـن قلقـه لألنبـاء الـيت تفيـد باسـتمرار االنتـهاكات ألشـكال          وإذ
  )،١٩٩٨( ١١٦٠احلظر املفروض مبوجب القرار 

إزاء التدهور السريع للحالة اإلنسانية  قوإذ يساوره بالغ القل  
يف كافــة أحنــاء كوســوفو، وإذ تــثري جزعــه الكارثــة اإلنســانية الوشــيكة   

وإذ يشـدد   ،العـام  األمـني احلدوث علـى النحـو الـوارد وصـفه يف تقريـر      
  على ضرورة منع حدوث ذلك،

مــن األنبــاء الــيت تفيــد بتزايــد   وإذ يســاوره بــالغ القلــق أيضــا   
وق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وإذ يشدد علـى  االنتهاكات حلق

  ضرورة كفالة االحترام حلقوق مجيع سكان كوسوفو،
) الـذي  ١٩٩٨( ١١٦٠أهداف القـرار   وإذ يؤكد من جديد  

أعرب فيه اجمللس عن تأييده حلل مشكلة كوسـوفو بالوسـائل السـلمية،    
ري مـن  على حنو يشمل تعزيز مركز كوسوفو، ومنحها درجة أكـرب بكـث  

  االستقالل الذايت، واإلدارة الذاتية اجملدية،
ــد     ــن جدي ــد م ــدول األعضــاء     أيضــا وإذ يؤك ــع ال ــزام مجي الت

  بسيادة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية وسالمتها اإلقليمية،
ــد   ــة    وإذ يؤكـــ ــوفو، مجهوريـــ ــة يف كوســـ ــدهور احلالـــ أن تـــ

  قة،يوغوسالفيا االحتادية، يشكل هتديدا للسالم واألمن يف املنط
ــرف   ــاق    وإذ يتصـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ ــممبوجـــب الفصـ  األمـ
  ،املتحدة

مجيع األطراف واجلماعات واألفـراد بوقـف    يطالب  - ١  
األعمال العدائية فورا واحلفـاظ علـى وقـف إطـالق النـار يف كوسـوفو،       
مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة، تعزيــزا الحتمــاالت إجــراء حــوار جمــٍد 

يا االحتاديــة وزعامــة الطائفــة األلبانيــة بــني ســلطات مجهوريــة يوغوســالف
  الكوسوفية والتقليل من خماطر حدوث كارثة إنسانية؛

ــا  - ٢   ــالفيا   يطالــــب أيضــ ــة يوغوســ ــلطات مجهوريــ ســ
االحتادية وزعامة الطائفة األلبانية يف كوسوفو بأن تتخذ فـورا خطـوات   
مــن أجــل حتســني احلالــة اإلنســانية وتفــادي حــدوث الكارثــة اإلنســانية  

  يكة؛الوش
بالسلطات يف مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة   يهيب  - ٣  

وبزعامة الطائفة األلبانية الكوسوفية البدء فورا يف حوار جمٍد دون شروط 
مسبقة ومبشاركة دولية، ووفقا جلدول زمين واضح، على حنو يفضـي إىل  
إهنــاء األزمــة وإىل التوصــل إىل حــل سياســي ملســألة كوســوفو عــن طريــق 

  ويرحب باجلهود املبذولة حاليا هبدف تيسري ذلك احلوار؛التفاوض، 
ــة    يطالــب  - ٤   ــة يوغوســالفيا االحتادي ــأن تنفــذ مجهوري ب

ــرار      ــب القـ ــة مبوجـ ــدابري املطلوبـ ــافة إىل التـ ــور، باإلضـ ــى الفـ  ١١٦٠علـ
ــة يف    ١٩٩٨( ــة هبــدف إجيــاد حــل سياســي للحال )، التــدابري احملــددة التالي

حزيـران/   ١٢فريق االتصـال املـؤرخ   كوسوفو على النحو الوارد يف بيان 
  ؛١٩٩٨يونيه 

وقف مجيع األعمال اليت تقوم هبا قوات األمن واليت   (أ)  
متـــس الســـكان املـــدنيني وإصـــدار أمـــر بســـحب وحـــدات األمـــن الـــيت 

  تستخدم لقمع املدنيني؛
ــة      (ب)   ــة األوروبيـ ــة للجماعـ ــد التابعـ ــة الرصـ ــني بعثـ متكـ

ورية يوغوسـالفيا االحتاديـة مـن    والبعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى مجه
القيــام برصــد دويل فعــال ومســتمر يف كوســوفو، مبــا يف ذلــك تــوفري        
إمكانية وصول هؤالء املراقبني إىل كوسوفو وتنقلهم حبرية كاملة، فيهـا  
ومنها وإليها دون عراقيـل مـن جانـب السـلطات احلكوميـة، واإلسـراع       

الــذين يســامهون يف  بإصــدار وثــائق الســفر املناســبة للمــوظفني الــدوليني
  عملية الرصد؛

السـامية  املتحـدة   األمـم القيام، باالتفاق مع مفوضية   (ج)  
ــودة    ــة، بتســـهيل عـ ــليب األمحـــر الدوليـ ــة الصـ لشـــؤون الالجـــئني وجلنـ
الالجــئني واملشـــردين إىل ديـــارهم يف أمـــان، وإتاحـــة إمكانيـــة وصـــول  

  يل؛املنظمات واإلمدادات اإلنسانية إىل كوسوفو حبرية ودون عراق
إحــراز تقــدم ســريع وفقــا جلــدول زمــين واضــح يف      (د)  

أعـاله،   ٣احلوار مع الطائفة األلبانية الكوسوفية، املشـار إليـه يف الفقـرة    
)، بغيـة االتفـاق علـى تـدابري لبنـاء      ١٩٩٨( ١١٦٠واملطلوب يف القرار 

  الثقة وإجياد حل سياسي ملشاكل كوسوفو؛
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ــا  ، يف هــذا الصــدد، االلتزامــات ا يالحــظ  - ٥   ــيت قطعه ل
على نفسه رئيس مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة يف بيانـه املشـترك مـع       

  ، وهي:١٩٩٨/يونيه حزيران ١٦رئيس االحتاد الروسي املؤرخ 
حـــل املشـــاكل القائمـــة بالوســـائل السياســـية علـــى    (أ)  

  أساس املساواة بني مجيع املواطنني والطوائف العرقية يف كوسوفو؛
ــة أ    (ب)   ــدم القيـــام بأيـ ــة ضـــد الســـكان    عـ عمـــال قمعيـ
  املساملني؛
توفري حرية االنتقال على حنـو كامـل ملمثلـي الـدول       (ج)  

األجنبيـــة واملؤسســـات الدوليـــة املعتمـــدة لـــدى مجهوريـــة يوغوســـالفيا  
االحتادية الذين يقومون برصد احلالة يف كوسوفو، وكفالة عـدم وجـود   

  أية قيود عليهم؛
و كامــل ضــمان تــوفري إمكانيــة الوصــول علــى حنــ       (د)  

ودون إعاقــة للمنظمــات اإلنســانية، وجلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة،       
الســامية لشــؤون الالجــئني، وإيصــال اللــوازم  املتحــدة  األمــمومفوضــية 
  اإلنسانية؛
تيســري عــودة الالجــئني واملشــردين دون إعاقــة وفقــا   (هـ)  

للــربامج املتفــق عليهــا مــع املفوضــية الســامية وجلنــة الصــليب األمحــر         
لية، مع تقـدمي معونـة مـن الدولـة إلعـادة بنـاء املنـازل الـيت ُدمـرت؛          الدو

  ويطالب بتنفيذ هذه االلتزامات تنفيذا تاما؛
ــة   يصــــر  - ٦   ــة األلبانيــ ــة الطائفــ علــــى أن تــــدين زعامــ

الكوسوفية مجيع األعمال اإلرهابية، ويؤكـد علـى أن مجيـع العناصـر يف     
ــة األلبانيـــة الكوســـوفية ينبغـــي أن تســـعى إىل      حتقيـــق أهـــدافها  الطائفـ

  بالوسائل السلمية دون غريها؛
إىل التزامـــات مجيـــع الـــدول بتنفيـــذ أشـــكال  يشـــري  - ٧  

  ) تنفيذا تاما؛١٩٩٨( ١١٦٠احلظر املفروض مبوجب القرار 
اخلطــوات املتخــذة إلنشــاء رصــد دويل فعــال    يؤيــد  - ٨  

للحالــة يف كوســوفو، ويرحــب يف هــذا الصــدد بإنشــاء بعثــة الرصــد        
  يف كوسوفو؛الدبلوماسي 

الدول واملنظمات الدوليـة املمثلـة يف مجهوريـة     حيث  - ٩  
ــاء مبســؤولية        ــني للوف ــراد الالزم ــوفري األف ــى ت ــة عل يوغوســالفيا االحتادي
الرصد الدويل الفعال واملستمر يف كوسوفو إىل أن يتم حتقيق األهـداف  

  )؛١٩٩٨( ١١٦٠املنصوص عليها يف هذا القرار ويف القرار 
مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة بأهنـا تتحمـل       يذكِّر  - ١٠  

املسؤولية الرئيسية عن أمن مجيـع األفـراد الدبلوماسـيني املعتمـدين لـدى      
مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة فضــال عــن ســالمة وأمــن مجيــع األفــراد  
ــة يف    ــانية غـــري احلكوميـ ــابعني للمنظمـــات اإلنسـ ــراد التـ الـــدوليني واألفـ

ية، ويهيب بسلطات مجهوريـة يوغوسـالفيا   مجهورية يوغوسالفيا االحتاد
االحتاديــة وجبميــع اجلهــات املعنيــة األخــرى يف مجهوريــة يوغوســالفيا       

االحتادية أن تتخذ مجيع اخلطوات املالئمة لضـمان عـدم تعـرض األفـراد     
الذين يقومون مبهام الرصد مبوجب هذا القرار للتهديد باستعمال القـوة  

  م بأي شكل من األشكال؛أو استعماهلا أو للتدخل يف أعماهل
إىل الــدول أن تســتخدم مجيــع الوســائل الــيت  يطلــب  - ١١  

تتسق مع تشريعاهتا احمللية وأحكام القانون الدويل ذات الصلة للحيلولـة  
دون اســتخدام األمــوال الــيت يــتم مجعهــا يف أقاليمهــا فيمــا يتعــارض مــع  

  )؛١٩٩٨( ١١٦٠القرار 
ملعنية األخرى أن بالدول األعضاء واجلهات ا يهيب  - ١٢  

توفر موارد كافيـة للمسـاعدة اإلنسـانية يف املنطقـة وأن تسـتجيب علـى       
املوحـد املشـترك بـني الوكـاالت مـن      املتحدة  األممالفور وبسخاء لنداء 

  أجل املساعدة اإلنسانية املتصلة باألزمة يف كوسوفو؛
بســـلطات مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة  يهيـــب  - ١٣  

أللبانية الكوسوفية ومجيع األطراف املعنية األخـرى أن  وزعماء الطائفة ا
تتعــاون تعاونــا تامــا مــع املــدعي العــام للمحكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا   
السابقة يف التحقيق فيما ميكن أن يكون قد وقـع مـن انتـهاكات تـدخل     

  يف نطاق والية احملكمة؛
ــة      يشــدد  - ١٤   ــوم ســلطات مجهوري ــى ضــرورة أن تق عل

ادية بتقدمي أفراد قوات األمن الذين اشتركوا يف إسـاءة  يوغوسالفيا االحت
  معاملة املدنيني ويف التدمري املتعمد للممتلكات إىل احملاكمة؛

أن يقـدم تقـارير منتظمـة إىل    العام  األمنيإىل  يطلب  - ١٥  
اجمللــس حســب االقتضــاء عــن تقييمــه ملــدى امتثــال ســلطات مجهوريــة    

ر يف الطائفــة األلبانيــة الكوســوفية  يوغوســالفيا االحتاديــة ومجيــع العناصــ 
ألحكام هذا القرار، مبا يف ذلك عن طريق التقـارير الـيت يقـدمها بصـفة     

  )؛١٩٩٨( ١١٦٠منتظمة عن االمتثال للقرار 
، يف حالـة عـدم اختـاذ التـدابري احملـددة املُطالَـب       يقرر  - ١٦  

)، أن ينظــر يف اختــاذ ١٩٩٨( ١١٦٠باختاذهــا يف هــذا القــرار والقــرار  
راءات أخرى وتدابري إضافية لصـون أو اسـتعادة السـالم واالسـتقرار     إج

  يف املنطقة؛
  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٧  
وتكلّم ممثل اململكة املتحدة بعد التصـويت، فقـال إنـه      

ــى إجيــاد       ــة للمســاعدة عل ــدويل املبذول ــود اجملتمــع ال رغــم جه
ــييقــوات أمــن الــرئيس ميلوســوف مــا زالــت تســوية،  س تش، رئ

ــياط       ــب سـ ــية يف صـ ــة، ماضـ ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ مجهوريـ
. “عي أهنـا تعتـربهم مواطنيهـا   مـن تـدّ  ”الوحشية والقمع علـى  

تش يتحمـــل مســـؤولية  يوشـــّدد علـــى أن الـــرئيس ميلوســـوف   
مباشرة. وإذا جتاهل تلك الواجبات واستمر يف ممارسـة القمـع   
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العســكري، فــإن اجملتمــع الــدويل ســريد بقــوة. وجملــس األمــن،  
ستناده إىل الفصل السابع من ميثاق األمـم املتحـدة يف اختـاذه    با

علـى أنـه   القرار وبتصنيفه صراحة لتـدهور احلالـة يف كوسـوفو    
تش يهتديد للسلم واألمن يف املنطقة فإنه ينذر الرئيس ميلوسـوف 

  .)٣٢٦(بأنه سيكون مسؤوال عن أعماله
وقال ممثل الواليات املتحـدة إن أفضـل سـبيل للقضـاء       
زمــة هــو أن تنصــاع بلغــراد للمطالــب املناديــة بوقــف   علــى األ

فــوري لألعمــال اهلجوميــة وســحب قــوات األمــن التابعــة هلــا. 
وقال إن بلـده يـدعو أيضـا إىل إجـراء حـوار هـادف، دون أيـة        
ــألة     ــؤدي إىل حـــل ملسـ ــة، يـ ــاركة دوليـ ــبقة ومبشـ ــروط مسـ شـ

القــرار. وعلــى ذلــك كوســوفو، كمــا هــو منصــوص عليــه يف  
ــق    ص، جيــب ووجــه اخلصــ  ــى خل ــراد عل حماســبة ســلطات بلغ

األزمة الراهنـة. وبلغـراد مسـؤولة عـن رفـاه شـعب كوسـوفو،        
ــاملني يف     ــراد الع ــع الدبلوماســيني واألف وكــذلك عــن أمــن مجي
املنظمات اإلنسانية غري احلكومية يف امليدان. وأكّد على أمهيـة  

أن يف التعــاون الكامــل مــع احملكمــة. وأعــرب عــن أمــل بلــده    
ر واجلهــود املســتمرة مــن أجــل التوصــل إىل  القــراذلــك يــؤدي 

ــدويل،      ــال ملطالــب اجملتمــع ال ــراد باالمتث ــاع بلغ تســوية إىل اقتن
ولكنه شّدد علـى أن التخطـيط للقيـام بعمليـات عسـكرية مـن       

اجلهـود  تلـك  قبل منظمـة حلـف مشـال األطلسـي إذا مل تـنجح      
شارف علـى االنتـهاء. وأكّـد أن اجملتمـع الـدويل لـن يقـف        قد 

  .)٣٢٧(يدين إزاء تدهور احلالة يف كوسوفومكتوف ال
  

 ١٩٩٨تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٤املقــرر املــؤرخ   
  )١٩٩٨( ١٢٠٣): القرار ٣٩٣٧(اجللسة 

عمــال بقــراري جملــس  و، ١٩٩٨أيلول/ســبتمرب  ٤يف   
ــن  ــني  )، ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠األمـ ــدم األمـ قـ

__________ 

)٣٢٦(  S/PV.3930 ٤، الصفحة.  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢٧(

ــس   ــام إىل اجملل ــوفو، مجهوريــة     الع ــن احلالــة يف كوس تقريــرا ع
غوســالفيا االحتاديــة. وأبلــغ األمــني العــام يف تقريــره اجمللــس   يو

بأنه خالل الفترة املشمولة بالتقرير تواَصل القتال يف كوسـوفو  
ــف ــاال    )٣٢٨(دون توقـ ــهد أعمـ ــدويل شـ ــع الـ ــال إن اجملتمـ . وقـ

وحشــية مفزعــة وقعــت يف كوســوفو، تــذكّر باملاضــي القريــب 
هر ذلـك  الذي شهدته أجزاء أخرى من منطقة البلقان. وقد ظ

من واقع تقارير البعثـة املراقبـة الدبلوماسـية يف كوسـوفو وعـن      
طريق مصادر أخرى موثوق هبا. ومـن الواضـح دون شـك أن    

األعمــال ترتكبــها قــوات األمــن يف تلــك الغالبيــة العظمــى مــن 
ــالفيا      ــة يوغوسـ ــلطة مجهوريـ ــل حتـــت سـ ــيت تعمـ ــوفو الـ كوسـ

رية تقـوم  االحتادية، بيد أن وحدات ألبان كوسوفو شبه العسك
هي أيضا بأعمال مسلحة، ومثة سبب قوي يدعو إىل االعتقـاد  
بأهنا هي أيضا قد ارتكبت أعماال وحشية. وحـذّر مـن أنـه يف    

قــد ميــوت حالــة اســتمرار األمــور الراهنــة علــى مــا هــي عليــه،  
جيـب هتيئـة الظـروف الـيت مـن      قال إنه اآلالف خالل الشتاء. و

اص املشـردين داخليـا.   شأهنا إتاحة عودة عدد كبري من األشخ
وأعــرب عــن أملــه يف أن ُتســتأنف بــال إبطــاء املفاوضــات بــني  

أن يـتم  مجهورية يوغوسالفيا االحتادية وقـادة ألبـان كوسـوفو و   
املفاوضـات إىل  تلـك  التوصل إىل اتفاقات مبكرة، وأن تفضـي  

استعادة الثقة املطلوبة لعـودة وإعـادة تـوطني مجيـع مـن دفعهـم       
مــن املمكــن أن   ذكــر أن  منــازهلم. و  اخلــوف إىل الفــرار مــن  

ــدى،        ــد م ــوات أبع ــاذ خط ــات أيضــا اخت ــك االتفاق ــوخى تل تت
ــا ــاء باالحتياجــات يف     ورمب إجــراء إصــالحات مؤسســية، للوف

املدى الطويل. وأبدى رأيا مفاده أنه سيكون مـن املفيـد البـدء    
إجـــراء مشـــاورات يف مـــا بـــني األطـــراف الدوليـــة املـــؤثرة  يف 

التحــدي، دون االنتظــار بالضــرورة إىل لإلعــداد ملواجهــة هــذا 
أن يـــتم إبـــرام االتفاقـــات. وأبـــدى رأيـــا آخـــر مفـــاده أن مـــن 

، الوصول بالبعثـة املراقبـة   األجل الفوريالعوامل املساعدة، يف 
ــز وجــود     الدبلوماســية يف كوســوفو إىل قوامهــا الكامــل وتعزي

__________ 

)٣٢٨(  S/1998/912.  
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مــراقيب حقــوق اإلنســان. وأشــار إىل أنــه تعــّين عليــه أن يعتمــد 
يف التقريــر علــى معلومــات وحتاليــل مــن مصــادر خــارج  كــثريا

األمم املتحدة وأنه ليس لديه الوسـائل الضـرورية لتقـدمي تقيـيم     
مستقل عن مدى االمتثال، على النحـو الـذي طلبـه اجمللـس يف     

ــرة  ــرار   ١٥الفقـ ــن القـ ــق  ١٩٩٨( ١١٩٩مـ ــا يتعلـ )، إال فيمـ
قفـه يف  باحلالة اإلنسانية. ولذا اقتـرح علـى اجمللـس أن حيـدد مو    

هذا الصدد على أساس التقرير. وكّرر ما أكّده اجمللس مـن أن  
تــدهور احلالــة يف كوســوفو، مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة،  

  يشكل هتديدا للسالم واألمن يف املنطقة.
 تشــرين األول/ ٢٤، املعقــودة يف ٣٩٣٧ويف اجللســة   
وصـل إليــه  تمت الكـان قـد   وفقـا للتفـاهم الـذي     ١٩٩٨أكتـوبر  

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام  يف 
يف جدول أعماله. وعقب إقرار جدول األعمال، دعا الـرئيس  
ــا       ــا وأوكراني ــي أملاني ــس، ممثل ــة اجملل ــة املتحــدة)، مبوافق (اململك

يف املناقشـة  ملشـاركة  وإيطاليا وبولنـدا، بنـاء علـى طلبـهم، إىل ا    
ت. مث وّجـه الـرئيس انتبـاه    التصوييف ق احلدون أن يكون هلم ب

أملانيـا وإيطاليـا والبحـرين    مـن   قـدم ماجمللس إىل مشـروع قـرار   
ــدة      ــة املتحـ ــا واململكـ ــويد وفرنسـ ــلوفينيا والسـ ــال وسـ والربتغـ
لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية والواليـــات املتحـــدة      

. ووّجـه الـرئيس انتبـاه اجمللـس كـذلك      )٣٢٩(األمريكية واليابـان 
تشــرين  ٢٣و  ١٦و  ١٤اليــة: رســائل مؤرخــة إىل الوثــائق الت
، على التوايل، موجهة إىل رئـيس جملـس   ١٩٩٨األول/أكتوبر 

إقـرار  األمن من ممثل مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة حييـل هبـا      
مجهورية صربيا اليوغوسالفية لالتفاق الذي توصل إليه رئـيس  
ــات     ــة واملبعــوث اخلــاص للوالي ــة يوغوســالفيا االحتادي مجهوري

ملتحـــدة بشـــأن املشـــاكل يف كوســـوفو وميتوهيـــا، واالتفـــاق  ا
ــق يف      ــا للتحقّ ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــة منظم ــق ببعث املتعل
كوســـوفو، وبيانـــا عـــن االجتمـــاع الـــذي ُعقـــد بـــني الـــرئيس 

__________ 

)٣٢٩(  S/1998/992.  

اليوغوساليف ورئيس بعثة منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا يف  
تشــــرين   ١٩و  ١٦؛ ورســــالتني مــــؤرختني   )٣٣٠(كوســــوفو

مـــوجهتني إىل رئـــيس جملـــس األمـــن     ١٩٩٨ل/أكتـــوبر األو
واألمني العام على التوايل من املمثل الدائم لبولندا لـدى األمـم   

ــر   ــل هبمــا ق ــا   ااملتحــدة حيي را ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
بشأن كوسوفو واالتفاق املتعلق ببعثة منظمـة األمـن والتعـاون    

 ٢٢رخــة ؛ ورســالة مؤ)٣٣١(يف أوروبــا للتحقّــق يف كوســوفو  
موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن     ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر 

االتفـاق املتعلـق ببعثـة     من ممثل الواليات املتحدة مرفقا هبا نص
التحقّق يف كوسوفو املـربم بـني منظمـة حلـف مشـال األطلسـي       

ــة   ــة يوغوســالفيا االحتادي ــس   )٣٣٢(ومجهوري ــاه اجملل ــه انتب . ووّج
 ١٩٩٨ول/أكتـوبر  تشـرين األ  ١٦كذلك إىل رسـالة مؤرخـة   

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ممثــل كنــدا لــدى األمــم   
، يعــرب فيهــا عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي جمللــس   )٣٣٣(املتحــدة

األمـــن أن ينظـــر يف االنتقـــال بســـرعة إىل اختـــاذ قـــرار لتثبيـــت 
االتفاق الذي وقّع عليه رئيس مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة،  

  ه.ووضع الترتيبات الالزمة إلنفاذ
بولنـــدا بوصـــفها الرئيســـة رأي وعـــرض ممثـــل بولنـــدا   

 أعرب عـن شـعور  فـ احلالية ملنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا.   
املنظمــة بــالقلق إزاء تكّشــف األزمــــة فــــي كوسوفــــو       تلــك

ــتقرار يف    ــالم واالسـ ــة علـــى السـ ــرية احملتملـ ــاعفاهتا اخلطـ ومضـ
ــراري جم    ــة أن أحكــام ق ــا، وإزاء حقيق ــة ويف أوروب لــس املنطق

) مل يــتم االمتثــال ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠األمــن 
هلمــا امتثــاال كــامال. وأبلــغ اجمللــس بــأن موقــف منظمــة األمــن  
والتعاون يف أوروبا يتمثل يف أن حل مشـكلة كوسـوفو ينبغـي    

__________ 

)٣٣٠(  S/1998/953 و S/1998/962  وS/1998/993.  
)٣٣١(  S/1998/959  وS/1998/978.  
)٣٣٢(  S/1998/991.  
)٣٣٣(  S/1998/963.  
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أن يرتكـــــز علـــــى احتـــــرام الســـــالمة اإلقليميـــــة جلمهوريـــــة 
ا ميثــاق يوغوســالفيا االحتاديــة، وعلــى املعــايري الــيت يــنّص عليهــ

األمم املتحدة على حد سواء، فضال عن وثـائق منظمـة األمـن    
والتعاون يف أوروبـا. وتصـّر املنظمـة علـى أنـه ينبغـي أن يأخـذ        
هذا احلل يف االعتبار حق ألبان كوسوفو يف االسـتقالل الـذايت   
ويف احلكـم الذاتــي، األمر الذي من شأنه أن يـنعكس يف مـنح   

ورية يوغوسـالفيا االحتاديـة.   مركز خاص للمقاطعة داخل مجه
وقال إنه بفضل جهود اجملتمـع الـدويل، دخلـت عمليـة تسـوية      
نــزاع كوسوفــــو مرحلــــة جديــــدة. وقــد وقّــع الــرئيس احلــايل  
ــا بــني منظمــة األمــن      ــا اتفاق ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
والتعاون يف أوروبـا وحكومـة مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة      

بعثة. وهذا االتفاق، جنبا إىل جنب مع االتفـاق  بشأن إنشاء ال
املتعلق بنظام منظمة حلف مشـال األطلسـي للمراقبـة اجلويـة يف     
كوسوفو، يشكل خطوة هامة حنو وضع إطار سياسـي يرمـــي   

 ١١٩٩إلــــى كفالـــــة االمتثـــال للمطالــب الـــواردة يف القـــرار   
ــر ). و١٩٩٨( ــا ذكـ ــوفو رّحـــب   أأيضـ ــان كوسـ ــيم ألبـ ن زعـ

نــه أعــرب عــن أبعــض التحفظــات، ووإن يكــن مــع  باالتفــاق،
رأي مفاده أن الطائفة األلبانية يف كوسوفو سـتتعاون مـع بعثـة    
التحقـــق يف كوســـوفو. واعتـــرب زعـــيم ألبـــان كوســـوفو ذلـــك 
اإلجراء خطوة هامة حنو تعزيـز الوجـود الـدويل يف كوسـوفو،     
ــة،     ــي لألزمـ ــل سياسـ ــات حلـ ــر املفاوضـ ــي أن ييسـ الـــذي ينبغـ

سسات الطائفـة األلبانيـة، مبـا يف ذلـك الشـرطة      ولالعتراف مبؤ
احمللية، وتقرير مستقبل كوسـوفو. واختـتم ممثـل بولنـدا كلمتـه      
باإلعراب عن اعتقاد بلده بأن التنفيذ الفعال لالتفاقات املربمـة  

ــؤمَّ  ــؤخرا جيـــب أن يـ ـــزاع أن   ،نمـ ــل النـ ــة حـ ــان لعمليـ إذا كـ
  .)٣٣٤(تكتسب زمخا

ــه، كم      ــى أن ــا عل ــل أوكراني ـــر  وشــّدد ممث ـــا بيـــّن وزيـ ـ
قـرار  اليتفّهم دوافع  بلده خارجيــة أوكرانيــا، يف حني أن وفد

__________ 

)٣٣٤(  S/PV.3937 ٤إىل  ٢، الصفحات.  

تشـرين   ١٣منظمة حلف مشال األطلسـي بتـاريخ   الذي اختذته 
بشـــــأن إمكانيـــــة اســـــتخدام القـــــوة   ١٩٩٨األول/أكتـــــوبر 

ــزال      ــه ال ي ــة، فإن ــة يوغوســالفيا االحتادي العســكرية يف مجهوري
ــرة اليت اختذهــا قــادة مجهوريـة  اخلطوات األخيتتيح يأمــل أن 

ــرار جملــس األمــن      ــذ ق ــق بتنفي ــة فيمــا يتعل يوغوســالفيا االحتادي
) جتّنب استخدام القـوة، ألن هـذا قـد يـؤدي     ١٩٩٨( ١١٩٩

  .)٣٣٥(إىل نتائج ال ميكن التنبؤ هبا
وتكلّم ممثل كوستاريكا قبل التصويت قائال إنه بينمـا    

ــد حكومــ  ــده تؤّي ــوّد أن يشــري إىل  مشــروع القــرار، فإنــ ة بل ه ي
بعــض التوّجســات ذات الطــابع القــانوين، فيمــا يتعلــق بــبعض   

كهـذا الـذي ال مريـة     اجوانب مشروع القرار. وقـال إن هـدف  
يف أنه أخالقي وأديب، هـو هـدف جـدير بـالتحقيق عـن طريـق       

أن أي بـ ه بلـد  تطبيق القانون الدويل. وأعرب عن اعتقـاد وفـد  
يتماشـى بشـكل صـارم    قرار صادر عن جملـس األمـن جيـب أن    

إن إقـرار  وقال مع القانون الدويل واملفاهيم السياسية السليمة. 
أي تدبري ينطوي على استعمال القوة، أو القـوات العسـكرية،   
ــية   جيـــــب أن يفـــــي جبميـــــع املتطلبـــــات القانونيـــــة والسياســـ

مليثاق، وأن يكـون قائمـا علـى    اليت ينص عليها اواالستراتيجية 
وبالتـايل فـإن أي إجـراء ينطـوي علـى       أساس التجربة العمليـة. 

ثل يف حـق الـدفاع   تماستعمال القوة، باالستثناء احملدود جدا امل
الشرعي عن النفس، يتطلب ترخيصا واضحا من اجمللس لكـل  

أن تلـك  بـ ه بلـد  حالة حمددة بالذات. وأعرب عـن اعتقـاد وفـد   
املبــــادئ داخلــــة ضــــمنا يف املســــؤولية األوليــــة للمجلــــس يف 

انة الســلم واألمــن الــدوليني، ويف احلظــر املطلــق يتعلــق بصــي مــا
ــن    ــة. وإن جملـــس األمـ ــات الدوليـ ــوة يف العالقـ ــتعمال القـ السـ

ــا، مســؤوليته     ال ــل إىل آخــرين، أو يضــع جانب يســتطيع أن حيي
ه بلـد  األوىل عن صيانة السلم واألمن الدوليني، وال يعتقد وفد

 أنه ينبغي للمجلس أن يرّخص بأي حال من األحوال ببعثـات 
__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣٥(
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ذات وحــدات عســكرية ال تكــون حــدودها وســلطاهتا حمــددة  
مسبقا بوضوح، أو بعثات قد تكـون واليتـها مشـروطة بقـرار     

علـى  صّر الحق من هيئات أخرى أو جمموعات من الدول. وأ
أن جملس األمن وحده هـو الـذي لـه أن يقـرر مـا إذا كـان قـد        

لسـلطات املخولـة   منـه ل حدث انتهاك لقراراته املتخـذة ممارسـة   
وحده الـذي يـرخص باسـتعمال القـوة     هو إليه. وجملس األمن 
ته، ممارسا يف ذلـك مسـؤوليته األساسـية    الكفالة االمتثال لقرار

  .)٣٣٦(عن صون السلم واألمن الدوليني
 التفاوضـــية العمليـــة صـــعوبة إن يـــلالرباز ممثـــل وقـــال  

 بشـأن  أكـرب  بسـرعة  التحـرك  وبـني  األمن جملس بني حالت قد
 بـني  إليهمـا  التوصـل  مت اللـذين  االتفـاقني  دبع كوسوفو، مسألة

 األمـن  منظمـة  وبـني  جهـة،  مـن  االحتادية يوغوسالفيا مجهورية
 األطلســي مشــال حلــف معاهــدة ومنظمــة أوروبــا يف والتعــاون

 اجتـاهني  شـقي  بـني  يقـع  األمـن  جملـس  كـان و أخرى. جهة من
 فـالبعض  .راءآلا يف توافـق  إىل التوصـل  حماولتـه  أثناء متعارضني

 ينبغـي  املرحلـة، تلـك   يف اجمللس، دور أن مفادها ججاح ساق
 ممارســة الــبعض أيــد بينمــا ؛االتفــاقني هــذين إقــرار يتجــاوز الأ

 شـارة إلا دون مر،ألا استدعى ذاإ الضغط، من ممكن قدر أكرب
 إىل يـدعو  وممـا  امليثـاق.  مبوجـب  اجمللس امتيازات إىل الواضحة

ــاجالا ــة خاصــةبصــفة  نزع ــيط أن إمكاني ــس ين ــات اجملل  مبنظم
 متثــالالا عــدم أو متثــالالا تقريــر يف ساســيألا دوره أخــرى

 للمجلـس  جيـوز  ال بأنـه وفد بلده  اعتقاد عن وأعرب لقراراته.
ــام يســمح أن ــة بقي ــه فيهــا يظهــر حال ــهاون وكأن  عــدم إزاء يت
 أن قبــل هلــا، اجلزئــي متثــالالا إزاء حــىت أو لقراراتــه، متثــالالا

 يف سـاد  الـذي  جتـاه الا أن كافيـا  وضـوحا  الوضـوح  مـن  يصبح
 تعليقـا  وأبـدى  .كوسوفو يف عكسه جرى قد خريةألا الشهور
 تعريــف كيفيــة قضــية طــرحي أن يريــد الوفــد بلــده  أن مفــاده

ــةإلا اجملموعــات ــذاهتا قليمي ــده، ولكــن .ل ــم يف عضــوك بل  األم
__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣٦(

 عـن  دافعيـ  أن الواقـع،  يف بـه واج ومـن  بـل  ،هحقـ  من املتحدة،
 “العامليــة غيـــر للكيانــــات” وزجيــ ال للميثــاق، ووفقــا ،امليثــاق
 عـن  الشـرعي  الـدفاع  حق إما أساس على الإ القوة إىل اللجوء
 لالخـ  مـن  أو ،٥١ املادة يف عليه املنصوص النحو على النفس

 ســـيما الو ،الثـــامن الفصـــل يف عليهـــا املنصـــوص جـــراءاتإلا
 بالسـعي  لتـزام الا الكيانـات  تلـك  علـى  تفـرض  الـيت  ،٥٣ املادة
ــ احلصــول إىل ـــح ىعل ـــق تصريـ ـــن مسب  والتمســك اجمللــس، مـ

 يف العامليـة  غـري  املنظمـات  إدمـاج  أن على وأكّد اجمللس. بقرار
 يف ساملكـرّ  النحـو  علـى  منألل عرضألا اجلماعي املفهوم إطار
االنـزالق   املؤسف من سيكون إنه وقال خطرية. مسألة امليثاق
 األمــن جملــس فيــه يواصــل نظــام درجــتني: مــن دويل نظــام إىل
 معظـم  يف واألمـن  السـلم  صـون  عـن  ساسيةألا املسؤولية لحتمُّ
 املنـاطق  يف ثانويـة  مسؤولية سوى يتحمل ال بينما العامل، أحناء
 سـعادة  عـن  وأعـرب  .اخلاصـة  الدفاعيـة  الترتيبـات  تغطيهـا  اليت

 موضـوع  بشأن الديباجة يف فقرة إدراج هاقتراح ألنوفد بلده 
 ي.روعـ  قـد  الدوليني واألمن السلم صون عن اجمللس مسؤولية

 والتغــيريات اجملــدد التأكيــد هــذا ضــوء يف ،وفــد بلــده إن وقـال 
 لصـاحل  صـوت سي ساسـية، ألا لشـواغله  تسـتجيب  اليت خرىألا

  .)٣٣٧(اجمللس على املعروض القرار مشروع
 مرحلـة  إىل التوصـل  مت إنـه  الروسـي  االحتاد ممثل وقال  
 سـلمية  تسـوية  إجيـاد  تالاحتمـا  أمام الباب تفتح هامة جديدة
 الروسـي  االحتـاد  تأييـد  عـن  اإلعـراب  وكرر كوسوفو. ملشكلة
 إىل بلغـراد  ودعـا  التحقـق  بعـثيت  بإيفـاد  املتعلقني لالتفاقني التام

 التقــدم بعــض أن الواضــح مــن إن وقــال .بالكامــل تنفيــذمها
ــاء يف حــرزأُ ــراد وف ــات بلغ ــواردة باملتطلب ــراري يف ال ــس ق  جمل

ــن ــان وإنْ )١٩٩٨( ١١٩٩ و )١٩٩٨( ١١٦٠ األمـ ــا كـ  مـ
 عــن احلــديث إىل وانتقــل .إجنــازه يــتعني ممــا الكــثري هنــاك زال

 ،منــه استبعـــدت قــد نفــاذإلا عناصــر إن فقــال القــرار مشــروع
__________ 

  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣٧(



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

 

 999 
 

 مباشـر  بشـكل  املتحـدة  لألمـم  ختـّول  أحكـام  بـه  توجد ال إنهو
 مــن نــتقصي ممــا ،تلقائيــا القــوة اســتعمالســلطة  مباشــر غــري أو

 أثنـاء  أنـه  إىل أشـار و ق.امليثا مبوجب لمجلسل لةاملخّو احلقوق
 ضـمان  ملسـألة  كـبري  اهتمام أويل القرار، مشروع بشأن العمل
ــن  عــن وأعــرب ،كوســوفو يف التحقــق يتبعــث يف العــاملني أم
 املنطـوق  مـن  ٩ الفقـرة  يف ءالجبـ  موضح ألنهوفد بلده  ارتياح
ــه ــة يف ســتتخذ أن ــدابري الطــوارئ حال  بعــثيت مةالســ لضــمان ت

 ملنظمـة  التـابعني  األفـراد  إلجـالء  ترتيبـات  ذلـك  يف مبا التحقق،
 جـراء إلا مـع  تـام  اتسـاق  يف وذلـك  أوروبا، يف والتعاون األمن

 يوغوسـالفيا  مجهوريـة  مـع  املوقعني االتفاقني يف عليه املنصوص
 علـى  ضـفي أُ الـذي  الوضوح أن مفاده تعليقا أبدىو .االحتادية
ــروع ــرار مشـ ــا يف القـ ــق مـ ــألةبتلـــك  يتعلـ ــل املسـ ــاد يكفـ  إجيـ
أكــد و ا.هبــ يصــرح مل تعســفية إجــراءات اختــاذ ضــد ضــمانات

 احملتمــل اخلطــر يتجاهــل أن يســتطيع مــن هنــاك لــيس أنــهأيضــا 
ــق قــد الــذي ــذ حيي  األمــن منظمــة بــني املربمــة االتفاقــات بتنفي

 مـن  االحتاديـة  يوغوسـالفيا  مجهوريـة  وبـني  أوروبـا  يف والتعاون
 عـن  بوأعـر  ،كوسـوفو  ألبـان  يتخـذها  الـيت  جـراءات إلا جراء

 امتثــاهلم عــدم باســتمرار تفيــد الــيت نبــاءلألوفــد بلــده  نزعــاجا
ــن. جملـــس ملطالـــب ــال األمـ ــلحةألا إن وقـ ــري سـ ــروعة غـ  املشـ

 هتديـدا  خيلق هذا أن على وشّدد كوسوفو إىل تصل برحت ما
 عضــاءاأل وذكّــر .جديــد مــن والتــوتر العنــف عالبانــد حقيقيــا

 السابـــع  الفصـــل  مبوجـب اُتخـذ   )١٩٩٨( ١١٦٠ القرار نبأ
 ،الفصـل  ذلـك  إىل أيضـا  يشري القرار مشروع أنو ،امليثاق من

ــذا ــة وهـ ــذكري مبثابـ ــذين تـ ـــون للـ ــ ينتهكــ ـــة،ألا ـرحظـ  سلحــ
 اخلـــارج مـــن واملســـاعدة ســـلحةألا تقديـــــم حظـــر وخاصـــــة

 يأخـذ ال  القـرار  مشـروع  أن إىل ونّبه .كوسوفو يف رهابينيإلل
ــارالا يف ــى عتبـ ــو علـ ــل حنـ ــتغريات كامـ ــةجيإلا الـ ــريةألا ابيـ  خـ

 وفـد  إن قـال و األمـن.  جملـس  ملطالـب  بلغراد بتنفيذ يتعلق فيما
ــده  ــتطيع البل ــق أن يس ــد علــى يواف ــاديألا التأكي  اجلانــب ح
 يف للحالــة حــل جيــادإ عــدم أن علــى الــنص ديباجــة يف الــوارد

 املنطقــة. يف واألمــن للســلم مســتمرا هتديــدا يشــكل كوســوفو
 القـرار  مشروع دميمق نأل وفد بلده أسف عن أيضا وأعرب
ــاء رفضــوا ــن جــزء إلغ ــنص م ــقي ال ــة تعل  وســائط وعمــل حبري

 املســائل، قــائال إن االحتاديــة يوغوســالفيا مجهوريــة يف مالعــإلا
ــة ــة املتعلق ــع الصــحافة حبري ــس ســلطات نطــاق خــارج تق  جمل
 مــن لقــرار موضــوعا كــونت أن ميكــن ال مث ومــن ،متامــا األمــن

 الفصــل مبوجــبتخــذ ُي قــرار ســيما ال األمــن، جملــس قــرارات
 هيئـات  األمـور تلـك   يف النظـر  تتـولّى  وإمنـا ، امليثاق من السابع
 الروسـي،  الوفـد  بـأن  اجمللس وأبلغ املتحدة. لألمم تابعة أخرى

 مشـروع  علـى  التصـويت  عـن  سـيمتنع  الظـروف،  هذه ظل يف
وفـد بلـده    اقتنـاع  أخـرى  مـرة  أكـد  ،كلمتـه  ختـام  يفو القرار.
 األمـن  جملـس  أعضـاء  بـني  لرأيا يف فاتالخ هناك ليست بأنه

ــأن ــى العمـــل اســـتراتيجية بشـ  يف ســـلمية تســـوية حتقيـــق علـ
 مطلقـا  تفويضـا  تعطـي  ال الـيت  سـتراتيجية، الا وتلك كوسوفو.

 القـرار،  مشـروع  يف انعكست قد القوة، باستخدام يتعلق فيما
 .)٣٣٨(اعتمادها على الروسي االحتاد يعترض  وال

 إنـه  وقال القرار مبشروع املتحدة اململكة ممثل ورّحب  
ُيتخـذ   إلزامـي  قـرار  يف االلتزامـات  هـذه  تكـّرس  أن صائب مرأ

ــب ــل مبوجـ ــابع. الفصـ ــدل و السـ ــاريخيـ ــيس تـ  مجهوريـــة رئـ
 الصـيف  لالخـ  بالتزاماتـه  الوفـاء  عـدم  يف االحتادية يوغوسالفيا

 أفعالـه  مراقبـة  لـزم ت بـل  ،كلمته على االعتماد ميكن ال أنه على
 علــى هتــمبوافق االحتاديــة، فيايوغوســال مجهوريــة ورئــيس بدقــة.
 حـل  يف هـام  بـدور  الـدويل  اجملتمع عالباضطـ قبل قد ،البعثتني
ــوفو. مشــاكل ــّدد كوس ــى وش ـــة أن عل  يوغوســالفيا مجهوريـ
 األمـن  منظمـة  بعثـة  حركـة  حريـة  بضمان التزمت قد االحتادية
 وأكّـد  وأمنـها.  متهاالس وكذلك للتحقّق، أوروبا يف والتعاون
 بالكامـل  ستستخدمحكومة بلده  أن يف شك من ما أنه املمثل
 واحلـق  للخطـر،  تعرضوا إذا اهمواطني محاية يف ساسياأل حقها

__________ 

  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣٨(
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 زمــةالال جــراءاتإلا اختــــاذ فــــي القــرار مشــروع يكفلــه الــذي
 املتحــدة اململكــة وتــدعو حتــركهم. وحريــة متهمالســ لضــمان

 ألبـــان وقيـــادة االحتاديـــة يوغوســـالفيا مجهوريـــة يف الســـلطات
 جديــدة كوســوفو لبنــاء الســاحنة الفرصــة اغتنــام إىل فوكوســو
 لشـــعبها. الـــذايت احلكـــم ومبـــدأ حـــرة انتخابـــات إىل اســـتنادا

 .)٣٣٩(يتقبله أو ذلك حدوث عدم الدويل اجملتمع يتفهم  ولن

 رّحبــواف اآلخــرين املــتكلمني مــن عــددوأخــذ الكلمــة   
 ومنظمـة  أوروبا يف والتعاون األمن منظمة بني االتفاقني بتوقيع
 ودعـوا  االحتادية؛ يوغوسالفيا ومجهورية األطلسي مشال حلف

 التوّصـل  إىل يفضـي  مشـروط  غـري  بنـاء  حـوار  بدء إىل الطرفني
 بعــد، حتســم مل الــيت والقضــايا املســائل مجيــع علــى اتفــاق إىل

 .)٣٤٠(إنسانية كارثة وقوع ملنع التدابري اختاذ إىل ودعومها

 تصـويت لل القـرار  مشـروع  طُـرح  نفسها، اجللسة ويف  
 عضـوين  امتناع، مع شيء ال مقابل صوتا ١٣ بأغلبية واعُتمد
 القــرار بوصــفه التصــويت، عــن والصــني) الروســي (االحتــاد
  نّصه: يلي ما ويف ،)٣٤١()١٩٩٨( ١٢٠٣

  إن جملس األمن،  
آذار/  ٣١) املــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٠إىل قراريــــه  إذ يشــــري  

، ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٢٣) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٩و  ١٩٩٨مارس 
وإىل أمهيـة إجيـاد حـل ســلمي ملشـكلة كوسـوفو، مجهوريـة يوغوســالفيا       

  االحتادية،
ــد نظــر    ــالقرارين      وق ــة عمــال ب ــام املقدم ــارير األمــني الع يف تق
ــيما تقريـــــره املـــــؤرخ  ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠ )، وال ســـ

  ،١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ٣
__________ 

  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٣٩(
(الربتغـال)؛   ٦(البحرين)؛ والصفحة  ٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٠(

ــفحة  ــفحتان  ٧والصــ ــويد)؛ والصــ ــلوفينيا)؛  ٨و  ٧(الســ (ســ
(غامبيـا)؛ والصـفحتان    ٩(كينيا)؛ والصـفحة   ٩و  ٨والصفحتان 

  (غابون). ١١و  ١٠(اليابان)؛ والصفحتان  ١٠و  ٩
  .١٥، الصفحة S/PV.3937لالطّالع على التصويت، انظر   )٣٤١(

تشــرين  ١٦باالتفــاق الــذي وقعــه يف بلغــراد يف   وإذ يرحــب  
ــوبر  ــة    ١٩٩٨األول/أكت ــة يوغوســالفيا االحتادي ــة مجهوري ــر خارجي وزي

والرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبـا، الـذي يـنص علـى أن     
تقوم تلك املنظمة بإنشاء بعثة للتحقق يف كوسـوفو، مبـا يف ذلـك تعهـد     

ــرارين    ــال للق ــة باالمتث ــة يوغوســالفيا االحتادي ) ١٩٩٨( ١١٦٠مجهوري
  )،١٩٩٨( ١١٩٩  و

ــا    ــراد يف    وإذ يرحــــب أيضــ ــه يف بلغــ ــذي وقّعــ ــاق الــ باالتفــ
ــوبر   ١٥ ــرين األول/أكتــ ــان يف مجهوريــــة    ١٩٩٨تشــ رئــــيس األركــ

يوغوسالفيا االحتادية والقائـد األعلـى لقـوات احللفـاء يف أوروبـا التابعـة       
ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي، الــذي يــنص علــى إنشــاء بعثــة للتحقــق  

لتحقـق يف كوسـوفو التابعـة ملنظمـة     اجلوي فوق كوسـوفو تكمـل بعثـة ا   
  األمن والتعاون يف أوروبا،

ــذلك    ــن     وإذ يرحـــب كـ ــة األمـ ــدائم ملنظمـ ــرار اجمللـــس الـ بقـ
  ،١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥والتعاون يف أوروبا املؤرخ 

ــة    وإذ يرحـــب   ــة إىل مجهوريـ ــاد بعثـ ــام إيفـ ــرار األمـــني العـ بقـ
م التطـورات علـى أرض   يوغوسالفيا االحتادية إلنشاء قدرة مباشرة لتقيي

  الواقع يف كوسوفو،
أنــه، طبقــا مليثــاق األمــم املتحــدة، تقــع  وإذ يؤكــد مــن جديــد  

علـى عــاتق جملــس األمــن املســؤولية الرئيسـية عــن صــون الســلم واألمــن   
  الدوليني،
)، الذي أعـرب  ١٩٩٨( ١١٦٠إىل أهداف القرار  وإذ يشري  

مبـا يشـمل تعزيـز     فيه اجمللس عن تأييده للحل السلمي ملشكلة كوسـوفو 
مركز كوسوفو ومنحها درجة أكرب من ذي قبل بكـثري مـن االسـتقالل    

  الذايت وقدرا يعتد به من اإلدارة الذاتية،
ــدين   ــوم هبــا أي طــرف،       وإذ ي ــال العنــف الــيت يق مجيــع أعم

وكذلك اإلرهاب الرامي إىل حتقيق أهداف سياسية من قبـل أي مجاعـة   
ه األنشطة يف كوسـوفو، مبـا يف   أو أي فرد، وكل دعم خارجي ملثل هذ

ــة       ــطة اإلرهابيـ ــى األنشـ ــدريب علـ ــوفري التـ ــلحة وتـ ــد األسـ ــك توريـ ذلـ
كوســــوفو، وإذ يعــــرب عــــن قلقــــه إزاء مــــا تنقلــــه التقــــارير مــــن   يف

االنتــــهاكات ألشــــكال احلظــــر املفــــروض مبوجــــب القــــرار  اســــتمرار
١٩٩٨( ١١٦٠،(  

إزاء مـا قامـت بـه سـلطات مجهوريـة       وإذ يساوره بالغ القلق  
يوغوسالفيا االحتادية مؤخرا من إغالق منافذ وسـائط اإلعـالم املسـتقلة    
يف مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة، وإذ يؤكــد علــى ضــرورة الســماح   

  هلذه املنافذ باستئناف عملياهتا حبرية،
اسـتمرار احلالـة اإلنسـانية اخلطـرية      وإذ يثري بالغ جزعه وقلقه  

انية الوشيكة احلدوث، وإذ يعيد يف مجيع أحناء كوسوفو والكارثة اإلنس
  التشديد على ضرورة منع حدوث هذه الكارثة،
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ــيت     وإذ يؤكــد   ــادرات اإلنســانية ال ــم للمب ــة التنســيق املالئ أمهي
تتخــذها الــدول ومفوضــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجــئني        

  واملنظمات الدولية يف كوسوفو،
عثــة علــى ضــرورة ضــمان ســالمة وأمــن أعضــاء ب  وإذ يشــدد  

  التحقق يف كوسوفو وبعثة التحقق اجلوي فوق كوسوفو،
التزام مجيع الدول األعضاء بسـيادة مجهوريـة   وإذ يعيد تأكيد   

  يوغوسالفيا االحتادية وسالمتها اإلقليمية،
أن عدم إجياد حـل للحالـة يف كوسـوفو، مجهوريـة      وإذ يؤكد  

  يف املنطقة،يوغوسالفيا االحتادية، يشكل هتديدا مستمرا للسلم واألمن 
ــرف   ــم     وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ
  املتحدة،

االتفاقني املـوقعني يف بلغـراد يف    على ويؤيد يصادق  - ١  
بـني مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة      ١٩٩٨تشرين األول/أكتـوبر   ١٦

تشــرين األول/أكتــوبر   ١٥ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، ويف    
ــة حلـــف مشـــال  بـــني مجهوريـــة ي ١٩٩٨ وغوســـالفيا االحتاديـــة ومنظمـ

ــة     ــة يوغوســالفيا االحتادي األطلســي، بشــأن التحقــق مــن امتثــال مجهوري
 ١١٩٩ومجيــع األطــراف املعنيــة األخــرى يف كوســوفو لشــروط القــرار  

ــذ هــذين    ١٩٩٨( ــة تنفي ــة يوغوســالفيا االحتادي )، ويطلــب مــن مجهوري
  االتفاقني تنفيذا كامال وعلى الفور؛

تأييد حكومة صـربيا لالتفـاق الـذي توصـل      يالحظ  - ٢  
إليه رئيس مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة واملبعـوث اخلـاص للواليـات       
املتحـــدة، وااللتـــزام العلـــين جلمهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة بإمتـــام       
املفاوضــات بشــأن وضــع إطــار للوصــول إىل تســوية سياســية حبلــول        

ــاين/نوفمرب   ٢ ــرين الثـ ــدعو إىل ال١٩٩٨تشـ ــذه   ، ويـ ــل هلـ ــذ الكامـ تنفيـ
  االلتزامات؛
ــة    يطالــب  - ٣   ــة يوغوســالفيا االحتادي ــأن متتثــل مجهوري ب

) ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠امتثاال كامال وسـريعا للقـرارين   
وأن تتعاون بالكامل مع بعثة التحقق يف كوسوفو التابعـة ملنظمـة األمـن    

ابعــة والتعــاون يف أوروبــا ومــع بعثــة التحقــق اجلــوي فــوق كوســوفو الت  
ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي، وفقــا لبنــود االتفــاقني املشــار إليهمــا يف  

  أعاله؛ ١الفقرة 
ــب أيضــا   - ٤   ــة الكوســوفية وســائر    يطال ــادة األلباني القي

عناصر الطائفـة األلبانيـة يف كوسـوفو بـأن متتثـل امتثـاال كـامال وسـريعا         
) وأن تتعــاون بالكامــل ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠للقــرارين 

  بعثة التحقق يف كوسوفو؛مع 
علـــى احلاجـــة امللحـــة إىل دخـــول ســـلطات   يؤكـــد  - ٥  

ــى      ــة يف كوســوفو، عل ــادة األلباني ــة والقي ــة يوغوســالفيا االحتادي مجهوري
الفــور، يف حــوار جــاد دون شــروط مســبقة ومبشــاركة دوليــة، وفقــا       

جلــدول زمــين واضــح، مبــا يفضــي إىل إهنــاء األزمــة والتوصــل إىل حــل     
  وسووفو عن طريق التفاوض؛سياسي ملسألة ك

ســـلطات مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة  يطالـــب  - ٦  
والقيادة األلبانية يف كوسوفو ومجيع األطراف املعنية األخرى بأن حتترم 
حريــة حركــة أفــراد بعثــة التحقــق يف كوســوفو وغريهــم مــن املــوظفني    

  الدوليني؛
الدول واملنظمات الدوليـة علـى إتاحـة األفـراد      حيث  - ٧  

  الالزمني لبعثة التحقق يف كوسوفو؛
مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة بأهنـا تتحمـل       يذكّر  - ٨  

املســؤولية الرئيســية عــن ســالمة وأمــن مجيــع املــوظفني الدبلوماســيني        
املعتمدين لدى مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة، مبـن فـيهم أعضـاء بعثـة       

ســـاعدة التحقـــق يف كوســـوفو، وعـــن ســـالمة وأمـــن مجيـــع مـــوظفي امل
اإلنسانية الدوليني وغري احلكوميني يف مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة،    
ويهيب بسلطات مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة ومـن مجيـع األطـراف      
املعنية األخرى يف كل أحناء مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، مبا يف ذلـك  

لضـمان   القيادة األلبانية يف كوسـوفو، أن تتخـذ كـل اخلطـوات املناسـبة     
عـــدم تعـــرض األفـــراد الـــذين يـــؤدون أي مهـــام مبوجـــب هـــذا القـــرار   

أعــاله للتهديــد باســتعمال القــوة  ١واالتفــاقني املشــار إليهمــا يف الفقــرة 
  الستعماهلا أو للتدخل يف أعماهلم بأي شكل من األشكال؛  أو

ــة   يرحـــــب  - ٩   ــالتزام مجهوريـــ ــدد، بـــ ــذا الصـــ ، يف هـــ
وأمـن بعـثيت التحقـق علـى النحـو      يوغوسالفيا االحتاديـة بضـمان سـالمة    

أعــاله، ويالحــظ أن   ١الــوارد يف االتفــاقني املشــار إليهمــا يف الفقــرة     
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تنظر يف اختـاذ ترتيبـات تنفـذ بالتعـاون     
مع املنظمات األخرى حتقيقا هلذه الغاية، ويؤكد أنه يف حالة الطوارئ. 

ضــمان السـالمة وحريــة احلركــة هلــم  قـد تــربز احلاجــة إىل اختـاذ إجــراء ل  
  أعاله؛ ١على النحو املتوخى يف االتفاقني املشار إليهما يف الفقرة 

ــة يف كوســوفو    يصــر  - ١٠   ــادة األلباني ــدين القي ــى أن ت عل
ــالوقف الفــوري هلــذه األعمــال،      ــة، ويطالــب ب ــع األعمــال اإلرهابي مجي
ــاين يف    ــع األلبـ ــر اجملتمـ ــع عناصـ ــعى مجيـ ــرورة أن تسـ  ويشـــدد علـــى ضـ

  كوسوفو إىل حتقيق أهدافها بالوسائل السلمية فقط؛
ســـلطات مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة  يطالـــب  - ١١  

والقيادة األلبانية يف كوسوفو باختـاذ إجـراء فـوري للتعـاون مـع اجلهـود       
الدولية الرامية إىل حتسـني احلالـة اإلنسـانية واجتنـاب الكارثـة اإلنسـانية       

  الوشيكة احلدوث؛
حق مجيـع الالجـئني واملشـردين يف     من جديد يؤكد  - ١٢  

ــة     ــؤولية مجهوريــ ــدد علــــى مســ ــان، ويشــ ــارهم يف أمــ ــودة إىل ديــ العــ
  يوغوسالفيا االحتادية عن هتيئة الظروف اليت متكّنهم من ذلك؛
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ــة األخــرى    حيــث  - ١٣   ــدول األعضــاء واألطــراف املعني ال
ــانية يف املنطقـــة وع   لـــى علـــى تـــوفري املـــوارد الكافيـــة للمســـاعدة اإلنسـ

االســتجابة الفوريــة وبســخاء لنــداء األمــم املتحــدة املوحــد املشــترك بــني 
  الوكاالت للمساعدة اإلنسانية املتصلة بأزمة كوسوفو؛

إىل إجــراء حتقيــق فــوري وكامــل، يتضــمن      يــدعو  - ١٤  
مراقبة ومشاركة دولية، يف مجيع األعمال الوحشـية الـيت ارتكبـت ضـد     

احملكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص     املدنيني، وإىل التعاون الكامـل مـع   
ــيت        ــدويل ال ــانون اإلنســاين ال ــيمة للق ــهاكات اجلس ــن االنت املســؤولني ع

، مبــا يف ذلــك ١٩٩١ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا الســابقة منــذ عــام 
  االمتثال ألوامرها وطلباهتا للمعلومات والتحقيقات؛

أال تســري أشــكال احلظــر املفــروض مبوجــب   يقــرر  - ١٥  
) علـى املعـدات ذات الصـلة الـيت     ١٩٩٨( ١١٦٠مـن القـرار    ٨الفقرة 

تستخدم فقط مـن ِقبـل بعـثيت التحقـق طبقـا لالتفـاقني املشـار إليهمـا يف         
  أعاله؛ ١الفقرة 

ــب  - ١٦   إىل األمــني العــام أن يعمــل، بالتشــاور مــع      يطل
أعاله، علـى تقـدمي    ١األطراف املعنية باالتفاقني املشار إليهما يف الفقرة 

  منتظمة إىل اجمللس، بشأن تنفيذ هذا القرار؛تقارير 
  أن ُيبقي هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٧  

  
ــة ويف   ــها، اجللســ  عقــــب الصــــني ممثــــل تكلّــــم نفســ
 التوصـل  مت اللذين االتفاقني يفهم وفد بلده إن فقال التصويت
 يوغوســـالفيا مجهوريـــة بـــني كوســـوفو مســـألة بشـــأن إليهمـــا
 اجلهـود  إجيـايب  حنـو  علـى  يقـّيم  وإنـه  املعنيني والطرفني االحتادية

 للتخفيـف  االحتاديـة  يوغوسـالفيا  مجهوريـة  حكومـة  تبـذهلا  اليت
 السـلم  لإلحـال  وسـعيا  كوسـوفو  يف نسـانية إلا احلالة وطأة من

ــدائم ــة. يف واملصــاحلة ال ــه إال املنطق ــت يف أن ــذي الوق  كــان ال
ــه جيــري ــة منظمــة قــررت االتفــاقني، هــذين إبــرام في  أن إقليمي
 يوغوســــالفيا مجهوريــــة ضــــــد عســــكرية إجــــراءات ـذتتخـــــ

 قـرارا  هـذا  وكـان  - الداخليـة  شؤوهنا يف تتدخل وأن االحتادية
 السـعي  أو األمن جملس استشارة دون واحد طرف من مّتخذا

انتــهاكا ملقاصــد  العمــل ذلــكيشــكل و إذنــه. علــى للحصــول
 عـن  الفض الصلة، ذات وأحكامه ومبادئه املتحدة األمم ميثاق
 والـيت  واسـع  نطاق على هبا املعترف عرافألوا الدويل نونالقا

ــاتالالع حتكــم ــني ق ــدول. ب ــّرر ال ــد وك ــى التأكي  حــلّ أن عل

 ســـيادة صــون  أســاس  علــى  يـــتم أن ينبغــي  كوســوفو  مســألة 
 يتماشـى  مبـا  قليميةإلا متهاالوس االحتادية يوغوسالفيا مجهورية

 يـذ تنفأن يسـتمر   ينبغـي  كـذلك  .يثاقامل ومتطلبات أحكام مع
 عـن  يكتمـل  وأن سـاس ألا ذلـك  على آنفا املذكورين االتفاقني
 مجهوريـــة حكومـــة مـــع الكـــاملني والتعـــاون التشـــاور طريـــق

 يف الصـني  متـانع  ال بينما إنه املمثل وقال االحتادية. يوغوسالفيا
ــس يتخــذ أن ــرارا اجملل ــا ق ــد تقني ــز جي ــى للمصــادقة التركي  عل

 يوغوسـالفيا  مجهوريـة  بـني  إليهمـا  التوصـل  مت اللـذين  االتفاقني
 النــهج انتــهاج علــى وللتشــجيع املعنــيني والطــرفني االحتاديــة
 تؤيـد  الحكومـة بلـده    فـإن  ،كوسـوفو  مسـألة  لتنـاول  السلمية
 بـل  ،الـذكر  آنفـي  االتفـاقني  يتجـاوز  القرار يف مضمون إدراج

ـــدمعارضــة  عــارضتو ــرارات اســتخدام أشـ  للضــغط اجمللــس ق
ــة علــى ــةاالحتا يوغوســالفيا مجهوري ــدخل أو دي  شــؤوهنا يف للت

 تـه التعدي طـرح  قـد  كان الصيين الوفد أن إىل وأشار الداخلية.
 تلـك  إلغـاء  طلـب  بينـها  مـن  وكـان  اجمللـس،  مشـاورات  لالخ

ــيت العناصــر ــأذن ال ــتخدام ت ــوة باس ــدد أو الق ــتخدامها. هت  باس
 إذن أي علـــى ينطــوي  ال القــرار  أن تعتقــد  الصــني  أن وأكّــد 

 مجهوريـــة ضـــد باســـتخدامها يـــدالتهد أو القـــوة باســـتخدام
 علـى  شـكل  بـأي  تفسـريه  ينبغي ال وأنه ة،االحتادي يوغوسالفيا

 يــزال ال ذلــك، مــن الــرغم وعلــى القــوة. باســتخدام يــأذن أنــه
 اللــذين االتفــاقني تتجــاوز الــيت العناصــر بعــض نيتضــّم القــرار

 والطـرفني  االحتادية يوغوسالفيا مجهورية بني إليهما التوصل مت
 ،امليثـاق  مـــن  السـابع  الفصـل  إىل شـارة إلا ذلك يف مبا ،املعنيني
 جلمهوريـة  الداخليــة الشؤون يف التدخل على تنطوي وعناصر

 عـــن الصـــيين الوفـــد امتنـــع مث، ومـــن ،االحتاديـــة يوغوســـالفيا
  .)٣٤٢(التصويت
 وعـدم  العقـل  أصوات إن املتحدة الواليات ممثل وقال  
ــت التطــرف ــت ظل ــا أطــول لوق ــي مم ــة ينبغ ــالبا مكتوم  ألعم

__________ 

)٣٤٢(  S/PV.3937 ١٦و  ١٥، الصفحتان.  
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 الـيت  واألعمـال  القمعيـة  الشـرطة  وأعمال والعسكرية السياسية
 عـن  البـد  القـوة  واستخــدام العنف إىل اللجوء مؤيدو هبا يقوم

 أفــواه لتكمــيم خطــوات بلغــــراد اختــذت ومــؤخرا، التفــاوض.
 شــعب حرمــان مــن زادت حيــــث املســتقلة، اإلعــالم وســائط
 بنفسـه  احلكـم  علـى  قدرتـه  مـن  االحتادية يوغوسالفيا مجهورية

 قادتـه  أعمـال  تقيـيم  علـى  وقدرتـه  كوسـوفو  يف حداثألا على
 مجيـع  نمتكُّـ  لعدم األسف عن أعرب السياق،ذلك  ويف بدقة.
 تشـري  الـيت  العبـارات  سـيما  ال القـرار،  تأييـد  من اجمللس أعضاء

 سـلمي  حـل  إىل للتوصـل  احلـرة  اإلعـالم  وسـائط  أمهيـة  إىل فيه
 اجلنائيــة احملكمــة يــاتحتّر نأ أيضــا وأكّــد كوســوفو. ألزمــة

 ضــــرورية كوســــوفو فــــــي السابقــــــة ليوغوســــالفيا الدوليــــة
 مـن  التعـاون  وتلقى تستمر أن بد الو واألمن مالالس الستعادة
 يتســـم الـــذي القـــوة باســـتخدام التهديـــد بـــأن وأقـــّر اجلميـــع.

ــرا كــان باملصــداقية ــوغ ضــروريا أم ــاقي لبل  األمــن منظمــة اتف
ــاون ــا يف والتع ــةوم أوروب  ويظــل األطلســي مشــال حلــف نظم
ــروريا ــة ضـ ــذمها لكفالـ ــل. تنفيـ ــافةإلوبا الكامـ ــك، إىل ضـ  ذلـ

 شـكل  بأي التصرف بوسعه أن يتوهم أن طرف ألي ينبغي ال
ــة شــأنه مــن ــدوليني احملققــني عمــل إعاق ــراد أو ال  املنظمــات أف
 منظمـة  حلفـاء  أن أيضـا  وأكّـد  للخطر. تعريضهم أو نسانيةإلا

 ول/أكتوبرألا تشرين ١٣ يف افقتهممبو األطلسي، مشال حلف
ــى ــوة، اســتخدام عل ــديهم أن أوضــحوا الق  واإلرادة الســلطة ل

 بتلـــك حيتفظـــون أهنـــم وأكّـــد ،املســـألة هـــذه حلـــل والوســـائل
 حــل ينبغـي  أنـه علـى   تأكيـد ال مكـّررا  كلمتـه  واختـتم  السـلطة. 
 واملفاوضـــــات احلـــــوار طريـــــق عـــــن كوســـــوفو يف األزمـــــة

  .)٣٤٣(ةيملالس
 للتوصـل  ممهـدا  أصـبح  قد الطريق إن افرنس ممثل وقال  

ــزم ولكــن ،كوســوفو ملســألة ســلمية تســوية إىل  يراعــي أن يل
ــع ــزام.الوا اليقظــة اجلمي ــدركون اجمللــس أعضــاء إن وقــال لت  ي

__________ 

  .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤٣(

ــارألا ــدات خطـ ــدون وال والتهديـ ــرار أي يريـ ــهاكاتال تكـ  نتـ
ــ ــن مةالسـ ــذين وأمـ ــد الـ ــيهم يعهـ ــة إلـ ــق مبهمـ ــذ التحقـ  وتنفيـ

 يوغوسـالفيا  مجهوريـة  بـالتزام  لـس اجمل يرحـب  لذلك .نياالتفاق
 يف أنـه  يؤكـد  ولكنـه  التحقـق،  بعـثيت  أمـن  تكفـل  بـأن  االحتادية
 يكفـل  إجراء اختاذ الضروري من يصبح طوارئ حدوث حالة
ــة البعثــتني مةالســ ــا هاتوخــ مــا وفــق امحركتــه وحري  ناالتفاق

  .)٣٤٤(بلغراد يف اناملوقع
  

 ١٩٩٩كــــانون الثاين/ينــــاير  ١٩املقــــرر املــــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٩٦٧ جللسة(ا
كــــــــانون  ١٩، املعقــــــــودة يف ٣٩٦٧يف اجللســــــــة   

وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل   ١٩٩٩الثاين/ينــاير 
إليــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، دعــا الــرئيس (الربازيــل)،  
مبوافقـة اجمللــس، ممثلـي أملانيــا وإيطاليـا، بنــاء علـى طلبــهما، إىل     

بدون أن يكون هلما احلـق يف التصـويت.   املشاركة يف املناقشة 
ــة     ــالة مؤرخـ ــاء اجمللـــس إىل رسـ ــاه أعضـ ــرئيس انتبـ ــه الـ مث وّجـ

ــاير   ١٦ ــانون الثاين/ينـ ــس    ١٩٩٩كـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ موجهـ
، يطلــب فيهــا عقــد جلســة طارئــة )٣٤٥(األمــن مــن ممثــل ألبانيــا

ــخاص       ــا األشـ ــرض هلـ ــيت تعـ ــة الـ ــأن املذحبـ ــن بشـ ــس األمـ جمللـ
 قرية راتشاك، كوسوفو، ووجـه  املنحدرون من أصل ألباين يف

الرئيس انتباه اجمللـس كـذلك إىل وثيقـتني أخـريني مهـا: رسـالة       
موجهــة إىل األمــني   ١٩٩٩كــانون الثاين/ينــاير   ١٧مؤرخــة 

، حييـل هبـا   )٣٤٦(العام مـن ممثـل مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة     
بيانا أدىل به رئيس مجهورية صربيا اليوغوسالفية عقـب البيـان   

ــن     الـــذي أدىل ــة األمـ ــة ملنظمـ ــة التحقـــق التابعـ ــه رئـــيس بعثـ بـ
كـانون الثاين/ينـاير    ١٨والتعاون يف أوروبـا؛ ورسـالة مؤرخـة    

__________ 

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٤(
)٣٤٥(  S/1999/50.  
)٣٤٦(  S/1999/51.  
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، حييـل هبـا   )٣٤٧(موجهة إىل األمني العام من ممثل ألبانيا ١٩٩٩
رسالة من وزير اخلارجيـة حـول موضـوع املذحبـة الـيت تعـرض       

  هلا األلبان يف راتشاك، كوسوفو.
دىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة ويف اجللســة نفســها، أ  

  .)٣٤٨(عن اجمللس
يــدين جملــس األمــن بشــدة مذحبــة األلبــانيني الكوســوفيني الــيت   

حدثت يف قرية راتشاك الواقعة جنوب كوسوفو، مجهورية يوغوسالفيا 
، علــى حنــو مــا أفــادت بــه  ١٩٩٩كــانون الثاين/ينــاير  ١٥االحتاديــة يف 

ا للتحقـق يف كوسـوفو. ويالحـظ    بعثة منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـ  
اجمللس بقلق بالغ أن تقرير البعثة يـذكر أن الضـحايا كـانوا مـن املـدنيني      
وبينهم نساء وطفل واحـد علـى األقـل. وحيـيط اجمللـس علمـا أيضـا مـع         
ــه أن         ــاء في ــذي ج ــة وال ــيس البعث ــذي أصــدره رئ ــان ال ــق بالبي ــالغ القل ب

بعـــة جلمهوريـــة مســـؤولية املذحبـــة تقـــع علـــى عـــاتق قـــوات األمـــن التا  
يوغوسالفيا االحتاديـة، وأن أفـراد كـل مـن القـوات املسـلحة جلمهوريـة        
يوغوســالفيا االحتاديــة وقــوات الشــرطة الصــربية اخلاصــة بــزيهم الرمســي 
كانوا مشتركني فيها. ويشدد اجمللس على ضرورة إجراء حتقيـق عاجـل   

عمـل  وواف لتحديد الوقائع، ويهيب جبمهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة ال  
ــهاكات      ــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن االنت مــع احملكمــة الدولي
اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا 

، ومع البعثة لكفالة تقدمي املسؤولني عـن ذلـك   ١٩٩١السابقة منذ عام 
  إىل العدالة.
ويشــجب اجمللــس القــرار الــذي اختذتــه بلغــراد بــإعالن الســيد    

وليم ووكر رئيس البعثة شخصا غري مرغـوب فيـه، ويؤكـد مـن جديـد      
تأييده الكامل للسيد ووكر وللجهود اليت تبذهلا منظمة األمن والتعـاون  
يف أوروبا لتسهيل التوصل إىل تسوية سلمية. ويهيب ببلغراد إلغـاء هـذا   

  القرار والتعاون بصورة كاملة مع السيد ووكر ومع البعثة.
لقــرار الــذي اختذتــه مجهوريــة يوغوســالفيا  ويشــجب اجمللــس ا  

االحتاديــة بــرفض مــنح حــق الوصــول للمــدعي العــام للمحكمــة الدوليــة 
ليوغوسـالفيا السـابقة ويهيـب جبمهوريــة يوغوسـالفيا االحتاديـة التعــاون      
بصورة كاملة مـع احملكمـة الدوليـة يف إجـراء حتقيـق يف كوسـوفو متشـيا        

 ١١٦٠واردة يف قـرارات اجمللـس   مع الدعوة إىل التعاون مـع احملكمـة الـ   
) ١٩٩٨( ١١٩٩، و ١٩٩٨آذار/مــــــــارس  ٣١) املــــــــؤرخ ١٩٩٨(

) املـــــــؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠٣و  ١٩٩٨أيلول/ســـــــبتمرب  ٢٣املـــــــؤرخ 
  .١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٤

__________ 

)٣٤٧(  S/1999/52.  
)٣٤٨(  S/PRST/1999/2.  

ويالحـــظ اجمللـــس أن القـــوات الصـــربية قـــد عـــادت، خالفـــا    
/ينـاير  كـانون الثاين  ١٧أشـارت بـه البعثـة بوضـوح، إىل راتشـاك يف       ملا

  وأن القتال قد اندلع. ١٩٩٩
ويــرى اجمللــس أن األحــداث الــيت وقعــت يف راتشــاك تشــكل     

آخر ما وقع يف سلسلة من التهديدات للجهـود الـيت تبـذل لتسـوية هـذا      
  الرتاع عن طريق املفاوضات والوسائل السلمية.

كـانون   ١٥ويدين اجمللس إطالق النار على موظفي البعثـة يف    
ــاير  ــة     ١٩٩٩الثاين/ينـ ــوظفي البعثـ ــرض مـ ــيت تعـ ــال الـ ــع األعمـ . ومجيـ

واملوظفني الدوليني للخطر. ويعيد تأكيد التزامه الكامـل بسـالمة وأمـن    
موظفي البعثة. ويكرر تأكيد مطالبته بأن تتعاون مجهوريـة يوغوسـالفيا   

  االحتادية واأللبانيون الكوسوفيون تعاونا كامال مع البعثة.
لكف فورا عـن مجيـع أعمـال    ويهيب اجمللس جبميع األطراف ا  

  العنف والدخول يف حمادثات للتوصل إىل تسوية دائمة.
وحيذر اجمللـس أيضـا بشـدة جـيش حتريـر كوسـوفو مـن القيـام           

  باألعمال اليت تسهم حاليا يف إحداث التوتر.
ويرى اجمللس أن مجيع هذه األحداث تشكل انتهاكا لقراراتـه    

 تــدعو إىل ضــبط الــنفس.   الصــلة الــيت  ولالتفاقــات وااللتزامــات ذات 
ويهيـــب جبميـــع األطـــراف احتـــرام التزاماهتـــا احترامـــا كـــامال مبوجـــب 

ــرارات ذات ــود       الق ــل للجه ــده الكام ــرة أخــرى تأيي الصــلة. ويؤكــد م
الدوليـــة الراميـــة إىل تســـهيل التوصـــل إىل تســـوية ســـلمية علـــى أســـاس 
ــد       ــة يف كوســوفو، ويعي ــواطنني والطوائــف االثني ــع امل ــني مجي املســاواة ب
اجمللس تأكيد التزامه بسـيادة مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة وسـالمتها      

  اإلقليمية.
وحييط اجمللس علمـا مـع القلـق بتقريـر مفوضـة األمـم املتحـدة          

السامية لشؤون الالجئني الذي جاء فيه أن مخسة آالف ومخسمائة مـن  
الـيت   املدنيني فروا من منطقة راتشاك يف أعقاب املذحبة، مما يبني السرعة

ميكــن أن تنشــأ هبــا أزمــة إنســانية مــرة أخــرى، مــا مل تتخــذ األطــراف     
  خطوات للتخفيف من حدة التوتر.

  وسيبقي اجمللس املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

 ١٩٩٩كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٩املقــــرر املــــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٩٧٤ (اجللسة

كــــــــانون  ٢٩، املعقــــــــودة يف ٣٩٧٤يف اجللســــــــة   
وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل   ١٩٩٩ر الثاين/ينــاي

إليــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، دعــا الــرئيس (الربازيــل)،  
مبوافقــة اجمللــس ممثلــي أملانيــا وإيطاليــا، بنــاء علــى طلبــهما، إىل   
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املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلما احلـق يف التصـويت.   
ــال   ــاء اجمللـــس إىل رسـ ــاه أعضـ ــرئيس انتبـ ــه الـ ــة مث وّجـ ة مؤرخـ

موجهــة إىل األمــني العــام مــن  ١٩٩٩كــانون الثاين/ينــاير  ٢٦
ــدة    ــات املتحـ ــي والواليـ ــاد الروسـ ــي االحتـ ــالة )٣٤٩(ممثلـ ، ورسـ

ــس    ١٩٩٩شــباط/فرباير  ٢٩مؤرخــة  ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
  .)٣٥٠(األمن من ممثل اململكة املتحدة

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)٣٥١(عن اجمللس

يعــرب جملــس األمــن عــن شــديد قلقــه إزاء تصــاعد العنــف يف   
كوسوفو، جبمهورية يوغوسالفيا االحتادية. ويشدد على خطر اسـتمرار  
تــدهور احلالــة اإلنســانية إذا مل يتخــذ الطرفــان خطــوات للتخفيــف مــن  
حــدة التــوتر. ويكــرر اجمللــس اإلعــراب عــن قلقــه إزاء اهلجمــات علــى    

ــدنيني ويؤكــد ضــرورة إجــراء   ــك    امل ــق يف تل ــل ودون عوائ ــق كام حتقي
األعمال. ويهيب اجمللس من جديد بالطرفني أن حيترما متامـا التزاماهتمـا   

ــن ارتكــاب أي أعمــال      مبوجــب القــرارات ذات  الصــلة وأن يتوقفــا ع
  واستفزاز.  عنف

ــة االحتــاد الروســي        ــا اختــذه وزراء خارجي ويرحــب اجمللــس مب
حــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا  وأملانيــا وإيطاليــا وفرنســا واململكــة املت 

الشمالية والواليات املتحدة األمريكية (فريق االتصـال) مـن قـرارات يف    
، ١٩٩٩كـانون الثاين/ينـاير    ٢٩أعقاب اجتماعهم املعقود يف لندن يف 

يؤيــد تلــك القــرارات الراميـة إىل التوصــل إىل تســوية سياســية بــني   كمـا 
غـرض، ويطالـب اجمللـس    الطرفني، ووضع إطار وجـدول زمـين لـذلك ال   

الطـــرفني بـــأن يـــتحمال مســـؤولياهتما وأن ميتـــثال متامـــا هلـــذه القـــرارات 
  الصلة. واملطالب، وكذلك قراراته ذات

ــة         ــود الدولي ــام للجه ــه الت ويكــرر اجمللــس اإلعــراب عــن دعم
املبذولة، مبا يف ذلك اجلهود اليت يبذهلا فريق االتصـال وبعثـة التحقـق يف    

__________ 

ــو     )٣٤٩( ــأن كوسـ ــادر بشـ ــان الصـ ــا نـــص البيـ ــل هبـ ــة حييـ فو، مجهوريـ
يوغوســالفيا االحتاديــة، عــن وزيــر خارجيــة االحتــاد الروســي       

ــدة يف   ــة الواليـــات املتحـ ــرة خارجيـ ــاين/  ٢٦ووزيـ ــانون الثـ كـ
  .(S/1999/77) ١٩٩٩  يناير

حييــل هبــا البيــان الصــادر عــن وزراء خارجيــة كــل مــن االحتــاد     )٣٥٠(
الروسي وأملانيـا وإيطاليـا وفرنسـا واململكـة املتحـدة والواليـات       
املتحــــدة (فريــــق االتصــــال) عقــــب اجتمــــاعهم يف لنــــدن يف   

  .(S/1999/96) ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢٩
)٣٥١(  S/PRST/1999/5.  

ة األمــن والتعــاون يف أوروبــا مــن أجــل ختفيــف  كوســوفو التابعــة ملنظمــ
ــى       ــوتر يف كوســوفو وتيســري الوصــول إىل تســوية سياســية عل حــدة الت
أساس حتقيق قدر كبري من احلكم الـذايت واملسـاواة بـني مجيـع املـواطنني      
والطوائف العرقية يف كوسـوفو، واالعتـراف بـاحلقوق املشـروعة أللبـان      

ويؤكـد مـن جديـد التزامـه      كوسوفو والطوائف األخـرى يف كوسـوفو،  
  بسيادة مجهورية يوغوسالفيا االحتادية وسالمتها اإلقليمية.

وسيتابع اجمللس املفاوضـات عـن كثـب ويرحـب بـأن يواصـل         
  أعضاء فريق االتصال إحاطته علما بالتقدم احملرز يف هذا الصدد.

  وسيبقي اجمللس املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

موجهة إىل  ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤ رسالة مؤرخة  
رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن املمثـــل الـــدائم لالحتـــاد  

  املتحدة الروسي لدى األمم
  اإلجراءات األولية  
ــارس  ٢٦املقـــــــــرر املـــــــــؤرخ     ١٩٩٩آذار/مـــــــ

  ): رفض مشروع قرار٣٩٨٩ (اجللسة
، طلـب ممثـل   ١٩٩٩آذار/مـارس   ٢٤برسالة مؤرخـة    

ــة جمللــس األمــن للنظــر يف     االحتــاد الروســي عقــد جلســة عاجل
سـّببها العمـل العسـكري الـذي قامـت      “ حالة خطرية للغايـة ”

بــه منظمــة حلــف مشــال األطلســي مــن جانــب واحــد ضــد         
  .)٣٥٢(مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

آذار/مــــارس  ٢٤، املعقــــودة يف ٣٩٨٨ويف اجللســــة   
ــذكورة، أدرج      ١٩٩٩ ــالة املـ ــوارد يف الرسـ ــب الـ ــة للطلـ تلبيـ

ــد إقـــ      ــه. وبعـ ــدول أعمالـ ــالة يف جـ ــس الرسـ ــدول اجمللـ رار جـ
األعمال، دعا الرئيس، مبوافقة اجمللس، ممثلي ألبانيا وبـيالروس  
واهلند، بنـاء علـى طلبـهم، إىل املشـاركة يف املناقشـة بـدون أن       
يكون هلم احلق يف التصويت. ودعا أيضـا السـيد فالديسـالف    
ــر    ــة البنـــد. مث ذكّـ ــاء مناقشـ ــة اجمللـــس أثنـ ــانوفيتش ملخاطبـ يوفـ

 ١١٩٩)، و ١٩٩٨( ١١٦٠ن بقــرارات جملــس األمــ الــرئيس
  ).١٩٩٨( ١٢٠٣  )، و١٩٩٨(

__________ 

)٣٥٢(  S/1999/320.  
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ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وّجــه ال
موجهـــة إىل رئـــيس  ١٩٩٩آذار/مـــارس  ٢٤رســـالة مؤرخـــة 

، )٣٥٣(جملــس األمــن مــن ممثــل مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة  
طلب فيهـا مـن اجمللـس عقـد اجتمـاع عاجـل مبوجـب الفصـل         

ــاق،  ــة     الســابع مــن امليث ــوري إلدان ــه اختــاذ إجــراء ف لكــي ميكن
ووقـف عـدوان منظمــة حلـف مشـال األطلســي علـى مجهوريــة      
يوغوسالفيا االحتادية. وشدد على أن القوات املسـلحة ملنظمـة   
ــى مرافــق        ــارات جويــة عل ــف مشــال األطلســي، بشــنها غ حل
عسكرية ومدنية، قد قامـت باالعتـداء علـى أراضـي مجهوريـة      

هـو مـا ميثـل انتـهاكا صـارخا وسـافرا       يوغوسالفيا االحتاديـة، و 
ــارض بصــورة      ــم املتحــدة ويتع ــاق األم ــادئ األساســية مليث للمب

من هـذا امليثـاق الـيت تـنص      ٥٣من املادة  ١مباشرة مع الفقرة 
أمــا التنظيمــات والوكــاالت نفســها، فإنــه     ”علــى مــا يلــي:   

مبقتضاها أو علـى يـدها القيـام بـأي عمـل مـن أعمـال        جيوز  ال
وذكـــــر أن مجهوريـــــة “. جملـــــس األمـــــن القمـــــع بغـــــري إذن

يوغوســالفيا االحتاديــة، بوصــفها دولــة مســتقلة وذات ســيادة،  
وعضـــوا مؤسســـا لألمـــم املتحـــدة، ال جتـــد ردا علـــى عـــدوان 
منظمــة حلــف مشــال األطلســي ســوى الــدفاع عــن ســيادهتا        

  .)٣٥٤(من امليثاق ٥١وسالمتها اإلقليمية وفقا للمادة 
ده يشــعر بالغضــب وقــال ممثــل االحتــاد الروســي إن بلــ  

ــة       ــب منظم ــن جان ــوة العســكرية م الشــديد إزاء اســتخدام الق
حلــف مشــال األطلســي ضــد مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة.  
وشــدد علــى أن البلـــدان الــيت شـــاركت يف هــذا االســـتخدام     
ــة     ــالفيا االحتاديــ ــة يوغوســ ــد مجهوريــ ــوة ضــ ــرادي للقــ االنفــ

ــم ا      ذات ــاق األم ــهاكا مليث ــذي جيــري انت ــيادة، وال ملتحــدة الس
ودون تفويض من اجمللس، عليهـا أن تـدرك املسـؤولية الكـبرية     
الــيت تتحملــها نتيجــة خــرق امليثــاق وغــريه مــن قواعــد القــانون 

__________ 

)٣٥٣(  S/1999/322.  
)٣٥٤(  S/1999/323.  

الدويل. وأردف قائال إنه ليس من حـق أعضـاء منظمـة حلـف     
مشــال األطلســي أن يقــرروا مصــري دول أخــرى مســتقلة وذات 

فقـط، بـل   سيادة. فتلك الدول ليسـت أعضـاء يف حلفهـا هـذا     
ــايل فإهنــا ملتزمــة باالسترشــاد     ويف األمــم املتحــدة أيضــا، وبالت

ــه، الــيت ترســي   ١٠٣مبيثــاق األمــم املتحــدة وخباصــة املــادة    من
جبالء ألعضاء األمم املتحدة األولوية املطلقة اللتزامات امليثـاق  
ــل عــن رأي      ــة أخــرى. وأعــرب املمث ــة التزامــات دولي فــوق أي

عــن حمــاوالت تربيــر هجمــات   مفــاده أن يتعــذر كليــة الــدفاع 
منظمة حلف مشال األطلسي حبجج منع وقوع كارثـة إنسـانية   
ــن      ــال مـ ــأي حـ ــز بـ ــاوالت ال ترتكـ ــوفو. فتلـــك احملـ يف كوسـ
األحــوال علــى امليثــاق وال علــى أي قواعــد معتــرف هبــا بوجــه 
عــام للقــانون الــدويل. وأكــد أن قــرار منظمــة حلــف مشــال        

ــوة العســكرية ال    ــه بصــفة  األطلســي باســتخدام الق ميكــن قبول
خاصة من أية وجهة نظر ألنه من املؤكد أن إمكانـات السـبل   
السياسية والدبلوماسية إلجياد تسوية يف كوسـوفو مل تسـتنفذ.   
وقال إن االحتـاد الروسـي يطالـب بقـوة بـالوقف الفـوري هلـذا        

القــانوين ضــد مجهوريــة يوغوســالفيا   اإلجــراء العســكري غــري 
يف أن يـثري يف جملـس األمـن مسـألة     االحتادية، وإنه حيتفظ حبقـه  

اختاذ اجمللـس، يف إطـار ميثـاق األمـم املتحـدة، التـدابري الواجبـة        
بالنسبة هلذه احلالـة الـيت طـرأت نتيجـة لألعمـال غـري القانونيـة        
من جانب منظمة حلف مشـال األطلسـي، الـيت تشـكل هتديـدا      

  .)٣٥٥(صرحيا للسلم واألمن الدوليني
ة إن احلالـــة الراهنـــة يف وقـــال ممثـــل الواليـــات املتحـــد  

ــدأ       ــع. ومل تبـ ــق للجميـ ــق عميـ ــدر قلـ ــكل مصـ ــوفو تشـ كوسـ
الواليــات املتحــدة وحلفاؤهــا العمــل العســكري إال بعــد ألي   
شديد. وأعرب عن اعتقاد بلده بأن هـذا العمـل ضـروري ردا    
على االضطهاد الوحشي أللبان كوسـوفو مـن جانـب بلغـراد،     

قـوة بصـورة مفرطـة    وانتهاكات القانون الـدويل، واسـتخدام ال  
__________ 

)٣٥٥(  S/PV. 3988 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
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وعشوائية، ورفض التفـاوض حلسـم املسـألة سـلميا والتحشـيد      
العسكري األخري يف كوسوفو، وكل هذه أمـور تنـذر بوقـوع    
كارثــة إنســانية هائلــة. وشــدد علــى أن اهلجــوم املســتمر الــذي 
تشنه مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة يهـدد السـلم واالسـتقرار      

املـراقبني الـدوليني والعـاملني     يف املنطقة ويشكل هتديدا لسالمة
ــس       ــراري جمل ــأن ق ــر ب يف اجملــال اإلنســاين يف كوســوفو. وذك

) قــد اعترفــا بــأن ١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨( ١١٩٩األمــن 
احلالــة يف كوســوفو تشــكل هتديــدا للســلم واألمــن يف املنطقــة   

 ١١٩٩وأشــارا إىل الفصــل الســابع مــن امليثــاق. ويف القــرار      
ــوا  ١٩٩٨( ــس الق ــب اجملل ت الصــربية باختــاذ خطــوات   )، طال

ــة اإلنســانية      ــادي الكارث ــة اإلنســانية وتف ــة لتحســني احلال فوري
ــال      ــراد االمتثـ ــك، رفضـــت بلغـ ــى ذلـ ــالوة علـ ــيكة. وعـ الوشـ
ــف مشــال األطلســي        ــة حل ــع منظم ــيت أبرمــت م ــات ال لالتفاق
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا للتحقق من امتثاهلا ملطالـب  

ضطلع هبا مجهوريـة يوغوسـالفيا   جملس األمن. واألعمال اليت ت
ــا التزاماهتـــا يف إطـــار الوثيقـــة اخلتاميـــة    االحتاديـــة تنتـــهك أيضـ
هللســـنكي، باإلضـــافة إىل التزاماهتـــا مبقتضـــى القـــانون الـــدويل 
حلقوق اإلنسان. وخلص املسألة بقولـه إن تصـرفات بلغـراد يف    
كوسوفو ال ميكن أن تعترب مسألة داخليـة. وكـرر اإلشـارة إىل    

ــود ــات يف     أن جهـ ــد حمادثـ ــد أدت إىل عقـ ــال قـ ــق االتصـ فريـ
رامبوييــه وبــاريس، أســفرت عــن التوصــل إىل اتفــاق عــادل       
ومنصــف ومتــوازن وقّــع عليــه ألبــان كوســوفو، ولكــن بلغــراد  
رفضته. وقال إنه بينما يدرك بلده أن انتهاكات وقف إطـالق  
النــار واســتفزازات جــيش حتريــر كوســوفو أســهمت أيضــا يف   

سياسة بلغـراد هـي الـيت حالـت دون التوصـل      هذه احلالة، فإن 
إىل حل سلمي. واختتم كلمته باإلعراب عن اعتقاد بلده بـأن  
األعمال اليت تضطلع هبا منظمـة حلـف مشـال األطلسـي مـربَّرة      
وضرورية لوقف العنـف واحلـؤول دون وقـوع كارثـة إنسـانية      

  .)٣٥٦(أكرب
__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥٦(

ــدد       ــوفو يهـ ــراع يف كوسـ ــدا إن الصـ ــل كنـ ــال ممثـ وقـ
دوث كارثــة إنســـانية أكــرب وبزعزعـــة اســـتقرار   بالتعجيــل حبـــ 

املنطقــة كلــها. وأكــد أن وفــد بلــده كــان يفضــل دائمــا حــال    
ــه قــد أتيحــت للمســار الدبلوماســي كــل الفــرص      ســلميا، وأن
للنجــاح. وحكومــة بلغــراد، بــالقمع املســتمر الــذي متارســه يف 
كوسوفو وبرفضها املستمر التصرف امتثاال ملتطلبـات قـرارات   

ملتتالية، مل تدع حللف مشال األطلسي خيارا غـري  جملس األمن ا
  .)٣٥٧(القيام بعمل

ــل ســلوفينيا إىل تصــعيد العمــل العســكري       وأشــار ممث
ضد السكان املدنيني، فقال إن هذا الوضـع ميثـل حالـة انتـهاك     

ــن ذات   ــرارات جملـــس األمـ ــيم لقـ ــه   جسـ ــى وجـ ــلة، وعلـ الصـ
ــرار   ــوص القـ ــذ يف ١٩٩٨( ١١٩٩اخلصـ ــول/  ٢٣) املتخـ أيلـ

ــبتمرب ــطة   ١٩٩٨ سـ ــوري لألنشـ ــاء الفـ ــا إىل اإلهنـ ، الـــذي دعـ
العســـكرية ضـــد الســـكان املـــدنيني، ويشـــكل هتديـــدا للســـلم  
واألمن الدوليني يف املنطقـة، وشـدد علـى أن املصـدر الرئيسـي      
لقلق بلده هو نتائج االنتهاكات املنتظمـة والوحشـية لقـرارات    
جملس األمن. وأعرب عن أسـف بلـده ألن األعضـاء الـدائمني     

يكونوا مجيعا راغبني يف التصرف وفقـا ملسـؤوليتهم اخلاصـة     مل
عن صيانة السلم واألمن الدوليني وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة.     
فعدم توفر تأييدهم الواضح منع اجمللس من استخدامه سـلطاته  
بالشــكل الكامــل ومــن اإلذن بالعمــل الــالزم إلهنــاء انتــهاكات 

أن العمـل الـذي جيـري    قراراته. وقال  إن بلـده يتوقـع ويـؤمن    
القيام به سينفذ مع التقيـد التـام باملعـايري املوضـوعية احملـددة يف      

 ١١٩٩ســيما القــرار  الصــلة، وال قــرارات جملــس األمــن ذات
، الــذي دعــا إىل ١٩٩٨أيلول/ســبتمرب  ٢٣) املــؤرخ ١٩٩٨(

  .)٣٥٨(اإلهناء الفوري لألنشطة العسكرية ضد السكان املدنيني
__________ 

  .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥٧(
  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٥٨(
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ن أســـف بلـــده ألن اجملتمـــع وأعـــرب ممثـــل غامبيـــا عـــ  
ــه يف حــني أن     الــدويل اضــطر لإلجــراء الــذي اختــذه. وأكــد أن
الترتيبـــات اإلقليميـــة مســـؤولة عـــن صـــون الســـلم واألمـــن يف 
مناطقهـــا، فـــإن املســـؤولية األوىل عـــن صـــون الســـلم واألمـــن 
ــم       ــاق األم ــس، كمــا هــو موضــح يف ميث ــدوليني هــي للمجل ال

ارئ تتطلـب يف بعـض   املتحدة.  غري أنه قـال إن حـاالت الطـو   
األوقات بـل وتسـتلزم اختـاذ إجـراء حاسـم وفـوري. وقـال إن        
بلـــده يـــرى أن احلالـــة احلاضـــرة يف كوســـوفو تســـتحق تلـــك   
ــدهم املســؤولية أن       ــن بي ــك م ــى ذل ــاء عل ــب بن املعاجلــة. وطال
يتخذوا اإلجراءات الالزمـة ملنـع اسـتمرار العمـل اجلـاري قبـل       

  .)٣٥٩(أن يفوت األوان
ــد     ــل هولن ــال ممث ــة   وق ــرار منظم ــده شــارك يف ق ا إن بل

حلف مشال األطلسي ويتحمل مسؤوليته ألنه مل يكن مثة حـل  
آخـــر. وأكـــد أن أي بلـــد أو حتـــالف يضـــطر إىل اللجـــوء إىل  
الســالح لتجنــب كارثــة إنســانية إمنــا يفضــل دائمــا أن يســتند    
إجراؤه إىل قرار حمدد من جملس األمـن. ولكـن إذا مل يكـن يف    

كهــذا، بســبب التفســري املتصــلب ملفهــوم اإلمكــان اختــاذ قــرار 
الوالية القضـائية احملليـة مـن قبـل عضـو أو عضـوين دائمـني يف        
اجمللــس، فلــن يســتطيع بلــده أن يقــف صــامتا ويســمح بوقــوع  
كارثة إنسانية. وشدد على أنه يف هذه احلالة سـوف يتصـرف   
بلده على األساس القانوين املتاح له، وأن األسـاس لـه يف هـذه    

  .)٣٦٠(ثر من كافاحلالة أك
وقال ممثل الربازيل إن احلكومة الربازيليـة أعربـت عـن      

ــا تأســف ألن      ــة، وإهن ــا إزاء التطــورات األخــرية يف األزم قلقه
تصـــــــاعد التـــــــوترات قـــــــد أدى إىل اللجـــــــوء إىل العمـــــــل 

  .)٣٦١(العسكري
__________ 

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥٩(
  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٦٠(
  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦١(

وقال ممثل فرنسا إن اإلجراءات اليت تقرر اختاذها هي   
ا الدوليــة الناشــئة علــى وجــه رد علــى انتــهاك بلغــراد اللتزاماهتــ

اخلصوص مـن قـرارات جملـس األمـن املتخـذة يف إطـار الفصـل        
الســابع مــن امليثــاق. وكــّرر تأكيــد أنــه جيــب إقنــاع ســلطات    
ــة يف    ــوية األزمـ بلغـــراد بـــأن الطريـــق الوحيـــد املـــؤدي إىل تسـ
كوســوفو هــو وقــف هجماهتــا العســكرية يف كوســوفو وقبــول 

  .)٣٦٢(وييهاإلطار الذي حددته اتفاقات رامب
كمســـألة مبـــدأ، ا إن وفـــد بلـــده، ماليزيـــوقـــال ممثـــل   

يؤيد اسـتعمال القـوة أو التهديـد باسـتعماهلا حلـل أي حالـة        ال
بـد مـن    الصراع، بغض النظر عن مكان حـدوثها. وإذا كـان   

اخليار األخـري، وأن  هو استعمال القوة، فينبغي أن يكون ذلك 
لية الرئيسـية عـن   الذي أنيطـت بـه املسـؤو   ، فهو لساجمل يأذن به

الصـراع اجلـاري يف   وذكـر أن  صون السلم واألمـن الـدوليني.   
لـيس يف وسـع اجملتمـع    وسـتكون لـه عواقـب دوليـة،      كوسوفو

ــى ذلــك   ــدويل أن يســكت عل ــده  ال ــد بل ــتمىن أن . وكــان وف ي
ــاول  ــة يف كوســوفو مباشــرة  اجمليتن ــهأل ، ويأســفلــس األزم ، ن

تخـــذ اإلجـــراء نظـــرا لعـــدم اختـــاذ اجمللـــس إجـــراء، تعـــّين أن يُ 
  .)٣٦٣(خارجه

يرغـــــــب يف أن  بلـــده ناميبيـــا إن وفـــــــدوقـــال ممثـــل   
ـــد مجهوريــــــــــة       ــكري ضـــــ ــل العســ ــى أن العمــ ــدد علــ يشــ

قـــد تتجــــــاوز و ،يكـــون احلـــل اليوغوســـالفيا االحتاديـــة قـــد 
عواقــب ذلــك العمــل مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــــة، ممــا       

فـإن  يف املنطقـة. ومـن مث،    م واألمـن الينشئ بالتايل هتديدا للسـ 
ق النــار يف العمــل العســكري اليــدعو إىل وقــف إطــوفـد بلــده  

ــة إلجيــاد حــل      ــع الســبل املمكن اجلــاري وإىل البحــث عــن مجي
 .)٣٦٤(سلمي للصراع

__________ 

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٢(
  .١١إىل  ٩املرجع نفسه، الصفحات   )٣٦٣(
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٤(
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أن يواصـل   إن وفد بلده كـان يأمـل   غابونوقال ممثل   
تصـــال اســـتخدام كـــل ســـلطته إلرغـــام مجهوريـــة      الفريـــق ا

وتعــارض لــى توقيــع اتفــاق رامبوييــه.  يوغوســالفيا االحتاديــة ع
ــ ــده حكومـ ــوية    ة بلـ ــوة لتسـ ــتخدام القـ ــدأ اسـ ــث املبـ ــن حيـ مـ

 .)٣٦٥(زاعات احمللية أو الدوليةـالن

دا عـن موقفـه   عرب جمّدبلده ياألرجنتني إن وقال ممثل   
ــس     ــراري جمل ــزام الصــارم بق ــن إزاء ضــرورة االلت  ١١٦٠األم

حكومــــة بلغــــراد أن  ) ويناشــــد١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨(
 .)٣٦٦(سلك مرة أخرى طريق املفاوضاتت

إن رئـــيس مجهوريـــة  اململكـــة املتحـــدة  وقـــال ممثـــل    
ــة  ــدويل،  يوغوســالفيا االحتادي ـــا اجملتمــع ال ــد رفــض  ، متحديــ ق

القبــول بالتســوية السياســية التفاوضــية املؤقتــة الــيت مت التوصــل   
احتـرام حـدود قواتـه األمنيـة املتفـق      رفـض  إليها يف رامبوييـه، و 

ــاري ــا بتــ ــرين ا ٢٥خ عليهــ ــوبر، ووْضــــألتشــ ــد ول/أكتــ ع حــ
وشـّدد  ستخدام القـوة املفرطـة وغـري املتناسـبة يف كوسـوفو.      ال

د أعمـــال القمـــع علـــى يـــد ســـلطات مجهوريـــة  جتـــّدعلـــى أن 
يوغوسالفيا االحتادية من شأنه أن يتسبب يف وقوع املزيـد مـن   
اخلســائر يف أرواح املــدنيني، ومــن شــأنه أن يفضــي إىل تشــريد 

نيني علـى نطـاق واسـع ويف ظـل ظـروف معاديـة.       السكان املد
يف ظل هذه الظـروف، وكتـدبري   وأكّد أن التدخل العسكري، 

نسـانية امللحـة، لـه مـا يـربره      إلاستثنائي على أسـاس الضـرورة ا  
ــتعماهلا ا    ــرح اس ــوة املقت ــا. والق ــو   آلقانون ــة حصــرا حن ن موجه

دىن املطلـوب مـن   ألتفادي وقوع كارثـة إنسـانية، وهـو احلـد ا    
 .)٣٦٧(حتقيق ذلك الغرضأجل 

 منظمــة حلــف مشــال األطلســيوقــال ممثــل الصــني إن   
، بقيــادة الواليــات املتحــدة، بتوجيــه ضــربات عســكرية  قامــت

__________ 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٥(
  .١٢و  ١١ملرجع نفسه، الصفحتان ا  )٣٦٦(
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٦٧(

مـر الـذي يفـاقم علـى     ألضد مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة، ا  
هـــذا العمـل هـو    أكّد أن حنو خطري احلالة يف منطقة البلقان. و

 لقـانون الـدويل  احكـام  أدة، وانتهاك صارخ مليثاق األمـم املتحـ  
وكـرر  هـذا العمـل بشـدة.     حكومـة الصـني  تعـارض  واملقبولة. 

هنــا مســألة أل، نظــرا ينبغــي مســألة كوســوفواإلعــراب عــن أن 
ــني      ــا ب ــها فيم ــة، حل ــة يوغوســالفيا االحتادي ــة يف مجهوري داخلي

وأكّـد أن  طراف أنفسها يف مجهورية يوغوسالفيا االحتادية. ألا
تمثل يف أنه على جملس األمـن أن يتحمـل   فتئ ي ما موقف بلده

املسؤوليــة الرئيسية عن صــــون السـلم واألمـن الـدوليني وفقـا      
جملس األمن وحده هـو الـذي بإمكانـه أن حيـدد     ، وأن للميثاق

ــذ     ــدوليني، وأن يتخــ ــن الــ ــلم واألمــ ــدد الســ ــة الــــيت هتــ احلالــ
 وقـال إن حكومـة بلـده تعـارض    جــــراءات املناسـبة لـذلك.   إلا

ــدأ ويتحــدى ســلطة     معارضــة ــة أي عمــل ينتــهك هــذا املب ثابت
إن احلكومة الصينية تـدعو بقـوة إىل وقـف    وقال جملس األمن. 

حلــف مشــال ا منظمــة فــوري للــهجمات العســكرية الــيت تشــنه
 .)٣٦٨(األطلسي ضد مجهورية يوغوسالفيا االحتادية

لتقـــدمي مبداخلـــة ثانيـــة  حتـــاد الروســـياال مث قـــام ممثـــل  
ــتندان إىل ــعإيضـــاحني يسـ ــة إن   الواقـ ــأوال، رّد علـــى مقولـ . فـ

 تصـال الشارك يف تقدمي جمموعة وثـائق فريـق ا   االحتاد الروسي
بقوله إنه مع أن االحتاد الروسي عضو يف فريق االتصال، ومـع  

ــال أن  ــق االتصـ ــد فريـ ــدن  اعتمـ ــة يف لنـ ــذت وثيقـ ــا  اختـ أساسـ
مل  التنفيـذ العسـكري  ، فـإن مناقشـة   شروع التسوية السياسـية مل

. يف منظمـة حلـف مشـال األطلسـي     بـل  ،فريق االتصـال  تتّم يف
ــال   ــة إن األعم ــى مقول ــا، رّد عل ــيت قامــت هبــ   وثاني ــة ا منال ظم

ن عضـوا أو عضـوين   ألحلف مشال األطلسي أصبحت حمتومة 
جــراء إلعضـاء الدائميــــن يف جملــس األمـن قـد أوقفـا ا     ألمـــــن ا 

ــس ــذا  يف اجمللـ ــه إن هـ ــحيح   بقولـ ــري صـ ــهغـ ــة   ألنـ ــدم أيـ مل تقـ
__________ 

  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٦٨(
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احــات بشــأن هــذا املوضــوع يف جملــس األمــن مــن جانــب   اقتر
 .)٣٦٩(طــــرف  أي

القـوات املسـلحة ملنظمـة     إن السـيد يوفـانوفيتش  وقال   
ضــد  اانفراديــ اعــدواني عمــال ارتكبــتحلــف مشــال األطلســي 

مجهوريـة  علـى الـرغم مـن أن    مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة،   
الســلم أو هتــدد  ملهتــدد أي بلــد، و  مليوغوســالفيا االحتاديــة  

هنـا سـعت إىل حـل    ألقد تعرضـت للـهجوم   فاألمن يف املنطقة. 
مشـــكلة داخليـــة واســـتخدمت حقهـــا الســـيادي يف مكافحـــة  

وشــّدد علــى أن رهــاب ومنــع انفصــال جــزء مــن أراضــيها.  إلا
 ،خــذ خــارج جملــس األمــنقـــــرار اهلجــوم علــى بلــد مســتقل اُت

تحـدة،  وهو اهليئة الوحيـدة املسـؤولة، مبوجـب ميثـاق األمـم امل     
ــدوليني. وهــذا العــدوان الســافر      عــن صــيانة الســلم واألمــن ال

ــادئ   ــارخ للمبـ ــهاك صـ ــدة   األانتـ ــم املتحـ ــاق األمـ ــية مليثـ ساسـ
 .من امليثاق ٥٣من املادة  ١ويتعارض مباشرة مع الفقرة 

، اسـتنادا إىل الفصـل السـابع مـن     وقال إن بلده طلـب   
لكـي   ميثاق األمم املتحدة، عقد اجتماع عاجـل جمللـس األمـن   

يتخــذ إجــراء فوريــا يديـــــن ويوقــــــف بقــوة العــدوان علــى        
ـــا وســ     ــي سيادهتـ ــة وحيم ــة يوغوســالفيا االحتادي متها المجهوري

أي  هإىل أن يتحقـق ذلـك، لـيس لـدى بلـد     قال إنه قليمية. وإلا
قليميــة بكــل  إلمته االبــديل ســوى الــدفاع عــن ســيادته وســ     

األمم املتحـدة.   من ميثاق ٥١الوسائل املتاحة له، وفقا للمادة 
ــده ــزم وأكّــد أن بل ــة للمشــاكل يف    ملت بتســوية سياســية معقول

يوغوسـالفيا  مجهوريـة  كوسوفو وميتوهيا حتترم سيادة صـربيا و 
ــة وســالمتهما ــة وتضــمن املســاواة يف احلقــوق  إلا االحتادي قليمي

 .)٣٧٠(جلميع املواطنني والطوائف الوطنية اليت تعيش هناك

اســــتخدام القــــوة علــــى أن  روسوشـــّدد ممثــــل بــــيال   
العســكرية ضــد يوغوسالفيــــــا بغــري قــرار مناســب مــن اجلهــاز  

__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦٩(
  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧٠(

 ال، يعـــد عمـــنهـــو جملـــس األمـــوالـــدويل املخـــتص الوحيـــد، 
ــا  ـــة عــن     عــدوانيا، بكــل م ـــن مسؤوليــ ــى ذلــك مــ يترتــب عل

ــائج ا ــية.   إلالنتـ ــكرية والسياسـ ــانية والعسـ ــده  نسـ ــال إن بلـ وقـ
ع ضـــــد العمــــــــــل العســـــكري غـــــري املشـــــرو ألن منــــــزعج

متعمدا لدور ومسؤولية جملـس األمـن    اليوغوسالفيا يعين جتاه
وقـــال إن بلـــده يطالـــب يف صـــيانة الســـلم واألمـــن الـــدوليني. 

ــالوقف الفـــوري  ــتخدام القـــوة ضـــد يوغوســـالفيا ذات  البـ سـ
ســـتئناف الفـــوري لعمليـــة التفـــاوض البا؛ والســـيادة وداخلـــها

مـن  علـى اسـتعادة دور جملـس األ   ؛ ويصـّر  بشأن تسـوية سـلمية  
 .)٣٧١(وفقا للميثاق يف صيانة السلم واألمن الدوليني

إن اهلجمــــات ضــــد مجهوريــــة  اهلنــــــــد وقــــال ممثــــل  
ــهاكا واضــحا للمــادة     ــد انت ــة تع مــن  ٥٣يوغوســالفيا االحتادي

بلـد، أو جمموعـة مـن البلـدان أو أي      وأكّد أنـه مـا مـن   امليثاق. 
ترتيــب إقليمــي، مهمــا كانــت قوتــه، ميكــن أن يــدعي لنفســه    

ق يف القيام بعمل عسكري تعسفي مـن جانـب واحـد ضـد     احل
كوسوفو معترف بأهنا جزء من أراضـي  وأشار إىل أن آخرين. 

، مشـددا علـى أنـه    مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ذات السيادة
مــم املتحــدة دور يف أللــيس ل، ٢مــن املــادة  ٧الفقــرة  مبوجــب

 ايوغوســالفي تســوية املشــاكل السياســية الداخليــة جلمهوريــة    
 ٧سـتثناء الوحيـد الـذي أوردتـه الفقـرة      وقـال إن اال االحتادية. 
 ،طبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السـابع تهو  ٢من املادة 

مبقتضى الفصل السابع،  الاهلجمات، عمبمل يأذن  اجمللسإن و
 غري مشروعة. وهي بالتايل

أن اهلجـوم علـى    وأبدى تعليقا مفاده أن بلده قد مسـع   
غوسالفيا االحتادية سيوقف إذا قبلت حكومتها مـا  مجهورية يو

م التابعة ملنظمـة حلـف مشـال    القوات حفظ الس”يوصف بأنه 
مرارا مع مجيـع   وذكّر بأن بلده قالعلى أراضيها.  “األطلسي

ميكن إجبارهـا   الاألمم املتحدة  حنياز إنالأعضاء حركة عدم ا
__________ 

  .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧١(
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حلفـظ  م وإن أية عملية العلى التخلي عن دورها يف حفظ الس
ــة.   الميكــن وزعهــا إ الم الالســ وشــّدد مبوافقــة احلكومــة املعني
أن تضر هـــذه اهلجمـات   من أن هناك خطرا حقيقيا متاما على
البلقــان  منطقــةف يف القليمــيني وتبــث اخلــإلم واألمــن االبالســ

مشــال األطلســي علــى أن  حلــفمنظمــة  وحــثّومــا وراءهــا. 
وســـالفيا توقــف فـــورا العمـــل العســـكري ضـــد مجهوريـــة يوغ 

  .)٣٧٢(االحتادية
ــل     ــم ممث ــاوتكلّ ــيس  أملاني ، ورويبألحتــاد االا بصــفته رئ
ورويب يف أللــــس بالبيــــان الــــذي اعتمــــده اجمللــــس ااجمل فــــأبلغ

وقــد جــاء يف البيــان أن سياســة اجمللـــس     اجتماعــه يف بــرلني.   
لقيــادة الــيت تنتــهجها اموجهـــــة ضـــــد السياســة غــري املســؤولة 

فيتش أن يوقـف  يعلـى الـرئيس ميلوسـ   اليوغوسالفيـــة. وجيــب  
ــوفو وأن يوقـــع علـــى اتفاقـــات    ـــي يف كوسـ العـــدوان الصربــــ

حلــف  منظمــة رامبوييــه الــيت تتضــمن إنشــاء قــوة تنفيــذ بقيــادة
هــدف اجملتمــع  وقــال إنســتقرار. المشــال األطلســي لتحقيــق ا 

يف تأمني التوصـل إىل مستقبــــل سياسـي    يتمثل الدويل الوحيد 
س ســيادة مجهوريــــــة يوغوسالفيــــــــة   لكوســوفو، علــى أســا  
قليمية، مبا ينصف شواغل ومطامح كـل  إلاالحتادية وسالمتها ا
 .)٣٧٣(السكان يف كوسوفو

ــل     ــاوأعــرب ممث ــام    ألباني ــده الت ــة بل ــد حكوم  عــن تأيي
ــال     لل ــة حلـــف مشـ ــه منظمـ ــذي قامـــت بـ ــكري الـ ــل العسـ عمـ

سـتقرار  الالسـلم وا  لـدعم  مؤكـدا إهنـا تعتـربه عمـال    األطلسي، 
إن اجملتمـــع الــدويل مل يعلـــن احلـــرب علـــى  وقـــال  املنطقــة.  يف

ن احلــرب كانــت قائمــة هنــاك منــــــــذ مــدة طويلــة.   ألصــربيا 
م الوىل حنـــو الســـألولكـــن اجملتمـــع الـــدويل حقـــق اخلطـــــــوة ا

نسـانية  إلستقرار يف املنطقـة، وإعـادة إرسـاء القـيم ا    الواألمن وا
ميثـاق األمـم املتحـدة.    واملبــــادئ املعـــــرب عنـها بوضـوح يف   

__________ 

  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧٢(
  .١٩و  ١٨الصفحتان  املرجع نفسه،  )٣٧٣(

ميكــــــن لبلــد حـــــــاول أن يطمــر مبــادئ امليثــاق   وأكّــد أنــه ال
لسلم واألمن والتعاون، وارتكـب مـذابح   املتمثلة يف اساسية ألا

أن يتوقـع أن يلقـى محايـة مـن      ،نسـانية إلمجاعية وجرائم ضـد ا 
 .)٣٧٤(األمم املتحدة وجملس األمن

العســـكرية  القـــوة البوســـنة واهلرســك إن وقــال ممثـــل    
ليســت اخليــار احملبــذ، البــديل الوحيــد. تكــون أحيانــا، مــع أهنــا 

ال ميكن لبلـد تـورط منـذ فتـرة وجيــــزة يف العـدوان       وأكّد أنه 
ــه، وارتكــب    ــدخل العســكري ضــد جريان ــادة اإلعمــال أوالت ب

متثــال  الاجلماعيــة ضــد ســكانه أنفســهم وغريهــم، ورفــض ا     
ات جملــس األمــن أو   للقــانون الــدويل والعديــد مــــــن قــــــرار     

يوغوسـالفيا السـابقة، أن يطلـب    ل الدوليـة  كمـة احملالتعاون مـع  
  .)٣٧٥(عن صدق محاية القانون الدويل

جملــس  قــراري ثانيــة خبصــوص ســلوفينياوتكلّــم ممثــل   
ــن  ). فقـــــــال إن ١٩٩٨( ١٢٠٣ و) ١٩٩٨( ١١٩٩األمـــــ

هتديـــــد للسلم واألمـــن  بأهنا احلالة يف كوسوفو  اجمللس يعّرف
ف احلالـة بأهنـا ليسـت مسـألة     يعـرّ ذلـك  وليني يف املنطقـة. و الد

ولـذا، فهـو   ية الداخلية لدولـة مـا.   التدخل أساسا يف نطاق الو
تنطبق هنـا.  ال  من امليثاق ٢من املادة  ٧أن الفقرة  يشدد على

ؤولية جملس األمن عـن صــــون السـلم    وقال إنه بينما تعترب مس
إهنـــا ليســـت مســـؤولية ف ،مســـؤولية أوليـــــة واألمـــن الـــدوليني

حصــرية. ويعتمــد بدرجــة كــبرية علــى جملــس األمــن، وعلــى    
قدرته على وضع سياسات جتعلـه جـديرا بالسلطـــــة املمنوحـة     

ستصــبح أولويــة مســؤوليته مــا إذا كانــت لــه مبوجــب امليثــاق، 
  .)٣٧٦(الواقع األمم املتحدة فعهي 

آذار/مــــارس  ٢٦، املعقــــودة يف ٣٩٨٩ويف اجللســــة   
للتفــاهم الــذي كــان قــد متّ التوّصــل إليــه خــالل  وفقــا  ١٩٩٩

__________ 

  .٢٠و  ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧٤(
  .٢١و  ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧٥(
  .٢٢و  ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧٦(
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ــل      ــة رســالة ممث مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس ثاني
. وعقـب إقـرار جـدول    )٣٧٧(االحتاد الروسي يف جدول أعماله

 ألبانيـا األعمال، دعا الرئيس (الصـني)، مبوافقـة اجمللـس، ممثلـي     
ــا  ــنة واهلرســـك  وأملانيـ ــا والبوسـ ــيوأوكرانيـ ــا  روسالوبـ وكوبـ

دون أن بـ ناقشـة  امليف املشـاركة  إلــى  ، بناء على طلبهم،اهلندو
بقـرارات جملـــس    ت. وذكّر الرئيسالتصوييف ق احل يكون هلم

 ١٢٠٣و  )١٩٩٨( ١١٩٩و  )١٩٩٨( ١١٦٠األمـــــــــــــن 
مشــروع انتبــاه اجمللــس إىل  ). ووّجــه الــرئيس كــذلك١٩٩٨(

مث انضـمت   روسالحتـاد الروسـي وبـي   الاكان مقـدما مـن   قرار 
 .)٣٧٨(إىل مقدمْيهد اهلن

ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وّجــه ال
موجهة  ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤ الوثائق التالية: رسالة مؤرخة

ــن  إ ــةىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـ ـــا  ممثـــل مجهوريـ يوغوسالفيــ
االحتادية، حييل هبا قرارحكومة مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة   

آذار/مــارس  ٢٥مؤرخــــة رســالة ؛ و)٣٧٩(إعــالن حالــة احلــرب
، طاجيكســـتان ممثـــلمـــني العـــام مـــن ألموجهـــــة إىل ا ١٩٩٩

يعـرب فيهـا عـن قلـق طاجيكســتان إزاء مـا جـرى مـن قصــف        
ورســالة  ؛)٣٨٠(بالقنابــل ودعوهتــا إىل التســوية الســلمية للنـــزاع 

مني العـام مـــن   ألموجهة إىل ا ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤مؤرخة 
اجتمــاع طــارئ جمللــس  ، يــدعو فيهــا إىل عقــد  روسالبــيممثــل 

 . ووّجـه االنتبـاه أيضـا إىل   )٣٨١(األمن خبصـوص هـذا املوضـوع   
ــال ــؤرخت تنيرسـ ــارس  ٢٥ نيمـ ــوجهت ١٩٩٩آذار/مـ  إىل نيمـ

، أعلنــت مــم املتحــدةألوكرانيــا لــدى اممثــل أمــني العــام مــن ألا
فيهمــا أوكرانيــا أهنــا تعتــرب األعمــال العســكرية الــيت قامــت هبــا 

ًء علــى دولـة ذات ســيادة  منظمـة حلـف مشــال األطلسـي اعتـدا    
__________ 

)٣٧٧(  S/1999/320.  
)٣٧٨(  S/1999/328.  
)٣٧٩(  S/1999/327.  
)٣٨٠(  S/1999/331.  
)٣٨١(  S/1999/332.  

رسـالة مؤرخـة   إىل و ؛)٣٨٢(وحثّت اجمللس على النظر يف احلالـة 
مـني العـام إىل رئـيس    ألموجهــة من ا ١٩٩٩آذار/مــارس  ٢٥

 ١٩٩٩آذار/مـارس   ٢٣حييل هبا رسالة مؤرخـة  ، منألجملس ا
 .)٣٨٣(طلسيألمني العام ملنظمة حلف مشال األمن ا

قبـل التصـويت،    داكنـ ويف اجللسة نفسها، تكلّم ممثـل   
سـتخدام  المشـروع القـرار يطالـب بـالوقف الفـوري      فقال إن 
اجملتمـع   ، وذكّـر بـأن  سـتئناف العاجـل للمفاوضـات   الالقوة وبا

زمـة  ألتفــاوض باهتمـام ومحـــاس منـذ بـدء ا    ي كانالدويل كله 
. وعــالوة علــى نسانيــــة فــــي كوسوفــــو لتجنــــب تصــعيدهاإلا

ــات   نعــددا مــ أصــدر جملــس األمــن  ذلــك،  ـــرارات والبيان القـ
ــا إىل     ــب فيه ــيت يطل ــة يوغوســالفيا   الرئاســية ال ــيس مجهوري رئ

رئــيس  قــاميف غضــون ذلــك، بيــد أنــه إهنــاء القمــع.  االحتاديــة
ــة  ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــتغالل ” مجهوريـ ــة باسـ ــا الطيبـ النوايـ

ف وسـائله القمعيـة يف   فواصل بل حـىت كثَّـ   “للمجتمع الدويل
لــــــس ذات اجملح لقــــــرارات يف انتــــــهاك واضــــــ ،كوســــــوفو

ــيت  لالو الصــلة ــد أن تعهــد هبــا كــان هــو قــد  لتزامــات ال . وأكّ
رئــيس مجهوريــة مشــروع القــرار لــيس مــن شــأنه ســوى مــنح  

ستصـوت كنـدا    ولـذلك  ،سـلطة مطلقـة   يوغوسالفيا االحتاديـة 
 .)٣٨٤(القرار  ضد مشروع

حماولــة  أن مشــروع القــرار ميثــل ســلوفينياوذكــر ممثــل   
وقال إن مشـروع  حلالة املتعلقة بكوسوفو. ئمة لتناول االغري م

ــرار  ـــر أن     الق ــل عــدة أشهـ ــن قب يتجاهــل أن جملــس األمــن أعل
، احلالة يف كوسوفو تشكــل هتديدا للسلم واألمن فـــي املنطقـة  

زالـة  إلحدد بالفعـل املتطلبـات    قدلس اجملكون  أيضايتجاهل و
ــد  ــك التهديـ ــل و ،ذلـ ـــا   يتجاهـ ـــات انتهكتهــ ــك املتطلبــ أن تلـ

. وذكـــر حتاديـــة بطريقـــــة صارخـــــةالوريـــة يوغوســـالفيا امجه
__________ 

)٣٨٢(  S/1999/335  وS/1999/336.  
)٣٨٣(  S/1999/338.  
)٣٨٤(   S/PV.3989 ٣و  ٢، الصفحتان.  
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من العقبات أمام تنفيـذ القـرارات    هذه كلها وغريهااملمثل أن 
ــن       ــن اســتنادا إىل الفصــل الســابع م ــس األم ــيت أصــدرها جمل ال

ــرار  امل ــها مشــروع الق ــاق يتجاهل ــذي ال يث ــاجل الظــروف  ، ال يع
مــل ذات الصــلة ويتجاهــل حالــة الضــرورة الــيت أدت إىل الع    

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، ذكـــر أن العســـكري الـــدويل الـــراهن. 
ــرار   ــذي     مشــروع الق ــان ممارســة جملــس األمــن ال يفشــل يف بي

اختار، عدة مرات، أن يظل صامتا يف وقـت كانـت تقـوم فيـه     
منظمات إقليمية بعمل عسكري استهدف إزالة هتديد إقليمـي  

تســاق يف ترمجــة المتطلبــات ا وشــّدد علــى أنللســلم واألمــن. 
ــادئ وأعــراف   ــق مب ــى ا املوتطبي ــاق تتطلــب عل ــل بعــض  أليث ق

التوضيح للمربر احملدد للنهج الذي يقترحه مشـروع القـرار يف   
الظـــروف يف ظـــلّ  واختـــتم كلمتـــه قـــائال إنـــهاحلالـــة احلاليـــة. 

 ،وىلألجملــس األمــن مبوجــب امليثــاق املســؤولية ا، علــى احلاليــة
ــرية  ــن احلصـــ ــن     ،وإن مل تكـــ ــلم واألمـــ ــون الســـ ـــن صـــ عــــ

 .)٣٨٥(لدولينيا

 )١٩٩٨( ١٢٠٣قـرار  إىل أن ال هولنـــدا  وأشار ممثـل   
ء أن جملس األمـن يتصـرف وفـق الفصـل السابـــع      الأوضــح جب

العمــل الــذي قامــت بــه  وأكّــد أنمــم املتحــدة. ألمــــن ميثــاق ا
 ١٢٠٣نـابع مباشـرة مـن القـرار      طلسيألمشال ا حلفمنظمة 

مـن  لك القـرار  الصـارخ لـذ  متثــال الومقترن بعــدم ا) ١٩٩٨(
ضـــوء   قـال إنـه علـى   حتاديـة. و االجانب مجهورية يوغوسالفيا 

القبـول بأنـه    ، ال يستطيع وفد بلـده املعقــد ذلك العملخلفيــة 
لـو قـدر أن طلـب    أكّد أنه استخدام للقوة من جانب واحد. و

جملس األمن وقفــا فوريــا للعمليـة الـيت تقـوم هبـــا املنظمـة فـإن       
ــك  ــيعطيذلــ ــارة  ســ ـــى  إشــ ـــة إلـــ ــة  خاطئـــ ــيس مجهوريــ رئــ

فضـــي إىل إطالـــة أمـــد ســـفك ممـــا سي، يوغوســـالفيا االحتاديـــة
 .)٣٨٦(والدمــاء فــي كوسوف

__________ 

  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨٥(
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٦(

ــراد، يـــات املتحـــدة الالووأكّـــدد ممثـــل    ــّددا أن بلغـ جمـ
التسويـــة السلميــة وتصـعيد اعتـداءاهتا علـى النـاس يف        هابرفض

 ،لـس اجملللقـرارات العديـدة الصـادرة عـن      يف انتـهاك  كوسوفو
أن قــوات ب. وشــّدد علــى تكــــون قــــد اختــارت طريــق احلــر 

ف اعتـداءاهتا علـى املـدنيني    ية تكثّـ الحتادمجهورية يوغوسالفيا ا
ــادة السياســـيني  إلبـــا ــة القـ ــان حراق والنـــهب ومهامجـ مـــن ألبـ

كـبرية مـن   بأعـداد  ن وجئـ الال يتـدفّق  ونتيجـة لـذلك  . كوسوفو
آثـار خطـرية    لـه  ، ممـا قـد تكـون   اجملـاورة  كوسوفــو إىل البلدان

استقرار ألبانيا والبوسنة واهلرسـك  وقال إن ستقرار. التزعزع ا
ــابقة   ــالفية السـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــيم  ومجهوريـ ــائر اإلقلـ  وسـ

ــر  ــرض للخطـ ــّو. وتلـــك معـ ــتمرار التطـ ــربر اسـ ــل  رات تـ العمـ
من قـدرة بلغـراد علـى هتديـد وإيـذاء املـدنيني        العسكري للحّد

أن باّدعائـه   ،شـــروع القـرار  مأكّـد أن  و. برياء يف كوسـوفو ألا
ــة  ــفمنظمــــ ــال ا حلــــ ــة  ألمشــــ ــرف منتهكــــ ــي تتصــــ طلســــ

 يقــّرال يثــاق املف ،“احلقيقــة رأســا علــى عقــب يقلــب”،يثــاقامل
غـّض  ن يتضـمّ ال ثنيـة و إلعتداءات املسلحة على اجلماعات االا

ة. وبالتـايل فـإن   الطرف عن تنامي كارثة إنسـاني  اجملتمع الدويل
طلسـي هلـا مـا يربرهـا متامـا.      ألا مشال حلفإجــراءات منظمــة 

يقـدم شـيئا لتعزيـز    ال إن مشـروع القـرار   واختتم كلمتـه قـائال   
ـــ عمــــل اجملتمــع الــدويل وهــو مــا م فــــي البلقــان، القضــية السـ

ــّ الوجملس األمن طوي  .)٣٨٧(حتقيقه املشــاق من أجل ادوتكب

ــي إن     ــاد الروسـ ــل االحتـ ــال ممثـ ـــل   وقـ ــتمرار العمــ اسـ
قــد تســبب فــذ حبجــة درء كارثــة إنســانية  العســكري الــذي ين

بـاجلهود   بالغـا يف عواقب إنسانية وخيمة وأحلـق ضـررا   بالفعل 
وأكّـد أن  الرامية إىل التوصل إىل تسوية سياسية يف كوسـوفو.  

تشــنه منظمــة حلــف مشــال  العمــل العســكري العــدواين الــذي  
ـــدون إذن مــن جملــس    األطلســي  ـــادة بـ ـــة ذات سيـ ـــد دولـ ضـ
ــن وبا ــن      لالاألم ــي للســلم واألم ــد حقيق ــو هتدي ــه ه ــاف علي تف

__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٨٧(
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ــهاك فاضــح   ــدوليني، وانت ــاقال ــدويل  اوقواعــد  للميث ــانون ال لق
حكام الرئيسـية للميثـاق   وشّدد على أن األخرى. ألساسية األا

الـيت حتــتم   ٢مــن املـادة   ٤سـيما الفقـرة   ال هـي الـيت تنتــهك، و  
ال مــم املتحدة أن ميتنعوا عـن اسـتعم  ألعضاء يف األعلى مجيع ا

قاهتم الدولية، مبا يف ذلـك  الالقوة أو التهديد باستخدامها يف ع
ـــة االضــد س ــة؛  ألل السياســي الســتقالراضــي أو األمـ ــة دول ي
لــس املســؤولية الرئيســية عــن    اجملالــيت توكــل إىل   ٢٤واملــادة 

املتعلقة بعـدم جـواز    ٥٣صون السلم واألمن الدوليني؛ واملادة 
قليميـة  إل إطار الترتيبـات ا القيام بأي عمل من أعمال القمع يف

قليميـــة بغـــري إذن جملـس األمـن،     إلت االأو عن طريـق الوكـــا  
ه تـــاحلظـــر الـــذي أعلن وأضـــاف أنإىل جانــب مـــواد أخـــرى.  
ت جوية مدنيـة يف  العلى أية رح منظمة حلف مشال األطلسي

ــالفيا ا    ــة يوغوسـ ــوي جلمهوريـ ــال اجلـ ــةالاجملـ ــنة  حتاديـ والبوسـ
ــدونيا وكروا  ــيادة     واهلرســك ومق ــدأ الس ــهاك فاضــح ملب ــا انت تي

احلصرية لدولة ما على جماهلـا اجلـوي فـوق أراضـيها، وهـو مـا       
ــادة ا   ــه امل ــنص علي ــنألت ــدويل     وىل م ــدين ال ــريان امل ــة الط اتفاقي

ال أعضـاء اجمللـس    غو). واختـتم كلمتـه قـائال إن   اتفاقية شيكا(
يف أحنــاء خمتلفــة  يســمعوهنايســعهم أن يتجــاهلوا املطالــب الــيت 

تــأيت مــن جمموعــة ريــو، وجملــــس مطالــب وهــي  -لعــامل مــن ا
عضـــاء يف رابطـــة الـــدول املســـتقلة،  ألوزراء دفـــــاع البلـــدان ا
ــاز وغريهــم الوأعضــاء حركــة عــدم ا   وقــفتــدعو إىل و -حني

 .)٣٨٨(العدوان العسكري واحترام الشرعية الدولية

ويف اجللسة نفسها، شـرع اجمللـس يف التصـويت علـى       
مشروع القـرار يـنّص يف ديباجتـه علـى     . وكان مشروع القرار

ــه ألن  ــال   إعـــراب جملـــس األمـــن عـــن قلقـ ــة حلـــف مشـ منظمـ
ــة     ألا ــد مجهوريــ ــكرية ضــ ــوة العســ ــتخدمت القــ ــي اســ طلســ

وعلــى تأكيــد  مــن،ألحتاديــة بــدون إذن جملــس االفيا االيوغوســ
علـى هـذا النحـو    أن استخــدام القوة من جانب واحـد   اجمللس

__________ 

  .٧إىل  ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٣٨٨(

 ٢املتحدة، وخاصـة للمـواد    ممأليشكل انتهاكا فادحا مليثاق ا
أن . وكان مشروع القرار ينّص أيضـا علـى   ٥٣و  ٢٤و  )٤(

طلســــي ألحظــــر منظمــــة حلــــف مشــــال ا اجمللــــس يــــدرك أن
ــرح ــدان      اللل ــن بل ــدد م ــة يف اجملــال اجلــوي لع ــة املدني ت اجلوي

املنطقة يشكل انتهاكا فادحا ملبـدأ السـيادة الكاملـة والوحيـدة     
مـن   ١ق أراضيها وفقا للمادة لكل دولة على اجملال اجلوي فو

يقــرر أن اســتخدام ؛ واتفاقيــة شــيكاغو للطــريان املــدين الــدويل 
فيا الطلسي للقوة ضد مجهوريـة يوغوسـ  ألمنظمة حلف مشال ا

. وقـد حظـي   مـن الـدوليني  ألم واالحتادية يشكل هتديدا للسـ الا
الروسـي والصـني    مشروع القرار بتأييـد ثالثـة أعضـاء (االحتـاد    

عضوا، ومل ُيعتمد ألنه مل حيصـل علـى    ١٢راض وناميبيا) واعت
 .)٣٨٩(األغلبية املطلوبة

ــل    ــم ممث بعــد التصــويت فكــّرر   اململكــة املتحــدة  وتكلّ
م مثلمـــا يسـلّ  ، سياسـات بلغـراد جتـاه كوسـوفو هـي     تأكيد أن 

ــرارا جملـــس األمـــن   ، )١٩٩٨( ١٢٠٣و  )١٩٩٨( ١١٩٩قـ
عمـال  ألاليت تسبب التهديد للسلم واألمن يف املنطقـة، ولـيس ا  

وأكّـد أن التـدخل   طلسـي.  ألمنظمة حلف مشال ا اليت تقوم هبا
، مـا  القائمـة يف ذلـك الوقـت   يف ظـل الظـروف   العسكري لـه،  

ــة       ــوع كارث ــع وق ــي إىل من ــدبريا اســتثنائيا يرم ــربره بوصــفه ت ي
أن مـن  قـرار  النه مشـروع  تضـمّ  وأشـار إىل مـا   إنسانية شـاملة. 

ـــف مشــال ا   ـــة حلـ ــرح  ألمنظمـ ــة الطلســي حظــرت ال ت اجلوي
، وأبلـغ اجمللـس   املدنية فوق عدد من البلـدان يف منطقـة البلقـان   

بلغـت  أطلســـي  ألفمنظمة حلـف مشـال ا   :هذا غري صحيحبأن 
كرواتيـا ومقـدونيا بـأن الضـربات     و واهلرسـك  ألبانيا والبوسـنة 

اجلويــة الــيت تشــنها املنظمــة قــد جتعــل جماهلــا اجلــوي غــري آمــن   
رت تلــك إزاء ذلــك التبليــغ، قــّرت اجلويــــة املدنيــــة. والللــرح

ــة. الالبلــدان أن تغلــق جماهلــا اجلــوي أمــام هــذه الــرح    ت اجلوي
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨٩(
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تفاقية ال المم املتحدة وألمليثاق اال  ،لذلك، ليس هناك انتهاك
  .)٣٩٠(شيكاغو
 تتصــدى خــذةاملّت جــراءاتإلا إن فرنســا ممثــل وقــال  

 القـرارات  مبوجـب  دوليةملا عليها من التزامات  بلغراد هاكالنت
 ميثــاق مــن الســابع الفصــل إطــار يف األمــن جملــس اختــذها الــيت
 حنـو  علـى  يناقض القرار مشروع إن أيضا وقال املتحدة. ممألا

 .)٣٩١(ضده فرنسا صوتت ولذلك بلده، يراه ما مباشر

 بلــــــديهما إن وماليزيــــــا رجنــــــتنياأل ممــــــثال وقــــــال  
 سـبق  الـيت  قراراتال يذكر ال رقرا مشروع قبول يستطيعان ال
 إىل اســتنادا كوســوفو مســألة بشــأن األمــن جملــس هااختــذ أن

 يأخـذ  الو ،اخلطورة البالغ السيــاق ويتجاهــل ،السابع الفصل
 .)٣٩٢(احلالة خلفية عتبارالا يف

مل يكـن بوسـع حكومـة بلـده      إنه البحريــن ممثل وقال  
ــرار مشــروع لصــاحل التصــويت ــة ألن الق ــه املوافق ــت علي  كان

 سياستهـــا  فــي املضــي على بلغراد لسلطات تشجيعا تشكلس
 وكانـــت “العرقـــــي الـــتطهري” علـــى والقائمـــة حاليـــا املتبعـــة
 ألبــان ضــد التشــريد وعمليــات اجملــازر مــن املزيــد إىل ســتؤدي
 .)٣٩٣(كوسوفو

 العسـكرية  الضربـــات  استمـــرار  إن لصـني ا ممثل وقال  
ـــد ــة ضـ ــةالا يوغوســالفيا مجهوري ــد حتادي  يف بالفعــل تســّبب ق

 منطقـة  يف احلالـة  تـدهورت  وقــد فادح، ودمار ةكثري إصابات
 تعــارض الصـني  حكومـــة ذكـر أن  و خطــري. حنـو  علـى  البلقـان 
 ميثـاق  ملبـادئ  صـارخا  انتـهاكا  ميثـل  الـذي  العمـل  ذلـك  بشدة

ــمألا ــانون املتحــدة م ــدويل، والق ـــة ويتحــدى ال  لــس.اجمل سلطـ
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩٠(
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩١(
ــه، الصــفحة     )٣٩٢( ــتني) والصــفحتان   ٨املرجــع نفس  ٩و  ٨(األرجن

  (ماليزيا).
  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩٣(

 بوقـف  بشـدة  ة حكومـة بلـده  مطالبـ  عـن  جمـددا  املمثل وأعرب
 يف مالالسـ  اسـتعادة  تيسـري  بغيـة  العسـكري،  العمـل  اهلذ فوري
 مسـألة  نبـأ  القـول  أيضـا  وكّرر مبكر. موعد يف البلقان منطقة

ـــو ــي كوسوفـ ــالنظر ،ينبغ ــا إىل ب ــل أهن ــأنا متث ــا ش  خيــص داخلي
 يف املعنيـان  الطرفـان  حيلهـــا  أن حتادية،الا يوغوسالفيا مجهورية
 .)٣٩٤(همابين فيما حتاديةالا يوغوسالفيــا مجهوريــة

 خارجيـــة  وزارة عـن  صـادرا  بيانـا  أوكرانيـا  ممثل وتال  
ــا ــارس/آذار ٢٤ يف أوكراني ــه جــاء ،١٩٩٩ م ــا أن في  أوكراني

 بـدون  سـيادة  ذات دولـة  ضـد  العسـكرية  القـوة  استخدام تعترب
 فــإن نفســه، الوقــت ويف مــن أمــرا غــري مقبــول. ألا جملــس إذن

ــراد رفــض ــع بلغ ــاتالتفا توقي ــيت اق ــق بوســاطة صــيغت ال  فري
 تنفـذ  مل مث، ومـن  التفـاوض.  عمليـة  اهنيـار  عـن  أسـفر  تصالالا

 ١١٩٩ و )١٩٩٨( ١١٦٠ مــــنألا جملــــس قــــراري أحكــــام
 اســـــتخدام إىل ذلـــــك وأدى كامـــــل، حنـــــو علـــــى )١٩٩٨(

 .)٣٩٥(القوة

 تشـــّنه الـــذي دوانالعـــ إن يوفـــانوفيتش الســـيد وقـــال  
 املتحـدة  يـات الالو بقيـادة  يألطلسـ ا مشـال  حلـف  منظمة بلدان
 اســـتمر وإذا ق.اإلطـــال علـــى حجـــة بأيـــة تربيـــره كـــنمي ال

 محايــة حتاديـــة الا يوغوسالفيـــا  مجهوريـــة  فستواصـل  العـدوان، 
 ميثـاق  مـن  ٥١ املـادة  أسـاس  علـى  قليميةإلا متهاالوس سيادهتا

ــمألا ــه وأكــد املتحــدة. م ــدوان، وقــف دمبجــّر أن ــ الع  كونتس
ــة ــده  حكوم ــىبل ـــات ســتئنافال اســتعداد عل  بشــأن املفاوضـ

 أسـاس  علـى  وميتوهيـــا  كوسوفو يف للمشكلة السلمية حللولا
 كــانون ٢٩ يف االتصــال فريــق اعتمــدها الــيت عشــرةال املبــادئ

 يف بلــده وفـد  أعضــاء وقعهـا  الــيت والوثيقـة  ١٩٩٩ الثاين/ينـاير 
 بـاهلجوم  األطلسـي،  مشـــال  حلـــف  منظمـــة  أن وأكد باريس.
 الكارثـــة” حتســـم ال ،االحتاديـــة يوغوســـالفيا مجهوريـــة علـــى

__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩٤(
  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩٥(
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 تولــد إهنــا بــل ،“وميتوهيــا كوســوفو يف املزعومــة نســانيةإلا
 مـــواطين بكـــــل حتـــــل ضـــخمة أبعـــاد ذات كارثـــة” بنفســـها

ـــا ـــ “يوغوسالفيــــ ـــرارالوا مالوبالســــ ـــي ستقــــ ـــة فــــ  املنطقــــ
 عـن  يكشـــف ” املعتـدي  بـأن  بـالقول  واختـتم  يتجاوزهـا.  وما

 امتيـــازات  لنفســه ويدعــي وميثاقهــا، املتحدة لألمم “ازدرائه
 السلـــم  صيانة عن املسؤولة الوحيدة اهليئة بوصفه األمن جملس
 .)٣٩٦(الدوليني واألمن

 القـوة  اسـتخدام  قـرار  إن وكوبـا  روسبـيال  ممثال وقال  
 عتبـار الا يف يضـع  أن بعـد  األمـن  جملس الإ يصدره أن جيوز ال

 جملــــس وطالبــا املنظمــة. يف عضــاءألا الــدول نظــر وجهــات
 حلـف  منظمـة  هبـا  تقـوم  الـيت  العسـكرية  عمـال ألا وقفب األمن
 االتصـال  فريـق  عمـل  باسـتئناف  أيضـا  وطالبـا  األطلسي. مشال
 .)٣٩٧(السابقة بيوغوسالفيــا املعين

 مشـروع  مـد اعُت لـو  إنـه  واهلرسـك  البوسـنة  ممثل وقال  
 مبثابـة  هـذا  لكـان  كـبري  تأييـد  كسب يف جنح لو حىت أو القرار
 إزاء قلـق وفـد بلـده    وأكّد واهلرسك. ةالبوسن يف المللس هزمية

 عمـــل ب طلسـي ألا مشـال  حلـف  منظمـة  قيـام  على املترتبة ثارآلا
 األمن جملس أن فلْو ذلك، ومع لس.اجمل موافقة دون عسكري
ــه ــا واجـ ــدودا طريقـ ــاك تكـــن ومل مسـ ــتجابة هنـ  زمـــةألل اسـ

 العرقــــي الــــتطهري مبواجهــــة القــــانوين لتــــزامالول نســــانيةإلا
 قلقـا  أشـد  وفـده  لكـان  احلـرب  جـرائم  عـن  ةالنامج ساءاتإلوا

 واهلرسـك  للبوسـنة  اجلـوي  اجملـال  أن إىل أيضـا  وأشار وجزعا.
 .)٣٩٨(نفسه البلد من بقرار مغلق

 جـــدا  الشديـــد  القلـق  دواعـي  مـن  إنه اهلند ممثل وقال  
 علـــــى طلســـيألا مشـــال حلـــف منظمـــة هجمـــات تســـتمر أن

__________ 

  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩٦(
 إىل ١٣(بــيالروس) والصــفحات  ١٣املرجــع نفســه، الصــفحة   )٣٩٧(

  (كوبا). ١٥
  .١٧إىل  ١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٣٩٨(

ــة ــة،الا يوغوســالفيا مجهوري ــع حتادي ــن جملــس جعــل م  يف األم
 ة بلـده حكومـ  أن تأكيـد  وكّرر فيه. قوة الو له حول ال وضع
ــع ــن تتوق ــس م ــارس أن اجملل ــق ســلطته مي ــودة لتحقي  مبكــرة ع
ــاء وأعــرب القصــف. مزقــه الــذي مالللســ  عــن ذلــك علــى بن

 القــرار مشــروع يعتمــد لــــم اجمللــــس ألن العميــق بلــده أســف
ــد ــع ســتكون النتيجــة أن وأكّ ـــ عــودة من ــذي مالالسـ ــوق ال  يت

ـــع ـــي اجملتمــ ــه الدولــ ــثريا، إليـ ــذي كـ ــل والـ ـــاءألا يتحمـ  عضــ
ـــن الــدائمون،  خلدمــة الــنقض حــق منــهم ثــةالث اســتخدم الذيـ
 .)٣٩٩(لوائه رفع عن خاصة مسؤولية الوطنية، مصاحلهم

 ممثــل قــول إىل كنــدا ممثــل أشــار نفســها، اجللســة ويف  
 يف دول ثالثــ جانــب مــن مــورس قــد النقــــض حــق إن اهلنــد
 حلــق ممارســات الواقــع يف هنــاك تكــن مل إنــه قــالو ،ويتالتصــ
 يبطـــل  عندمـــا  الإ مـورس  قـد  يكـون  ال الـنقض  فحق ،النقض
 ذلـــك احلالـــة هـــي هـــذه تكـــن ومل إجيابيـــة، أصـــوات تسعـــــة

 ممثــــل بــــه أدىل الــــذي البيــــان فرنســــا ممثــــل وأيــــد صــــباح.ال
 .)٤٠٠(كندا

  
ــة     ــالة مؤرخـ ــايو  ٧رسـ ــة إىل  ١٩٩٩أيار/مـ موجهـ

األمن من املمثـل الـدائم للصـني لـدى      رئيس جملس
  األمم املتحدة 

  
  اإلجراءات األولية  

  
 (اجللســــة ١٩٩٩ أيار/مــــايو ١٤ املــــؤرخ املقــــرر  

  الرئيس من بيان ):٤٠٠١
ــالة   ــة برســ ــة ٧ مؤرخــ ــايو ٧ مؤرخــ  ١٩٩٩ أيار/مــ
ــيس إىل موجهــة ــنألا جملــس رئ ــتمس ،م ــل ال ــد الصــني ممث  عق

__________ 

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩٩(
  (كندا وفرنسا). ١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠٠(
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 مشـال  حلـف  منظمـة  هجوم ملناقشة منألا جمللس عاجلة جلسة
 .)٤٠١(بلغراد يف الصني سفارة على طلسيألا

 ١٩٩٩ أيار/مـايو  ٨ يف املعقودة ،٤٠٠٠ اجللسة ويف  
 الرسـالة  األمـن  جملـس  أدرج أعاله، املذكورة للرسالة استجابة

 الـرئيس دعا  األعمال، جدول إقرار وعقب أعماله. جدول يف
 كرانيــــاوأو ألبانيــا ممثلــي بــدعوة اجمللــس، مبوافقــة (غــابون)،

ـــ ــراق روسالوبيـ ــا والع ــد، وكوب ــاء واهلن ــى بن ــهم، عل إىل  طلب
  .التصويت هلـم احلــق يف يكون أن دونب ناقشةامل يفاملشاركة 
 عـن  صـادرا  بيانـــا  الصني ممثل تال نفسها، اجللسة ويف  
 مشـــال حلـــف منظمـــة أن اجمللـــس فيـــه تبلـــغ الصـــني حكومـــة

ــادة ،طلســيألا ـــوم قامــت املتحــدة، الواليــات بقي ـــر هبجـ  سافـ
 مجهوريـــــة  فـــــي الشـــعبية  يـــة الصـــني مجهور ســـفارة علـــــى

 مقـر  يف جسـيمة  خسـائر  عـن  أسـفر  ممـا  االحتاديـة،  يوغوسالفيا
 مـــن أكثـــر جـــرحو األقـــل علـــى شخصـــني ومقتـــل الســـفارة

ــا ٢٠ ــل وأعـــرب .شخصـ ــتنكار عـــن املمثـ ــده اسـ ــه بلـ  وإدانتـ
 انتــهاك العمــل هــذا أن علــى وشــّدد .احلــدثلــذلك  الشــديدة
 شـــخاصألا ضـــــد املرتكبـــــة اجلرائـــــم منـــع تفاقيـــةال صـــارخ
 الدبلوماســيون، املوظفــــون فــيهم مبــن دوليــة، حبمايــة املتمــتعني
ــة ــال عليهــا. واملعاقب ــل وق ــأن بشــدة تطالــب الصــني إن املمث  ب
 احلـدث ذلـك   يف حتقيقات األطلسي مشال حلف منظمة جتري
ــأن اخلطــري ــه اســبحت وب ــال .علي ــ إن وق ــده حكوم  تفظحتــة بل
 بــأن املطالبــة كــّرر وختامــا، أخــرى. جــراءاتإ اختــاذ يف حبقّهــا

 شـــروط ودون فـــورا األطلســـي مشـــال حلـــف منظمـــة وقـــفت
 .)٤٠٢(االحتادية يوغوسالفيا مجهورية على اجلوية اضرباهت

 وفــد ىلــد ليســت إنــه املتحــدة الواليــات ممثــل وقــال  
 وإن ،حـــدث عمـــا الوقـــت ذلـــك يف موثقـــة معلومـــاتبلـــده 
 أكّـد و املسـألة.  يف حتقيقـا  فتحت األطلسي مشال حلف منظمة

__________ 

)٤٠١(  S/1999/523.  
)٤٠٢(  S/PV.4000  وCorr.1 ٣و  ٢، الصفحتان.  

 بلــده فــإن احلــدث، هــذا عــن لةمســؤو املنظمــة كانــت إذا أنــه
 اإلطـالق  علـى  ميكـن  ال أنـه  تأكيد وكّرر ،عميق بأسف يشعر
 هولكنـ  .، أو أن تستهدف سفارةاملدنيني املنظمة تستهدف أن
 ةاملتواصـل  السياسـات ” على ردا بأعماهلا تقوم املنظمة أن أكّد
 تنتــهجها التــــي املقبولــــة وغـري  للغضــب واملــثرية ســنوات لعـدة 
ــراد ــل بلغ ـــي وتتمث ـــر فـ ـــي التطهيـ ـــع العرقـ ــا وقمـ  يف مواطنيه

 الضغــــط متــارس ســتظل املنظمــة أن علــى وشــّدد .“كوســوفو
 علـــى توافـــق حـــىت االحتاديـــة يوغوسالفيـــــا مجهوريـــــة علـــــى
 جمموعـة  بادئوم األطلسي مشال حلف منظمة بشروط القبول
 .)٤٠٣(الثماين

 بلـده  تعـازي  أعمـق  عـن  الروسي االحتاد ممثل وأعرب  
 هاتــوجه الــيت اجلويــة الضــربة ضــحايا ســرألو الصــني حلكومــة
 كوسـوفو  أبنـاء  مصـري  أن وأكّد األطلسي. مشال حلف منظمة
ــرا أصــبح ــا، أم ــاء” يســتعمل نســاينإلا الشــعار أنو ثانوي  غط
 العـاملي  النظـام  دمريتـ  األطلسـي  مشـال  حلـف  منظمـة  تالحملـاو 
 مـم ألا وميثاق الدويل القانون احترام على يقوم الذي “الراهن

 ىلإ فــورا التحــول الضــروري مــن أنــه تأكيــد وكــّرر املتحــدة.
   .)٤٠٤(سياسية تسويــة حتقيــق

ــل وأعــرب   ــدا ممث ــق أســفه عــن هولن  .للحــادث العمي
ــال ــرارألا إن وقـ ــية ضـ ــيت العرضـ ــق الـ ــبىن تلحـ ــا  مبـ ــفارة مـ  سـ

ــا ختتلـــف ال ــائر عـــن جوهريـ ــراراأل سـ ــية.ال ضـ ــا عرضـ  أن ومبـ
 احلــادث فــإن متعمــدة، بصــورة مســتهدفة تكــن مل الســفارة

 عــن ناهيــك الدبلوماســية، للحصــانة انتــهاكا اعتبــاره ميكــن ال
وكـّرر اإلعـراب عـن     املعـين.  البلـد  حرمـة  على هجوما اعتباره

 هـذه  شـن  سـوى  خيـار  هناك يكن مل بأنهاقتناع حكومة بلده 
 ســـــلوبودان الـــــرئيس واصـــــل أن بعـــــد اجلويـــــة اهلجمـــــات

 عــدد بــأن وســلّم .األمــن جملــس ملطالــب جتاهلــه فيتشيميلوســ
__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠٣(
  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٠٤(



نممارسات جملس األم مرجع 
 

1018  
 

 حلــف منظمــة بلــدان أن علــى أصــّر هلكنــو ،زاد قــد جــئنيالال
 السـيد  كـون  عـن  مسـؤولة  تكـون  أن ميكـن  ال األطلسـي  مشال

 النـــهائي حبلـــه” ســـراعإلل الفرصـــة هـــذه انتـــهز فيتشيميلوســـ
 .)٤٠٥(“إكماهلا ةوحماول كوسوفو ملشكلة

 الصـني  لوفـد  باإلعراب أوال فبدأ ،فرنسا ممثل وتكلّم   
 شــأهنا تؤيــد، فرنســا إن وقــال .وفــد بلــده تعــاطف عميــق عــن
 لألمـم  العام األمني مبادرة ورويب،ألا حتادالا أعضاء مجيع شأن

 االحتـاد  مـع  تعمـل و ،١٩٩٩ نيسـان/أبريل  ٩ املؤرخـة  املتحدة
 والواليـات  املتحـدة  واململكـة  داوكنـ  وإيطاليـا  وأملانيـا  الروسي
 سياسـي.  حـل  وضـع  علـى  الثمـاين)  (جمموعـة  واليابان املتحدة
ــغ ــس وأبل ــأن اجملل ــاع ب ــة وزراء اجتم ــدان خارجي ــاين البل  الثم
ــذي ــد ال ــايو ٦ يف عق ــ أيار/م ــادئ اعتمــاد ريّس ــة مب  حلــل عام

حكومــة  رغبــة عــن وأعــرب .)٤٠٦(كوســوفو ملشــكلة سياســي
 الفصـل  مبوجب قرار اختاذ إىل ناألم جملس يتوصل أن يف هبلد

ــ تســوية، جيــادإل املبــادئ هــذه ويقــر يتــبىن الســابع  مــن نوميكّ
  .)٤٠٧(بأزمة متر اليت املنطقة تلك إىل ستقرارالوا السلم إعادة

 لصــني.ل الصــادقة هتعازيــ عــن ســلوفينيا ممثــل وأعــرب  
 نســانيةإلا باجلوانــب متصــل قــرار مشــروع بــأن اجمللــس وأبلــغ
 أن يف األمــل عــن وأعــرب مــن،ألا جملــس ىلإ قُــّدم قــد للحالــة
 وشـّدد  قريبـا.  القـرار  مشروع بصدد إجراء األمن جملس يتخذ
 للحالـة  سـلمي  حـل  إجيـاد  إىل ترمـي  اليت اجلهود مجيع أن على
 جيـب  حوهلا وما االحتادية، يوغوسالفيا مجهورية كوسوفو، يف

__________ 

  .٥و  ٤ه، الصفحتان املرجع نفس  )٤٠٥(
أيار/مــايو  ٦لالطّــالع علــى املبــادئ، انظــر الرســالة املؤرخــة        )٤٠٦(

ــا       ١٩٩٩ ــل أملانيـ ــن ممثـ ــن مـ ــس األمـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ املوّجهـ
)S/1999/516 حزيران/يونيــه  ١٠)؛ وانظــر أيضــا املقــرر املــؤرخ

١٩٩٩.  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٠٧(

 يف بنشــاط األمــن جملــس مشــاركة وجــوب وعلــى تســتمر، أن
 .)٤٠٨(العملية هذه

 الصادقــــة تعازيــه عــــن املتحــدة اململكــة ممثــل وأعــرب  
 قـد  األطلسـي  مشـال  حلـف  منظمـة  نبـأ  قولال وكّرر .لصيــنل

ــده نأو ســف،ألا عــن أعربــت ــائج ينتظــر بل ــق نت  نأو ،التحقي
 أن أيضــا وأكّــد الســفارات. أو املــدنيني ســتهدفت ال نظمــةامل

ــا العــاج إجــراء اختــذت األطلســي مشــال حلــف منظمــة  وقوي
 بأمـان.  منـازهلم  إىل املشردين عادةإلو نسانيةإلا املأساة لعكس
ــال ــاح إن وقـ ــاء مفتـ ــراع إهنـ ــول يف يكمـــن الصـ ــة قبـ  مجهوريـ

ــة يوغوســالفيا ــيت للخطــوات االحتادي ــها أعــرب ال ــان يف عن  بي
  .)٤٠٩(١٩٩٩ أيار/مايو ٦ املؤرخ الثماين جمموعة

 عـدوان  ضـحية  قـع و بلـده  إن تشييوفانوف السيد وقال    
 هجمـــات وإن األطلســـي مشـــال حلـــف منظمـــة ليهـــاع تشـــنه

ــى رئيســية بصــورة تتركــز مــةنظّامل ــة أهــداف عل  مهــددة مدني
ــذلك  ــة رواحألاب ــوق والبيئ  لســكان ساســيةألا نســانإلا وحق

 اتفاقيـة  يف ذكـر  أي هنـاك  لـيس  أنه على وشّدد بأسرهم. هدلب
 للمحكمـــــة ساســـــيألا النظـــام يف أو ١٩٤٩ لعـــام جنيـــف
ـــة ـــةالدول اجلنائيـ  أو عرضــية، ضــرارأل الســابقة ليوغوســالفيا يـ

 ولتــدمري عرضــية بصــورة أشــخاص هلــا يتعــرض قتــــل عمــالأل
 االحتاديــة يوغوســالفيا مجهوريــة أن تأكيــد وكــّرر املمتلكــات.

 محايـة  ولكن ،وميتوهيا كوسوفو يف زمةألل سلمي حبل ملتزمة
 يثـاق امل يف مكّرسني عليها واجبو هلا حق العدوان من نفسها

 يف تقـــع الســـفارة أن إىل أيضـــا أشـــارو الـــدويل. القـــانون يفو
ــة ــراد منطق ــدة بلغ ــة   اجلدي ــثالســكنية البحت  أي توجــد ال حي
 صــارخ انتــهاك اهلجــوم أن علــى وشــّدد ،عســكرية أهــداف

ــةال ــام جنيــف تفاقي ـــون ١٩٤٩ لع ـــي. وللقانـ ــال الدولـ  إن وق
 يف مـن ألوا السـلم  بـل  املسـتهدفة،  وحـدها  ليسـت  يوغوسالفيا

__________ 

  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٠٨(
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠٩(



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

 

 1019 
 

 الفرصـة  أمـام  كـان  رمبـــا  األمـن  جملـس  إن وقـال  أيضا. نطقةامل
ـــرةألا ـــة خيــ ـــه ملمارســ ــد واجبــ ـــن والتأكيـ ـــد مــ ــى جديــ  علـ

 .)٤١٠(املتحدة األمم ميثــاق به أناطها اليت حيةالالص

 الصـني.  حلكومـة  بلـده  تعازي عن ألبانيا ممثل وأعرب  
 مشـــال حلـــف منظمـــة بـــأن بلـــده اعتقـــاد عـــن أيضـــا وأعـــرب
 إىل ســعىت إمنــا عمــل مــن بــه قــومت مــا اللخــ مــن ي،األطلســ
 فيهـا  مبـا  املتحـدة،  األمم ميثاق يف الواردة املبادئ على احملافظة
 .)٤١١(الدوليني منألوا السلم صون

 منشــأة يصــيب ضــرر أي أن علــى اهلنــد ممثــل وشــّدد  
 إىل احلـادث، ذلـك   أن وعلى ،متاما مؤسف أمر هو دبلوماسية
 بريــاءألا املــدنيني أرواح يف اخلســائر وقــوع اســتمرار جانــب

 ســسألا أن ســوى يؤكــد ال ،املؤاتيــة غــري خــرىألا والعواقــب
ــة ــد للنــهج اجلوهري  هــي األطلســي مشــال حلــف ملنظمــة اجلدي
 املتصلـــــة املشاكـــــل حـــــل أن تأكيـــد وكـــّرر خاطئـــة. أســـس

ـــة ــة يوغوســـالفيا جبمهوريــ ـــلب الإ يتحقـــق ال االحتاديـ  الوسائــ
 عمـــال ألا مجيـــع  وقــف  علـــى  بالتـايل  حثّو العسكرية. غيــر

 م.الالس جلهود الفرصة ملنح فورا العدائية

 منظمـة أن  ةحجّـ  إىل فأشـار  ثانيـة  الصـني  ممثـل  وتكلم  
 ودبلوماسـييها  الصينية السفارة هتاجم مل األطلسي مشال حلف
 اجلــرائم منــع اتفاقيــة بانتــهاك اهتامهــا ميكــن ال وبالتــايل ،عمــدا

ــة ــة املتمــتعني صشــخااأل ضــد املرتكب ــة، حبماي  فــيهم مبــن دولي
 العمـــل إنقـــائال  ،عليهـــا واملعاقبـــة الدبلوماســـيون، املوظفـــون

 كــان عمــدا األطلســي، مشــال حلــف منظمــة بــه تقامــ الــذي
 وكــّرر ،“الــدويل للقــانون صــارخا ياحتــّد” ميثــل ،ال أم ذلــك

 تحمـــلت أن جيــب  األطلســي  مشــال  حلــف  منظمــة  أن تأكيــد 
 .)٤١٢(املهع عن الكاملة املسؤولية

__________ 

  .١٠إىل  ٨املرجع نفسه، الصفحات   )٤١٠(
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٤١١(
  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤١٢(

 عميـق  عـن  فيهـا  أعربوا ببيانات املتكلمني مجيع وأدىل  
 مـع  تعـاطفهم  وعـن  السـفارة  هلـا  تعرضت اليت للضربة األسف
 األزمـة  حبلّ أيضا املتكلمني من عدد وطالب .)٤١٣(الصني وفد

 األعمــــال آخـــرون  متكلمــــون وأدان الدبلوماســـية.  بـــالطرق 
 وطـالبوا  ياألطلسـ  مشـال  حلف منظمة هبا تقوم اليت العسكرية
 الدبلوماســية اجلهــود وباســتئناف للقصــف الفــوري بــالوقف
 .)٤١٤(سلمية تسوية إجياد إىل الرامية

ــة ويف   ــودة، ٤٠٠١ اجللســـ ــايو ١٤ يف املعقـــ  أيار/مـــ
ــا ١٩٩٩ ــاهم وفقـ ــد  الـــذي للتفـ ــان قـ ــه التوّصـــل متكـ  يف إليـ

 املؤّرخـة  الرسالة ثانية اجمللس أدرج السابقة، لساجمل مشاورات
 ممثـل  مـن  األمـن  جملس رئيس إىل املوّجهة ١٩٩٩ أيار/مايو ٧

 (غـابون)،  الـرئيس دعا  األعمال، جدول إقرار وعقب الصني.
ــا ممثلــي اجمللــس، مبوافقــة ــا ألباني ــيالروس وأوكراني  والعــراق وب
ــا ــد، وكوب ــاء واهلن ــى بن ــهم، عل  املناقشــة يفإىل املشــاركة  طلب

 نتبـاه ا الـرئيس  وّجـه  مث التصويت.يف  قاحل هلم يكون أن دونب
 رئـــيس إىل موّجهـــة أيار/مـــايو ٩ مؤرخـــة رســـالة إىل اجمللـــس
 ؛)٤١٥(االحتاديــة يوغوســالفيا مجهوريــة ممثــل مــن األمــن جملــس
 األمـن  جملـس  رئيس إىل موّجهة أيار/مايو ١٠ مؤرخة ورسالة

 أيار/مـايو  ١٠ مؤرخـة  ورسـالة  ؛)٤١٦(أفريقيـا  جنـوب  ممثل من
 ،)٤١٧(الســـودان ممثـــل مـــن األمـــن جملـــس رئـــيس إىل موّجهـــة
 حلــف منظمــة قصــف بشــأن بلــداهنم مــن بيانــات هبــا حييلــون
    الصينية. للسفارة األطلسي مشال

__________ 

(ماليزيا)؛  ٥(األرجنتني)؛ والصفحة  ٥املرجع نفسه، الصفحة   )٤١٣(
  (غابون). ٨والصفحة 

 ١٠والصــــــفحة (ناميبيــــــا)؛  ٦املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة   )٤١٤(
(العــراق)؛ والصــفحتان   ١١و  ١٠(بــيالروس)؛ والصــفحتان  

  (كوبا). ١٢و  ١١
)٤١٥(  S/1999/529.  
)٤١٦(  S/1999/530.  
)٤١٧(  S/1999/541.  
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 نيابــة التــايل بالبيــان الــرئيس أدىل نفســها، اجللســة ويف  
  :)٤١٨(اجمللس عن

 الـرئيس  بـه  أدىل الـذي  الصـحفي  البيـان  إىل األمن جملس يشري  
ــايو ٨ يف ــق عــن ويعــرب .١٩٩٩ أيار/م ــق األســى عمي  لقصــف والقل

 حتاديــــةالا يوغوسالفيــــا مجهوريــــة يف الشــعبية الصــني مجهوريــة ســفارة
ــا ،١٩٩٩ أيار/مـــايو ٧ يـــوم  يف فادحـــة خســـائر وقـــوع يف تســـبب ممـ

 للحكومـة  العـزاء  مشاعر أبلغ عن اجمللس ويعرب واملمتلكات. األرواح
  الضحايا. وألسر الصينية

 عميــق عــن ويعــرب للقصــف، األســف بــالغ سلــاجمل ويأســف  
ــه ــائر بســبب حزن  أعضــاء أن ويالحــظ واإلصــابات، األرواح يف اخلس
ــة ــف منظم ــد األطلســي مشــال حل ــوا ق ــن أعرب ــذارهم. أســفهم ع  واعت
 وجـوب  جمددا يؤكد املتحدة، األمم ميثاق اعتباره يف يضع إذ واجمللس،
 مجيـع  يف الدبلوماسـية  واملبـاين  الدبلوماسيني املوظفني حرمة مبدأ احترام
  دوليا. املقبولة دللقواع وفقا احلاالت

ــى اجمللــس ويشــدد   ــق إجــراء إىل احلاجــة عل ــام حتقي  وشــامل ت
 الصـدد  هـذا  ويف األطلسي. مشال حلف منظمة به قامت الذي للقصف
ــأن علمــا حيــيط ــق، بــدأت قــد األطلســي مشــال حلــف منظمــة ب  التحقي
  التحقيق. هذا نتائج اجمللس وينتظر

  نظره. قيد املسألة هذه اجمللس وسيبقي  
  

ــرار   ــن  قـــــ ــس األمـــــ ) ١٩٩٨( ١١٦٠ات جملـــــ
    )١٩٩٨( ١٢٠٣) و ١٩٩٨( ١١٩٩  و
    اإلجراءات األولية  
ــؤرخ     ــرر املـ ــايو  ١٤املقـ ــة  ١٩٩٩أيار/مـ (اجللسـ

  )١٩٩٩( ١٢٣٩): القرار ٤٠٠٣
ــة   ــودة يف ٤٠٠٣يف اجللســــ ــايو  ١٤، املعقــــ أيار/مــــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوّصـــل إليـ

أدرج اجمللــــس البنــــد املعنــــون  لــــس الســــابقة،اجملمشــــاورات 
 ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠قــــــــرارات جملــــــــس األمــــــــن ”
ــب    “)١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨( ــه. وعق يف جــدول أعمال

ممثلــي الــرئيس، مبوافقــة اجمللــس، دعــا إقــرار جــدول األعمــال، 
ــا واألا ــا  إلردن وألبانيـــ ــدة وأوكرانيـــ ــة املتحـــ ــارات العربيـــ مـــ

__________ 

)٤١٨(  S/PRST/1999/12.  

ــران ا  ــة إي ــنة الســإلومجهوري ــتان والبوس واهلرســك  مية وباكس
روس وتركيا والسنغال وقطر وكوبــا والكويـــت ومصـر   الوبي

 بناء علـى طلبـهم،  واملغرب واململكة العربية السعودية واليمن، 
ــاركة  ــة امل يفإىل املشـ ــناقشـ ـــم بـ ـــون هلــ ـــق احلدون أن يكـ يف ــ

نائـب املراقـب الـدائم ملنظمـــة      . ودعـا الـرئيس أيضـا   التصويت
مـن   ٣٩مبوجـب املـادة    ،املتحـــدة لدى األمم اإلسالمياملؤمتر 

ــت   ــداخلي املؤق ــام ال ــس إىل    النظ ــاه اجملل ــرئيس انتب ــه ال . مثّ وّج
مـارات العربيـة   إلردن واألرجنتني واألمشروع قرار مقدم من ا

وباكســـتان والبحـــرين  ميةالســـإلمجهوريـــة إيـــران اواملتحـــدة 
ــا    ــنة واهلرســك وتركي ــل والبوس ــلوفينيا والســنغال   والربازي وس

غامبيــا وقطــر والكويــت وماليزيــــا ومصــر واملغــرب  وغــابون و
ووّجه الـرئيس  . )٤١٩(واململكة العربية السعودية وناميبيا واليمن

 ١٩٩٩مايـــو  أيار/ ٦رسـالة مؤرخـة    انتباه اجمللس كـذلك إىل 
يبلــغ فيهــا تركيــا ممثــل موجهــة إلــــى رئــيس جملــس األمــن مــن  

تعــين  اجمللــس أن مشــاركة تركيــا يف تقــدمي مشــروع القــرار ال  
 بأي حال من األحوال أي تغيري يف املوقف الذي اختذته تركيا

يف ما يتعلـق جبمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية     منذ أمـد طويل 
  .)٤٢٠(السابقة

ــها   ــة نفســ ــل   ،ويف اجللســ ــرين قبــ ــل البحــ ــم ممثــ تكلّــ
ــه    ــال إن ــم املتحــدة،   التصــويت فق تشــّرد حســب مصــادر األم

ــا ــن  ال مــ ــل عــ ــخص ٨٤٠ ٠٠٠ يقــ ــل  شــ  ةمجهوريــــداخــ
ا. خارجهـ  ٧٠٠ ٠٠٠يزيـد علـى    ، ومـا ا االحتاديـة يوغوسالفي

ومسـاعدة  مـن حماولـة معاجلـة الوضـع اإلنسـاين      بالتـايل  بد  وال
وفـدا   تقّدم الالجئني. وأبلغ اجمللس أنه يف ظل احلالة اإلنسانية،

ماليزيا مببادرة طـرح مشـروع قـرار حصـلت فكرتـه      والبحرين 
ات جمموعـــوعـــة ويف ويف اجملميد واســـع يف اجمللـــس ـعلـــى تأيـــ
عضــاء يف األمــم املتحــدة مــن خــارج     ألمــن الــدول ا أخــرى 

__________ 

)٤١٩(  S/1999/517.  
)٤٢٠(  S/1999/542.  
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يعتمـــدوا عضـــاء اجمللـــس لأل مـــن بلـــده ـه نـــداءجـّـــوو ،اجمللـــس
ميكـــن تقـــدمي املســـاعدة حـــىت مشـــروع القـــرار بتوافـــق اآلراء 

م يف انتظـار  اإلنسانية الالزمة لالجـئني لكـي تتحّسـن أوضـاعه    
  .)٤٢١(يوم عودهتم إىل ديارهم

شـيء  بلـده   يسـعد وفـد   إنه بينمـا ال ماليزيا ل وقال ممث  
ــر مــن   ــرار آخــر أكث ــاو   اختــاذ ق ـــة كوســوفو تن ــاول مسألـ  اليتن

يضــطلع بــدور هــام  يف الوقــت ذاتــه أناجمللــس بوســع ال، شــام
هـــي مـــن عراب عـــن رأيـــه بشـــأن احلالـــة اإلنســـانية الـــيت إلبـــا

اختـاذ اجمللـس    وشـّدد علـى أن  . اجلوانب اهلامة ألزمة كوسـوفو 
مسيا بشأن املسـألة اإلنسـانية يف كوسـوفو وحوهلـا مـن      إجراء ر

عرابا صـرحيا عـن القلـق الشـديد الـذي ينتـاب       إشأنه أن يكون 
إن مشـروع   وقـال . حـدثت اجمللس إزاء املأسـاة اإلنسـانية الـيت    

القــرار ميثــل أول حماولــة جــادة يقــوم هبــا بعــض أعضــاء اجمللــس 
د ذلـك  ن ميهّـ يف أ أمالعادة مسألة كوسوفو إىل اجمللس ثانية إل

كثـر صـعوبة يف   ألالسبيل لصياغة توافـق آراء بشـأن اجلوانـب ا   
ــد دور اجمللـــس يف     ــد تأكيـ ــا يعيـ ــوفو، ممـ ــكلة كوسـ تلـــك مشـ

  .)٤٢٢(املسألة
مشروع القـرار يركـز    نإالواليات املتحدة ممثل قال و  
كوسـوفو واملنـاطق    الـيت جتاَبـه يف  عاجلـة  السـألة  املعلـى   االنتباه

جـــئني الف مـــن الآلالنـــة مئـــات ا حم: أال وهـــي احمليطـــة هبـــا 
ــم      ــية األمـ ــاعدة مفوضـ ــة إىل مسـ ــة املاسـ ــردين، واحلاجـ واملشـ

ــا مــن املنظمــات واجلهــات    الاملتحــدة لشــؤون ال  جــئني وغريه
وكـّرر تأكيـد   زمـة.  ألالعاملة اإلنسانية يف جهودهـا للتصـدي ل  

بلغـراد الشـروط الـيت وضـعتها     ّبت ـاألزمـة إذا لـ  حـل  أنه ميكـن  
ــال األ  ــة حلـــف مشـ ــة التزمـــت مبطلســـي ومنظمـ ــادئ جمموعـ بـ

فق عليهـــا يف اجتمـــاع وزراء اخلارجيـــة يف ـُّــــ، الـــيت اتالثمـــاين
العـزم   يزال عاقـد  وشّدد على أن بلده ال. ١٩٩٩ أيار/مايو ٦

__________ 

)٤٢١(  S/PV.4003 ٤ و ٣، الصفحتان.  
  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٢٢(

فيتش يلوسـ يمالـرئيس سـلوبودان   على مواصلـــة الضغــط علـى  
املــدبرة واملنظمــة للتطهيــــر العرقــي  اوحكومتــه لوقــف محلتــهم

مة الجئني واملشردين إىل بيوهتم بسـ البعودة مجيع ال لسمــاحلو
الـيت   بعثـة اإلنسـانية  ال تتوقّـع مـن  ة بلـده  وقال إن حكوموأمن. 

ــام   ــدها األمــني الع ــة أن    أوف ــة يوغوســالفيا االحتادي إىل مجهوري
من الضـروري  ، وشّدد على أنه تركز على الدمار يف كوسوفو

نـاطق بـدون   الفريـق مـن الوصـول إىل مجيـع امل    ذلك أن يتمكن 
  .)٤٢٣(عوائق طوال فترة زيارته

مشـروع   مـن  ٥علـى أمهيـة الفقـرة     وأكّد ممثـل فرنسـا    
أن احلالـة اإلنسـانية ستسـتمر يف التـدهور يف      اليت تؤكّـد القرار 

ــده اجمللــس وقــال إنزمــة. ألغيــاب حــل سياســي ل  أن ، بتحدي
جيـب أن يكـون متسـقا مـع املبـادئ الـيت اعتمـدها وزراء         احللّ

اد الروســـي وأملانيـــا وإيطاليـــا وفرنســـا وكنـــدا خارجيـــة االحتـــ
أيار/مـايو   ٦واململكة املتحـدة والواليـات املتحـدة واليابـان يف     

احلـل   ينـبين عليهـا  جيـب أن   الـيت  املعـايري يشـري إىل  ، إمنا ١٩٩٩
  .)٤٢٤(السياسي
بانزعـاج  بلـده   إنـه بينمـا يشـعر وفـد    الصني  وقال ممثل  

منظمـة   فإن شّنالبلقان، شديد من األزمة اإلنسانية الراهنة يف 
حلـــف مشـــال األطلســـي هجمـــات عســـكرية علـــى مجهوريـــة 

وشـّدد علـى   . هو أمر ال يقلّ إثارة للقلقيوغوسالفيا االحتادية 
أن الصني، بعد أن تعّرضت سفارهتا للقصف، قـد بـات لـديها    

مربر لكـي تطالـب بوقـف منظمـة حلـف مشـال األطلسـي         كلّ
ّدد علـى وجـوب أن   وشفورا ودون شروط القصف بالقنابل. 

هبــا منظمــة  تقــومحلملــة القصــف الــيت يكــون الوقــف الفــوري 
ــة     ــة يوغوســالفيا االحتادي حلــف مشــال األطلســي ضــد مجهوري

ي حل سياسي لقضـية كوسـوفو وكـذلك    ألساسي ألالشرط ا
قـال إن  دىن لتخفيف األزمـة اإلنسـانية يف البلقـان. و   ألالشرط ا

__________ 

  .٥رجع نفسه، الصفحة امل  )٤٢٣(
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢٤(
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اءة ملشـروع  ـت بنَّـ اليم بتعـد تقـدّ  ،سبابألهلذه ا ،الوفد الصيين
ة، نشـطة العسـكري  ألأن يتم وقف فوري جلميـع ا  تقترحالقرار 

أن مشـروع القـرار يشــري إىل    قبل. والحـظ أيضـا  ـتُـ  ولكنـها مل 
، وقـال إن  املبادئ اليت اعتمدها وزراء خارجية جمموعة الثماين

قبول احلكم املسبق للمجلس علـى تلـك املبـادئ     ميكنه بلده ال
ــه . والدون مناقشــتها أو يف مشــروع القــرار ــاء علــى قــال إن بن

متنـاع عـن   الجيد الوفد الصيين خيـارا غـري ا   العتبارات الهذه ا
  .)٤٢٥(التصويت على مشروع القرار

ــاد     ــل االحتـ ــال ممثـ ــي وقـ ــار اإن  الروسـ ــداث ألمسـ حـ
أن االحتاديــة قــد أوضــح   يوغوســالفيا   مجهوريــة وية يفااملأســ
عمـل عسـكري    ه منظمة حلف مشال األطلسـي مـن  ـتقوم ب ما

يف مراوغة جمللس األمـن وانتـهاك    ،ضد ذلك البلد ذي السيادة
مليثاق األمم املتحدة وسائر قواعد القانون الـدويل املعتـرف هبـا    

هـو بالتحديـد الـذي تسـبب يف هـذه الكارثـة اإلنسـانية        ، دوليا
وأشـار إىل  وأوجد حالة الطوارئ احلقيقيـة يف منطقـة البلقـان.    

االحتاديــة  يوغوســالفيامجهوريــة ملدنيــة يف ساســية األالبنيــة ا أن
ـــرها   ــدا جيــري تدمي ــهجيا وعم تلحــق  خطــرية اأضــراروأن  من

ـــباالقتصــاد،  ــه جيــري    اشّددم ــى أن ــذلك عل ــدمري األســاس  ب ت
مـع أن املنظمـة    ،جئني واملشردين إىل ديـارهم اللعودة الاملادي 
الرئيسـية.   امهامهـ إحـدى  جـئني هـو   الأن حل مشـكلة ال  تعلن
يبـايل املـرء يف مواجهـة تصـاعد      المـن العسـري أ  بينمـا  قال إنه و

من الواضح أن هذه الكارثة نتيجة وليسـت   ،الكارثة اإلنسانية
زمة. وعلـى وجـه التحديـد فـإن أسـباب الكارثـة       ألسببا حلالة ا

اإلنســانية هــي الــيت ينبغــي جمللــس األمــن أن يربزهــا علــى وجــه 
وىل عــن ألة اولويــة باعتبــاره اجلهــاز الــذي يتحمــل املســؤوليألا

بلـده،   وفـد صون السلم واألمن الـدوليني. وبنـاء علـى مبـادرة     
تاجا هامـا هـو:   ـنـ ـمشروع القـرار املقـدم إىل اجمللـس است    ُضّمن

كفل تسـوية  ـتُـ  أن احلالة اإلنسانية ستستمر يف تـدهورها مـا مل  
__________ 

  .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٤٢٥(

عــددا مــن يــراعِ  زمــة. غــري أن مشــروع القــرار مل ألسياســية ل
الـيت أمههـا املطالبـة بوقـف فـوري      ه األخرى بلد الت وفدتعدي

وجههـا منظمـة حلـف مشـال األطلسـي      تللضربات اجلويـة الـيت   
دها ، وهــي املطالبــة الــيت أّيــاالحتاديــة يوغوســالفيامجهوريــة إىل 
 هوفـد بلـد   وأبلغ اجمللـس بـأن  والصني.  االحتاد الروسيبة البص
ــتطيع،  ال ـــ  يســ ـــي ملوقفـ ـــع املبدئـــ ــذا الطابــــ ــبب هــ أن ـه، بســ

  .)٤٢٦(النص  يؤيد
وتكلّــم عــّدة مــتكلّمني آخــرين قبــل التصــويت وبعــده   

أعربوا عـــن تأييـــدهم ملشـــروع القـــرار وقلقهـــم إزاء احلالـــة  فـــ
اإلنســانية يف كوســوفو وحوهلــا. وطالــب عــدد مــن املــتكلّمني  
بوقــف األعمــال العدائيــة وطــالبوا جملــس األمــن بإعــادة تأكيــد 

 وأعـــرب. )٤٢٧(ســـلطته علـــى احلالـــة وبإجيـــاد تســـوية سياســـية 
متكلمان آخـران عـن رأي مفـاده أن السـبب الرئيسـي للحالـة       
ــا        ــوم هب ــيت تق ــال العســكرية ال ــو األعم ــدهورة ه ــانية املت اإلنس

  .)٤٢٨(منظمة حلف مشال األطلسي وطالبا بإهنائها فورا
ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت،     

شــيء وامتنــاع عضــوين  صــوتا مقابــل ال ١٣ ةواعُتمــد بأغلبيــ
ــن التصــويت  اد الروســي والصــني) (االحتــ ـــه ع ــرار ، بوصف الق
  ويف ما يلي نّصه:، )٤٢٩()١٩٩٩( ١٢٣٩

__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٢٦(
(اململكــــــة املتحــــــدة)؛  ٦و  ٥املرجـــــع نفســــــه، الصـــــفحتان     )٤٢٧(

(غامبيــا)؛ والصــفحة  ٧و  ٦(كنــدا)؛ والصــفحتان  ٦ والصــفحة
ــفحة  ٧ ــا)؛ والصـــ ــفحة (األرجنـــــتني ١٠(ناميبيـــ  ١١)؛ والصـــ

 ١٤(باكسـتان)؛ والصـفحة    ١٤و  ١٣(الربازيل)؛ والصـفحتان  
ــفحة     ــالمية)؛ والصـ ــة اإلسـ ــة اجملموعـ ــفتها رئيسـ ــر بصـ  ١٥(قطـ

(مصــــــر)؛  ١٧(اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية)؛ والصــــــفحة 
 ٢٣ و ٢٢(أوكرانيـــا)؛ والصـــفحتان  ١٩إىل  ١٧ والصـــفحات

  (منظمة املؤمتر اإلسالمي).
 ٢٠ (بيالروس)؛ والصفحة ٢٠ و ١٩لصفحتان املرجع نفسه، ا  )٤٢٨(

  (كوبا).
  .١٠، الصفحة S/PV.4003لالطّالع على نتيجة التصويت، انظر   )٤٢٩(
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  ،إن جملس األمن  
ــري   ــه  إذ يشــ ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٠إىل قراراتــ آذار/  ٣١) املــ
ــارس  ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٩ ، و١٩٩٨مــــ ــبتمرب  ٢٣) املــــ أيلول/ســــ
تشــــــرين األول/أكتــــــوبر  ٢٤) املــــــؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠٣ ، و١٩٩٨
، ١٩٩٨آب/أغســــطس  ٢٤ت رئيســــه املؤرخــــة ، وإىل بيانــــا١٩٩٨

  ،١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢٩ ، و١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ١٩  و
أحكــــام ميثــــاق األمــــم املتحــــدة،     وإذ يضــــع يف اعتبــــاره   

ـــني     وإذ ــاإلعالن العــاملي حلقــوق اإلنســان، والعهــدين الدولي يسترشــد ب
املتعلقة مبركز  واالتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان، واالتفاقيات

ــام  ــئني لعــ ــام  ١٩٥١الالجــ ــا لعــ ــول املتعلــــق هبــ ، ١٩٦٧، والربوتوكــ
، والربوتوكــــولني اإلضــــافيني لعــــام ١٩٤٩واتفاقيــــات جنيــــف لعــــام 

  ، فضال عن صكوك القانون اإلنساين الدويل األخرى،١٩٧٧
ــه     ــة اإلنســانية داخــل   وإذ يعــرب عــن شــديد قلق إزاء الكارث

فيا االحتاديــــــة، نتيجــــــة وحــــــول كوســــــوفو جبمهوريــــــة يوغوســــــال 
  األزمـة.  لتواصل

لتـدفق عـدد هائـل مـن الالجـئني مـن        وإذ يساوره بالغ القلق  
كوســــوفو إىل ألبانيــــا، ومجهوريــــة مقــــدونيا اليوغوســــالفية الســــابقة، 
ـــزايدة مــن     والبوســنة واهلرســك، وبلــدان أخــرى، فضــال عــن أعــداد مت

أخـرى مـن   املشردين داخل كوسوفو ومجهورية اجلبـل األسـود وأجـزاء    
  مجهورية يوغوسالفيا االحتادية،

أمهية حتقيق تنسيق فعال ألنشطة اإلغاثـة اإلنسـانية    وإذ يؤكد  
ــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني        ــدول ومفوضــية األم ــا ال ــيت تضــطلع هب ال
واملنظمــــات الدوليــــة، لتخفيــــف حمنــــة الالجــــئني واملشــــردين داخليــــا 

  ومعاناهتم،
ــام     ــع االهتم ـــزام األ وإذ يالحــظ م ــة   اعت ــاد بعث ــام إيف مــني الع

لتقيـيم االحتياجات اإلنسانية إىل كوسوفو وأجزاء أخرى من مجهوريـة  
  يوغوسالفيا االحتادية،

الســالمة اإلقليميــة والســيادة جلميــع     وإذ يؤكــد مــن جديــد    
  الدول يف املنطقة،

علـى اجلهـود الـيت قامـت هبـا الـدول األعضـاء         يثنـي  - ١  
جـئني واملنظمـات الدوليـة األخـرى     ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الال

تــدعو إليــه احلاجــة العاجلــة مــن مســاعدة   لإلغاثــة اإلنســانية إلتاحــة مــا
غوثيـة إىل الجئـي كوسوفو يف ألبانيا ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية    
السابقة والبوسنة واهلرسك، وحيثهـا وغريهـا مـن اجلهـات القـادرة علـى      

ــدمي املســاعدة اإل   ــوارد لتق نســانية إىل الالجــئني واملشــردين  أن تســهم مب
  داخليا؛

مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني      يــدعو  - ٢  
ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية الدولية األخرى إىل تقدمي املسـاعدة الغوثيـة   

ــزاء       ــود وأج ــل األس ــة اجلب ــوفو ومجهوري ــا يف كوس إىل املشــردين داخلي
ن املـدنيني اآلخـرين   أخرى من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، فضال عـ 

  املتضررين من األزمة املستمرة؛
إىل متكـــني مـــوظفي األمـــم املتحـــدة ومجيـــع  يدعــــو  - ٣  

املشتغلني بالعمل اإلنساين من الوصول إىل كوسوفو وإىل أجزاء أخـرى  
  من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية؛

حق مجيـع الالجـئني واملشـردين يف     يؤكد من جديد  - ٤  
  امة إىل ديارهم؛العودة بسالم وكر

أن احلالــة اإلنســانية ستســتمر يف التــدهور يف  يؤكـــد  - ٥  
غياب حل سياسي لألزمة يكون متسقا مع املبادئ اليت اعتمدها وزراء 
ــا وكنــدا واململكــة        ــة االحتــاد الروســي وأملانيــا وإيطاليــا وفرنس خارجي
املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية والواليـــات املتحـــدة       

، وحيــث مجيـع املعنيــني علـى     ١٩٩٩أيار/مايو  ٦مريكية واليابان يف األ
  العمل لبلوغ هذا اهلدف؛

  أن ُيـبقي املسألة قيد نظـره. يقـرر  - ٦  
  

ــال إن       ــد التصــويت فق ــانوفيتش بع ــم الســيد يوف وتكلّ
زال  ه منظمــة حلــف مشــال األطلســي مــا  العــدوان الــذي تشــنّ 

ــهاك فاو ،مســتمرا ومتســعا ومكثفــا  ــه انت ضــح مليثــاق األمــم  إن
رغـم  وقال إنـه قات الدولية. الساسية للعأللمبادئ الاملتحدة و

ــيت تقــدّ   ــدة ال ــات العدي ــده، مت هبــا حكومــ الطلب يتخــذ  ملة بل
ــ علــى ســلطته االســتيالءجملــس األمــن خطــوات ملنــع   بل ـمــن ِق

ذكـر أن  ولسلم واألمن الدوليني. انتهاك ا جهات أخرى ومنع
ى ـاملـدنيني والبنـ   اسـتهدفت ي منظمة حلف مشال األطلسـ  محلة

يف كارثـــة إنســـانية ملـــواطين  وتســـّببتقتصـــاد، الساســـية واألا
بت تسـبّ . وباإلضـافة إىل ذلـك،   مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة 

قنابل منظمـة حلـف مشـال األطلسـي يف كارثـة إيكولوجيـة يف       
منظمـة   ، وانتـهكت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ويف املنطقـة 

ــاتااللســي حلــف مشــال األط  ــة  والعهــود تفاقي  اخلاصــةالدولي
سـيما اتفاقيـة جنيـف املتعلقـة      والحبقوق اإلنسـان واحلريـات،   

ه بلـد  وأعرب عن أسف وفـد حبماية املدنيني يف وقت احلرب. 
وية لعـــدوان اإىل النتـــائج املأســـ رييشـــ ال مشـــروع القـــرار ألن

قلـق جملـس األمــن   وســلّم بـأن  منظمـة حلـف مشـال األطلسـي.     
الـــة اإلنســـانية يف مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة لـــه إزاء احل
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حماولـة إضـفاء الشـرعية علـى      ّرر تأكيـد أن ـ، ولكنه كيربره ما
يسـمى   مـا ”عدوان منظمة حلف مشـال األطلسـي عـن طريـق     

جتاوز جملـس   وشّدد على أنرر. ـأمر غري مب “باحلالة اإلنسانية
األمـن  اجلهاز املوكل إليـه واجـب صـون السـلم و    وهـو األمن، 

حلــاق إلحقــة الت الالالــدوليني، قبــل بــدء العــدوان، واحملــاو    
يوجــه  ،اجمللــس بالركــب بغيــة إضــفاء الشــرعية علــى العــدوان  

سابقة خطـرية يف  ئ ضربة شديدة إىل مسعة األمم املتحدة وينش
  .)٤٣٠(قات الدولية عموماالالع

ــل     ــق ممث ــان   وعلّ ــى بي ــدا عل ــانوفيتش،  هولن الســيد يوف
كانــت صــربيا تريــد أن تصــبح جــزءا مــن  إذا فشــّدد علــى أنــه 

ضها لضـربات منظمـة   سبب تعّر أن تدركأوروبا فيتعني عليها 
، وأكّـد أن تـدّخل منظمـة حلـف     حلف مشال األطلسي اجلوية

الفظــائع الــيت ترتكبــها قــوات األمــن ”بســبب مشــال األطلســي 
ما كـان ليحـدث    “الصربية واجليش اليوغوساليف يف كوسوفو

  .)٤٣١(“التطهري العرقي”نوات تقريبا من تسبقه مثاين س  لو مل
بصـفته رئـيس    ميةاإلسـال مجهوريـة إيـران   وتكلّم ممثـل    

ــابع       ــنة واهلرســك وكوســوفو الت ــين بالبوس ــق االتصــال املع فري
مـن انتقـال    قلقـه  عميـق  ملنظمة املؤمتر اإلسـالمي، فـأعرب عـن   

أن بــ ، وعــن اعتقــاده صــدى أزمــة كوســوفو إىل مــا وراءهــا    
ض للخطـر السـلم   الراهنة ميكن أن يعرِّ استمرار أزمة كوسوفو

إن فريــق وقــال واألمــن اهلشــني يف أجــزاء أخــرى مــن البلقــان. 
 أســفا عميقــايأســف  اإلســالميتصــال التــابع ملنظمــة املــؤمتر الا

لعجز جملس األمن عن التعامل بفعالية مع األزمـة يف كوسـوفو   
 وكّرر باسم فريـق االتصـال تأكيـد   وإهناء حمنة ألبان كوسوفو. 

صـــون الســـلم األوىل عـــن ســـؤولية املن علـــى جملـــس األمـــن أ
ل جملـس األمـن   أن يعجّـ  عـن األمـل يف  معربا واألمن الدوليني، 

__________ 

)٤٣٠(  S/PV.4003 ١٢و  ١١، الصفحتان.  
  .١٣و  ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٣١(

مبســؤوليته مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة  لالضــطالعمبســاعيه 
  .)٤٣٢(ةبطريقة فعال

 الشــديد للقــرار عــن تأييــد بلــده  ألبانيــاوأعــرب ممثــل   
ــة   ــه بقيم ــا    وإميان ــيت تضــطلع هب ــة ال ــف مشــال   املهم ــة حل منظم

علـى   تعملنظمة وقال إن املاليت تقوم هبا.  واألعمالاألطلسي 
احلفاظ على القيم نفسها اليت أنشئت األمم املتحـدة مـن أجـل    

األمـم   يأسـف لعـدم قـدرة    لبـاين ألالشـعب ا  وإنالدفاع عنـها،  
ا هعقبات الـيت يضـع  للاملتحدة على إيصال الرسالة نفسها نظرا 

ألبانيا ترحب بأية مبادرة من اجملتمـع   وقال إنبعض أعضائها. 
الدويل ميكنها أن حتل األزمة يف كوسوفو، وميكنـها أن توقـف   
ــانية، وميكنـــها أن حتتـــرم حريـــة النـــاس الـــذين    الكارثـــة اإلنسـ

  .)٤٣٣(األمم املتحدةيؤمنون كثريا مببادئ 
سلوفينيا مجيع أعضاء اجمللـس أن يتفهمـوا   وناشد ممثل   

والعــزم هــو  كلمــة الوحــدة برّمتــه ب اجملتمــع الــدويل  حتلّــي أن
، مالبذل مـن أجـل السـ   ـلنجاح اجلهود اليت ُت الشرط األساسي

حنـو   يشـكل إسـهاما هامـا   أن القـرار  بـ  وأعرب عن اعتقاد بلده
  .)٤٣٤(بلوغ هذه الغاية

  
 ١١٩٩  ) و١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملس األمن   

    )١٩٩٩( ١٢٣٩  ) و١٩٩٨( ١٢٠٣  ) و١٩٩٨(
    اإلجراءات األولية  
(اجللسة  ١٩٩٩حزيران/يونيه  ١٠قّرر املؤّرخ امل  

  )١٩٩٩( ١٢٤٤): القرار ٤٠١١
موجهــــة إىل  ١٩٩٩أيار/مــــايو  ٦رســــالة مؤرخــــة ب  

ــا  مــنألرئــيس جملــس ا ــا أحــال ممثــل أملاني ــ بيان ه رئــيس ـأدىل ب
الثماين، الـذي عقـد يف مركـز     اجتماع وزراء خارجية جمموعة

__________ 

  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٣٢(
  .٢٢إىل  ٢٠املرجع نفسه، الصفحات   )٤٣٣(
  .٢٣و  ٢٢رجع نفسه، الصفحتان امل  )٤٣٤(
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يف الرسـالة بـأن   فيـد  وأُ. )٤٣٥(١٩٩٩أيار/مايو  ٦بطرسربغ يف 
ــة اخلوزراء  ــادئ ارجي ــدوا املب ــة بشــأن احلــل   اعتم ــة التالي  العام

 ووقـف العنـف والقمـع يف كوسـوف    و: زمة كوسوفألالسياسي 
ــها؛    ــق منـ ــن التحقـ ــورة ميكـ ــورا وبصـ ــوات  و فـ ــحاب القـ انسـ

العســـكرية وقـــوات الشـــرطة والقـــوات شـــبه العســـكرية مـــن  
و وسـوف حتقيق وجود مدين وأمين دويل فعـال يف ك و ؛وكوسوف

ويكـون قـادرا علـى كفالـة حتقيـق       مم املتحـدة ألتقره وتعتمده ا
ــة لكوســوف و هــداف املشــتركة؛ ألا يقررهــا  وإنشــاء إدارة مؤقت

مجيـع سـكان   لعيــش  هتيئة الظروف املؤاتية  من لكفالةألجملس ا
منــة واحلــرة جلميــع آلالعــودة ا؛ وحيــاة آمنــة وطبيعيــةو كوســوف

ــات ت   الال ــول منظمـ ــردين ووصـ ــئني واملشـ ــاعدة جـ ــدمي املسـ  قـ
إقامــة عمليــة سياســية ق؛ وبــدون عوائــ ونســانية إىل كوســوفإلا

 ومن أجل وضـع اتفـاق إطـاري سياسـي مؤقـت ميـنح كوسـوف       
كبرية مـن احلكـم الـذايت ويراعـي مراعـاة تامـة اتفاقـات         درجة
قليميـــة جلمهوريـــة إلا مةاليه ومبـــدأي الســـيادة والســــرامبويـــ
ــدان ا الفيا االيوغوســ ــة والبل ــنص   خــرىألحتادي ــة، وي يف املنطق

اتبـاع هنـج شـامل    و؛ وجـيش حتريـر كوسـوف    حالعلـى نـزع سـ   
ســــــتقرار يف القتصــــــادية وااليســــــتهدف حتقيــــــق التنميــــــة ا

 .زمةألا  منطقة

موجهـة إىل   ١٩٩٩حزيران/يونيه  ٥مؤرخة  وبرسالة  
 ممثــل مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــةأحـــال  )٤٣٦(ممــني العــاألا

ــالة  ــه  ٤مؤرخــة رس ــة إىل األمــني   ١٩٩٩حزيران/يوني موّجه
ــام مــن   ــادي جبمهوريــة   الع ــر اخلارجيــة االحت  يوغوســالفيا وزي
ــة ــا االحتادي ــه فيه ــة يوغوســالفيا    ، يبلغ ــة مجهوري ــول حكوم بقب

 االحتاديــة واجلمعيــة التشــريعية جلمهوريــة صــربيا خلطــة الســالم
رئيس فنلندا، ممـثال عـن االحتـاد األورويب    مة من املقّد بادئ)امل(

، ومـــن املبعـــوث الشخصـــي لـــرئيس االحتـــاد واألمـــم املتحـــدة
__________ 

)٤٣٥(  S/1999/516.  
)٤٣٦(  S/1999/646.  

ـــال الروســــي. و ــالة إقــ ــتوريةالســــلطات ن يف الرســ يف  الدســ
قـد وجـدت    يوغوسالفيا االحتاديـة ومجهوريـة صـربيا    مجهورية

م، مبـا يف ذلـك إنشـاء بعثـة     الأن قبول خطة السـ حافزا قويا يف 
خ اختصــاص ، يرّســاألمــم املتحــدةمــم املتحــدة وفقــا مليثــاق ألل

 ذلـك بـأن   وأعرب الـوزير االحتـادي عـن اقتناعـه    . منألجملس ا
تصال والتعـاون املنـتظم بـني حكومـة     الخيلق أوضاعا وحاجة ل

. وأعـرب عـن   مـم املتحـدة  ألمجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة وا  
بـداء آرائهـم بشـأن    ه إلبلـد  وفـد  الفرصة ملمثلي توقّعه أن تتاح

ــتم    ــرار، وأن ي ــراممشــروع الق ــاق م إب ــة  الاتف ــني حكوم ــم ب  ئ
  .مم املتحدةألمجهورية يوغوسالفيا االحتادية وا

 موجهــة ١٩٩٩حزيـران/يونيـــه  ٧رسالـــة مؤرخـــة وب 
باسـم رئاسـة   ، ملانيـا أممثـل  أحـال  ، )٤٣٧(مـن ألإىل رئيس جملـس ا 

 بـــادئ)املاملتعلـــق خبطـــة الســـالم (تفـــاق االورويب، ألاالحتـــاد ا
 مضي حنو حل أزمة كوسوفو.لل

ــ ١٠رســالة مؤرخــة وب   موجهــة  ١٩٩٩ه حزيران/يوني
 مــنيأحــال األ، )٤٣٨(مــنألرئــيس جملــس ا إىل مــني العــامألمــن ا

ــام رســالة مؤرخــة    ــه  ١٠الع ــن األمــني   ١٩٩٩حزيران/يوني م
ملنظمـة  . وأبلغ األمـني العـام   طلسيألالعام ملنظمة حلف مشال ا

السـلطات العسـكرية   األمم املتحدة بـأن   طلسيألحلف مشال ا
ــة ملنظمــة حلــف مشــال ا   ــتاطلســي ألالتابع ــة   تفق ــع مجهوري م

علـــى إجـــراءات وأســـاليب انســـحاب   يوغوســـالفيا االحتاديـــة
التابعــة جلمهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة مــن   منيــةألالقــوات ا
 نسـحاب مـن كوسـوفو   يف االوقـد بـدأت القـوات    ، كوسـوفو 

أشـــار إىل أن منظمـــة ســـاليب. واألجـــراءات وتلـــك اإلوفقـــا ل
ريــة امتثــال مجهو حلــف مشــال األطلســي ترصــد عــن كثــب     

ضـــوء ذلـــك جـــرى تعليـــق     وعلـــىيوغوســـالفيا االحتاديـــة.  
__________ 

)٤٣٧(  S/1999/649.  
)٤٣٨(  S/1999/663.  
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 تقـوم هبـا منظمـة حلـف مشـال األطلسـي      العمليات اجلوية الـيت  
  مجهورية يوغوسالفيا االحتادية. ضد

ــودة يف ٤٠١١ويف اجللســة    ــه  ١٠، املعق حزيران/يوني
ــه يف     ١٩٩٩ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ج اجمللــــس البنــــد املعنــــون مشــــاورات اجمللــــس الســــابقة، أدر
) ١٩٩٨( ١١٩٩) و ١٩٩٨( ١١٦٠قــرارات جملــس األمــن   ”
املـذكورة   والرسائل “)١٩٩٩( ١٢٣٩) و ١٩٩٨( ١٢٠٣ و

وعقـب إقـرار جـدول األعمـال،     أعاله ضمن جـدول أعمالـه.   
دعــا الــرئيس (غامبيــا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثلــي كــل مــن ألبانيــا 

سالمية وإيطاليـا وبلغاريـا   وأملانيا وأوكرانيا ومجهورية إيران اإل
وبيالروس ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السـابقة وكرواتيـا   
وكوبا وكوستاريكا واملكسـيك والنـرويج وهنغاريـا واليابـان،     
بناء على طلبهم، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون هلـم  
ــالف      ــا فالديســ ــرئيس أيضــ ــا الــ ــويت. ودعــ ــق يف التصــ احلــ

  حول طاولة اجمللس واإلدالء ببيان.  يوفانوفيتش للجلوس 
ويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس    

ــا      ــدما مــن االحتــاد الروســي وأملاني ــرار كــان مق إىل مشــروع ق
وأوكرانيا وإيطاليا وسلوفينيا وغابون وفرنسا وكندا واململكـة  
ــدا      ــمالية وهولنــ ــدا الشــ ــى وأيرلنــ ــا العظمــ ــدة لربيطانيــ املتحــ

ملتحــدة األمريكيــة واليابــان، مث انضــمت البحــرين  والواليــات ا
. ووجه الرئيس انتباه أعضاء اجمللـس أيضـا إىل   )٤٣٩(إىل مقدميه

 ١٩٩٩حزيران/يونيــــه  ٢الوثــــائق التاليــــة: رســــالة مؤرخــــة  
موجهة إىل األمني العام مـن املمثـل الـدائم ألملانيـا لـدى األمـم       

حزيران/يونيـــه   ٧و  ٥و  ١ورســـائل مؤرخـــة   )٤٤٠(املتحـــدة
ــوايل، موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن    ١٩٩٩ ، علــى الت

__________ 

)٤٣٩(  S/1999/661.  
أيار/مـايو   ٣١رسالة حتيل بياناً صادراً عن االحتـاد األورويب يف    )٤٤٠(

  .(S/1999/650)بشأن كوسوفو  ١٩٩٩

ــاء )٤٤١(ممثـــل مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة  . وتلقـــى أعضـ
موجهـة   ١٩٩٩حزيران/يونيـه   ٤اجمللس أيضا رسـالة مؤرخـة   

إىل رئيس جملس األمـن مـن املمثـل الـدائم لفرنسـا لـدى األمـم        
ــدة ــة  )٤٤٢(املتحــ ــالة مؤرخــ ــه  ٩، ورســ  ١٩٩٩حزيران/يونيــ

  .)٤٤٣(رئيس جملس األمن من األمني العامموجهة إىل 
ــة      ــة عـــن حكومـ ــانوفيتش، بالنيابـ ــيد يوفـ ــه السـ وتوجـ

ــة إىل أعضــاء    ــة يوغوســالفيا االحتاديــة، باملطالــب التالي مجهوري
اجمللس: أوال، أن ُيحمَّلوا الدول األعضاء يف النـاتو مسـؤوليتها   
ــاق األمــم املتحــدة وقصــفها      ــادئ ميث ــهاك الســافر ملب عــن االنت

ــة،     الوحشــي ــة يوغوســالفيا االحتادي ــه جلمهوري ــأذون ب غــري امل
ــا ــل     ممـ ــار يف اهلياكـ ــة، ودمـ ــانية هائلـ ــة إنسـ ــن كارثـ ــفر عـ أسـ

ــر مــن     ــل أكث ــد، ومقت ــة واقتصــاد البل  ٢ ٠٠٠األساســية املدني
ــا،   ٦ ٠٠٠شـــخص وجـــرح أكثـــر مـــن   مـــن املـــدنيني؛ وثانيـ

التأكيــد علــى الواجــب األخالقــي والسياســي واملــادي للــدول  
لنــاتو بــأن تقــدم تعويضــات كاملــة إىل مجهوريــة  األعضــاء يف ا

يوغوســالفيا االحتاديــة ومواطنيهــا بأســرع مــا ميكــن عــن مجيــع 
األضرار اليت تسـبب فيهـا القصـف الوحشـي غـري املـأذون بـه؛        
ــع     ــة مجيـ ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــاد إىل مجهوريـ ــا، أن ُتعـ وثالثـ

ة حقوقها اليت ُعلقـت يف األمـم املتحـدة، ويف املؤسسـات املاليـ     
الدولية وسائر املنظمات والروابط الدولية األخـرى، باإلضـافة   
إىل رفــع مجيــع اجلــزاءات احلاليــة والقيــود األحاديــة اجلانــب       
ومجيــع التــدابري التمييزيــة األخــرى. وذكــر أنــه علــى الــرغم أن 
خطة السالم أكدت على دور لألمم املتحـدة يف حـل األزمـة،    

__________ 

ئ جمموعــة الــدول رســالتان حتــيالن بيــانني يتعلقــان بقبــول مبــاد  )٤٤١(
، (S/1999/655)، وخطـة (مبـادئ) السـالم    (S/1999/631)الثمان 

علـى التـوايل؛ ورسـالة حتيــل بيانـاً يتعلـق باملسـاعدات اإلنســانية       
(S/1999/647).  

  .(S/1999/648)رسالة حتيل نص اتفاقات رامبوييه   )٤٤٢(
رســـالة حتيـــل تقريـــر بعثـــة تقيـــيم االحتياجـــات املشـــتركة بـــني   )٤٤٣(

  .(S/1999/662)ت إىل مجهورية يوغوسالفيا االحتادية الوكاال
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ت منظمة النـاتو  فقد واجهت حكومته، بدال من ذلك، حماوال
نشــر قواهتــا يف كوســوفو وميتوهيــا عــن طريــق اإلصــرار علــى   
بعــض العناصــر السياســية بــدون قــرار وتفــويض مــن جملــس        
األمن. وأكد على أنه، من أجل حتقيق السالم الدائم واملسـتقر  
يف املنطقة والتأكيد جمـددا علـى دوري األمـم املتحـدة وجملـس      

ني عــن صــون الســلم  األمــن بوصــفهما أعلــى هيئــتني مســؤولت  
واألمن الدوليني، يتعني نشر قوة األمم املتحـدة حلفـظ السـالم    
يف كوسوفو وميتوهيا على أساس قرار مـن اجمللـس، ومبوجـب    
ــن       ــة م ــة مســبقة وكامل ــاق، ومبوافق ــن امليث الفصــل الســادس م
حكومة مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة. وذكـر أيضـا أن قـرار     

ذا املنطلــق، أن يتضــمن مشــروع جملــس األمــن ينبغــي، مــن هــ  
ــازم ودون     ــو حـ ــددا، وعلـــى حنـ ــد جمـ ــة: التأكيـ املواقـــف التاليـ
ــالفيا      ــة يوغوسـ ــيادة مجهوريـ ــل لسـ ــرام الكامـ ــة، لالحتـ مواربـ
االحتاديــة وســالمة أراضــيها؛ وإجيــاد حــل سياســي للوضــع يف    
ــاق      ــع النطـ ــم ذايت واسـ ــتند إىل حكـ ــا يسـ ــوفو وميتوهيـ كوسـ

ميثــاق بــاريس ووثيقــة  يتفــق وأعلــى املعــايري الدوليــة، مثــل  مبــا
كوبنهاغن ملنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، يكفـل املسـاواة      
ــدرج حــل     ــة. وينبغــي أن ين ــع اجملموعــات العرقي ــة جلمي الكامل
ــربيا      ــة صـ ــة جلمهوريـ ــر القانونيـ ــا يف األطـ ــوفو وميتوهيـ كوسـ
ــع       ــين ضــمنا أن مجي ــا يع ــة، مم ــالفيا االحتادي ــة يوغوس ومجهوري

ة واخلــدمات العامــة يف املقاطعــة، اخلــدمات الــيت توفرهــا الدولــ
يف ذلــك أجهــزة احملافظــة علــى القــانون والنظــام، ينبغــي أن  مبــا

تعمل وفقا لدستورْي وقوانني مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة    
ومجهوريــة صــربيا. وشــدد أيضــا علــى أنــه ينبغــي أال يتضــمن    
مشــروع القــرار أحكامــا بشــأن احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا  

ــا  ــة     الســابقة ب ــة والي ــا أي ــك املؤسســة ليســت هل لنظر إىل أن تل
قضــــائية علــــى مجهوريــــة يوغوســــالفيا االحتاديــــة، ومل تكــــن 

تشـرنومريدين للسـالم.    - خطـة أهتسـاري  مشمولة يف مبادئ 
وينبغي أن يتضمن مشروع القـرار أيضـا إدانـة لعـدوان منظمـة      
النـــاتو علـــى مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة بوصـــفه عمـــال  

ــا  ــهك ميث ــن     ينت ــدا للســالم واألم ــل هتدي ــم املتحــدة وميث ق األم
وكيــل األمــني العــام للشــؤون   الــدوليني؛ وإشــارة إىل تقريــريْ 

ــة يف حـــاالت الطـــوارئ  ــانية ومنســـق اإلغاثـ ــة  اإلنسـ واملفوضـ
السامية حلقوق اإلنسان، اللـذين ينبغـي أن يشـريا إىل الضـحايا     
ــارا نامجــة عــن عــدوان     ــادي بوصــفهما آث ــدمار امل ــدنيني وال  امل
ــة      ــانية؛ وإدانـ ــلحة الالإنسـ ــتخدام األسـ ــدينا اسـ ــاتو، وأن يـ النـ
لقصـــف النـــاتو للبعثـــات الدبلوماســـية والقنصـــلية األجنبيـــة      

مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة؛ وأحكامــا لضــمان املــرور   يف
ــوانني       ــرام لدســتور وق ــائق لالجــئني؛ واالحت ــدون ع ــن وب اآلم

ــة ك    ــة يوغوســالفيا االحتادي ــة صــربيا ومجهوري شــروط مجهوري
مسبقة ال بد منها حلـل مجيـع القضـايا وتطـور الوجـود الـدويل       
على حنو ناجح. وذكر أن والية البعثة ينبغـي أن تشـتمل علـى    

ــاق     ــذ االتفـ ــى تنفيـ ــراف علـ ــأ اإلشـ ــامل بشـ ــوفو الشـ ن كوسـ
وميتوهيـــا، وانســـحاب القـــوات العســـكرية وقـــوات الشـــرطة  

 ســـالفية، وعـــودة الالجـــئني واملشـــردين، والتعـــاون مـــعواليوغ
ــع      ــاعدة إىل مجيـ ــوفري املسـ ــة يف تـ ــانية الدوليـ ــات اإلنسـ املنظمـ
احملتاجني إليهـا. وعلـى البعثـة أن تكفـل األمـن التـام واملسـاواة        

وميتوهيــا، بغــض النظــر عــن  وبــني مجيــع املــواطنني يف كوســوف
انتمـــاءاهتم الدينيـــة والقوميـــة، وأن متنـــع كـــل أنـــواع العنـــف، 

النفصالية من جديـد.  خاصة عدم اندالع األعمال اإلرهابية وا
وينبغي أن تكون البعثة مسؤولة أمام األمني العام وأمام جملـس  
األمـــن الـــدويل وأن تقـــدم تقاريرهـــا إليهمـــا. وأكـــد علـــى أن 
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ال ميكنـها أن تقبـل ببعثـة تتـوىل     
دور احلكومـــــة يف كوســـــوفو وميتوهيـــــا أو تشـــــكل حمميـــــة 

ــأي ــي  بـ ــين أو خفـ ــكل علـ ــة   ، أو شـ ــة مفتوحـ ــا واليـ ــة هلـ ببعثـ
أن بلــده حمكومــة بفتــرة زمنيــة حمــددة. وشــدد أيضــا علــى  غــري

ــة األمــم املتحــدة أن تشــارك يف علــى  يعتــرض الــدول الــيت  بعث
ــدوان  ــدور نشـــط يف العـ ــده . ويأســـفقامـــت بـ ــد بلـ ألن  وفـ

مشروع القرار الذي اقترحته جمموعـة الـدول الثمـاين ال يعـدو     
ظمـــة الدوليـــة ترمـــي إىل حماولـــة أخـــرى لتـــهميش املن”كونـــه 
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 وذكـر ، “بعـد تنفيـذه  إضفاء الشرعية علـى العـدوان الوحشـي    
ــة      ــى مجهوريـ ــها علـ ــاوالت لفرضـ ــري حمـ ــيت جتـ ــول الـ أن احللـ
يوغوسالفيا االحتادية ُتعطي صالحية واسعة للذين شـنوا حربـا   

ــد ذي ســيادة.    ــب  ضــد بل ــرار يطل ــرتني  ومشــروع الق يف الفق
 منطوقــه، أن تتخلــىن مــ ٩الفــرعيتني (أ) و (ب) مــن الفقــرة 
ــة،    ــالفيا االحتادي ــة يوغوس ــث  مجهوري ــع النــواحي  مــن حي مجي

ــنح      ــيادة وأن متـ ــيها ذات السـ ــن أراضـ ــزء مـ ــن جـ ــة، عـ العمليـ
مشــروع  ينشــئعــالوة علــى ذلــك، واإلرهــابيني مــالذا آمنــا. 
نص علــى إنشــاء يــ، ومنطوقــهمــن  ١١القــرار حمميــة يف الفقــرة 

فــتح اجملــال ي، ونظــام سياســي واقتصــادي منفصــل يف املقاطعــة 
أمام إمكانية انفصال كوسوفو وميتوهيا عن صربيا ومجهوريـة  
يوغوســـالفيا االحتاديـــة. واختـــتم حديثـــه بـــالقول بـــأن جملـــس 
األمن، باعتماده الـنص احلـايل ملشـروع القـرار، لـن يكـون قـد        

بيــة ذات ســيادة وعمــل بالفعــل علــى تقطيــع أوصــال دولــة أور
ســلبية هلــا نتــائج فحســب، بــل يكــون أيضــا قــد وضــع ســابقة  

  .)٤٤٤(بعيدة األثر على العالقات الدولية عموما
نـه مل يكـن ممكنـا    ألعن أسفه   مندوب ناميبيا أعربو  

موت املـدنيني األبريـاء علـى حنـو     ”وضع خطة للسالم إال بعد 
ال معـــىن لـــه، وتـــدمري املمتلكـــات وتشـــريد الســـكان بصـــورة 

ــة ــده مل  “مجاعي ــى أن بل صــفح عمــا حــدث مــن   ي. وشــدد عل
وريــة حلقــوق اإلنســان األخــرى يف مجه انتــهاكطهــري عرقــي وت

حماولــة لتقطيــع أيــة  عــارض أيضــاي يوغوســالفيا االحتاديــة، وأنــه
أوصال مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة. ويف اخلتـام أكـد علـى     
أن املسؤولية الرئيسية عن صـون السـلم واألمـن الـدوليني تقـع      

اء يف األمـم  على جملس األمـن، وأن علـى مجيـع الـدول األعضـ     
  .)٤٤٥(املتحدة االلتزام بتعزيز أحكام امليثاق يف ذلك الصدد

__________ 

)٤٤٤(  S/PV.4011 ٧إىل  ٣، الصفحات.  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤٥(

وذكر ممثـل االحتـاد الروسـي أن األمهيـة الرئيسـية الـيت         
نــه يعيــد وضــع أيتصــف هبــا مشــروع القــرار تكمــن يف حقيقــة 

تســـوية كوســـوفو علـــى املســـار السياســـي إىل جانـــب الـــدور 
، باإلضـافة  روقـال إن مشـروع القـرا   املركزي لألمـم املتحـدة.   

جمــددا بوضــوح علــى التــزام مجيــع الــدول بســيادة    هإىل تأكيــد
ســـالفيا االحتاديـــة وســـالمتها اإلقليميـــة، يـــأذن ومجهوريـــة يوغ

بــوزع وجــود مــدين وأمــين دويل يف كوســوفو بإشــراف األمــم 
ــد أن    ــة. وأكـ ــحة ودقيقـ ــياغة واضـ ــة ذات صـ ــدة وبواليـ املتحـ

ــرار إىل الفصــل    ــواردة يف مشــروع الق ــن   اإلشــارة ال الســابع م
ميثــاق األمــم املتحــدة تتصــل حصــرا بضــمان ســالمة وأمــن        

هـي ال  فاملوظفني الدوليني واالمتثال ألحكام مشـروع القـرار.   
تلميحـــا، إىل احتمـــال اســـتخدام أي شـــكل مـــن  تشـــري، ولـــو

أشــكال القــوة مبــا يتجــاوز حــدود املهــام الــيت حــددها جملــس    
مـــا ”األمـــن بوضـــوح. وأكـــد أيضـــا علـــى أن نـــزع أســـلحة  

جبيش حترير كوسوفو وغريه من اجملموعـات املسـلحة    “يسمى
من ألبـان كوسـوفو لـه أمهيـة خاصـة مـن ناحيـة حتقيـق تسـوية          
سياســية دائمــة وفعالــة ألزمــة كوســوفو، وهــذه املهمــة حمــددة  

مشــروع القــرار بوصــفها مــن الواجبــات الرئيســية  بوضــوح يف
جيـب   جـيش حتريـر كوسـوفو   وقـال إن  للوجود األمين الدويل. 

أن يتوقـف   وجيـب بدقـة بكـل مـا يطلبـه منـه اجمللـس،        ن يلتزمأ
قيـــادة مجهوريـــة   أيضـــا دعـــاوقـــوة عســـكرية.  كونـــه  عـــن
ميـــع جلامتثـــاال كـــامال   إىل االمتثـــالســـالفيا االحتاديـــة  ويوغ

  .)٤٤٦(االلتزامات اليت دخلت فيها
نــت موقفهــا الصــني أن حكومــة الصــني بّي ممثــلوأكــد   

حبـــزم األعمـــال  هفقـــد عـــارض وفـــد بلـــد املبـــدئي بوضـــوح. 
العســكرية الــيت تقــوم هبــا منظمــة حلــف مشــال األطلســي ضــد  
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية وطلب من منظمة حلـف مشـال   

ن توقف فورا مجيع عمليـات القصـف الـيت تشـنها.     أاألطلسي 
__________ 

  .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٤٤٦(
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وتؤيد الصني التوصل إىل تسوية سلمية ملسـألة كوسـوفو علـى    
االحتاديـة وسـالمتها    أساس احترام سيادة مجهورية يوغوسالفيا

اإلقليميـــة وتقـــدمي الضـــمانات للحقـــوق واملصـــاحل املشـــروعة   
رى بلـده أن  يـ جلميع اجملموعات اإلثنية يف منطقـة كوسـوفو. و  

أي حــل مقتــرح ينبغــي أن يراعــي مراعــاة تامــة وجهــات نظــر  
ــه    ــى أنـ ــد علـ ــة. وأكـ ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــي مجهوريـ ، ينبغـ

ثنيـة داخـل أيـة دولـة مـن      وبصورة أساسية، تسوية املشاكل اإل
قبل حكومتها وشعبها، ومن خالل اعتمـاد سياسـات سـليمة.    
وال ميكن استخدام املشاكل اإلثنيـة ذريعـة للتـدخل اخلـارجي،     
ــة      ــة ذريع ــدول األجنبي ناهيــك عــن اســتخدامها مــن جانــب ال
الستخدام القوة. وأكد أن احترام كل دولة لسيادة غريها من 

ا الداخلية مبدآن أساسـيان مـن   الدول وعدم تدخلها يف شؤوهن
 مبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة. ومنــذ هنايــة احلــرب البــاردة مــرّ 
الوضع الدويل بتغُيرات كبرية، لكن هـذين املبـدأين مل يصـبحا    
مهملني بأي حال من األحـوال، بـل علـى العكـس مـن ذلـك،       

ــد اكتســبا أمهيــة أكــرب. وشــدد علــى أن نظريــة        حقــوق ”فق
ــوق الســيادة   ــهاك     ،“اإلنســان ف ــى انت ــل عل ــا، تعم يف جوهره

بذريعـــة حقـــوق  “اهليمنـــة”ســـيادة الـــدول األخـــرى وتعزيـــز 
امليثـــاق  اإلنســـان، وهـــذا يتعـــارض بشـــكل تـــام مـــع مقاصـــد 

مشــروع القــرار ال يعكــس بشــكل  أن. وذكــر املمثــل هومبادئــ
كامــل موقــف الصــني القــائم علــى املبــدأ، وشــواغلها الــيت هلــا   

ال يـذكر الكارثـة الـيت    يربرهـا. وهـو علـى وجـه اخلصـوص       ما
تســببت يف وقوعهــا عمليــات القصــف الــيت قامــت هبــا منظمــة  
حلــف مشـــال األطلســي يف مجهوريـــة يوغوســالفيا االحتاديـــة،    

يفرض القيود الضـرورية علـى االسـتناد إىل الفصـل      النه أ كما
، بــالنظر إىل كــون أن الوفــد الصــيينالســابع مــن امليثــاق. غــري  

ية قد قبلت بالفعل خطـة السـالم،   مجهورية يوغوسالفيا االحتاد
ــات     ــد أوقفـــت عمليـ ــي قـ ــال األطلسـ ــة حلـــف مشـ وأن منظمـ

جمـددا مقاصـد ومبـادئ     يؤكدن مشروع القرار أهلا، و قصفها
ميثاق األمم املتحدة واملسؤولية الرئيسية اليت جمللس األمن عـن  

صيانة السلم واألمـن الـدوليني، والتـزام مجيـع الـدول األعضـاء       
يوغوســـالفيا االحتاديـــة ووحـــدة أراضـــيها، بســـيادة مجهوريـــة 

  .)٤٤٧(يقف يف طريق اعتماد مشروع القرار  لن
ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       

امتنـاع  مـع  ، مقابـل ال شـيء  ، صوتا مؤيداً ١٤ بأغلبيةمد عُتاو
، بوصـــفه القـــرار )٤٤٨(عـــن التصـــويت (الصـــني) وفـــد واحـــد

  :نصه ما يلي يف)، و١٩٩٩( ١٢٤٤
  لس األمن،  إن جم  
مقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة ومبادئــه،   إذ يضــع يف اعتبــاره  

  ومسؤولية جملس األمن الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليني.  
 آذار/ ٣١) املـــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٠ وإذ يشـــري إىل قراراتـــه  
ــار ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٩، و ١٩٩٨س مــــ ــبتمرب  ٢٣) املــــ أيلول/ســــ
ين األول/أكتــــــوبر تشــــــر ٢٤) املــــــؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠٣، و ١٩٩٨
  . ١٩٩٩أيار/مايو  ١٤) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٩، و ١٩٩٨

  لعدم االمتثال التام ملتطلبات تلك القرارات.   وإذ يأسف  
علــى إجيــاد حــل للحالــة اإلنســانية اخلطــرية يف   وتصــميما منــه  

ــة ســبل عــودة     ــة يوغوســالفيا االحتاديــة، وعلــى هتيئ كوســوفو، جبمهوري
   ديارهم عودة آمنة حرة،  مجيع الالجئني واملشردين إىل

مجيع أعمال العنف املرتكبـة حبـق سـكان كوسـوفو      وإذ يدين  
  فضال عن مجيع األعمال اإلرهابية اليت يرتكبها أي طرف،  

ــ وإذ يشـــــري   ان الـــــذي أصـــــدره األمـــــني العـــــام يف  إىل البيـــ
، معربا فيه عن القلق إزاء املأساة اإلنسـانية الـيت   ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٩

  ا يف كوسوفو،  جتري أحداثه
مــن جديــد حــق مجيــع الالجــئني واملشــردين يف        وإذ يؤكــد   

  العودة اآلمنة إىل ديارهم،  
إىل اختصاص احملكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص      وإذ يشري  

ــيت        ــدويل ال ــانون اإلنســاين ال ــيمة للق ــهاكات اجلس ــن االنت املســؤولني ع
  واليتها،  وإىل  ١٩٩١ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

باملبادئ العامة املتعلقة بإجياد حـل سياسـي ألزمـة     وإذ يرحب  
والــواردة يف املرفــق األول  ١٩٩٩أيار/مــايو  ٦كوســوفو واملعتمــدة يف 

هبــذا القــرار، وإذ يرحــب أيضــا بقبــول مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة   
ــادئ احملــددة يف النقــاط   ــة املقدمــة يف بلغــراد يف   ٩إىل  ١للمب مــن الورق

__________ 

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٤٧(
  .١٠، الصفحة S/PV.4011لالطالع على التصويت، انظر   )٤٤٨(
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والواردة يف املرفق الثاين هبذا القـرار، ومبوافقـة    ١٩٩٩حزيران/يونيه  ٢
  مجهورية يوغوسالفيا االحتادية على تلك الورقة،  

التزام مجيع الدول األعضاء بسـيادة مجهوريـة    وإذ يعيد تأكيد  
يوغوسالفيا االحتادية والدول األخرى يف املنطقـة وبسـالمتها اإلقليميـة،    

 الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـن والتعـاون يف أوروبـا       على النحـو املـبني يف  
ــنكي يف   ــة يف هلسـ ــطس  ١املوقعـ ــاين   ١٩٧٥آب/أغسـ ــق الثـ ويف املرفـ

  القرار،   هبذا
ما ورد يف قرارات سابقة من دعـوة إىل   وإذ يؤكد من جديد  

ودرجــة معقولــة مــن اإلدارة  القــدرمــنح كوســوفو اســتقالال ذاتيــا كــبري 
  الذاتية،  

احلالـة يف املنطقـة ال تـزال تشـكل هتديـدا للسـلم        أن وإذ يقرر  
  واألمن الدوليني،  

ــهوتصــميما    ــدوليني     من ــراد ال ــى ضــمان ســالمة وأمــن األف عل
واضــطالع مجيــع األطــراف املعنيــة مبســؤولياهتا احملــددة مبوجــب هــذا        
ــذه األغــراض، مبوجــب الفصــل        ــة حتقيــق ه ــرار، وإذ يتصــرف، بغي الق

  ،  السابع من ميثاق األمم املتحدة
أن يقوم احلل السياسـي ألزمـة كوسـوفو علـى      يقرر  - ١  

املبــادئ العامــة الــواردة يف املرفــق األول وعلــى النحــو املــبني مبزيــد مــن    
ى الــــواردة يف املرفــــق الثــــاين التفصــــيل يف املبــــادئ والعناصــــر األخــــر

  القرار؛   هبذا
بقبـــول مجهوريـــة يوغوســـالفيا االحتاديـــة     يرحـــب  - ٢  

أعــاله،  ١خــرى الالزمــة املشــار إليهــا يف النقطــة للمبــادئ والعناصــر األ
ويطالب بأن تتعاون مجهورية يوغوسالفيا االحتادية تعاونا تاما لتنفيـذها  

  على وجه السرعة؛  
علــى وجــه اخلصــوص بــأن تنــهي مجهوريــة   يطالــب  - ٣  

يوغوسالفيا االحتادية العنف والقمـع يف كوسـوفو فـورا وبصـورة ميكـن      
مليــات انســحاب مجيــع القــوات العســكرية   التحقــق منــها، وأن تبــدأ ع 

وقوات الشرطة والقوات شـبه العسـكرية مـن كوسـوفو وتنجزهـا علـى       
مراحــل وبصــورة ميكــن التحقــق منــها، وذلــك وفقــا جلــدول زمــين يــتم  
تنفيـــذه بســـرعة ويـــتم بـــالتزامن معـــه نشـــر الوجـــود األمـــين الـــدويل يف 

  كوسوفو؛  
فــق ، لعــدد متأنــه سيســمح، بعــد االنســحاب يؤكــد  - ٤  

عليــه مــن األفــراد العســكريني وأفــراد الشــرطة اليوغوســالف والصــرب   
  بالعودة إىل كوسوفو ألداء املهام املتمشية مع املرفق الثاين؛  

ــيني يف     يقــرر  - ٥   نشــر وجــود مــدين ووجــود أمــين دول
كوسوفو، حتت رعاية األمـم املتحـدة، يتـوافر هلمـا مـا هـو مناسـب مـن         

ويرحــــب مبوافقــــة مجهوريــــة  املعــــدات واألفــــراد حســــب االقتضــــاء،
  يوغوسالفيا االحتادية على هذين الوجودين؛  

إىل األمـــني العـــام أن يعـــني، بالتشـــاور مـــع  يطلـــب  - ٦  
جملس األمن، ممثال خاصا ملراقبة حتقيق الوجـود املـدين الـدويل، ويطلـب     
كذلك إىل األمني العام أن يوعز إىل ممثله اخلاص بأن ينسق مع الوجـود  

تنسيقا حمكما لضمان عمل الوجودين كالمها على حتقيق األمين الدويل 
  نفس األهداف وحبيث يدعم كل منهما اآلخر؛ 

لدوليـــــة للـــــدول األعضـــــاء وللمنظمـــــات ا يـــــأذن  - ٧  
الصلة بإقامة الوجود األمين الدويل يف كوسوفو علـى النحـو املـبني     ذات

ألداء  من املرفق الثاين حبيث يـزود جبميـع الوسـائل الالزمـة     ٤يف الفقرة 
  أدناه؛   ٩مسؤولياته مبوجب الفقرة 

احلاجة إىل القيام مبكـرا وعلـى وجـه السـرعة      يؤكد  - ٨  
بنشر وجود مدين ووجـود أمـين دولـيني فعـالني يف كوسـوفو، ويطالـب       

  على نشرمها تعاونا تاما؛  األطرافبأن تتعاون 
أن تشـمل مسـؤوليات الوجـود األمـين الـدويل       يقرر  - ٩  

  سوفو وسيعمل فيها ما يلي:  كو يفالذي سينشر 
العدائية، واحلفاظ علـى   األعمالاحليلولة دون جتدد   (أ)  

ــة انســحاب القــوات       ــزوم، وكفال ــد الل ــاذه عن ــار وإنف وقــف إطــالق الن
ــة    ــكرية االحتاديــ ــبه العســ ــوات شــ ــرطة والقــ ــوات الشــ العســــكرية وقــ
واجلمهورية من كوسوفو ومنع عودهتا إليها، إال على النحـو املنصـوص   

  من املرفق الثاين؛   ٦يف الفقرة عليه 
جتريد جيش حتريـر كسـوفو وغـريه مـن اجلماعـات         (ب)  

 ١٥األلبانيــة الكوســوفية املســلحة مــن الســالح حســيما تقتضــي الفقــرة 
  أدناه؛  

هتيئــة بيئــة آمنــة ميكــن فيهــا لالجــئني واملشــردين أن    (ج)  
ن تقـام  يعودوا إىل ديارهم بأمان، وللوجود املـدين الـدويل أن يعمـل، وأ   

  إدارة انتقالية، وأن تسلم املعونة اإلنسانية؛ 
ــتمكن      (د)   ــا يـ ــامني ريثمـ ــام العـ ــالمة والنظـ ــة السـ كفالـ

  الوجود املدين الدويل من تويل مسؤولية هذه املهمة؛  
اإلشراف على إزالـة األلغـام ريثمـا يـتمكن الوجـود        (هـ)  

    املدين الدويل، حسب االقتضاء، من تسلم مسؤولية هذه املهمة؛
ــع     (و)   ــيق مـ ــاء، والتنسـ ــدعم، حســـب االقتضـ تقـــدمي الـ

  أعمال الوجود املدين الدويل تنسيقا حمكما؛
  أداء واجبات مراقبة احلدود حسب اللزوم؛   (ز)  
كفالة احلماية وحرية التنقل لنفسه وللوجـود املـدين     (ح)  

  الدويل وللمنظمات الدولية األخرى؛  
عدة املنظمـات  لألمـني العـام بـأن ينشـئ، مبسـا      يأذن  - ١٠  

الدوليـة املختصـة، وجــودا مـدنيا دوليـا يف كوســوفو هبـدف تــوفري إدارة      
مؤقتة لكوسـوفو ميكـن يف ظلـها لشـعب كوسـوفو أن حيظـى باسـتقالل        
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ذايت كبري القدر يف إطـار مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة، وتـوفر إدارة      
انتقاليــة بينمــا تنشــئ مؤسســات حكــم ذايت دميقراطيــة مؤقتــة وتشــرف   

لــى تطورهــا لتــأمني الظــروف الضــرورية حليــاة ســلمية طبيعيــة جلميــع   ع
  سكان كوسوفو؛  

أن تشمل املسؤوليات الرئيسية للوجود املـدين   يقرر  - ١١  
  الدويل ما يلي: 

تعزيز إقامة دعائم استقالل ذايت كبري القدر وحكـم    (أ)  
ذايت يف كوسوفو، وذلـك رهنـا بالتوصـل إىل تسـوية هنائيـة مـع املراعـاة        

  ؛  للمرفق الثاين والتفاقات رامبوييهالتامة 
ــة األ   (ب)   ــة املدنيـ ــائف اإلداريـ ــا  أداء الوظـ ــية حيثمـ ساسـ

  زمة؛  لزمت وطاملا كانت ال
تنظــــيم املؤسســــات االنتقاليــــة للحكــــم الــــذايت         (ج)  

الدميقراطي االسـتقاليل ريثمـا يتوصـل إىل تسـوية سياسـية، مبـا يف ذلـك        
  ور تلك املؤسسات؛  إجراء انتخابات، واإلشراف على تط

القيــام بنقــل مســؤولياهتا اإلداريــة، فــور إنشــاء هــذه    (د)  
املؤسسات، مع القيام مبراقبة ودعم ترسـيخ املؤسسـات االنتقاليـة احملليـة     

  يف كوسوفو وأنشطة بناء السالم األخرى؛  
تيســـري عمليـــة سياســـية ترمـــي إىل حتديـــد مركـــز        (هـ)  

  امبوييه يف احلسبان؛  كوسوفو يف املستقبل، مع أخذ اتفاقات ر
اإلشراف، يف مرحلة هنائيـة، علـى نقـل السـلطة مـن        (و)  

ــة إىل مؤسســات منشــأة مبوجــب تســوية     مؤسســات كوســوفو االنتقالي
  سياسية؛  
ــادة ب   (ز)   ــم إعــ ــي   دعــ ــي الرئيســ ــل األساســ ــاء اهليكــ نــ

  ذلك من صور إعادة البناء االقتصادي؛    وغري
عونة الغوثية املقدمة دعم املعونة الغوثية اإلنسانية وامل  (ح)  

  يف حاالت الكوارث، وذلك بالتنسيق مع املنظمات اإلنسانية الدولية؛  
حفظ القانون والنظام املدنيني، مبا فيه إنشـاء قـوات     (ط)  

شــرطة حمليــة، ويف الوقــت نفســه نشــر أفــراد شــرطة دولــيني للخدمــة يف 
  كوسوفو؛  
  محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها؛    (ي)  
مجيع الالجئني واملشـردين إىل ديـارهم    ضمان عودة  (ك)  

  يف كوسوفو عودة آمنة ال تعترضها معوقات؛  
احلاجــة إىل عمليــات إغاثــة إنســانية منســقة،   يؤكــد  - ١٢  

ــة     ــة بوصــول منظمــات املعون ــة يوغوســالفيا االحتادي وإىل مســاح مجهوري
ــذه املنظمــات      اإلنســانية ــع ه ــا م ــق إىل كوســوفو وإىل تعاوهن دون عوائ
  يم املعونة الدولية بسرعة وفعالية؛  لكفالة تسل

مجيــع الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة   يشــجع  - ١٣  
على اإلسهام يف إعادة البناء االقتصادي واالجتماعي وكذلك يف عودة 
الالجئني واملشردين عودة آمنة، ويؤكد يف هذا السياق على أمهية عقـد  

راض الــواردة يف مــؤمتر دويل للمــاحنني، ال ســيما مــن أجــل حتقيــق األغــ  
  (ز) أعاله، يف أقرب وقت ممكن؛   ١١الفقرة 

املعنيـة، مبـا فيهـا     األطـراف بأن تتعاون مجيع  يطالب  - ١٤  
ــا تامـــا، مـــع احملكمـــة الدوليـــة حملاكمـــة    الوجـــود األمـــين الـــدويل تعاونـ
األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل 

  ؛ ١٩٩١وغوسالفيا السابقة منذ عام اليت ارتكبت يف إقليم ي
بأن يضع جيش حترير كوسوفو واجلماعات  يطالب  - ١٥  

األلبانية الكوسوفية املسلحة األخـرى حـدا علـى الفـور جلميـع األعمـال       
اهلجومية وبـأن ميتثلـوا ملتطلبـات التجريـد مـن السـالح حسـيما حيـددها         

  لألمني العام؛ رئيس الوجود األمين الدويل بالتشاور مع املمثل اخلاص 
أال تســري أشــكال احلظــر املفروضــة مبوجــب   يقــرر  - ١٦  

ــرة  ــرار   ٨الفق ــن الق ــتعمال    ١٩٩٨( ١١٦٠م ــا خيصــص الس ــى م ) عل
  الوجودين املدين واألمين الدوليني من أسلحة وما يتصل هبا من عتاد؛ 

ــب  - ١٧   ــاد األورويب    يرحــ ــة يف االحتــ ــال اجلاريــ باألعمــ
ــة األخــرى لوضــع  ــة    واملنظمــات الدولي هنــج شــامل يتبــع لتحقيــق التنمي

واالستقرار االقتصاديني للمنطقـة املتـأثرة بأزمـة كوسـوفو، مبـا يف ذلـك       
تنفيذ ميثاق استقرار جلنوب شرق أوروبا باشـتراك دويل واسـع النطـاق    
ــة، واالزدهــار االقتصــادي واالســتقرار،     ــز الدميقراطي ــادة تعزي هبــدف زي

  والتعاون اإلقليمي؛  
تعـاون مجيـع الـدول يف املنطقـة تعاونـا      بـأن ت  يطالب  - ١٨  

  تاما لتنفيذ مجيع جوانب هذا القرار؛ 
إنشاء الوجودين املدين واألمين الدوليني لفتـرة   يقرر  - ١٩  

مبدئية مـدهتا اثنـا عشـر شـهرا، علـى أن يسـتمرا بعـد ذلـك مـا مل يقـرر           
  جملس األمن خالف ذلك؛  

ــدم إىل اجمللـــس   يطلـــب  - ٢٠   ــام أن يقـ ــني العـ يف  إىل األمـ
فترات منتظمة تقارير عن تنفيذ هذا القرار، مبـا فيهـا تقـارير مـن قيـاديت      
الوجــودين املــدين واألمــين الــدوليني، علــى أن تقــدم التقــارير األوىل يف    

  غضون ثالثني يوما من اختاذ هذا القرار؛ 
  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٢١  

  
أن بلـده  التصويت، ثل سلوفينيا، متحدثا بعد مموذكر   

فيما يتعلق باجلوانب العسكرية واألمنية، أن يؤكـد علـى   يـود، 
ضرورة إهناء مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة حلالـة احلـرب يف      

ميكــن اســتخدام حالــة  البلــد فــورا. وعلــى وجــه اخلصــوص، ال
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احلرب والتدابري ذات الصلة ضد مجهوريـة اجلبـل األسـود الـيت     
طـوال فتـرة الصـراع، مبـا يف ذلـك      ـَّــاء  اتبعت هنجـا مـتعقال وبن  

بقبوهلا وعنايتها بعشرات اآلالف مـن املشـردين. وشـدد علـى     
أن الضــغوط الــيت متارســها بلغــراد ضــد اجلبــل األســود حبجــة     
االحتياجات العسكرية جيـب أن تتوقـف، وعبَّـر عـن قلقـه مـن       

ــدون اختــاذ هــذا التدب  ــه، ب ـــأن ــة يف   ،رـي ميكــن أن تتصــاعد احلال
ــل األ ــدوليني يف    اجلب ــن ال ــد للســلم واألم ــد جدي ســود إىل هتدي

املنطقــــة. وعلــــى الصــــعيد السياســــي، أكــــد أن مجهوريــــة      
أمهيـة تطبيـع عالقتـها مـع      يوغوسالفيا االحتادية جيـب أن تفهـم  

جرياهنـــا ومـــع الـــدول األخـــرى. وينبغـــي عليهـــا، بالتـــايل، أن 
ــة      ــاع اخلــاطئ بأهنــا نفــس الدول ــق االنطب توقــف حمــاوالت خل

ستمرة يف األمم املتحـدة، وأن تتقـدم بطلـب عضـوية     العضو امل
يف األمم املتحدة على النحو املطلـوب صـراحة يف قـرار جملـس     

ــة العامــة  ١٩٩٢( ٧٧٧األمــن  ــرار اجلمعي املــؤرخ  ٤٧/١) وق
ــة    ١٩٩٢أيلول/ســبتمرب  ٢٢ ــق العدال ــأن حتقي ــه ب . وكــرر قول

سيكون شرطا أساسيا الستدامة السلم، وأكد على أمهيـة دور  
ســالفيا الســابقة. ويف اخلتــام،   وكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغ  احمل

ــة     ــه، بــرغم صــحة وجــوب تــوخي املنظمــات الدولي الحــظ أن
احلذر يف مجيع جهودهـا، وأنـه ينبغـي عليهـا أن حتتـرم القـانون       
الدويل، مبـا يف ذلـك مبـدأ سـيادة الـدول، مـن الواضـح بـنفس         
 القـــدر علـــى األقـــل أن ســـيادة الـــدول ليســـت مطلقـــة، وأنـــه 

يـؤدي   ينبغي استخدام السيادة كـأداة إلنكـار اإلنسـانية ممـا     ال
  .)٤٤٩(مإىل هتديد السال

ــدا عــن أمــل حكومــ  وأعــرب    ــده ممثــل هولن يف أن ة بل
الوفود القليلة اليت تدَِّعي أن الضـربات  يف يوم من األيام تدرك 

اجلويــة ملنظمــة حلــف مشــال األطلســي (النــاتو) ضــد مجهوريــة  
ــة  ويوغ ــالفيا االحتاديـ ــدة  متسـ ــم املتحـ ــاق األمـ ــهاكا مليثـ ــل انتـ  ثـ
امليثاق ليس هو املصدر الوحيد للقـانون الـدويل. وأكـد أن     أن

__________ 

)٤٤٩(  S/PV.4011١٣إىل  ١٠ت ، الصفحا.  

امليثاق أكثر حتديـدا فيمـا خيـتص بالسـيادة ممـا هـو فيمـا خيـتص         
بلــده يــرى أن مــن قواعــد      بــاحترام حقــوق اإلنســان، لكــن    

من دولة ذات سـيادة   املعترف هبا عموما أن ماالقانون الدويل 
أن ُتْرهـب مواطنيهـا. وذكـر أن التحـول مـن االهتمـام        حيق هلا

بالسيادة إىل االهتمام حبقوق اإلنسان هو أمر يفضـي إىل عـدم   
إال أن جملـس األمـن   للجميع، اليقني، وأنه ميثل صعوبة بالنسبة 

  .)٤٥٠(يسعه أن يتجاهل تلك الظاهرة  ال
ــده       ــدا أن بل ــل كن ــر ممث ــوذك ــي  ي ــه ينبغ ــاء إرى أن عط

ة وشـواغل حقـوق اإلنسـان وزنـا جديـدا يف      الشواغل اإلنساني
ــة       ــت وكيفي ــن ويف حســاباته بشــأن توقي ــس لألم ــف اجملل تعري
تدخله. وَعبَّر عن اعتقـاد بلـده بـأن االتفـاق الـذي مت التوصـل       
 إليه يف اجمللس ميثل خطـوة هامـة صـوب وضـع اجملتمـع الـدويل       

  .)٤٥١(أوسع لألمنتعريفا 
سـيعزز هـدفا    ، إن القـرار ممثل الواليات املتحـدة وقال   

وهو هـدف عـودة مئـات اآلالف     يتشاطره مجيع األعضاء، أال
من أبناء كوسوفو إىل ديارهم بأمان وحبكـم ذايت. ولـئن كـان    

فإنـــه بلــده يرحــب مبوافقــة بلغــراد علــى مبــادئ حــل األزمــة،   
أن ينسـى محلــة القمـع والــتطهري   ميكـن   اله بلــد كـد أن وفـد  يؤ

ا ضـد شـعب كوسـوفو يف    العرقي املنهجية اليت جرى القيام هبـ 
قــال إن اجملتمــع انتــهاك ملبــادئ القــانون الــدويل املعتــرف هبــا. و

مـل  ميكـن حت  يف القـرار بوضـوح علـى أنـه ال     قـد بـرهن  الدويل 
وأكــد علــى أن القــرار  مثــل هــذه السياســات وهــذا التصــرف.

الرئيسية اليت وضعتها منظمة حلـف مشـال    هدافاأليليب مجيع 
يتضــمنه  مبــاخصوصــا بلــده  وفــدرحــب ياألطلســي (النــاتو). و

لوالية القويـة لسـلطة واختصـاص    لإعادة تأكيد هذا القرار من 
ــابقة إزاء جـــرائم  واحملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ليوغ  ســـالفيا السـ

ــك      ــا يف ذلــ ــابقة، مبــ ــالفيا الســ ــة يف يوغوســ ــرب املرتكبــ احلــ
__________ 

  .١٤  و ١٣املرجع نفسه، الصفحتـان   )٤٥٠(
  .١٥  و ١٤املرجع نفسه، الصفحتـان   )٤٥١(
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 ١١٦٠يف قــرار جملــس األمــن أصــال رد و كوســوفو، وهــو مــا
أنه من األمهية مبكان مالحظـة أن  ). وأكد أيضا على ١٩٩٨(

علــى أن تبقــى البعثتــان املدنيــة والعســكرية يف     ينـــص القــرار 
مكانيهمــا حــىت يقــرر اجمللــس بطريقــة مؤكــدة أن الظــروف       

سـتعمل  الواليـات املتحـدة   قال إن أصبحت مهيأة إلهنائهما. و
علــى كفالــة أن يعطــى شــعب كوســوفو احلكــم الــذايت الــذي   

االتفــاق املؤقــت للســالم واحلكــم  يســتحقه، مثلمــا يــنص عليــه
ــوفو  ــذايت يف كوسـ ـــ  الـ ــات رامبوي ــه  يه). وـ(اتفاقـ ــتم حديثـ اختـ

ــد علــى   ــه ينبغــي  بالتأكي كــال اجلــانبني يف هــذا الصــراع أن   لأن
  .)٤٥٢(ُيظْهرا التزاما راسخا بإحالل السالم

ــ   مبعـــزل عـــن هنـــاك،  ق ممثـــل الربازيـــل قـــائال إنـوعلَّـ
متثـل  األعمـال، سـوابق    كاليت تتصل بتلـ خالقية االعتبارات األ

يف اللجـــوء إىل القـــوة العســـكرية دون إذن جملـــس    إشـــكالية 
تســهم يف التمســك   األمــور ملتلــك األمــن. وأكــد علــى أن   

  .)٤٥٣(حتسن الوضع اإلنساين  ملوبسلطة اجمللس 
ن القرار الذي يسـتند إىل  أوذكر ممثل اململكة املتحدة   

وضوح مطالـب  الفصل السابع من امليثاق، ومرفقاته، حيددان ب
اجملتمع الدويل الـيت جيـب أن تفـي هبـا بلغـراد. وشـدد علـى أن        

 يوغوســالفياالتفســريات والشــروط الــيت حــاول وفــد مجهوريــة 
ــَوْزع     ــة أن يقترحهــا ُرفضــت. والقــرار يقضــي أيضــا ب االحتادي
ــم املتحــدة، ومبواصــلة عمــل       ــادة األم ــدين دويل، بقي وجــود م

السـابقة، وبوجـود أمــين    ايوغوسـالفي احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ل   
تلـك  قال إن دويل فعال إلعادة هتيئة مناخ آمن يف كوسوفو. و

القوة جيب أن حتظى بثقة الجئي كوسوفو األلبـانيني إذا قُـيِّض   
ــارهم، وهلــذا أوضــحت منظمــة حلــف     هلــم أن يعــودوا إىل دي
ــاك سلســلة       ــن الضــروري أن تكــون هن مشــال األطلســي أن م

وجيــه السياســي جمللــس مشــال    قيــادة موحــدة للنــاتو حتــت الت   
__________ 

  .١٧إىل  ١٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٥٢(
  .١٩ و ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٥٣(

األطلسي بالتشاور مـع املشـاركني بقـوات مـن خـارج أعضـاء       
  .)٤٥٤(الناتو

وذكر األمني العام أن األمم املتحدة عاقدة العزم على   
االضــطالع بالــدور الطليعــي يف تنفيــذ الشــق املــدين مــن خطــة  

ــاءة، ولكنــ    ــة وكف مــن أجــل  ها حباجــة، إحــالل الســالم بفعالي
تعاون مجيع األطـراف، وحباجـة إىل الوسـائل    القيام بذلك، إىل 

الالزمة لتنفيذ املهمة. وشدد على أن االلتـزام بـإحالل السـالم    
لــيس كافيــا، وإمنــا املهــم هــو وجــود إرادة إلحاللــه. ويتضــمن 
ــها،       ــم املتحــدة مســؤولة عن ــال ليســت األم ــام بأعم ــك القي ذل
ولكنــها حيويــة إذا أردنــا اســتعادة الســالم واالســتقرار، منــها،  
على سبيل املثال، ضرورة االنسحاب الكامل لقوات الصـرب  
العســكرية وشــبه العســكرية وقــوات الشــرطة، وجتريــد جــيش   

ه يتطلـع إىل أن يتصـرف   ـنـ إحترير كوسوفو من سالحه. وقـال  
وأبلــغ . املســؤولون عــن اجلوانــب األمنيــة يف القــرار    بسرعـــة 

 أعضــاء اجمللــس بأنــه يعتــزم أن يعــرض علــيهم قريبــا اقتراحــات 
القــرار يـــأذن هبــا حمــددة عــن كيفيــة جعــل العمليــة املدنيــة الــيت 

أكد على أن العمل الصـعب   ،متكاملة وفعالة حقا. ويف اخلتام
 أمــاممــاثال زال  املتمثــل يف بنــاء ســالم دائــم مــا واملعقــد للغايــة

جلـذور  مـن الـالزم أن يتصـدوا    وللقيام بذلك، أعضاء اجمللس، 
  .)٤٥٥(ةاألزم

 تصـويت د البعالكلمة ملتحدثني ان عدد آخر مخـذ أو  
 أمهيـة  علـى  ورحبـوا بـالقرار وشـددوا    .اسـتئناف اجللسـة   وبعد

لالجئني واملشردين هتيئ هلـم   لتوفري بيئة آمنة فورية بذل جهود
اجلنائيـة   احملكمـة  عمـل  علـى أمهيـة   اوأكدو؛ العودة إىل ديارهم

ــ أن أشــاروا إىل ؛ ويف كوســوفو ليوغوســالفيا الســابقة ة الدولي
 صــون الســلم عــن املســؤولية الرئيســية أن جمــددار يؤكــد القــرا

__________ 

  .٢١ و ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٥٤(
  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥٥(
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أكـد ممثـل   . و)٤٥٦(ناألم واألمن الدوليني تقع على عاتق جملس
حلـف  ة الـيت يقـوم هبـا    لألعمال العسكري إدانتهجمددا  بيالروس
 األمـم  انتهاك مليثاقت يف وشدد على أهنا ُنفذ طلسي،مشال األ
  .)٤٥٧(اا عامليالدويل املعترف هب لقانونا ولقواعد املتحدة

ــا باســم االحتــاد األور      ــل أملاني ــم ممث ــدان  يبووتكل والبل
ــازة   ــبة واملنحـ ـــهاملنتسـ ــكري  ، )٤٥٨(إليـ ــل العسـ ــذكر أن العمـ فـ

رره، الــذي اقتــرن مــع النشــاط    ـبـــالضــروري الــذي لــه مــا ي   
الدبلوماســي، أدى إىل موافقــة ســلطات مجهوريــة يوغوســالفيا 

قـوات الشـرطة   االحتادية على سحب مجيـع قواهتـا العسـكرية و   
والقــوات شــبه العســكرية، ممــا هيــأ الظــروف لعــودة مئــات        
اآلالف من الكوسوفيني الذين أُخرجوا مـن كوسـوفو. وأكـد    
جمددا على أن املسؤولية الكاملة عن هذه احلالة إمنـا تقـع علـى    

ــيفيتش ونظامــــه. و  ــاد عــــاتق الــــرئيس ميلوســ ذكــــر أن االحتــ
ذين خططـوا هلـذه   اعتقادا راسخا بأن مجيـع الـ  األورويب يعتقد 

ــوا هبــا      ــل، وأذن ــاري والتعــذيب والقت ــة مــن الطــرد اإلجب احلمل
ــوا املســؤولية شخصــيا و    ــوا أونفــذوها، ينبغــي أن يتحمل ن ميثل

السـابقة.   يوغوسـالفيا أمام العدالة يف احملكمة اجلنائيـة الدوليـة ل  
رؤيــة جملـس األمـن وهـــو    يبعـث علـى االرتيـاح     ممـا إنــه   وقـال 

اة يف ميثاق األمم املتحدة، وحـث جملـس   يضطلع مبهامه املتوخ
األزمـة.  لتلـك  األمن على إبداء الوحدة والتماسك يف معاجلتـه  

االحتاد األورويب أبــرم، رغبــة منــه يف     وأخريا، أبلغ اجمللس بأن
__________ 

)٤٥٦(  S/PV.4011 ــ ١٣، الصـــفحة  ١٨ و ١٧ا)؛ والصـــفحتان (فرنسـ
 ٢٢ و ٢١(األرجنتني)؛ والصفحتان  ٢١(ماليزيا)؛ والصفحة 

ــا)؛ و ٢٣ و ٢٢(البحــرين)؛ و الصــفحتان    S/PV.4011 (غامبي
ــان)؛ والصــفحتان   ٤ و ٣)، والصــفحتان ١ (االســتئناف (الياب

 ١٣(مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية)؛ والصــــفحتان  ١٥ و ١٤
  ملكسيك).(ا ١٩(هنغاريا)؛ والصفحة  ١٤  و

)٤٥٧(  S/PV.4011 االستئناف)  ٧ و ٦)، الصفحتان ١.  
ستونيا وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة   (إ ٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥٨(

ــلوفاكيا والتفيـــ   ــا وسـ ــيكية ورومانيـ ــا ا والتشـ ــا وهنغاريـ ؛ ليتوانيـ
  ).ليختنشتاينص ويسلندا وقربوكذلك أ

تعزيز السلم واالستقرار والرفـاه والتعـاون بـني بلـدان املنطقـة،      
  .)٤٥٩(با اجلنوبية الشرقيةواتفاق استقرار ألور

ــر الشــؤون      ــة يف وذكــر ممثــل النــرويج أن وزي اخلارجي
ــرئيس   ــرويج، بوصــفه ال ــاون يف   الن احلــايل ملنظمــة األمــن والتع

ــا، وأور رحــب بقــرار وضــع املســؤولية العامــة عــن الوجــود    يب
إىل أنـه ينبغـي تقسـيم    أشــار  املدين على عاتق األمم املتحـدة. و 

يــدة، التنفيــذ املــدين التفــاق الســالم علــى منظمــات دوليــة عد  
ــن الضــروري حتديــد التسلســل        اشــددم علــى أنــه ســيكون م

اإلداري بطريقــة واضــحة، وأن يكــون هنــاك حتديــد واضــح      
ــى ضــمان  جملــاالت املســؤولية. وينبغــي احلــ   أن يكــون رص عل

وذكــر أن ملســؤوليات منطقيــا ويعــزز التنفيــذ الفعــال. اتقســيم 
ــة      ــاء املؤسســات الدميقراطي ــادة بن املســؤولية األساســية عــن إع

ــن    وا ــة األمـ ــاتق منظمـ ــع علـــى عـ ــدين ينبغـــي أن تقـ ــع املـ جملتمـ
جتربـة وخـربة   ، بالنظر إىل أن لتلك املنظمـة  باووالتعاون يف أور

  .)٤٦٠(ماملهاتلك كبرية فيما يتعلق ب
وأعــرب ممثــل كوســتاريكا عــن شــواغل إزاء الكيفيــة     

اليت أُجريـت هبـا العمليـات يف مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة       
أنه، فيما عدا االستثناء احملدود للغاية املتمثـل  وأكد جمددا على 

أي خيــار يقتضـــي احلــق يف الــدفاع املشــروع عــن الــنفس،  يف 
ينطوي على استخدام القـوة إذنـا صـرحيا مـن جملـس األمـن يف       

ر عـن اعتقـاد بلـده بـأن ذلـك املبـدأ       ـ. وعبَّةكل حالة على حد
 يرد ضمنيا يف املسـؤولية الرئيسـية للمجلـس عـن صـون السـلم      
واألمــــن الــــدوليني، كمــــا يــــرد ضــــمنيا يف التحــــرمي املطلــــق  

  .)٤٦١(ةالستخدام القوة يف العالقات الدولي
بـــه  كـــان غـــزوا قامـــتأن ذلـــك  ممثـــل كوبـــاوأكـــد   

مشـال األطلسـي، وأن سـيادة    الواليات املتحدة ومنظمة حلـف  
__________ 

  .٣ و ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٥٩(
  .٤فسه، الصفحة املرجع ن  )٤٦٠(
  .٦إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٤٦١(
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ميكــن  مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة وســالمتها اإلقليميــة ال 
يعــين أن  ظــل الشــروط الــيت فُرضــت، ممــا إطالقــا إعماهلمــا يف 

  .)٤٦٢(وةدولة ذات سيادة قد ُجزئت بالق
على يقني أكثر مـن  أن بلده بات وذكر ممثل أوكرانيا   

ــة يف كوســوفو ويف حميطهــا     ــأن تطــور احلال أي وقــت مضــى ب
كــان ميكــن جتنبــه لــو أن جملــس األمــن   ابصــورة تشــكل هتديــد

السـابع مـن   كان مستعدا ملمارسـة صـالحياته مبوجـب الفصـل     
ــة مبكــرة جــدا مــن الصــراع.       ــم املتحــدة يف مرحل ــاق األم ميث

ع من جملـس األمـن أن يتنـاول بطريقـة     وأكد أيضا أن بلده توقَّ
عملية مشكلة اخلسائر االقتصـادية الـيت حلقـت ببلـدان     وإجيابية 

  .)٤٦٣(وأخرى نتيجة لألنشطة العسكرية يف كوسوف
ــا أن     ى سياســة صــربيا الكــرب ”وذكــرت ممثلــة كرواتي
قد بدأت احلروب يف البوسنة واهلرسـك وسـلوفينيا    “التوسعية

وكرواتيـــا، وأســـفرت تلـــك احلـــروب عـــن تفكـــك مجهوريـــة 
يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة، وهي عضو مؤسـس  
يف األمــم املتحــدة، وعــن حلــول مخــس دول خليفــة متســاوية    

تواصـــل مـــن بينـــها أي دولـــة، تلقائيـــا، الشخصـــية   حملـــها، مل
املركــز القــانونيني الــدوليني يف األمــم املتحــدة اللــذين كانــت  و

تتمتع هبما مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السـابقة.  
بلـده،   يف أزمة كوسوفو، أكد على أنبلده  وفيما يتعلق بدور

إجراءات اجملتمـع الـدويل يف كوسـوفو، قـد ثـابر يف      بينما يؤيد 
مـع مجهوريـة يوغوسـالفيا     احلفاظ على خطى تطبيع العالقات

السـالم ينمـو يف حمـيط االزدهـار     إن االحتادية وشـعوهبا. وقـال   
االقتصــادي وينميــه، لــذا ينبغــي علــى اجملتمــع الــدويل أن يعــزز  
هنجــه املتجــه حنــو تعزيــز األمــن العــام واالســتقرار السياســي        

يوسـع  ”واالقتصادي واالزدهـار يف املنطقـة بأسـرها. وبالتـايل     
__________ 

  .١٠إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٤٦٢(
  .١٢إىل  ١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٤٦٣(

ــ“ الطريـــق بيـــة وعون إىل االنـــدماج يف اهلياكـــل األورملـــن يسـ
  .)٤٦٤(ةاألطلسي
ــدور        ــده الكــبري لل ــا عــن تقــدير بل وأعــرب ممثــل ألباني
مثيل له ملنظمة حلـف مشـال األطلسـي (النـاتو) الـذي       الذي ال

بـا  ولواحدة من أفدح الكـوارث اإلنسـانية يف أور  ”وضع حدا 
س إبــادة األجنــا”والــذي أوقــف  “بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة

ــاء     ــدنيني األبري ــرتكبني ضــد ماليــني امل ــي امل ــتطهري العرق “. وال
ــاين    ــة الثمـ ــادة جمموعـ ــد أن قـ ــي  وأكـ ــال األطلسـ وحلـــف مشـ

يدافعون عن مبادئ ميثاق األمم املتحدة ومينعـون   (الناتو)، إمنا
أن بعثـة السـالم الـيت    أيضـا  أكـد  وبـا.  وانتشار الصـراع إىل أور 

عنــدما تأخــذ يف  النجــاح قحقـينشــئها قــرار جملــس األمــن ستــ 
االعتبار شرطني أساسيني وضعهما اجملتمع الدويل. أوهلما، أنـه  
جيب أن تكون هنـاك مسـاعدة اقتصـادية كـبرية إلعـادة تعمـري       
كوسوفو واقتصادها وهياكلها األساسـية، ومؤسسـات احلكـم    

حـــل طويـــل األجـــل ملشـــكلة ي ن أأالـــذايت فيهـــا. وثانيهمـــا، 
ــار،   ــرم، إرادة شــعب   كوســوفو جيــب أن يأخــذ يف االعتب وحيت

  .)٤٦٥(بله بنفسهكوسوفو يف أن يقرر مستق
وذكــر ممثــل مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة   

أن لتنفيذ القرار واتفاق السالم أولويات: األولويـة األوىل هـي   
اهلدف املتمثل يف متكـني كـل الجـئ وكـل مشـرد مـن العـودة        

ــة األخـــرى تت   ــة؛ واألولويـ ــالمة وكرامـ ــاره بسـ مثـــل يف إىل ديـ
مـن   ١٧ إنعاش املنطقة وتعمريها. وشدد على أن تنفيذ الفقـرة 

القرار ينطوي على أمهية حامسة بالنسبة لبلده وبالنسبة للبلـدان  
 تعزيـز الدميقراطيـة  األخرى يف املنطقة، وأكد جمـددا أن اعتـزام   

ــي يف      ــاون اإلقليمـ ــتقرار والتعـ ــادي واالسـ ــار االقتصـ واالزدهـ
__________ 

  .١٣ و ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦٤(
  .١٦ و ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦٥(
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ذ انطالقـــا مـــن روح ـبغـــي أن ينفَّـــينة اعتزامـــا راســـخا نطقـــامل
  .)٤٦٦(دالقرار، وبسخاء ودون ترد

وشدد ممثل بلغاريا على أن عودة مجيـع الالجـئني مـن      
ــارهم يف      ــودة إىل دي ــون يف الع ــة ممــن يرغب ــة األلباني ذوي اإلثني

قبل حلول الشتاء تعد أساسية حلسم الصـراع احلـايل    كوسوفو
ــادة الت    ــود إعـ ــى أن جهـ ــد علـ ــة. وأكـ ــورة دائمـ ــل يف بصـ أهيـ

كوسوفو ميكن أن تكون أكثر حتـديا مـن اجلهـود الـيت أفضـت      
أن األمـر الـذي لـه أمهيـة     ذكر أيضـا  إىل حتقيق السالم هناك. و

خاصة يف جتنب وقوع أزمات أخرى مماثلـة يف منطقـة البلقـان    
ــل يف حت ــق يتمث ــيت    قي ــدول ال ــة يف ال االســتقرار الشــامل والتنمي

ــى اجمل     ــتعني عل ــوفو. وي ــة كوس ــدويل أن  تضــررت بأزم ــع ال تم
يضــطلع بــدور حاســم يف مســاعدة البلــدان الواقعــة يف جنــوب 

بـا علـى إعـادة بنـاء وتطـوير اقتصـاداهتا، وجمتمعاهتـا        وشرق أور
املدنية، وهياكلها األساسية الدميقراطية، وعالقاهتا األمنية وفقا 

  .)٤٦٧(ةالحتياجاهتا احملدد
اجللســة نفســها، كانــت ملمثــل الواليــات املتحــدة ويف   

ن ممثـــل كوبـــا جتنـــب أي اعتـــراف قـــال فيهـــا إداخلـــة ثانيـــة م
يف كوسـوفو قبـل بـدء    اليت كانت موجـودة  باحلقائق اإلنسانية 

احلملــة اجلويــة الــيت شــنتها منظمــة حلــف مشــال األطلســي يــوم 
  .)٤٦٨(آذار/مارس ٢٤

منظمـة  أكد فيه جمـددا أن   ،بيان ثانبممثل كوبا وأدىل   
علــى حنــو صــارخ  هــي الــيت انتــهكت   حلــف مشــال األطلســي 

  .)٤٦٩(ةسيادة دولة عضو وسالمتها اإلقليمي
اولــة  بيان ثـان أشـار فيـه إىل أن حم   يممثل هولندا وأدىل   

 منظمـة حلـف مشـال األطلسـي    دعاء بـأن  العل اجمللس يؤيد اجل
__________ 

  .١٧ و ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦٦(
  .١٩إىل  ١٧ املرجع نفسه، الصفحات  )٤٦٧(
  .٢٠ و ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦٨(
  .٢١ و ٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦٩(

ـت انتــهكت علــى حنــو صــارخ ميثــاق األمــم املتحــدة قــد ُهزمــ 
 مــرةصــوتا مقابــل ثالثــة أصــوات. وأشــار أيضــا    ١٢بأغلبيـــة 
إىل القاعــدة الــيت أصــبحت حتظــى اآلن بقبــول عــام يف  أخــرى 

ليس من حق الدولـة ذات السـيادة أن   وهي أنـه  اجملتمع الدويل
  .)٤٧٠(اترهب مواطنيه

  
 ١١٩٩  ) و١٩٩٨( ١١٦٠قرارات جملس األمن   

 )١٩٩٩( ١٢٣٩  ) و١٩٩٨( ١٢٠٣  ) و١٩٩٨(
    )١٩٩٩( ١٢٤٤  و
    اإلجراءات األولية  
تشـــرين  ٨  و ٥ت يـــومي يـــجرأُاملـــداوالت الـــيت   

كانون األول/ديسمرب عام   ٣٠الثاين/نوفمرب ويوم 
ن ا): جلست٤٠٨٦  و ٤٠٦١ن ا(اجللست ١٩٩٩
  خاصتان

ــن      ــس األمـ ــر جملـ ــتيه نظـ ، ٤٠٨٦ و ٤٠٦١يف جلسـ
ــودتني ــتني، كجلســــتني  ،املعقــ ــرين  ٨ و ٥يــــومي خاصــ تشــ

قرارات جملـس األمـن   ” يف البند املعنون، ١٩٩٩الثاين/نوفمرب 
) ١٩٩٨( ١٢٠٣ ) و١٩٩٨( ١١٩٩ ) و١٩٩٨( ١١٦٠

وُدعي ممثلو كـل   .“)١٩٩٩( ١٢٤٤ ) و١٩٩٩( ١٢٣٩ و
أرمينيا وإسبانيا وأستراليا وألبانيا وأملانيا وأوكرانيـا وإيـران   من 

إلســـــالمية) وأيرلنـــــدا وإيطاليـــــا وباكســـــتان ا - (مجهوريـــــة
والبوســنة واهلرســك  والربتغــال وبلجيكــا وبلغاريــا وبــنغالديش

رو وبـــيالروس وتركيـــا وجامايكـــا واجلمهوريـــة ـوبولنـــدا وبيـــ
ومجهوريـة كوريـا ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية       التشيكية

والـدامنرك ورومانيـا وسـان     السابقة وجنوب أفريقيا وجورجيا
ــدا    مــارينو وســلوفاكيا وســنغافورة والســويد وغواتيمــاال وفنلن
وكرواتيـــا وكوبـــا ولكســـمربغ وليتوانيـــا ومصـــر واملغـــرب      

ــيك ــا  واملكسـ ــرويج والنمسـ ــا    والنـ ــد وهنغاريـ ــا واهلنـ ونيجرييـ
__________ 

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧٠(
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ملشـاركة يف إحـدى   بنـاء علـى طلبـهم، إىل ا   ، واليابان واليونـان 
ــا. كل اجللســـــتني، أو ، ُدعـــــي إىل ٤٠٦١ويف اجللســـــة تيهمـــ

بنــاء علــى طلــب   ،املشــاركة الســيد برانيســالف ســردانوفيتش 
ــانوفيتش. ويف اجللســة     ــي  ٤٠٨٦الســيد فالديســالف يوف ُدع

يسالف يوفانوفيتش، بنـاء علـى طلبـه، إىل اجللـوس     السيد فالد
املراقــب الــدائم أيضــا ُدعــي وإىل طاولــة اجمللــس أثنــاء املناقشــة. 

عن الكرسي الرسويل لدى األمـم املتحـدة إىل املشـاركة، بنـاء     
مت التوصـل إليـه يف   كـان قـد   على طلبه، ووفقـا للتفـاهم الـذي    

  .)٤٧١(اجمللس السابقةمشاورات 
__________ 

)٤٧١(  S/PV.4061 و S/PV.4086.  

اسـتمع جملـس األمـن إىل إحاطـة      ،٤٠٦١ويف اجللسة   
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت      ٣٩ مبوجب املادةقدمها إعالمية 

السيد برنار كوشنر، املمثل اخلاص لألمـني العـام ورئـيس بعثـة     
إدارة األمم املتحدة املؤقتة يف كوسوفو، مجهورية يوغوسـالفيا  

استمع جملـس األمـن إىل إحاطـة     ٤٠٨٦االحتادية. ويف اجللسة 
مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت      ٣٩مبوجب املادة قدمها ة إعالمي

الســيد هــادي العنــايب، األمــني العــام املســاعد لعمليــات حفــظ   
السالم. وأدىل أعضاء اجمللس بتعليقات وطرحـوا أسـئلة تتصـل    

  مية، رد عليها املتكلمان.باإلحاطة اإلعال

  احلالة يف جورجيا -  ٢٨    
  

 ١٩٩٦ ايرينـــ/كــانون الثـــاين  ١٢املـــؤرخ  املقــرر   
  )١٩٩٦( ١٠٣٦): القرار ٣٦١٨  (اجللسة

جملـس  ، وعمال بقرار ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ٢يف   
تقريــرا  قــدم األمــني العــام إىل اجمللــس )، ١٩٩٥( ٩٩٣األمــن 

ــة جورجيــ    ــا، جبمهوري ــة يف أخبازي ــع جوانــب احلال  )١(اعــن مجي
توصــياته فيمــا يتعلــق بــدور األمــم املتحــدة بعــد انتــهاء واليــة  و

كــــانون  ١٢يف  مــــراقيب األمــــم املتحــــدة يف جورجيــــا  بعثــــة
أبلــغ األمــني العــام يف تقريــره اجمللــس  . و)٢(١٩٩٦الثاين/ينــاير 

تزال يف حالة مجـود   األخبازية ال - بأن عملية السلم اجلورجية
ــة ال   ــة مســؤولية البعث ــة يف منطق ــزال غــري  وأن احلال مســتقرة  ت

 بـذهلا االحتـاد   ومتوترة. وذكر أنـه، بـرغم اجلهـود املضـنية الـيت     
__________ 

أخبازيــا، ”إىل  “أخبازيــا”ألغــراض هــذا امللحــق، يشــري مصــطلح   )١(  
بدون املسـاس باملسـائل املتعلقـة بـاملركز. ويف حـاالت      “جورجيا

أخرى أُبقـي بقدر اإلمكان علـى املصـطلحات املسـتخدمة أصـال     
  يف الوثائق الرمسية.

  )٢(  S/1996/5.  

الروسي، بوصفه جهة تسهيل، لصياغة بروتوكول مقبول مـن  
علـى  شــدد  حرز سوى تقـدم ضـئيل. و  ُي مل ،زاعـكال طريف الن

ـــن أن اجلان ــة     البيــ ــاعدة خارجيــ ــة إىل مســ ــزاالن يف حاجــ يــ
بـأن  موصـيا  زاعهما، ـعلى التوصل إىل حـل دائـم لنـ   عاونتهما مل

األمم املتحـدة يف جورجيـا   ميدد جملس األمن والية بعثة مراقيب 
 .١٩٩٦كـانون الثاين/ينـاير    ١٢ملدة ستة أشهر أخرى، حـىت  

مبــا أن احلالــة يف أخبازيــا وواليــة قــوة  ولكنـــه قــال إنـــه يعتقــد،  
حفــظ الســالم التابعــة لرابطــة الــدول املســتقلة ســيجري النظــر  
ــدول املســتقلة يف       ــة ال ــس رؤســاء رابط ــاع جمل ــا يف اجتم فيهم

من املالئـم جعـل   أنـه سيكون ، ١٩٩٦ناير كانون الثاين/ي ١٩
ــة مرهونــ  ــة البعث باســتعراض مبكــر مــن جانــب   االتمديــد لوالي

جملس األمن إذا أفضت القـرارات املتخـذة يف ذلـك االجتمـاع     
التابعـــة لرابطـــة الـــدول  إىل تغـــيري واليـــة قـــوة حفـــظ الســـالم 

  املستقلة.
كـــــــانون  ١٢، املعقـــــــودة يف ٣٦١٨لســـــــة اجلويف   

مت التوصــل كــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٦ الثاين/ينــاير


